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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Nyáron indul a gát kivitelezése
A területrendezési feladatok végére értünk. A
Földhivatal folyamatosan végzi a telekalakításokat és a tulajdonjogi bejegyzéseket. Azon 8 ingatlan esetében, ahol nem sikerült a tulajdonosokkal a szerzôdést megkötnünk, a kisajátítási eljárást lefolytattuk. A Pest Megyei Kormányhivatal
Kisajátítási Osztálya által kirendelt független igazságügyi szakértô értékbecslése alapján
az érdekegyeztetô tárgyalások megtörténtek.
Figyelemmel arra, hogy a tárgyaláson csak az
önkormányzat delegáltjai voltak jelen, és a tulajdonosok sem megbízottjuk által, sem személye-

sen nem képviseltették magukat, a kisajátítási
határozatok a törvényben elôírt határidô leteltével jogerôssé váltak. Így a Földhivatal ezen ingatlanok esetében is el tudja végezni a megosztást.
A projekt biztosan halad elôre, de továbbra
is rendkívül sok adminisztratív feladat áll még
elôttünk. Ahogyan Önök is láthatták, a hídfônél
az építést akadályozó fákat már kivágták. A visszahagyott fa részeket és gyökérzetet a munkaterület
átadásakor távolítja el a kivitelezô a Tüzép melletti területen lévôkkel egy idôben.
Az építkezés várhatóan július közepén az északi zónában, a gáttest kisoroszi útnál lévô becsatlakozásánál kezdôdik meg. Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu májusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Május 30., 31., június 1. Eperfesztivál. Részletek a plakátokon.
Május 30., 31, június 1. Eperart. Részletek a plakátokon.
Május 30. Kihívás Napja. Részletek a plakátokon.
Június 4. 18:00: Az Összetartozás Napja alkalmával „A trianoni békediktátum hatása Magyarországra és a magyar haderôre” címmel Dr. Kovács
Vilmos ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és
Múzeum parancsnoka tart elôadást a Faluházban. Belépés díjtalan. Cím:
Szabadság út 1/a.

szép hon támad fel”

6.

Jogi útmutató

8.

A Hôsök Szobra 70 éves

10.

Talea

12.

Mi az a passzívház?

14.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület április hónapban
két alkalommal ülésezett. Az eredetileg
is tervezett munkatervben szereplô ülésre április 10-én, a munkaterven kívüli
ülésre április 24-én került sor. Az április
10-i ülésrôl Rédai Dávid hiányzott.
A Képviselô-testület döntéseit általában egyhangúlag hozta, amelyik döntésnél ez nem így történt azt ott külön
jelezzük.
Folytatás az 5. oldalon

Június 7. 16:00-19:00: Tisztelet a Hôsöknek. Ünnepségsorozat a
Trianoni békediktátum 94. évfordulója, a Hôsök szobra avatásának 70.
évfordulója, az I. világháború kitörésének 100. évfordulója valamint a Tildy
Zoltán híd avatásának 100. évfordulója alkalmával. Részletek a plakátokon.
Faluház programja májusban
Május 15. csütörtök 18:00: India, a végletek országa. Princzné
Bérczi Krisztina vetítéssel egybekötött elôadása úti élményeirôl.
Belépés díjtalan.
Május 31. szombat 15:00-19:00: Lélekrendezés-Fénytöltés önismereti képzés. Külsô helyszín, tel.: 0620/970 3000
Folytatás a 20. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Befejezôdött a Népház homlokzatának felújítása
2013 ôszén hôszigetelô burkolattal láttuk el a Népház utcai homlokzatát és újraszíneztük az épületet. Ezt megelôzôen megtörtént a
nyílászárók cseréje, a kialakított forma tekintetében megôriztük a
korábbi nyílászárók kiosztását. Ebben az évben tavalyi döntésünknek megfelelôen új kerítést építettünk és a Bajcsy-Zsilinszky utcai
részen parkosítottunk. Ezzel a munkával nem csak esztétikailag
javult a Népház képe, hanem hôtechnikailag is minôségi javulást
tudtunk elérni.
Folytattuk a Trianon Emlékmû környezetének kialakítását
Hosszú távú koncepció tervünknek megfelelôen befejezôdött a
Trianon Emlékmû központi magjának és az odavezetô útnak díszburkolattal való ellátása. A 2009-ben kidolgozott komplex tervnek
megfelelôen ezután szeretnénk sort keríteni az átereszek felújítására és további kertészeti munkák elvégzésére. A 11-es úton látható
gépkocsi behajtók mintájára kívánjuk itt is az átereszeket kiépíteni.
Sajtos Sándor polgármester

Faluház udvar
Az elmúlt években megkezdôdött Faluház felújítási programunkat folytatva befejeztük az udvar parkosítását. Ahol indokolt volt,
ott talajcserét hajtottunk végre és az egész területet parkosítottuk.
Ezzel egy idôben az udvar térburkolata, közlekedô útjai is megépültek. Így az udvarban lévô kemencét, egyéb épületrészeket minden
irányból térkôvel ellátott felületen lehet megközelíteni.
Az elmúlt napokban a Földhivataltól megkaptuk azon bejegyzô
határozatot, amelyben a Népház, Sportcsarnok, Faluház, Mák-ház
területe összevonásra került, így a Faluközpontnak is nevezhetô
objektumok összterülete 1,1 ha-ra nôtt. Ennek következtében
nincs területi akadálya a tervezett konyha és étkezde megépítésének.
Az elkészült Faluház udvarát a május 1-jén tartott Szigeti
Majálison a megjelent több száz résztvevô minden különösebb protokollt mellôzve birtokba vehette.
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Sikeresen lezajlott a Nyeregszemle Kupa
elsô tavaszi fordulója Tahitótfaluban
Jó hangulatban, gyönyörû idôben zajlott a
Nyeregszemle Kupasorozat idei elsô fordulója. A Zablakert lovardában megrendezett versenyen - 3 kategóriában - 24 induló vett részt.
Örömteli, hogy a serdülô kategóriában
(14 év alatt) 11 induló is volt, s mindannyian
nagyszerû felkészültségrôl tettek tanúbizonyságot. A délután folyamán e kategória gyôztese
hibapont nélkül teljesítette a pályát – egyedüliként az összes induló között.
Újvári Tamás vezetôbíró a verseny értékelésekor megemlítette, hogy ezek a versenyek
lehetôséget teremtenek arra is, hogy az itt
indulók tapasztalatot gyûjtsenek és a versenykörülményeket megszokják.
Ifj. Zerinváry Szilárd, a Nyeregszemle
szervezôje összefoglalójában köszönetet
mondott a Zablakertnek, a szervezésért és
a helyszín biztosításáért. Elmondta, hogy a
Nyeregszemle Kupasorozat célja egy olyan
versenysorozat életre hívása, mely elsôsorban
a ló és lovasa közti harmóniát díjazza a terepen
elôforduló akadályok leküzdése közben.
A díjakat Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgármestere ajánlotta fel és adta át.

Anyakönyvi hírek

Helyezések: Serdülô: 1.Rajos Anita (Tahitótfalu), 2. Puskás Beatrix (Szentendre), 3.
Mócsai Luca Flóra (Tahitótfalu), 4. Szabó Alíz
(Tahitótfalu), 5. Szent-Imrey Lilla (Szentendre),
6. Kajos Fanni (Tahitótfalu), 7. Májer Hanna
(Tahitótfalu), 8. Pikács Máté Zoltán (Tahitótfalu),
9. Kövesdy Luca (Szigetmonostor), 10. Kósz
Márta Virág (Szentendre), 11. Gyenes-Kovács
Janka (Leányfalu). Felnôtt: 1. Puskásné Sebôk
Ilona/Haramia, 2. Puskásné Sebôk Ilona/Daisy,
3. Egyed Anna, 4. Szabó Sándor, 5. Olasz Ildikó,
Forrás: nyeregszemle.hu
6. Tóth László.

2014-ben eddig született 6 fiú, 9 leány,
összesen 15 gyermek.
Megszülettem!
2014. április 28-án, nevem: Bodnár Péter
2014. április 29-én, nevem: Tarsoly Blanka
2014-ben házasságot kötött 6 pár.

Lomtalanítás Tahitótfaluban
Tisztelt tahitótfalui lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy a 2014 évi lomtalanítást Tahitótfaluban a két településrészen
egy idôpontban, 2014. június 15-én (vasárnap) rendezzük meg. Kérjük, hogy a lomokat
elôzô nap (szombat) helyezzék el az ingatlanok elôtt. A késôbbi idôpontban kihelyezett
lomokat nem áll módunkban elszállítani.
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy bútort
(pl. szekrény, ágy stb.) kizárólag lapra szétszerelve tegyenek ki, mert egyben nem fér a
tömörítô autóba.
Ne készítsenek ki:
– A háztartásban naponta képzôdô háztartási hulladékot
– ipari, mezôgazdasági tevékenység következtében 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 munkatársai jármûveikkel könnyen és gyorsan meg
tudják közelíteni.
Fontos, hogy a kirakott lomok a forgalmat
ne akadályozzák
Lomtalanítás utáni takarítás:
A Szolgáltató az úttest megtisztításáról gondoskodik a lomtalanítás után. Az ingatlanok
elôtti járdaszakasz a tulajdonosok feladata.
Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend
helyreállításában együttmûködni szíveskedjenek.

Képviselôi fogadóóra
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 (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Polgármesteri Hivatal

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2014. június 14-én
szombaton veszélyeshulladék-gyûjtés lesz Tahitótfaluban
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 leadható hulladékok:
– pala, hullámpala
– festékek, hígítók, azok csomagolóanyagai

Az elmúlt idôszak halottai:
Benke József, Béke u. 61., 57 éves
Fehér Jánosné, Zrínyi u. 44., 78 éves
Szabó Istvánné, Táncsics M. u. 9., 88 éves
Kántor József, Napsugár u. 37., 64 éves
Hegyi Ferenc, Bajcsy-Zs. u. 3/A, 69 éves
Csereklye Mihály, Zrínyi u. 46., 66 éves
Kovács Ottó Károly, Kisoroszi u. 4701, 61 éves
Pekári György, Kerekes u. 1., 75 éves
Nyugodjanak békében!

–
–
–
–
–
–
–

lejárt szavatosságú gyógyszerek
akkumulátor, szárazelem
fáradt olaj, használt sütôolaj
növényvédôszer, azok csomagolóanyagai
autógumi, gumihulladék
szóró palack, fénycsô
elektronikai hulladék (rádió, tv, mobil telefon, fénycsô, stb.)
Polgármesteri Hivatal

Könyvtár
nyitvatartási
rend
Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

14–18 óráig
8–12 óráig
14–19 óráig
8–12 óráig
14–18 óráig

3

2014. MÁJUS

Közösség

Szigeti Majális, a szigeti települések tavaszköszöntôje
Idén Tahitótfalunak jutott a Szigeti Majális házigazda szerepe, amit jó hangulatú, színvonalas
programokkal, finom ételekkel sikerült emlékezetessé tennünk. Óvodásainknak az általuk díszített májusfa körül eltáncolt és elénekelt tavaszköszöntôje majd zeneiskolásaink színes mûsora után a négy szigeti település önkormányzatának csapatai nemes viadalban versengtek a Sziget Pásztora kitüntetô címért. E rangos
elismerést Szigetmonostor nyerte el, Tahitótfalu
a második, Pócsmegyer és Kisoroszi holtversenyben a harmadik helyet érdemelte ki, és vehette
át jutalmul a míves pásztorbotot, Juhász László
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helyi kovácsmester és Gubacsi József helyi fafaragó mester munkáját. A négy önkormányzat
fôzôversenyen is megmérettetett, feladatuk székelykáposzta elkészítése volt. Három tagú szakértô
zsûri bírálta az ízletes étkeket. Láng Ferenc mesterszakács, mint zsûri elnök, Pánczélné Lakatos
Judit konyhavezetô és Vanka Attila szakács
zsûritagok ítélete szerint Tahitótfalu csapata lett
a gyôztes. Hat helybéli civil szervezet hagyományos magyar, szabadtûzön készített fôztjét is megkóstolhatták a majálisra látogatók. Ismerkedhettek
velük és élvezhették vendégszeretetét a
Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport

Egyesületnek, a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítványnak, az Ôszirózsa Nyugdíjas
Klubnak, a Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô
Egyesületnek, a Tahitótfalui Lovas Sport
Egyletnek, a Vox Insulae Szigethangja Közhasznú
Egyesületnek. Aktív civil szervezeteink mellett a
Polgármesteri Hivatal dolgozói és iskolánk tanárai is megmutatták szakácsmûvészetüket sokak
örömére. Míg a szülôk kedvükre kóstolgattak, jól
mulattak, az aprónépek a Lófoglaló Játszóházban
szórakoztatták egymást. Kisoroszié a staféta,
jövôre a szigetcsúcson találkozunk!
Béres Gabriella
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Április 10-én az elsô napirend keretében a Képviselô-testület tájékoztatást hallgatott meg az Önkormányzati rendezvények
elôkészítésérôl, melynek során támogatta a
Mezôntúli Bt. megbízását a Szigeti Majális programjainak lebonyolítására (95.000 Ft), továbbá
150.000 Ft költséget biztosított a fôzôverseny
lebonyolításához.
A második napirend keretében a testület
tájékoztatást kapott a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között
történt fontosabb eseményekrôl.
A Bizottságok tájékoztatója napirend keretében a Kt. több döntést is hozott.
67/2014. (04.10.) határozatával a Képviselôtestület 7 igen szavazattal és 1 tartózkodás (Szabó Judit) mellett döntött a Posta
Gyógyszertár épületének színezésérôl.
68/2014. (04.10.) határozattal támogatta a
Kt. a Faluház utcafronti ablakainak cseréjét,
majd
69/2014. (04.10.) határozatával támogatta a
Kt. a Tahitótfalui Lovassport Egylet megbízását az Eperfesztivál megrendezésére, és az erre
vonatkozó szerzôdés tervezetet jóváhagyta.
A Tulajdoni ügyek napirendi pontban a
Képviselô-testület az alábbi döntéseket hozta.
Elsôként Dr. Sajtos Sándor polgármester,
és Dr. Pálvölgyi Tamás képviselô tájékoztatást
adott az „Euro Velo 6” kerékpárút építésével
kapcsolatban majd 70/2014. (04.10.) határozatával elfogadta az ideiglenes kerékpárút építésével kapcsolatos elképzeléseket.
71/2014. (04.10.) határozatával támogatta a Kt. pályázatfigyelésre és menedzselésre
vonatkozó szerzôdés megkötését a GoodWill
Consulting Kft-vel.
72/2014. (04.10.) jóváhagyta a Kt. az
erdôgazdálkodói feladatok ellátására vonatkozó pályázati felhívást.
73/2014. (04.10.) határozatával jóváhagyta a
Kt. a 071 hrsz-ú ingatlan 071/1 hrsz. földrészlete ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezését.

74/2014. (04.10.) határozatával 50.000 Ft
kauciót állapított meg a Kt. a 0169/102 hrsz-ú
ingatlan villamos energia ellátásával kapcsolatos közterület-bontási engedély feltételeként.
75/2014. (04.10.) határozatával kiegészítette a Kt. a Csapás (0139/1/2/3 hrsz) területének
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsán hozott 64/2013.(03.21.) határozatát.
A 6. napirendi pontban a helyi adók megállapításáról és bevezetésérôl szóló 30/2005.
(XI.22.) rendeletét módosította a Képviselôtestület, mely szerint Tahitótfalu község külterületén állandó, bejelentett lakcímmel
rendelkezô adózók 50 % kedvezményt kaphatnak kérelem alapján építményadójukból,
amennyiben a rendelet-módosításban szereplô
együttes feltételeknek megfelelnek.
Az Egyebek napirendi pontban a Kt. egy
döntést hozott, mely szerint támogatja egy
újabb ingyenes méhnyakrák szûrés finanszírozását a HPV vírus elleni oltás betervezett költségeinek terhére.
A Képviselô-testület április 24-i ülésén Rédai
Dávid nem volt jelen.
A testület döntéseit többségében egyhangúlag hozta, ahol nem ott külön jelezzük.
A 77/2014. (04.24.) határozattal döntött a
testület Csörginé Kemény Ildikó óvodavezetô
további 5 évre szóló vezetôi megbízatásáról.
A 2. napirend keretében az Önkormányzat
2013. évi költségvetésének végleges módosítását rendeletben fogadta el a testület.
A 3. napirend során az Önkormányzat 2013.
évi zárszámadását szintén rendeletben fogadta
el a testület.
A 4. napirend keretében tulajdoni kérdésekben hozott döntéseket a testület.
A 78/2014. (04.24.) határozattal a Vox
Insulae Sziget Hangja Egyesület részére az
Eperart programok idejére az Önkormányzat
a Népházat ingyenesen biztosítja. (Szabó Judit
nem vett részt a szavazáson.)
A 79/2014. (04.24.) határozattal döntött a

testület a szúnyoggyérítés kistérségi megszervezésének támogatásáról, illetve az ezzel kapcsolatos szerzôdés aláírásáról.
A 80/2014. (04.24.) módosította a testület a
Bodor és Fiai 2003 Kft-vel, a komp üzemeltetési szerzôdését. A testület egyúttal a 81/2014.
(04.24.) határozattal a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által kiírt kompok, révek üzemeltetésére vonatkozó pályázat támogatásáról
döntött.
A 82/2014. (04.24.) határozattal döntött a
testület a 100%-os támogatottságú térfigyelô
kamerarendszer pályázat beadásáról.
A 83/2014. (04.24.) határozattal döntött
a testület a járdafelújításra (Szentendrei út)
beérkezett pályázatokról, és felhatalmazta
a Polgármestert a legkedvezôbb ajánlattevô
Cserker Top Kft-vel a szerzôdés megkötésére.
A 84/2014. (04.24.) határozattal 30% kedvezményt biztosított a testület a Baba-mama
Klub kérelme alapján ez év december 31-ig a
Sportklub ház bérletének idejére.
A 85/2014. (04.24.) határozattal jóváhagyta a testület az Önkormányzat és a Tahitótfalui
Lovassport Egylet közötti szerzôdést, az
Eperfesztivál lebonyolítására.
A 86/2014. (04.24.) határozattal 1.500.000
Ft keretösszeget hagyott jóvá a testület az
Almásy utcai játszótér játékbeszerzéséhez.
A 87/2014. (04.24.) határozattal jóváhagyta
a testület a Posta- Gyógyszertár külsô vakolat
festésére vonatkozó pályázati felhívást.
A 88/2014. (04.24.) határozattal a bérleti díj
felfüggesztésérôl döntött a testület közterülethasználat tárgyában, amíg az üzlet zárva tart
(Bercsényi út sarok, volt könyvesbolt, büfé).
A 89/2014. (04.24.) határozattal jóváhagyta a testület a Dunakanyari Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat Társulásának költségvetését, és Társulási Szerzôdésének módosítását.
A 90/2014. (04.24.) határozattal jóváhagyta a testület az erdôgazdálkodói pályázati felhívás megküldését három gazdálkodó szervezet
részére.
Tahitótfalu, 2014. április 25.
Tóth János jegyzô

Komposztláda igénylésének lehetôsége
A háztartásokban képzôdô hulladék nagy
hányada (~30%-a) biológiailag lebomló szerves anyag, amely komposztálással
hasznosítható.
Az alábbi anyagok komposztálhatók:
– Konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, krumpli, tojáshéj, kávézacc, tea-filter
tartalma, elhervadt, vágott virág, elszáradt cserepes növények (cserép nélkül)
stb.
– Kerti hulladékok: elnyílt virágok,
lehullott gyümölcs- és zöldség, ágak, galylyak, lombok, fûnyesedék, kerti gaz

– Egyéb hulladék: kezeletlen fa, papír
(nem színes), karton, haj és köröm.
A komposztáláshoz leginkább elhatározásra, másodsorban egy megfelelô komposztládára van szükség. A komposztláda beszerzéséhez segítséget kívánunk
Önöknek nyújtani.
Ön kor m á ny zat u n k és a Fôvá rosi
Vízmûvek Zrt. között létrejött stratégiai
megállapodás eredményeképpen lakossági komposztálók beszerzését tervezzük,
amihez a lakossági igények felmérése zajlik jelenleg.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben szeretnék ingatlanukon elkezdeni a komposztálást, azt jelezzék hivatalunkban
a pzsuzsa@tahitotfalu.hu e-mail címen,
vagy telefonon: 26-387-123/7-es mellék.
Terveink szerint kb. 900-1000 literes
komposztládákat vásárolnánk, amelyek
árának nagyobb részét a fenti megállapodás terhére Önkormányzatunk fedezné.
A pontos feltételekrôl a beérkezett igények felmérése és értékelése után tudjuk
Önöket tájékoztatni.
Polgármesteri Hivatal
Szabados-Molnár István falugondnok
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Kultúra

„S ledôlt országok hamvain egy szép hon
támad fel…” (Kölcsey, 1817.)
Református egyházközségünk egy erdélyi kis-körút, majd egy felvidéki után,
immár harmadszor is útra kelt, hogy ápr.
25-27. között felkeresse a részekre szabdalt magyar haza egy másik darabját, a
Részek-et/ a Partiumot. Kerestük a nemzet és a reformáció szellem-óriásainak a
múlt homályába kényszerített alakjait, a
modern magyar nyelv és líra többször megtagadott, de újra és újra megjelenô, életerôt
adó harcos példaképeit, a „hepehupás vén
Szilágyot”, a majtényi síkon lehanyatlott
libertás zászlónak az ottani, mai magyarra
vetülô árnyékát, az európai hírû festôiskola
szellemi omladékait, a „kék folyó városát”. Kerestük a távolba veszô máramarosi bérceket, a lánglelkû költô lábnyomát,
a határôrhegyeink közé szorított maradék
magyart, az ilosvai hegyek lejtôit, a fenséges pásztortüzek nyomait, ahol a monda
szerint az elsô magyarok háromszor kiáltottak fel az ég felé, fohászkodva a magas
Istenhez. De bejártuk az elárult és meggyalázott Székely Hadosztály Erdély- és
magyarságmentô magányos küzdelmeinek színtereit, el- és átmentünk a magyarság legszentebb szabadságharcát megcsúfoló, alattomos oláh vérengzésben kiontott
magyar vértôl piros virágú gyalui havasok
alján, s a lassan alkonyba hajló égbolton, a
Királyhágó vidéke felett, kerestük lelki szemeinkkel honfoglaló eleink lovai patkóinak
égi csillagporát… És még sok minden mást.
Az Alföld keleti tereit mesterségesen és
oktalanul kettéválasztó mai határ túloldalán
Várad Püspöki Székesegyházának csodálatos kulturális mûvészeti értékei között fejet
hajthattunk Szent László királyunk ereklyéje és parkbéli szobra elôtt. Átmentünk
a zömében református Érmellék alföldies
telepszerkezetû falvain, csupán csak pillantásokat vetve Bihar 16.szd.-i, és SzékelyhídÉrmihályfalva 13.szd.i református templomaira, a szorgos kezek mûvelte érmelléki szántókra, virágba borult gyümölcsöseire. Érsemjénben megkoszorúzhattuk
a nagy nyelvújító és író Kazinczy Ferenc
emlékmûvét, emlékezhettünk a „15. aradi
vértanúra,” az író Lajos nevû fiára, a golyó
által kivégzett ezredesre, és a parkban
Liszt Ferencre is. Szôdemeter kicsiny, elárvult református temploma elôtt koszorúzva, a Himnuszt elénekelve emlékeztünk
Kölcsey Ferencre. Érmindszenten az óriássá vált költô szülôházul szolgáló nádtetôs,
kicsiny kúriája mellett csalódottan, de nem
meglepetten, nem tekinthettük meg a
Trianon óta folyamatos, a magyar történelmi emlékek állandó renoválási lázában égô
román furfang miatt a látogatók elôl elzárt
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Ady múzeumot. Viszont meghallgattuk a
költônek „Az Úr érkezése” c. gyönyörû versét, és emlékezésül, nemzetiszínû szalaggal
átfont koszorút helyeztünk el a költô szobra elôtt. Nagykárolyban csak kívülrôl csodálhattuk meg a Mátyás király idején épült,
lovagvárra hasonlító (É-Erdély visszatérte után magyar tisztképzôként is mûködô)
Károlyi kastélyt, s a városközpont Károli
Gáspár utcájában a ref.templomban a helyi
lelkész rövid egyháztörténeti ismertetôjén
kívül láthattuk a híres bibliafordító szobrát, az ajtó felett Remenyik Sándor írását:
„Születésében megáldott, életében istenes, halálában halhatatlan Károli G.nak.”,
s megerôsödtünk hitünkben, látván a
szikladarabokból készült „Összetartozás”
emlékmûvét, mely azt hirdeti, hogy …” a
kô marad.” A fôtéri, egykori Szarvas-fogadó
emléktáblája tudatja azt, hogy Petôfi, az
itteni megyebálon ismerkedett meg Júliával
1846. szept. 8-án. Nagymajtényban, - ahol
1711. elején lehullott a zászló,- emlékmû
helyett csak Petôfivel emlékezhettünk:” A
majtényi síkon” c. versével:….csatatér volt
ez a sík, szent csatának tere…elmondtam
legszörnyûbb átkomat , és elsírtam legszentebb könnyeimet.” Méltán sírhatnánk mi is
a község és környéke pusztulófélben lévô
világa miatt. Szatmárnémetiben a fôtér környékét jártuk be, s a püspöki székesegyház látványával hagytuk el a már Gizella
királyné életében létrejött települést, hogy
az Alföld sík mezôi után, a Rozsály hegye
alján egykor virágzó Nagybányán át szálláshelyünkre, Koltóra érkezzünk. S hogy hol
is van a város alatt fekvô színmagyar község? Róla egykori birtokosa, Teleki gróf ezt
írta: ”Házam egy kis lejtôs magaslaton áll,
az elôtéren éjszak felé sima, zöld rétekkel
és tölgyfacsoportokkal. A térséget a Lápos
vize kígyózza végig, s egy magaslatról egész
futása látható… a másod téren a Láposon
túl, lankás dombok szilvafákkal beültetve,
felettük egy fennsík, óriás tölgyerdôkkel,
tiszta idôben tizennyolc falunak a tornya
látszik…harangjaik hangja elhallatszik hozzánk, s szép idôben a nagybányai harang is
idáig zúg.” Láttuk a kastély gyönyörû, gazdag kiállítását, -megkoszorúzva a PetôfiJúlia szobrot,- a legendás szabadságharcos grófét, s a park szélén a költô somfáját. Meghallgathattuk a helyi református
lelkésztôl a ref.templom rendhagyó múltjáról szóló ismertetôjét is. De vágyakozva
tekingettünk a távolban kéklô máramarosi
havasok, az azok északi részén fekvô, most
is szenvedô Kárpátalja felé is. Nagybányán
a gyönyörûséges Szent István torony látványa ragadott meg az Öreg fogadó épü-

letével, ahol Petôfi nászéjszakáját töltötte. Szépen tetszô helyen mutatja magát
a magyar nyelvû színjátszás úttörôjének,
Lendvay Mártonnak a szülôházon lévô régi
emléktáblája. Átkelve a Gutin-hágó 987
m. magasán, végig kísért utunkon a hegység 1445 m. magas, Kakastaréjnak nevezett
csúcsa, hogy a deszei, a világörökség részévé nyilvánított ortodox fatemplom harangtornyából elmerengjünk a máramarosi
elôhegyek távolban kéklô vonulatának látványán. De láttuk az Iza völgyi Barcánfalva
valóban gyönyörû, fafaragásos templomain túl az 1722-ben épült izakonyhait,
Máramarosszigetet, a kék” folyó városát”, a nekünk kinyittatott katolikus templomot, a nagyon szép küllemû reformátust is. Megláttuk a magyar nônevelés
úttörôjének, Leöwey Klárának emléktábláját, aki 1848 után Teleki Blankával együtt
raboskodott öt évig Kufstein várában. A
máramarosi múzeum, - micsoda véletlen!minden magyar történelmi, mûvészeti,
kulturális emlék mellôzésével- láttatja az
egykori magyar vármegye románságának népi kultúráját. Máramarosszigetet
eleink „Vadonországnak” is nevezték, s
neve már Árpád-kori oklevelekben szerepelt. Mikszáth: Farkas a Verhovinán c.
könyvében pedig azt írja, hogy a város
„…zászlóvivôje a magyarság eszméjének,
szegletköve a magyar protestantizmusnak.” Talán éppen ezekért nem szabad
ezekre emlékeztetni a múzeumot látogató
magyart?!
S méltán indul meg a magyar ember lelke,
ha e környéken felötlenek az egykori, ezeréves magyar határ még ilyenkor is havas
hegycsúcsai a Radnai havasok, és a Borgói
hegyek taréján. S ugyan ez az érzés omlik az
emberre, látván Dés 15. századi református
templomát, Kincses Kolozsvárt fenséges
templomaival, Mátyás királyunkkal, s a nagy
magyarok sírjait befogadó Házsongárddal.
Szamosújvárott néhányan megnézték az
ortodox székesegyházat, majd meghallgattuk egyik lelkes útitársunktól a helyi börtönben szenvedett Ravasz László, református püspök két versét. Árvavölgyi Béla tiszteletes úrral Nagykárolyban, a dési templomban együtt emelhettük fel szavunkat
csendes imában a magyarok Istenéhez,
hogy mind ezeket követôen, a kalotaszegi
Körösfô festett kazettás református templomában tartott istentiszteletén fohászkodhassunk a magyar nemzet és haza megmaradásáért, az összes magyarral együtt
Kalotaszeg magyarságának hitéért, hazaszeretetének erôsödéséért, az összetartozásért. A Részek-et járva többször felidéztük
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a megfelelô helyeken a Székely Hadosztály
hôsi tetteit, a Szatmárnémeti, Nagykároly,
Nagymajtény mellettieken túl, a rendkívüli fontosságú csúcsait is. Tisztelettel említve a Kraszna folyó mentén emlékükre felállított emlékoszlop feliratát: „Elült a harc,
világok harca. De új harc lobban, csak a
tiétek. Az ôsi földért haltatok, S a halálban
örökké éltek.” De nem feledkeztünk meg
a Bánffyhunyad feletti funtineli síkon lezajlott, 1848-49-es szabadságharcunk idején
történt véres román vérengzésrôl sem!
Láttuk a Gutin szerpentinjeinek mentén, a súlyos havak, esôzések kimarta erdôszélek fenyô, tölgy, bükkfáinak az
elomlott talaj híján már csak a levegôbe
kapaszkodó görcsös gyökereit, s eszébe juthatott a vándor magyarnak a szétszabdalt
Kárpát-haza magyarjának sorsa, aki alól a

H e lytörté n e t

történelmi igazságtalanságok jeges áradatai mossák még most is, és szüntelenül az
ôsi föld megtartó humuszát. Ezért ez úttal
is, de mindenkor Bihar, Szatmár, Szilágy,
Máramaros, Beszterce-Naszód, SzolnokDoboka, és Kolozs vármegye magyarjai azt
üzenik Adyval, hogy: „…Ôrzôk, vigyázzatok a strázsán, Az Élet él és élni akar. Nem
azért adott annyi szépet, Hogy átvádoljanak
most rajta Véres s ostoba feneségek….A
csillagszóró éjszakák Ma sem engedik feledtetni Az ember Szépbe-szôtt hitét, S akik
még vagytok ôrzôn, árván, Ôrzôk: vigyázzatok a strázsán.” Azért, mert: „Új várak
épültek… Az új várak: nagy, piros lelkek,
Szándékok, célok és hitek…” Higgyünk
abban, hogy ezek a lelki-várak már sohasem omlanak le! Igaz, azok falait, bástyáit
továbbra is, és mindörökké a hit, a lélek, és

a nemzettudat szikladarabjaival kell összecementezni!
A bevezetôben írtam, mit is keresett 34
tahitótfalui magyar a hol az anyaországhoz, hol az Erdélyhez oda-vissza, s az elcsatolt Részek-ben? S amit mi találtunk, azon
túl feleljen erre a kérdésre Adynak Csaba új
népe c. verse: „…Megtaláltuk az ôseinket:
Mennyi bús homlokú magyar, Kinek azért
kellett pusztulni, Mert újat, emberit akar.
Megnyíltak elôttünk A Bolyai-, s a Cseresírok S hozzánk szegôdtek szép sorjában Az
árnyas, magyar mártírok. S minden halott,
ki élt magyarnak, Javítónak is valaha, A
mi seregünk légi szárnyán A magyar Isten
lovaga…”
G. Szalai István. 2014. ápr. 28.

A holokauszt emlékére Tahitótfalu zsidó temetôjérôl
2000-ben felújításra került Oláh
János, a Lauder Javne Zsidó Közösségi
Óvoda, Általános, Közép- és Szakiskola
tanárának vezetésével községünk zsidó
temetôje.
++++
A tahitótfalui zsidó közösség temetôjét
1889. november 18-án Hollander Ábrahám
temetésénél nyitották meg, és a holocaust
pusztításáig, 1944-ig szolgált a helyi – akkori szóhasználattal – izraelita hitfelekezet
tagjainak végsô nyughelyéül. E közösség,
mely a népszámlálások adatai szerint 1840ben 30, 1910-ben 23, 1920-ban 33, 1930ban 23, míg 1941-ben 14 lelket+4 zsidónak minôsített nem izraelita vallású egyént
számlált, a szentendrei hitközséghez tartozott. Tagjai között az itt nyugvó Bandler
Mór napszámostól, Fleischmann Mór postai tanácsoson át, Dr. Kunitzer Sándor
fôorvos, járási tisztiorvos, magyar királyi egészségügyi tanácsosig minden rétege megtalálható a korabeli zsidóságnak. Itt
éltek, dolgoztak, örültek, szomorkodtak,
adóztak,...és amikor eljött a kiszabott idô
vége, meghaltak.
Eltemették ôket, kádist (zsidó halotti
imát) mondtak értük és az utódok gondozták sírjaikat.
Engedelmükkel, most egy kis kitérôt
teszek és általánosságban a temetôrôl,
a zsidó temetôkrôl fogok szólni, mert e
temetôkben bent van a zsidó történelem
is. Igen, a temetôkben bent van a zsidóság
történelme és nincs bent! Tudom, hogy ez
így egy paradoxon, vagy ha úgy tetszik egy
abnormális korszak volt, mely ezt eredményezte. Tehát a zsidó temetôkben egyszerre van bent, és egyszerre nincs bent a zsidóság legújabb kori történelme!
Nincs bent, hiszen azoknak a teste, akik

füstté és hamuvá lettek valahol Európában
ezelôtt több mint fél évszázada, ôk nem
lehetnek a temetôkben, e temetôben sem.
Valahogy azonban mégis itt vannak ôk, ha
nem is a maguk fizikai valójában, ugyanis a
zsidóság temetôit bét háhájijmnak, az élôk
házának nevezi. Élôk házának, mert a zsidóság a megholtak lelkét élônek tekinti.
Mindaddig élô a temetô, ameddig üzenete van az utódok számára, akik megôrzik
emléküket, gondozzák sírjaikat.
„Mindennek rendelt ideje van... – mondja a Prédikátor – ...ideje van a rombolásnak és ideje van az építésnek”. Mi, az utódokat helyettesítô, pótolni akaró utódok az építéssel foglalkoztunk, mert úgy
éreztük, hogy ez kötelességünk, ennek
van most az „ideje” . A munkával – hála
Istennek – végeztünk és úgy gondoltuk,
hogy jelképesen e temetôt újra kell avatni. Mi, a Lauderbôl megcselekedtük az isteni parancsot, a mét micvát, a holtakkal való
önzetlen foglalkozást, és lehetôségeinkhez
mérten rendbe hoztuk e temetôt, a
MAZSIHISZ, Tahitótfalu Önkormányzata,
valamint a Kristóf család és Pap Éva segítségével. Köszönet érte és mindnyájan kívánjuk, hogy küldjön az Örökkévaló áldást és
sikert kezük minden mûvére!
Végezetül ôszintén reméljük, hogy e
kicsiny temetô, Tahitótfalu zsidó polgárainak nyughelye és a másutt meghaltak, meggyilkoltak emlékezete fennmarad, és megvalósul ama 5 héber betû jelentése, amely
az itt lévô sírköveken is megtalálható,
miszerint:
Töhi náfsó srurá bicror háhájijm! Legyen
lelkük bekötve az öröklét kötelékébe!
A tahitótfalui zsidó temetôben nyugszanak:
Bandler Mór (1860-1910) napszámos, Fleischmann Miksa (1860-1899),

Fleischmann Miksáné/Reiner Leonóra
(1862-1935), Vajna Dezsôné/Fleischmann
Margit (1892-1937), Fleischmann Stefánia
(1886-1940), Fleismann Mórné/Reiner
Gizella (1870-1944), Sipos Jenôné/Kunitzer
Lilly (1898-1920), Dr. Kunitzer Sándor
(1863-1937), Klein Simonné/Goldschmidt
Teréz (1850-1919), Fürst Mórné/Klein
Lívia (1871-1903), Raab Gyuláné/Adler
Malvin (1884-1923). Jelképesen: Raab
Gyula, Raab Imre, Raab Lili/Rosenfeld
Mártonné, Rosenfeld István, Raab Gyuláné/
Adler Cecília, Kohn Jakab (1818-1895)
kereskedô, Klein Farkasné/Goldschmer
Rozália (1816-1894), Fleischmann Mór
(1861-1920), Schön Ilonka (1911-1919),
Rózsási Józsefné/Kohn Janka (1838-1923),
Mieszto Minna (Hermina) (1869-1916) háztartásbeli, Kelen Mihályné/Goldschtein
Róza (1837-1932), Kelen Mihály (18431916) magánzó, Mieszto Olga (1880-1900)
háztartásbeli, Hollander Ábrahám (?-1889),
Perlusz Gáborné/Brül Hani (1886-1908),
Bandler Herman (1831-1902) kereskedô,
Diamant Etelka (1882-1891).
Tahitótfaluban haltak meg és valószínûleg itt is temették el ôket, de sírjuk már
nem ismert, adataik hiányosak:
Weiszler Róza 1891, Török Imre 1907,
Eisler Sándor 1894, Kunitzer Mihály 1914,
Fürst Gizella 1899, Goldberg Róza 1906,
Reiner Dezsô 1916, Kramer Henrik 1917,
Sipos (utónevet nem kapott) 1927, Klein
Tamás 1937, Klein Jenô 1938, Mieszto Adél
1938, Kalmár Sámuel élt 68 évet, Rosenfeld
Mártonné/Radt Ida (nincs egyéb adat).
(Cikkünk Oláh János tanár temetôavató ünnepségen elmondott beszédének
szerkesztett változata)

7

2014. MÁJUS

Jog, recept

Jogi útmutató
– Ingatlanok adásvétele, ajándékozása
Elôbb-utóbb valószínûleg mindenki
szembesül egy ingatlan átruházására
vonatkozó adásvételi vagy ajándékozási szerzôdéssel. Mivel általában nagy
értékû ingatlan az adásvételi szerzôdés
tárgya, ezért nem árt tisztában lenni az
átruházás feltételeivel, illetve az eljárás
menetével.
Mindenekelôtt azt kell leszögezni, hogy
a tulajdonjogot érintô módosulások, illetve változások alapjául szolgáló okiratnak
közokiratnak (bíróság, esetleg hatóság
vagy közjegyzô által kiállított okiratnak),
vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratnak kell lennie. Ez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy az esetek többségében
ügyvédi közremûködés mellett történik a
szerzôdéskötés.
Minden adásvételi szerzôdés megkötése
elôtt, akár eladóként, akár vevôként meg
kell gyôzôdni a tulajdoni lapon szereplô
bejegyzésekrôl, a tulajdonosok személyérôl
és az esetleges terhekrôl. Gyakran elôfordul,
hogy évekkel, évtizedekkel korábbi, már
régen nem aktuális bejegyzések szerepelnek a tulajdoni lapon, ezeknek a törlése
pedig jelentôs idôbeli, és anyagi ráfordítással is járhat. Gyakori hiba a tulajdoni lapon
az ingatlan címének téves feltüntetése, ez
azonban nem jár semmiféle joghatással, és
így különösebb fennakadást sem okozhat,
de ha szükségesnek tartjuk a módosítást,
akkor az illetékes önkormányzatot kell felkeresni a helyzet rendezése érdekében.
Az adásvételi szerzôdések tartalma rendkívül sokféle lehet, az adásvétel tárgya, illetve akár a fizetés ütemezése is alakíthatja azt,
például lehetséges azonnal egy összegben

kifizetni a vételárat, de akár több részletben
is lehet, hitelfelvétellel együtt is. Fontos
azonban kiemelni a foglaló jogintézményének jelentôségét: a foglaló a szerzôdés
megkötésekor a vevô által az eladónak
átadott azon összeg, amelyet a szerzôdés
meghiúsulása esetén a vevô elveszít, ha az
ô hibájából nem történt meg az átruházás,
ha pedig az eladó hibája volt, akkor ô kétszeresen köteles visszatéríteni (ha egyikük
hibája sem volt, akkor az összeg visszajár).
Nagyon fontos, hogy csak a szerzôdés megkötésekor átadott összeg minôsül foglalónak, amit kifejezetten így neveztek meg a
szerzôdésben, ha nem nevezik meg, vagy
nem a szerzôdés megkötésekor adják át,
akkor az csak elôleg, és a szerzôdés bármely
okból történô meghiúsulása esetén visszajár
a vevônek.
Érdemes még figyelni az esetleges
elôvásárlási jogokra is, ha ugyanis van
egy tulajdonostárs, akkor ôt a kialkudott
vételárról értesíteni kell, és ô dönthet úgy,
hogy ezen az áron az eredeti vevô helyett
megveszi az ingatlant. Ekkor az adásvételi
szerzôdést vele kell megkötni. Ez különösen
társasházak esetén lehet probléma, ezért az
alapító okiratot mindig figyelmesen át kell
tanulmányozni.
Fontos, hogy 50 m 2 -nél nagyobb alapterületû épület ellenérték fejében történô
átruházása esetén kötelezô ún. energetikai tanúsítványt készíttetni az ingatlanról,
amelynek tényét az adásvételi szerzôdésben
fel kell tüntetni. Ezt célszerû az eladónak az
ingatlan meghirdetésével egyidejûleg elkészíttetni, hogy a vevôt errôl az adatról is tájékoztatni tudja.

A szerzôdés aláírását követôen az eljáró
ügyvéd benyújtja a földhivatalnak az okiratot a szükséges mellékletekkel együtt, a földhivatal pedig – jó esetben – dönt a változás
bejegyzésérôl, a régi tulajdonos törlésérôl,
illetve az új bejegyzésérôl. A földhivatali
eljárás díja ingatlanonként 6.600.-Ft, amit
elôre ki kell fizetni.
Adásvétel esetén a vevôt illeték, az eladót
pedig személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség terheli. Az illetékrôl a vevôt az
adóhatóság a bejegyzést követôen fizetési
meghagyásban értesíti. Az illeték általános
mértéke 4%, de érdemes áttanulmányozni
a vonatkozó jogszabályokat, mert számtalan kedvezmény lehetséges (például egyenes ági rokonok, vagy házastársak közötti
szerzôdés esetén az ügylet illetékmentes).
Az eladónak az adásvétel tényét és vételárat
a következô évi bevallásában kell feltüntetni, és ekkor kell majd befizetnie a fôszabály
szerint 16% mértékû adót is (ami szintén
csökkenthetô különbözô feltételek fennállása esetén).
Ingatlan ajándékozása esetén a fentiektôl
abban különbözik az eljárás, hogy nincs
elôvásárlási jog, és bár nincs vételár (és így
foglaló sem), illetéket a megajándékozottnak fôszabály szerint fizetnie kell (kivéve
egyenes ági rokonok stb.).
Az ügyvédi munkadíj, illetve az energetikai tanúsítvány díj mértéke szabad megállapodás tárgya, és azt is a felek döntik el, hogy
melyikük állja ezeket.
Dr. Gizella Endre
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és
nem minôsül jogi tanácsadásnak

Mindennapi ajándék a család asztalán
Gombás lecsó
Hozzávalók 10 fôre
2 – 2,5 kg paprika,
2 kg paradicsom,
1 kg vöröshagyma,
60–70 dkg erdei gomba (hiányában a csiperke is megteszi)
15–20 dkg sertészsír,
5–6 gerezd fokhagyma,
3 evôkanál pirospaprika, só.
A felforrósított zsíron a kockára vágott
hagymát üvegesre párolom. A tûzrôl levéve
belekeverem a pirospaprikát, hozzáteszem

8

a karikára vágott zöldpaprikát és a felkockázott paradicsomot, és lassú tûzön idônként
óvatosan keverve fôzöm. Mikor levet eresztett, ízlés szerint sózom, beleteszem az
összetört fokhagymát. Mikor a paradicsom
majdnem szétfôtt hozzáteszem a feldarabolt
gombát és készre fôzöm. Akkor jó, mikor a
paprika még kicsit ropogós, de már puha.
A lecsó az a „magyar” étel, amit ahány
ház, annyi módon fôznek. Mert miért is
magyar, mikor a klasszikus lecsó hozzávalóiból legfeljebb zsíros kenyeret „fôzhetünk”?
A válasz nagyon egyszerû. A magyar paprika méltán világhírû. Nagyobb karriert futott

be, mint ôshazájában, Mexikóban, ahol chilinek, hívják, így a chili paprika, paprikapaprika. Nemcsak a paprikánk híres, hanem
konyhánk is, aminek ízletessége mellett kreativitása is páratlan.
Ha bográcsban készítjük, gyorsan több
személynek is tudunk nem akármilyen,
de egyszerû és laktató ételt készíteni. Friss
puha kenyérrel, galuskával, virslivel is tálalhatjuk. Készíthetjük tojással is.
Jó étvágyat!
Alberti Enikô és Gergely

2014. MÁJUS

Kultúra

Szeretnél részt venni egy családi
és egyben családias énekkari táborban?
Kedves Barátunk!
Szeretettel várunk a IV. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Héten
2014. július 07-13. között Tahitótfaluban.
Karvezetô:
Korreptetítorok:

Rostetter Szilveszter karnagy, zeneszerzô, orgonamûvész
Körösmezei-Varga Zsuzsanna zenetanár
Rostetterné Nagy Rita karnagy

A tábor anyaga:
Napi program:
reggel:
délelôtt:
ebéd:
délután:
este:

Csomasz-Tóth Kálmán, Zákányi Bálint és Rostetter Szilveszter darabok

Érkezés:
Zárónap programja:

hétfôn reggel 8.30 órára Tahitótfalu, református templom - kérünk, ne késs!
– közös énekkari szolgálat szombaton a református templomban
– 10.00 órakor istentisztelet a református templomban majd közös ebéd a tábor résztvevôi és meghívott
családtagjaik, barátaik számára
JEKA házban
5.000.- Ft/fô/hét felnôtteknek
700.- Ft/fô/nap ebéd (reggeli, vacsora a közeli boltból megoldható egyénileg)

Elhelyezés:
Kurzus díja:
Ellátás:

8.30 órakor közös áhítat, majd beéneklés
9.00 órakor szólampróbák és összpróba
13.00 órakor
pihenés, szabad foglalkozás, kirándulás a környéken, strandolás
19.00 órakor zenés áhítat, minden este más helyszínen, más és más elôadókkal

Jelentkezési határidô:
2014. július 02. szerda (az ebédmegrendelés miatt fontos)
Díjak befizetési határideje: 2014. július 07. a helyszínen
Szervezô:

Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület, 2021 Tahitótfalu, Hôsök tere 7.
Levelezési cím: 2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 94.
Bankszámlaszám: 64700021-10011049

Jelentkezés, információ:

Horváthné Csörgô Andrea
Tel.: (30)386-44-80; (70)33-44-096
szigethangjaegyesulet@gmail.com

JELENTKEZÉSI LAP
Szeretnék a XIV. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Héten részt venni.
Nevem: ………………………………………..
Címem: ……………………………………………………............................
Telefonszámom, amelyen elérhetô vagyok: …………………………………........................
e-mail címem: …………………………………………………...............................................
Életkorom: ………. év
Felekezetem: ………………………….....................................
Kórus, amiben énekelek:………………………………………………… (nem elôfeltétel!)
Hány éve, és melyik szólamban: ……………….., ……… éve
Szállást:
kérek / nem kérek (megfelelô rész aláhúzandó)
Étkezést:
nem kérek / ebédet kérek (megfelelô rész aláhúzandó)
Gyermeket hozok:
név: ……………………… életkora:………felekezete: ……………………hangszere:………………………
név: ……………………… életkora:………felekezete: ……………………hangszere:………………………
név: ……………………… életkora:………felekezete: ……………………hangszere:………………………
név: ……………………… életkora:………felekezete: ……………………hangszere:………………………
Vállalom, hogy a kurzus- és a kért szállás ill. étkezési díjakat 2014. július 07-én a helyszínen fizetem.
Bárki, aki szívesen jönne, de anyagi gondjai vannak, jelezze és segítünk; ne legyen ez akadálya a részvételnek.
Dátum: ……………………....

…………………………........................................ (aláírás)
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Helytörténet

A hôsök szobra 70 éves
2014 több kerek évforduló éve hazánkban
és falunkban is. 10 éve EU tag Magyarország,
70 éves falunk hôsi emlékmûve, 100 éves a
hídunk, 100 éve tört ki az I. világháború és 90
éve született törvény a világháborús halottak
emlékének megünneplésérôl.
A hôsök emléknapja május utolsó vasárnapja „a nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élô és jövô nemzedék örök okulására és hôsi halottaink
dicsôségére”
Egy 1917-es törvény a háborúban elesett
katonák emlékének méltó megörökítésérôl
rendelkezik. Ennek szellemében készült
el 1944-ben, 70 éve a hôsök szobra
Tahitótfalu fôterén.
Idézzük Pethô Lajos (1902-2000) református tanítót: „1943 elején, mint levente
oktatót, elküldtek tisztiiskolára. Itt ismerkedtem meg Szilágyi Nagy István szobrászszal. Az ország több helyén állított fel hôsi
emlékmûveket. Szállásunkon elbeszélgetve elmondtam, hogy nálunk a faluban is
többször felmerült már egy hôsi emlékmû
felállításának kérdése. Közösen elterveztük. Hazatérve mindezt elmondtam Ecsedy
Aladárnak (református lelkész) és Baranyai
Sándornak ( ref. isk. igazgató) ôk azt mondták, hogy erre a célra már régen megvan az alaptôke a helyi hitelszövetkezetben (16-18000 pengô)… Ecsedy Aladárral
elmentünk a községházára elôadni kérésünket. A válasz az volt, hogy van rá
pénz, de kivitelezôt még nem találtak.
Ez kedvezô válasz volt, hiszen már megvolt a kivitelezônk, Szilágyi Nagy István.
Bemutattam a tervrajzokat és az emlékmû
makettjét is. A falu vezetôsége jóváhagyta.”

1942 október 1-tôl 1944 március 31-ig
Tahitótfaluban mûködött a Magyar Kir. 101.
Honvéd Gépkocsizó Tanezred Tartalékos
Tiszti Iskolája. Jó kapcsolatot tartottak fenn
a községgel, ahol lehetett segítettek. Így
segítettek a szobor állításában is. Idézzük
Móritz Mihály százados, iskolaparancsnok
1944-ben megjelent könyvét:
Az iskola 1943 október havában szerzett
tudomást arról, hogy Tahitótfalu község
mindkét világháború hôsi halottainak emlékére hôsök szobrát szándékozik emelni…
Az ország minden egyes tagjának… kötelessége a nemzet hôsi halottait tisztelni. Az
iskola hallgatói ezt át is érezték, és le akar-

ták róni hálájukat Tahitótfalu hôsi halottaival szemben.
A hallgatók önként vállalták a hôsi
emlékmû alapzatának elkészítését, az iskolaparancsnokság pedig kiképzés keretén
belül leszállította az alaphoz szükséges
cementet és követ…
Az iskola hallgatói… még egy mûsoros
est tartását is vállalták, hogy ezáltal a felajánlott önkéntes munkán kívül jelentôs
anyagi hozzájárulással is elôsegítsék a szobor felépítését.”
Az iskolából már kikerült hallgatókat is
megkeresték levélben, kérve támogatásukat. A jegymegváltás 2000 pengôt tett ki. A
mûsoros elôadás három ízbeni megtartása
5201,30 pengô tiszta jövedelmet hozott. Az
emlékmû tervezett költsége 42000 pengô
volt. A már említett, korábban félretett és
a tisztiiskolások által összegyûjtött összeget a falu lakossága közadakozásból egészítette ki.
A szobor 1944 tavaszára elkészült.
Avatására június 11-én került sor. A meghívót az ünnepi mûsorral másolatban közöljük:
Kedves magyar Testvérünk!
Tahitótfalu község Közönségének régi
óhaja teljesült, amikor Isten segítségével
1944. június 11-én a Fô-téren felállított,
Országzászlóval egyesített Hôsök szobrát
felavathatja. A 9 méter magas szobormû
Szilágyi Nagy István szobrászmûvész
alkotása. A szobormû a politikai község, a hitfelekezetek, a község közönsége, valamint a faluban tartózkodó 101es gépkocsizó tanezred tartalékos tisztiiskola áldozatkészségébôl valósult meg,
amelyen az elmúlt világháború 76 hôsi
halottjának, a mostani világháború 6
hôsi halottjának, valamint a tartalékos
tisztiiskola 1 hôsi halottjának neve van
felvésve.
Katonai részrôl közremûködnek az
avató ünnepélyen a 101-es gépkocsizó
tanezred tartalékos tiszti iskolája, tisztikara, valamint a Ludovika Akadémia
községünkben tartózkodó százada és a
levente parancsnokság.
Az ünnepélyen való részvétel tisztek
részére: soron- és rendenkívüli dísz.
A bensôséges ünnepélyre kedves magyar
Testvérünket tisztelettel meghívja:
a Szoborbizottság és az Elôljáróság.
Az ünnepély sorrendje:
1. MAGYAR HISZEKEGY”. Elôadja a
folyamôrség zenekarával kiegészített
helybeli leventezenekar.
2. AZ ÜNNEPÉLYT MEGNYITJA: dr.
Ecsedy Aladár, a szoborbizottság elnöke.
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3. ÜNNEPI BESZÉDET tart: Kádas
György, községi fôjegyzô.
4. A SZOBROT MEGÁLDJÁK a hitfelekezetek lelkészei.
5. A SZOBROT ÁTVESZI: Szente József
községi bíró.
6. HIMNUSZ. Elôadja a zenekar.
7. SZAVALAT. Elôadja: Losonczi Lajos.
8. KARÉNEK. Elôadja a- gépkocsizó tanezred tart. tisztiiskolája énekkara.
9. SZENTE JÁNOS, a múlt világháború
hadiárvája versét szavalja: Baranyai
László.
10. ZENEKARI SZÁM.
11. A SZOBOR MEGKOSZORÚZÁSA.*
12. SZAVALÓKAR. Elôadja a gépkocsizó
tanezred tart. tisztiiskolája.
13. SZÓZAT. Elôadja a zenekar.
14. KATONAI DÍSZMENET.

Ö n k o r m án y zat , prog
ra mokg
Közössé

1945 után. Az 1950-es évek elején levésték
a címerrôl a koronát, gletteléssel eltakarták a Hiszekegyet és Horthy István nevét.
Az 1980-as években már sikerült láthatóvá
tenni az eltakart szöveget.
Emlékezetes nagygyûlés színhelye volt a
Hôsök tere 1956. november 1-én, az akkor

még gyôztes forradalom ünneplésére.
Napjainkban koszorúzásokkal, virágokkal
és utódaink múltunk tiszteletére nevelésével áldozunk hôseink emlékének.
Budai Mihály

Az avató ünnepség meghívójában felsorolt szereplôk közül hiányzik Karnevál
Mária (Rau Józsefné) neve, aki Kocsis László
Hazajöttek címû versét mondta el.
A meghívóban említett 76 fôs I. világháborús névsor utólag bôvült 78 fôre, a
II. világháborús 17 nevet tartalmaz. Egy
fôrôl biztosan tudjuk, hogy még hiányzik:
Németh András (1922-1944).
A II. világháború halottainak névsora
kevés helyen került fel hôsi emlékmûvekre

Újra indul a kis Duna-ágon a kirándulóhajó

MENETREND 2014
BUDAPEST – SZENTENDRE – VISEGRÁD*
Menetrendi kirándulóhajó járat
HUNYADI – BOGDÁNY
Közlekedik Szentendréig: hétf kivételével naponta
ÁPRILIS 29 – SZEPTEMBER 28. között +ÁPRILIS 19-20-21. és JÚNIUS 9.
*Közlekedik Visegrádig: szombaton és vasárnap
JÚLIUS 5 – AUGUSZTUS 31. között
(Május 30., 31-én és június 1én is közlekedik a járat a tahitótfalui Eperfesztiválhoz kötden)
10:00
10:
10:00
BUDAPEST, Vigadó tér
18:00
18:00
10:10
10:
10:10
BUDAPEST, Batthyány tér
17:50
17:50
11:30
11:
11:30
SZENTENDRE Belváros
17:00
17:00
12:00*
Leányfalu*
*16:25
12:15*
Tahitótfalu*
*16:10
13:30*
VISEGRÁD*
*15:30

14:
14:00
14:10
14:
15:30
15:

BUDAPEST – SZENTENDRE
Menetrendi kirándulóhajó járat
NAGYMAROS
Közlekedik: hétf kivételével naponta, kivéve augusztus 20.
JÚLIUS 1. – AUGUSZTUS 31. között
BUDAPEST, Vigadó tér
BUDAPEST, Batthyány tér
SZENTENDRE Belváros

EG
EGYÚTI
- RETÚR
Budapest
Bud
Szentendre
Sze
Leányfalu
Leá
Tahi
Tah
Visegrád

2014 május 30 - június 1.

Budapest

Szentendre
2000

2500
2500
2500
3000

750
1500

Tahi
2000
1000
500

Visegrád
2000
1500
1000
1000

1500

Kerékpár jegy: Felntt jegyárak 50%-a
Kedvezmény típusa

részletek a plakátokon
és a www.eperfesztival.eu
veboldalon

1500
1500
2250

Leányfalu
2000
1000

20:00
19:50
19:00

Kedvezmény mértéke

Gyermek 2-14 év között (2 év alatt ingyenes)

50%

NOE igazolvánnyal

25%

Diák igazolvánnyal (ISIC)

25%

Nyugdíjas igazolvánnyal

25%

HC (Hungary Card) 2f

20%

KEDVEZMÉNY ISKOLÁKNAK: 25% a csoportjegy árából; elzetes bejelentés!
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Iskola

Idén is sikerültek a nyelvvizsgák
Ugyan hagyománnyá vált, ám mégse érezzük természetesnek, hogy évrôl évre ambiciózus
nyolcadikosok tesznek sikeres alapfokú C típusú nyelvvizsgát angol nyelvbôl! Többévi szívós
munka áll a szép bôrkötéses bizonyítvány mögött.
Objektív mutatója annak, hogy a szövegértést, íráskészséget, beszédkészséget és hallás utáni értést
mérô államilag elismert vizsgán a mi fiataljaink a
felnôttek között is megállják a helyüket.
Kántor Bence, Kovács Egon, Németh Dóra és
Vaczó Zsuzsanna becsületére legyen mondva,
hogy a felkészítés során egyszer sem torpantak
meg, „nem lett elegük”, és nem borultak ki, amikor hétrôl hétre egy fárasztó tanítási nap végén a
hatodik vagy hetedik órában kellett szótárazniuk
vagy levelet írniuk. A kurázsi a vizsgán sem hagyta cserben ôket: átlagosan 70-80%-os teljesítményt
nyújtottak a szóbelin és az írásbelin. A szóbeli vizsgájuk olyan jól sikerült, hogy a csoportjukban a
legjobbak lettek, sôt a vizsgáztató hölgy személyesen gratulált jelen sorok írójának a felkészítéshez,
és hozzátette, hogy amíg ilyen szinten áll a nyelvoktatás, addig van remény a jövôre nézve…
Végül nincs más hátra, mint hogy a gyerekek
nevében megköszönjem a szülôk segítségét és
támogatását, valamint Matus Klára tanárnô munkáját, aki a hetedik osztály végéig oktatta vizsgázóinknak az angol nyelvet.

Engem az angol nyelv azóta vonz, amióta tanulni kezdtem. Segítségemre volt a felkészülésben, hogy a neten is aktívan használom a nyelvet. Jövôre az Óbudai Gimnázium
angol-matematika-történelem szakára nyertem felvételt. Az alapfokú nyelvvizsgát személyes büszkeségbôl akartam letenni.
Kovács Egon
A felkészülés legelején talán egyikünk
se gondolta, hogy ilyen jól fogunk teljesíteni a vizsgán. Április 4-én volt a szóbeli. Mindannyian idegesek voltunk és izgultunk. A buszon még utoljára átbeszéltük a
témaköröket angoltanárunkkal. Közvetlenül
a szóbeli meghallgatás elôtt különféle érzelmek voltak bennem. Egyrészrôl boldog vol-

Százféle értelemben használt latin szó, amelynek öt jelentése kifejezetten illik az elmúlt iskolai
idôszakra. Az elsô jelentése: tét. Tanév vége felé
közeledve a többfordulós versenyek, a középfokú felvételi eljárás lassan finisbe érnek. Örömmel
adhatjuk hírül, hogy nyolcadikosaink közül mindenki folytathatja tanulmányait középfokú oktatási intézményben. Tét nélküli eseményekben
is bôvelkedtünk: megemlékeztünk a Víz világnapjáról, a Holokauszt emléknapról, a Föld napjáról. Zeneiskolásaink kamarahangversenyeken
szerepeltek, mûvészeti fesztiválon vettek részt
Visegrádon, a Református Templomban muzsikáltak Virágvasárnap.
A szó másik jelentése: díj. Egyre több és egyre
szebb versenyeredménnyel büszkélkedhetünk.
Sporteredményeinkrôl testnevelôink számolnak be e lap hasábjain. A „Történelmünk híres
alakjai” címmel megrendezett országos történelem csapatverseny 1. korcsoportjában harmadikosaink csapata: Nébl Bálint, Jenei Ákos, Sápy
Márton, Csereklye Katalin és Vaczó Julianna
elsô helyezést értek el! Felkészítô tanáruk Viplak
Katalin. Az Apáczai Kiadó Matematika országos
versenyének döntôjében Biró Anna 13. helyezést, a Természetismeret országos versenyé-
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A szóbeli vizsgára tömegközlekedéssel
mentünk, és a metrón meglepetésemre odalépett hozzám valaki, aki csak angolul tudott és
útbaigazítást kért. Feltaláltam magam, ezért
bizakodva mentem be a szóbelire. Jó hír volt,
hogy mindenkinek sikerült. Másnap az írásbelit is könnyûnek éreztem… A következô
tanévtôl a Móricz Zsigmond Gimnáziumban
fogok tanulni mûszaki-fizika tagozaton.
Terveim között szerepel a középfokú nyelvvizsga megszerzése.
Kántor Bence
November elejétôl kezdtünk el készülni a
vizsgára. Keményen tanultunk, de eleinte nem
nagyon láttam az eredményét. Késôbb kezdtek
a dolgok összeállni, ezért a vizsgát nem éreztem
nehéznek. Mivel ott derült ki, hogy a személyim
lejárt, alig tudtam arra figyelni, hogy mikor következem. Csak az járt a fejemben, hogy az útlevelem
érvényes legyen. Nem hittük volna, de nagyon
jó eredményt értünk el. Furcsa volt, mert mi voltunk a legfiatalabbak. Ez a sikeres nyelvvizsga bizonyára sokat segít majd, hogy helytálljak az Óbudai
Gimnázium angol tagozatán.
Vaczó Zsuzsanna

Lintner Andrea
szaktanár

Talea

tam, hogy eljutottam idáig, másrészrôl féltem
attól, hogy elrontok valamit. Jövôre a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium angol
tagozatán folytatom tanulmányaimat
Németh Dóra

nek döntôjében Biró Róza 38. helyezést, a Kis
Nyelvész országos versenyének döntôjében Bartis
Lóránd 30. helyezést ért el. Felkészítô tanáruk
Rátótiné Magyar Katalin. A Bendegúz Országos
tanulmányi verseny megyei fordulójában Szabó
Andrea matematikából 20. helyezést, Ziller
Roland természetismeretbôl 6. helyezést ért el. A
Mányi Sándor Közlekedésbiztonsági Közhasznú
Alapítvány országos rajzpályázatán Szabó Letícia 5.
B osztályos tanuló az elsô 10 helyezett közé került,
egy hetes táborozást nyert, Mihalik Viktória 4. A
osztályos tanuló pedig tárgynyereményt kapott.
A verseny iskolai koordinátora Kerekes Klára
tanárnô volt. Képeiket kiállították a Mátraballai
rendezvényházban. A sok szép eredményhez
szívbôl gratulálunk!
A talea harmadik jelentése: szintezôléc. Évek óta
hagyomány, hogy nyolcadikosaink közül többen
megpróbálkoznak a nyelvvizsgával. Idén négyen
jártak sikerrel, az errôl szóló cikkben bôvebben is
megismerhetik a részleteket.
Negyedik jelentése: lóverseny. Bizonyára már
sokaknak nem újdonság, hogy a településünkön megrendezett Nyeregszemle Kupasorozat
elsô fordulójában Rajos Anita hibapont nélkül
nyert a serdülô kategóriában, valamint Májer
Hanna 7., Pikács Máté 8. helyen végzett. Lovas
sportkörünkrôl pedig cikk jelent meg a http://
www.lovasok.hu/index.php?i=82862 internetes

címen.
Ötödik jelentése: sarj, palánta. Kiskertész
szakköröseink idén is bekapcsolódtak a „Vesd
bele magad!” programba, otthonaikban már
sarjadzanak a kis palánták. Két osztálynyi kis elsôs
„palánta” kezdi meg a tanévet szeptember 1-jén,
mivel hó végén lezajlott az általános iskolai beiratkozás. A határozati döntést a kedves szülôk májusban kapják kézhez postai úton.
A „talea” a zenében egy ismétlôdô ritmusformulát jelent, amely rendszeresen visszatér. Remélem,
ilyen jó hírekkel jelentkezhetek a következô lapszámban is!
Kisné Balázs Enikô
igazgató

„In meinen träume” – iskolai rajzverseny I. díj, 7-8. osztályos kategória
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Hirde té s

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

Ez itt
az ÖN
hirdetésének
a helye!
RÉGISÉGET 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: 06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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E n e r g i a t u d a to s s á g, s p o r t

Takarékoskodjunk az energiával! Mi az a passzívház?
A hagyományos lakóépületek energiafogyasztásának több, mint 80%-át teszi ki
a fûtés és melegvíz ellátás. Ezt az energiaigényt fosszilis energiahordozók elégetésével biztosítjuk, növelve a légkörben a
CO2 kibocsátást. Törekednünk kell tehát
arra, hogy az épületeink fenntartásához
szükséges energia minél kevesebb legyen.
A passzívházak energiahatékonysága
abban mutatkozik meg, hogy azok fûtési
hôigénye a hagyományos „aktív” épületek
hôigényének csupán 5-10%-a. A hôigényt
egy évre és az épület egy négyzetméterére számítjuk, így az összehasonlító adatok
a következôk:
Hagyományos „aktív” épület fûtési
hôszükséglete:
280 – 140 kWh/m2/év
Alacsony energia igényû épület fûtési
hôszükséglete:
40 – 70 kWh/m2/év
Passzív ház fûtési hôszükséglete:
15 kWh/m2/év
A passzívház egy, az épületre vonatkozó minôsítô jelzô, ahol a darmstadti Passzívház Intézet által megszabott
követelményeket kell teljesítenie az
épületnek. A tervezésnek megvannak a
szabályai, melyek alkalmazásával el lehet
érni a minôség biztosításához szükséges
jellemzô energetikai értékeket. Passzívház
tervezésekor a hôszükséglet korlátozása
mellett be kell tartani a határoló szerkezetekre vonatkozó energetikai határértékeket, az épület légtömörségére vonatkozó
elôírásokat, a szellôztetési rendszer berendezésének hatásfokát, valamint a felhasznált összenergia (háztartási gépekkel és
világítással megnövelt energiaszükséglet)

mennyiségének maximális értékét.
A passzívház bármilyen szerkezetû épület lehet, mely kielégíti a minôsítéshez
szükséges követelmény értékeket. A
passzívház lényege a hôveszteség minimalizálása és a szoláris energianyereség
lehetôség szerinti legjobb hasznosítása.
Természetesen megvannak azok a
formai kialakításra, a hôszigetelés vastagságára, az épület tájolására, gépészeti
rendszer tervezésére vonatkozó optimális megoldások, melyek betartása nélkül
nehezen, vagy alig érhetôek el az elôírási
értékek. A passzívház legfontosabb
jellemzôje a felületét körülvevô folyamatos hôszigetelô burok, mellyel az épület
hôhidassága minimálisra csökkenthetô.
Ennek szerves kiegészítôje a háromrétegû
üvegezéssel ellátott nyílászáró.
Azért, hogy érezzük a különbséget
a hagyományos épület és a passzívház között, érdemes összehasonlítani
külsô falaik energetikai jellemzôjét, az
úgynevezett hôátbocsátási tényezôket.
Jelenlegi elôírások szerint egy új épület
külsô falának hôátbocsátási tényezôje
nem haladhatja meg a 0,45 W/m2K értéket, ezzel szemben egy passzívházra
ugyanez az érték 0,15 W/m2K, mely érték
a megszokottnál vastagabb, kb. 30 cm
hôszigeteléssel érhetô csak el. Fontos
megjegyezni, hogy a szerkezetekre vonatkozó követelmény értékek egyre szigorúbbak lesznek, megközelítik majd a passzívház minôsítéshez szükséges értékeket, így
a külsô falakra említett követelmény érték
2015 január elsejétôl 0,24 W/m2K értékre

Focihírek

12 perccel a vége elôtt még 0-1 volt…
Nem volt cserénk, fizikailag és idegileg
elfáradtunk.
Tahitótfalu – Tárnok 1-4
Az akkori listavezetô ennyivel jobb volt.
Üröm – Tahitótfalu 4-2
Nem játszottunk rosszul, de az ellenfél
telerakta csapatát a magasabb osztályban
szereplô „elsô csapatuk” játékosaival.
Tahitótfalu – Visegrád 2-3
Fájdalmas vereség. A 88. percben szabadrúgásból kaptuk a 3. gólt a rosszul felállított sorfalunk miatt.
Tavaszi sorsolásunk szerint nyolcszor
játszunk idegenben és csak négyszer
itthon. Legközelebb május 11-én itthon
fogadjuk a Tinnyét, majd május 25-én a
Fótot. Csapatunk a 10. helyen áll.
Utolsó két meccsünkön már „rezgett a
léc”, a sorsolásunk most kezd kedvezôbbé
fordulni, bízunk benne, hogy mielôbb
megtörik a jég.
Turóczi Csaba
Tahitótfalu S.E.

A télen csapatunk létszámban is és
játékerôben is megfogyatkozott.
Szávuj Zoltán, Kálmán Gábor, Gelu
László a Leányfalu S. E.-be igazolt, Mészáros János külföldre ment dolgozni, Szabó
Dániel, Raffai Ádám, Szabó Norbert,
Bántó Lóránd, Vincze Károly abbahagyta
a futballt.
Érkezett Jova Péter a Bp. III. osztályból
és Bartha Gergô Dunabogdányból. Rajtuk
kívül újrakezdte a játékot Bukva Zoltán,
Valcz Dávid és Katona Dávid.
Gyakorlatilag a teljes védelmünk elfogyott, ez a kapott gólok számában is megmutatkozik.
Eredmények :
Szentendre-Tahitótfalu 2-1
A 80. percig vezettünk, de utána két
potyagóllal veszítettünk.
Budajenô – Tahitótfalu 5-0
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csökken.
Egy épület fûtési energiaszükségletében jelentôs szerepet játszik a szellôztetéssel beáramló hideg levegô felmelegítése. A passzívház szellôztetése mindig
mesterséges gépi szellôztetés, ahol ez az
energiaszükséglet hôvisszanyerô beépítésével csökkentetett mennyiségû. A
hôvisszanyerô arra szolgál, hogy a belsô
elhasznált, de felmelegedett levegô
hôenergiáját nem engedjük ki az ablakon,
hanem felhasználjuk a komfortérzet biztosításához szükséges friss, ámde hideg
levegô felmelegítésére.
A passzívház-technológia ismerete
elengedhetetlen számunkra, mert az új
épületekre vonatkozó egyre szigorodó
elôírások megkövetelik majd ezek részleges vagy teljes használatát.
Remélem segítségükre lehettem épületenergetikai cikksorozatommal az eltelt
hónapokban. Köszönöm megtisztelô
figyelmüket.
Téglássy Györgyi
okleveles építészmérnök,
energetikai szakértô

Iskolai Sport
Április 4-én Leányfalun rendezték a Leány
Röplabda Diákolimpia körzeti versenyét, amelyre 5 csapat nevezett. Lányaink a 3. helyen végeztek, sokat fejlôdtek. Felkészítô tanáruk Szûcs
Kata volt.
Fiú kézilabda csapatunk Kata nénivel április 8-án Dunabogdányba látogatott barátságos
mérkôzésre. A meccs végeredménye szoros vereséget hozott „hazai” játékvezetés mellett, viszont
a mérkôzés a célnak tökéletesen megfelelt, szemmel látható volt az egyéni és a csapatfejlôdés is.
Április 10-én tornacsarnokunkban rendezték
a „Duna Kupa” Leányfoci tornát, amelyen 4 iskola csapata vett részt. A mi csapatunkban egyetlen
8. osztályos lány mellett csak 5.-6. osztályosok
szerepeltek. Fiatal csapatunk bátran „nekiugrott” az ellenfeleknek, egészpályás letámadással
szinte végig beszorítottuk ôket, viszont a gólhelyzetek rendre kimaradtak és a kontrákból sajnos
gólokat kaptunk. Végül a 4. helyen végeztünk,
de az igyekezet bizakodással tölthet el bennünket a jövôt illetôen.
Április 12-én Szentendrén rendeztek járási
úszóversenyt nem igazolt versenyzôk számára.
Az eseményrôl a Szentendrei Hírekben is olvashattunk. Bötkös Patrik 1. osztályos tanulónk korosztályában hátúszásban a 2., gyorsúszásban a 3.
helyen végzett. Ferencz Réka 4. osztályos tanulónk korosztályában hátúszásban 1. lett, gyors-és
mellúszásban pedig egyaránt az 5. helyet szerezte meg.
Gratulálunk nekik! Hajrá Pollack!
Turóczi Csaba testnevelô tanár
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A VOX INSULAE SZIGET HANGJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 10
évvel ezelôtt alakult. Egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését, zenemûvek publikálását,
elôadócsoportok támogatását tûzte ki
célul. Legfontosabb szervezete a Vox
Insulae Sziget Hangja Ökumenikus
Énekkar, mely rendszeres szereplôje
Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek, valamint évente
több alkalommal - az ország számos
pontján- sikeres koncertjeivel szerez
hírnevet községünknek. Adójuk 1%ának felajánlásával az egyesület és
az énekkar munkáját, valamint a
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti
Hét programsorozatát támogatják.
Adószám: 18704723-1-13

Hirde té s

Helyreigazítás
Az elôzô számban tévesen jelent meg a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány számlaszáma. A helyes számlaszám az alábbi hirdetésben található.

Tisztelt Adományozók!
A TEGYÜNK EGYÜTT
TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY
2003. május óta bejegyzett szervezet,
ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi
jövedelemadókból felajánlható 1%-ot.
Ha munkánkat eredményesnek tartja
és szeretne segíteni, azt az alábbi
adószámon teheti meg, melyet elôre is
köszönünk.
Adószámunk: 18699636-1-13
Számlaszámunk :
64700021-10009237
Dunakanyar Takarékszövetkezet,
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért” Alapítvány célja a községünkben
tanuló általános iskolás gyermekek segítése, az iskolai nevelô-oktató munka anyagi támogatása, az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, a hátrányos
körülmények között élô diákok társadalmi esélyegyenlôségének megteremtése.
Az Alapítvány céljainak eléréséhez kérjük idén is támogassanak
bennünket adójuk 1% -ával! Adószám: 18681952-1-13
Köszönjük!

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások ügyfélfogadási rendje
Tahitótfalun:
• Ferencsák István, családgondozó
(Családsegítô Szolgálat)
szerda: 11:30-15:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó
(Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16-17 óra között, csütörtök 10-11
óra között
• Deák Judit, pszichológus,
páratlan hétfôkön 13-17 óra között
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta
egyszer hétfônként 13-17 óra között.

TENGERÉSZTÁBOR
címmel
a Tahitótfalui Református Gyülekezet 2014.
június 17. és 21. 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, meglepetés.
Délután: ebéd és sport – ill. kézmûves
foglalkozások.
Reggel 7.30-tól 16.30-ig folyamatos
programok és felügyelet.
Meglepetés program az idén is lesz, szombatra pedig meglepetés vendéget várunk.
Helyszín: Isten tábora a váci révnél.
A tábor részvételi díja 2.000.- Ft/fô/hét.
Ez az összeg a tábor minden programján
való részvételt magában foglalja. Azon
családoknál, ahol a háztartásban 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
1-ig a Lelkészi Hivatalban 2.000,- Ft
befizetésével.

Tisztelt Partnerünk!
2014-ban hirdetési díjaink a Községi Tájékoztatóban
változatlanok:
20 szóig apróhirdetés
2 600 Ft
1/16 oldal
3 300 Ft
1/8 oldal
4 800 Ft
1/4 oldal
9 400 Ft
1/2 oldal
19 000 Ft
egész oldal A/4-es
37 700 Ft
Az árak 27%-os Áfa-t tartalmaznak.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
által nyújtott szolgáltatások ingyenesek és
elôzetes idôpontegyeztetés
és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195,
06 26/312-605, 06 26/400-172
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Kiadó Cserkeszôlôn!
50 nm-es szépen
berendezett lakás.
Fürdô 3 percre gyalog.
5 fô-ig 3 500 Ft/fô
Érdeklôdni: 06-20-9321-339

2014. MÁJUS

Számítógépszerviz
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 szállítjuk.

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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Óvodásaink „repülôs” kirándulása
Tahi Óvodában minden évben nagyobb
tanulmányi kirándulást szervezünk a gyermekek számára.
Az elmúlt években jártunk a Veresegyházi
Medveparkban, Budapesten az Állatkertben,
Természetrajzi Múzeumban, Budakeszin a
Vadas-parkban és tavaly pedig a Mûvészetek
Palotájában. Ebben a tanévben április 23-án
pedig eljutottunk Ferihegyre a Repülôgép
Emlékparkba.
Ez a kirándulás több szempontból is kivételes volt, mivel az önkormányzat anyagilag
támogatta (buszt biztosítva) a kirándulásunkat, amit ezúton szeretnénk megköszönni.

Az emlékparkban szívélyes fogadtatásban
részesültek a gyerekek. A repülôket megtekintve igen részletes tájékoztatást kaptak,
mégis sok-sok kérdés fogalmazódott meg. A
nagy sikert a pilóta ülések kipróbálása aratta,
hisz ha rövid ideig is, de pilótának képzelhették magukat. Az öreg gépek megfigyelése közben láttuk a fel és leszálló hatalmas utasszállító
gépeket is. A kirándulás végét a szülôk által
hátizsákokba csomagolt rágcsálni valók elfogyasztása zárta. A hazafelé tartó úton kicsit
elbágyadva, elfáradva érkeztünk vissza az
óvodánkba.
Reméljük, az elkövetkezô években is részük

lehet gyermekeinknek ilyen élményekben
gazdag kirándulásban. Köszönjük ezt a szép
napot:
Középsôs és nagycsoportos ovisok Tahiból

mint kábelek haladnak egyik oldalról a másikra. Néhány helyen pár centiméteres cseppkövek növekednek az alagút falán. Magát az
alagutat a Nagymarosnál tervezett vízlépcsô

helyén építették. A Dunát másik mederbe
terelték és a száraz mederben ásott gödörbe
fektették a mintegy három méter átmérôjû
csöveket.
Fábián Csaba

Víz Világnapja
A víz világnapja alkalmából iskolánk tanulóinak egy csoportja látogatást tett Visegrádon, a
Duna melletti Vízmûtelepen. A látogatás érdekessége az volt, hogy át lehetett sétálni a Duna
alatti, Visegrádot Nagymarossal összekötô
alagúton. Persze száraz lábbal. Egy rövid
elôadás után mintegy nyolc-tíz perces sétával
átértünk a túloldalra. Onnan rövid várakozás
után ugyancsak az alagúton keresztül tértünk
vissza az indulási oldalra. A csoportot Vaczó
Zoltán és Fábián Csaba kisérték.
Az alagútban ivóvízcsô, szennyvízcsô vala-

Tervezett program:
10:00 Elôfutamok
11:00 Polgármesterek és neves közéleti személyiségek amatôr
fogathajtó versenye
14:30 Döntô

15:30 Eredményhirdetés és díjátadás az Eperfesztivál nagyszínpadán
A lovasverseny szüneteiben színes programokkal, bemutatókkal várjuk kedves vendégeinket a Bodor Major Lovas és
Szabadidôparkban
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Közösség

VOX INSULAE SZIGET HANGJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
SZERVEZÉSÉBEN SZERETETTEL

PROGRAMJAIRA:

MEGHÍVJUK AZ

IVÁNYI GÁSPÁR ÉS TANÍTVÁNYAINAK KLASSZIKUS GITÁRESTJE
2014. MÁJUS 30-ÁN, PÉNTEKEN 18 ÓRAKOR
TAHITÓTFALU, BAPTISTA IMAHÁZ
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EZEN AZ ESTJÉN KLASSZIKUS, RENESZÁNSZ, ROMANTIKUS, ILLETVE KORTÁRS DARABOK,
FELDOLGOZÁSOK HALLHATÓK

ANYA – LÁNYA EST ZONGORÁRA ÉS CSELLÓRA
2014. MÁJUS 31-ÉN, SZOMBATON 18 ÓRAKOR
TAHITÓTFALU, NÉPHÁZ
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MSORON: J. HAYDN: C-DÚR CSELLÓVERSENY I. TÉTEL, L. VAN
VARIÁCIÓK EGY MOZART TÉMÁRA, ZONGORÁRA ÉS CSELLÓRA, G.
CSAJKOVSZKIJ: NOTTURNO

BEETHOVEN: F-DÚR
FAURÉ: ELÉGIA, P.

CSALÁDBAN ÉLNI JÓ! – DE MIÉRT IS?
2014. JÚNIUS 1-ÉN VASÁRNAP 18 ÓRAKOR
TAHITÓTFALU, REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM
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INFORMÁCIÓ: szigethangjaegyesulet@gmail.com
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Hirde té s

16:00 Tisztelet a Tildy Zoltán híd megálmodóinak és megalkotóinak
a híd átadásának 100. évfordulóján. Koszorúzás.
Tiszteletadás a Tildy Zoltán emlékműnél. Koszorúzás. Helyszín: Tahi hídfő déli oldala
Felvonulás a hídon

16:45 Emlékezés hőseinkre az I. világháború kitörésének 100. évfordulóján és
a Hősök szobra avatásának 70. évfordulóján.
Koszorúzás. Helyszín: Hősök tere

17:30 Összetartozás Napja. Emlékezés a trianoni békediktátumra.
Koszorúzás.Helyszín: Trianon Emlékmű

18:15 „Tisztelet a hősöknek” c. kiállítás megnyitója
Helyszín: református gyülekezeti terem. A kiállítás június 21-ig látogatható. Belépés díjtalan.
Beszédet mond: Sajtos Sándor polgármester, Kubanek István, a Kulturális Bizottság elnöke,
Budai Mihály, G. Szalai István.
Közreműködik: Kiss Gy. László Liszt-díjas klarinétművész, Katonai Hagyományőrző Egyesület,
Magyar Honvédség Altiszti Akadémia Zenekara, Vox Insulae Szigethangja Ökumenikus Énekkar.
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Régi magyar névnapok
V. Igéret Hava (május)
2. Csaba, Atilla fia, „ajándék, pásztor,
kóborló”
3. Elvô, fodorhajú
4. Dalia
5. Magó, magocska
6. Szilas, szilfácska
7. Réka „Arikán”
8. Somogy, „Somfás hely”
9. Zaránd, „Aranyocska”
10 Gyöngyvér, „Gyöngytestvér”
11. Balmaz, kun szó: „nemlévô”
12. Hulihó
13. Mátka
14. Bars, „párdus”
15. Büszke, „Bûzöske, Büdös”
16. Csongor, Sólyom, vadász
17. Itlár, kun fônök
18 Tünde, tündér szavunkból
eredô Vörösmarty M. 1831. drámai
költeményébôl elterjedt név
19. Oguz, nyíl, a Fehér Kunok neve
20. Kadarta, Kaba lánya
21. Rof, Ero, hun király, Atilla nagybátyja
22. Bogyó
23. Szabolcs, a Csák-nemzetség ôse,
Árpád unokaöccse
24. Vidorka
25. Törtel, négy nép ura, kun vezér
26. Doboka, Csanád vezér atyja
27. Ede, Ete, Önd vezér fia, éles vagy
hetedik gyermek
28. Természet örömünnepe
29. Kalandó
30. Dsila
31. Kültegin, türk kagán

Tahitótfalu májusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Abonyi Erika,
0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit, +3620/569 7507
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
hétfô 8:10-9:10: alakformáló torna,
19:00-20:00: zsírégetô step aerobic
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás
kezdô szinten 7-100 éves korig.
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Érd.: Sípos István 0630/2742880
kedd 19:00-20:00: erôsítô-kondicionáló
torna
szerda 8:10-9:10: hatha jóga
szerda 10:00-12:00: baba-mama klub
csütörtök: 19:00-20:00: alakformáló torna
péntek 8:10-9:10: erôsítô-kondicionáló
torna, 9:30-10:30: kismama torna.
Az alakformáló torna, zsírégetô step aerobic, erôsítô-kondicionáló torna, hatha jóga
és kismama torna 900 forint/alkalom. Igény
esetén gyermekjóga foglalkozásokat indítunk márciustól. Bejelentkezés: Liptainé
Székhelyi Fruzsinánál a 20-2966000-es
telefonszámon. A tornákról érdeklôdni a
fenti számon, továbbá Földesi Andreánál, a
70-6000855-es számon.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és
minden egyéb programról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
+3630/337 5527.

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, 06-30-9370863, 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 (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda:
iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12ig 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 ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS
– Dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig,
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK –
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889103, 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 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11;
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 • KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft.
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás:
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig •
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda:
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu,
info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre,
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-300/482
(népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya), 503-300/484
(útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383, 503-300/483,
487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380 (jogosítvány),
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, 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 – Szentendre, Kanonok u.
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy.
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – AHK
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig,
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
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: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság
tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Szabó Judit •
Megjelenik: havonta 2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a Községházán •
Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés:
Almássy és Fiai Bt.

