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Szeretettel
A ma ismert magyar királyi korona története számos
ponton vitatott. A kései középkorban és az újkorban Szent
István uralkodói fejékének tartották. A modern kutatók
többsége két különbözô részbôl – a felsô, ún. latin és az alsó,
ún. görög koronából – összeállított ékszernek tekinti a koronát, de mind az egyes részek keltezését és eredeti rendeltetését, mind az összeszerelés idejét illetôen erôsen megoszlanak a vélemények. Ismeretes ugyanakkor olyan álláspont
is, mely a koronát egységes és Szent István-kori tárgynak
véli. A középkor folyamán sajátos kultusz bontakozott ki a
Szent István egykori fejékének tartott korona körül. Egyfelôl
a magyar államiság megtestesítôjének tartották, másfelôl
pedig az azzal való megkoronázást tekintették az új uralkodó felavatásának törvényességét biztosító kritériumok egyikének.
A Szent Korona elnevezése egy 1256-ban kelt oklevél óta

használatos a magyar nemzeti jelképre, de túlmutat a hatalmi szimbólumon: olyan elvont fogalom (a Szent Koronatan) alakult ki történelmünk során, hogy a korona tulajdona egyet jelentett a hatalom birtoklásával. Már Szent István
is az ország fennmaradását biztosító intézményeket hasonlítja Intelmeiben a koronához: az ország területét, intézményrendszerét (jogát), egyházát (kereszténységét), a királyi személyt és méltóságát, az uralkodói tulajdonságot, képességet és mindezek átörökítô tulajdonságát. Minden a korona
tulajdona volt, s csak ezzel lehetett királyt koronázni. Ilyen
különös jogviszonyt csak a német-római császári és a magyar
királyi korona birtokolt.
A Szent Koronát a székesfehérvári Mária székesegyházban ôrizték, vele avatták a mindenkori királyt, aki azt csak
három ünnepen, karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor
viselhette.
Folytatás a 8. oldalon

Tahitótfalu augusztusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Augusztus 10. XV. Vasárnapi Vásárnap. Állat-, termény- és kézmûvesvásár
8-16 óráig a Tildy-híd Tahi hídfôje északi lábánál lévô réten.
Augusztus 20.16:00: Szent István király és az Új Kenyér ünnepe a
Faluház udvarán. Részletek a plakátokon.
Augusztus 18-24. Fónad István fa-és csontfaragó kiállítása.
H l í F
Helyszín:
Faluhá
Faluház.
l hááz Részletek
a plakátokon.
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Tahitótfaluból

13.

Önkormányzati hírek
A képviselô-testület július hónapban két alkalommal tartott ülést,
melyekrôl az alábbiak szerint adunk
tájékoztatást.
A július 9-én megtartott ülésen Rédai
Dávid és Gaál Sándorné képviselôk
nem voltak jelen, a testület döntéseit
egyhangúlag hozta minden esetben (7
igen szavazattal).
Folytatás az 5. oldalon

Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: nyári szünet.
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569 7507
Népház rendszeres programjai
Nyári szünet
Községi Könyvtár programja
Nyári szünet
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya mellett
sportöltözô)
hétfô 8:10-9:10: alakformáló torna,
Folytatás a 8. oldalon
19:00-20:00: zsírégetô step aerobic
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Elindult az építkezés!
Nagy örömmel tájékoztatom Önöket
arról, hogy július 28-án elindult a gát építése
Tahitótfalun. Az évek óta tartó elôkészületi
munka a végéhez ért. 2014 júliusára minden akadály elhárult a megvalósítás elôl.
A gát megépítésével Tahitótfalu eddigi legnagyobb beruházása valósul meg.
Ingatlanvagyonunk közel 1 milliárd forinttal
növekszik, de ami ennél is fontosabb, településünk lakosságának egy jelentôs része
mostantól mentesül az egyre gyakoribb és
egyre pusztítóbb árvízi fenyegetettségtôl.
A természet erôinek parancsolni nem
tudunk, de ha újból jön az ár, védekezésre fordított erôink javát már nem a Tildy
Zoltán híd lábának erôsítése és az északi nyúlgát magasítása fogja elvonni. Ez a
védmû a tavalyi rendkívül magas elöntési
szintet is 70 cm-el fogja meghaladni, tehát
biztonságot nyújt akár egy még nagyobb
vízmagasság esetén is!
A gáttest alapjának kitermelését követôen a beépítésre szánt földanyag augusztus közepétôl közúton érkezik az építési
területre. A kivitelezôk a gát északi részénél, a Kisoroszi úti becsatlakozásnál kezdik
meg a munkát. A Tildy hídfô lehajtónál, a
töltés déli végénél a veszélyes fákat kivágják. Így a hídlábnál az erdôsült rész letermelése teljes egészében befejezôdik. A kivágott elöregedett fák helyett ôsszel a szigeti gerincút Tahitótfalu – Pócsmegyeri településhatárnál, egy hektárnyi csereerdôt
telepítünk 8000 facsemete elültetésével.
Az építési munkákat, ha nem lesz túl csapadékos az idôjárás, ebben az évben befejezik. Tavasszal már a fû is kisarjad a töltés
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rézsûjén.
Most pedig egy rövid visszatekintéssel
szeretném összefoglalni, milyen út vezetett
idáig.
A képviselô-testület 2009 májusában
hozta meg döntését, hogy a falu elindul a pályázaton, majd az elsô forduló, az
elôkészítési szakasz támogatási szerzôdését
ugyanebben az évben október 30-án

tervek, amelyekhez a vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk. 2010 ôszétôl elôzetes
megállapodást kötöttünk az ingatlantulajdonosokkal, alátámasztva a megvalósulás
lehetôségét a finanszírozó szervezet felé.
Ugyanebben az évben azonban egy kormányrendelet módosította a mértékadó
árvízszintet, így a teljes gáttestet újra kellett tervezni, mivel a létesítménynek ehhez

írtuk alá a közremûködô szervezettel. A
következô fél év a megvalósíthatósági
tanulmány elkészítésével telt. Lefolytattuk
a környezetvédelmi hatásvizsgálatot, összeállt az elôzetes vizsgálati dokumentáció.
Ennek alapján készültek el az engedélyes

kellett igazodnia. Eközben elôkészítettük a
közbeszerzési eljárásokat, amelyek a második forduló – a megvalósítási szakasz feladataihoz szükséges résztvevôk kiválasztásához voltak szükségesek.
Az akkori elképzeléseink szerint 2011
márciusában adtuk volna be a második
fordulós pályázati anyagot, de tavasszal
az új terveket a közremûködô szervezet
szakértôi nem hagyták jóvá, így a töltéstest
teljes szerkezetét módosítani kellett. Tehát
ismét új gátat terveztek a szakemberek.
Emiatt - és persze az új tervekhez az új
engedélyek beszerzése okán – közel egy
évvel késôbb, 2012 február 24-én tudtuk
beadni a második fordulós pályázat anyagait. Az elsô forduló elején becsült 605 millió
forintos projektköltség immár 847 millió
forintra növekedett! A gát megépítésének
költsége az önkormányzat részérôl anyagi
hozzájárulást nem igényel.
A támogató döntésrôl szóló levelet 2012
júniusában kaptuk kézhez, és a második
forduló támogatási szerzôdését 2012 július
26-án írtuk alá. A nyár és az ôsz 8 közbeszerzési eljárás lefolytatásával telt. Megkötöttük
a szerzôdéseket a közbeszerzési tanácsadó-
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Anyakönyvi hírek

a kivitelezôkkel
val, az ügyvédi irodával, aki a tulajdonosokkal kötendô megállapodásokat készítette,
az értékbecslôvel és a geodétával, akik az
ingatlanok becsértékét határozták meg a
területvásárláshoz, a tájékoztatásért felelôs
vállalkozóval, aki a projekt kommunikációs
feladatait látja el, a projekt menedzsmenttel, aki a pályázat ügyeit kezeli, a mérnök –
mûszaki ellenôr céggel, aki majd a kivitelezés során a beruházás szabályos menetéért
felel. 2013 tavaszára pedig a sorban utolsóként szerzôdtünk a kivitelezôvel. A sikeres közbeszerzéseinknek köszönhetôen a
végleges projektköltség 770 millió forintra
csökkent, mivel a vállalkozói szerzôdéseket
a lehetô legkedvezôbb áron tudtuk megkötni.
2013 nyarának elejétôl az építést és a tulajdonosi szerzôdések megkötését készítettük
elô. A kivitelezô elkészítette a végleges terveket, amelyhez a közmûengedélyeket és
a földügyi átminôsítéseket beszereztük.
Ôsszel a régészek is elvégezték az elôzetes
feltárásokat és hozzájárultak a gát megépítéséhez. Eközben az ingatlanok tulajdonosaival megkötöttük az adás-vételi
szerzôdéseket.
Engedjék meg, hogy itt köszönetet
mondjak az érintetteknek, hiszen a hoszszas elôkészítô munkának köszönhetôen

már sokan – érthetô módon – kételkedtek
a beruházás megvalósulásában. Mégis, szinte kivétel nélkül mindenkivel sikerült a 145
tulajdonos és vagyoni jog jogosult esetében
megállapodásra jutnunk. Az árvízvédelmi
gát megépüléséhez az ô támogatásuk elengedhetetlenül szükséges volt. Egyéni érdekeiket háttérbe szorítva teremtették meg
lakóközösségünk azon tagjainak vagyonbiztonságát, akik a dunai árvizek legkiszolgáltatottabb elszenvedôi. Csupán 6 (!) olyan
tulajdonos akadt, akinek az esetében kénytelenek voltunk a kisajátítási eljárást lefolytatni.
Véleményem szerint ez olyan összefogást mutat, amely bizonyítja, hogy közösségünk megérti és támogatja a gát megépítésének célját. Hiszen mindannyian láttuk
tavaly júniusban, milyen személyes tragédiákat okoz egy áradás, ahol sokan közülünk egy élet munkáját látták tönkremenni
napok leforgása alatt.
Közelgô augusztus 20-i önkormányzati
ünnepségünket követôen a Faluház kertjébe hívom Önöket, ahol egy rövid ünnepség
keretében szeretném személyesen is köszönetemet kifejezni bizalmukért és támogatásukért egyaránt.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Önkormányzati választás 2014.
Magyarország Köztársasági Elnökének
döntése értelmében 2014. október 12-én
kerül sor az Önkormányzati választásokra.
A jelöléseket ajánlóíven lehet gyûjteni,
melyhez a helyi választási iroda legkorábban augusztus 25-én átadja az igénylôk
részére az ajánlóíveket.

További részletekrôl a községi honlapon,
a miniszteri végrehajtási rendelet megjelenését követôen adunk tájékoztatást.
Tisztelettel:
Tóth János
HVI vezetô

2014-ben eddig született 11 fiú, 14 leány,
összesen 25 gyermek.
Megszülettem!
2014. július 09-én, nevem:
Verebes Levente Áron
2014. július 15-én, nevem:
Németh Kokas Bence
2014-ben házasságot kötött 30 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Fárku Miklós, 53 éves, Feszty Á. u. 18.
Benedek Istvánné, 91 éves, Szentendrei út 94.
Bélteki Sándor, 70 éves, Mátyás K. u. 11.
Zsellár János, 76 éves , Kossuth L. u. 31.
Nyugodjanak békében!

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.

Könyvtár
nyitvatartási
rend
Nyári szünet Nyitás: szeptember 1.
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
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Történelem

100 éves a híd (1ii. rész)
ország sok más, talán nagyobb forgalmú hídja elôtt
roncsaiból újjáéledhetett, elkészülhetett.”
1948 január 10-i rendkívüli közgyûlésen az
MDP (Magyar Dolgozók Pártja) képviselôje bejelenti, hogy a hídavatással kapcsolatban rendezett
közebéd árának kifizetése körül bizonyos visszásságokról beszélnek a községben, ezért kéri az ügy
kivizsgálását annál is inkább, mivel a község kb.
1500 Ft-tal van érdekelve…
Szente József országgyûlési képviselô kijelentetA híd történetét a júliusi számban a sikeres újjáépítésnél, a híd ünnepélyes avatásánál hagytuk
abba. Kiegészítésként, a történet folytatása elôtt,
a korabeli közgyûlési jegyzôkönyvekbôl idézek
néhány érdekességet.
Az 1947. évi januári és februári közgyûlések
tárgyalták az építés költségeit. Az Építési és
Közmunkaügyi Minisztérium 950 000 Ft-ra becsülte a várható összeget, és ehhez adott támogatásként
400 000 Ft-ot. A „Pénzügyminiszter úrtól” kértek és
kaptak 250 000 Ft „hozzájárulást”. A maradék 300
000 Ft-ot kölcsönként tervezték fölvenni, fedezet
a község tulajdonában lévô híd, a beszedendô hídvám és az Unger István féle Szent Imre Alapítvány
bevételei voltak.
1947 decemberében a Közlekedésügyi
Minisztérium engedélyezte a hídvám szedését.
Ugyanakkor már a képviselôtestület küldöttséget
menesztett a vám eltörlése érdekében, mert „talán
ez az egyetlen vámköteles híd az országban”.
Ugyancsak decemberben a közgyûlés foglalkozott a hídépítéssel, mint sikeres akcióval: „A
közgyûlés egyhangúlag úgy határoz, hogy a község közössége nevében köszönetét nyilvánítja Sikó
Attila miniszteri tanácsos, Krabán József igazgató,
Dr. Unger Ödön ügyvéd budapesti és Szente József
országgyûlési képviselô tahitótfalusi lakosoknak,
és neveiket érdemeikért jegyzôkönyvben örökíti
meg azért az önzetlen közremûködésért, mellyel
lehetôvé tették, hogy a felrobbantott Duna híd az

(Magyar Kommunista Párt) írásbeli kérelme alapján határozatlan idôre átengedi a Népházat használatukra…;
– 1948 augusztus 16-i ülésen megjelent az MDP
titkár. A közgyûlés határozattal elfogadta az MDP
által elôterjesztett községi munkatervet az 1948
augusztus 1- december 31 közötti idôszakra…;
– 1949 március 31, este 7 órakor kezdôdô ülésen lemond V Szabó István bíró „mert gazdaságát
veszélyezteti, ha továbbra is bírói tisztét betölti,
tekintettel arra, hogy egyedül van…;
továbbá lemond Üller András törvénybíró, gazdasági helyzetére való tekintettel…;
lemond még G Csereklye István községi pénztárnok, tekintettel öreg korára…
***

te, hogy a szükséges pénz nagyobb részét ô szerezte meg, mert tudta, hogy a községnek erre nincs
pénze,..mint a híd újjáépítésének kisürgetésében,
ezúttal is önzetlenül járt el, kizárólag az lebegett
szeme elôtt, hogy a meghívott vendégek minél
jobban érezzék magukat, s a hídavatás minél kevesebb pénzébe kerüljön a községnek. A közebéd 4
vendéglôben zajlott le, ebbôl 3 költségét teljesen
kiegyenlítette, csupán egy vendéglôs számláját,
1500 Ft-ot, kellett a községnek viselni. Hogy ô honnan szerezte a pénzt errôl elszámolni nem tartozik.
Miután az egész ügy különféle félreértésen alapul,
kéri a közgyûlést mondja ki, hogy tudomásul veszi
a bejelentését. A közgyûlés a bejelentést tudomásul
vette s felette napirendre tért.
Nem sokkal a sikertörténet után még néhány
esemény a jegyzôkönyvekbôl, amelyek már nem
közvetlen a hídhoz, hanem a hídépítés szereplôihez
kapcsolódnak:
– 1948 március 13-i ülésen a testület az MKP

Az 1947 karácsonyán felavatott, újjáépített híd
rövid ideig viselhette Tildy Zoltán nevét.
Névtelenül is jól szolgálta falunkat, a többi
szigeti községet és a Vácról jövô forgalmat is.
Az újjáépítés után nemsokára állami tulajdonba
került, megszûnt a hídvám, és a híd karbantartása többé nem a falu feladata volt.
1956 november elsô napjaiban a forradalmat leverô szovjet csapatok T34-s harckocsijai
Suránynál keltek át a szigetre, majd a hídon

vonultak keresztül Buda felé. Ez a túlzott terhelés
az útburkolat vas alépítményét erôsen megviselte. Megromlott, veszélyessé váló állapota miatt
1959-ben lebontották az útszerkezetet és új vasbetonra cserélték. Az építés ideje alatt kompjárat
kötötte össze a két partot.
Az autók számának emelkedése miatt a
megnövekedett forgalmat a híd az 1970-es években már nehezen tudta kiszolgálni. A híd szélessége (450 cm) miatt sûrûn alakultak ki konfliktusos helyzetek. Nehéz volt eldönteni ki tolasson
vissza. Lovas kocsik esetén, pláne Vaczó Józsi
bácsi ökrös szekerével, még bonyolultabb volt
a megoldás… A helyzeten nem segített a lámpás
vezérlésû váltakozó irányú forgalom sem. Végül
állami döntés született új híd építésérôl a régi
hídfeljárók és hídlábak felhasználásával. Az építés 1976-78 között zajlott le.
A forgalom biztosítására a régi hidat használták fel az építôk. A régi hídfeljárók mellett a
Szentendre felôli oldalon készítettek másik fel-
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járókat, amik ma „zsákutcák” (vagyis ezek nem
„régi” feljárók, hanem tulajdonképpen ezek az
újak). A Duna medrébe több helyen a hídlábak
mellett is vascölöpöket vertek le, ideiglenes
hídlábakat készítve. A régi hidat több darabban,
csörlôkkel síneken húzták át ezekre a lábakra
1976 novemberében. A munkálatok idején honvédségi pontonhíd kötötte össze a két partot a
Kossuth L. utca vonalában. Az áthelyezett hídon
december 14-én indult meg a forgalom.
Az új híd a megmagasított régi hídfeljárókra és
hídlábakra épült, vagyis a hidunk részben eredeti, 100 éves. Az új szerkezet zárt acél elemekbôl
készült, vasbeton lemez útalappal és járdákkal.
Teljes szélessége 11 méter. A híd átadására ünnepélyes keretek között 1978 július 14-én került sor.
A járdák cseréje, a korrózióvédelem javítása
1993-ban vált szükségessé. Azóta csak a lemezkorlátok szerelése, a közvilágítás korszerûsítése,
csatorna és gázvezeték elhelyezése igényelt
nagyobb munkálatokat.
A névtelen híd 2008 október 23-án ünnepélyes keretek között 61 év után másodszor is Tildy
Zoltán református lelkész, miniszterelnök, köztársasági elnök, 1956-os államminiszter nevét
kapta.
Budai Mihály
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Az 1./ napirend keretében a PostaGyógyszertár külsô homlokzatának felújításával kapcsolatos szerzôdés-tervezetet
hagyta jóvá a testület.
A 2./ napirend keretében a konyhaétkezô lebonyolítói mûszaki ellenôri
szerzôdését szintén jóváhagyta a testület
a korábban kiírt pályázatnak megfelelôen.
A 3./ napirend keretében a 2013-ban
levonult árvíz utáni közterületek helyreállításával kapcsolatos vis maior pályázat
támogatása kapcsán közbeszerzési pályázatot írt ki a testület, melynek részleteit a
Közbeszerzési Bizottság javaslatai alapján
elfogadta.
A 4./ napirend keretében tulajdoni
ügyek tárgyalására került sor, melynek
során a testület elfogadta a Házas patak
(Semmelweis utca alatti szakasz) helyreállításával összefüggô tervezôi pályázatra beérkezett két ajánlat közül a
kedvezôbbet és megbízta a SZOLIDUS
Kft-t a tervezéssel. E napirenden belül a
következô döntésével két ingatlan esetében nem élt az önkormányzat elôvételi

jogával (a gát beruházással érintett terület közelében lévô földek). Szintén e napirend keretében a testület elfogadta a volt
orvosi ügyelet helyén mûködô ôrzô-védô
szolgálattal kötött szerzôdés módosítását,
amennyiben a vállalkozás nem módosul.
Sápi László kérelmére az önkormányzat
az 1810 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában
nem élt elôvételi jogával. A testület Dr.
Scharle Péter kérelme alapján a 2603/2
hrsz-ú önkormányzati ingatlant 2.500,-Ft/
m2 áron felajánlotta megvételre. A községi
ravatalozó elôterében ún. elôtetô építését
2,5 millió Ft-al támogatja az önkormányzat a megismert tervkoncepció szerint.
A Képviselô-testület július 11-én rendkívüli ülésen a Posta-Gyógyszertár külsô
homlokzatának felújításával kapcsolatban
a legkedvezôbb ajánlatnak megfelelôen
meghozta végsô döntését, és így idô közben megkezdôdött a felújítás (s mire ezek
a sorok megjelennek, talán már be is
fejezôdik).
A Képviselô-testület várhatóan augusztus elsô felében tartja soron következô tervezett ülését.
Tóth János jegyzô

Kerékpárút? Kerékpárút!
Kerékpárút Leányfalu és Dunabogdány
között. Örökzöld téma. Született már számos elképzelés, tanulmány és terv. Ez
utóbbiból olyan is van, amely végighaladna a településünkön, de csak egyes szakaszaira adták meg a létesítési engedélyt.
Az engedélyezett szakaszok pedig – mivel
eleve drága megoldásokat tartalmaznak pénz hiányában megvalósíthatatlanok.
Kerékpárút Leányfalu és Dunabogdány
között. Része a Duna menti EuroVelo 6
számú kerékpáros útvonalnak. A Duna túlsó
partján Szob és Budapest – kis szakasz kivételével - között elkészült. Kormányprogram
van a kerékpáros út hiányzó szakaszainak megvalósítására, sôt a Pest Megyei
Közgyûlés is foglalkozott a kérdéssel.
Készülnek a tervek, tanulmányok, azt nem
tudni, nem látni, hogy mindebbôl mikor
lesz, mikor lehet kerékpárút.
Amíg a kormányprogram meg nem
valósul, - nem az ellen téve, talán azt segítve - szükséges egy átmeneti, egyszerû
és viszonylag olcsó megoldás a kerékpáros közlekedés biztonsága érdekében. Mindennek indoka az, hogy a 11-es
fôúton kerékpározni egyszerûen életveszélyes. A megoldást keresve 2013
évben a szükséges információk beszerzése érdekében felvettem a kapcsolatot a DMRV Zrt-vel, a Magyar Közút

Nonprofit Zrt-vel, Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelôséggel, a Pest
Megyei Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelôsége Útügyi Osztályával, a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóságával, tárgyaltam a Magyar Kerékpáros Klub elnökével.
Az eredmény - az eddigi tapasztalatokkal ellentétben - egy kellemes meglepetés volt: A Leányfalu-Tahitótfalu közötti szakaszon a DMRV Zrt vízbázis külsô
védôterületén bizonyos elôírások betartása mellett lehetséges kerékpáros –nyomvonal kialakítása. A 11-es fôút így egészen a Duna Kemping bejáratáig ,illetve
a hídfôig elkerülhetô lenne. A megbeszéléseim, levelezésem eredményét a polgármester úr és a Képviselô- testület elé terjesztettem. A testület egyhangúan határozott: folytassuk a tárgyalásokat a DMRV
Zrt-vel.
Dr. Sajtos Sándor polgármester úrral
együttesen a DMRV Zrt képviselôivel
2014. júniusában helyszíni bejárást tartottunk, ennek eredményeképpen a lehetséges kerékpáros-nyomvonal geodéziai
kimérésre került. E néhány sor megírását
követôen kerül majd sor a nyomvonal véglegesítésével kapcsolatos egyeztetésekre, amelynek során egy körülbelül 20-30

méteres szakasz jogi helyzetét is szükséges tisztázni. Ha mindez sikerül, akkor
reményeink szerint a következô kerékpáros szezonban már – a külsô védôterületre
vonatkozó elôírások betartása mellett –
egy egyszerû és gazdaságos kivitelezésû,
táblákkal jelölt kerékpáros-nyomvonalon
tudunk közlekedni.
A Tahitótfalu- Dunabogdány közötti szakaszon a dunabogdányi kerékpárútig azonban még több nehézséget kell
legyôzni. A hídfôtôl a Házas patakig mellékutcákban biztonsággal lehet közlekedni. Az azt követô szakaszon felmerülhet
a jelenlegi fôúton kerékpár sáv,vagy nyitott kerékpársáv létesítése, illetve a Torma
rét felôli oldalon ugyancsak a mellékutcák
igénybevétele. A kerékpársáv kialakításának egyeztetése azonban hosszabb idôt
igényel, különös tekintettel arra, hogy
ezen a szakaszon a 11 fôút meglehetôsen
keskeny.
Remélem, elsô lépésként Leányfalu és
a Tahi hídfô között sikerül a kerékpáros
közlekedést biztonságosabbá tennünk. A
kormányprogram megvalósítását szeretnénk elôsegíteni, az új kerékpáros-nyomvonal akár annak a része is lehet.
Tahitótfalu, 2014.július
dr. Pálvölgyi Tamás
önkormányzati képviselô

5

2014. AUGUSZTUS

Történelem

„Kitántorgott Amerikába…”
Ahogyan József Attila írta a „Hazám” c. versében.
De Tahitótfaluból szerencsére, alig…
(Talán mert a falu, és lakosai olyan megtartó erô voltak, ahogyan errôl a lap februári
számában olvashattunk.) A legismertebb
eset Ráczkevi Andrásé volt. Ügyes kômûves
vállalkozóként tett próbát Amerikában. Sem
az elsô, sem az utolsó nem volt azok közül,
akik a drága, - de velük szemben akkor
mostoha - haza földjét elhagyták a jobb élet
reményében, a világháború, a kommün, a
Trianon, és a készülôdô világválság sújtotta
Magyarországból. Vele együtt a 20-as években falvak keltek útra Erdélybôl, (Tamási
Áron is. Ô is hazajött!), a Felvidékrôl, az
ezeréves haza minden tájáról, s Hamburg
kikötôje ontotta a kivándorló magyarokat
az Újvilág felé. A tengerjárók harmadik- legolcsóbb- fedélzetén nyomorogva, leghátulra szorulva” intettek kalaplevéve búcsút a
távoli haza felé, s a kikötô számtalanszor
megtelt a 90.zsoltár fájdalmas dallamaival:
Te benned bíztunk eleitôl fogva…” „A megtört, kétségbeesett szívek sikoltottak segítségért az Istenhez . Egy kemény, munkában
eltöltött élet keserû csalódásaival mentek
új életet, új hazát keresni. Áhítatos orcájukat valamennyien a mennyek felé tartva
énekeltek. S a hajó zakatolásán, a kikötôi
élet dübörgésén keresztül repült az ég
felé a tehetetlenek, a nyomorult magyarok
könyörgése.” (R.V:”Elnémult harangok”) A
kiszolgáltatottaké. Ami a magyar osztályrésze volt oly sokszor. Ráczkevi András dolgozott magasépítkezéseken, sorban építették
a felhôkarcolókat Csikágó, és Detroit környékén. Indiánokkal együtt, akikrôl ismert,
hogy nincs tériszonyuk. Bizonyára megállta
a helyét, hiszen rendszeresen hazaküldhette
a nem könnyen keresett bérét. A felesége
azonban nem igazán becsülte meg férje
fáradozásait, hiszen az akkori hazai, falusi
körülményekhez képest módos életvitelt
folytatott. Kertészt, takarítónôt tartott, még
a rétest is felesben süttette.( Mind e mellett
templomba járó lehetett, mert a Baptista
Szövetség 1913-ban nyomtatott énekeskönyvében gyöngybetûkkel írott nevet
találtam, - az ô nevét –a tavalyi ökomenikus
hét során, a helyi baptista templom padsorában. Véletlenül, éppen a könyv kiadásának
100.évében!) Igazán a férj lepôdött meg
hazatérte után, mert bizony a feleség felélte
a küldött pénzt. E miatt, vagy más okból,
ismét kiment egy évre Amerikába, de ôt az
ottani világ nem szédítette meg, mert ismét
hazatért! Vajh mekkora család, szülôföldhazaszeretet loboghatott benne?! A baptista
temetôben nyugszik.(+1951-ben)
Ezerszáz éves európai történelmünk
nagyon nehéz idôszakait tekintve - mert a
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magyarok kirajzása is hasonló ahhoz - súlyos
ember,- és értékvesztés volt a hazát elhagyó
milliók nem viszonzott szülôföld szeretete, alkotó-értékteremtô munkája, akiknek gürcölése, kínlódása, áldozata nem a
szülôföldet, hanem a befogadó ország emelkedését szolgálta! Mi lett volna, ha…? Mind
ez nem így történik? De akkor legalább
most! A 21.században! Hogy ne legyünk
a legelsô a népek között, akiknek anyagiszellemi-lelki vérvesztesége megcsapolja az
otthon maradottak jövôjét, a nemzet és az
itthon lévôk, az itthon hagyottak egyetlen
élete boldogulásának, boldogságra jutásának lehetôségeit!
Nézzük az akkori idôk ténymegállapításait a „Föld naptára 1929 évre „c. kalendáriumból. (Részletek) „Magyarok amerikai
kivándorlása 1861-tôl 1927-ig” (Senki sem
tudhatta még ekkor, mi történik a 2.vh., és
1956 után!)
„A Föld naptára 1929. évre.”: „Kivándorlási
ügy alatt Magyarországon…mindig az amerikai kivándorlást értették, amelynek elsô
nyomai 1821-ig nyúlnak vissza…számadatok csak 1861-tôl vannak. A Sáros vármegye topolyi járásában /Felvidék/ az 186265. éves idôszakban (Még a Monarchia
ideje.) katonai karhatalommal véghezvitt
zsellérexecutió miatt tönkrement és kivándorolt zsellércsaládoktól (haza) érkezett
levelek és nagyobb pénzküldemények
adták meg az elsô lökést. Az 1870-es évek
vége felé –rossz termés, silány életkörülmények- vitték rá a népet a haza elhagyására.
A kivándorlás Sáros vármegyében valóságos betegséggé fejlôdött. 1879 ôszén két
hónap alatt több, mint ezer ember távozott
Amerikába. A kivándorlás okait a hatóságok
az elszegényedésben, munkahiányban és a
vagyonszerzési vágyban látták. A kivándorlási láz Sárosból átcsapott Zemplénbe,
Mosonba, mely folyamatot a hamburgi,
bécsi ügynökök szorgalmazták, erôltették.
A kormány 1875-ös ellenintézkedései nem
sokat használtak. Tisza Kálmán 1881-ben
meghozatta az elsô magyarországi kivándorlási törvényt. A kivándorlók száma 1881-ben
elérte a tízezres számot, 1886-ban már 25
ezren mentek el. Az 1890-es évek közepéig
már 30 ezer ember ment évente külföldre.
Kivándorlóink száma Amerikában 1900ban elérte a 30 ezres határt, míg 1907-ben
túllépte a 200 ezret is. Széll Kálmán sokat
kísérletezett a rossz gazdasági helyzet javításán, így 1902-ben meghozatta a második
kivándorlási törvényt. A nyugati hajósvállalatok egymással versengtek a magyar
kivándorlók szállításáért. Széll Kálmán

csak az 1903-as törvénnyel tudott keményen fellépni az ezer számra rúgó ügynökkel szemben, szükség esetén kiróva rájuk 3
év börtönt. Andrássy Gyula gróf törvénye a
kivándorlás terén teljesen új megoldásokat
tartalmazott európai mércével mérve is:
kormánya ellenôrzése alá vonta a nyugati
hajósvállalatok ez irányú tevékenységét…
fájdalmas azonban az, hogy 50 év alatt jóval
több, mint 2 millió ember vándorolt ki a
magyar birodalomból…A háború után a
kivándorlás Kanada és Dél-Amerika irányába tolódik el. Az I.vh. elôtt Kanadában vagy
60 ezer vérünk élt, létszámuk a háború után
70 ezer fölé emelkedett…Braziliában vagy
70 ezer, Argentinában 25 ezer, Uruguayban
2 ezer, Paraguayban, Peruban pár ezer. (Ne
feledjük: a paraguayi himnuszt egy erdélyi
magyar szerzette!)…Alig lehet olyan ország
a földkerekségen, amelyben magyarjaink
el ne széledtek volna. Franciaországban
lehet vagy 60 ezer, ezrével vannak Német,Olasz-, Törökországban, de hadifogság
után Japánban, Kínában, (Pl. Hudec László
a Felvidékrôl, aki Sanghaj fôépítésze lett!)
Mandzsúriában is. ...Szép jellemvonása
azonban a magyarnak, hogy mindenünnen érdeklôdik hazája iránt és mindenütt
igyekszik a magyar kultúrának dicsôséget
szerezni, azt terjeszteni és a magyar nyelvet
ápolni.” (Vajon így van ez manapság is?)
Gróf Zichy József (1841-1924) 1875-76
-ban beutazta Ázsiát, majd késôbb Amerikát
is. Ô mind errôl imígyen fogalmaz:”…
”Tengerre Magyar”, tekintsd meg a távoli
országokat, népeket, tanulj tôlük jót, hasznosat, okulj hibáikon…de ha ismeretekben
gazdagon, tapasztalatokban s élményekben
edzett ésszel, tág látókörrel s elidegeníthetetlen, kifogyhatatlan szellemi tôkével térsz
vissza…értékesítsd s használd fel azokat, s
akkor ismét hazánk földére lépve ne feledd
el soha azt, „…hogy e kívül nincsen számodra hely, áldjon vagy verjen sors keze, itt
élned, halnod kell”. (S itt is kérdezek: vajon
hányan feledték, feledik ezt a Kárpátok
ölelésébôl önmagukat kiszakítók közül?)
Van az Úristennek bizonyára egy országnaplója. Ezerszáz éves európai történelmünk eseményei -más nemzetekével
együtt - bizonyára jegyezve vannak ama
napló fényes és sötét oldalain. De a magyarság sorsa másfélszáz év alatti alakulásának
nagy része, bizony annak a naplónak a sötét
lapjaira íratott. S ide tartozik a nemzet máig,
és most is tartó fogyása…, a ki-, elvándorlás okán is. De íródtak nagy horderejû dolgok azért a fényes oldalakra is. Tudom, a
hazaszeretetrôl nem csak a nagy emberek
szolgálhatnak követendô példával, de rend-
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rang nélkül mások is: a magyar reformáció
alapjainak lerakói, akik a strasburgi, wittenbergi, bécsi, krakkói, páduai egyetemeken
tanultak, az „ördög hegedûse”, akinek megajánlották a brüsszeli Zeneakadémia magas
beosztását, és még számtalan mások, mindmind hazajöttek! És örökérvényû értékekkel
gazdagították a hazát, világbani hírnevét!
Mellettük büszkeség is eltöltheti szívünket, mert a magyarok az utolsó másfélszáz
év alatt oly sok, szép, hasznos értéket adtak
a világnak a kultúra, tudomány, a technika,
a sport és sok más terén, ami egy ilyen kis
nemzet lélekszámához viszonyítottan óriási teljesítmény! (A New York Times 3 évvel
ez elôtti melléklete: A magyarok oly nagy
dolgokat adtak a világnak, hogy azok nélkül
szegényebbek lennének a világ, és népeinek
hétköznapjai.) És ilyenre csak tehetséges
népek, nemzetek lehetnek képesek!
– A váci út közelében, a faluvégen lakott a
Sallai család. Közülük is a családfô ment ki
Amerikába szerencsét próbálni. Róla nem
tudok többet.
– Keménykötésû fiatalember néz ránk egy
Amerikában készült korabeli fényképrôl:
Bencze István üdvözli tisztelettel Mihály
bátyját és kedves ángyát, sok szerencsét
kívánva nekik, Isten áldásával.
– Kedves bácsikáját és ángyikáját üdvözli
Bence Guliána – Juliánna. (Minden bizonynyal olasz bevándorlók környezetébôl,
hiszen gyorsan olaszosította keresztnevét.)
– Talán lesz egyszer egy elszánt, nem
kevés idôt ráfordító, elmélyült felfedezô
munkára vállalkozó falubéli, aki felkutatja
a 20.szd-i sokadik tragédiánk – 1956 – után
a faluból idegen országokba, földrészekre
menekült tahitótfalusiakat, s megírja történetüket. Bizonyosan regénybe illô, s talán
hihetetlennek tûnô sorsok tárulnak fel majd

T ö r t én e le m, sport

elôtte. (Mert nagypolitika ide, vagy oda:
volt olyan, aki azért menekült el a hazájából, a szigetrôl, mert 56 novemberében
kerékpárral ment az újpesti Tungsramba,
s a mellette biciklizô falubelijét egy orosz
mesterlövész fejbe lôtte! Így, az ô vérén is
született meg a ma is nosztalgiával emlegetett Kádár-korszak!) Erkölcsi jutalma az lesz,
hogy mind ezeket elsôként ismerheti meg, s
adhatja közre tanulságként. De sietnie kell,
mert az idegenbe szakadtakat is ritkítja az
Idô, elfogynak ôk is ott, és itt is, akik sorsukat felidézhetnék! Manapság más idôk
járnak. Mindazonáltal szolgáljon életük,
sorsuk tanulságként azoknak, akik más
okoknál fogva manapság- olykor kellô körültekintés nélkül- hagyják el a szülôföldet. S
nem beszélnek a 12-14 órás munkanapról,
kiszolgáltatottságuk-kizsákmányoltságukról, megaláztatásaikról! Arról, hogy itthon
maradt szeretteik olykor könnyezve tartják
kezükben az elmentek fényképeit. Aki a
hazán túl sikeres, az a tarkóján érezheti az
ottaniak irigység izzította leheletét, ha nem
sikeres, a lesajnálását. De ezt itthon is megkaphatja, és azért az egy kicsit mégis más.
Lehet a hazát fájón is szeretni.
A 19-20.szd.-után,: „pusztulunk, veszünk,
mint oldott kéve, széthull nemzetünk…!
(Tompa Mihály) Mindegyikünkön múlik,
hogy ne legyen így a 21.században!
Tisztelettel kérem, aki elmegy, vigye
magával az alábbi verseket. Aki hazavárja
szeretteit, küldje el nekik. (Talán a fentiek is
megvilágítanak sok mindent.) Sok megindító, hazaváró vers született az el-, kivándorlás
okán, közülük választottam:
Végvári: „Eredj, ha tudsz…
Eredj, ha tudsz, eredj, ha gondolod, hogy
valahol, Bárhol a nagy világon könnyebb

lesz majd a sorsot hordanod. Eredj…Szállj,
mint a fecske délnek, vagy északnak, mint
a viharmadár. Magasából a mérhetetlen
égnek, Kémleld a pontot, Hol fészekrakó
vágyaid kibontod. Eredj, ha tudsz…
Eredj, ha hittelen hiszed: a hontalanság
odakünn Nem keserûbb, mint idebenn.
Eredj, ha azt hiszed, Hogy odakünn a világban nem ácsol A lelkedbôl, az érzô, élô fából
Az emlékezés új kereszteket. A lelked csillapuló viharának Észrevétlen ezer új hangja
támad. Süvít, sikolt, S az emlékezés keresztfáira Téged feszít a honvágy és a bánat.
Eredj, ha nem hiszed.
Hajdanában Mikes se hitte ezt. Ki rab
hazában élni nem tudott. De vállán égett
az örök kereszt S egy csillag Zágon felé
mutatott. Ha esténként a csillagok Fürödni
a Márvány- tengerbe jártak, Meglátogatták
az itthoni árnyak. Szelíd emlékek, eszeveszett hordák, A szívét kitépték, S hegyeken,
tengereken túlra hordták. Eredj, ha tudsz…
Ha majd úgy látod, minden elveszett:
Inkább, semmint hordani itt a jármot, Szórd
a szelekbe minden álmod. Ha úgy látod,
hogy minden elveszett. Menj ôserdôkön,
tengereken túlra Ajánlani fel két munkás
kezed! Menj hát, ha teheted. Itthon maradok én! Károgva és sötéten, Mint téli varjú
száraz jegenyén. Még nem tudom: Jut-e
nekem egy nyugalmas sarok, DE itthon
maradok.”
Szász Károly:”Ne hagyjuk el szép hazánkat!
….Ne hagyjuk el szép hazánkat, Ne menjünk el idegenbe! Hátha vissza sem jöhetünk, Mint a fecske kikeletre…Hideg földje, bús hajléka Nyugodalmat úgy sem adna:
Csak eltûnnék nyomtalanul, Mint levél a
futó habba.”

Új tagunk Dallos Gyula mesteredzô
Lovas Egyletünk: magasabb szintrôl –
tovább
A Tahitótfalui Lovas Egylet május 21-én tartotta közgyûlését. A Közgyûlés a civil szervezetek mûködésére vonatkozó szabályok szellemében módosította mûködési-, és szervezeti
szabályzatát, egyhangú szavazással megválasztotta új elnökségét.
Elnök: Tóth János
Elnökhelyettes: Bodor Ferenc
Titkár: Fábián Csaba
Társadalmi elnök: Prof. Dr. Fehér Károly,
Dallos Gyula
Ellenôrzô Bizottság: Dr. Szilágyi Attila, Ifj.
Gubacsi József, Tóth László
Fegyelmi Bizottság: Id. Gubacsi József,
Surányi Zoltán, Angelmayer Gyula
A közgyûlés résztvevôi egyetértettek abban,
hogy a különbözô okok miatt megcsappant

taglétszámot – a minôségi jegyek igényévelfrissíteni, növelni kell.
Jelentôs elôrelépést és felpezsdülést ígér,
hogy a köztiszteletben álló Dallos Gyula és
felesége, Dallos Beáta tagjaink sorába lépett.
Dallos Gyula – akit a tagság társadalmi
elnökké választott − a hazai-, és nemzetközi lovassport kiemelkedô személyisége; a
lovassportok egyetlen mesteredzôje; egyetemi lovas tanár; itthon és külföldön a fiatal
lovasok elismert oktatója. Huszonötszörös
magyar bajnok. Európa-bajnoki bronzérmes.
Szakkönyvek és cikkek sorának jegyzôje. Az
Országgyûlés alelnöke Lezsák Sándor felkérésére a nemzeti lovas programot kidolgozó
bizottság – Lázár Vilmossal együtt- szakmai
elnöke. Dunakeszi díszpolgára. Több magas
kitüntetés birtokosa.
Dallos Bea egykori neves díjlovas, felkészült

szakmaisággal, s kitûnô szervezôként segíti
honi lovassportunk fejlôdését.
A közgyûlés résztvevôi mindenekelôtt a
szervezettség erôsítését hangsúlyozták. A szervezett kapcsolatok erôsítésével segíteni kell, −
hogy a ma még több esetben – „elszigetelten”
élô, dolgozó lovas barátaink az Egyletünk életébe kapcsolódva, összefogva segítsék falunk
több vonatkozásában országosan is egyedülálló, példaadó lovas életének fellendítését – „szekerünk” egy irányba húzását.
Ezt a célt szolgálják a tervezett közös kirándulásaink, rangos versenyek, ménesek látogatása.
Terveink között szerepel a klubéletünk,
a közös gondolkodás fellendítése, a baráti
beszélgetésekre érkezô elismert népszerû
lovas barátainkkal elôadóinkkal.
Fehér Károly, Tóth János
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Szent korona
Folytatás az 1. oldalról
Az angyali jelzôt a trónkövetelôk korában, 1301
után kapta, mikor az ország hallani sem akart a pápa
vagy a német császár rendelkezési jogáról a korona
és az ország felett. A szuverenitás jelképe lett az égi
eredetû, angyal hozta korona, amit hitük szerint a
királyok királyától, az Úrtól kaptunk. Az írott források
közül a Hartvik-legenda beszél II. Szilveszter pápa
koronaküldésérôl, ám a jóval korábbi Nagyobbik
István-legenda nem említi. Szent István közvetlenül
Máriának ajánlotta fel az országot, erre utal a székesfehérvári bazilika névadása, vagy az esztergomi Porta
speciosa ábrázolása, melyen István és Adalbert püspök Máriának ajánlja föl a magyar királyságot.
Az egyedülálló módon 27 zománcképpel díszített
koronának származása, készítési mûhelye és ideje,
körülményei és jelképrendszere ma is vita tárgya. A
korona fô részei:
Alsó része az abroncs (elnevezése a rajta lévô feliratok alapján: corona greca), amely szokatlanul
nagyméretû, egy kissé aszimmetrikusan álló pártázattal ékesített. Anyaga arany, sok ezüsttel ötvözve,
hogy tartása megfelelô legyen. Oromdísze kilenc
átvilágítható zománc, hasonló számú csüngôvel. A
korona homlokzati ormán Jézus, a királyi jelvényekkel trónon ülô Pantokrátor bizánci típusú ábrázolása.
A képen monogramja (IC XC) és az égi szférára utaló
életfa, alatta ékkô, és ezután körbefutva váltják egymást a zománcképek és az ékkövek. A Megváltótól (a
korona viselôje felôl nézve) balra Gábriel (az Angyali
üdvözlet) és jobbra Mihály, az égi hadvezér), a kez-

det és a vég (az Utolsó ítélet) arkangyalai. Mellettük
balra szaloniki Szent Demeter és jobbra Szent György
(mindkettô katonaszentként a hit, a kereszténység
védelmezôje. Az abroncson tovább Szent Damján és
Kozma, a vértanúhalált halt, ingyen gyógyító orvos
testvérpár, a tiszta égi tudomány képviselôi bizánci
ikonográfiában. A Krisztus-képpel szemben - hátul Dukász Mihály görög császár, mellette balról Géza,
Turkia (Magyarország) hívô (pistos) királya és jobbról Konstantin császár. E három kép (Dukász, Géza,
Konstantin) ad teret a korona készítési idejének
meghatározásához: Géza 1074-1077 között uralkodott és õ kapta volna a korona abroncsát Dukász és
Konstantin társcsászártól.
A korona felsô részét keresztpánt alkotja (corona
latina). Anyaga vékonyabb és tisztább aranyból
készült. A keresztpánt nyolc apostolképpel van
díszítve, az azonban kérdéses, hogy eredetileg is
kupolás tárgy volt-e? A görögkereszt forma közepén
Krisztus keleti típusú életfával, két oldalán a Nap és
a Hold a kilenc csillag jelképével magát az Atyát, a
Világmindenség urát jelképezi. Köldökébôl nô ki a
késôbbi sérülés következtében elferdült aranykereszt. A keresztpántok szárain apostolok képei. A
Pantokrátor-kép jobb és bal oldalán a két apostolfejedelem, Péter és Pál, elõtte János és mögötte Jakab
apostol - Krisztus elsô kiválasztottjai a tanítványok
között is). A külsô szárakon elöl Bertalan képtöredéke, hátul hitetlen Tamás, jobbra András, balra pedig
Fülöp, akik Kis-Ázsiától Indiáig térítettek. A latin feliratú zománcképek közt gazdag filigránmezôben
piros drágakövek és fehér igazgyöngyök.
Forrás: www.ehumana.hu

Bajza József
(1804-1858)
Sóhajtás
(1834)
Múltadban nincs öröm,
Jövôdben nincs remény,
Hanyatló szép hazám!
Miattad vérzem én.
Miattad zeng panaszt
S örök bút énekem:
Sötét felhôd alatt
Ez élet gyász nekem.
Oly sok küzdés után
Örvény s hullám közül
Segélni part felé
Egy csillag sem derül.
Ki szívet alkotál
S belé érzelmeket,
Szeretni lángolón
Hazát és nemzetet.
Kinek hatalma szab
Törvényeket, határt!
Óh, népek Istene!
Küldj egy reménysugárt!

Tahitótfalu augusztusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás
kezdô szinten 7-100 éves korig.
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.

Mindennapi ajándék a család asztalán
Változatok egy kedvelt témára
Lassan vége a vakációnak, a gyerekeknek
kezdôdik a „megfeszített munka”, a tanulás.
Ilyenkor még a nagyszülôk kényeztetik egy
kicsit az unokákat és készül az az étel, amit
minden gyerek szeret, és minden felnôtt el
tud készíteni. Ez nem a zsíroskenyér zöldpaprikával, hanem,… a palacsinta!

jégkrém (a gyümölcs és vanília ízût kerüljük!). Öntet: eper vagy csokoládé öntet. A
palacsintákat a hagyományos módon elkészítem, ha kihûlt, pár órára hûtôbe teszem.
Megtöltöm a jégkrémmel, négybe hajtom,
porcukorral meghintem. Meglocsolom az
öntettel, esetleg díszíthetem igazi tejszínhabbal is.

Íme a változatok:
Jégkrémes palacsinta. Hozzávalók kb. 30
db-hoz: tésztához 70 - 80 dkg rétesliszt, 3 db
tojás, 2,5 dl feketeribizli-, vagy meggyszörp
(Igazi, és nem gyümölcsízû!!), 1 mokkáskanál só, ásványvíz szükség szerint. Cukor
nem kell bele. A sütéshez 2,5 dl étolaj.
Töltelék: valamilyen gyümölcs és vanília

Almás pampuska. Hozzávalók kb. 40 dbhoz: 1 kg alma,1/2 kg finomliszt, 3 db tojás,
1 csomag vanillincukor, 2.5 dl tej, ásványvíz szükség szerint, csipetnyi só, cukor, ízlés
szerint, ez az almától függ, ôrölt fahéjas porcukor, a sütéshez 2,5 dl étolaj.
Az almákat félbe vágom, a magházát kiveszem és meghámozom. Vékony kb. 3 mil-
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liméteres szeletekre vágom, félre teszem.
A fahéjas cukor kivételével sûrû palacsintatésztát keverek, majd az almaszeleteket
óvatosan belekeverem, ügyelve, hogy ne
törjön meg. Serpenyôben egy evôkanálnyi
olajat hevítek, és erre terítek kb. egy tenyérnyit a tésztából kisujjnyi vastagságban. Egy
normál méretû palacsintasütôben két darabot tudok egyszerre sütni. Ha az egyik oldala megsült, fordítás után rányomkodom a
serpenyôre, hogy a meleg minél nagyobb
felületen érje. Ha megsült, még melegen jó
alaposan megszórom a fahéjas porcukorral.
Higg yenek nekünk kedves szülôk,
nagyszülôk, mindkét változat igazi kényeztetés nemcsak a gyerkôcöknek.
Alberti Enikô és Gergely
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Diszpozíció
„Jó emlékezni arra, amin keresztülmentünk. Az ilyen emlékezésben erô van mindig, és bizonyságtevés csüggedések ellen. S
van benne bölcs tudása annak, ami emberi
megpróbáltatások fölött magasan lebeg, és
méltóságos tisztán. Isteni igazságnak. Mely
abban áll, hogy élünk. Mégis élünk. És süt
reánk a nap.” Wass Albert
– Még mindig itt tetszik lenni, nincs
nyári szünet? – kérdezte a postás egy júliusi délelôtt az iskolai irodában, amikor épp
azzal foglalatoskodtam, hogy az elôzô tanév
dokumentumait elrendezzem, és egyben a
következô tanévet elôkészítsem. Sokan nem
tudják, hogy ilyenkor is rengeteg munka
adódik az iskolában. A diszpozíció latin szó
egyik jelentése elrendezés. A tanév során
rengeteg irat, tanügyi dokumentum keletkezik, amelyeket megfelelôen kell lezárni
és szabályosan el kell helyezni. Az elvégzett
tanévi munkáról komoly jelentéseket, összefoglalót kell készítenem. A késôn érkezett
versenyeredményeket is dokumentálni illik.
Ilyen például az MTA Ökológiai és Botanikai
Intézet Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertje
által meghirdetett, „Nyomozz növények
után az irodalomban” címû pályázatának
eredménye is: Borbély Bence és KupiczSzabó Liliána tanulóink alkotása bekerült
az országos versenyben kiválasztott 50 mû
közé, amelyet ôszi kiállításukon lehet majd
megtekinteni. Iskolánkban a verseny koordináló pedagógusa Ormándi Jánosné volt.
A diszpozíció hajlamot, hajlandóságot is
jelent. Iskolánk minden idôben kész községünk fontos eseményein, rendezvényein
közremûködni, így a július 5-én érkezett
elsô kirándulóhajó fogadásán trombitaszóval köszöntötte az érkezô vízi jármûvet és
kapitányát, jómagam néhány tanulóval és
szüleikkel együtt apró figyelmességgel lep-

tük meg az elsô utasokat, míg Polgármester
Úr köszöntôt mondott.
Diszpozíció: ellenôrzési terv. Július elején, a dolgozók szabadságolását követôen
érkezett a hír, hogy intézményünk azon
200 kiválasztott iskola közé került, ahol a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
külsô oktatási szakértô bevonásával július
közepén átfogó törvényességi ellenôrzést
tart a zeneiskolai szakfeladat tekintetében.
A rendkívül alapos vizsgálat mindent rendben talált, külön dicséretben részesültem
a zeneiskola elmúlt 3 tanévben tanúsított
fejlôdéséért. Az ellenôrzés eredménye az
ôsszel lezajlott, ugyanezen területet vizsgáló Magyar Államkincstár kontrolljának
kifogást nem talált eredményével együtt
megerôsített abban, hogy jó úton járunk,
az általam megkezdett fejlesztés mind iskolánkat, mind településünket építi.
Diszpozíció: beosztás. A lezajlott zeneiskolai felvételi és beiratkozás eredményeképpen a következô tanévben 138 zeneiskolás
muzsikálhat, 11%-kal több, mint az elmúlt
tanévben. Az ô beosztásukat is el kellett
végezni közvetlenül a tanév végét követôen
a pedagógusok munkabeosztásával egyetemben.
Diszpozíció: „állami szolgálatban” ideiglenes nyugalomba helyezést jelent – ezt most
dolgozóink esetében természetesen csak
a nyári szabadságolásra érthetjük, amely
augusztus 21-én ér véget. A diszpozíciót
követôen az iskola augusztus 22-tôl minden
nap 8-12 óra között tart nyitva.
Diszpozíció: a zenében az orgonára vonatkozóan használják, kétféle értelemben:
egyrészt az orgona építése elôtt készítendô
tervezet és költségvetés, amelyben pon-

Kulturális programok Háromszéken
A Tahitótfalu székhelyû Jancsó Alapítvány
ismét több napos rendezvényt szervez
Háromszéken 2014. szeptember 18. és szeptember 21. között a kiváló tudós Jancsó Benedek születésének 160. évfordulója alkalmából. A „Jancsó

Benedek 160 (1854-2014) – VII. Gelencei Jancsó
Napok (KÖN-2014)” címen megtartásra kerülô
esemény helyszínei: Gelence, Kézdivásárhely
és Sepsiszentgyörgy. A szervezésbe bekapcsolódott Gelence Község Polgármesteri Hivatala,
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum
és társszervezôként a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet. A rendezvény elsô hivatalos
programja a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti
Múzeumban 2014.09.18-án (csütörtökön) 11
órakor megtartásra kerülô ünnepi megemlékezés, de lesz sokféle kulturális, képzômûvészeti,
irodalmi, könnyûzenei, gasztronómiai, természetjárással egybekötött program a különbözô
helyszíneken. Az érdeklôdôk élvezhetik a budapesti Mátyás templom kórusának és a sepsiszent-

tosan meghatározzák az orgona egyes
részeit és elrendezését; a kész orgonákra
vonatkozóan pedig a hangszer teljes leírását jelenti. Az orgona, az általam leginkább
szeretett és tisztelt hangszer, tanárom és
mesterem, az elmúlt hónapban elhunyt
Baróti István orgonamûvész keze alatt
szólt igazán. Személyében az egyik legnagyobb pedagógusát veszítette el a magyar
zenemûvészet. Személyisége, élete kivételes
volt. Orgonaóráin mindig az életre készített
fel. Csak kevesen tudják, hogy a magyar
orgonaépítészetben mekkora hiányt pótolt.
Életmûve utat mutat: mûvész-, tanár-, egyházzenész- és papi generációkat nevelt fel, a
8 éve elkészült Nemzeti hangversenyterem
orgonája és a több mint 33 éve befejezésre
váró esztergomi Bazilika hangszere nélküle
nem lenne. Amikor a mezôvári gyerekeknek
kirándulásunkon az esztergomi orgonát
mutattam, és a felnôtteknek meséltem azt,
amit Tanár úrtól tanultam, még nem gondoltam, nem látom többé. R.I.P.
Diszpozíció: elôkészület. A 2014/2015ös tanév szeptember 1-jén reggel 8 órakor
kezdôdik. A tanévnyitó ünnepségre is
ekkor, 9 órakor kerül sor. Ezután kapják
meg a tanulók tankönyvcsomagjaikat, a nyár
folyamán, postai úton kézhez kapott és befizetett csekkszelvény ellenében. Az elsô és
második osztályosok számára az államilag
finanszírozott könyvcsomagért nem kell
fizetni, az iskolai könyvtári állománynak
minôsül, átvételükre a gondviselô jogosult. Az elsô tanítási napon étkezés (tízórai,
ebéd) nem lesz, a tanórák 12 óráig tartanak.
Diszpozíció: jókedv, jó hangulat. Ezt kívánom minden kedves olvasónak a nyár utolsó
hónapjára.
Kisné Balázs Enikô
iskolaigazgató
györgyi Vox Humana zenekarnak az elôadását
Sepsiszentgyörgyön, amikor Mozart Requiemje csendül fel, vagy a tahitótfalui Dobogókô
zenekar koncertjén szerezhetnek könnyûzenei
élményeket. A rendezvényt támogatta a Nemzeti
Együttmûködési Alap. További információk a
www.jancsoalapitvany.hu oldalon találhatóak,
felvilágosítás az info@jancsoalapitvany.hu címen
kérhetô. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
dr. Jancsó Antal

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetünket tolmácsolni
Szilágyi Tibornak és családjának a faluháznak ajándékozott 150 db népmûvészeti
tányérért.
TETA Hagyományôrzô Köre
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Csikung

Hajóköszöntô

A csikung az életerô, a belsô energia mûvelése. A hagyományos kínai
gyógyászat legôsibb eleme. Célja a test és lélek energiáinak harmonizálása
az egészség megôrzése, a hosszabb élet, a szellemi fejlôdés vagy nagyobb
teljesítmény érdekében.
A csít fordítják levegônek, légzésnek, fuvallatnak is. De az a csí, amirôl
a csikung beszél, ennél több. Azt az életerôt nevezik így, amely megtalálható mindenhol és mindenben, a földben, a levegôben, a vízben, a fák
leveleiben. A születéskor kapott csít pazaroljuk el életünk során a negatív érzelmekkel, a helyelen életmóddal, a rossz táplálkozással. És ezt igyekszünk pótolni szellemi fejlôdéssel, a megfelelô életvitellel, a lelki békével, a
csikung különleges gyakorlataival.
Augusztus 21-én, csütörtökön a Sportszárban az érdeklôdôknek alkalmuk lehet betekinteni a csikung spirituális világába. A közös, avatott mester által irányított gyakorlást sámándobolással és tibeti hangtál-meditációval
kezdjük és zárjuk le. A résztvevôk a nap folyamán elsajátíthatják a csikung
alapgyakorlatait, melyek segítenek a mindennapi problémák kezelésében.
Helyszín: Tahitótfalu, Sportszár, aerobic-terem
Idôpont: 2014. augusztus 21. 08.00-18.00
Részvételi díj: 10 ezer forint
Jelentkezés: Liptainé Székhelyi Fruzsinánál
0620-2966000, vagy szekhelyi.fruzsina@gmail.com
A résztvevôk polifoamot, takarót, elegendô folyadékot és hideg élelmet
hozzanak magukkal.

Július 5-e délidô: szép nyári nap a Duna-parton, régi emlékeinket
újra éljük, amikor kiköt a Bogdány kirándulóhajó Tahiban sok-sok
éves szünet után. És ezentúl minden szombaton és vasárnap így
tesz egészen augusztus 31-ig sokunk örömére. A kirándulókkal zsúfolt kishajót zeneiskolásaink rézfúvósai fogadták, az önkormányzat Tahitótfalu képeslappal kedveskedett az utasoknak Dr. Sajtos
Sándor polgármester köszöntô szavai után, a kikötô tulajdonosa,
Magyar Zoltán pedig gyümölccsel vendégelte meg ôket.
Reméljük, az áthajózók közül egyre többen választják Tahitótfalut úticélnak.
Béres Gabriella

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
10:00
BUDAPEST, Vigadó tér
18:00
18:00
10:10
10:10
BUDAPEST, Batthyány tér
17:50
17:50
11:30
11:30
SZENTENDRE Belváros
17:00
17:00
12:00*
Leányfalu*
*16:25
12:15*
Tahitótfalu*
*16:10
13:30*
VISEGRÁD*
*15:30

14:00
14:10
15:30

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

EGYÚTI - RETÚR
Budapest
Szentendre
Leányfalu
Tahi
Visegrád

Budapest

Szentendre
2000

2500
2500
2500
3000

1500
1500
2250

Leányfalu
2000
1000
750
1500

Tahi
2000
1000
500

20:00
19:50
19:00
Visegrád
2000
1500
1000
1000

1500

Kerékpár jegy: Felntt jegyárak 50%-a
Kedvezmény típusa

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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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

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.

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

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Régi fotók
A legfontosabb nyári mezôgazdasági
mu n ka a gabona félék beta kar ítása.
Hajdanában ez két lépésben történt, aratás és cséplés. Ma a kombájn ezt egyszerre
végzi el.
A cséplést, vagyis a gabonaszemek „kiverését” a kalászokból falunkban három
szérûben végezték. 100 -120 évvel ezelôtt
ez a munka még kézi (cséphadaró) és állati erôvel történt (nyomtatás). A XX. század elejétôl terjedt el a gôzgéppel hajtott
cséplôgép. Községünkben az 1920-as, 30-as

évektôl több gép is mûködött.
A fényképen látható gôzgép Bartha
András tulajdona volt (Béke utca). A
gôzgép mellett cséplôgépet és darálót is
mûködtetett.
A másik képen jól érzékelhetô a nagy
porral dolgozó cséplôgép, amely Mascha
Mátyásé volt, akit közismert vasas, gépész
szakemberként emlegettek a régiek falunkban. Kellett is a gépész, mert a gyakori szerelés mellett, az akkor még csúszócsapágyas
szerkezeteket sûrûn kellett olajozni. Az ere-

deti fotón olvasható a cséplôgép gyártójának neve: KÜHNE RT. Nagy feladat volt a
súlyos gôzgép állati erôvel történô vontatása
a füves talajú szérûkben, erre az ökrös fogat
volt a legalkalmasabb.
A cséplôgép mellett álló favillás, sapkás
gazda Maróthi József (Dózsa György út), a
nadrágos „úr” pedig Dôre József borbélymester vagy Vámos József. Szerepel még a
fotón F. Sille Dániel.
Budai Mihály

Utózengés
2014. július 7-e és 11-e között került
megrendezésre a XI V. Sziget hangja
Ökumenikus Mûvészeti Hét. A tábornak és
az esti zenés áhítatoknak Tahitótfalu adott
otthont, amihez ezúton is szeretnénk megköszönni a Tahitótfalui Önkormányzat, a
katolikus gyülekezet valamint a református
gyülekezet támogatását, a tárgyi, anyagi,
illetve a helyszín biztosításában való önzetlen segítségüket.
Ebben az évben az esti áhítatokon a
tahitótfalui református templom orgonájának felújítására gyûjtöttünk, amire 50.000
Ft gyûlt össze. Köszönjük mindenki adományát, tudva azt, hogy ez az összeg, az Önök
támogatása is elôsegíti, hogy a gyülekezeti
terem és környéke után az istentiszteleteket
kísérô hangszer is megújuljon.
Hétfôn este a Balassi év kapcsán „Bálint,
nevezetben ki voltál Balassa..” címmel Póka
Éva színmûvésznô és a Tabulatúra régizene
együttes tartott verses-zenés emlékmûsort
a református gyülekezeti teremben.
Kedden a népházban Kohán Nikolett
szopránénekes „Nemzetek leányai” címmel
adott koncertet, zongorán közremûködött:
Rostetter Szilveszter.
Szerdán a faluház adott otthon Budai
Mihály helytörténeti elôadásának, melynek
remélhetôleg folytatása lesz.
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Csütörtökön zeneiskolánk két mûvésztanára Marosi Ágnes (hegedû), és Gellért
Gabriella (gitár) „1(0) húron pendülünk”
címmel tartott koncertet a katolikus templomban.
A tábor hete során reneszánsz kórusmûveket (Aichinger, Monteverdi), Zákányi
Bálint lelkipásztor, egyházzenész, volt karnagyunk mûveit, és mûvészeti vezetônk
az orgonista egyházzenész Rostetter
Szilveszter mûveit tanultuk. Ôsbemutatóra
is készültünk: Kollinger
Szabolcs tahitót falui
kerekesszékes fiatalember verseibôl készült
kór usmûvek eléneklésére. A résztvevôk
gyermekeivel is bôvült
kicsi, de lelkes kórus
végül pénteken este
t a r tot t a konce r t jé t
a refor mátus temp lomban. Ekkor adtuk
át az Eperar t során
összegyûlt adományt
Kollinger Szabolcsnak,
reméljük ez is elôsegíti,
egy újabb verseskötetének kiadását.
A Sziget Hangja

Ökumenikus Kórus és Egyesület nevében
köszönünk minden támogatást. Jövôre, a
jubileumi XV. Mûvészeti Héten is szeretettek várunk minden énekelni szeretô jelenlegi és leendô kórustagot, és az esti programokra minden kedves érdeklôdôt.
Próbák szeptembertôl májusig: hétfônként 18:00-tól 20:00 óráig.
Kôrösmezei-Varga Zsuzsanna
karvezetô
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Szeretettel Tahitótfaluból
Idén is közel száz gyermek töltött két
hetet az ingyenes nyári napközis táborban,
ami idén 14. alkalommal került megrendezésre. A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány és az önkormányzat
közös szervezésével minden nap képzett
kézmûves mesterek segítségével ismerkedhettek az ifjak a hagyományos népi mesterségekkel, régi technikákkal, anyagokkal. A
bütykölés mellett vetélkedôket, sport versenyeket tartottunk, akadálypályákat építettünk, lovagoltunk, a TAKI-val íjászkodtunk,
a szentendrei tûzoltókkal locsolkodtunk, a

Családsegítô Szolgálattal játszottunk, Béla
bácsival kenyérlángost sütöttünk. Idén is jól
esett a zsíros kenyér lila hagymával és még
jobban a nagymamák, anyukák házi süteményei, lekvárjai, amik nap mint nap érkeztek
a gyerekekkel együtt. A dolgos kis kezek
idén is sokat tettek azért, hogy nekünk,
felnôtteknek is a nyár felhôtlenül szép emlékei közé tartozzon e két hét. Köszönünk
mindent segítôinknek, akik tudják, gyermekeink mosolya mindent megér.
Béres Gabriella

13

2014. AUGUSZTUS

K ö z ö s s é g , hir d e té s

Halászléfôzô verseny
Július 5-én 10. alkalommal rendezte meg
a Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô
Egyesület a Halászléfôzô Versenyt.
Rekord számú nevezô volt az eseményen,
39 bográcsban rotyogott a nemes étek.
Gratulálunk a gyôzteseknek: a harmadik

legjobb eredményt Tomik Ferenc és csapata
érte el, Langer Lajosék lettek a másodikok, a
legjobbnak pedig a Hlatki László által készített halászlevet értékelte a zsûri.

Kiállítás
Népmûvészet
Tahitótfalu Faluház

Fónad István
fa- és csontfaragó népmûvész alkotásai
2014 augusztus 18-24-ig tekinthetôk meg.
Megnyitó 2014 augusztus 18. 18 óra
A kiállítás minden nap 16-19 óra között látogatható.
Belépés ingyenes.
Cím: Faluház, 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1/a

Szeretettel vár mindenkit Tahitótfalu Önkormányzata
14
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Meghívó
A Szentendrei-szigeti Veteránautós és Motoros
Egyesület 2014. szeptember 06-án szombaton
veterán autós és motoros tájékozódási
túra versenyt rendez.
Verseny útvonala: Szigetmonostor, Surány,
Pócsmegyer, Tahitótfalu, Kisoroszi
Gyülekezô: Szigetmonostor, Árpád út 15 sz. alatt
(a faluház udvarán), reggel 9:00-kor
Minden veterán jármûvek iránt érdeklôdôt
szeretettel várunk.
Érdeklôdni: Tóth Zoltán 06-30-6355049
bôvebb információ: www.szeszvame.5mp.eu

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!

15

2014. AUGUSZTUS

Történelem

Régi magyar névnapok
VIII. Újkenyér Hava / Kisasszony Hava
(augusztus)
1. Szerény, latin Szerénus névbôl, derûs
2. Lehel, a Lél késôbbi változata
3. Bács, türk méltóságnév
4. Délibáb, tündérnév
5. Kende, türk méltóságnév
6. Oldamur, kun fejedelem
neve
7. Csiperke, Cseperke
8. Sudár, karcsú
9. Emôd, szopóska
10. Becse, besenyô - türk.
11. Szalók, balkezes - türk.
12. Delinke
13. Ipoly, meglocsoló - indoeurópai
14. Özséb, istenfélô - görög,
Nagyboldogasszony, az anyaság
ünnepe
15. Estilla, Vörösmarty alkotása
a Levente c. költeménybôl
16. Tomor
17. Ilona, a Heléna magyar
alakja
18. Huba, a hét magyar vezér
egyike
19. Vajk, a magyar zsiradék,
vagy a türk gazdag
20. Zelemér, ivadék
21. Ella, német nôi nevekbôl
önállósult becézô
22. Tuli
23. Vázsoly
24. Koppány, nagy
gyôzedelmes, erôs, illetve méltóságnév
25. Füvellô, gyógyító tündér
neve
26. Maglód, termékeny

27. Kajtár, keresgélô
28. Edô, jó, szent
29. Szalárd, X. századi magyar vezér
30. Atád, atyácska - türk.

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.
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