
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Május 29.-30.-31. Eperfesztivál. Részletes program a plakátokon.
Május 30. 15:00 Diákalkotók VI. Országos Tûzzománc Pályázatának 
díjkiosztó ünnepsége az Eperfesztivál keretében.
Június 4. 18:00 Nemzeti Összetartozás Napja. A Trianoni békediktátum 
95. évfordulójára emlékezünk. Helyszín: Trianon emlékmû, Faluház.
Faluház májusi programja
Május 15. péntek 18:00 Kambodzsában jártunk. Török Hilda és dr. 
Szöllôs Péter vetítéssel egybekötött úti beszámolója. Belépés ingyenes. 

Szépteremtô Kaláka 
Május 7. csütörtök 10:00 nemezékszer készítés
Május 14. csütörtök 10:00 nemezékszer készítés
Május 20. szerda 10:00 pünkösdi lélekmadár készítés
Május 28. csütörtök 10:00 üdvözlôlapok készítése, papírhajtogatás
Június 4. csütörtök 10:00 bôr ékszerek készítése. Részvételi díj 2000-
Ft/fô/alkalom, amely az anyagköltséget is magában foglalja! Bejelent ke-
zés szükséges: Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész, 30-667-6627
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi 
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu  Folytatás a 11. oldalon

Tahitótfalu májusi programjai
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Elôállítás költsége: 93 Ft
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A tartalomból:
Kônig villa 4.

Önkormányzati hírek 5.

Tahitótfalu(s)i magyarok 

egyszer, s majdan, valaha a 

Kárpátalján… 10.

Pünkösdi vízforrás 11.

Itthon? Otthon? Tóthfalu, 

a lakattalan sziget 18. 

A Képviselô-testület április hónapban 
egy munkatervben meghatározott ülést 
tartott április 16-án, és egy rendkívülit 
április 27-én. 

Az április 16-i ülésen minden kép-
viselô részt vett, a döntések majdnem 
minden esetben egyhangúlag születtek. 

A napirend elfogadását követôen 
Kovács László rendôr alezredes kapi-
tány ságvezetô adott tájékoztatást a Szent-
endrei Rendôrkapitányság munkájáról, 
melyet az Önkormányzat határozatban 
fogadott el.         Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek2014. évi költségvetési zárszámadást a 
Képviselô-testület elfogadta.

2015. április 27-én tartott testületi ülésen 
Tahitótfalu önkormányzatának Képviselô-
testülete elé az alábbi költségvetési zárszámadást 
terjesztettem elô: 

Elôterjesztés Tahitótfalu Község Önkormány-
zata 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

Tahitótfalu Község Önkormányzata a 2014. 
évi költségvetésének teljesítésérôl az Állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § 
(1) bekezdése alapján  gazdálkodásáról rendelet 

tervet készít, melyet a Képviselô-testület elé ter-
jeszt.

A zárszámadási rendelet tartalmazza a költség-
vetés végrehajtására vonatkozó adatokat és az 
Önkormányzati vagyon adatait.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra 
és intézményeire, tar talmazza továbbá a 
Dunakanyari Önkormányzati Társulás (DÖT) és 
a Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására létrejött 
Önkormányzati Társulás (SZÖT) beszámolóját is.

Az Önkormányzat két intézménye a Közös 
Önkormányzati Hivatal és az Óvoda, melyek önál-
lóan mûködnek. Kiadásaikat az Önkormányzat, 
mint irányító szerv finanszírozza.

Folytatás a 3. oldalon

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Eperfesztivál – május 29-31.
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Pollack Mihály építészetének elsô szaka-
szát fôként pesti házépítkezések jellemzik, 
de ebben az idôben épülnek fel az általa 
tervezett nagyobb vidéki kastélyok is. 

Két legkorábbi a nagylángi volt Zichy-
kastély és a dégi volt Festetich-kastély 
– 1815 és 1819 között épülhettek. A 
Zichy-kastély Pollack-féle eredeti formájá-
ról nem tudunk semmit a késôbbiekben 
bekövetkezett jelentôs átépítések miatt. A 
dégi kastély viszont az egyetlen, ami mind 

a mai napig Pollack kastélyépítészetét 
méltóan képviseli. Kitûnô tájba helyezése, 
impozáns tömege és az a körülmény, hogy 
fôvonásaiban sértetlenül megôrizte erede-
ti alakját, nemcsak Pollack mûvei között 
biztosít neki kiváltságos helyet, hanem 
mint a korszak legkiemelkedôbb hazai 
kastélyaként is tekinthetünk rá.

Pollack Mihály kastélyépítkezései közül 
– Déget is beleértve – a legjelentôsebb 
volt Habsburg József nádor számára az 
Alcsúton épült kastély, amelynek építé-
se 1819 és 1829 közé eshetett. A kastély 
építkezésérôl semmi adat nem áll rendel-
kezésre, valószínûleg a helyszínen ôrzött 
tervek a második világháborúban a kastély-
lyal egyetemben elpusztultak.

(Forrás: Zádor Anna: Pollack Mihály)

Vaczó Zoltán

Községünk önkormányzata a falukép 
szebbítése és az ófalu épületeinek állag-
megóvása miatt a helyi  építészeti érté-
kek védelme érdekében támogatási pályá-
zatot hirdetett, melynek eredményeként 
2014-ben négy lakóház utcai homlokzata 
és kerítése került felújításra.

Az önkormányzati támogatáson túl a 
tulajdonosok jelentôs anyagi hozzájá-
rulására, elkötelezettségére és munká-
jára is szükség volt ahhoz, hogy a meg-
jelenítés „korhû” legyen. A pályáza-
ti szerzôdésekben rögzített feltételek 
érvényesüléséhez a szakmai segítséget a 
fôépítész és a kivitelezés mûszaki vezetôje 
biztosította. 

A felújítások kiemelt szempontjai:
– az eredeti tagozatok, nyíláskeretek fenn-

tartása, pótlása és hangsúlyozása
– a „tájidegen” lábazatképzés visszaállítása
– a nyílászárók, kapuzatok  hagyomány-

tisztelô megjelenítése
– a vakolt felületek színezése, és egyéb 

részletek anyagkezelése
Az épített értékeink óvása, a tisztaság, a 

szépségben rejlô harmónia fontos közér-

zeti tényezô, ezért dicséretes az erre irá-
nyuló jobbító szándék a résztvevô lakók 
és az önkormányzat kezdeményezésében.

Néhány példa arra, hogy „ilyen volt-
ilyen lett” 2014-ben.

Körmendi Judit, Benedetti Tibor

Pollack Mihály életmûvét bemutató sorozat halálának 
160. évfordulója tiszteletére

Vidéki kastélyok

Helyi védett épületek utcai homlokzatának, 
kapujának felújítása

Dég

Alcsút régen...

...és ma



3

Önkormányzat2 0 1 5 .  M Á J U S

Anyakönyvi hírek

2015-ben eddig született 14 fiú, 10 leány, 
összesen 24 gyermek.

Megszülettem!
2015. április 06-án, nevem: Tóth Réka Nikoletta
2015. április 15-én, nevem: Klocz Kira
2015. április 19-én, nevem: Heves Tamás
2015. április 22-én, nevem: Elsik Márk Dávid
2015. április 26-án, nevem: Pintér Márk Krisztián

Házasságot kötött 5 pár.

Az elmúlt idôszak halottai:
Szabó József, 84 éves, Bajcsy-Zs. út 26.
Surján László, 73 éves, Dózsa Gy. út 17.

Nyugodjanak békében!

Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô 14–18 óráig
Kedd 8–12 óráig
Szerda 14–19 óráig 
Csütörtök 8–12 óráig
Péntek 14–18 óráig 
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden ked-

ves olvasót és látogatót: 
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

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

Képviselôi 
fogadóóra

Folytatás az 1. oldalról
Az Önkormányzat mûködésére kapott 

állami támogatás módosított elôirányzata 
és teljesítése 275 934 000 Ft. 

Ez a 2014. évi összes bevétel 26 %-a. 
Közhatalmi bevételeink, melyek a helyi 
adóbevételek, 178 745 000 Ft-ban teljesül-
tek, ez az összes bevételünk 17 %-a. Az ere-
deti elôirányzathoz viszonyítva 126%-ban 
teljesültek az adóbevételeink, mely részben 
a behajtás hatékonyságának eredménye. 
Mûködési bevételeink összege 53 053 000 
Ft. Új bevételi forrás az erdôgazdálkodási 
feladatból - a kitermelt fák értékesítésébôl 
-  származó bevétel. 2014-ben 14,5 millió 
Ft-ot számláztunk ki, ebbôl 4,5 millió Ft 
2014-ben, a többi 2015 év elején került befi-
zetésre.

Mûködési célú átvett pénzeszközök töb-
bek között a Fôvárosi Vízmû támogatása, a 
közfoglalkoztatottak támogatása, valamint a 
2014. évi választásokra kapott támogatás. A 
Vízmû Zrt. 2014-ben 12 649 000 Ft elôleget 
utalt a számlánkra. A vízbázis védelemmel 
összefüggô kiadásaink összege ezzel szem-
ben 21 101 000 Ft.  A különbözetet 2015. 
évben a 2014. évi  elszámolás benyújtása 
után kapjuk meg.

Fejlesztési célú bevételeink között szere-
pel a 76 757 000 Ft-os hitel konszolidáció, 
valamint a kompfelújításra kapott állami 
támogatás, mint átvett pénzeszköz.

A gátépítésre felhasznált uniós pályázat-
ból kapott támogatás összege 259 035 000 
Ft, mely az elôirányzathoz viszonyítva 39%-
os teljesítés. A beruházás várhatóan 2015 
augusztusában befejezôdik, teljes egészé-
ben pályázati forrásból.

A konyha-étkezô építésére kapott 127 
000 000 Ft-os fejlesztési célú hitelbôl 2 662 
000 Ft-ot vettünk igénybe 2014-ben.

2014. évi tervezett pénzmaradványunk 
120 000 000 Ft, mely a tényleges elszámo-
lás után 132 059 000 Ft-ra módosult.

Bevételeink mindösszesen 1 266 332 000 
Ft, mely a módosított elôirányzathoz viszo-
nyítva 71%-os teljesítés. Az alulteljesítés oka 
a gátépítés és a konyha építés, mivel mind-
két folyamatban lévô beruházás áthúzódott 
a következô évre.

Az Önkormányzatnál  foglalkoztatottak 
létszáma összesen 88 fô volt 2014 évben. 
Ebbôl 42 fô az Önkormányzatnál, 19 fô a 
Közös Hivatalban, 27 fô az Óvodában dol-
gozó. Az Önkormányzatnál 10 fô közfoglal-
koztatott, ebbôl 2 fô adminisztrátor, a többi 
fizikai munkás.

Az Önkormányzat kiadásai összesen 
1 160 869 000 Ft, mely a módosított elô-
irányzathoz viszonyítva 65 %-os teljesítés.

Ebbôl a bérek és járulékok összege 277 
712 000 Ft, a dologi kiadások összege 273 
011 000 Ft. A szociális támogatások módo-
sított elôirányzata 23 140 000 Ft, teljesítés 
22 568 000 Ft volt. 

Mûködési célú támogatás eredeti 
elôirányzata 12 000 000 Ft, teljesítése 8 966 
000 Ft. Támogattuk a civil szervezeteket, az 
orvosi ügyelet, a helyi körzeti Tv mûködését 
és a Pilis-Dunakanyar Hírmondó havi lap 
megjelentetését.

Felhalmozási célú kiadásunk tartalmazza 
a kompfelújításra pályázat útján kapott 13 
041 000 Ft-ot.

Beruházásaink közül jelentôs volt a 6 500 
000 Ft-os ingatlan vásárlás, a konyha-étkezô 
építése és a gátépítés. Történtek ezen kívül 
gépbeszerzések, jármû vásárlás a Vízmû 
támogatásból. Felújítások összege 38 383 
000 Ft. Ebbôl többek között a Népház, 
Óvoda, a Hôsök szobra, a 11-es út mellet-
ti járda, Ôsz utca felújítása, Almásy utcai új 
játszótér megépítése, Posta, Gyógyszertár 
épületének homlokzati felújítása, a szolgá-
lati lakás felújítása, illetve korszerûsítése 
valósult meg.

Kivezetésre került a 76 757 000 Ft-os 
korábbi hiteltartozásunk fennmaradó része 
állami támogatással.

Gazdálkodásunk stabil, az Önkormányzat 
és intézményei a kötelezô mûködési felada-
tait biztonságosan látta el 2014-ben.

Az Önkormányzat a szükséges karbantar-
tásokon felül felújításokat is végzett, beru-
házások történtek, melynek következtében 
vagyonunk tovább növekedett.

Tahitótfalu, 2015. április 27.
Tisztelettel:

 Dr. Sajtos Sándor polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Köszönet annak a becsületes meg-
találónak, aki április 20-án megtalál-
ta elveszett pénztárcámat, és lead-
ta a benzinkút melletti étterembe. 
Feleségemmel bíztunk benne, hogy 
az emberek jók és becsületesek. Még 
egyszer nagyon szépen köszönöm, és 
az Isten áldja meg érte!

Alberti Gergely

Május 30.án 12.00-18.00h
31.én 10.00-15.00h ig tart a véradás.
A véradás véradó buszban történik.
Taj kártya, személyi igazolvány, lak-
címkártya szükséges

Köszönetnyilvánítás

Véradás az Eperfesztivál 
keretében
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Tahi egyik legrégibb, ma már sajnos romos 
épülete a Móricz Zs. utcában található. 
Mielôtt az enyészeté lesz, ismerkedjünk meg 
vele. Az ismerkedést kezdjük a névadó Kônig 
családdal. Forrásunk a Vasárnapi Újságban 
1904-ben megjelent  írás.

Aradvári Kônig Károly 1842-ben szüle tett 
Tokajban. Tanulmányait Sátoraljaújhelyen, 
Rozsnyón és Kassán végezte.1865-ben tett 
ügyvédi vizsgát. 1866-ban a királyi helytar-
tótanácsnál lépett állami szolgálatba. 1872-
ben Ô Felsége (I. Ferenc József) kabinetiro-
dájába került udvari titkári minôségben. 32 
évi szolgálat alatt több kitüntetést kapott, 
mint a magyar ügyek képviselôje, aki közvet-
len, naponkénti érintkezésben volt az uralko-
dóval. A magyar kormány ajánlatára a király 
magyar bárósággal is kitüntette.

1878-ban feleségül vette Pollack Sándor 
(Pollack Mihály fia) és Unger Auguszta 
lányát, Alexandrinét. Három gyermekük szü-
letett: Egon, Alexandrine és Éva.

 A Kônig család nyáron, szabadidejében 
pihenni a tahitótfalui villába költözött ki 
Budapestrôl.

Kônig Károly 1905-ben halt meg. A villát 
Éva (1892-1987) örökölte, akit még sokan 
az idôsebbek közül személyesen is ismerhet-
tünk. Tôle nôvérének fia örökölte. Mai tulaj-
donosa külföldön él, a villát árulja.

Áttérve az épületre, tudjuk, hogy Pollack 
Sándor 1870 körül vásárolta meg. Tervezôje 
ismeretlen. 

Feltehetôen rangos  építész munkája ez a 
kellemes arányú és formájú villaépület.

Funkcionálisan és elrendezésében is  
kihasznált a telek lejtésének adottsága, mert 
a magasponton alápincézett, ezáltal u.n. 
félszint-eltolásos megoldással az elô- és hát-
sókert közti átjárást biztosító közlekedôbôl, 
melynek része a lépcsôház is, a belsô tér 
áttekinthetô, de lehetôség van az intimebb 
rész - pl: tetôtéri helyiségek-megközelíté-
sére. Jellemzôen két, egymást keresztezô 
tetôzet adott módot a csapos/tiplifás/fafö-
démmel lefedett tetôtér megvilágítását szol-
gáló oldalszárnyakba épített ablakoknak. A 
pince fölött „poroszsüveg” boltozatú, ma is 
stabil födém készült, a lépcsô/pofagerendás, 
kétkarú/ még mindig járható. Az elhanyagolt 

kertben még fellelhetôk a látványos terasz 
lépcsôelemei, de a lábazat - mûhelyben 
készített - darabjai még láthatók.A falazatok 
lepencei téglát is tartalmaznak, de a nyílás-
áthidalások csak díszítô elemek, akárcsak a 
nyomokban fellelhetô neoklasszicista stukkó-
díszek, melyek a kor hangulati, stiláris részei 
voltak. Látható két zsalugáter-darab is, a ron-
gálók számára bizonyára érdektelen volt, 
mivel minden az enyészet és oktalan barba-
rizmus nyomát viseli. Az elhanyagolt  birtok - 
valaha - egy látványos és igényes park volt, az 
életszerûséget és használati rendszerességet 
a fûtés bizonyítja a kémények létével. A ház 
eredeti állapotát - kis mértékben - megváltoz-
tatták, hozzátoldással és nyílás-kiváltásokkal, 
de ez elhanyagolható lenne, ha - mint „még 
nem” védett érték - jóakaratú és stílusérzékû 
kezekbe kerülne.

Benedetti Tibor

Budai Mihály

Kônig villa
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Folytatás az 1. oldalról
A 2. napirendi pontban Béres Gabriella 

mûvelôdésszervezô az önkormányzati ren-
dezvények elôkészítésérôl számolt be. 

A 3. napirend során a helyi civil szerve-
zetek támogatásáról szóló 4/2007. (II.9.) 
rendelet, valamint a Kulturális és Oktatási 
Bizottság javaslata alapján, a Képviselô-
testület elbírálta a beérkezett pályázatokat, 
melynek során a Tahitótfalui Aranyszarvas 
Íjász Sport Egyesület részére 140.000 Ft (Gaál 
Sándorné, Vaczó Zoltán nem szavazott), a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
részére 370.000 Ft (Kubanek István nem sza-
vazott), az Ôszirózsa Nyugdíjas Klub részére 
110.000 Ft (Dr. Pálvölgyi Tamás nem szava-
zott), a Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô 
Egyesület részére 150.000 Ft (Csörgô Mihály 
nem szavazott), a Tahitótfalui Lovassport 
Egylet részére 160.000 Ft, a Vox Insulae 
Szigethangja Egyesület részére 170.000 Ft, 
a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány részére 100.000 Ft támogatást 
biztosított. 

A 4. napirendi pontban a Képviselô-
testület az Önkormányzat 2014. évi költség-
vetésének II. félévi módosítására vonatkozó 
rendeletét fogadta el egyhangúlag, tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül. 

Az 5. napirendben a két ülés közötti fon-
tosabb eseményekrôl, valamint a lejárt 
határidejû határozatok végrehajtásáról 
kapott tájékoztatást a Képviselô-testület, 
majd a Bizottsági beszámolók során a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnöke, Nagyházu Miklós szá-
molt be az április 9-én tartott bizottsá-
gi ülésen történtekrôl. A napirend folya-
mán a Képviselô-testület támogatta a 
Bizottság javaslatát a Sportcsarnok fûtés 
korszerûsítésére vonatkozóan, melynek 
értelmében az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô szakvélemény figyelembevételével 
ajánlatokat kér be kiviteli terv készítésére. 
A Képviselô-testület a tervezési munkák fel-
ügyeletével Csörgô Mihály alpolgármestert 
és Nagyházu Miklóst, a Településfejlesztési 

és Környezetvédelmi Bizottság elnökét bízta 
meg. 

Szintén a Bizottsági beszámolók napirend 
során támogatta a Képviselô-testület a „Tiszta 
udvar, rendes ház” pályázat meghirdeté-
sét, valamint döntött a Helyi Értékvédelmi 
Pályázat idei támogatottjairól, melynek során 
négy ingatlan homlokzatának, és kerítésének 
felújításra 2.000.000 Ft költséget biztosít. 

A Gazdasági Bizottság ülésén történtekrôl 
Gaál Sándorné bizottsági elnök számolt 
be. A tájékoztatásban elhangzottaknak 
megfelelôen a Képviselô-testület támogatta 
a Bizottság javaslatát, és 1.500.000 Ft-ot biz-
tosított informatikai eszközök beszerzésére a 
képviselôk számára. 

A Kulturális és Oktatási Bizottság elnö-
ke, Kubanek István is beszámolt az ülé-
sen történtekrôl, és a Bizottság azon javas-
latáról, mely szerint támogassa a település 
a bözödújfalui emlékpark kialakítását, ami-
hez a Képviselô-testület 20.000 Ft-tal hozzá 
is járult. 

A 7. napirendi pontban a képviselôk javas-
lataival kiegészítve rendeletben fogadta 
el a Képviselô-testület Tahitótfalu Község 
Önkormányzata Képviselô-testülete Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát. 

A 8. napirend során a közösségi együtt-
élés alapvetô szabályairól és ezek elmulasz-
tásának jogkövetkezményérôl szóló önkor-
mányzati rendelet-tervezet társadalmi vitá-
ra bocsátásáról döntött a Képviselô-testület, 
és felhatalmazta a Jegyzôt, hogy a tervezetet 
az Önkormányzat hivatalos honlapján 2015. 
május 1-ig jelentesse meg. (Vaczó Zoltán a 
döntés ellen szavazott.)

A Tulajdoni ügyek napirend keretében 
a Képviselô-testület az alábbi döntéseket 
hozta. 

Tulajdonosi,- közútkezelôi hozzájárulását 
adta a Napsugár utca és Napsugár köz, víz-
vezeték kiváltásához az eredeti állapot visz-
szaállításának terhe mellett, valamint elfo-
gadta a beterjesztett forgalomtechnikai ter-
vet is. Két tulajdonrészt vásárolt a 03/1 hrsz-ú 
erdôterületbôl, engedélyezte a Vox Insulae 

Közhasznú Egyesület számára a Faluház, 
valamint a Népház ingyenes használatát a 
nyári táboruk lebonyolítására, és egyhan-
gú döntéssel lemondott a Vertikál üzletház 
elôvásárlási jogáról, a megismert 70.000.000 
vételár ismeretében. Támogatta a 2510 hrsz-ú 
ingatlan gázellátását, elfogadta az elosztói 
csatlakozási szerzôdést, vállalta a csatlakozá-
si díj megfizetését (441.615 Ft). Támogatta Dr. 
Magyar Gábor kérelmét, és részére a 60/106 
arányú tulajdonrészét eladta a 0135/2 hrsz-ú 
ingatlanban 103 000,- Ft vételáron. 

A 10. napirend során a Képviselô-testület 
meghatározta a Tahitótfalui Óvodák 
2015/2016-os nevelési évre történô beirat-
kozásának és a 2015. évi nyári zárásának 
idôpontjait. A beiratkozásról szóló közle-
mény Tahitótfalu hivatalos honlapján meg-
található. 

Az egyebek napirendi pont során a 
Képviselô-testület meghosszabbította a 
Gyalogfenyô Bt-vel 2014-ben kötött keret-
szerzôdését, támogatta Kántor Józsefné bíró-
sági ülnökké jelölését, valamint elfogadta a 
Dunakanyari Családsegítô Szolgálat beszá-
molóját. Ezt követôen a Képviselô-testület 
hozzájárult a Dr. Magyar Gáborral kötött 
szerzôdés módosításához, és a Dobogókô 
zenekar számára június 5-én is biztosítja a 
Népházat a megállapodás szerinti díj ellené-
ben, tekintettel az április 3-án elmaradt kon-
certre. 

Április 27-én tartott rendkívüli ülésén a 
Képviselô-testület elfogadta a gát pályázat-
tal kapcsolatos közbeszerzési eljárás ajánlat-
tételi felhívását, ajánlattételi dokumentáció-
ját, illetve az eljárás Bíráló Bizottsági tagja-
it. A második napirendi pontban elfogadta 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérôl 
szóló zárszámadását, és annak mellékleteit. A 
testület döntéseit egyhangúlag hozta, az ülé-
sen Karácsony Ádám nem vett részt. 

Tahitótfalu, 2015. április 28.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya 

jegyzô

Önkormányzati hírek

A Településfejlesztési Bizottság javas-
latára a Képviselô-testület 2015 évben is 
meghirdeti a „ Tiszta udvar, rendes ház” 
pályázati lehetôséget. Ennek keretében 
várjuk a szépen karbantartott porták tulaj-
donosainak jelentkezését, hiszen idén már 
összességében  80.000 Ft. pénzjutalom-
ban részesülnek a nyertesek a díszoklevél 
és plakett mellett. Nem a kertek és házak 
mérete a döntô bírálati szempont, sokkal 
inkább a rendezettség és összkép.

A pályázatra jelentkezni  a polgármeste-
ri hivatalban átvehetô jelentkezési lapon, 
vagy a pzsuzsa@tahitotfalu.hu címre kül-
dött levélben lehet az ingatlantulajdono-
soknak.

A tavalyi évtôl újdonság, hogy ajánlá-
sokat is várunk, hiszen sokszor a tulajdo-
nosok szerénysége az akadálya a pályá-
zat benyújtásának. A fenti e-mail címre 
várunk tehát fotókat díjazásra érdemes 

portákról helyszín megjelöléssel. „Tiszta 
udvar, rendes ház 2015” jeligével.

Jelentkezéseiket 2015. augusztus 31, 
12.00 óráig folyamatosan várjuk és fogad-
juk.

Szépüljön, épüljön Tahitótfalu!

Nagyházu Miklós 
képviselô

Tiszta udvar, rendes ház
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Tahitótfalu község önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítése (Ezer ft-ban)

BEVÉTEL    KIADÁS  
Megnevezés 2014.évi 2014.évi Teljesítés Megnevezés 2014.évi 2014. évi Teljesítés
 eredeti elôir. mód.elôir.   eredeti elôir. mód.elôir. 
Normatív állami támogatás 264 440 275 934 275 934 Mûködési kiadások 496 662 586 547 550 723
    személyi kiadások 188 234 226 024 221 674
    járulékok 50 996 56 038 56 038
    dologi kiadások 257 432 304 485 273 011
Gépjármû adó /átengedett/    /40%/ 18 000 20 365 20 365 Felújítási kiadások 10 000 40 563 38 383
Helyiadó bevételei    Fejlesztési kiadások   
      Építmény adó 70 000 81 652 81 651 Konyha-étkezô építése 150 000 150 000 4 298
      id.forg.adó 1 000 2 645 2 645 Egyéb fejlesztési kiadások 33 000 17 802 17 802
      Iparûzési adó 53 000 69 877 69 877 Fejlesztési célú támogatások  15 734 15 734
    Fordított áfa  35 498 35 498
Saját mûködési bevételek 40 000 54 853 53 053 Mûködési célú támogatások 12 000 12 000 8 966
OEP Támogatás 8 600 9 426 9 426 Hiteltörlesztés 6 268 76 757 76 757
Vízmûvektôl átvett pénze. 33 705 23 501 17 492 Új hitel törlesztés + jár. Ktgei 5 140 0 0
Vis Maior (árvízi helyreállítás) 18 765 0     
Felhalmozási célú támogatások  107 279 107 279    
Fejlesztési célú hitel 127 000 115 445 2 662 Tartalék 55 540  
Osztalék  2 706 2 706  - céltartalék, Vis maior 31 765 2 124 0
Mûködési célú átvett pénzeszköz 300 31 208 23 660  - mûködési tartalék 23 775 0 0
Államháztartáson belüli megelôlegezés  10 075 10 075    
Várható pénzmaradvány 120 000 132 059 132 059    
Gátépítésre átvett pénz 661 898 661 898 259 035 Gátberuházás ütemezése 661 898 661 898 244 304
BEVÉTELEK 1 430 508 1 598 923 1 069 919 KIADÁSOK 1 430 508 1 598 923 962 459
Központi irányítószervi támog. 191431 198 410 198 410 Központi irányítószervi tám. 191 431 198410 198 410
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 621 939 1 797 333 1 268 329 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 621 939 1 797 333 1 160 869                   

A zárszámadásról szóló rendelet mellékleteivel megtekinthetô Tahitótfalu Önkormányzat honlapján www.tahitotfalu.hu oldalon.

Áprilisi számunkban a Tahiban találha-
tó Hétvályús forrás egyik vályúja látható. 
Gratulálunk szerencsés nyertesünknek, 
Kovács Ágnesnek. Májusi rejtvényünk meg-
fejtését a program@tahitotfalu címre várjuk.

Kérjük az érintett lakosságot, kísérjék figyelemmel a csatornabekötések helyérôl a tájékoz-
tatókat! Az értesítés után kérjük, egyeztessenek a kivitelezôk szakembereivel! Tahitótfalun: 
Juhász János 06-70/777-0032.

 
Tisztelt Csatornázásban Érintett Ingatlantulajdonosok!
Kérjük Önöket, hogy addig ne kezdjék el telkükön belül a házi bekötôrendszer kialakítá-

sát, amíg a Csatornázási Társulás erre vonatkozóan nem ad útmutatást. A jövôbeni szolgál-
tatóval történô egyeztetést követôen, tájékoztatást adunk az ingatlanon belüli munkálatok-
ra vonatkozóan.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a helyi önkormányzat, valamint a Dunakanyari Csatornázási 
Társulás nem hatalmazott fel egyetlen céget sem arra, hogy a telken belüli bekötéseket elvé-
gezze, illetve a jelen projekthez kapcsolódó tevékenységekhez, pénzt szedjen be a lakosság-
tól. Kérjük, ha ilyen megkeresést tapasztalnak, jelezzék a projekt zöldszámán, a 06 80 109 
755-ös telefonszámon.

Megértésüket, együttmûködésüket köszönjük!

Dunakanyari Csatornázási Társulás

Vedd észre! Csatornabekötések egyeztetése

süket köszönjük!

ársulás
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Értesítjük Önöket, hogy a 2015 évi lomta-
lanítást Tahitótfaluban a két településrészen 
eltérô idôpontban (Tótfalu településrészen 
2015. június 27-én szombaton, Tahi telepü-
lésrészen 2015. július 04-én szombaton) ren-
dezzük meg. Kérjük, hogy a lomokat elôzô 
nap (péntek este) helyezzék el az ingatlanok 
elôtt. A késôbb 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 követ-
keztében keletkezett hulladékot,

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

A lomok kikészítésének módja: kér-
jük, hogy az ingatlan elôtt a lomokat úgy 

helyezzék ki, hogy a Szolgáltató munkatársai 
jármûveikkel könnyen és gyorsan meg tud-
ják közelíteni. Fontos, hogy a kirakott lomok 
a forgalmat ne akadályozzák.

Lomtalanítás utáni takarítás: a Szol-
gáltató az úttest megtisztításáról gondosko-
dik a lomtalanítás után. Az ingatlanok elôtti 
járdaszakasz a tulajdonosok feladata. Kérjük, 
hogy a lomtalanítás utáni rend helyreállításá-
ban együttmûködni szíveskedjenek.

Polgármesteri Hivatal

2015. június 27-én (szombat) veszélyes-
hulladék-gyûjtést rendezünk Tahitótfaluban.

Helyszín:
–  Tahiban a híd melletti szelektívhulladék-

gyûjtô sziget mellett 800-1200 óráig,
–  Tótfaluban a TSZ-szel szembeni területen 

800-1200 óráig.

A veszélyeshulladék-gyûjtés alkalmával 
leadható hulladékok:
–  pala, hullámpala,
–  festékek, hígítók, azok csomagolóanyagai,
–  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

Lomtalanítás Tahitótfaluban! 

Veszélyeshulladék-gyûjtés Tahitótfaluban!

Tájékoztatom a Tisztelt Szülôket, hogy 
Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenn-
tartott Tahitótfalu Óvodákba a gyermekeket a 
2015/2016-os nevelési évre
2015. május 4. napjától 2015. május 15. 

napjáig, 8:00-16:00
között lehet beíratni.

A beiratkozás helye: I.sz. Óvoda, Petôfi 
Sándor u. 12., 06-26-387-055

Felhívom a Tisztelt Szülôk figyelmét, hogy 
a nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2015. szeptember 1-jétôl hatály-
ba lépô rendelkezési szerint a gyermeknek 
abban az évben, amelynek augusztus 31. nap-
jáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év 
kezdô napjától legalább napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson kell részt vennie.

A 2015/2016-os nevelési évre azokat 
a beiratkozókat is várjuk, akik 2016. 
augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik, 
mert a köznevelési törvény alapján lehetôség 
van a két és fél éves gyermekek felvételé-
re is abban az esetben, ha minden, a telepü-
lésen lakóhellyel, ennek hiányában tartózko-
dási hellyel rendelkezô három éves és annál 
idôsebb gyermek óvodai felvételi kérelme 
teljesíthetô. 

A kötelezô óvodai nevelés fejlesztô nevelés-
ben is teljesíthetô, valamint a gyermek három 
éves korától annak az évnek az augusztus 31. 
napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az 
óvodába járási kötelezettségét családi napkö-
ziben is teljesítheti abban az esetben, ha a csa-
ládi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy 

rendelkezik az óvodapedagógus munkakör 
betöltéséhez elôírt szakképzettséggel, és mun-
kája során figyelembe veszi az óvodai nevelés 
országos alapprogramjában foglalt követelmé-
nyeket.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azo-

nosítót és lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt (a gyermek lakcímkártyája),

• a gyermek TAJ kártyáját,
• a szülô személyi azonosító és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolványát.
A gyermeket elsôsorban abba az óvodá-

ba kell felvenni, amelynek körzetében lakik, 
vagy ahol szülôje dolgozik. Az óvoda felvé-
teli körzete: Tahitótfalu község közigaz-
gatási területe.

Az óvoda alapító okirata szerint, a Tahitót-
falui Óvodák biztosítja az integráltan nevel-
hetô sajátos nevelési igényû gyermekek neve-
lését. Sajátos nevelési igényû gyermek 
esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza 
magával (amennyiben van) az orvosi és 
a szakértôi véleményt. 

Nemzetiségi óvodai nevelést nem folytat az 
óvoda.

Amennyiben a gyermek nem magyar állam-
polgár, kérjük az állandó tartózkodásra jogosí-
tó okmányt, ill. tartózkodási engedélyt.

Az óvodába felvett gyermekek óvodai cso-
portba való beosztásáról a szülôk és az óvoda-
pedagógusok véleményének kikérése mellett 
az óvodavezetô dönt.

Ha a jelentkezôk száma meghaladja a 
felvehetô gyermekek számát, az óvoda fenn-
tartója bizottságot szervez, amely javaslatot 
tesz a felvételre. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott 
döntés közlésének határnapja legkésôbb 
a beiratkozásra kiírt utolsó határna-
pot követô huszonegyedik munka-
nap. Az óvodavezetô az óvodai felvétel tár-
gyában meghozott döntésérôl írásban értesí-
ti a szülôt. A döntésrôl, amennyiben a szülô, 
az óvodai beiratkozás napján - az elektroni-
kus elérhetôségének megadásával - kérte, az 
óvoda vezetôje elektronikus úton értesítést 
küld.

Az óvodavezetô a gyermek óvodai 
felvételérôl hozott döntése ellen a szülô 
a közléstôl számított 15 napon belül a 
gyermek érdekében eljárást indíthat, a 
kérelem tekintetében a fenntartó nevé-
ben a jegyzô jár el és hoz másodfokú 
döntést.

Kérem, a fentiekben meghatározott 
idôpontban gondoskodjanak gyerme-
kük óvodába történô beíratásáról. 

A beiratkozási adatlapot letölthetik az 
Önkormányzat hivatalos honlapjáról www.
tahitotfalu.hu, illetve átvehetik az I. számú 
Óvodában (2021 Tahitótfalu, Petôfi Sándor u. 
12.).

Tahitótfalu, 2015. április 16.

Csörginé Kemény Ildikó 
óvodavezetô

Közlemény a 2015/2016-os nevelési évre történô 
óvodai beiratkozás rendjérôl
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Köszöntöm településünk és térségünk 
minden kedves lakosát abból az alkalom-
ból, hogy a Községi Tájékoztató hasábjain 
útjára indul a „Mater Natura” címet viselô, 
természetismereti- és védelmi rovat, mely 
lakóhelyünk szûkebb és tágabb térsé-
gének természeti környezetével, annak 
hasznosításával, védelmével, értékeinek 
megôrzésével lesz hivatott foglalkozni.

Régiónk egyik sajátossága, hogy népes-
sége az elmúlt évszázad során nagymér-
tékben megnövekedett, lakosságának 
nagy része az utóbbi néhány évtized 
során, - különösen a ’70-es évek végi, ’80-
as évek közepéig tartó, illetve a ’90-es 
évekbeli, valamint az ezredforduló körü-
li úgynevezett kiköltözési hullámok alkal-
mával - települt a térségbe. Nyilvánvalóan 
tudatos lakhelyválasztásunknak egyik 
meghatározó motivációja éppen a fôváros 
közeli táj páratlan természeti környezete, 
értékes és sokszínû földrajzi és természe-
ti adottságainak jelenvalósága. Mindez 
kiegészülve a hegyvidék, a Duna és a 
Szentendrei-sziget kínálta, változatos, a 
helyben élôk számára akár a napi életvi-
telük részét képezô szabadidôs és sport 
lehetôségekkel, illetve a tájegység törté-
nelmi megérintettségével együtt messze 
átlag feletti életminôség lehetôségét biz-
tosítja. Mindaddig, amíg vigyázunk rá, 
igyekszünk megóvni, hogy legalább jelen-
legi állapotában megôrizzük.

Az idôk hozta változásokkal ugyan-
is ez a természeti környezet egyre 
nagyobb fenyegetettségnek lett kité-
ve. A modernitással együtt megjelent és 
elterjedt destruktív létszemléleti irány-
vonalak az ember és a természet kap-
csolatában is éreztették hatásukat. A 
korábbi tradicionális, szerves viszonyu-
lás helyébe egy technokrata megköze-
lítésmód lépett, melynek fô gondolata 
a törvényszerûségeket figyelmen kívül 
hagyó, erôltetett átalakítás. Ezen gondo-
latiság és az ebbôl eredeztethetô cselek-
vés kártétele annyira nyilvánvaló ma már, 
hogy globális szinten is dobogós helyen 
áll a megoldandó problémák sorában.

A helyi vonatkozású, környezet- és ter-
mészetvédelmi gondok, fenyegetettségek 
megelôzésében, kezelésében két okból is 
kulcsszerepe van a helyi közösségnek. 
Egyrészt a helyben élôk a leginkább érin-
tettek, a bekövetkezô károkat ôk fogják 
a legközvetlenebb módon és a legtartó-
sabban érzékelni. Másrészrôl ugyanakkor 
a helyben élôk rendelkezhetnek olyan 
rálátással, gyakorlati, tapasztalati ismere-

tekkel, amelyek nélkülözhetetlen alapot 
képeznek a természet és a táj állapotának 
megôrzése és védelme, a korábbiakban 
okozott károk restaurálása terén.

Mindezzel összefüggésben (nem feltét-
lenül ebben a sorrendben) a következô 
témák kerülnének a rovatban terítékre:

A fentebb érintett természetkárosí-
tó tendenciákra utalva kísérletet ten-
nék településünk aktuális környezet- és 
természetvédelmi helyzetének, megol-
dásra váró problémáinak áttekintésére. 
Bemutatásra kerülnének a térségünk ter-
mészeti értékei felett ôrködô, azokkal gaz-
dálkodó Duna-Ipoly Nemzeti Park fôbb 
tevékenységi területei.

Egy bizonyos tájegység, illetve egy 
tele pülés mára indokolatlanul alábe-
csült potenciális erôssége, nem túl-
zás azt állítani, hogy egyik létalapja ter-
mészeti környezetének, az abban lévô 
erôforrásoknak mezô-, erdô- és vízgaz-
dálkodás általi hasznosítása. Éppen ezért 
foglalkozni szándékozom falunk és vidé-
künk mezôgazdaságának alakulásával 
praktikus okokból elsôsorban a XX. szá-
zad elejétôl, napjainkig.

Az egyik legaktuálisabb témaként gór-
csô alá venném a halászati jogszabály 
ezen hetekben történt változtatását, mely 
a természetes vízeken való halászati tevé-
kenység teljes mértékû beszüntetésérôl 
rendelkezik. A témát a lehetôségek adta 
kereteken belül a legtöbb nézôpontból, 
a horgászok, illetve a halászok, mint 
két ellenérdekeltnek tartott csoport 
szemszögébôl, illetve a kereskedô és ven-
déglátó, valamint a tudományos háttér 
szemüvegén keresztül is tervezem meg-
közelíteni.

Aki szeret idônként eljátszani azzal a 
gondolattal, hogy mihez kezdene abban 
az esetben, ha valamilyen oknál fogva, 
akár csak pár napig a civilizációtól távol, 
manapság mostohának számító körülmé-
nyek között, a mindennapok során meg-
szokott kényelmi eszközöket nélkülözve 
kellene a fizikai életfeltételeket biztosí-
tani saját maga, esetleg mások számára, 
annak minden bizonnyal érdeklôdésére 
tart majd számot a természetben való túl-
élés elméleti és gyakorlati ismereteit igen 
magas szinten birtokló Magyar Bushcraft 
Közösség bemutatása.

Biztosan nem vagyok egyedül, aki test-
közelbôl érzékeli az elmúlt évtizedek 
alatt megtöbbszörözôdött és folyamato-
san növekvô létszámú vadállomány egye-

deinek vidékünk településeinek lakott 
területein való mind intenzívebb jelen-
létét, ezért a térségünkben jelenlévô leg-
nagyobb vadgazdálkodó, vadászatra jogo-
sult, illetve egy, a vadállomány lakott terü-
leten történô gyérítésében aktív szerepet 
vállaló vadász segítségével közelebbrôl is 
megvizsgálnám a témát.

Mindezen területeket szándékom 
szerint a felszínes megközelítést jócs-
kán meghaladó ismeretterjesztô cél-
lal, egy-egy adott területet mélyrehatób-
ban ismerô személy bevonásával törek-
szem feldolgozni. Célom, hogy a rovat-
ban megjelenô összeállításokkal, írások-
kal az újság olvasóinak minél érdekesebb, 
sokrétûbb ismereteket, ugyanakkor szem-
léletformáló és tudatosság-ösztönzô gon-
dolatokat közvetítsek.

A terítékre kerülô témákat szeret-
ném a Tisztelt Olvasók érdeklôdésének 
megfelelôen alakítani, tovább bôvíteni. 
Témajavaslataikat, illetve bárminemû 
módon kapcsolódó észrevételeiket, kér-
déseiket a natura.tahi@gmail.com címre 
küldött levélben van lehetôségük eljuttat-
ni hozzám.

Jókai Attila

 

„Mater Natura”
természetismereti és természetvédelmi ismeretterjesztô 

rovat – beharangozó

címmel
 a Tahitótfalui Református Gyülekezet 2015. 
június 16. és 20. között napközis Vakációs 
Bibliahetet szervez olyan gyermekek számá-
ra, akik az elsô osztályt már befejezték és 
legfeljebb 15 évesek. Kisebbeket is szeretet-
tel 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.
– 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 családok-
nál, ahol a háztartásban 3 vagy több 6-15 
év közötti gyermek van, csak két részvéte-
li díjat kell kifizetni, a többi gyermek tábo-
rozásának költségeit a gyülekezet átvállalja. 
Jelentkezés: június 1-ig a Lelkészi Hivatalban  

2.000,- Ft befizetésével.

Ajándék tábor
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Csendéleteket rajzoltak felsôs diákjaink. 
Grafit ceruzás, színes, vagy vegyes techni-
ka közül lehetett választani a kivitelezés-
ben. A nagy érdeklôdésre való tekintettel 
a 6. osztályban megosztott helyezések szü-
lettek. A mûvek megtekinthetôek az isko-
la aulájában.

Szervezô: Kerekes Klára
 
Helyezettek:
5. o.:

1. helyezett: Mile Petra, 5.a
2. helyezett: Podlovics Hanna, 5.a
3. helyezett: Ferencz Réka, 5.b
Különdíjasok:
Lebek Bálint, 5.a
Puji Viktória, 5.a
Kovács Jázmin, 5.a

6. osztály:

1. helyezett: Hirt Erika, 6.a 
és Büi Soma, 6.b

2. helyezett: Mile Károly, 6.a és Szabó 
Letícia, 6.b
3. helyezett: Tóth Bence, 6.b és Heves 
Ágnes, 6.a
Különdíjasok:
Szabó Ádám, 6.b
Szalai Balázs, 6.b

Czink Rebeka, 6.a

7-8. osztály:

1. helyezett: Flachner Mária, 8.b
2. helyezett: Pósa Lili, 8.b
3. helyezett: Csipak Bori, 7.a
Különdíjas:
Flachner Terézia, 8.b

Csendélet pályázat

 A VOX INSULAE Sziget Hangja Közhasz-
nú Egyesület az Eperfesztivál társrendez-
vényeként idén is megrendezi az EPER-
ART-ot.

Május 29-én (pénteken) 18.00 órai kez-
dettel megrendezésre kerül a “Szép vagy, 
gyönyörû vagy, Magyarország” címû 
vetítéssel egybekötött elôadást. Az est 
elôadója Gál Péter népmûvelô, aki sok 
éven keresztül mûvelôdésszervezôként 
dolgozott Tahitótfaluban, így a nemzeti 
értékeinket, hagyományainkat bemutató 
elôadásán kívül a kapcsolattartás feleleve-
nítése, megerôsítése is fontos szerepet ját-
szik ezen az esten.

A program helyszíne a tahitótfalui 
Faluház. A belépés ingyenes, adományo-
kat sok szeretettel fogadunk kárpátaljai 
testvértelepülésünk, Mezôvári támogatá-
sára.

Sok szeretettel várunk minden érdek-
lôdôt!

 VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület
szigethangjaegyesulet@gmail.com 

 EPERART

Édesanya – lényed lényegét keresem – 
Sok szép fogalom ötlik fel hirtelen,
Szeretet, áldozat, fáradtságot gyôzködô munka,
Fejed fölött nem lebeg mégsem glória,
Ennyit vársz csak: szeretlek, anya…

Nélküled minden gyermek árva,
De jaj annak, ki melletted kiszárad,
Eteted, itatod, öltözteted,
Hisz ez  anyai kötelességed – 
Jaj, mit ér, ha szíved néma!

Vagy gyermekedért annyira odavagy,
Hogy elôbb is, késôbb is mindent szabad,
Van szeretet, túláradó,
De nincs szigor, gátat szabó – 
Ez sok fájdalom – csokor lesz néked…

A jóanya szívét adja ételével mindig,
Jószava, vigasza sohase hiányzik,
Keze kérges, szíve édes,
Féltésével is ölelget – 
Mondod-e néha érte ezt: Köszönöm?

Az idô vasfoga az anyákat jobban ôrli,
Kopik kedves lénye,  fárad és hibázik,
Te ne fedd meg, ô csupa jóakarat,
Ugyanúgy félt, szeret, hisz gyermeke vagy!
Ne dobj ôsz fejére kôkemény szavakat – 
Idôs anyaként fájna majd neked is a goromba-
ság…

Sok felnôtt gyermek árva már,
Édesanyja a túlparton vár,
Te nem mehetsz, ô nem jöhet ölelni,
MOST  kell, most kell, míg él, szeretni – 
Ölelgesd, mondogasd: Köszönöm, hogy vagy…!

Arany Júlia, 2015. április

Édesanyák
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(Avagy a magyar dráma. Hányszor és 
hányszor kényszerítették a magyart ezer 
év alatt vérrel szerzett honának elhagyá-
sára?! És hányszor csak az utóbbi száz év 
alatt?! Meddig mehet ez még?!)

Református gyülekezetünk szívben-
lélekben elkötelezett honszeretô tagja-
ival, és néhány katolikus barátunkkal az 
idén is folytatni szerettük volna a két évvel 
ezelôtt elkezdett, ez évben 95. esztende-
je keresztre feszített magyar hazánk egy-
egy részének keresését. Ez úttal immár a 
sokak, avagy kevesek, de semmiképpen 
sem mindenki által elveszettnek gondolt 
történelmi magyar hazánk keleti végeire 
rekesztett testvéreink, magyarjaink vér-
rel áztatta, csonkolt anyaföldjének kere-
sését, Kárpátalját. Azt a mások által „tér-
kép e táj”-at, értéktelennek tartott, a 
Kárpátok ölelésében rejtôzködô csodá-
latos, magyar hagyományaiban gazdag, 
ôsregéinkben hordozott „földdarabot”, 
amelynek magyarjai minden, a keletrôl 
a Kárpát hazára, és a nyugatra zúduló 
ellen elsôszámú honvédôi, áldozatai vol-
tak azon a megszentelt földön, amire 
honkeresô ôseink elôször tették lábu-
kat, s hagytak lovaik patkói nyomot ezer-
egyszáznál is több esztendôre. Az Idôk 
végezetéig. Másképpen: örökre! Éppen 
ezért úgy ítéljük, hogy ez a földdarab is a 
magyar haza ama örök tartozéka, amelyet 
senki, és semmi nem szakíthat ki a magyar 
szívbôl, a magyar lélekbôl, a jó magyarok 
emlékezetébôl. Azért sem, mert István 
királyunk koronájának fénye éppen úgy 
beragyogta a kárpátaljai magyarok földjét 
is, miként az általa teremtett haza minden 
szögletét, és tartotta azt fájdalmak, áldoza-
tok ellenére is ragyogásában. És azért sem, 
mert az Ô keresztje hajolt ô feléjük is, és 
mert az Úristen föléjük is magasan emel-
ve tartotta ezer éven át oltalmazó pajzsát. 
Azért, hogy védelmezze, óvja ôket is, hogy 
megmaradjanak magyarnak! Hát ezért! 
Meg az igazságért!

Ismeretes, hogy a háborús körülmények 
átmenetileg ellehetetlenítették a haza eme 
részének meglátogatását. Mind ez azonban 
nem zárja ki, hogy félretegyük, reményte-
lennek higgyük, lelkünkbôl kiszakítsuk 
ezt a szándékot. Addig is azonban, jó szív-
vel ajánlom a tisztelt Olvasónak azon soro-
kat az alábbiakban, amelyekkel „hazake-
resésünk” során gazdagítani szerettem 
volna az utazásban résztvevôk lelki ráhan-
golódását a Kárpátaljával, magyarságával 
való rendhagyó találkozásainkra.

Csobolya József: Kárpátalja
„A mi hazánk a fenyôfák hazája, Itt még 

csermely a magyarok Tiszája. Hegyeknél 

magasabban ringott bölcsônk, Minket 
bércek adtak ide kölcsön. Testvéretek 
vagyunk, s mégis, Itt szent, visszhan-
gosabb a hang s a vér is. A vizek zeng-
ve tört sziklákat visznek, Akik itt élnek, 
erôsebben hisznek. Itt nem teremnek 
zsírosan a földek, Az ég elsózta ôket 
legelôknek. Itt nem aratnak, pedig hány-
szor vetnek! Akik itt élnek, forróbban sze-
retnek. Vad szél játszik a bércek orgoná-
ján, A tél jéggyertyát gyújt az erdôk fáján. 
S hull a hó, éhes vadak matatnak, Akik 
itt élnek, jobban összetartanak. A nagy 
hegyek mint ôsz parasztok állnak, S cso-
portokban, munkátlan elpipálnak. Olykor 
felhôk felett égbe vesznek, Akik itt élnek, 
gyakrabban könnyeznek. A mi hazánk a 
fenyôk hazája, Most csonka ország vérsi-
kolyos szája, A magyaroknak itt sírokat 
ásnak, Akik itt születtek, mindig vissza-
vágynak.”

Az aknaszlatinai sóbányászok indulója: 
„Kárpátalján zokognak a fák, Kárpátalján 
sír a vadvirág.  Sír az erdô, sír a mezô. Az 
egész  Magyarország (Kárpátalja) egy nagy 
temetô. Veri az isten a magyart, verje is, 
míg össze nem tart. Aki magyar, szeres-
se egymást! Minden magyar tegyen egy 
szent fogadást: nem, nem, soha, nem, 
nem, soha! Amíg két ember összetart, 
Nem lehet legyôzni a magyart!”

  Kóródi Sándor 1896.: „Honfi, e bérc-
ormon, szíved hevesebb dobogása jelzi, 
hogy ôsi honod drága határa ez itt. Itt 
hangzott egykoron r iadó, csatakürt-
je Lehelnek. Nagy Rákóczink itt hullata 
búcsú könnyût. Szent kegyelet tüze gyúl 
itt minden csipkebokorban. Oldozd meg 
saruid: szent helyez itt, ahol állsz.”

Szolyva /Ismeretlen/   „Ezer fogoly küldi 
imáját az égbe, Hallgasd meg hát Uram, 
kérésünket végre. Könyörögve kérünk, 
segíts haza minket, Bûneiben szenvedô 
fogoly népeidet. Mi Atyánk, Úr Isten, ki 
fenn vagy az égbe, Hallgasd meg hát sok-
sok kérésünket végre!”

Kárpátaljai Miatyánk…  Mi Atyánk, aki 
a mennyekben vagy, bocsáss meg nekünk, 
mert kételkedtünk. Nem abban, hogy 
vagy-e egyáltalán, hanem azért, hogy oly 
messzire kerülvén egymástól ki mertük 
mondani, meg mertük kérdezni egymás-
tól és magunktól. Atyánk, miért hagytál el 
minket? Miért csuktad össze pilládat ránk 
tekintvén, megfosztva minket hitet éltetô 
szemed fényétôl és melegétôl? Bocsásd 
meg, mert mi hagytunk el Téged. Te ezt 
tudod, de lelki megnyugvásunkért, gyó-
násként hadd mondjuk. Atyánk, a sátán 
kerített hatalmába minket, elrabolta min-
denünket, egyik kezünkben kenyeret tar-

tottunk, a másikkal fedelet magunk s sze-
retteink fölé-ennyit hagyott meg nekünk. 
Gyarló emberként féltünk imára kul-
csolni kezeinket, mert elejtvén valame-
lyiket, megsemmisülünk. Szenteltessék 
meg a Te neved, mert reménytelenség-
be tiport évtizedeinkben neveddel tet-
tük elviselhetôvé testi-lelki fájdalmain-
kat, vágyva-remélve országod eljöttét. 
Ne vádolj minket türelmetlenséggel, de 
legyen meg a Te akaratod már ma, amint 
a mennyekben, úgy a földön is. A minden-
ség végtelenjében földi létünk pillanat-
nyi: add meg hát atyánk, hogy élni akará-
sunkat a Te akaratod tegye elviselhetôvé. 
Mindennapi kenyerünket add meg ma, 
és holnap is. Add, hogy búzánkat anya-
földünkbe vethessük, kenyerünket anya-
nyelvünkön nevezhessük. Adj bíztató 
kitartást, hogy ne süllyedjünk a napi küz-
delmek kilátástalanságába, hogy feléd for-
díthassuk kérges tenyerünket és érdes lel-
künket, hogy legyen bátorságunk és idônk 
téged kérni: bocsásd meg vétkeinket és 
taníts meg újra, hogy ôszintén valljuk és 
tegyük. mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezôknek. Mi, akik végigszenvedtük a 
poklok éveit, hová vétkek kényszerítettek 
vétkezni, kérünk, adj erôt és idôt megbo-
csátani embereknek, nemzeteknek, évti-
zedeknek. És ne vígy minket a kísértés-
be, hogy elégedettek legyünk magunk-
kal, ne engedd, hogy sanyargatóink szen-
vedéseit látva-hallva, a bosszú bódulatába 
zárkózva kárörvendjünk. Szabadíts meg 
a gonosztól, mely itt van közöttünk, fel-
öltvén az anyagiasság és önimádat csábí-
tó palástját. Bízva, és reménykedve fordu-
lunk most, és mindig Hozzád. Tarts meg 
szülôföldünkön, emelj fel magadhoz, add 
meg Atyánk, hogy kegyességed tanúi és 
részesei legyünk, mert tied az Ország, a 
hatalom, és a Dicsôség most, és mindörök-
ké. Ámen.  (Szöllôssy Tibor, técsôi orvos.)

-Hogy mi az, amit kerestünk?  Keressük, 
- és amíg az Idô idô, -keresni fogjuk mind 
azokat, amiket így tehetünk láthatóvá, 
érzékelhetôvé:  - eleink nyomdokait a 
Kárpátok bércein, völgyeiben, -  az „egyip-
tomi fogságban” szenvedô magyar vérein-
ket, -  a magyar örökösen túlélni akaró, és 
mindent túlélni képes Istenben, és önma-
gában, az anyaország magyarjaiban hívô 
szellemiségét. A szellemi-lelki „Árpád-
vonalban” az említettekbôl erôt gyûjtô, de 
mégis csonkolt hadoszlopait. Azokat, ott, 
akik mindezek tudatában öltik fel a meg-
maradni akarás páncélzatát, mert tudják, 
és hittel hiszik, hogy ôk egy idegen ország-
ban élnek, és a besorozott, és az idegen 
szlávok testvérharcában elesett magyarja-

Tahitótfalu(s)i magyarok egyszer, s majdan, 
valaha a Kárpátalján…
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ink azok érdekeiért áldozták, áldozzák éle-
tüket értelmetlenül. Tudják, tudjuk, hogy 
a számukra érthetetlen, a hozzájuk mindig 
is mostoha ország nem a hazájuk. Hanem 
hazájuk a Kárpátalja! Melyet a csehszlo-
vák, és az azt követô uralom nem szeretet-
tel, tisztelettel, -(ami egy ezeréves európai 
népet megilletett volna)-hanem bilinccsel 
láncolta magához, és így is tartja fogva 
azt. Mert Kárpátalja most is a „mostoha 
haza” legszegényebb gyermeke. Vagyis, a 
kárpátaljai magyar azért a legszegényebb, 
mert tôle csak elvettek 3 emberöltô alatt! 
Ûzték, elvették életlehetôségeit, természe-
ti erôforrásait, megalázták,miközben pusz-
tították tûzzel-vassal. Holott ô, miként 
ezer éven át is,- megélt volna tisztességgel 
szülôföldjén. Az ôsi magyar föld minden 
röge az ô szülôföldjük, az ô bölcsôjük éltet 
adó, tápláló talaja, s koporsójukat, hamva-

ikat befogadó nyugvóhelye. Melyek fölött 
ott ôrködnek az ezer éves várromok, és a 
tornyaik felett ragyogó csillagú, fakazet-
tás református templomok. És bennük a 
90.zsoltárt éneklôk „Te benned bíztunk 
eleitôl fogva.  ”  hite.

Kárpátalja visszacsatolásában részt vet-
tek falunkból Bán Mihály, Becsei István, 
J. Szabó István, Berinszky József, Becsei 
János, Böttkös János, Budai András, 
Csereklye László, A. Csereklye Sándor, 
Fábián János, Gál Sándor, Kosznóczki 
János, Kristóf József,Liptai Lajos, Maróthy 
Mihály, Németh András, Pintér Mihály, 
Rácz Lajos, Róka András, L. Vaczó Sándor, 
Sille István, Sípos Lajos, Valcz István. 
De megjárta a Kárpátokon túli harcte-
reket Csörgi Sándor tüzér, és a Tatár-
hágótól a Tisza-mentét, a Taracköz , Huszt, 
Nagybocskó, Visk, háborús viharok verte 

vidékét G. Szalai István árkász is. Legyen 
áldott mindnyájuk emléke! 

(És amikor majd egyszer megyünk, fel-
megyünk Verecke híres útjára, Ungvárra, 
Munkácsra, Beregszászra. Nemzetiszínû 
szalagos koszorút viszünk a hágóra, a 
munkácsi turul lábaihoz, a sok tízezres 
magyar lágerhez, Szolyvára, a Szôke és a 
Fekete Tisza egyesüléséhez, hogy a ringó 
habok mindenkinek felmutassák nem-
zetünk színeit,  és visszatekintünk a kis 
magyar haza felé a Tatár-hágótól.)

(Vajh mi lenne, ha Magyarország száz 
százmiliárdosa összedobna csak egyet-
lenegy mill iárdot az ottani szenvedô 
magyarnak? Azért, hogy enyhítsen a 
szenvedôkön, s azért, hogy könnyítsen a 
lelkiismeretén?!)

G. Szalai István, 2015. április

„Az a víz, amelyet én adok, örök életre 
szökellô vízforrás lesz benne.” (Jn 4, 14) „»Aki 
szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz 
bennem: belsejébôl, az Írás szava szerint, élô 
víz folyói fakadnak.«” Ezt a Lélekrôl mond-
ta, amelyben a benne hívôk részesülnek.” (Jn 
7,37kk)

János evangéliumában a víz fontos kép a 
Szentlélekrôl. Az elsô idézet alapján Jeruzsálemi 
Szent Cirill azt fejtegeti Katekéziseiben, hogy 
ahogy a víz sokféle módon fejti ki hatását a 
különféle élôlényekben, úgy a Szentlélek is sok-
féleképpen mûködik bennünk: „Alkalmazkodik 
mind azoknak a természetéhez, amik befogad-
ják, és mindegyik számára az lesz, ami annak 
pontosan megfelel.” (Cat. 16, De Spiritu Sancto) 
Sokszor veszekszünk az Istennel, hogy miért 
engedi meg a bûnt, miért nem mutatja meg min-
denhatóságát az emberek között. Erre a válasz 
épp az imént olvasható, csak a kérdést kell más-
képp feltenni. Ehhez a válaszhoz a kérdést így kell 
feltenni: hogyan bontakoztathatom ki sza-
badságomat? Isten azért nem robotnak terem-

tett bennünket, hogy magunktól tehessünk jót. 
Ezt rosszra is lehet használni? Igen. De még min-
dig jobb eltûrni ideig-óráig a rosszat, mint aka-
rat nélküli bábokként vegetálni a földön. Aki 
már tett valami jót saját elhatározásából és érezte 
utána a jó érzést, érti, hogy mirôl beszélek. Olyan 
ez, mint amikor a szülô pénzt ad a gyerekének a 
nyári táborra. A gyereknek megvan a lehetôsége, 
hogy ostobaságokra verje el a pénzt, de a szülô 
megbízik benne, így megvan a lehetôsége arra 
is, hogy jól használja fel. Ha ez sikerül, micsoda 
öröm a gyereknek is, a szülônek is! Ha a szülô ki 
akarná zárni a rosszat, lehetetlenné tenné a jót is.

A Szentlélek bennünk van és a jóra indít min-
ket. Mégis sokszor ellenállásba ütközik. Isten 
elutasítása „bizonyos mértékben abból ered, 
hogy a világ alapjában véve abban külön-
bözik tôle” (II. János Pál pápa, Dominum et 
Vivificantem k. enciklika, 1986, 55. pont), vagy-
is hogy nem vagyunk Isten. Akármekkora köz-
hely ez, nem jut eszünkbe, amikor a világban 
tapasztalható rossz miatt lázongunk. Innen szár-
mazik Ádám és Éva bukása, és annak következ-

ménye, az áteredô bûn. Tehát a bûn valamikép-
pen szükségszerû: a nem-istenség, a tökéletlen-
ség kifejezôdése. „A test a lélek ellen tusakodik, 
a lélek meg a test ellen” – idézi II. János Pál a Gal 
5,17-et (uo.) A Szentlélek munkája lényege, hogy 
errôl a bûnrôl meggyôzzön. A világ alatt Szt. Pál 
az anyagi, testi világot érti, és valóban: legtöbb 
bûnünk testi voltunkból fakad. A Lélek a lélek-
re hat, hogy a lélek le tudja gyôzni a testet. A test 
sem rossz, a lélekkel alkotja az emberi természe-
tet, folytatja a szentatya. De ismét idézi a Galata 
levelet: „Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk 
is a Léleknek megfelelôen” (5,25).

A Szentlélek ellen tusakodni olyan, mintha a 
növény visszautasítaná az esôt. Bizonyára munka 
beszívni a földbôl (érdemes tanulmányozni a 
szôlôt, hogy mekkora gyökérzetet fejleszt, hogy 
a sziklák repedéseibôl is fel tudja szívni a nedves-
séget), de anélkül elszáradna. A Szentlélek kime-
ríthetetlen vízforrás számunkra, aki bennünk 
is vízforrást fakaszt. Májusban sok esô szokott 
lenni, jusson eszünkbe minden esôben, hogy a 
Szentlélek úgy éltet bennünket, mint a csapadék 
a vetést!

Attila atya

Pünkösdi vízforrás

Folytatás az 1. oldalról
Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600 
Ft. A foglalkozásokat Kö  kényné Krafcsik 
Ibo lya vezeti, 70/362 1886.   
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. 
Vezeti: Néhlich Edit, +36 20/569 7507                                               
Népház programja
Május 17. 18:00: Ha szól a buzuki… musi-
cal két részben a „Ripacsok” és a szigetmo-
nostori Zöldsziget Táncegyüttes elôadása. 
Belépés ingyenes.
Június 5. 19:00 Dobogókô Zenekar Zenés 
Klub Estje. Belépés ingyenes.
Népház rendszeres programjai

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Kórus 
próbája. Szeretettel várjuk az énekelni 
vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô 
Andrea, 30/386 4480.
Hétfô, szerda 16:00-18:00 Akrobatikus 
rock and roll. Érd.: Leiner Andrea 30/489 
8844.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Sportcsarnok állandó ingyenes prog-
ramja

Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-
18:30 Judo, kung-fu edzés 5-90 éves korig. 
Edzô: Rácz Gábor.
Aerobic terem állandó programjai 
(tahi tótfalui sportpálya mellett sport-
öltözô)
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate 
oktatás kezdô szinten 7-100 éves korig. 
Érd.: Sípos István 0630/2742880
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
Havonta egyszer önköltséges színház-
látogatást szervezünk, utazás bé relt 
bus szal történik. Az aktuális elô-
adásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
program ról érdeklôdni lehet Béres 
Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
+3630/337 5527.

Tahitótfalu májusi programjai
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Futballcsapatunk legutóbbi eredményei:

Érd – Tahitótfalu  4-0  (1-0)

Egészen az utolsó percekig szoros volt a 
mérkôzés, akkor elkerülhetô, illetve potya-
gólokat kaptunk.

Pilisszentkereszt – Tahitótfalu  1-0 (0-0)

Az elsô félidôben jól játszottunk, többet 
birtokoltuk a labdát, de kihagytunk két gól-
helyzetet. A második félidô közepétôl sajnos 
elfáradtunk.

Tahitótfalu – Visegrád  1-3 (1-1)

Gólszerzô: Malatinszki J.
A meccs elején 11-est hibáztunk, majd 

utána megszereztük a vezetést. Szünet után 
nagy védelmi hibákból kaptuk a gólokat.

Dunabogdány – Tahitótfalu  4-0 (1-0)

Az elsô félidôben ismét megvoltak a hely-
zeteink, szünet után egy kiállítás miatt 
nehéz helyzetbe kerültünk.

Egyelôre egy félidôs a csapat és kondicio-
nális problémák is vannak, a sok új játékos 
még nem alkot egységes csapatot.

Turóczi Csaba
Tahitótfalu S. E.

2015 jelentôs év a fogathajtóknál, 
mivel a kettes fogatok számára világbaj-
nokságot rendeznek Magyarországon, 
Fábiánsebestyénben  szeptemberben. 
Ugyanezen a helyszínen lesz május elsô hét-
végéjén a válogatóversenyek elsô fordulója. 
Egyesületünk tagjai közül Gubacsi Gergô 
vesz részt a versenyen és indul a vb indulás 
jogáért. Rajta kívül a kisoroszi illetôségû, de 
tahitótfalusi érintettségû Magyar Koppány 
is részt vesz a versenyen. Az idei évtôl ô is 
a Tahitótfalui Lovassport Egylet színeiben 
versenyez. Rajtuk kívül a négyes fogatok 
versenyében indul Bodó Zoltán Erdélybôl, 
aki több éven keresztül Tahitótfaluban élt. 
A fogathajtást is itt kezdte el, azóta már válo-
gatott fogathajtó.

Az egyesület vezetésében is változás tör-
tént a március végi közgyûlésen. Az új veze-
tést Nógrádi G. Lászlóné titkár, Tóth László 
alelnök és Fábián Csaba elnök alkotják.

Fábián Csaba
TLSE

Lélekpendítés Focihírek

TLSE hírei

Ez a különös szóösszetétel Fábián Zoltán szó-
alkotása. Találóan ötvözi mindazt, ami ô maga 
volt: a Zeneakadémián tanult, zeneszerzô 
akart lenni, késôbb mégis az írást választotta. 
Ugyanakkor ez a szó kifejezi a mûvészet – akár 
irodalom akár zene – lényegét: hogy megpen-
dítsen lelkünkben egy húrt, megindítson ben-
nünket, gondolkodásra késztessen.

Ezzel a címmel jelent meg 2014-ben 
Budapesten a Fábián Zoltán Alapítvány 
kiadásában egy kötet, egy lírai útinap-
ló, egy novellagyûjtemény, amely 1956 
de cembere és 1957 márciusa között író-
dott Lengyelországban. Ez a lengyel-magyar 
kétnyelvû könyv újabb példája a két ország 
közötti régi barátságnak.

De ki is volt Fábián Zoltán? Hogyan kapcso-
lódik régiónkhoz, a Dunakanyarhoz?

Fábián Zoltán (1926-1983) író volt, aki 1955-
tôl haláláig Leányfalun élt családjával. Már az 
elsô, Utak c. kötetével kiérdemelte a József 
Attila-díjat. A Magyar Írók Szövetségének titká-
ra volt, valamint az Olvasó Népért mozgalom 
titkáraként nagyon fontos feladatának tekin-
tette az olvasás népszerûsítését, az olvasótá-
borok felkarolását. „Az 1956-os forradalom 
idején a magyar írók aktívan bekapcsolódtak 
az eseményekbe, így Fábián Zoltánt is euró-
pai körútra küldték, hogy az anyagi gondok-
kal küzdô írók részére adományokat gyûjtsön.” 
(idézet a könyvbôl) Több városban is megfor-
dult: a prágai, varsói, londoni, helsinki, bécsi 
és stockholmi élményeit az Íme, Európa c. 
kötetben írta meg 1958-ban. A könyv mara-
dék példányait az akkori hatalom bezúzta. 
Késôbbi mûvei: Három kiáltás (1961), melybôl 
filmet is készítettek, majd román tiltakozás-
ra levettek a mozik mûsoráról; valamint az 
Ítélet (1961) c. kisregénye. Az 1960-as évek-
ben tudományos-fantasztikus regényeket írt. 

1970-tôl haláláig az Írószövetség titkáraként 
mint irodalomszervezô járta Magyarországot 
és Európát. Utolsó kötete – Mesterek és kap-
csolatok (1981) – személyes emlékeit, esszéit 
tartalmazza. Nagyon rövid élet, mindössze 57 
év adatott neki, 1983. május 2-án egy részeg 
sofôr a szentendrei Hév végállomásánál lévô 
gyalogátkelôn halálra gázolta. Fábián Zoltán a 
budapesti Farkasréti temetôben nyugszik. 

Az író születésének 70. évfordulóján, 1996-
ban rendezték meg az elsô Fábián Zoltán 
mese- és prózamondó versenyt a Fábián 
Zoltán Alapítvány támogatásával. Azóta min-
den évben január végén vagy február elején 
– az író születésnapja tiszteletére – a dunaka-
nyari általános iskolák valamelyike rendezi a 
versenyt. Fábián Zoltán testvére, Fábián Mária 
néni a fô motorja a versenyeknek, a versenyso-
rozat és Fábián Zoltán irodalmi örökségének 
éltetôje. 

A címben szereplô könyvön kívül ebben az 
évben jelent meg Budapesten Vox Humana 
a Dunakanyarban, a Fábián Zoltán mese- és 
prózamondó versenyek története 1996-2012, 
amely tartalmazza a pályatársak vallomásait is.

Ezúton szeretnénk megköszönni Fábián 
Mária néninek, hogy iskolánknak ajándéko-
zott 40 példányt a Lélekpendítés és 50 dara-
bot a Vox Humana kötetbôl. A könyveket szét-
osztjuk a versenyeken részt vevô tanulók és az 
érdeklôdô kollégák között, valamint jut még a 
könyvtárba is. Jó egészséget és hosszú életet 
kívánunk Mária néninek szeretettel!

1999, 2007 és 2012 után jövôre ismét mi ren-
dezzük a 20. jubileumi Fábián Zoltán mese- és 
prózamondó versenyt, melyre nagy szeretettel 
várjuk Mária nénit is.

Matus Klára igazgatóhelyettes
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 

Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
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Május - Pünkösd hava
„Május hûvössége a gazdának 
üdvössége.”

Május 12. Pongrác, május 13. 
Szervác, május 14. Bonifác
Pongrác, Szervác, Bonifác, ezek 
a fagyos szentek, Aki pedig fel-
melegíti ôket, az Zsófi.
Sok bort hoz a három ác, Ha 
felhôt egyiken sem látsz.

Húsvét után 40 nappal 
Áldozócsütörtök 
Mint az Áldozócsütörtök, 
Olyan lesz az idôtök.
Pünkösd 
Pünkösd napi esésre, Ne várj 
áldást a vetésre.
Május 25. Orbán 
Orbánnak napja hogyha fényes, 
A vincellér, mint páva, kényes.
Ha Orbán nevet, a szôlô sír!

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. 

Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200

1 4
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S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

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

M É H  T E L E P  A  T S Z 
T E R Ü L E T É N

Mindenféle lakossági fémhulladékot átveszünk!
Mosógépet, gáztûzhelyet, italos és 

konzervdobozt is.
Nagyobb tétel esetén házhoz megyünk.

Nyitva tartás: H-P: 8,00-16,00
              Szombat: 8,00-12,00

Telefon: 06-20 4499-447
   06-20 5533-931

A SZIGET HANGJA EGYESÜLET 11 évvel ezelôtt alakult. 
Egyházi- és komolyzenei hangversenyek szervezését, zene-
mûvek publikálását, elôadócsoportok támogatását tûzte ki 
célul. 

Legfontosabb szervezete a Sziget Hangja Ökumenikus 
Énekkar, mely rendszeres szereplôje Tahitótfalu községi és 
egyházi összejöveteleinek, valamint évente több alkalommal 
- az ország számos pontján - sikeres koncertjeivel szerez hír-
nevet községünknek. 

Adójuk 1%-ának felajánlásával az egyesület és az énekkar 
munkáját, valamint a Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti 
Hét programsorozatát támogatják. 

Adószám: 18704723-1-13

Tisztelt Adományozók!
 
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓT FALUÉRT ALAPÍTVÁNY 

2003. május óta bejegyzett szervezet, ezért 2006-tól  elfogad-
hatja a személyi jövedelemadókból felajánlható 1%-ot.

 
Ha munkánkat eredményesnek tartja és szeretne segíteni, 

azt az alábbi  adószámon teheti  meg, melyet elôre is köszö-
nünk. 

Adószámunk: 18699636-1-13
 
Számlaszámunk: 64700021-10009237, Dunakanyar 

Takarékszövetkezet,  2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyer mekeiért” Alapítvány 
célja a községünkben tanuló általános iskolás gyermekek 
segítése, az iskolai nevelô-oktató munka anyagi támogatása, 
az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása. Kiemelt fel-
adatul tûztük ki idei tanévre is az idegen nyelvek tanulásának 
elôsegítését, az iskolai sport- és egyéb szabadidôs tevékeny-
ségek, tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedôk 
támogatását, a hátrányos körülmények között élô diákok tár-
sadalmi esélyegyenlôségének megteremtését.

A korábbi évek 1%-os felajánlásaiból is fenti célok megvaló-
sításához járultunk hozzá.

Köszönjük a szülôi támogatást, mellyel munkákat segítik.

Az Alapítvány céljainak eléréséhez kérjük idén is támogas-
sanak bennünket adójuk 1%-ával!

Adószám: 18681952-1-13

Elérhetôségünk: pollacksuli@gmail.com, ill. facebook-on is 
megtalálnak minket (Alapítvány nevét kell beírni)

Köszönjük!

1%-os 
felajánlásokTisztelt Adózók! Kérjük, hogy a JANCSÓ ALAPÍTVÁNY

(www.jancsoalapitvany.hu)
részére rendelkezzen adójának 1%-áról. Ez a felajánlás fontos 
hozzájárulás a Jancsó Alapítvány céljaihoz, 2014-ban 124.249,- 
Ft gyûlt össze. Az elmúlt évben is ennek az összegnek a több-
szörösét fordítottuk nemes célok megvalósítására, így egye-

bek mellett hozzájárultunk jelentôs összeggel a Jézus Krisztus 
Szupersztár rockopera kolozsvári bemutatójához, egyetemi 

kutatást támogattunk, és Tahitótfaluban is több eseményt szer-
veztünk.Kérjük ezért, hogy az EGYSZA lapot a mi adószámun-

kat megjelölve töltse ki: ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13
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Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 
Dunakanyari Családsegítô és Gyermekjóléti 

Szolgálat

Tahitótfalun
a Faluházban
(Szabadság utca 1/a.)

2015.05.13.-án
szerdán

13.30 és 15.30 között

 ismét ingyenes ruhabörzét
tart, melyre mindenkit 

szeretettel várunk.
A Dunakanyari Családsegítô és Gyermekjóléti 

Szolgálat munkatársai.

Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 

konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Számítógép
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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Április 18-án Rácz Gábor, a Kisoroszi 
Judo és Kung-fu Szakosztály vezetôedzôje, a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány és 
Tahitótfalu Önkormányzata szervezésében 
gazdag és színvonalas bemutatókat láthatott a 
közönség a Népházban a Kulturális és Sport 

Országos Gála keretében. Sokan voltunk, de a 
számos látogató nem csak a fellépôk mûsorára 
volt kíváncsi, hanem Kollinger Szabolcs, 
négyvégtaghiányos tahitótfalui fiatalember-
nek is segíteni akart álmai megvalósításában. 
Szabolcs bionikus végtagpótlásra gyûjt, hogy 

önállóbb életet élhessen, hogy megölelhes-
se édesanyját. Köszönjük mindazoknak, akik 
adományaikkal közelebb hozták ôt a célhoz. 
Köszönjük a fellépô csapatoknak, zenekarok-
nak, akik ingyen vállalták a fellépést. 

Béres Gabriella

2015. április 18-án megtartottuk elsô Családi Napunkat a Pollack 
Mihály Általános Iskolában, mely hasonlóan a Szülôi Bálhoz, nagyon jól 
sikerült. Reggel 10-kor már elkezdôdött a fôzés, két üstben fôtt a gulyás-
leves és a paprikás krumpli. Az érdeklôdôket délután egy órára vártuk: 
volt kiállítás a gyermekek mûveibôl, két teremben folyt kézmûveskedés, 
ki lehetett próbálni a tûzzománcolást, volt Ringató a legapróbbaknak, 
népi táncház élô dudaszóval, a gyerekek megtanulhattak egy rövid 
pompom tánc koreográfiát, melyet aztán elô is adtak az udvaron. 

Asztaliteniszezni lehetett az egyik teremben, ahol versenyen mérhet-
ték össze ügyességüket a felnôttek és a gyerekek is. 

Az aulában büfé várt mindenkit, valamint a jótékony céllal felajánlott 
tárgyakat, könyveket, ruhákat, ékszereket, stb. meg lehetett vásárolni.

Az udvaron felállított asztaloknál fogyaszthatták el a bográcsban fôtt 
ételeket, zene és játékok várták a gyerekeket. 

A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány javára ment 
az e napon befolyt összeg, melynek felhasználásáról tájékoztatást nyúj-
tunk majd az alapítvány facebook oldalán.

Nehéz lenne mind felsorolni, hogy kinek tartozunk köszönettel, 
mind az adományozásban, mind a szervezésben, a lebonyolításban 
résztvevôknek, ezért ezúton is ezer köszönet mindenkinek! 

Jövôre ismét megtartjuk ezt a családias délutánt, mert ezzel az iskolá-
ba járó gyermekeket támogatjuk!

Tóth Evelyn Annamária

Tahitótfalu ismét összefogott

Családi Nap a Pollackban
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A budapesti Keskenyúton Alapítvány és 
a Rákóczi Szövetség Tóthfalusi Szervezete 
április 13-án jótékonysági estet szerve-
zett Budapesten, a Polgárok Házában. Az 
Itthon? Otthon? Tóthfalu, a lakattalan szi-
get címû rendezvényt a Költészet napja 
alkalmából szervezték meg, melynek teljes 
bevételét a tóhtfalusi Egyházi Diákotthon 
és a Nyers István Futball Akadémia terve-
zett tornatermének megépítésére ajánlot-
ták fel a szervezôk.

Testvértelepülésünk Bata Ferenc Tóth-
falu polgármesterének meghívására Dr. 
Sajtos Sándor polgármester vezetésével, 

Kósa Klára mûvésznôvel, Vaczó Zoltán 
és Karácsony Ádám képviselôtársaimmal 
együtt, mi is részt vettünk a rendezvé-
nyen.  Jó volt újra találkozni Utasi Jenô 
atyával és Tóthfalu képviselôivel. Egy érzé-
sekkel teli, nagyon színvonalas mûsort 
láthattunk. A mûsor Utasi Jenô plébá-
nos bemutatkozó beszédével kezdôdött, 
majd Kautzky Armand elôadásában Török 
László: Tóthfalu, a lakattalan sziget címû 
versét hallhattuk. Ezután következett a 
tóthfalusi zene és énekkar zenei összeál-
lítása. Nagyszerû volt hallani a gyerekek 
elôadásában a Szép vagy, gyönyörû vagy 

Magyarország címû dalt. Az est méltó lezá-
rásaként hallhattuk a Fokos együttes és az 
óbecsei Petôfi Sándor Magyar Kultúrkör 
tagjai drámai elôadásában az Itthon? 
Otthon? verses,zenés összeállítást Terék 
Anna verseire. Végezetül pedig együtt 
énekelte a publikum a fellépôkkel Kodály 
Zoltán: Esti dalát. 

Ezen az estén is bebizonyosodott meny-
nyire nyíltszívûek, ôszinték és magyarok. 
Hálásak lehetünk a határon túl rekedt test-
véreinknek, hogy „szellemi bástyaként” 
védik magyarságunkat.

Kubanek István képviselô

Itthon? Otthon? Tóthfalu, 
a lakattalan sziget
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Vasárnapi Vásárnap Tahitótfaluban

Szigeti Majális képekben

Fotó: Almássy Csaba, Kollok Alajos
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2015. május 29. péntek 18.00-24.00 EPERBÁL
18.00 Megnyitó
18.00 Májusi Eperbor készítés szagosmügével a Ínyesmester útmutatása szerint

EPERBÁL - ROCK AND ROLL PARTY 
 

18.00 A Faluházban:
2015. május 30. szombat 10.00-24.00

10.00 Ahogy mi táncolunk:

 

13.00

 

20.00 MARÓT VIKI ÉS A NOVA KULTÚR ZENEKAR KONCERT

2015. május 31. Gyermeknap 10.00-16.00

13.00 Szekérszínház
14.00 Botorka Néptánccsoport

 

Helyszín: tahi hídfó́
Eperkülönlegességek, eperlekvár fó́zés és árusítás, iparmú́vészeti és kirakodóvásár, vidámpark, véradási lehetó́ség
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