
Február 6. vasárnap 17:00: Vox Insulae
Szigethangja Ökumenikus Kórus 10 éves
jubileumi koncertje a tahitótfalui refor-
mátus templomban. Belépés ingyenes.

Faluház programjai februárban

Február 10. csütörtök 18:00: „Mondj

nemet a drogokra, mondj igent az életre”.
Az Együtt a drogmentes Magyarorszá-
gért Mozgalom ingyenes elôadása szülôk
részére a drogokról, a megelôzésrôl, a
tünetek felismerésérôl és a teendôkrôl. 

Február 26. szombat 9:00-19:00: I.
Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
közös szervezésben Szigetmonostor 

Folytatás a 2. oldalon

2 2 2 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Önkormányzati hírek 1.

Rendôrségi hírek 2.

Néhány szó a gátépítés

elôkészítô munkáiról 3.

Nyitás elôtt 

a Híd üzletház 4.

Mesterségük mûvészei... 6.

Tahitótfalu februári

programjai

A Képviselô-testület (továbbiakban Kt.)
januárban két ülést tartott, 13-án tervezett
(Rédai Dávid képviselô nem volt jelen),
illetve 24-én rendkívüli ülést. 

A Testület döntései:
Az év 1. döntésével a Kt. támogatta az

erdôbirtokosság létrehozását, melynek
elôkészítéséhez – postaköltség – 120 e. Ft
támogatást biztosított, egyhangúlag.

A 2/2011(01.13.) Kt. határozattal egy-
hangúlag közterület használatot biztosított
az önkormányzat, földkábellel történô vil-
lamosvezeték kiépítéséhez.

A Kt. 3. döntése a Tahi Parkoló környe-
zetében lévô Schell üzletház beruházás
kapcsán a telefonvezeték ELMÛ oszlopok-
ra történô áthelyezését engedélyezte,
ellenszavazat nélkül.

A helyi rendeletek módosítása során a
Kt. átfogóan felülvizsgálta a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát, melyet 1 tartóz-
kodás mellett elfogadott. A helyi díjakról
szóló rendeletet egyhangúlag úgy módosí-
totta a testület, hogy saját hatáskörében a 

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek

Az idei don-kanyari megemlékezésünkön
a legelsô alkalomtól kezdve többen is jelen
voltak azért, hogy együtt emlékezzünk a
magyarság 20. szd.-i hét, – bô emberöltô
alatt – bekövetkezett embert, nemzetet,
hitet, hazaszeretet próbáló tragédiái között
talán a 3. legnagyobb áldozatot hozóra.
Ugyanakkor, fájó szívvel kell emlékeznünk

azokra, a Dont is megjárt falubeli hôsökre,
akiket emlékezô sorainkból magához hívott
a magyarok Istene, hogy a falu temetôiben
biztos, végsô nyughelyet találjanak. Ôk
voltak a szerencsésebbek azon falubéli-
ekkel szemben, akik a Don-nál áldozták
egyetlen legértékesebb kincsüket, az 

Folytatás a 7. oldalon

Don-kanyar, 2011.

Emlékezés a magyar tragédiára



Folytatás az 1. oldalról
közösségi rendezvényekhez díjkedvezményt
adhat.

A Kt. 4. határozata a törvényességi észre-
vételre adott válasz elfogadása egyhangúlag
azzal, hogy a Kt. alakuló ülésével kapcsolatos
észrevételeket idôközben a Kt. „kijavította”.

Ezt követô napirend keretében a Kt. az
önkormányzat 2011. évi költségvetése
elôkészítésérôl döntött, egyhangúlag.

A 7. napirendi pont során a Kt. az
orvosokkal kötött szerzôdések módosítását
fogadta el egyhangúlag.

A Kt. az „Egyebek” napirend keretében
három döntést hozott, mindhármat  egyhan-
gúlag.

Az elsô döntés a Human Papilloma Vírus

(HPV) elleni védôoltás tavalyi évhez hasonló
feltételekkel való támogatásáról szól, majd
elvi hozzájárulást adott a testület egy  patak-
sori ingatlan telekhatáron kívüli támfallal
való túlépítéséhez.

Az utolsó döntést zárt ülésen hozta a tes-
tület, a Béke út 70. alatti volt önkormányzati
ingatlan vízellátásával kapcsolatban.

A január 24-én tartott rendkívüli ülésen
valamennyi képviselô jelen volt, és négy
napirendet tárgyalt.

Elsô napirendként a kistérségi csatornapá-
lyázathoz hozott egyhangú döntést a
testület.

Ezt követôen az M0-ás Megyeri híd-hoz
kapcsolódó kisköltségû beruházásokkal (Ta-
hi településrészen gyalogátkelôhely létesí-
tése sárga villogóval, két buszöböl felújítása,
településkapu építése) kapcsolatos állás-

pontját fogadta el a Kt. egyhangúlag: a leg-
kedvezôbb kivitelezôi árajánlat elfogadását
javasolja a közbeszerzési eljárásnál.

A gátpályázat beruházás területe mellett
újabb ingatlanok megvásárlására köt elôszer-
zôdést az önkormányzat (felajánlás alapján),
melyet szintén egyhangúlag hagyott jóvá a
testület.

A Kt. utolsó döntése a rendkívüli ülésen, a
Sportcsarnok ingyenes használatának jóvá-
hagyása az Ökumenikus imahét szeretet-
vendégségére, illetve a Puzder János foci-
tornára.

A Kt. tervezett soron következô ülését
február 10-én tartja, majd február utolsó
hetében falugyûlésen ad tájékoztatást a Kt.
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérôl.

Tóth János jegyzô
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Önkormányzati hírek

Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!

Az elmúlt idôszak települést érintô közbiz-
tonsági helyzetrôl és a lakosságot érintô fôbb
rendôrségi hírekrôl kívánok rövid tájékoz-
tatást adni. 

Január hónapban Tahitótfalu településen 1
betöréses lopás történt. Településünkön a
Hôsök terén egy lakostól ismeretlen személy a
kabátja zsebébôl pénztárcáját tulajdonította el.
Az elkövetô felvilágosítást kért, külföldinek
adva ki magát, majd a segítôkészséget és a
sértett figyelmetlenségét kihasználva eltulaj-

donította értékeit. Több alkalommal is jelez-
tem már egyéb fórumokon is, hogy a nálunk
lévô értékekre fokozottan figyeljünk. Tás-
kánkat értékeinkkel ne hagyjuk a bevásárló
kocsin, és tömegközlekedési eszközön utazva
a kabátunk minden esetben legyen összehúz-
va, táskánkat tartsuk magunk elôtt. Még egy
olyan bûncselekményrôl kell beszámolnom,
mely egy kis odafigyeléssel és tudatossággal
megelôzhetô. A településen egy nyitott lakó-
házba hatolt be ismeretlen elkövetô és a
szobában lévô kézi táskát tulajdonította el. A
táskában lévô okmányokat az elkövetô el-
dobálta, de a bankkártyát – mely mellett
szerencsétlen módon a PIN kód is megtalál-
ható volt – több alkalommal is használta az

elkövetô és kisebb összegeket vett el. Sajnos
többen is a bankkártyájuk mellett tárolják a
használatához szükséges kódokat, ami ilyen
esetekben a lopással okozott kárt akár a több-
szörösére is növelheti. 

Az elmúlt idôszakban személyi sérüléses
baleset a területünkön nem történt, annak
ellenére, hogy az idôjárási és útviszonyok nem
javultak. Az elkövetkezô idôszakban is várha-
tóan hideg és csapadékos idôre számíthatunk,
ami a közlekedést nagymértékben nehezíti.
Tartsuk szem elôtt, hogy a sebességet mindig
az út és a látási viszonyoknak megfelelôen vá-
lasszuk meg.

Herdics Antal r.fôhadnagy

Mb. ôrsparancsnok

Rendôrségi hírek

2011-ben született 1 fiú, 1 leány, összesen
2 gyermek
Megszülettem!
2011. január 4-én, nevem: Nagy Panna
2011. január 14-én, nevem: Bónyai Áron
Házasságot kötött 1 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Rau Józsefné, 87 éves, Béke út 47.
Lenkei Tiborné, 56 éves, Gölödin u. 909/9 hrsz
Kohári Károly, 57 éves, Almásy L. u. 27.
Kardos Jánosné, 63 éves, Ady E. út 26.
Horváth Ferencné, 88 éves, Vajda u. 10.
Kollár János, 95 éves Gábor Á. u. 7.

Nyugodjanak békében!

A 2010. év összesített adatai 

halottainkról

Elhunytak életkor és nemenkénti meg-

oszlása:

év nô férfi összesen
0-39 0 0 0
40-49 0 0 0
50-59 3 2 5
60-69 3 8 11
70-79 4 6 10
80-89 5 9 14
90- 4 2 6
Összesen 19 27 46
Átlagéletkor 85,1 74,6 79,0

A 2010-ben elhunytak névsora:

Emléküket megôrizzük, nyugodjanak
békében! Budai Mihály

Anyakönyvi hírek Babics Lajos
Badenszki Sándorné
Balkú Ferencné
Balog Mihályné
Baltringer Jánosné
Berinszki Józsefné
Bese László
Bokrosné Varga Erika
Bundics Gusztáv
Csereklye Istvánné
Csóka Zoltánné
Csorba Árpád
Dajka Simon
Debreczeni József
Edelpacher Lajos
Gergely Jánosné
Golmitz Dezsôné
Gubovics Ferencné
Heves Kálmán
Horváth Lajos
Ispán László
Karácsony Pál
Kokas Ferenc
Kovács Zsigmond

Dr. Lády József
Négyesiné Horváth 

Erzsébet
Németh Sándor
Novák Istvánné
Pajor Ferencné
Pál Tamás
Pap Olga
Pistyúr István
Poczang Lajosné
Surján Lajos
Szabó Andrásné
Szabó József
Szabó Mihály
Szedlacsek Lajos
Szilágyi Gergely
Szôke Gyula
Sztuska Istvánné
Szûcs Imre
Tordai Mihály
Tóthné Szegedi

Zsuzsanna
Dr. Varga Vince
Vér Zoltán
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Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy néhány mondatban

tájékoztassam Önöket a „Duna-menti
árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu
területén” tárgyú (és elnevezésû) pályáza-
ti project (egyszerûsítve: gátépítés) terület
elôkészítéssel kapcsolatos feladatainak
jelenlegi állásáról:

A terület-elôkészítés, mint gyûjtôszó
nemcsak a jogi, hanem a geodéziai (föld-
mérô) valamint értékbecslôi munka
elvégzését is magába foglalja.

Ennek megfelelôen ahhoz, hogy a meg-
bízási szerzôdésben foglaltaknak eleget
tudjak tenni, szükséges volt további szer-
zôdések megkötése, mind a földmérési
(geodéziai), mind pedig az értékbecslôi
feladatok elvégzésére. (Ez utóbbi feladatra
a pályázati kiírás szerint csak és kizárólag
minôsített értékbecslôi végzettséggel ren-
delkezô szakember volt alkalmazható!)

A mûszaki elôkészítô munkák – átme-
neti – lezárását követôen, készült el a gát
tervezett nyomvonalát tartalmazó hely-
színrajz, melynek alapján összeállításra
került azon ingatlanok listája, melyeket a
gátépítés közvetlenül érint.

A lista 90 (kilencven) termôföldet tartal-
maz, mintegy 130 tulajdonossal (hiszen
egy ingatlannak két vagy több tulajdonosa
is lehet). A helyszínrajz mellékletét képezô
területszámítás tartalmazza a gát által
igénybe venni tervezett területet valamint
a gát két oldalán visszamaradó területrészt.

Az értékbecslô által készített szakvé-
lemény a hektáronkénti forgalmi értéket
1,5 mFt-ban határozta meg, mely érték –
ismerve a közelmúltban értékesített ter-
môföldek vételárát – helyi viszonylatban
mindenképpen elfogadhatónak tûnik.

Itt tekintsünk el a korábban teljesen
irreális áron történt – befektetési illetve
vállalkozási célú földvásárlásoktól!

Az érintett tulajdonosok több mint 90%-
ával személyes egyeztetést folytattunk le,
ahol igyekeztünk minden kérdésre választ
adni, és – ott ahol erre szükség volt – mind
az önkormányzat, mind pedig a  földtulaj-
donos számára kompromisszumos megol-
dást találni.

Sajnos  minden jó szándék  ellenére 17
ingatlan vonatkozásában nem sikerült az
„elsô körben”  elôszerzôdést kötni , így –
amennyiben ismételt megkeresésünk sem
vezet eredményre – ezen ingatlanokra
nézve  kisajátítási eljárás lefolytatására fog
sor kerülni, melyet a Pest Megyei Kormány-
hivatal fog lefolytatni. A Kormányhivatal
határozata ellen bírósági felülvizsgálat
kezdeményezhetô, azonban a gátépítés,
mint közérdekû cél megvalósíthatóságáról
a bíróság is soron kívül dönt, így további
jogvita legfeljebb az értékbecslô által
megállapított kártalanítási összegrôl vagy az
értékarányos területcserérôl  folyhat.

Itt szeretném megjegyezni, hogy a 17
ingatlannak mindösszesen 9 tulajdonosa
van, akiknek többsége – úgy tûnik – a
közérdeknél fontosabbnak tartja azt, hogy
egyéni érdekeiket – a közcélú beruházás
kapcsán – maximálisan érvényre juttassák. 

Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az
önkormányzat csak azonos értékû föld-
területet tud cserébe felajánlani, melynek
érdekében 7 tulajdonossal adásvételi elô-
szerzôdés megkötése van folyamatban
ugyancsak a Felsô-Káposztások dûlôben.
Megjegyzem továbbá, hogy a gát terüle-
tének kialakításán túl egyéb területren-
dezési, telekalakítási igényeknek sem
tudunk eleget tenni, azok külön hatósági
eljárás tárgyát képezik. Szeretném meg-
köszönni  mindazon földtulajdonosok
együttmûködését, segítôkészségét, akik
felmérték azt, hogy a község (immáron
sajnos rendszeres)  árvíz elleni védekezé-

sének  egyik fô pillére lenne a tervezett
gátépítés. Köszönet illeti a polgármesteri
hivatalt is a technikai, adminisztrációs és
szervezési feladatok folyamatos ellátásá-
ért. Ugyanakkor bízom abban is, hogy az
újból kiértesítésre kerülô kilenc földtulaj-
donossal sikerül mindkét fél számára
megfelelô megoldást találni a terület
igénybevétel kapcsán így nem, vagy csak
2-3 – nem helyben lakó tulajdonában álló
– ingatlanra nézve kerül sor kisajátítási
eljárásra.

Végezetül engedtessék meg egy szemé-
lyes jellegû információ (melynek köz-
zétételét a „hír” megjelenését követôen
azonnal kezdeményeztem, de – sajnálatos
módon –a szerkesztôbizottság nem tartot-
ta közlésre érdemesnek )

A Községi Tájékoztató 2010. májusi
számában „önkormányzati hírek” címszó
alatt  megjelent hír kiegészítésre szorul,
miután az ott megjelölt 5.750.000.-Ft a
valóságban bruttó érték, melybôl a 30%
adó (EVA)  levonása után 4.025.000.-Ft
marad, mint megbízási díj. Ebbôl az
összegbôl kell kifizetnem a földmérô  (1,7
mFt) valamint az értékbecslô (1,2 mFt)
díját. Könnyen kiszámolható, hogy meny-
nyi az az összeg, (elárulom: kevesebb,
mint az értékbecslôé, aki gyakorlatilag a
szakvélemény elkészítésével ténykedését
be is fejezte ) amely engem illet meg azért,
mert  felelek a geodéta és az értékbecslô
munkájáért. Mintegy 130 fô vonatkozá-
sában elkészítettem az adásvételi elôszer-
zôdést, és részt vettem az aláírásuk elôtt
megtartott egyeztetésen, elkészítettem a
területcsere megállapodások tervezetét,
és az önkormányzat, mint vevô adásvételi
elôszerzôdés tervezetét, a másodszori
egyeztetések kiértesítését, az esetleges
kisajátítási valamint bírósági tárgyalásokon
való jövôbeni részvétel mellett.

Tahitótfalu, 2011. január 26.
Dr. Baranyai Zoltán megbízott - ügyvéd

Néhány szó a gátépítés elôkészítô munkáiról

Folytatás az 1. oldalról
Faluházzal. Helyszín: Szigetmonostor,
Faluház. Részletek a plakátokon.

Faluház rendszeres programjai

Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Katonáné Nyírô
Ágnes, +3620/225 1773                            
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Szerda (febr. 9., 23.) 18:00: Dobszerda-
kézidob tanulás. Vezeti: Béres Attila,
+3630/944 4002. A foglalkozás ingyenes.
Csütörtök 15:30-17:30: Gyermek
képzômûvész szakkör, vezeti: Lengyel
Rita, +3620/547 5450

Népház programjai februárban

Február 11. 18:00: Családi Magyar
Táncház. A talpalávalót a Szigeti
Veszedelem zenekar húzza. Részletek a
plakátokon.
Február 19. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: A telhetetlen méhecske.
Részletek a plakátokon

Népház rendszeres programjai

Kedd, csütörtök 17:30-18:30

Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, 0620/560-4065
Szerda 16:30 kezdôknek, 17:30 haladók-

nak: Szabás-varrás tanfolyam, vezeti:
Nagy Lászlóné Erzsike, 06/26 385-325. 
A tanfolyam ingyenes.        
Hétfô 15:00-16:00 show tánc iskolásoknak
Szerda 17:00-18:00 hastánc és show tánc

gyerekeknek 5-10 éves korig.
18:00-19:00 hastánc és show tánc 10-14
éves korig, érdeklôdni: Tóth Evelyn,
0620/929 1325
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája, érdeklôd-
ni: Szabó Judit, 0630/338 6806

Községi Könyvtár programja februárban

Február 25. 18:00 Olvasókör. Ápriliy Lajos
és Remenyik Sándor verseinek meghall-
gatása: „Menni vagy maradni” c. CD.
Téma: Fekete István: Zsellérek c. regénye.

Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást
szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az
aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél tel.: +3630/337 5527.

Tahitótfalu februári

programjai
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Van, ki várakozással telve, van, ki ve-

gyes érzelmekkel, és mi tagadás olyan is

van, ki ellenérzésekkel várja, hová

alakul, fejlôdik Tahitótfaluban a 11-es

fôút melletti  épületegyüttes. Mi, itt

lakók valljuk meg, jártunkban-keltünk-

ben is kíváncsian nézzük, milyen vál-

tozások mentek végbe az építkezésen,

megbeszéljük, kitárgyaljuk ismerô-

seinkkel, barátainkkal, ki mit látott, mit

gondol, milyen mende-mondák vagy

talán valós információk támasztják alá,

vagy éppen cáfolják a látottakat. Hosszú

története van már most, nyitás elôtt

ennek az épületnek, sok találgatásra

adott okot mindaz, ami ezzel kapcsolat-

ban az elmúlt több, mint egy év alatt

történt. Hogy a tervek szerint március 4-

én nyíló üzletház mégse a település

enigmájaként kezdje pályafutását, a

legilletékesebbet Schell Lászlót, a tulaj-

donost kérdeztük.

– Ön 10 éve él itt Tahitótfaluban, tehát
nem lehet állítani, hogy helyi ismeretek
nélkül, hirtelen ötlettôl vezérelve döntött
egy ilyen beruházás mellett, ráadásul 63
évesen rendkívül színes életútját tekintve
az ilyen jellegû vállalkozás még csak
érintôlegesen sem szerepelt az eddigi
tevékenységei között. Mégis, hogyan jött
az ötlet?

– Igaz, hogy nem ismeretlenül, de mégis
azt kell mondjam, hirtelen ötlettôl vezé-
relve született meg az elhatározás. Való-
ban nem hittem volna, hogy háromunokás
nagypapaként üzletházam lesz Tahitótfalu-
ban, hiszen az életem alapvetôen a sport-
tal és az azzal kapcsolatos üzleti élettel

fonódott össze, noha eredeti szakmám
szerint geológus vagyok. 1991-ig hazai és
nemzetközi jégkorong játékvezetôként is
tevékenykedtem. Ez utóbbiért, a több
mint 1500 mérkôzésen való részvétele-
mért, amelybôl az azóta is világcsúcsnak
számító 22 világbajnoki mérkôzésen
végzett bírói munkám elismeréseként
2009. évben a Nemzetközi Jégkorong
Szövetség Hírességek Csarnokának tagjává
választottak. Az élsport hozta kitartás és
alázat, meg aztán az Erdélybôl származó
édesapámtól örökölt szívósságom segí-
tette mindig, minden körülmények között
az üzleti sikereimet. Hirtelen, robbané-
kony ember vagyok, ami talán az alap-
kérdésre is választ ad: egy el nem készült
hétvégi bablevesbôl lett egy közel 5.000
m2-es területen egy összterületét tekintve
több mint 2.000 m2-es üzletház együttes!

– El nem készült bablevesbôl üzletház?
– Igen. A párom egy reggel megkért,

hogy a készülô bablevesbe vegyek csül-
köt. Nem akarom részletezni, de sehol a
környéken nem kaptam, még csak füstölt
csontot se. Hazamentem dolgavégezetlen,
és akkor már ketten voltunk haragosak a
helyzetért. Ekkor határoztuk el elôször, –
majd miután tudatosan is felmértük a
lehetôségeket, – egyre komolyabban,
hogy ennek a környéknek szüksége lehet
egy olyan élelmiszerboltra, amely meg-
felel egy itt lakó minden igényének.

– Szó se róla, merész elképzelés…
– Ne higgye, hogy amit most lát, az volt

az eredeti terv. A párommal néztük ki és
vettük meg a telket. Alapvetôen egy
kisebb családi vállalkozásban gondolkod-
tunk, egy olyan – mondjuk úgy – élelmi-

szer boltban, ami az árukészletével és a
nyitva tartásával lehetôvé teszi egy helyi
lakos számára, hogy ne kelljen adott eset-
ben Szentendréig autóznia, vagy rosszabb
esetben buszoznia, ha mondjuk egy szom-
bat délután bejelentkezô vendégnek vasár-
napra csülkös bablevest készül fôzni. Ezen
a gondolatmeneten tovább haladva elju-
tottunk odáig, hogy ez a terület alkalmas,
akár egy nagyobb létesítmény befogadá-
sára is.

Több látványterv, önkormányzati egyez-
tetés után elkészült a mindenki számára
elfogadható, a helyi építési szabályzat
elôírásainak mindenben megfelelô létesít-
mény, a HÍD ÜZLETHÁZ.

Igyekeztünk a modern technológia vív-
mányait is felhasználni a tervezés során.
Így a legújabb gépészeti megoldások segít-
ségével egy központi hûtô-fûtô egység biz-
tosítja az üzletek számára az ideális klímát.

–Hogyan találtak rá a bérlôkre? Ahogy
mondani szokták, azonnal egy multiban
gondolkodtak?

– Errôl szó se volt! Mondom, egészen
egyszerû, saját magunk által üzemeltetett
élelmiszer boltot képzeltünk a kezdetek-
kor. De mivel az épületegyüttes terve
megszületett, látható volt, hogy ez a fela-
dat túlnôtt rajtunk, tehát bérlôket kellett
keresni, annál is inkább mivel a papírra
vetett látványtervek, már egy új forgalmi
csomópont megépítését is tartalmazták,
melynek megvalósítása rendkívül költ-
séges. Én üzletember vagyok. Az üzleti
filozófiám – mint a többi hozzám hasonló
vállalkozónak – rendkívül egyszerû: ha
befektetek X összeget, nem szerencsés, ha
X-1-es eredménnyel zárom a beruházást.
Természetes tehát, hogy a terveim ennek
alapján változtak. 

Elkezdtük az ajánlattételt a hasonló pro-
filt végzô helyi vállalkozók felé, de a tár-
gyalásaink minden esetben eredményte-
lenül, részükrôl elutasítással zárultak.
Tovább léptünk a többi magyar cég felé,
de mivel ez sem volt eredményes, így
maradtak a külföldi tulajdonú cégek, akik
közül a TESCO-Globál Áruházak Zrt.
elképzelése találkozott a miénkkel. 

Velük kötöttük meg a szerzôdést az
1373 m2 alapterületû, 900 m2-es eladótér-
rel rendelkezô TESCO szupermarket
létesítésére. Itt szögezném le: nem hiper-
marketrôl van szó, tehát nagy százalékban
élelmiszer áruházról beszélünk, amely kis

Nyitás elôtt a Híd üzletház
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alapterületû raktárhelyiség kapcsán na-
ponta friss árukészlettel feltöltve várja
majd vevôit kora reggeltôl, késô estig a
hét minden napján. Az áruház, bár
méreteit tekintve mini TESCO-nak számít,
mégis egyedülálló az országban. A leg-
modernebb fejlesztésû gépeket és önki-
szolgáló pénztár rendszert hozza ide az
üzemeltetô. Minden tekintetben egyedül-
álló lesz. A másik 840m2 épületegyüttes-
ben helyet kap gyógyszertár, biliárdsza-
lon, egy kávézó-vendéglátó egység, és a
buszmegállóban lévô épületben pedig
Fornetti reggelizô, cukrászda, és lottózó.

– Az építkezés egyik leglátványosabb
és egyben leginkább támadott része az új
forgalmi rend kialakítása volt. Ez kinek
az ötlete alapján valósult meg?

– A szakhatóságok illetékeseinek szak-
mai döntései alapján. Nem én, nem az
önkormányzat, és nem a „jóakarók” ötletei
alapján. Erre ma Magyarországon rend-
kívül szigorú forgalomtechnikai szabályo-
zások és elôírások vannak. És termé-
szetesen ott vannak a szakhatóságok és a
mérnökök, valamint a hivatalok, akik
mindezt be is tartják, illetve tartatják.
Örömmel mondhatom, hogy az ebben a
témában keletkezett lakossági bejelen-
tések minden esetben megalapozatlanok
voltak, és még a bírósági szakaszba elju-
tottak közül sem volt olyan, amelyet az

ítészek helyben hagytak, illetve megalapo-
zottnak tekintettek volna. 

Tehát a 11-es fôközlekedési út forgalmi
rendjében bekövetkezett, a biztonságot
szolgáló változásokat is véghezvittünk.
Egy része a beruházáshoz tartozó kötelezô
felújítás volt, másik része, az önkor-
mányzattal kötött megállapodás alapján
felvállalt kötelezettség. Ez több gyalogát-
kelôhelyet és közvilágítás fejlesztést
jelent, ami szintén a falu gyarapodásához
járult hozzá.

– Láthattuk, hogy a parkoló új aszfalt-
burkolatot kapott. Ez is kötelezô
fejlesztés része volt?

– Az üzletház belsô parkolója 42 db
személygépkocsi egyidejû parkolását teszi
lehetôvé, nagycsaládosok és mozgássérül-
tek számára is, és az önkormányzattal lét-
rejött településrendezési szerzôdés alap-
ján a nagyparkolóban további parkolási
lehetôség biztosított. Szerzôdés alapján
feltétel volt 1500m2 új aszfaltszônyeg elhe-
lyezése, további egyeztetések után cégem
30%-kal több aszfaltozást vállalt, az önkor-
mányzat pedig a fennmaradó terület asz-
faltozását finanszírozta. Így a parkolóhe-
lyek kijelölése után 70-80 személygépko-
csi részére alakítunk ki parkolóhelyet. 

A 11-es fôközlekedési út rekonstrukció-
ja során felmart 300 m3 aszfalt zúzalékot
felajánlottuk az önkormányzatnak, amit

útjavításra fognak felhasználni.
– Hogyan látja a mai tapasztalatai

alapján, a támadások, és az ezzel járó
nem kizárólag anyagi veszteségekkel is
járó beruházás nyitás elôtti mérlegét?

– Én minden tekintetben a falu fejlô-
dését tartottam és tartom szem elôtt, eb-
ben a település vezetôivel teljesen azonos
véleményen vagyunk. Ez a beruházás
elindít egy olyan úton, ami további fej-
lesztéseket hozhat településünkre. Ha úgy
tetszik úttörô vállalkozás, abban a tekin-
tetben, hogy a falu hagyományos vonzó
értékei mellett, a befektetôk érdeklôdését
is felkeltheti. Emellett pedig mindenkép-
pen egy rendezettebb környezetet teremt,
egy olyan területen, ahol nem kifejezetten
az egységes arculat a fô irányvonal.

Meglehet, nem mindenkivel vagyunk
egy véleményen, de ismereteim szerint, a
többség elképzelésével találkozott az
elgondolásunk.

Mi és a bérlôink egyaránt hiszünk
abban, hogy a 2011. március 4-én nyíló
üzletházunk sikeres lesz, mindannyiunk
megelégedésére szolgál majd, és nem
ütközünk további akadályokba, melynek
kárát már nem csak a vállalkozásom,
hanem az önkormányzat kasszája, a bérlôk
és közvetve a lakosság is megszenvedi.
Ezáltal az önkormányzat már így is elesett
több millió forint bevételtôl, ami az éves
építményadóból, és iparûzési adóból folyt
volna be a település kasszájába. Nem be-
szélve arról, hogy a kitermelt, közel 15000
m3 földet a támadások miatt nem tudtuk a
gát védelmére felhasználni. Az esetleges
további megalapozatlan támadások esetén
jogi út igénybevételével tesszük meg a
szükséges intézkedéseket.  

Köszönjük mindazoknak, akik végig
mellettünk álltak, segítették munkánkat,
szorítottak nekünk, bátorítottak bennün-
ket. És természetesen köszönjük azoknak
a türelmét, akiknek az építkezéssel járó
munkálatok kellemetlenséget okoztak. 

Szeretettel várjuk Tahitótfalu és kör-
nyezô települések lakosait a 2011. már-
cius 4-én megnyíló HÍD ÜZLETHÁZBA.

Sch

Február 20. – Munkácsy Mihály

születésnapja

Munkácsy Mihály 1844. február 20-án
született Munkácson. Családja 1848-ban köl-
tözött Magyarországra. Az asztalossegéd tehet-
ségére Szamossy Elek festômûvész figyelt fel:
támogatásával és ajánlásával Munkácsy Mihály
1863-ban Pestre költözött, ekkor vette fel a
Munkácsy mûvésznevet szülôvárosa után.
Festôbarátai segítségével 1865-tôl Bécsben,

majd Münchenben tanult. 1867-ben állami
ösztöndíjjal Párizsba utazott a világkiállításra,
ahol Courbet mûvészetébôl egész életére
döntô benyomásokat szerzett. 1868-ban
Düsseldorfban a német táj- és életképfestést
tanulmányozta.

Önállósulásának elsô fontos emléke az Ásító
inas címû képe. 1869-ben festette elsô
világhírt hozó mûvét, a párizsi Salon aranyér-
mével kitüntetett Siralomházat, amelyben a
magyar szabadságharc utáni betyárvilágból
választotta témáját. Ebbôl a korszakából
ismertek népi tárgyú mûvei (Tépéscsinálók,

1871), majd végleg Párizsba költözése után:
Éjjeli csavargók, Köpülô asszony (1873).

1872-ben Párizsban telepedett le, és de
Marches báró özvegyével kötött házasságot. E
korszak elsô nagyméretû mûve a Milton
(1878), amely elnyerte a párizsi világkiállítás
nagy aranyérmét, Európában és Amerikában
világsikert hozott, majd a Krisztus Pilátus elôtt
(1881) és a Golgotha (1883). Ekkoriban fes-
tette remek virágcsendéleteit és tájképeit.
1896-ban tervezett hazatelepülését súlyos
betegsége megakadályozta. 1900. május 1.én
hunyt el a németországi Endenichben. Sz. J.

Évfordulók 
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Ebben a sorozatban a Tahitótfaluban
élô és alkotó kézmûves mestereket, ipar-
mûvészeket és képzômûvészeket szeret-
ném bemutatni. Tevékenységük sokak
számára már ismertté válhatott egy-egy
kiállítás, alkotótábor vagy kézmûves
vásár során.

Lukács János festômûvész

János képei elôtt már sokan elgondol-
kodtunk itt Tahitótfaluban egy korábbi
adventi hét keretében rendezett kiállítá-
son. Mert képei megszólítanak és beszél-
nek. Nem lehet elhaladni mellettük csak
úgy, magunkban megállapítva, hogy ez a
kép szép, harmónikus, hangulatos vagy
éppen közömbös. Mindegyik kép, legyen
az festmény vagy grafika, közölni akar
valami fontosat, gondolatokat ébreszt,
nem csak egyszerûen gyönyörködtet.

– Hogyan találta meg az Önnek
megfelelô festészeti stílust?

– Elôször meg kell tanulni rendesen raj-
zolni, festeni, aztán kezdi keresgélni az
ember a saját stílusát. Aki nem a saját vilá-
gát festi, abból nem lesz semmi. Szent-
endrén születtem, majd Szegeden tanul-
tam és a mesterképzôt is ott végeztem. A
stílus, amit továbbviszek harmadik vonal-
ként, valójában szentendrei stílus. A 70-es
évektôl kezdve folyamatosan festettem. A
Szentendrei Képzômûvész Szakkörbe jár-
tam, ami 30 évig mûködött. Hetente
háromszor összejöttünk rajzolni. Rendes
stúdiumokat végeztünk Pirk János nagy-
bányai festômûvész vezetésével. Tôle ta-
nultam a természeti festést, ô volt a
mesterem is. De Balogh Lászlótól, Deim
Páltól, Barcsay Jenôtôl is rengeteget tanul-
tam. Nagyon nagy hatással volt rám
Kondor Béla. Ha nem Magyarországon él
és nem hal meg negyvenhárom évesen,
világhírû lehetett volna.

A stílus, amiben alkotok, lírai konstruk-
tivizmus. Síkban ábrázolok, a színekkel,
színátmenetekkel mégis térbe helyezem

az alakokat, tárgyakat. A képeknek
arhitektúrájuk, tömör szerkezetük van. 

– Akkor ez az ábrázolási mód egy
dupla csavar? Bár magas fokon képes
síkban ábrázolni a teret, mégis visszafog-
va, lefegyelmezve magát, kizárólag sík-
ban megfestve akarja azt megjeleníteni. 

– Pontosan. Ez a kihívás számomra. Bár
már többször jegyeztem meg alkotótábor-
ban, festôbarátaim társaságában, hogy jól
kitoltam magammal, hogy ezt a stílust vá-
lasztottam. Nem ihatok meg egy jó pohár
bort sem beszélgetés közben, ha még fes-
teni szeretnék, mert fegyelmezett, határo-
zott szabadkézi vonalakkal kell dolgozzak. 

–A legtöbb képén feltûnik egy-egy
angyal. Jóban van velük?

– Igen, hat éves korában meghalt kiseb-
bik lányom, Andrea alakja jelenik meg
bennük.

– Ön közösségi ember, nem magányos
alkotó. A szentendrei Ikon Csoportnak is
tagja. 

– Igen, mindig is szerettem társaságban
festeni. Sokat lehet egymástól tanulni.
Cibakházán már 14. éve tartok mûvészeti
tábort, fôleg gyerekeknek, de gyakran
megyek Délvidékre, Kárpátaljára is. Délvi-
déken a háború alatt is kint voltunk,
segítettünk az ottaniaknak. Técsôn majd-
nem a lábam alá pörköltek, amikor
nézegettem Hollósi házától nem messze,
vajon milyen szögbôl festhette meg az
egyik képét Nem tudtam, hogy a falu
szélén álló háztól pár méterre már ott a
határ. Tagja vagyok a Rákóczi Szövet-
ségnek, melynek keretében szegény
gyerekeket üdültetünk alkotótáborokban
Kárpátaljáról-Rahó, Técsô, Munkács
városától- Szerbiáig, persze a magyarlakta
területeken segítünk egymásnak, ahogy
tudunk. Bácskossuthfalvára például a 90-

es években az összes kötelezô irodalmat
magyar nyelven átcsempésztem az iskolá-
nak.Tagja vagyok a 9+1 Ómoravica mû-
vésztelepnek 

– Szentendrei születésû, mégis elköl-
tözött a festôk városából Tahitótfaluba.

– Szentendrén rengetegen voltunk
mûvészek. A Dunakanyart gyerekkorom
óta ismerem, gyakran táboroztunk, kem-
pingeztünk a szigeten, aztán képzômû-
vész táborokat tartottunk Kisorosziban és
még több helyen, a környéken. Megtet-
szett a falu, és 1994-ben megépítettük a
házunkat Tótfaluban. 

– Ha képeit nem is, de egy szobrát
láthatjuk a faluban.

– Igen, a Kós Károly utca sarkán „A ván-
dor” címû szobrom fogadja a fôleg erdé-
lyiek lakta környékre érkezôket.

– A tanítás, a tudás átadása fontos ré-
sze az életének. Nem csak táborokban,
hanem mûvészeti iskolákban is tanít.
Hogyan tud a napi rutin mellett alkotni?

– Bizony, két éve már nemigen jut idôm
rá, mert a tanítás teljesen leköt. A pomázi
Sashegyi Sándor Általános Iskola Mû-
vészeti Szakközépiskola és Szakiskolában
tanítok. De nem lehet otthagyni a gyere-
keket, nem engednek. Megharagszanak,
ha leadom ôket, sokat tanultam tôlük, ez
árulás lenne részemrôl. Tanítva tanulás
talán az igazi énem. Búcsúzóul John
Ruskin  gondolatát idézném: „Ha mindaz,
ami a kezedben, fejedben és szívedben
egyesül, nos, az a mûvészet.”

Lukács János képei megtekinthetôk a
www.artendre.hu oldalon.

Béres Gabriella 

mûvelôdésszervezô

Mesterségük mûvészei – mûvészetük mesterei
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A Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Cent-
rumban létrehozott Gyermekalkotások
Galériája tehetséggondozó feladatot lát el.
Évente hirdet képzô- és iparmûvészeti
pályázatokat, a beérkezett munkákat
értékeli, tehetséggondozó nyári táborokat

szervez.
A Szivárvány 2010 címû nemzetközi

pályázatra idén is érkeztek tûzzománc
képek Tahitótfaluból. Szántó Sándor
tanítványai közül 5 diák nyert ezen a
pályázaton.

Aranyérmet nyert Borbély Kristóf
Dominik és Zerinváry Lóránd.

Ezüstérmes lett Kocskovszki Viktória és
Loszmann Anna.

Bronzérmet kapott Szénási Dóra.
Gratulálunk nekik! 

Szivárvány 2010 pályázat

Don-kanyar, 2011. Emlékezés a magyar tragédiára

Folytatás az 1. oldalról
életüket, a hazáért: Dömösi Sándor. Míg
mások a minszki mocsarakban (K. Vaczó
József), Kijev–Lemberg környékén (Bán
András, Borda János), az orosz rabkórháza-
kban (Maróthi László), a csontjaikat is
elevenen felôrlô urali bányákban, a sok-
sok fogolytábor valamelyikében (Nagyhá-
zú Lajos), a kárpáti harcokban, vagy a civi-
lizáltnak mondott nyugati fogolytáborok-
ban  szenvedve, fosztattak meg az élettôl
(Básti István, Csereklye László) a hazatérés
boldog reményétôl. E gyilkos háború
különbözô frontjait megjártak közül ma
már csak négyen élnek közülük, közöt-
tünk: Bán Mihály, J. Szabó István, Kristóf
István és József. Hiszem és bízom abban,
hogy szenvedéseikért közelebbi és
távolabbi szeretteiktôl nap, mint nap
megkapják az Istentôl kezükbe leté-
teményezett adományt, a szeretetet.

Sokszor és sokan leírták a doni tragédiát
túlélôk közül is az átélt borzalmakat, a mai
ember számára talán felfoghatatlan szen-
vedés-sorozatot, ami 1943.január 12-én a
délelôtti órákban elkezdôdött és ûzte,
üldözte ôket megtépetten, rongyosan,
éhesen a 40 fokos tél hóviharaiban.

Kénytelen vagyok ismételni néhány itt
már évekkel ez elôtt elmondott fájdalmas
mondatot azért, hogy érzékelhessük tra-
gédiájukat, eleink tragédiáját, amely kitö-
rülhetetlenül a mi és az összmagyar
nemzet tragédiája is: „Miközben az élet
virágát megdermesztô, a drága életet
követelô halál szinte elképzelhetetlen for-
mában vágta közöttük a rendet, a magyar
honvéd szívében, lelkében ott honolt az
örök Isten, a drága haza, a szülôföld képe.
Ott élt az ôket hazaváró édesanyák, sze-
retô feleségek és édes gyermekeik iránti
vágyakozás, a hazatérés reménye. Tízez-
rével adták át magukat az elkerülhetetlen-
nek, a fagyos halálnak, a menekülés bi-
zonytalan pillanatainak. Ezrek csontjai
porladnak még ma is jeltelen, ismeretlen,
horpadt, talán olykor vadvirágos sírokban.
S manapság talán már jut egynéhányukra
gonddal válogatott, nemzeti színû szalag-
gal átkötött mezei virágcsokor is. Elvitték

magukkal az édesanyáknak tartogatott
utolsó gyermeki csókot, a feleségeknek
tartogatott utolsó ölelést, a kicsinyeiknek
tartogatott utolsó simogatást, az elsô
háborút megjárt atyáiknak járó, férfias
kézszorítást.”

A falu hôsei között voltak olyanok is,
egyikük – a fôvárosban esett el, sírja több
más bajtársával együtt a temetô felsô útján
van – Pittner Benedek István, aki az I.
páncélos hadosztályban harcolt, mely ez
idô tájt 26 napon át fedezte az egész 2.
magyar hadsereg és 2 német hadosztály
visszavonulását, mely páncélos hadosz-
tályt az oroszok egyszer teljesen, 12-szer
3/4 részben körülzártak. Óriási bátorság-
gal, önfeláldozással kitörtek! Köztük Pitt-
ner Benedek István, aki Nimród páncé-
losával 300 magyar katona életét mentette
meg! A háború kismerhetetlen mostohasá-
ga okán, Budapesten esett el, amikor egy
síró kisgyermeknek egy bögre vizet vitt az
utcai csapról! Vele együtt harcolt a Don-
nál Benedek László, Losonczi József és
Mrekvicska Pál is. De nincs a szigeten egy
község sem, ahol ne gyászoltak volna egy,
a doni harcokban elesett magyar fiút. De a
temetô „fô utcáján” van a sírja a falu elsô
doni áldozatának, Ezékiel Jánosnak és sok
más harctéren küzdô falubeli volt honvéd-
nak: Pintér Mihály, Budai András, Fejes
Lajos, Debreczeni Lajos,Becsei János V.
Szabó Mihály, Csörgi Sándor, Juhász
István, Benedek István, L-Vaczó Sándor,
Török Lajos, Sípos Lajos, Seres Sándor
Molnár István, Liptai Lajos, s közel hoz-
zájuk a Dont megjárt Debreczeni József,
valamint az I. vh-ban, Lembergben elesett
Juhász István és ott szerzett sebeiben
elhunyt A. Vaczó Mihály. Többen
nyugszanak a temetô más részein és a
katolikus temetôben is.

Ma már lehet, szabad és kötelességünk
emlékezni! Ma már egyszerûbbnek látszik
2010-11 telén kinézni a fûtött szoba
ablakán az olykor hóförgeteges hideg téli
világba. És nekem úgy tûnik, mintha mind
e mellett sokaknak a mai magyar társa-
dalomban e súlyos idôket megélt eleink-
kel szemben ma mégis nehezebb volna

magyarnak lenni, magyarnak maradni.

A megtördelt, szétszabdalt magyar haza,
a megroggyantott nemzettudat és köz-
erkölcs, a meggyengült hit, a velük elpor-
ladt és nemzetet szolgáló értékvesztés arra
kell, hogy kötelezzen bennünket és az utá-
nunk jövôket, hogy egyként és nemzet-
ként is önvizsgálatot tartsunk. Emlékez-
zünk a magyar katona által hozott áldozat-
ra, köztük az elôttünk a Máramarosból, az
Alföldrôl, a kun vidékrôl, Somogyország-
ból és megyénkbôl is itt nyugvókra, ôriz-
zük meg emléküket, s temetôinkben sír-
juk elôtt elhaladván küldjünk egy rövid égi
fohászt az Isten, a Hadak Útján vigyázók
felé úgy, miként e máglya égre törô láng-
jaiból is a feléjük szálló tüzes szikrák mu-
tatják nekünk. Merítsünk áldozataikból
erôt a jövôben, azért, hogy a nemzet
korábbi, dicsô korszakainak példáihoz fel-
nôjünk, miként mondottam, nemzetként
is! Most még éppen nem késô!

Juhász Gyula: Csönd

Feküdt. Fölötte Kárpátok nagy ôsze.
Magyar gyászpompa, véres-bíboros.
Lelkén a végtelen lágy szemfedôje,
Hátrálót fútt a vágy és az orosz.
Feküdt. Komoly és mély tengerszemében
Még ragyogott száz napsütés színe,
Szûz nefelejcse rónáink delének 
És alkonyok mosolygó írisze.
Ô csak feküdt. Piros lett csukaszürke
Tépett ruhája, melle, szíve vér,
De arca békés és nyugodt fehér.
S hogy végsô pillantása szállt az ûrbe 
Az esti égen, zord Uzsok fölött,
Egy magyar csillag, ím, föltündökölt.

Egy korabeli képeslapon egy szakasz
magyar honvéd az akkor még magyar
földön, az Uzsoki szorosban kivont bajnét-
tal fogadta meg – megpecsételve fogadal-
mukat írásban is – hogy „Szívünkkel,
vérünkkel, FELTÁMADUNK!”. Úgy
legyen!

Tahitótfalu, 2011. január 12.                   

G. Szalai István
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A petrezselyem

A petrezselyem segít a tejmirigyek daga-
natánál, kivezeti a bélgázt, a vizeletet, a
„havi” vérzést. Oldja a köveket és segít a
vesebántalmaknál. Megöli a férgeket (a
gilisztákat) a hasüregben és kivezeti ôket.
Kihajtja a méhlepényt is.  

A petrezselyem gyökerébôl készült
fôzetet (különbözô mennyiségben), mint
erôs vízhajtószert alkalmazzák bélfúvódás-
nál, a húgy- és nemi szervek betegsége-
inél, a húgyhólyagban, a vesében és az
epehólyagban képzôdött kövek kezelé-
sére, vizenyônél (vízkórnál).

Vízkór gyógyítása: Alaposan megmo-
sunk és apróra vágunk 80 dkg petrezsely-
met, majd zománcos edénybe tesszük.
Feltöltjük friss, nem pasztôrözött tejjel
(kb. 3 l). Gyenge tûzön fôzzük úgy, hogy a
tejet ne hagyjuk forrni. Addig fôzzük, míg
a tej mennyisége a felére csökken, majd
leszûrjük. Óránként 1-2 evôkanállal
adjunk a betegnek belôle. A készít-
ménynek egy nap alatt el kell fogynia. Úgy
tartják, hogy ez a szer akkor is segít a bete-
gen, amikor a hivatalos orvostudomány
már nem képes erre.

A természetgyógyászati szakirodalom
azt állítja, hogy a petrezselyem gyökerébôl
készült tea gyorsabban elmulasztja a kiüté-
seket és csökkenti az olyan fertôzô beteg-
ségek lefolyási idejét, mint a kanyaró és a
skarlát. 

A hosszú ideje elmaradt menstruációk
visszatérnek, ha a beteg petrezselyemmag-
ból készült teát iszik. A teához adjunk
rutafüvet is (2 g petrezselyem mag, 1 g
ruta fû, 1,5 dl vízhez, 7-10 percig fôzzük).
Egész nap folyamán kortyolgatva igyuk,

vagy fél pohárjával 2 alkalomra.
A petrezselyembôl nyert olaj (0,5 g olaj,

vízzel) erôsíti a menstruációt (gyógy-
szertári minôségû olajat használjunk), gyó-
gyítja a prosztatát (oldja a benne lévô
köveket), kezeli az epekövet és a vese-
követ, a vizenyôt.     

Ha a citrom levét erôs petrezselyem-
gyökér fôzettel keverjük össze, alkalmas a
szeplôk eltüntetésére, ha reggel és este
bekenjük vele az arcunkat. 

A petrezselyem leve az egyik leg-
erôsebben ható szer – ezért egymagában
30-60 ml-nél többet nem szabad inni belô-
le. Még jobb, ha ezt a mennyiséget össze-
keverjük sárgarépa, fejes saláta, spenót
vagy zeller levével. Várandós asszonyok
ne fogyasszanak sok petrezselymet, mert
elveszíthetik a magzatot!

A nyers petrezselyemlé olyan tulajdon-
ságokkal rendelkezik, amelyek szüksége-
sek a szervezet oxidációs folyamatához,
valamint a mellékvese és a pajzsmirigy
mûködéséhez. A benne található elemek
olyan arányban vannak egymással, ame-
lyek erôsítik a véredényeket, fôképp az
artériát és a hajszálereket. Ez a tulajdonsá-
ga teszi képessé a prosztatagyulladás gyó-
gyítására. A terápiát a következôképpen
végezzük:

1 evôkanál apróra vágott petrezselyem
gyökeret beletöltünk egy termoszba és
leöntjük 2 pohár lobogó forralt vízzel. 8-
10 órát állni hagyjuk, majd leszûrjük.

Félórával evés elôtt egy evôkanállal
fogyaszthatjuk napi 3 alkalommal (egyes
gyógynövénykönyvek napi 5-8 alkalom-
mal javasolják). 

A petrezselyem magját még hatéko-
nyabbnak tartják egyes szakkönyvek a

dülmirigy kezelésére, mint a gyökeret, de
vízhajtóként a vízkórnál is, valamint a szív
és vese eredetû vizenyô esetében is alkal-
mazható. A petrezselyem magját meg-
ôröljük és napi 3-5 alkalommal evés elôtt
0,5-1 g mennyiségben fogyasztjuk, meleg
forralt vízzel.

A petrezselyem levét eredményesen
alkalmazhatjuk a szem különbözô beteg-
ségeinek gyógyítására, mint például:
kötôhártya gyulladás, látóideg, szürkehá-
lyog, stb.  

Az elmosódott pupilla bármilyen stá-
diumban kezelhetô, ha a friss petrezse-
lyem levét sárgarépa-, zeller- és endívia
levével összekeverve fogyasztjuk.

A petrezselyem- és a céklalé keveréke
eredményesen kezeli a menstruációt
kísérô fájdalmakat. A menstruációt kísérô
rendellenes görcsök elmaradnak, ha rend-
szeresen fogyasztjuk a fenti összetételû
italt. Az eredményességhez ki kell iktatni
az étrendbôl a keményítôt, a cukrot és a
húst.

Ha a szemünk megfeszített munkája
következtében elveszítettük látásunkat,
hamar visszanyerhetjük azt petrezselyem-
és sárgarépalé (1:3) fogyasztása által.

A petrezselyem leve javítja a légzést, a
szív mûködését. Magas vérnyomás eseté-
ben is segít. Vesegyulladás esetén ne fo-
gyasszuk! 

Felhasznált irodalom: Kovács József:
Mítoszok és realitások a népi gyógymódok
világából.

Kovács József

pszichoterapeuta, 

nem konvencionális gyógyító

Egy természetgyógyász feljegyzéseibôl 

A meggyvágó

Meggyvágó (Coccothraustes coccothra-
ustes – Kernbeisser – Hawfinch),
népiesen kosorrú veréb v. magtörô, vasor-
rú. Nagyságúk 16,5-18 cm, testsúlyuk 40-
56 g közötti. Élôhelye a Marokkó és Anglia
által meghatározható vonaltól keletre ter-
jed, egészen Japánig, de a közép-ázsiai
magas hegységekrôl hiányzik. 

Feltûnôen nagy, vaskos csôre kékesfe-
kete. A fejtetô és a pofa okkerbarna. A
szem és a csôr között, valamint a torkon
fekete folt látható. A tarkó szürke. A hát
sötétbarna, az alsótest világosbarna. A
faroktollak barnák, végük fehér, a fark-
fedôk okker barnák. A hám szárnytollai
kékes színûek, a tojóéi szürkék. A váll és a

szárnyfedôk fehérek. Télen színezetük
kevésbé élénk, csôrük sárgásbarna színû.
Elsôsorban az elegyes lomberdôkben
telepszik meg. Kedveli a gyertyános töl-
gyeseket, bükkösöket, vadcseresznyével
elegyes erdôket. 

Fiókáit elsôsorban rovarokkal táplálja. A
költési idôszakon kívül szinte kizárólag

növényi eredetû táplálékot fogyaszt.
Kedveli a vadcseresznye magját, amelyet
erôs csôrével könnyedén fel tud törni.
Szívesen eszi a gyertyán, bükk termését,
galagonyát stb. Télen felkeresi a napra-
forgómaggal teli etetôket is. Fészkét vé-
kony ágacskákból építi, belsejét növényi
szálakkal finoman béleli. 12-13 napos
kotlás után kelnek ki fiókái, amelyek 10-11
napig tartózkodnak a fészekben. Kirepü-
lés után a család még egy ideig összetart. 

Vonuló madár, a hazai állomány egy
része Olaszországban és Franciaországban
telel, ugyanakkor hozzánk is érkeznek
telelôk Lengyelországból. 

Hazai állományát 80.000-120.000 párra
becsülik. Magyarországon védett!

A sorozat szerkesztôje 

Sirkó-Németh Mariann

A hónap madara
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Tahy István, a Tahyak és azokkal rokon
családok (Budapest, 1904) címû könyvében
találtam a mellékelt képet Tahi pusztáról.

A könyv szerzôje a „rajzot” Kontra Kálmán
nyugalmazott fôszolgabíró barátjától kapta a
következô levél kíséretében:

Kedves barátom Pista!

Itt küldöm Tahi-pusztának aquarell
látképét. Bogáár Károly pesti ügyvéd—ama-
teur—festô Mátray Gábor múzeumi könyv-
tárnok és író mostoha fia festette, ki a 70-es
években a kellemes Tahira jött üdülni, de már
erôt, életet nem találhatott, meghalt s ott is
van eltemetve. Mint afféle kis pingáló gyerek-
nek, örökösei nekem több képét odaajándé-
kozták, így ezt is, mit most neked juttatok.

Mondhatom, ôseid jól választottak, midôn
lakóhelyükül Tahi-várát rendezték be, mert
egy-egy szebb vidék kevés van az országban.
Magam is, – nemcsak azért, mert itt a szom-
szédjában születtem, – de a vidék szépségeiért
büszke voltam járásomra (Pomázi, késôbb
Szentendrei), mert lehet mondani, Pestmegyé-
nek Sveiczje. Beszélnek errôl eleget a turisták,
mert hiszen ennek a járásnak összes hegyei
tele vannak turistajelzésekkel, s jó és rossz
idôben majd mindig találkozik az ember egy-

egy csoporttal, mely e vidék szépségeit felke-
resi. Itt van a fôváros szomszédságában az
orosz kápolnájáról, Mária Feodorovna her-
czegnô nyugvóhelyérôl nevezetes Üröm és
Borosjenô községek felett a nagy Kevélyhegy.
Szebb panorámája Magyarország fôvárosának
nincs, mint e hegyrôl s e mellett tôle észak-
nyugat felé tekintve ott látjuk a Dunát
Esztergom fölött is kékelleni. Európai hírû
turistánk, báró Eötvös Lórándnak gyermekko-
rában ez volt elsô szóló kirándulása, a miért
majdnem apai fenyítékben is részesült. Ott
van beljebb Solymárnál a Nagy-Szénás, majd
Pilis-Csabánál a Nagy-Kopasz, s Pilis-Szántó-
Szentkereszt felett Pestmegye legmagasabb
hegye, a közel 800 méter magas Pilis. Ennek
egyik oldalágán van az immár európai hírûvé
vált Dobogókô az „Eötvös Lóránd menedék-
ház”-zal, s a Dunának Esztergom felôli kanya-
rulatában a Prédikálószék, majd Visegrád vára,
azután Bogdánynál a Csódi-hegy, Kalicsa s
Tótfalunál, illetve Tahi-puszta felett a Bükk és
Ábrahám, szóval egész ide a Dunáig s kapcso-
latosan a fôváros hegységeiig terjednek a
Vértes és Alpesek nyúlványai.

A kép Tahit a tótfalusi révbôl felvéve tünteti
fel a Bükk és Ábrahám tövében. E hegyekrôl,
de magáról a Tahi-magaslatról is festôi kilátás
nyílik a szemlélônek. Közvetlen elôtte van a

Szentendrei-szigeten a kis Duna partján fekvô
Tótfalu s ez irányban tovább a nagy Duna
partján s a Nagyszál-hegy tövében tárul elénk
Vácz város festôi képe. Észak felé Balassa-
Gyarmat s Ipolyság felé a Börzsönyi-hegység s
kelet irányban a Mátra-hegység zárja be a
kilátást, s le délfelé a nagy és kis Dunának két
fénylô szalagja mintegy belefutni látszik a nagy
alföld síkságába.

Egyszóval aki nem akar messzi menni a
fôvárosból, s mégis tanulságos és szép vidéket
akar látni, vegye elé a budapesti turisták
kalauz-könyvét s barangolja be Pestmegyének
ezt a hegy-völgyes vidékét.

A képet neked ajándékozom. Szívbôl
üdvözöl igaz barátod

Pomáz, 1904. IV. 10.
Kontra Kálmán

(Összeállította Budai Mihály)

Egy kép Tahiról az 1870-es évekbôl

Mi, tahitótfalui keresztények, reformátusok,
baptisták és katolikusok, folytatva az elmúlt
évek hagyományát, idén is bekapcsolódtunk
az egyetemes imahét világra kiterjedô akció-
sorozatába.

A Krisztus-hívôk egységéért végzett ima-
hetet idén január 16-23. között tartották az
északi féltekén. Mottója szerte a világon egy
idézet volt az Apostolok Cselekedeteibôl: „Áll-
hatatosan kitartottak az apostolok tanításában,
a közösségben, a kenyértörésében és az imád-
ságban.” (ApCsel 2,42)

Ez a híradás emlékeztet arra az idôre, ami-
kor az egyház még egy volt. 

Az egység négy eleme, amelyek az elsô ke-
resztény közösség ismertetôjelei voltak, és
amelyek minden keresztény közösség életé-
ben alapvetôek:

Elôször is, az apostolok adták tovább az Igét.
Másodszor, a korai hívôk fontos ismertetô-

jele volt a testvéri közösség megélése mikor
egybegyûltek.

A korai egyház harmadik ismertetôjele az

eucharisztia/úrvacsora ünneplése, a kenyér
megtörése volt. Ekkor emlékeztek arra az Új
szövetségre, amit Jézus szerzett szenvedésé-
vel, halálával és feltámadásával. 

A negyedik elem a kitartó imádság gyakor-
lata. 

Ez a négy elem jelenti az egyház életének és
egységének pilléreit.

Az esténként imával eltöltött alkalmak
mindannyiunkat megerôsítettek.

Az Úrtól tanult imádság arra hívott és hív
mindannyiunkat, erôseket és gyengéket, hogy
együtt dolgozzunk az igazságosságért, a béké-
ért és az egységért, hogy minél elôbb eljöjjön
Isten országa. Ennek közvetítésében segítettek
bennünket Szénási László tiszteletes úr, Szé-
nási Tamás tiszteletes, Nagy Sándor lelkipász-
tor és Vénusz Gellért plébános. Köszönet érte. 

Külön köszönet illeti a református híveket a
záró rendezvényen tanúsított vendégszerete-
tükért és a baptista gyülekezetet a nagyszerû
zenéért. 

Hiszem, hogy Krisztusban való egységünk

megélése jótékony hatással volt magunkra,
családunkra, egyházunkra és nemzetünkre.

Keresztviselô Krisztusom, tanítsd meg
magyar népemet, hogy nagy lélekkel hor-
dozza keresztjét.

Ámen.          
Kubanek István

Imahét a Krisztus-hívôk egységéért

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
döntése értelmében december 26-án megkez-
dôdött a Család éve hazánkban, amely 2011.
december 30-án, Szent Család vasárnapján ér
majd véget.  

Imádkozzunk az idén különös odaadással
családjainkért. Legyen a család maga is a közös
hit, a közös imádság otthona.

Dicsôséges Szentháromság, minden sze-
retet és közösség forrása, köszönjük neked a
családunkat.

Bocsásd meg bûneinket, amelyeket szeret-
teink ellen elkövettünk. Támogasd testvérein-
ket, akik házasságukban és családi életükben
hajótörést szenvedtek.

Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldo-
zatos, tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsö-
nös önátadásban napról napra újjászülessünk.
Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a
családi élet kihívásait. Áldd meg mindazokat,
akik a magyar családokért sokat fáradoznak. 

Szent Család, könyörögj érettünk!

Ima a családokért
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Tüzelô megtakarítás

A nagyjából 2,4 millió családi ház
háromnegyedének hôszigetelése elégte-
len, a követelményeknek pedig csak a há-
zak egyhuszada felel meg maradéktalanul.
A hôveszteség legnagyobb százalékáért az
ablakok a felelôsek, de fontos szerepet ját-
szanak a falak, az egyéb nyílászárók, vala-
mint a födém, a padló és a tetô is. Az elég-
telen szigetelés miatt akár 30 százalékkal
is megnôhetnek az adott ház fûtési költ-
ségei, így érdemes megvizsgálni, milyen
házi praktikákkal védhetjük meg ottho-
nunkat a hidegtôl. 

– Kereskedelmi forgalomban is kapható
az ún. pótablak, melyet az ablakkeretre
kell kívülrôl rácsavarozni.

– Használhatunk az egyik oldalán ragasz-
tószalaggal ellátott szivacscsíkot, amit az
ablakszárny tokkal érintkezô felületére
kell felragasztani. Gyors és olcsó megol-
dás, ám a PURFIX nem éppen a megfelelô
szigetelôtípus, hiszen még így is kialakul-
hatnak hôhidak, ráadásul évente kell a sza-
lagokat cserélni. 

– Vegyünk öntapadós gumicsíkot! Ez
jobb hôszigetelést nyújthat, és évekig is
jól funkcionálhat. Ezzel a megoldással
ellenben az lehet a baj, hogy új nyílás-

zárók utólagos hôszigetelése esetén
lehetetlen lesz majd becsukni az ajtókat és
az ablakokat a szorulás miatt. Ráadásul a
gumicsíkok nem alkalmasak a kisebb
rések betömésére sem.

– Erôsítsünk speciális szilikon csövet az
ablakkeretbe bemart nútba. Ez a módszer
sokkal tartósabb és hatékonyabb, mint a
fent említettek. Ennek megfelelôen ter-
mészetesen némileg drágább is, de ára
néhány éven belül megtérülhet, élettarta-
ma pedig egy-két évtized. A szakemberek
szerint a belsô tér hômérséklete 3-4 fokkal
emelkedik azonos fûtési mód mellett,
ráadásul jelentôs por- és zajterhelés-csök-
kenést is eredményez.

– Tegyünk a fûtôtestek mögé hôtükröt,
vagy alufóliával borított habszivacsot. Ez
utóbbi megoldás bár ronda, de szinte
ingyenes. Az alufóliás megoldással plusz 1-
2 fokot tudunk megtakarítani. A fûtôtest
elé viszont sohase helyezzünk el semmit. 

– Szigeteljük le a melegvízcsô-vezetékek
azon részeit, melyek fûtetlen tereken
(például a pincében) futnak. 

– Használjunk néha fatüzelést, amennyi-
ben lehetséges. Még olcsóbb, ha fa briket-
tel, vagy szénnel tudunk fûteni. Ezeket
érdemes a fûtési szezon elôtt beszerezni,
hiszen akkor még olcsóbb. 

– Az egyre jobban terjedô passzívházak-
ban sokkal kevesebbe kerül a fûtés. A nap-
kollektor, a földhôszivattyú, vagy a bio-
massza kazán ugyan sokba kerül, de
többféle támogatás is elérhetô pályázat
útján.

– Terveztessük házunkat okosan! A
téglalap alapú létesítmények fûtési szem-
pontból gazdaságosabbak, mint az L-
alakúk. Ikerházak, sorházak esetében
pedig még kevesebb a hideg falfelület. 

Általános tanácsok

– Ha nem ragaszkodunk a 23-24 fokos
hômérséklethez, és a hôszabályzót 21
fokra állítjuk, nagyjából 10-15 százalékos
energiafogyasztás-csökkenést érhetünk el.
A hálóban és a folyosón 16 fokra is állíthat-
juk a hômérsékletet. Az ajtókat tartsuk zár-
va a meleg és a hideg terek között. A lakás
elhagyásakor lejjebb vehetjük a fûtést, de
soha ne kapcsoljuk ki teljesen.

– Örüljünk a napsütéses óráknak: ilyen-
kor nyugodtan csavarjuk le a fûtést né-
hány fokkal! 

Forrás: internet, ingatlan.com

Ház körüli jó tanácsok

„Itt a farsang, áll a bál,
keringôzik a kanál,
Csárdást jár a habverô,
bokázik a máktörô.

Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár,
A kávészem int neki,
míg az ôrlô pergeti.

Heje-huja vigalom!
habos fánk a jutalom.
Mákos patkó, babkávé,
értük van a parádé.”

E havi számunkban két farsangi fánk
receptet kínálunk, melyet köszönünk Tóth
Andrea olvasónknak!

Csöröge fánk
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 5 evôkanál vaj,

4 evôkanál porcukor, 5 tojás sárgája, 3 dl
tejföl, 0,5 dl rum, 1 mokkáskanál só.

Elkészítés: A megszitált liszttel a vajat
gyúródeszkán elmorzsoljuk, hozzáadjuk
az 5 tojássárgáját, a cukrot, a rumot, a
tejfölt és a sót. Összegyúrjuk, cipót for-
málunk belôle és 30 percig pihentetjük.

Aztán fél centiméter vastagságúra ki-

nyújtjuk, majd összegyúrjuk (ezt a mûve-
letet háromszor megismételjük), végül a
vékony lapból derelyevágóval 10x5 cm-es
téglalapokat vágunk, majd ezeken a tégla-
lapokon 2-3 vékony vágást végzünk úgy,
hogy a téglalap két vége és a széle érin-
tetlen maradjon.

Forró, bô zsírban a tészta mindkét olda-
lát aranysárgára sütjük, és a zsírt lecsepeg-
tetjük róla vagy papírszalvétára szedve lei-
tatjuk. Vaníliás cukorral meghintve, ba-
racklekvárral tálaljuk.

Szalagos fánk
Hozzávalók: 3 dl tej, 3 dkg élesztô, 1

evôkanál porcukor, 5 dkg vaj, 2 tojássárgá-
ja, 1 evôkanál rum, 50 dkg liszt

Elkészítés: 3 dl tejet meglangyosítunk,
belemorzsolunk 3 dkg élesztôt és bele-
teszünk 1 evôkanál porcukrot. Amikor az
élesztô megkel, 5 dkg vajjal, 2 tojássárgájá-
val, 1 evôkanál rummal, késhegynyi sóval
és 50 dkg liszttel közepes keménységû
kelt tésztát készítünk. Nagyon jól kidol-
gozzuk, ennek következtében elég lágy
tésztát kapunk. Langyos helyen másfélsze-
resére kelesztjük. A kelés után nyújtódesz-
kára borítjuk és ujjnyi vastagra nyújtjuk.
Fánkszaggatóval vagy pohárral kiszaggat-

juk, ruhával letakarva 30 percig keleszt-
jük. (Ha tovább kelesztjük, nem baj). A
fánkot középforró olajban egyenletes tû-
zön sütjük. A sütésnél vigyázzunk arra,
hogy a deszkán fekvô fánk felsô része
kerüljön az olajban alulra. Sütés elején az
edényt fedjük le. Megfordítás után vegyük
le róla a fedôt. A pirosra sült fánkot
szûrôkanállal szedjük ki és még melegen
szórjuk meg vaníliás porcukorral.

Továbbra is várjuk receptjeiket a pro-
gram@tahitotfalu.hu címre!

Tóthné Mák Ildikó gyôztes receptje az
Adventi Hét Karácsonyi süteménygála
mézeskalács kategóriájában.

Mézes álom

Hozzávalók: 25 dkg méz, 50 dkg liszt,
10 dkg vaj, 10 dkg cukor, 1 egész tojás, 1
kávéskanál szódabikarbóna.

A mézet, vajat, és cukrot, fel kell mele-
gíteni a fûszerekkel együtt (fahéj, szegfû-
szeg, stb) majd kihûteni. Ezt követôen
hozzáadni a felvert tojásokat és a szóda-
bikarbónával összekevert lisztet. Egy nap
pihentetés után 160-170 Cº-on kisütni.

Receptek olvasóinktól
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Február 2. Gyertyaszentelô

– „Ha fénylik gyertyaszentelô, az íziket
vedd elô!”

– Ha süt a nap és a medve vagy a borz
meglátja árnyékát, akkor még negyven
napig hideg lesz.

Ha viszont hideg van, ráadásul havazik,
akkor nemsokára tavasz lesz.

– A hosszú jégcsap – jó kukoricatermést
ígér.

A rómaiak tavaszkezdô fáklyás felvonu-
lásának ôsi tûzkultuszra utaló szokását a
kereszténység is átvette. A házakban
eloltották a tüzet, és mindenhol szentelt
gyertyával világítottak.

Február 3. Balázs napja

Szent Balázs püspök egy özvegyasszony
fiának kivette a torkán akadt halszálkát. A
fia megmentôjének hálából ételt és gyer-
tyát vitt az anya. Ennek emlékét ôrzi a
Balázs-áldás vagy balázsolás.

A balázsolás alkalmával a torokfájósokat
parázsra vetett alma héjával megfüstölték,
hogy ezzel enyhítsék a fájdalmat, beteg-
séget és elûzzék a gonoszt.

Több évszázadra visszanyúló szokás sze-
rint e napon tartották a Balázsjárást,

amikor házról-házra vonulva toborozták a
diákokat az iskolába.

Regulája:
Ha ezen a napon esik, akkor jég veri el

nyáron a termést.

Február 6. Dorottya napja

Kedvelt nap a farsangi mulatság tartá-
sára (lásd Csokonai Dorottyáját).

Regulája a faggyal kapcsolatos:
„Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.”

Február 14. Bálint napja

E naphoz fûzôdô hiedelmek:
– Ezen a napon ültetett facsemete

hamarabb erôsödik.
– Tyúkültetés napja
– Ekkor kezdenek fészket rakni,

párosodni a verebek.
– Szerelmesek ünnepe

Február 16. Julianna napja

Julianna ókeresztény vértanú volt
Régi megfigyelések szerint ilyenkor álta-

lában esik a hó, mert Julianna rázza a dun-
náját.

Február 19. Zsuzsanna napja

Zsuzsanna elviszi a havat, zöldellni kezd
a fû és megszólalnak a pacsirták.

Az ótestamentumban szereplô Zsuzsan-

nát hamis vádak alapján házasságtöréssel
vádolták. Ezt az eseményt nagyböjt idején
játékokkal elevenítették fel.

Adjon Isten nektek sok Zsuzsanna
napot,

Esô ellen egy nagy bükkfa-kalapot,
Hogy rajtatok ne maradjon a szegény

állapot.

Február 22. Üszögös Szent Péter napja

Ezen a napon
– nem lehet tyúkot ültetni, mert

megfeketedik a tojás.
– nem lehet szántani, mert üszkös lesz

a gabona.
– amilyen az idôjárás, olyan lesz József

napján is.

Február 21. Mátyás napja

– Ekkor kezd ívni a csuka. 
– Az ezen a napon fogott csukát „Mátyás

csukájának” nevezik és egész évben bô
fogást ígér.

Ahol Zsuzsanna nem vitte el a fagyot,
Mátyás töri meg a tél uralmát.

Ha talál tör, ha nem talál – csinál.

Népi kalendárium

Köszönjük Bednárik Imrének a Faluháznak
felajánlott tárgyakat.

Köszönetnyilvánítás
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Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy az újsághirdetések
díja 2011. évben nem változik,
így az alábbi bruttó díjak meg-
fizetése mellett továbbra is vár-
juk hirdetményeiket:

Apróhirdetés 20 szóig  2 400 Ft
1/16 oldal 2 970 Ft
1/8 oldal 4 480 Ft
1/4 oldal 8 780 Ft
1/2 oldal 17 810 Ft
egész oldal A/4-es 35 200 Ft

Hirdetési díjak

Apróhirdetések

Kereskedelmi végzettség-
gel alkalmazottat keresek.
Telefon: 06-30-913-7965

* * * 

Téli vásár a TOPÁN Cipô-
boltban február 08-tól
február 17-ig.

Ez itt 

akár 

az Ön 
hirdetése is

lehetne!
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

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

VASTELEP

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945, 
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Családi házak, nyaralók,
közintézmények generál kivitelezése,

szerkezet építése részfeladatok
elvégzése.

– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák 

– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés

– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés

– gipszkartonozás
– festés,mázolás

– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés

munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés

Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,

telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.

Interwork

Temetkezési Kft. 

megnyitotta Tahitótfaluban 

a  Béke út 12. szám alatt 

új temetkezési felvételi irodáját. 

Az iroda hétfôtôl péntekig 900-1600-ig tart nyitva.

Szállítási ügyelet 0-24 óráig. 

Telefonszám: 06-20-398-0160. 

Kirendeltségvezetô Tóth József.

Szentendrei irodánk címe: Dunakanyar krt. 17.

Telefonszám: 06-20-399-1006 

Lakatos Teréz igazgató

E-mail: interworkkft@freemail.hu



Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-
078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd
8–16-ig, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-38-38 • 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: 8–12-ig és 13–16-ig, pén-
tek: 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 •
GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11.,
rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig.
Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-
7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton 8–12-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-19-ig, szom-
bat: 8-13-ig, 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; üze-
morvosi 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, páros hét pén-
tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-
ciós rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei Kéményseprô Vállalat, 1054
Budapest, Steindl I. út 12. Tel.: 06-1-224-0600; fax: 06-1-224-
0602 • 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.part-
mozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT –
Szentendre, Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda:
8.30–15-ig, péntek: 8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ –
Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA –
Szentendre, Városháztér 2., 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), ügyf.: hétfô:
8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig •
ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
munkanapokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon folyama-
tosan, tel.: (26)387-030 • ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17.,
tel.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 •
POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123,
387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30,
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, pén-
tek 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 – Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVET-
KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
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., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30, Karnevál-
né Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô
tanácsadás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560,
+36/30 951-7727 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.:
310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE – Tel.: 06/26
386-560, +36/30 951-7727
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella,
Budai Mihály, Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Sirkó-Németh
Mariann, 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.

Tisztelt Adózó!
2011-ben ismét lehetôség van rá, hogy

adójának kétszer egy százalékáról dönt-
sön egy egyház és egy civil szervezet javá-
ra. Ha nem rendelkezik az egy százalékok-
ról, azok az állami költségvetésbe kerül-
nek. Kérjük, adója 1%-át a tahitótfalui civil
szervezetek javára ajánlja fel!

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFA-

LUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2003. május óta bejegyzett szervezet. Leg-
fontosabb rendezvényei: bábszínházak
szervezése, ingyenes nyári gyermekfoglal-
kozások a Pihenôparkban, Adventi hét,
Hagyományôrzô Kör.

Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, kérjük, ajánlja fel adója
1%-át alapítványunk javára. Támogatását
elôre is köszönjük.

Adószámunk: 18699636-1-13

A TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY

célja a nehéz helyzetbe került tahitótfalui
lakosok illetve családok támogatása, ha sa-
ját közremûködés is tapasztalható az ille-
tôk részérôl. 

Kérjük segítsenek, hogy gyôzni tudjon az
ôszinte segítôkészség – az élet valós
nehézségeivel szemben, a bizalom – a bi-
zalmatlansággal szemben, a reális segítô
szándék – a naív jóhiszemûséggel szemben.
Kérjük ajánlja fel adója 1%-át e szándékra!

Adószám: 18685279-1-13

A TAHITÓTFALUI ARANYSZARVAS

KÖZHASZNÚ ÍJÁSZ SPORT EGYESÜ-

LET a helyi íjászok egyesülete. Évente két
alkalommal megrendezett országos szintû
versenyükkel, valamint az egyesület tag-
jainak versenyeken elért kiváló eredmé-

nyeivel öregbítik Tahitótfalu hírnevét.
Kérjük adójuk 1%-át ajánlják fel e szép
magyar hagyományt ápoló egyesület
támogatására.

Adószám: 18704390-1-13

A VOX INSULAE SZIGET HANGJA

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését,
zenemûvek publikálását, elôadócsopor-
tok támogatását tûzte ki célul. Legfonto-
sabb szervezete a Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar, mely rendszeres sze-
replôje Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek. 

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

Adószám: 18704723-1-13

A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKO-

LA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY célja
a községünkben tanuló általános iskolás
tanulók gyermekek segítése, az iskolai
nevelô-oktató munka anyagi támogatása,
az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek
javítása. 

Kiemelt feladatul tûztük ki a 2008-
2009-as tanévre az idegen nyelv tanu-
lásának elôsegítését, az iskolai szabadidôs
tevékenységek, tanulmányi, sport- és kul-
turális versenyek, vetélkedôk támo-
gatását, a hátrányos körülmények között
élô diákok társadalmi esélyegyenlôségé-
nek megteremtését. 

Az alapítvány céljainak eléréséhez kér-
jük idén is adójuk 1%-ával támogassanak
bennünket!

Adószám: 18681952-1-13
Vaczó Zoltán

1% a civil szervezetekért

Ma Magyarországon minden harmadik, Budapesten minden második 16 éves

fiatal kipróbált már valamilyen illegális szert.

Mégis: A szülôk 95%-a azt gondolja, hogy az ô gyerekével ez nem történik meg!

Hogyan elôzhetjük meg? Hogyan ismerjük fel? Mit tehetünk?

Az Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom célja, hogy minél több
gyermek és felnôtt tudja meg  az igazságot a drogokról.

Ingyenes elôadás szülôk számára február 10-én csütörtökön 18 órakor a
Faluházban. Cím: Faluház, Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.

Mondj nemet a drogokra,

mondj igent az életre.


