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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Önkormányzatunk az elmúlt hónapban is sok munkát végzett. Két uniós
pályázatunk közül az egyik zárt, a
másik éppen elindult. Államkincstári vis
maior pályázatot is adtunk be eközben
Tahi településrészt érintôen, és a 11-es
úton történô forgalomtechnikai beruházásokat is koordináljuk. A kistérségi
csatorna és a gát pályázatunk is lassan
elér az elôkészítési szakasz végére.
Iskolaigazgató váltással kapcsolatosan
pedig megkezdtük az intézmény és az
önkormányzat közötti együttmûködés új
alapjainak megteremtését.
Esôvíz elvezetô csatorna épül nyáron
Tahiban
Május 29-én tartottuk a csapadékvíz
elevezetési KMOP 3.3.1/B-10-2010-0018
jelû pályázatunk projektindító megbeszélését. A beruházás eredményeképpen a
Mátyás király utca 11-es fôút és a Tompa
Mihály utca közötti szakasza, valamint a

Móricz Zsigmond és az Elekfy Jenô
(Semmelweis utca érintésével) kap esôvíz
elvezetô rendszert. Mint ismeretes, a támogatást március végén kaptuk meg. Az
elmúlt idôszakban kiválasztásra kerültek a
pályázatban elszámolható költséggel bíró
szolgáltatók. A megbeszélésen rögzítettük
az elôkészítési szakasz teendôit, és kijelöltük a felelôsöket. A határidônek megfelelôen május 20-ra elkészültek a kiviteli
tervek, ennek alapján írjuk ki a közbeszerzést a kivitelezôre. Az építés nyár közepén
kezdôdik, és késô ôszre fejezôdik be. Az
idôszakot érintô forgalomelterelésekrôl és
esetleges parkolási tilalomról a tervek mellett elkészült egy ideiglenes forgalomkorlátozási terv. A projekttel kapcsolatosan a
munkálatok megkezdése elôtt július elsô
felében lakossági fórumot tartunk, ahol a
részletekrôl megadjuk a kivitelezôvel és a
mûszaki szakemberekkel a lakosság
számára a szükséges tájékoztatást.
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu júniusi programjai
(a programokról a www.tahitotfalu.hu
honlapon is tájékozódhat)

IV. Országos Tûzzománc Pályázata,
Eperart. Részletek a plakátokon

Június 4. 11:00 Emlékezzünk Trianonra
az Összefogás Napján a Trianon
Emlékmûnél. Részletek a plakátokon.

Július 4–22. hétfô-péntek 9:00-12:30:
Ingyenes Nyári Napközis Gyermektábor
a Szabadidô Parkban az önkormányzat és
a TETA szervezésében. Részletek a
plakátokon.
Folytatás a 4. oldalon

Június 17-18-19. 13. Eperfesztivál.
A fesztivál keretein belül: Diákalkotók
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Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület (továbbiakban
Kt.) májusban két ülést tartott. Május
11-én rendkívüli ülés volt, melyrôl az
alábbi rövid tájékoztatást adjuk. A
május 26-i ülésrôl a következô lapszámban számolunk be.
A május 11-i rendkívüli ülésen,
munkahelyi elfoglaltsága miatt Gaál
Sándorné és Kubanek István nem volt
jelen (elôzetesen bejelentették).
A Kt. 1. napirendként a Pataksor
(Bercsényi utca) pincéinek beomlása
kapcsán Vis Maior pályázat benyújtásáról döntött, hiszen azon a területen
akár újabb pincék (akár az összes!!!)
beomlása megtörténhet.
A 2. napirend keretében tulajdoni
ügyekrôl döntött a testület. Elsôként a Pollack-villa és a hozzátartozó terület elôvételi
jogáról mondott le a testület, a megismert
110 millió Ft vételár ismeretében.
Debreczeni Zoltán Árpád úti ingatlana
kapcsán sem élt elôvételi jogával az önkormányzat, a megismert 10 millió Ft vételár ismeretében. Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu

Önkormányzat
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Községi Tájékoztató

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Folytatás az 1. oldalról
Az útpályázat záró ellenôrzése megtörtént
A tavalyi évben megvalósított Rózsa,
Kós, Kertész és Visegrádi utcai útfelújítások pályázatának május közepén volt a
záró helyszíni szemléje. A mûszaki szemle
már tavasszal megtörtént, most a pénzügyi
és közbeszerzési ellenôrzésre került sor. A
két naposra tervezett vizsgálat 1 nap alatt
le is zárult. Pár kisebb hiányosságot – melyet május 31-ig hiánypótlásban benyújthatunk – leszámítva elmondható, hogy rendben elszámoltunk a pályázattal minden tekintetben. Itt jegyezném meg, hogy több
olyan észrevétel jutott el hozzám, miszerint a Rózsa utca Szabadság út és Mezô
Imre utca közötti szakasza, ki tudja miért,
kimaradt a felújításból. A logika szerint,
lakossági szempontból az észrevétel teljesen helytálló, de lássuk, hogyan is történt
mindez. A pályázat címe, ahogy azt az
NFÜ kiírta: Földes utcák fejlesztése. Az
említett szakasz – még ha igen rossz minôségû és kátyús is – de aszfalt burkolatú.
Tehát eleve, már a pályázat beadásánál
sem szerepeltethettük ezt a szakaszt. Pályázati pénzt pedig szigorúan csak arra a
mûszaki tartalomra lehet felhasználni, ami
a beadott dokumentációban szerepel. Tehát a pénzbôl sajnos egyetlen méter plusz
aszfalt sem fektethetô le. Természetesen
szándékunkban állt – és szebb is lett volna
– ha sikerül egy egybefüggô szép új utat
átadni, de emiatt nem volt rá lehetôség. Az
amúgy közel 8 millió forintos fejlesztést a
tavalyi beruházások miatt közbeszerzési

kötelezettség is terhelte volna, így ezt el
kellett halasztanunk.
Partfalomlás a Pataksoron
Már a tavalyi évben is sok gondot okozott a szélsôséges idôjárás, a sok esô a
Tahi településrész hegyoldali utcáiban, a
patakok medrében. Ugyan már voltak elôjelei, és évekkel ezelôtt földcsuszamlások
jelentkeztek. Sajnos, mivel mindezek a
sérült területek magántulajdonban vannak, az önkormányzat ez ügyben nem tudott megfelelô lépéseket tenni. De a
Pataksor és a Bercsényi utca alatt húzódó
pincesor most rövid idô alatt több helyen
beszakadt, és ezzel veszélyezteti a lakóházak épségét. A probléma megoldására
intenzíven keressük a megoldást. A továb-

bi omlások elkerüléséhez a beavatkozás,
az elôzetes felmérések szerint rendkívül
költséges, önerôbôl ezt nem tudjuk megfinanszírozni, ezért a költségterhek enyhítésére vis maior pályázatot adtunk be. Elsô
körben a Belügyminisztérium Pince-, Partfal Veszélyelhárítási Bizottsága szakvéleményében az önkormányzat felelôsségét
elvetette, így a vis maior kérelmet nem támogatta. Azonban mivel az önkormányzat
továbbra is segítséget szeretne nyújtani az
ott lakóknak, ennek ellenére elkészítettük
és benyújtottuk a pályázatot. A mûszaki
megoldásokra is elvégeztettük a geodéziai
felméréseket és a szakértôi vélemények is
rendelkezésre állnak, hogy amennyiben a
pályázatot megnyerjük, a munkálatokat el
lehessen kezdeni.
Kistérségi szennyvízcsatorna pályázat
helyzete

Az egyik magáningatlan kertje

A kistérségi csatornapályázat új szakaszba érkezett. Megalakult és cégbírósági bejegyzéssel bír a Víziközmû Társulat. Az
elôzetes vizsgálati dokumentációt beadták
az év elején, amire a hatóság elôírta a kötelezô környezetvédelmi hatástanulmányt.
Ezt az Önkormányzatok Társulása – mint
leendô kedvezményezett és beruházó –
megfellebbezte, erre várjuk még a döntést. Amennyiben mégis szükségessé válik
az elkészítés, az sajnos elôreláthatóan kb.
8-10 hónappal késlelteti a beruházás
megkezdését, ami így is jövô tavaszra volt
elôirányozva. A Társulás székhelyét a
Kistérségi iroda túlterheltségének okán
idôközben Pócsmegyerre helyezte át, és
annak elnöke dr. Dietz Ferenc helyett

Anyakönyvi hírek
Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Az új aszfaltozású utak esetén a
közmûvezetékek megépítésérôl is döntött a testület, mely szerint az utakat
felbontani nem lehet, csupán átfúrással
oldható meg a vezetékek kiépítése
(Rózsa u, Kós K. u. Kertész u.,
Visegrádi út) .
A Kt. valamennyi döntését egyhangúlag, 7 igen szavazattal hozta.
Tahitótfalu, 2011. április 29.
Tóth János jegyzô

2

2011-ben született 15 fiú, 6 leány, összesen 21 gyermek
Megszülettem!
2011. május 06-án, nevem: Gubicza Ákos
2011. május 13-án, nevem: Süly Ádám
2011. május 26-án, nevem: Jakab Dávid Krisztián
Házasságot kötött 9 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Németh Jánosné, 85 éves, Ifjúsági u. 14.
Németh István, 84 éves, Zrínyi u. 22.
Nagyházú Zsófia Melinda, 40 éves, Szentendrei
út 61.
Kristóf István, 92 éves, Tompa M. u. 1/B
Nyugodjanak békében!

2011. JÚNIUS

Tahitótfalu

Önkormányzat

Községi Tájékoztató
április 1-tôl Németh Miklós Pócsmegyer
polgármestere lett. A projektiroda is ide
költözött át, irodavezetôként pedig Bornemissza Pétert nevezte ki az új elnök, aki
eddig a Pro Szentendre Kft ügyvezetôje
volt.
Iskolánk körüli hírek – iskolabusz
járat indulhat
Ahogy arról az áprilisi számban beszámoltam, a Pollack Mihály Általános Iskolában július 1-tól új igazgató veszi át az
intézmény vezetését. A választással kapcsolatban a nevelôtestülettel és a szülôi
munkaközösséggel több egyeztetô tájékoztatást tartottunk. Ezek alkalmával a
résztvevôk az elmúlt idôszakban tapasztalható néhány problémára hívták fel a figyelmet, illetve megoldásukra tettek
javaslatot. Ebbôl is látható, hogy mind a

tantestület, mind a szülôk részérôl jó fogadtatásra lelt a párbeszéd, amit folytatni
is fogunk kellô rendszerességgel. Az egyik
megoldandó feladatként merült fel például a tanulók tanórák utáni hazajutása. A
nem az iskola közvetlen környezetében
lakó gyerekek, akiknek a szülei ráadásul
ebben az idôszakban nem tartózkodnak
otthon, esetleg autó sem áll rendelkezésre, sokszor akár egy órát is eltöltenek a
Hôsök tere buszmegállóban, sokan a
várakozást elunva rendetlenkedéssel, az
úton szaladgálással. Ezért jelenleg egy
rendszeres iskolabusz járat indítását céloztuk meg. Az üzemeltetô vállalkozóval tárgyalásokat folytatunk a menetrend és a
költségvonzat kidolgozásán. Mostani álláspont szerint a szolgáltatást igénybe vevô
gyermekek szüleire háruló havi költség,
80-100 fô esetén 2-3.000 Ft-ot jelentene
családonként, amelyhez az önkormányzat

A 20 fô befogadóképességû iskolabusz

A Pest megyei kormánymegbízott
látogatása Tahitótfaluban

Dr. Sajtos Sándor polgármester, Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
és Tóth János jegyzô

hozzájárulása is szükséges. A napokban
kapták meg a gyerekek a vállalkozó által
összeállított igényfelmérési kérdôívet.
Kérjük, a tanév vége elôtt mindenképpen
juttassák vissza az iskolába. A felmérés
alapján fogjuk a kezdeményezés részleteit
pontosan kidolgozni, és az ezekkel kapcsolatos információkat – tekintettel a
szünidôre – már a község honlapján
(www.tahitotfalu.hu) fogjuk közzé tenni a
nyár folyamán. Így a megfelelô gyermek
létszám esetén ôsszel már indulhat is az
iskolabusz járat.
A gátpályázat az elôkészítési szakasz
végéhez ért
Gátpályázatunk lassan elér az elsô forduló végéhez. A területrendezési kérdésekben a többséggel sikeresen megállapodásra jutottunk, azokkal szemben,
akik nem találtak egyet sem az általunk
felkínált lehetôségbôl elfogadhatónak,
elkészíttettük a kisajátítási tervet, amely
alapján a második fordulós szakaszban
megindítjuk az eljárást. A Köztes Részletes
Megvalósíthatósági Tanulmány (KRMT)
minôségbiztosítás alatt van, ami azt jelenti, hogy a Fejlesztési Igazgatóság vizsgálja
a terveket és a szöveges dokumentációt,
amely ha megfelel, kiadja rá a továbbtervezési engedélyt. Ezen a ponton a tervek
vonatkozásában vannak eltérések a tervezôk és az Igazgatóság szakértôi között,
így most a szaktárca állásfoglalása alapján
fogják meghozni a döntést.
Dr. Sajtos Sándor
Polgármester
A Pest megyei kormánymegbízott, Dr.
Tarnai Richárd május 26-án látogatást tett
Tahitótfaluban, ahol a falu vezetésével
folytatott megbeszélésen tájékoztatást
adott a 2011. január 1-jén megalakult kormányhivatal mûködésérôl és a szervezeti
integráció eddigi tapasztalatairól, valamint
az Új Széchenyi Terv nyújtotta Pest
megyei lehetôségekrôl. Pest Megyében
jelenleg három kormányablak mûködik,
Érden, Vácott és Cegléden, 8:00-tól 20:00
óráig. A most meglévô három mellé, 2013ig folyamatosan megnyílnak az új Kormányablakok, bôvülô ügyfajtákkal. Dr.
Sajtos Sándor polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy Tahitótfalu képes,
és szándékában is áll a Kormányhivatal
által megfogalmazott célkitûzéseknek
megfelelni, illetve amennyiben a térséget
illetôen a település bármiféle kiemelt
szerepvállalása szükségessé válik, úgy az
irányába támasztott követelményeknek
mindenben igyekszik megfelelni.
Tahitótfalu Község Önkormányzata
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Rendôrség, kultúra

Tahitótfalu

2011. JÚNIUS

Községi Tájékoztató

Rendôrségi hírek
Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Az elmúlt idôszak települést érintô
közbiztonsági helyzetrôl és a lakosságot
érintô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok
rövid tájékoztatást adni.
Április hónapban Tahitótfalu településen 1 vagyon elleni bûncselekmény
történt, egy családi házba törtek be
ismeretlen tettesek, ahonnan készpénzt,
ékszereket és érméket tulajdonítottak el.
Sajnálatos módon 2 személyi sérüléssel
járó közlekedési baleset is történt Tahi-

Tahitótfalu
júniusi programjai

tótfalu területén. Mindkét esetben szerencsére csak könnyebb sérülés következett
be. Szomorú, hogy mindkét esetben gyermek sérült meg. Tahitófalu Szentendrei
úton egy, a gyalogjárdán kerékpárral
közlekedô kislány ütközött egy menetrendszerint közlekedô autóbusz oldalának, valamint egy szabályosan haladó
autóbusznak nem adtak elsôbbséget és a
fékezés következtében egy gyermek elesett a buszon és könnyebben sérült.
Hamarosan megkezdôdik a szünidô. A
balesetek elkerülése érdekében kérek

Néhlich Edit, +3630/565 4660

Folytatás az 1. oldalról

Csütörtök 18:00: Íj veled 6—>7! Íjászoktatás nem csak gyerekeknek. Vezeti: Papp
Károly, TAKI, +3620/929 1465

Faluház rendszeres programjai
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: nyári szünet
Dobszerda-kézidob tanulás: nyári szünet
Gyermek képzômûvész szakkör: utolsó
foglalkozás június 2., utána nyári szünet
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti:

Népház rendszeres programjai
Egészségmegôrzô gyógytorna: nyári
szünet
Aki nem akar egyedül mozogni, azt várjuk
nyáresténként 7 órakor a tótfalui gátnál a
Gát utcai játszótérnél. Lehet jönni kerék-

Évforduló – Weöres Sándor –
született június 22-én
Weöres Sándor 1913. jún. 22-én született Szombathelyen. Költô, mûfordító,
drámaíró. Földbirtokos katonatiszt apa és
mûvelt polgárcsaládból származó anya
egyetlen gyermeke. Csöngén élt, gyermekkorától nagy mûveltségû felnôttekkel
érintkezhetett. Pápán, Szombathelyen,
Gyôrött, Sopronban végezte középiskolai
tanulmányait. Joghallgató, majd bölcsész
lett. 19 éves korában jelent meg elsô verse
a Nyugatban, majd rá két évre pedig elsô
kötete, a Hideg van. 1937–38-ban ÉszakEurópában és Távol-Keleten járt. 1939-ben
a vers keletkezésérôl értekezô önvallomásával doktorált (A vers születése).
Könyvtáros lett Pécsett, de sok idôt töltött
Budapesten is. 1947-ben Pestre költözött,
majd feleségül vette Károlyi Amyt.
Hosszabb olaszországi tanulmányutat tett.
Világszemlélete miatt támadások érték, így
1949-tôl csak mûfordításai és gyermekversei jelenhettek meg. Színes, dallamos versein nemzedékek nevelôdtek (Bóbita,
1955; Ha a világ rigó lenne, 1974). 1951ben könyvtárosi állásából is elbocsátották.
Kodály Zoltán, aki már a 15 éves lírikus
versét (Öregek) megzenésítette, támogatta. 1966-ban Nyugat-Európában és az USAban járt. 1970-ben Kossuth-díjat kapott. A
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nyolcvanas években mind súlyosabb betegségekkel küzdött. 1989. jan. 22-én halt
meg.
A közelgô vakációra tekintettel választottam ezt a versét:

minden gépjármûvel közlekedôt, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek és
vigyázzunk a közlekedésben gyalogosan,
vagy kerékpárral közlekedôk épségére.
Továbbra is fokozott figyelmet fordítunk az ittas gépjármûvezetôk kiszûrésére
és az elsôbbségi szabályok betartására.
Június hónapban az alábbi napokon tervezünk fokozott sebességellenôrzést
Tahitótfalu területén: június 5., június 9.,
június 12., június 17, június 30.
Herdics Antal r. fôhadnagy
mb. ôrsparancsnok

párral, gyalog, vagy akár nordic walking
bottal – Szervezôk.
Szabás-varrás tanfolyam: nyári szünet
Orientális és show tánc: nyári szünet
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar próbája, érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806
Községi Könyvtár programja
Olvasókör: nyári szünet
Színházlátogatás: nyári szünet

Helyreigazítás
A Községi Tájékoztató májusi számában
tévesen jelent meg az „Egy vásár – ami a
falunak a faluról szól” c. cikkben a Madárijesztô szépségverseny gyôztes csapata. A gyôztes a Pollack Mihály Általános
és Zeneiskola 2. b. osztálya, Csereklyéné
Szente Ildikó tanítónô osztálya. Gratulálunk nekik, és elnézést a tévedésért.

Weöres Sándor: Sehallselát Dömötör

Köszönetnyilvánítás
Sehallselát Dömötör
buta volt, mint hat ökör,
mert ez a Sehallselát
kerülte az iskolát.
Azt gondolta, hogy a pék
a pékhálót szövi rég,
és kemencét fût a pók,
ottan sülnek a cipók.
Azt hitte, hogy szûcs az ács,
zabszalmát szô a takács,
sziklát aszal a szakács,
libát patkol a kovács.
Míg más olvasott meg írt,
Ô csak ordítani bírt,
megette a könyvlapot,
s utána tintát ivott.
Csak azt mondom: Dömötör
buta volt, mint hat ökör,
mert ez a Sehallselát
kerülte az iskolát.
Szabó Judit

Köszöni a Faluház és a Hagyományôrzô
Kör Károlyi Gábornak az ajándékba kapott
régi gyermekjátékot, Kovács-Deme Tihamérnak Tahitótfalu régi belterületi térképének másolatát, és Bötkös Istvánnak és
családjának a régi takaréktûzhelyt.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretném megköszönni családom nevében mindazoknak, akik megtiszteltek azzal, hogy részt vettek Édesapám
temetésén.
Szívszorító érzés volt látni, hogy
mennyien szerették Ôt.
Ôszinte tisztelettel:
Csörgô Mihály
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Trianon, 2011. június 4.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm
Tahitótfalu Trianon tragédiájára emlékezô
polgárait. Köszönöm, hogy testben, vagy
lélekben ott voltak, ahol ilyenkor a jó magyarnak mindig is lennie kell! Azért, hogy
egy emlékmûnél és mindenütt a világban,
talán az örök hontalanságban lélekben
szenvedôkkel együtt – érezve a közös fájdalmat – körül álljunk egy-egy kopjafát,
megtöretett ország testet, keresztet, hullassuk láthatatlan könnyeinket egymás
szívére, és így emlékezzünk ezredéves
európai történelmünk minden bizonnyal
egyik legnagyobb tragédiájára. Nehéz
megtalálni a megfelelô szavakat, hogy kellôképpen kifejezzük magunknak is, és az
értetlen világnak is azt a fájdalmat,
keserûséget, veszteséget, reménytelenséget, amely több, mint 90 éve terheli az
igaz magyar elméjét, szívét és lelkét.
91 évvel ez elôtt sikerre jutott az a magyarság ellenes ármány, amelyet évszázadokon át csak fél sikerrel mozgattak a történelem irányításának jogát igazságtalanul
manipuláló szándékok, törekvések, amelyek egy tehetséges, küldetéses, vélt, vagy
esetleges vetélytársat jelentô valóban
európai nép és nemzet területi, anyagi,
társadalmi, szellemi, erkölcsi megcsonkítását célozták. Ennek vagyunk elszenvedôi
mi, magyarok ma is, itt, a Kárpát- medencében és a világ több, mint 40 országában.
És jó, ha tudjuk ezt, mert a munkát csak
félig elvégzôk teljes sikerre törekednek!
(Ennek a politikának a része a magyarság
anyagi-erkölcsi elsorvasztása, emiatt
élünk háromszor alacsonyabb szinten,
mint élhetnénk.) A keresztyén világ a közelmúltban ünnepelte a 3. napon föltámadt Krisztust. Az emberi gonoszság
olyan hatalmas sziklatömböt gurított
sírkamrája bejárata elé, amit csak az isteni
erôvel felruházott angyal bírt onnan elgörgetni, azért, hogy a Megváltó halotti
szemfedôjére ráhullhasson az éltetô nap
fénye, friss levegôje s ô feltámadhasson. A
fent említettek is hasonló terhet görgettek
a magyar nemzet testére, amely megroggyantotta, szétszabdalta ezt a még ma
is, – és amíg magyar lesz, – örökkönörökké joggal tökéletesnek hitt testet,
elvette életerejét, jövôjét és 3 emberöltô
alatt sem tette lehetôvé feltámadását, ma
is minden eszközzel akadályozva azt.
Amikor egy emberi test nagy részét égési
sebek borítják, az orvostudomány tehetetlen arra, hogy meggyógyítsa azt. Hogyan
lenne lehetséges hát akkor egy olyan nemzettest föltámadása, aminek kétharmadát
leszabdalták a törzsrôl?! Talán az alábbiak
szerint, amit ugyan ésszel tudtunk, de
szívvel-lélekkel sohasem cselekedtünk

meg maradéktalanul: azért mondottam
azt, hogy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, mert a magyarnak az egymás
szeretetére, tiszteletére épülô összefogásra és hitre van szüksége, hogy megtalálja
az éltetô fényhez, erôhöz, a jövôhöz, a
feltámadáshoz vezetô utat. Mert miként
tudjuk eleinktôl: magyar, legyen hited és
lészen országod! „…Mert – hit dolgában
koldusok maradtunk...” – figyelmeztet
ugyan akkor Wass Albert. És itt arra a hitre
is gondolunk, ami szerint nemzetünknek
oly sok kínlódás, fájdalom, áldozat után
újjá kell épülnie. (Van rá történelmi példa:
Lengyelország néhány évtized alatt háromszor szûnt meg, mint ország és mindháromszor újraépült, sikerrel.) A szentnek mondott írásokon túl, vagyis, hogy
szeresd a te felebarátodat – beleértve egy
másik, és a többi magyart is, hazán belül
és kívül – szintén ô üzeni: „…szeresd a Te
népedet, nemzetedet, jobban, mint önmagadat…, dolgozzatok kevés szóval, sok
cselekedettel…, szorítsátok egymás kezét
még jobban….” Minden ember kapott és
kap egy talentumot, amit nem használhat
fel életében csupán önzô céljaira, hanem
azért is kapta, hogy a közjó, népe, nemzete javára is forgassa azt. Ezért érdemli meg
az ilyen, az ilyenek a tiszteletet. A lehetôséggel az ember kötelességet-kötelezettséget is kapott, és felelôsséget. Felelôsséget, hogy nem mehet ki büntetlenül a
világból anélkül, hogy ne fájjon a testbenlélekben üldözött magyar milliók sorsa, ne
marja a lelkét azok könnye, akik egyetlen
életüket végtelen szenvedésben, elszakítottságban élték, élik, és csak a mennyei
feltámadásban hittek. Ne fájjon azoknak a
családot-hazát-nemzetet éltetô, teremtô
munkájuk elvesztése miatt a szívük,
akiknek élete csak egy soha be nem teljesülô remény maradt, hogy ismét eggyé
legyen a nemzet. És azoké, akik már remélni sem tudtak. Miként életünk aprócseprô, önzô napi dolgainkról olykorolykor számot adunk önmagunknak, úgy –
lehet talán sokunkban, sokára, éltünk
vége, a már megváltoztathatatlan percek
elôtt-fel fog rémleni ama felelôsség érzete,
hogy tettünk-e és mit hazánkért, nemzetünkért, hogyan ruháztuk át az utánunk
jövôkre az ez irányú felelôsséget? S ha a
kegyelmi idô egyáltalán megengedi, milyen választ adunk erre? Ezért hát ismét
Wass Alberthez fordulok: „…tiszteld otthonodat, s a földet, melyen élsz, hogy maradékaid is hosszú életet élhessenek
rajta…, ha ezt megtartod, szenvedések
népe: áldjon meg Téged az Úr és ôrizzen
meg…” Nos, ha mind ezt elvégeztük,
akkor a mai napon félárbócra eresztett

zászlónk, a trianoni tragédiánkra emlékeztetô, de a tülekedô világ zajában elhaló,
sokaknak semmit sem jelentô harangszó
majd újracsendül a szívünkben az újra
magasban lengô zászlóval együtt. Ez lehet,
ez lesz a közeli magyar feltámadás!
Végezetül: Juhász Gyula „Trianon” c. versébôl: „…Trianon gyásznapján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos, Rossz
csillagok alatt virrasztva járók, Ó nézzetek
egymás szemébe nyíltan S ôszintén, s a
nagy, nagy sír fölött Ma fogjatok kezet, s
esküdjetek Némán, csupán a szív veréseivel S a jövendô hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez, A munkát és a
küzdést hirdeti, És elvisz a boldog-magyarföltámadásra….”
Közel 65 évvel ez elôtt az Élet és Jövô c.
lap ezt írta Trianonnal kapcsolatban:
„Lehajtott fejjel, szegényen és magányosan kell átmenni a béke ajtaján. De menni
kell, mert nekünk küldetésünk van ebben
a világban.”
Nem tudok szépen énekelni, de az ének
mondanivalója, sokatmondó üzenete miatt megkockáztatnám, hogy aki nem ismeri, ismerje meg ezt a Trianon után
született dalt: „Szomorú a magyar nóta,
bús völgyeken száll át. Szomorú lett amióta másé lett a Kárpát. Nem veri a hangját
vissza büszke Kárpát orma! Úgy sír, zokog,
mintha-mintha halotti dal volna. Búsan
zengô magyar nóta, szállj át a határon!
Mondd el azt, hogy leomlóban van ez a
bús járom! Jön a tavasz nemsokára, kinyílik a rózsa, a Kárpátok hegyei közt lesz
még magyar nóta!”
Isten, áldd meg a magyart!
Isten áldja Önöket!
G. Szalai István, Tahitótfalu, 2011. június

Felhívás
A 2011-es Adventi események keretén
belül Tahitótfalu egykori és mai sportéletét bemutató kiállítást tervezünk.
A kiállításon a témához kapcsolódó
fényképeket, okleveleket, érmeket, serlegeket, sportfelszereléseket, edzôket, sportolókat, csapatokat, stb. szeretnénk bemutatni. Szívesen kiállítanánk a tahitótfalui
sportolókról és sporteseményekrôl írt újságcikkeket is. Reméljük, hogy az egykor
és ma községünkben mûködô sporthoz,
sportolókhoz köthetô dokumentumok,
tárgyak megjeleníthetôk lesznek.
A kiállításra felajánlott tárgyakért személyesen elmegyünk és azokat a kiállítás
zárása után visszavisszük.
Bízunk abban, hogy segítségükkel emelhetjük az adventi ünnepek programját.
Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,
Wegroszta Gyula
Tel: 385-967 vagy 385-831
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Zengô Fesztivál - visszapillantó
Május 14-én rendeztük meg a nagyszabású
hagyományôrzô Zengô Fesztivált Szentendrén a Czóbel parkban. Verôfényes napsütésben a felvonulás 600 fôvel vette kezdetét,
melyen részt vett a Váci Huszár és Nemzetôr
Bandérium Egyesület, a Veresegyház Katonai
Hagyományôrzô Egyesület, Dr. Dietz Ferenc
Szentendre város polgármestere, Rogán László Budakalász város polgármestere, kistérségünk településeirôl Budakalász, Pomáz,
Dunabogdány, Tahitótfalu, Szentendre, Dobogókô, Csobánka, a kistérségi iroda csapata, 400 kórista és a vendég kistérség Salgótarján és Pásztó megtisztelô részvétele.
A fesztiválra többezer látogató érkezett a
nap folyamán, ahol a színes mûsorok, kórusprodukciók, település csapatok játékos vetélkedôi, a néptáncbemutatók, a Kerekes
Band koncert, a kemencés finomságok, a
bor- és pálinkakóstoló, a lovagi torna, a kovácsolás, a kézmûves vásár kicsiknek és nagyoknak egyaránt egész napos programot
nyújtott.

A település csapatok között zajló lovagi
ötpróba játékos vetélkedôjében folyamatosan holtversenyben voltak a csapatok,
ezért nagyon nehéz volt a zsûri dolga. A
2011. évi Zengô fesztivál gyôztes településcsapatai I. Dunabogdány, II. Szentendre,
III. Budakalász település csapata lett.

A Zöldsziget, Opanke Szerb Hagyományôrzô, Petrezselyem, Kalász és Rozmaring
táncegyüttes fantasztikus mûsora és a közös
táncház produkció zárta a zengô áradatú, fergeteges hangulatú fesztivált.
Köszönjük, hogy részvételükkel megtisztelték hagyományôrzô fesztiválunkat, melyre
jövôre is várunk mindenkit szeretettel.
Antal Katalin,
DPÖTKT kulturális referens,
fôszervezô

A színpadi mûsor a lélekemelô Dunakanyar Összhang amatôr kórusprodukcióval
kezdôdött Méhes Imre karvezetô összefogásával, miközben a településcsapatok lázas
izgalommal elkezdték a vegetáriánus ételek
készítését. Kora délután ízletes és ötletgazdag ételkülönlegességek várták a zsûritagokat, mivel mindegyik település csapat fantasztikus ételeket készített. Kiemelkedô
gasztronómiai tálalást Rogán László és Máté
István budakalászi csapata nyújtotta. A fôzôversenyt Liebhart András dunabogdányi csapata nyerte a francia hagymaleves bogdány
módra, cipóban tálalva boros, zöldséges
kuszkusszal töltött paprika, grillezett füstölt
sajtmártással.
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Tahitótfalut a Vox Insulae Kórus képviselte, nem csak a színpadon, hanem a
vegetáriánus fôzôversenyen is családtag-

Visegrádon
jártunk
20 éves a Visegrádi Országok Szövetsége
(V4-ek). Ebbôl az alkalomból 2011. május
21-ére Kulturális Gáladélutánra hívták meg
Visegrádra a környezô települések képviselôit is. A határon túli és a visegrádi fellépôk mellett Tahitótfalu is szép számmal
képviseltette magát. A zeneiskolások három zenei csokorba fûzve remekeltek.
Produkciójukat a zeneiskolai kórusunk
éneklése zárta. Nagyon örülök, hogy végre
kiderült: Tahitótfaluban is tudnak,
szeretnek és akarnak együtt énekelni az
iskolásaink. Csak így tovább…

Ugyanezt mondom az óvodás néptáncosaimnak is! A rövid felkészülési idô ellenére köszönöm, hogy vállalták a gyerekek a
fellépést, és a szülôknek, hogy partnereink
voltak benne. A négy fiúból és tíz leányból
álló lelkes csapat tagjai Tahi és Tótfalu
óvodákból jöttek össze, mini csoporttól a
nagycsoportig. Oklevéllel köszönték meg a
részvételünket. Jövôre ismét Kulturális
Seregszemle lesz. Remélem még többen
megmutathatják községünk lakói közül,
hogy milyen tehetségesek és lelkesek.
Szabó Judit

jaikkal kiegészülve. Köszönjük, hogy
derekasan helytálltak mindkét szerepben.
B. G.

2011. JÚNIUS

Tahitótfalu

Oktatás

Községi Tájékoztató

Hát, ha ez kell az élethez, akkor muszáj
megcsinálnom! – és megcsinálták!
Méltán lehet büszke a teljesítményére
az a hét nyolcadikos diák, Galata Imre,
Hartai Györgyi, Kovács Ádám, Marton
Fanni, Nagyházi Zsolt, Surján Zsolt és
Szikra András, akik ragyogó eredménnyel
– átlagosan 75% felett – tették le az alapfokú nyelvvizsgát angol nyelvbôl.
Egy ilyen vizsga letétele nem csupán a
szép zöld bôrkötéses bizonyítvány megszerzése végett fontos. A gyerekek egészséges felnôtté úgy válnak, ha látnak
maguk elôtt értelmes célt, amelyeket meg
akarnak valósítani. Ezen az úton tanulják
meg, hogy a sikernek ára van, komoly ára:
lemondással jár, kitartást és állhatatosságot igényel. A felkészülés során óhatatlanul szembesülnek kudarcokkal, kritikákkal, a „még mindig nem elég jó” életérzésével, melynek során a tinédzser választás elé kerül. Az ô döntése volt, hogy bevállalja, tehát bármikor feladhatja. Ha a folytatás mellett dönt, kockázatot vállal, hiszen
senki nem akar „leégni” a család, a barátok
elôtt, és hát ugye nem kevés a 20 000 Ft-os
vizsgadíj sem.
Többek között tanárként ezért figyelem
kíváncsian a tanítványaimat, hogy erre a
kihívásra milyen választ adnak. Örülök,
látva az ambíciót, a „csak azért is megmutatom” fiatalos hevületét. Ez az, ami arra
ösztönöz, hogy én is adjak bele mindent,
legyek kedves és viccelôdô az egyik pillanatban, majd kemény és kérlelhetetlen a
másikban.
Ez így megy hónapokig, amíg egyszer
csak eljön a vizsga napja, és a gyerekeink
ott szoronganak a vizsgaközpont folyosóján a többi felnôttel együtt. Náluk mindenki idôsebb és érettebb… Olyan védtelennek tûnnek, de nem azok! Amikor
ugyanis a vizsga végén a vizsgáztatók odalépnek és gratulálnak a gyerekek teljesítményéhez, akkor boldog, megkönnyebbült és álmélkodó mosoly fut át a pedagógus arcán: Nahát, hogy ezek a gyerkôcök
az idén is megcsinálták!

„A nyelvvizsga nagyon tetszett, annak
ellenére, hogy elkeverték a papírjainkat,
és így egy napon volt az írásbeli, a szóbeli
és a nyelvi labor. (…) A felkészítést és a
lehetôséget, hogy vizsgázhassak, szeretném megköszönni tanáraimnak és a
szüleimnek, akik mindenben támogattak.”
Kovács Ádám
„Egy amerikai lány is segített a felkészülésben, sôt megismertük egyik barátnôjét, Francie-t is. A hangulat príma volt,
sokat nevettünk. Az már csak hab volt a
tortán, amikor Vivienrôl kiderült, hogy
folyékonyan tud magyarul. Jó színész
volt!”
Hartai Györgyi
„A nyelvvizsga szerintem könnyû volt,
nem okozott különösebb gondot. A szóbeli vizsgán is jól éreztem magam, mert
mindent értettem, amit mondtak. A szóbeli eredményeket rögtön megtudtuk, és az
ITK honlapjára kikerültek az írásbeli és a
labor eredményei is. Jó élmény volt a
nyelvvizsga, de ami igazán meglepett, az a
sok felnôtt volt, akik velünk együtt vizsgáztak.”
Surján András
„Nyelvvizsgára azért mentem, hogy
megtudhassam, milyen szinten állok angolból. Az angol fontos lesz a számomra,
mert sok program angol nyelvû, és ha
Angliába megyek, nem fogok eltévedni.”
Nagyházi Zsolt
„Szeretem az angolt, szeretem tanulni is
és beszélni is. Szakács szeretnék lenni, és
egy nagy tengerjáró hajón dolgozni, ahol a
legénység biztosan nemzetközi lesz, és
angolul beszélni kötelezô.”
Galata Imre

Most pedig tallózzunk az általuk papírra vetett gondolatok közül:
„Már szeptemberben tudtuk, hogy ez
nagy megmérettetés lesz számunkra. Minden felkészítô órára kellett külön feladatokat megcsinálnunk.(…) A vizsga elôtti
utolsó órán már nagyon izgatott voltam,
de Vivien, az amerikai lány feloldott minket azzal, hogy mikor vizsgázunk, gondoljuk azt, hogy ô vizsgáztat, és így könnyebb
lesz.”
Marton Fanni

Az angol nyelv fontos a mai világban, és
ha valaki hadmérnök vagy gépészmérnök
akar lenni, két idegen nyelvet biztosan
tudni kell. Bár a magyar nyelv gazdag
mûszaki szavakban, de nehéz nyelv, ezért
nem várhatjuk, hogy a külföldiek megértsék, ez nem fog menni. Ezért kell jól tudni
angolul. (…) Egy biztos: jó, hogy a vizsgának vége van, lehet végre pihenni, az
emlékek pedig megmaradnak.”
Szikra András

Néhány hete az ELTE anglisztika szakának hallgatója egy hetven kérdésbôl álló
kérdôív kitöltésére kérte a 7-8. osztályos
diákjainkat. A kutatás a motiváció szerepét
vizsgálta, azaz, hogy melyek azok a tényezôk, amelyek a 13-14 éves korosztályt a
legjobban befolyásolják az angol nyelv
tanulása során.
A kérdôívek tudományos kiértékelését
követôen felállított modell azt igazolta,
hogy a kamaszkor közismerten nehéz idôszakában, amikor a szülô-gyerek viszony
korántsem felhôtlen, mégis a szülôk pozitív viszonyulása a döntô a nyelvtanulásban. A gyerekek számára nagyon fontos,
hogy otthon jobb teljesítményre ösztönözzék ôket, biztassák ôket, és felhívják a
figyelmüket arra, hogy a jövôjük szempontjából fontos, hogy jól megtanuljanak
angolul.
A kutatás azt is kimutatta, hogy a gyerekeink nem félnek angol anyanyelvû
személyekkel való kommunikációtól, pl.
szívesen vennék, ha angol szomszédjuk
lenne, és nem tartanak attól sem, hogy
órákon a társaik kigúnyolják, ha valamit
rosszul mondanak. Ezeknek a belsô szorongásoknak a feloldása – amely felnôttkorban sajnos nehezen kezelhetô – a
pedagógiai munka fontos feladata. Ha a
fiatalok gyerekkorban megtanulnak gátlások nélkül beszélni angolul, ez felnôtt
korukban sem fog gondot okozni!
Összefoglalva tehát azt mondhatjuk,
hogy a kamaszok énképét döntôen a
szüleik viszonyulása formálja, és csak
ezután következnek a csoporttársak, majd
végül a pedagógusok.
Lintner Andrea
szaktanár
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Receptek olvasóinktól
„Nagyon” epermisu

szintén krémet kenünk, amit aztán megszórunk cukrozatlan kakaóporral.

Hozzávalók: 30 dkg mascarpone, 2 dl
tejszín, 50 dkg eper, 20 dkg fehércsoki, 40
db babapiskóta (kb. 30 dkg), 30 dkg eper,
keserû kakaópor, epres gyümölcslé
A babapiskótát epres gyümölcslébe
áztatjuk nagyon óvatosan, amit aztán
szépen sorban egy tepsibe vagy mélyebb
falú tálba teszünk. A krémhez az epret
megmossuk, cipkázzuk (csumázzuk) és
botmixerrel pürésítjük. Hozzákeverjük a
mascarponét és a kemény habbá vert tejszínt. A fehér csokit gôz felett megolvasztjuk, és azt is hozzáöntjük a krémhez. Ha
kell, habverôvel dolgozunk rajta egy kicsit, hogy a krém elég homogén és kenhetô legyen. Apróra vágjuk és óvatosan
hozzáforgatjuk a maradék epret. A krém
felét rákenjük a piskótára, majd egy második sor piskótával befedjük. A tetejére

Epres-joghurtos túrótorta
Hozzávalók: 3 tojás, 3 ek. cukor, 3 ek.
liszt, 8 dkg vaj, fél citrom reszelt héja. A
krémhez: 75 dkg túró, 6 ek. cukor, 20 dkg
vaj, 1 citrom reszelt héja, 6 dl joghurt, 3
dkg zselatin, 1 kg eper. A díszítéshez: pár
szem eper, szitált porcukor
Tészta készítése:
A vajat megolvasztjuk és hûlni hagyjuk.
Az epret mossuk, lecsumázzuk. A tojásfehérjét a cukorral és pár csepp citromlével
kemény habbá verjük. Hozzáadjuk a
tojássárgákat egyesével, majd a lisztet
kanalanként. Citromhéjat reszelünk hozzá
és adjuk a langyos olvasztott vajat. Lazán
összekeverjük és tortaformába öntjük.

Sütôbe tesszük, kb. 150-160 °C-on megsütjük. A sütôbôl kivéve hûlni hagyjuk. Amikor a tészta kihûlt, a tortaforma peremét
vajas papírral átkenjük, és félbevágott
eperszemekkel körberakjuk. Pár szép
szem epret a díszítéshez félreteszünk, a
többit nagyobb darabokra vágjuk. Beleöntjük a krémet és legalább két órára hûtôbe
tesszük.
A krém készítése:
A vajat megolvasztjuk és hûlni hagyjuk.
A túrót a cukorral és a langyos vajjal jól
átkeverjük. Citromhéjat reszelünk rá. A
joghurtot a zselatinnal állandó keverés
közben összemelegítjük. Melegen a túróhoz adjuk, elkeverjük. Lazán hozzákeverjük a darabolt eperszemeket és az egészet
a tésztára öntjük.

A sorozat szerkesztôje:
Sirkó-Németh Mariann

Az anyatejrôl II.–
Szoptatás: hogyan és meddig?
A Védônôk és a Gyermekorvosok Szövetsége az igény szerinti kizárólagos szoptatást javasolja a babák hat hónapos
koráig. Ez annyit jelent, hogy a csecsemôt
annyiszor tegyük mellre és annyi ideig
szoptassuk, amíg igényli és hat hónapos
koráig az anyatejen kívül nem adunk neki
semmi mást, még cumit sem (komfortszopás).
Ha az örökérvényû aranyszabályt megértjük, hogy amennyi tejet kiszív a baba a
mellbôl, annyi fog újratermelôdni, akkor
nem izgulunk azon, hogy elég-e a tejünk.
A kereslet-kínálat elve ez, ezt kell mindig
szem elôtt tartanunk. Régebben a 3 óránkénti szoptatást javasolták, e hibás tanács
miatt sok baba gyorsan tápszeres kiegészítésre, illetve teljes tápszeres táplálásra szorult. A világ kevésbé gépiesített és menetrendszerû részén élô anyák megrémülnének attól a gondolattól, hogy szabályozniuk kéne kisbabájuk szopási igényének
kielégítését. Egy új-guineai törzs asszonyainak vizsgálata azt mutatta, hogy a babákat
kb. 24 percenként szoptatták meg és folyamatosan az anyjuk testéhez közel tartották. Egy átlagos etetés 3 percet vett
igénybe.
Most már elfogadott tény az, hogy az
anyatej állandóan, a nap 24 órájában termelôdik (ebbôl a szoptatás alatt a 60%-a).
Amikor túl sok idô telik el két szoptatás
között és kemény, bedurrant lesz a mell,
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az nem csak a felhalmozódott tej, hanem
inkább a szövetek közti ödéma miatt van.
Ilyenkor átmenetileg több lehet a tej az
érintett mellben, de mivel ritkábban ürül,
így rövid idô múlva a kereslet-kínálat elv
alapján egyre kevesebb lesz benne és még
egy mellgyulladás is lehet a vége.
A mamák többsége legalább egyszer úgy
érzi, hogy nincs elég teje. Ha felmerül a
gyanú, hogy esetleg megcsappant a tej,
akkor figyeljük meg a következôket:
1. Naponta 6-8 vizeletes pelus (eldobható) legyen.
2. A súlygyarapodás mértékét a legalacsonyabb súlyhoz képest számoljuk, nem
a születésihez. Amit leadnak a babák az
elsô napokban, azt általában két-három
hét alatt visszahízzák. Az átlagos gyermek
a születési súlyát féléves korára megkétszerezi, egy éves korára megháromszorozza. (Ha egy hónapban nem hízott annyit a
baba, de nôtt a hossza és a fej-, mellkörfogata, akkor az is gyarapodásnak számít!)
3. A baba élénk, sokat mozog, jó az
izomtónusa.
4. A legtöbb újszülött általában 2-3
óránként szopik és mintegy 10-12-szer egy
nap alatt.
Ha mindez így van a gyermeknél, akkor

biztosan nincs gond a tejmennyiséggel.
Itt ki kell emeljem, hogy a mérleg
mennyire megbízhatatlan. Bôven elég egy
héten egyszer ugyanabban az idôpontban
mérni a babát, ha valaki nagyon izgul a
szoptatás miatt.
Meddig szoptassunk?
A szoptatásnak az elsô évben a táplálási
jelentôsége nagy, a másodikban inkább
immunológiai, de a pszichikai jelentôsége
az mindig óriási, ezért a WHO azt javasolja, hogy legalább két évig szopjon egy
gyermek, vagy tovább, amíg a babának és
a mamának is egyaránt megfelel.
Legközelebb arról lesz szó, hogy a
várandósoknak milyen jogaik vannak egy
kórházban, illetve mi történik velük a
szülés után.

Tóth Evelyn Annamária (06-20-92-91-325)
önkéntes szoptatási tanácsadó,
A Szoptatásért Magyar Egyesület
titkára
www.szoptatasert.hu, www.lll.hu
www.szoptatasportal.hu
Ingyenes kiadványaink: Szoptatós Füzet
A szoptatás elsô órája
Meddig elég az anyatej?
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Focihírek
Kapaszkodunk
A budakalászi mérkôzés utáni szerdai
edzésen már új edzô, Czifferi Tamás
irányította a csapatot. Ô 7 évig futballozott nálunk, NB I és NB II-es játékosmúlt
van mögötte,valamint a megfelelô edzôi
képesítése is megvan, korábban a Dunakanyar SE, a Budakalász MSE,valamint a mi
egyesületünk utánpótlásedzôjeként is dolgozott. Munkájához sok sikert kívánunk !
A legutóbbi mérkôzések eredményei:
Tahitótfalu–Kisnémedi 0:4 (0:3). Az
ellenfél tele van volt váci játékosokkal, ôk
a bajnokesélyesek, kidomborodott a nagyobb tudás és rutin. A mérkôzésen elôször volt kezdôjátékos Szabó Dániel,
iskolánk tanulója.

Vácduka–Tahitótfalu 5:2 (2:1). Góllövök: Váradi Cs., Németh J. Vezettünk,de a
nagy védelmi hibák és kimaradt helyzetek
miatt elúszott a mérkôzés.
Tahitótfalu–Dunabogdány 5:1 (2:1).
Góllövök: Vaczó T., Barton R., Szabó Dani
mesterhármast rúgott! Magabiztos gyôzelem, régen látott jó játékkal.
Csomád–Tahitófalu 2:2 (0:2). Góllövök: Szabó D.,Vaczó T. Remekül játszottunk az elsô félidôben, ekkor padlóra
küldhettük volna az ellenfelet, de két
védelmi hiba miatt a meccs végén elúszott
a gyôzelem. Örömteli,hogy hosszú sérülés
után idén elôször lépett pályára Varga
Richárd.
Elônyünk az Isaszeggel szemben 2, az
Aszóddal szemben 6 pont, bízunk benne,
hogy mindkét csapatot magunk mögött
tudjuk tartani az utolsó három forduló so-

Pünkösdi ének Ecsedy Aladártól
Szentlélek jövel…
Adj bátor hitet,
Zengô éneket,
Mely sok bûnöst megtérésre,
Üdvre elvezet.
Szenteld meg szívünk,
Hogy eggyé legyünk,
Hogy Jézusról vallást tenni
Mindig kész legyünk.
Ha eljô az est,
Ránk fátylat ereszt.
Boldog szívvel zengje ajkunk:
Gyôzött a kereszt.
Ecsedy Aladár Zengjen hálaének címû,
1982-ben megjelent kis kötetében találtam
ezt a pünkösdi éneket. A kötet elôszavában a Szerzô életérôl és az énekekrôl is ír:
„Isten elôtti hálaadással 70 éneket bocsátok útjára, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus örök evangéliumát egyszerû, szerény
dallamszárnyak vigyék szerte.
Apai ágon zeneszeretô és mûvelô családból származom. Gyermekkorom óta zeneszeretô voltam és öregségemig is az
vagyok. A nehéz idôk és nehéz körülmények között nem juthattam a képzett
zenészek sorába. Elvégezve Budapesten
teológiai tanulmányaimat, a Nemzeti Zenedébe nyertem felvételt, és ott a hegedû
tanszakot az elsô akadémiai fokig elvégeztem. Isten akaratából emberszívek
Jézushoz vezetésén igyekeztem munkálkodni. Az emberszívek lettek Isten hegedûje számomra, hogy lelki szárnyakhoz
jutva Istent magasztaló, néki zengedezô,
és Jézus Krisztust követô emberekké
legyenek.

Szerény énekeimmel is csak ezt akarom
munkálni. Hiszem, és kérem Istent, hogy
ez a szerény munka sokak számára lehessen áldás, bíztatás a Jézus Krisztusban való
boldog életre…”
A pünkösdi ének mellett a kötetben ma
is aktuális Ecsedy Aladár egy 1931-ben,
Tahitótfaluban született éneke a magyar
néprôl:

rán is. Az edzôváltás óta 15-17 játékos látogatja az edzéseket – pénteken kicsit kevesebben –, a csapat megfeszül a bennmaradásért.
U-16-os csapatunk a bajnoki címért
küzd, mindössze 2 pont a hátrányunk a
Göd mögött.
Az U-19-es csapatunk továbbra is a 15.
helyen áll,de láthatóan fejlôdnek a fiatalok. Perbálon, Vácdukán, Csomádon vezettünk is, utóbbi meccsen két góllal is, a
Dunabogdányt a második félidôben teljesen beszorítottuk, mégis vereséggel zárultak a mérkôzések. Nagyon sokat számít,
hogy a csapat fele 3-4-5 évvel fiatalabb ez
elôírt korosztálynál,de az akarat, a kitartás
elôbb-utóbb meghozza a sikert a két dícséretes döntetlen után.
Hajrá Tahitótfalu !
Turóczi Csaba

Pedagógus napon
Tanáraink ünnepeljük
ezen a szép napon,
örvend a mi gyermekszívünk
ôszintén és nagyon.
Szüleink után ônekik
legtöbbet köszönünk,
hisz oly sokat fáradoztak,
szeretettel velünk.

Áldd meg Isten a magyar nép
szántását, vetését,
Feledje el annyi idôk
Tenger szenvedését.

Rosszak voltunk nagyon sokszor,
méltók büntetésre,
az ô szemük és a szívük
ezt mégis nem nézte.

Bíztasd most már jobb jövôvel,
vidám aratással,
Hadd boruljon le elôtted
Hála imádsággal.

Tanítottak szeretettel
minden tudományra,
hogy ne hozzunk soha szégyent
a magyar hazára.

Összeállította: Budai Mihály

Pályázati felhívás
Egyházközösségünk május 22-én kiírta
embléma pályázatát. A feladat a tahitótfalui Plébánia számára logót, címert tervezni tetszôleges technikával. Kikötés,
hogy a munkában megjelenjen a Szent
István Király Plébánia név és egy olyan
képi elem, mely a közösség tevékenységére, küldetésére utal. A pályamûvek
elkészítésére közel 1 hónap áll rendelkezésre, azaz 2011. július 25-ig
fogadunk el munkákat. A terveket a
vgellert@t-online.hu címre várjuk JPEG
formátumban vagy borítékban a plébániára kérjük leadni. A pályázók és a
nyertes jelképes jutalomban részesülnek.
Szent István Király Plébánia

Legyünk értékes emberré,
aki jövôt épít,
ki nem tékozolja szerte
minden tehetségit.
Munkájukért a mi szívünk
hálás lesz örökre,
így jutunk majd bizonyosan
mindig többrôl többre.
Tanáraink magvetése
hoz majd bô aratást,
munkájukra, életükre
kívánunk sok áldást.
A szeretet a szívünkbôl
ne fogyjon el soha,
boldog jövendônk bölcsôje
legyen az iskola.
Ecsedy Aladár, 1960. július
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A hónap madara
A gyurgyalag (Merops apiaster).
Népi nevei: méhészke, méhészmadár, török
fecske, putypuruty, parti rigó.
Tollazata a napfényben ragyogó színeket
szór: hasa kékeszöld, dolmánya, feje gesztenyebarna, vállfoltja és torka aranysárga. Szemsávja,
torokszalagja fekete. Hosszú, fekete csôre
hegyes és enyhén hajlított. Feltûnôen színes
tollazatát nem lehet összetéveszteni semmilyen
más európai madáréval. Szárnya hegyes,
háromszögletû, középsô farktolla túlnyúlik a
farkán (fiatal korban rövidebb). Testhossza 2729 cm. Jellegzetes, lágy, „prü-prü” hangot hallat, ami messzire elhallatszik; általában a gyurgyalagok jelenlétére ez utal elôször. Jellegzetes
fészkelôhelyei a nyílt területeken található löszfalak. A fészkelôhelyek gyakran távol vannak a
víztôl. Régebben jellegzetes költôhelyei voltak
a folyók magas partfalai, elsôsorban a Duna, a
Tisza, a Szamos és a Hernád mentén. Manapság
az állomány nagy része (30-60%, de az arány
évente jelentôsen változhat) mûködô vagy
bezárt homokbányákban költ. A lakott területek építkezési gödreiben alkalmilag szintén
megtelepszik néhány pár, illetve pusztagyepekben, útpadkában is költhet. A gyurgyalag partfalba fúrt üregben fészkel, de ritkán elôfordul,
hogy rövidfüves területen a földbe vájt lyukat
foglalja el. A költôüreg egy 100-200 cm hosszú
folyosó végén található kiszélesedés. A fészekalj 6-7 tojásból áll. Tojásait 1-5 naponként rakja

le, kotlását már a fészekalj teljessé válása elôtt
megkezdi, ezért a fiókák eltérô fejlettségûek és
ennek megfelelôen nem egyszerre repülnek ki.
A kotlási idô 20-22 nap, míg a fiókák kb. 30 nap
alatt érik el röpképességüket. A kotlásban és a
fiókák táplálásában mindkét szülô részt vesz.
A gyurgyalag elsôsorban repülô rovarokkal
táplálkozik. Ezekre száraz ágon, villanydróton
vagy egyéb kiemelkedô helyen ülve les, majd a
kiszemelt zsákmány után veti magát, és azt reptében fogja el. Leggyakrabban hártyásszárnyúakat (darázs, méh), egyenesszárnyúakat, szitakötôket, kétszárnyúakat (bögöly, légy), futó-,
kôris- és fináncbogarakat, poloskákat, lepkéket
zsákmányol. Házi méhet elsôsorban hûvös, hideg idôben fog. Költési idôben a telep közelé-

Álláshirdetés

ben, 1-2 km-es távolságon belül szerzi
táplálékát. Ha a telep közelében méhes található, akkor gyakoribbá válik táplálékában a
házi méh. A gyülekezô, vonuló csapatok bárhol
táplálkozhatnak.
A gyurgyalag az egyik legkésôbb visszaérkezô madarunk, amely csak május elsô harmadában érkezik meg téli szállásáról. Ôsszel
korán, már augusztus második felében megkezdi elvonulását. Elôtte gyakran nagy – több
százas – csapatokba verôdik. A vonulók folyamatosan hallatják jellegzetes hangjukat, és így
tartják egymással a kapcsolatot. A telet Kelet- és
Dél-Afrikában, többnyire az Egyenlítôtôl délre
esô területeken, illetve a Kongó-medencében
töltik. A gyurgyalag hazánk madárfaunájában a
legveszélyeztetettebb fajok közé sorolható
fészkelôhely választását tekintve. Állományuk
nagyságát, a vonulási és telelési idôszak alatt
éppúgy, mint honi költési ideje alatt számos
negatív tényezô befolyásolja.
A sorozat szerkesztôje: Sirkó-Németh Mariann
Apróhirdetések
Ne hasogassa és ne tüzelje el méretes
dió, cseresznye vagy szilvafáját!
Hasonló mennyiségû száraz aprított
kemény tüzifát adok érte.
Megegyezünk. Tel.: 06 309 444 002.
Angol nyelv tanítását vállalja diplomás
angoltanár minden korosztálynak,
nyelvvizsgára felkészítést is.
Tel.: +3630/919 0279.

VOX INSULAE SZIGET HANGJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN
SZERETETTEL MEGHÍVJUK AZ

A HÉDA TOURS utazási iroda idegenforgalmi tapasztalattal ügyintézôt, értékesítôt keres számítógépes
ismeretekkel, német, angol nyelvtudással.
Utazási irodánk a Dunakanyar teljes területén minden igényt
kielégítô szolgáltatást nyújt földön, vízen és levegôben:
• Akciós ajánlatainkkal,
• Rendezvényeinkkel,
• Hangulatos hajókirándulásainkkal,
• Kényelmes, tágas buszainkkal,
• Éttermeinkkel,
• Yacht clubunkkal,
• Koktélbárunkkal,
• Szálláshely közvetítéssel

PROGRAMJAIRA:

A LISZT ÉV JEGYÉBEN ORAVECZ GYÖRGY ZONGORAESTJE
JÚNIUS 18-ÁN, SZOMBATON 18.00 ÓRAKOR A BAPTISTA IMAHÁZBAN
MAGYARORSZÁGON KÍVÜL OLASZORSZÁG, NÉMETORSZÁG, HORVÁTORSZÁG, KANADA, EGYESÜLT ÁLLAMOK, BRAZÍLIA, HONG KONG HANGVERSENYTERMEIBEN IS MÁR JÓL ISMERIK ORAVECZ GYÖRGY ZONGORAMÛVÉSZT. A SZIGETMONOSTORI ZENEISKOLÁBAN IS TANÍTÓ MÛVÉSZ
MOST ELLÁTOGAT TAHITÓTFALUBA IS, HOGY A 200 ÉVE SZÜLETETT LISZT
FERENC MÛVEIBÔL ÍZELÍTÔT ADJON NEKÜNK.

VÁLOGATÁS A PROTESTÁNS DALKINCSBÔL
20 fô felett különhajó bérlés bármikor,
szombat délutánonként egyeztetett idôpontokban
hajókázás, 8 fô felett transzfer lehetôséggel.
Érdeklôdni lehet:
HÉDA TOURS KFT.
2025 Visegrád, Révkikötô
Jung Csaba Wilhelm
Tel: 06-70/930-5750
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ALMÁSSY ERZSÉBET – ÉNEK, RÉZ LÓRÁNT – ORGONA
JÚNIUS 19-ÉN, VASÁRNAP 18.00 ÓRAKOR A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
ALMÁSSY ERZSÉBET ÉNEKMÛVÉSZ, AZ EGRI TANÍTÓKÉPZÔ DOCENSE MOST
PROTESTÁNS ÉNEKEKET AD ELÔ RÉZ LÓRÁNT ORGONAMÛVÉSZ, FÔISKOLAI
ADJUNKTUS KÍSÉRETÉVEL.
A PROGRAMOK INGYENESEK, ADOMÁNYOKAT A SZIGET HANGJA MÛVÉSZETI
HÉT ZENÉS ESTI ÁHITATAINAK SZERVEZÉSÉRE ELFOGAD AZ EGYESÜLET.
INFORMÁCIÓ: szigethangja@gmail.com

2011. JÚNIUS

Tahitótfalu
Tahitótfalu

Községi Tájékoztató

Kalendárium, természet

Községi Tájékoztató
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Községi Tájékoztató

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
– Ferencsák István, családgondozó
(Családsegítô Szolgálat)
szerda: 12:30- 16:00 óra között
– Szimándl Ádám, családgondozó
(Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16:00-17:00 óra között
csütörtök 10:00-11:00 óra között
– Tiszóczi Enikô, pszichológus
Páratlan héten, hétfôn 13-18 óra között
– Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász havonta
egyszer hétfônként 13-17 óra között a következô
napokon: június 20., július 25., augusztus 22.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások ingyenesek és elôzetes
idôpontegyeztetés szükséges!
06 26/312-605, 06 26/400-172

Ingyenes Családterápia!
Családjában felmerülô nehézségek esetén ne
késlekedjenek segítséget kérni, mielôtt visszafordíthatatlan események történnének életükben!
Párjukkal, gyermekükkel kapcsolatos problémáik
kezelésére alkalmas lehet a családterápia módszere.
Bejelentkezés: Tiszóczi Enikô pszichológusnál
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
26-312-605; 400-172

Ingyenes Szülôcsoport!
Olyan szülôpárokat, egyedálló szülôket várunk a csoportba, akiknek nehézségeik vannak gyermekük
nevelésében.
Bejelentkezés: Tiszóczi Enikô pszichológusnál
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
26-312-605; 400-172
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Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89., tel: 06-26/312-605
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat nyári programjai a
következôképpen alakulnak:
2011. május 21.
Kisoroszi – Gyereknap
2011. május 28.
Leányfalu – Falunapok- Gyereknap
2011. május 29.
Pilisszentlászló – Gyereknap
2011. június 5.
Pócsmegyer – Gyereknap
2011. június 17-19.
Tahitótfalu – Eperfesztivál
2011. június 22.
Kisoroszi - Játszónap
2011. június 25.
Pilisszentlászló – Szent László nap
2011.június 25.
Szigetmonostor – Falunap
2011. június 29.
Pócsmegyer – Játszónap
2011. július 6.
Budakalász- Játszónap
2011. július 13.
Pilisszentlászló – Játszónap
2011. július 20.
Tahitótfalu – Játszónap
2011. július 27.
Visegrád- Játszónap
2011. augusztus 3.
Szigetmonostor – Játszónap
2011. augusztus 10.
Dunabogdány – Játszónap
2011. augusztus 17.
Leányfalu – Játszónap
2011. augusztus 24.
Szentendre – Játszónap
2011. augusztus 9-11.
Budakalász- Városi napok
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Megnyitottunk!
Spórolja meg a postaköltséget, az utazás díját! Meg tudja nézni, tapintani.
Itt Tahitótfaluban

WS
Teleshop

üzletet nyitottunk. Ha figyeli a Tv reklámjait, vásárolni szeretne, keressen bennünket.
Cím: Tahitótfalu, Visegrádi út 70.
Tel.: 06-26-385-703, 06-20-330-4237, 06-70-945-8469
Nyitva tartásról érdeklôdjön a megadott telefonszámokon.

Tulipános házikó
Gyönyörû, egyedi lakberendezési tárgyak (porcelánok, órák, képek, lámpák)
– Nagyon szép méteráru (ágynemûnek, ruhának, foltvarróknak)
– Ajándéktárgyak (különféle alkalmakra – pl: ballagás, születésnap…,
népmûvészeti jellegûek is)
– Különleges, szép bizsuk, egyéb ruházati kiegészítôk
– Készségfejlesztô, kreatív fajátékok, gyerekkönyvek
– Kovácsoltvas termékek (asztal, szék, karnis, virágtartó, kapu, kerítés megrendelésre )
– Számítógép javítás, programok telepítése (szoftver, hardver)
A hely, ahol szeretettel várjuk: 2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 16
Nyitvatartás: keddtôl péntekig 10 és 18 óra között,
szombaton 9 és 13 óra között, hétfôn és vasárnap zárva tartunk.
www.tulipanoshaziko.com (feltöltés alatt)
info@tulipanoshaziko.com
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Legyen jó formában
tetôtôl-talpig!
Hölgyeknek és Uraknak
• Pedikûr – 1 600 Ft
• Pihentetô talpmasszázs – 400 Ft/20 perc
• Zselés lakkozás
• Zselés mûköröm
• Szolárium – 250 Ft/3 perc
• UV mentes barnulás
Várom Önt elôre egyeztetett idôpontban: 06-30-408-3096
Tahitótfalu Bajcsy-Zs u. 7/A

Vitorlástábor Agárdon a
Velencei-tavi Vízi Sportiskola
telephelyén!
Elérhetôségek: www.vitorlasiskolaagard.hu
Telefonszám: Balogh László (ÖPI) 30-970-13-66
Bódy Ágnes: 30-248-7366
A 2011-es táborok idôpontjai:
1. 2011. július 16-22.
2. 2011. július 23-29.
3. 2011.július 30-augusztus 5.
4. 2011. augusztus 6-12.
5. 2011. agusztus 13-19.
Várjuk a jelentkezést 8-18 éves korig!
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Kedves Vendégeink!
Ezúton felhívjuk minden kedves vendégünk figyelmét,
hogy a

KÖRÖMKUCKÓ 2011. május 31. napon, 14
hosszú év után, VÉGLEGESEN BEZÁRUL…,
de még mielôtt bárki is elszomorodna,

csak a helyszín változik!
A társaság és a hangulat,
Alex & Kriszti személyében a régi marad!
Tehát az új címünk: Szentendre Ady Endre u. 4. földszint 4.
szám alatt, izgalmas, vandonatúj környezetben várjuk
szeretettel régi és új vendégeinket egyaránt!
Egyúttal köszönjük mindenkinek az eddigi hûséget,
kitartást, baráti hangulatot, együttérzést, vidámságot,
örömöt, beszélgetéseket, és azt a rengeteg emléket, amit
az új helyünkre magunkkal vihetünk.

Elérhetôségünk: 06-20-271-7777
Viszlát Szentendrén!
Kiss Krisztina & Tar Alexandra
Emlékeztetôül: 2000 Szentendre Ady E. u. 4. fsz. 4.
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VASTELEP
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.

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
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

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

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.

15

Tahitótfalu

Közhasznú oldal

2011. JÚNIUS

Községi Tájékoztató

Felhívás!

Hivatali szünet

Szeretettel várjuk június 15-ig a „Tiszta
udvar, rendes ház” pályázatunkra!
Minden jelentkezônek 10 virágból álló
egynyári virágpalántát adunk ajándékba.

A Polgármesteri Hivatal 2011. július 11tôl 31-ig ZÁRVA tart, azaz igazgatási
szünet lesz. A hivatali zárva tartás idején
rendkívüli ügyek intézésére ügyelet
mûködik. Szíves megértésükben bízva!
Tóth János jegyzô

Önkormányzat

Népi kalendárium
Június – Szent Iván hava
Június 8. Medárd napja
Elsôsorban az idôjóslásról nevezetes. Ezen
a napon erôs lehûlés várható. A közhiedelmek szerint, ha ezen a napon esik az esô,
akkor 40 napig esni fog – ha süt a nap, akkor
40 napig szárazság lesz.
A 40 napig tartó özönvíz a bukovinai magyarok szerint szintén ezen a napon kezdôdött.
Megfigyelések szerint, ha Medárd napján
süt a nap, akkor édes lesz a bor.
Június 10. Margit napja
Margit napján nem szabad kinyitni az ablakot, mert akkor abban az évben sok lesz a légy.
Ez az idôszak a len, a retek, a káposzta vetésének ideje.
Általában esôs napként tartották számon.
Június 13. Páduai Szent Antal napja
Páduai Szent Antal ferences rendi szerzetes,
a szembetegek, a gyulladásban szenvedôk
oltalmazója. Baranyában e napon gyújtják ôsi
módon a gyógyító erejû „Szent Antal tüzét”.
A magyarországi templomok szinte elmaradhatatlan szobra, mely elôtt általában pénzgyûjtô persely áll. Az adományokból a szegényeket támogatták.
E naphoz kapcsolódik még a „Szent Antal
tüze”, vagyis az orbánc gyógyítása ráolvasással.
Szent Antal napja dologtiltó napnak
számított.
Június 15. Vida napja
Vida napja a nyarat jelenti. A szántóföldi
növények befejezik növekedésüket és az érés
idôszaka következik. A rákok és a halak már
teljesen kifejlôdnek ekkorra.
Június 24. Szent Iván napja
Virágos Szent János vagy Szent Iván a nyári
napforduló ünnepe. Az év legrövidebb éjszakáját Európa nagy részén ôsi rítusokkal ünneplik. Nálunk a fiatalok tûzugrása és szentiváni énekei méltók említésre.
„Hosszú, mint a szentiváni ének”
A szentiván-napi szokások a keresztény
motívumok mellett még ma is ôriznek ôsibb
hagyományokat. Ezek legnagyobb részt a tûz
tisztító, gyógyító és termékenyítô hatásába
vetett hitben gyökereznek. Szokás volt e napon a tûzvész ellen mezei virágokból, füvekbôl koszorút kötni és a ház elejére akasztani
Sok helyen a tûzbe – gonosz ûzés céljából –
gyógyfüveket, gyümölcsöt, egyebet dobnak. A
gyerekek szentiváni almát szórtak, hogy bete-
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gek ne legyenek; Baranyában a sült almákból
néhányat a temetôben a sírhantokra tettek.
Számtalan hiedelem, babonás szokás fûzôdik e naphoz. A tûzgyújtáshoz a gyerekek
üszögöket vittek és felszúrták a káposztáskertben, hogy a hernyó a káposztát meg ne
egye, vagy a vetések közé, hogy a gabona
meg ne üszögesedjék.
Szent Ivánkor már megszakad a búza töve,
nemsokára aratás kezdôdhet. Az ôszi répa és
a retek vetônapjaként is említik.
A szentiváni tûzgyújtásra vonatkozó elsô
hiteles említések a XV-XVI. századból származnak. A magyarok a tûzgyújtást szentiváni
tûznek nevezik, míg az ünnepet magát
inkább Szent János ünnepének hívják.
Június 29. Péter-Pál napja
Az aratás kezdônapja.
A halászok is e napon ünneplik védôszentjüket, Szent Pétert. A nap elôestéjén rúdra
kötözött ponttyal végigjárták a falut a halászok. Másnap a vízparton halpaprikás és
túrós csusza evéssel folytatódott az ünneplés.
Szent Péter a szegedi lakatos cég védôszentje is volt, kezében kulccsal is szokták
ábrázolni.

Figyelem lányok,
asszonyok!
Ismételten ultrahanggal egybekötött
nôgyógyászati rákszûrést szervezünk!
Idôpontja:
2011. 06.24. péntek 8.00–12.00 óráig
Helye: Tahitótfalu, Kossuth L. u. 30.
Védônôi szolgálat
Idôpont egyeztetés elôre telefonon:
06-26-385-873 reggeli órákban
Védônôk

Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.

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.: 385078 • 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.: 312331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás (éjjel-nappal hívható): 06
80 300-300, általános 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 2217125 • 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.:
8–16,30-ig, Tahi Gyógyszertár, Tahitótfalu, Szentendrei út
5–15. nyitva: h-p: 8-19-ig, szombat: 8-13-ig, Szív Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.:
26/386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi
foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13,
kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek
8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrációs
rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 • KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft. Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 0682-314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00; cs:
7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.:
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK –
tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi Szentendre,
Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, 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, 503300/482 (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 folyamatosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL
– Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-112, ügyf.:
hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • POSTÁK –
Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – 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 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig,
kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105
és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént.
8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.:
385-873, fogadóórák: Zákonyiné Zubi Valéria kedd
8.30–10.30, Karneválné 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
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri 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.

