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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
A Duna parton szabad strandot létesítünk
Az elmúlt évben munkatársaimmal elôkészítettük a szabad strand létesítésének feltételeit tartalmazó dokumentumot. E dokumentum tartalmi részét a 2014. augusztus 14-i testületi ülésünkön képviselôtársaimnak ismertettem. Egyhangú
támogatásukkal felhatalmaztak a munka folytatására.
Elsôként a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatósággal kell bérleti szerzôdést kötni,
amely többek között tartalmazza a part tisztán tartását, az uszadékfa folyamatos elszállítását, illetve a bérleti díj mértékét. Az ÁNTSZnek meg kell küldeni a kérelmünket, mely alapján értesíti a szakhatóságokat. Ezzel egy idôben

el kell végeznünk a vízprofil vizsgálatot, amely
búvárok bevonásával meder vizsgálatot is tartalmaz. A vízirendôrségnek a helyszíni bejárást
követôen korlátoznia kell majd a vízi jármûvek
sebességét, illetve kikötési tilalmat is el kell rendelnie. Ki kell dolgozni az üzemeltetési szabályzatot is. A szabad strandnál kötelezôen elôírt feltételek az öltözôfülkék, zuhanyzók, WC-k elhelyezése. Mivel a víz és a csatornahálózat bôvítése
az épülô gát miatt mûszakilag nem kivitelezhetô,
illetve aránytalanul nagy költséggel járna, így
mobil objektumot célszerû kialakítani. Erre több
példát is találtam, így magas vízállás esetén, illetve szezonidôn kívül biztonságos helyen lesznek
tárolhatók ezek a mobil egységek.
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu szeptemberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Szeptember 27. Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Szent Mihálynapi Forgatag a Faluházban és udvarán. Részletek a plakátokon.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569
7507

a Faluházban

6.

Ostendo

8.

„Az Úr angyala tábort jár” 9.
Tótfalu lovasai
Kiskunmajsán

12.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület augusztus
hónapban két alkalommal ülésezett,
augusztus 14-én, és augusztus 18-án.
Schottner Jánosné és Rédai Dávid nem
vett részt az üléseken.
A testület döntéseit általában egyhangúlag hozta, ahol nem, ott azt
külön jelezzük.
Folytatás az 5. oldalon

Népház programja szeptemberben
Szeptember 27. 10.00: Habakuk Bábszínház: Zsiga és Csipet. Helyszín:
Népház. Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar próbája.
Szeretettel várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô
Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
Folytatás a 8. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
posta, illetve gyógyszertár forgalma zavartalan volt. A kivitelezô a szerzôdésben rögzített határidô elôtt elvégezte a munkát.

mobil vizes blokk
Folytatás az 1. oldalról
Dunabogdány polgármestere sokat segített az elôkészítô munkában. Többek
között elmondta, hogy az üzemeltetést
náluk vállalkozó végzi. Ez a forma a mi esetünkben is célszerû lehet.
A terv megvalósításához szükséges forrást a Fôvárosi Vízmûvel két éve megkötött
szerzôdés alapján az Önkormányzatunk
részére átutalt összegbôl fedeznénk. Ennek
a szerzôdésnek része a hosszú távú környezetvédelmi programunk, melyben fontos
szerepet kap a strand és a csónakház kialakítása, fenntartása.
Új játszótér épült
A Tahi településrészen lévô óvoda játszótere igen szûkös, elhasználódott. Ahhoz,

hogy az Almásy utcai óvoda szabadtéri játszó területeit két lépcsôben fel tudjuk újítani, szükséges volt egy új játszótér létesítése az óvoda közelében. Ezt a Liget utca és
az Almásy utca sarkán lévô önkormányzati területen alakítottuk ki, így szeptember
második felében az óvodások már birtokba
is vehetik. Ezzel egy idôben az óvodaudvar
egyik részének felújítását is megkezdjük.
Megújult a posta – gyógyszertár épülete

Erdôgazdálkodás
Az elmúlt hónapban Zambó Péterrel
a Pilisi Parkerdô Zrt. vezérigazgatójával aláírásra került a 160 hektárnyi erdô
kezelésére vonatkozó szerzôdésünk. Az
Önkormányzat közel két éves elôkészítô

A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatát elfogadva a
Képviselô-testület támogatta az épület felújítását. A fôépítész asszony szakmai felügyelete, útmutatása mellett a bizottság
által elfogadott homlokzati arculat és színvilág került kialakításra. A felújítás alatt a

Vöröskô

munkát végzett ennek érdekében, így
lehetôség nyílik arra, hogy az évtizedek óta
kezeletlen erdô területeinek helyzetét nagymértékben javítsuk. Az erdôgazdálkodásból
befolyó összeget visszaforgatjuk az
erdô szebbé tételére. Felújítjuk az erdei
pihenôhelyeket, a turista útvonalakat és
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tanösvényt építünk ki. Külön terv alapján a
Pilisi Parkerdô Zrt. szakmai iránymutatásával felújítjuk a Vöröskô környezetét, illetve
a Hétvályús forrást. A közel 300 tulajdonossal megkötött szerzôdés eredményeként,
szeptember hónapban utalásra kerülnek a
haszonbérleti díjak.
Befejezôdött az Ôsz utca felújítása
Településünk egyik legnagyobb forgalmat lebonyolító utcáját újítottuk fel az
elmúlt hetekben. A nagy forgalmat töb-
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gel járó kiépítést. A tárgyalásokat az sem
segítette, hogy a Telekom és az ELMÛ teljesen másban volt érdekelt. Az elmúlt évben
bevezetett belterületi ELMÛ nyomvonal
után fizetendô adó miatt a szolgáltató nem
érdekelt új nyomvonal létesítésében, még
akkor sem, ha az Önkormányzat vállalja a
beruházási költségeket.
Ebben az évben az ELMÛ egy eddig nem
alkalmazott stratégia alapján lehetôséget
biztosít arra, hogy az Önkormányzat saját
költségén a szakhatóságokkal történt
egyeztetés után saját kiviteli tervvel létesíthet belterületi közvilágítást. A dokumentáció szerint az egyik ELMÛ leállási pont az
Almásy utca, amely biztosítja a Hermann
Ottó utcáig a betáplálást, a másik pont a
Cinke utca. Onnan lefele haladva szintén a
Hermann Ottó utcáig ad lehetôséget betáplálásra. A terep adottságai miatt kandeláberek szolgáltatják majd a megvilágítást, földkábel kiépítéssel. A költségbecslés alapján
ez a beruházás 10.000.000 Ft-ot feltételez.
Tekintettel arra, hogy a terv feltételezi a két
ütemben történô megvalósítást, lehetôség
van arra, hogy egy vagy két költségvetési
év alatt valósuljon meg a beruházás. A tervek elkészültek, amelyek megtekinthetôk
ügyfélfogadási napon a Polgármesteri
Hivatalban.
Újabb sportolási lehetôség Tahitótfalu
központtal

bek között az is generálja, hogy sokan
ezen az utcán közelítik meg az Almásy
utcai óvodát. A kiszélesített utca biztonságosabbá, komfortosabbá és esztétikusabbá tette a környezetet. E felújítási munka
része annak az útfelújítási programunknak,
amelyet több éve folytat következetesen
Önkormányzatunk.
Közvilágítás fejlesztése
A Boros Izabella, illetve az annak folytatásában lévô Ereszvény út közvilágításának
problémája több éve napirenden van.
Folyamatosan kerestük a megoldási lehetôségeket, mivel a terepadottságok
miatt az ELMÛ nem vállalta a nagy költség-

Hadházy Sándor FIDESZ-KDNP
országgyûlési képviselô úr kezdeményezésére 2014. szeptember 1-én tárgyalást folytattunk, egy 14-18 éves korosztályt megszólító
kézilabda szakosztály megszervezésérôl.
Képviselô Úr, aki a Magyar Kézilabda
Szövetség elnökhelyettese, felajánlotta segítségét annak érdekében, hogy Tahitótfalu központtal, a mikrotérségben egy erôs utánpótlás-képzés valósuljon meg.
E találkozó elôzménye, hogy az elmúlt
évben az alsó tagozatos tanulók számára
az iskola vezetôségével együttmûködve, az
önkormányzat anyagi támogatásával, sikeresen beindítottuk a kézilabda szakkört.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tájékoztató az Önkormányzati választásokról
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelölések lezárására a választási eljárásról szóló
törvény (2013. XXXVI. tv.) értelmében
2014. szeptember 8-án kerül sor. Ebbôl
következôen sajnos a helyi lapban a jelöltek névsora nem jelenik meg, mivel jelenleg az ajánlások gyûjtése történik és a Helyi
Választási Bizottság még egyetlen jelöltet
sem vett nyilvántartásba. Természetesen

ez az állapot e tájékoztatás megírásának
pillanatában érvényes, azaz az idôközben
(mármint a lap megjelenéséig) történt
döntésekrôl a helyi hivatalos hirdetôkön és
a honlapon adunk tájékoztatást. Újságunk
különszámban szeptember 15. után biztosít bemutatkozási lehetôséget a polgármester- és képviselôjelölteknek.
Tahitótfalu-Kisoroszi, 2014. augusztus 28.
Tóth János HVI vezetô

Anyakönyvi hírek

2014-ben eddig született 13 fiú, 16 leány,
összesen 29 gyermek.
Megszülettem!
2014. augusztus 13-án, nevem:
Fábián Zoárd János
2014. augusztus 14-én, nevem:
Nagy-Kurucz Kisanna
2014. augusztus 14-én, nevem: Hegyi Ramóna
2014. augusztus 15-én, nevem: Pintér Ádám
2014-ben házasságot kötött 41 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Hódi Lehel, 84 éves, Pataksor u. 32.
Kovács Benjaminné, 83 éves, Kossuth L. u. 28.
Billegi László, 63 éves, Vörösmarty u. 10.
Páll Lajos, 65 éves, Vörösmarty u. 3.
Pavlik Bálintné, 94 éves, Szentendrei út 147/A
Szalai Ferencné, 94 éves, Arany J. u. 12.
Losonczi Benjaminné, 82 éves, Visegrádi u. 42.
Karnevál Istvánné, 56 éves, Béke út 28.
Rácz Gyula, 59 éves, Erdész u. 12.
Nyugodjanak békében!

Képviselôi fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

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

14–18 óráig
8–12 óráig
14–19 óráig
8–12 óráig
14–18 óráig
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100 éves a híd (iv. rész)
Hídunk történetének IV. részét Ürmös
Lóránt újságírónak köszönhetjük, aki
Szentendre és környékének helytörténetével is foglalkozik. Könyve és cikkei is
jelentek meg Szentendrérôl, Leányfaluról.
Újságunkban olvasva a hídról szóló írásokat
kiegészítésként levélben küldött bôvebb
leírást a híd 1914-es avatásáról és a „hídjegyekrôl”.
Segítségét köszönjük, összeállítását rövidítve közöljük.
***
A híd átadását 1914. július 5-re hirdették
meg. Június 28-án Szarajevóban megölték
Ferenc Ferdinánd trónörököst. Az egész
országban egy hetes gyászt rendeltek el és
minden ünnepséget betiltottak. A híd fel-

avatását július 12-re helyezték át.
A Budapesti Hírlap részletesen beszámolt
az eseményrôl a július 14-i számában:
A Zsófia nevû különhajó mozsárágyú
durrogása közepette fél négykor kötött
ki, és hozta a vendégeket. Vargha Gyula
államtitkár képviselte a kereskedelmi kormányzatot. Itt volt gróf Ráday Gedeon
megyei fôispán, Illés József és Simon Elemér
országgyûlési képviselôk, Szántó Albert és
Hoszpotzky Alajos miniszteri tanácsosok,
Malobiczky János miniszteri osztálytanácsos, a Magyar Királyi Államépítészeti
Hivatal vármegyei munkatársai: Pischinger
Gyula mûszaki tanácsos és dr. Bánhegyi
Géza építésvezetô mérnök. Itt csatlakozott
Ilosvay Lajos kultuszállamtitkár, dr. Almásy
László parlamenti képviselô feleségével, leá-

Önkormányzati választás 2014.
Községi Tájékoztató Választási Különkiadás
Tisztelt polgármester-, és képviselôjelöltek!
Tahitótfalu Önkormányzata a 2014. évi helyhatósági választások alkalmával is lehetôséget
biztosít a nyilvántartásba vett jelöltek számára a Tahitótfalu Községi Tájékoztató Választási
Különkiadás számában való bemutatkozásra.
Az újság terjesztése megegyezik a havi rendszerességgel megjelenô Községi Tájékoztatóéval.
A bemutatkozás megjelenése ingyenes.
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A különszám megjelenési idôpontja: 2014.
szeptember 22. (hétfô)
A bemutatkozó anyag leadási határideje:
2014. szeptember 15. (hétfô) 18:00 óra

nyával, akiket együtt fehér ruhás leánykák
virágcsokorral köszöntöttek. Almásy Sándor
pomázi járási fôszolgabíró is itt várta a vendégeket. A környezô települések lakói és
vezetôi is ellátogattak, köztük Szentendre
polgármestere is.
A községháza udvarán megtar tott
díszközgyûlésen Almásy a falu viharvert
múltját, Fülöp Béla református tanító a
híd történetét ismertette… A községházáról a régi „repülôhídhoz” vonult a menet,
ahol Kontra Imre jegyzô mondott búcsúbeszédet, majd az új hídhoz mentek. Itt a
Himnusz és Fülöp Béla beszéde után Almásy
Lászlóné, mint a híd keresztanyja a hídfônél
beverte az utolsó szögecset, Kontra Kálmán
református lelkész imát mondott, Kindl
János római katolikus plébános beszentelte
és megáldotta az új hidat… Végül Vargha
Gyula átadta a hidat a közforgalomnak és
beszédében többek között ezeket mondta:
Adja Isten, hogy ez a híd a jólétnek új forrásait nyissa meg e szép sziget lakosai számára.
Elsônek az államtitkár haladt át a hídon,
ôt követte a közönség. Este kétszáz terítékes bankett volt; az elsô felköszöntôt Vargha
Gyula mondta a királyra. Beszélt még Ráday
Gedeon, Almásy László, Almásy Sándor,
Debreczeni Sándor, Kálmán István és még
számosan.
A Va s á r n a p i Ú j s á g l e g kö z e l e b b i
száma négy fényképet közölt az átadási
ünnepségrôl.
***
Tahitótfalu Község Híd vámkezelése
jegyeket bocsátott ki az átkelôknek: külön
a gyalog személyeknek teher nélkül, külön
a könnyû jármûveknek, mint targoncának,
járgánynak, taligának, kerékpárnak, külön
szarvasmarhának, lónak, szamárnak, öszvérnek, egy falka lúdnak, külön hintónak,
kocsinak, szekérnek, motorkerékpárnak
teherrel együtt. A befolyt összeget a felvett
kölcsön visszafizetésére fordították.

mú kép (min 8x12cm 300 dpi)
Támogató párt emblémája (min. 5 cm széles
300 dpi)
Politikai párthoz kapcsolódó egyéb kampányelemet nem áll módunkban megjelentetni!
A polgármester-, ill. képviselôjelöltek anyagait ABC sorrendben közöljük.

Kérjük a leadási határidô pontos betartását!
Bemutatkozó anyag leadási paraméterek:
Szöveg terjedelme: max. 1800 karakter (szóközökkel együtt)
Portré: nagyfelbontású, színes jpg formátu-

Az elkészült anyagokat kérjük e-mailben
a tahitotfalu@tahitotfalu.hu címre a leadási
határidôig megküldeni szíveskedjenek.
Szerkesztôbizottság
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Az augusztus 14-i ülésen az elsô napirendi pontban a testület tájékoztatást kapott
a folyamatban lévô pályázatokról, beruházásokról és felújításokról. Elsô döntését a kistérségi csatornapályázat kapcsán
hozta, melyben bérbe adta a beruházás
kivitelezôjének a 2802/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részét (2500 m2)
ideiglenes depónia használatra.
Ezt követôen támogatta a Képviselôtestület a fôzôkonyha és étterem kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás ismételt kiküldését, majd
döntött arról, hogy a pályázatot mely építészirodáknak küldi meg.
A 2. napirendi pontban a testület támogatta az augusztus 20-i ünnepség programtervezetét, majd következô döntésével
csatlakozott az „Itthon vagy! Magyarország
szeretlek!” rendezvénysorozathoz.
Ezt követôen a Képviselô-testület nem
támogatta a Tahitótfalui Lovassport Egylet
ajánlását a Tahitótfalu díszpolgári cím és
emlékérem átadására vonatkozóan.
A 3. napirend keretében a Képviselôtestület tájékoztatót hallgatott meg a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról.

A 4. napirendi pontban a Kulturális
Bizottság beszámolójában tájékoztatást adott a Képviselô-testületnek arról,
hogy Tahitótfalu benevezett a Virágos
Magyarország Mozgalomba, melynek
zsûrije a közelmúltban látogatott el a
településre. A zsûri ôsszel hoz döntést,
melyrôl írásos értékelést küld.
A Tulajdoni ügyek napirend során a
Képviselô-testület több döntést hozott.
Elsô döntésével támogatta a Szentendrei
Rendelôintézet kezdeményezését egy új
ultrahang készülék vásárlására, és a beruházáshoz 827.515 Ft-tal hozzájárult.
Elvi támogatását adta a Képviselôtestület a Duna-parton strand létesítésének engedélyezéséhez, és megbízta a
Polgármestert az engedélyezési eljárás
elôkészítésével.
A helyi értékvédelmi pályázat kapcsán
három ingatlan homlokzatainak felújításának támogatásáról döntött a Képviselôtestület (Táncsics Mihály utca 5., Béke út
31., Béke út 11.)
A továbbiakban a Képviselô-testület
megválasztotta a Helyi Választási Bizottság
tagjait (Csörginé Kemény Ildikó, Rajos
Istvánné, Budai Mihály) és póttagjait
(Nagy Gábor, Plascsevics János), valamint
a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjait

(Nagy Ádám, Gubacsiné Mokos Andrea).
Az augusztus 18-i ülésen az elsô napirend során a Képviselô-testület az „Árvízi
károk helyreállítása, út helyreállítás”
elnevezésû vis maior pályázattal kapcsolatban két döntést hozott. Elsô döntésével
eredményesnek nyilvánította az eljárást,
nyertesnek pedig a Tanka Pidó Kft-t hirdette ki. Második döntésével biztosította
az ajánlati ár, és a pályázat fedezete közötti különbözetet (2.500.000 Ft).
Második napirendi pontban a 17/2014.
(IV. 8.) NFM rendelet alapján benyújtott
komp-, és révátkelések 2014. évi támogatása ügyében hozott döntést a Képviselôtestület, és nyilatkozott, hogy a csökkentett mértékû támogatás és a beruházás
megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását vállalja, melynek finanszírozását a Bodor és Fiai 2003.
Kft. biztosítja.
A Tulajdoni ügyek napirendi pontban a
Képviselô-testület támogatta a Vox Insulae
Sziget Hangja Egyesület kérelmét és 2014.
szeptember 1-tôl, 2015. június 30-ig biztosítja a Népház igénybevételét az énekkari
próbák idejére.
Tóth János
jegyzô

Felhívás Tahitótfalu község közigazgatási területén való
ebösszeírásra
Tisztelt Tahitótfalui Ebtartók!
Tahitótfalu Község közigazgatási területén az állatok védelmérôl és kíméletérôl
szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.
§-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve
2014. szeptember 01. – 2014. november 15. között ebösszeírásra kerül sor.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak
ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell
kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Tahitótfalu Község Önkormányzata
nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás
bevezetését, annak célja kizárólag a törvényi elôírásnak való megfelelés.
Az adatlap személyesen átvehetô a
Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal,
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4. szám alatt,

az iktatóben (4-es iroda) vagy letölthetô a
www.tahitotfalu.hu oldalról is.

nek még nem tett eleget, az ebösszeírási
adatlap kitöltése elôtt azt pótolja.

Az ebösszeírás 2014. november 15-ig
alábbi módok egyikeként teljesíthetô:

– Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már
szereplô, valamint a bilétával rendelkezô
és a helyi nyilvántartásban szereplô ebeket is be kell jelenteni.

– a kitöltött adatlapokat a Tahitótfalui
Közös Önkormányzati Hivatal iktatójába
leadva –2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.,
vagy postai úton beküldve, vagy a kapunál
lévô postaládába bedobva.
Felhívom egyúttal a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy:
– 2013. január 1-tôl - a hivatkozott törvény szerint - a négy hónaposnál idôsebb
ebeket transzponderrel (mikrochippel)
megjelölve lehet csak tartani. A jogszabály
megsértése esetén az ebtartó minimálisan
45.000,- Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható, ezért kérem, hogy aki e kötelezettségé-

– Az ebtulajdonosok az ebösszeírást
követôen is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.
Az ebösszeírás elmulasztásának jogkövetkezménye - az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján minimum 30.000,- Ft pénzbírság.
Tahitótfalu, 2014. augusztus 15.
Tóth János jegyzô sk.
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Tájékoztató a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtésrôl
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
szelektív hulladékgyûjtés sikerességének
elômozdítása érdekében az alábbi tájé-

koztató szerint helyezzék ki a szelektíven gyüjthetô hulladékot. Amennyiben a
lakosság nem a tájékoztató szerinti anyagokat helyezi ki, ill. nem az erre a célra – a
Szentendrei út 73. alatti éjjel-nappali ABC-

ben ingyenesen átvehetô – rendszeresített
szabvány zsákban helyezi ki, a szolgáltató
nem viszi el az ingatlan elôl a kirakott hulladékot.
Falugondnokság

Szépteremtô Kaláka indul a Faluházban
Szeretettel hívom és várom azon lányokat,
asszonyokat Szépteremtô Kalákámba, akiknek ha kevés is a szabadidejük, de szeretnék
azt kézmûves alkotással eltölteni.

rek, hímzett praktikus textilzsákok, textil és
csuhé karácsonyfadíszek, adventi koszorú
készítését, mézeskalács sütést és még sok
minden mást, amit együtt kitalálunk...

A naptári ünnepekhez, jeles napokhoz
igazodva, hagyományokon alapuló használati és ajándéktárgyakat készítünk, fôként
természetes alapanyagok felhasználásával.
Ez évben tervezem gyöngybôl fûzött éksze-

A felújított Faluházban kéthetente gyûlünk kalákába, hogy tea kortyolgatása
közben, népzenei aláfestéssel recepteket
cseréljünk, megvitassuk a mindennapi élet
gondjait, miközben ujjaink között megszü-
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letik valami szépség. A Kaláka ülésének
rendszeres napját és idejét a jelentkezôk
igényeihez igazodva határozom meg.
A jelentkezést 2014. szeptember 25-ig
várom elérhetôségeim valamelyikén:
Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész,
telefon: 30/667-6627, e-mail: gombosi.
beatrix@gmail.com
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Erzsébet-tábor legendája
Ha azt mondom: Erzsébet-tábor, talán már
mindenki hallott róla. De talán csak kevesen kerültek vele közelebbi kapcsolatba.
Jómagam is korábban csak a televízióból ismertem. Hangulatos tábori jelenetek,
hangzatos propaganda – gondoltam, de
idén januárban úgy döntöttem, hogy utána
nézek, vajon az én gyerekem is belefér ebbe
a merítésbe, vagy csak a határon-túliak, csak
a hátrányos kistérségbôl származók, csak a
fogyatékkal élôk juthatnak el. Az interneten
felmentem az Erzsébet-tábor honlapjára és

keresgéltem. Rengeteg tematikus tábor korosztályonként, sôt némelyik még nemenként is elkülönítve. Találtam sátortábort,
önismereti tábort, média tábort, sport
tábort, kézmûves tábort és még sorolni sem
gyôzöm mi-mindent. A gyerekeim kétkedve
fogadták a lehetôséget. Nem tudták, hogy
vajon milyen lesz, hogyan fogják érezni
magukat, hisz olyanok közé mennek táborozni, akikkel még azelôtt soha nem találkoztak. Most, hogy már mindegyik hazajött
a maga táborából, tele vannak élménnyel, és

Nyári tábor 2014.
Idén hatodik alkalommal került megrendezésre a Dunakanyari Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat egyik legjelentôsebb eseménye, a balatoni egyhetes táboroztatás, melynek helyszínéül a déli parton
található Balatonszárszót választottuk.
Az egyhetes táborunkban a tíz ellátott
településünkrôl húsz általános iskolás fiú és
lány jött- természetesen fele- fele arányban -,
akik még nem látták kishazánk legnagyobb
tavát.

Az anyagi hozzájárulást nem igénylô
kikapcsolódás és élményekben teli feltöltôdés part közeli kôépületben történô elhelyezés mellett teljes ellátást tartalmazott.
A jó hangulathoz mély beszélgetések, sok
nevetés, fagyizás és természetesen strandolás párosult. A mosolygós arcú és kíváncsi
tekintetû kicsinyeknek és nagyobbacskáknak természetesen a kísérô munkatársak
gondos felügyelete mellett lehetôségük
nyílt fürdésre, focizásra, társasjátékozásra,

eltökéltséggel, hogy jövôre is szeretnének
menni, és ugyanoda, és ugyanazzal a társasággal, akikkel ott együtt voltak.
Nekem, mint szülônek is nagy élmény
volt a gyermekeim táboroztatása, hisz mindegyiknek olyan tábort tudtam keresni, ami
az érdeklôdésének megfelelt, maradandó
élményt szereztem vele nekik, és mindezt
igen-igen kedvezményesen. Ajánlom mindenki szíves figyelmébe ezt a lehetôséget!
Szabó Judit
közösségi játékokra pl. dartsra és nagy meglepetésre balatoni hajózásra.
Sajnos az idôjárás nem kedvezett minden
nap, így a felhôtlen napsütötte tópart csak
korlátozottan állt rendelkezésünkre.
A hazaút során a gyermekektôl folyton azt
a kérdést kaptuk, ugye jöhetünk jövôre is.
A válaszban sajnos ki kellett ábrándítani
ôket, ez egy nagy lehetôség, mely csak egyszer adatik meg. Szívünk szerint minden
évben visszahoznánk az összeszokott csapatokat, de sajnos nagyon sok olyan gyermek él a térségünkben, aki még nem járt a
magyar tengernél.
Németh Ádám
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Ostendo
Minden kedves olvasónak boldog új tanévet kívánok! „A történelemben a véletlenek
különös ajtókat tudnak kinyitni a jövôbe.
És ha kinyílik egy ilyen ajtó, akkor be kell
lépni rajta.” Voltaire idézete megvilágosítja elôttünk a cím jelentését: ostendo =
ajtó. Ajtó egy új tanévre, egy új világra. Sok
újdonság vár ránk a következô 10 hónapban. A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 303
tanulója, 44 pedagógusa, 5 nevelô-oktató
munkát segítô alkalmazottja az intézményben munkát végzô 6 önkormányzati állományban álló technikai dolgozó, úgy vélem,
vezetésemmel képes lesz a kihívásoknak
megfelelni. 5 új pedagógust köszönthetünk
nevelôtestületünkben. Bemutatkozásukat
a következô újságban olvashatják majd.
Újabb évfolyamok tanulnak új kerettanterv
szerint. A 3 éve általam bevezetett reggeli torna folytatódik, a széles spektrumú
sportköri választék tovább bôvül: lesz futball, sakk, kosárlabda, kézilabda, röplabda,
floor-ball, játékos torna, ping-pong, atlétika,
örökmozgó, természetjárás, lovaglás, szezonális sportkör (korcsolya, úszás, kerékpározás), összesen 21 csoportban. A felmenô
rendszerû oktatásban szeptembertôl második idegen nyelvként francia nyelvet is
tanítunk, a környék iskolái közül elsôként.

A már megszokott délutáni foglalkozások
köre: énekkar, képzômûvészeti, tûzzománc,
iparmûvészeti, kézmûves, kreatív, néptánc,
matematika tehetséggondozó szakkör, angol
nyelvvizsga-felkészítô, magyar és matematika felvételi felkészítô mellett kerámia szakkörrel, német nyelvi tehetséggondozással és
az általam „zenebutik”-nak elnevezett zenei
tehetséggondozó szakkörrel bôvül idén a
választék. Mint látják, a kötelezô 16 óráig
tartó benntartózkodást tartalmas elfoglaltságokkal tudjuk a gyermekek számára
megtölteni. Ez a 3 évvel ezelôtti szakköri
választék háromszorosa! A zeneiskolába 139
gyermek nyert felvételt. Már csak 11 szabad
hely maradt az intézményben, amelyet a
szeptember 5-én tartandó pótfelvételin még
be lehet tölteni. Emlékszem, 3 évvel ezelôtt,
amikor még csak 89 zeneiskolásunk volt,
sokan hitetlenkedtek, amikor azt ígértem,
5 év alatt betöltjük a 150 fôs férôhelyszámot.
Úgy tûnik, sikerült 1200 nap alatt 70%-os
növekedést elérni tanulólétszám, 300%-os
növekedést zenetanáraink foglalkoztatása
tekintetében. Mára 6 részmunkaidôs zenetanár helyett 11 fô tanít nálunk, ebbôl 5 teljes
állásban, ettôl a tanévtôl önálló zeneiskolai
igazgatóhelyettessel. Így nem lesz szükség
még 4 évre sem ígéretem valóra váltásához.
Ostendo: tanúságot tesz valamirôl. Ez a szó
második jelentése. Bízom abban, hogy ez a
tanév is tanúságot tesz közös, gyermekekkel
és szülôkkel közös erôfeszítéseink sikerérôl.

Mind az általános iskolában, mind a zeneiskolában fontos a fenntartható fejlôdés,
amelyet csak kitartó munkával, folyamatos
belsô építkezéssel lehet elérni. Az iskolát –
bár jó lenne hamarosan vadonatújat építeni
– elôször belülrôl kell építenünk. Ha figyelmesen olvasták az elmúlt hónapokban e lap
hasábjain közzétett írásaimat, összeolvasva
a cikkek címeinek kezdôbetûit, láthatják a
fokozatos építést, és az eljutást egy új kezdetéhez:
OKTÁV
SIALIA
TALEA
EXEMPLA
NON SCHOLAE
DISZPOZÍCIÓ
OSTENDO
A szó harmadik jelentése: kapu. Az a
virágkapu, amelyen 49 kis elsôsünk szeptember elsején átlépi az iskola küszöbét,
hogy a tudás és bölcsesség birodalma felé
vezetô úton elinduljon. Kassák Lajos szavaival kívánok Nekik és minden tanulónknak,
valamint szüleiknek boldog és sikeres iskolás éveket!
„ami ma zárva marad elôttem
holnap kitárul, mint a ringó kert
kapuja, amin szürke fürtökkel
szökkentem át víg gyermekkoromban”
Kisné Balázs Enikô
iskolaigazgató

Tahitótfalu szeptemberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
hétfô 8:10-9:10: alakformáló torna,
19:00-20:00: zsírégetô step aerobic
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás
kezdô szinten 7-100 éves korig.
Érd.: Sípos István 0630/2742880

kedd 19:00-20:00: erôsítô-kondicionáló
torna
szerda 8:10-9:10: hatha jóga
szerda 10:00-12:00: baba-mama klub
csütörtök: 19:00-20:00: alakformáló torna
péntek 8:10-9:10: erôsítô-kondicionáló
torna, 9:30-10:30: kismama torna.
Az alakformáló torna, zsírégetô step aerobic, erôsítô-kondicionáló torna, hatha jóga
és kismama torna 900 forint/alkalom. Igény
esetén gyermekjóga foglalkozásokat indítunk márciustól. Bejelentkezés: Liptainé

Nagyanyáink legjobb süteménye
„A vendégnek sütemény kell!”
Hogy kínálhassák vendégeiket a XV.
Vasár napi Vásárnapon meghirdetett
„Nagyanyáink legjobb süteménye” verseny
gyôztes süteményével, közreadjuk Gállosné
Radi Ágota receptjét.
„Vizsolyban születtem, három évesen
Budapestre költöztünk. Rokonaink sajnálkoztak, s hogy megnyugtassam ôket, közöltem: Eljövök látogatóba, de a vendégnek
sütemény kell! Valahányszor Vizsolyban
járok, a háziasszony azonnal az elsô szobába szalad és finomabbnál finomabb süti
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csodákat tesz elém.
Bármelyik sütemény recepttel indulhattam volna a versenyen, de egy igazi ünnepi sütit választottam, ami olyan, mint egy
álom, az ízek harmóniája egy falat boldogsággá válik. Kicsit babrás, de a végeredmény mindenképpen megéri.
15 dkg diót ledarálunk, 10 dkg-ot apróra vágva megpirítunk. 7 tojásfehérjét 20
dkg porcukorral keményre keverünk,
majd belekeverünk 4 ek. lisztet, 1 csomag
sütôport és a diókat. 7 tojássárgáját 20 dkg
porcukorral, 2 vaníliás cukorral gôz fölött

Székhelyi Fruzsinánál a 20-2966000-es
telefonszámon. A tornákról érdeklôdni a
fenti számon, továbbá Földesi Andreánál, a
70-6000855-es számon.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt
busszal történik. Az aktuális elôadásról,
a jegyekrôl és minden egyéb programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337
5527.

kemény krémmé fôzzük. Ha kihûlt, hozzáadunk 20 dkg kikevert vajat. Kettéosztjuk
a krémet, a felébe belekeverünk 10 dkg gôz
fölött megolvasztott jó minôségû étcsokoládét.
Piskóta lapot sütünk. Ha kihûlt, rákenjük a sárga krémet. Tetejére feketekávéba
áztatott kekszet teszünk szorosan egymás
mellé. A következô réteg a csokis krém,
melynek tetejét reszelt csokival vagy szeletelt mandulával díszítjük.
Hûtôszekrénybe tesszük, s izgatottan várjuk a vendégeket, hogy learathassuk munkánk gyümölcsét, az arcokon megjelenô
áhítatos örömöt.”
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„Az Úr angyala tábort jár”
(Zsolt 34,7, Károli ford.)
Gyülekezetünkben az idei nyáron immár
három ifjúsági tábort is sikerült megszervezni. A fiataloknak van igényük arra a fajta
együttlétre, amely igazán csak Krisztus
körül lehetséges: Krisztus szeretetében kell
nekünk, hitben járó felnôtteknek erôsíteni
ôket, akkor életük részévé válik, és örömben-bánatban lesz kapaszkodójuk, tartásuk. És ez a legfontosabb ebben az életben,
semmi jobbat nem kívánhatunk a fiataljainknak, mint hogy megismerjék, megszeressék a Krisztust, és Ô életük Uraként védelmezze és tegye boldoggá ôket! A nagy júniusi tengerésztáborról már beszámoltunk e
lapban, most a másik két táborunkról írok
röviden.

Július 21. és 25. között „tanulós” német
tábort tartottunk gyülekezeti termünkben.
Nem hirdettük faluszerte ezt a tábort, mert
kísérleti jelleggel gondoltuk megtartani
olyan fiatalokkal, akiket már hittanórákról
jól ismerünk, és akkora számban, hogy az
még ne menjen a csoportos munka rovására. Így két csoportban folytak az órák, az
iskolában tanultak átismétlésére és – fôleg
– begyakorlására, hogy amikor alkalmazni kell ezeket a nyelvi formulákat, már ne
kelljen túl sokat gondolkodni rajtuk. Nem a
szórakoztatás volt tehát a tábor célja, hanem
a fiatalok értelmes elfoglalása, kifejezetten
a tanuláson volt a hangsúly: naponkénti felkérdezéssel, otthoni szorgalmi feladatokkal.
A hét ér telmi szerzôje és szakmai
vezetôje, akinek a fiatalokkal együtt e
helyrôl is köszönetet mondunk, Vágvölgyiné
Németh Éva gyülekezeti tagunk volt,
aki hatalmas nyelviskolai gyakorlattal
rendelkezô, hivatásáért élô tanárnô: rögtön
sikerült olyan légkört teremtenie az órákon, hogy a fiatalok észre se vették, hogy
tanulnak. Így megedzôdött német tudással
vághatnak neki az új tanévnek. Az ismétlô
feladatok és a legalapvetôbb „vallásos”
szóhasználat gyakorlásában jómagam igyekeztem helytállni. A fiatalok a tábor alatt
megtanulták németül a keresztyén köszöntéseket, evés elôtti imádságot, és az ároni

áldást énekelve. Minden napot rövid áhítattal kezdtünk, ahol az idegen nyelv tanulással kapcsolatos gondolatokat vizsgáltuk
meg az Ige fényében (bábeli zûrzavar: 1Móz
11; emberek vagy angyalok nyelve szeretet
nélkül: 1Kor 13,1; a pünkösdi csoda: ApCsel
2; a csillagok beszéde: Zsolt 19; indulataink
és beszédünk kapcsolata: Mt 12,33-37).
Különös nap volt a csütörtök, amelyen az
egyik kedves anyuka bográcsos ebéddel,
igazi vendégszeretettel várta a megfáradt
németeseket. Terveink szerint jövôre, ha
Isten engedi, talán nagyobb méretekben
ismét szervezünk német nyelvi „tanulós”
tábort a gyülekezetben.
Másik táborunk két és fél napig tartott,
az idén és az elmúlt években konfirmált
fiataljainknak szerveztük immár másodjára
Balatonfûzfôre. Ebben is volt mindenféle
jó: csillagvizsgáló látogatás, kalandparkozás, kirándulás Tihanyba, és sajnos csak
egy kevés fürdés a Balatonban, az viszont
naplemente után, a Fûzfôi-medence partján
álló települések különleges fényénél – habár
rövid volt, de maradandó élmény!

Nagy örömünkre a fiatalok döntô többsége a vasárnapi indulás elôtt részt vett gyülekezetünk Istentiszteletén és élt az úrvacsora szentségével is, majd hétfôn és kedden
is az Ige köré ültünk. Jó, ha a felnôtt élet
kezdete és megalapozása idején megtanulja
az ember a legfontosabbakat, ezért volt szó
Jákób életérôl, amelyen keresztül megláthattuk, hogy a csalásra épített jövendô semmi
jóval nem kecsegtet, hazugságok helyett
Isten vezetését érdemes követni tiszta,
becsületes eszközökkel. Kedden pedig a
János 9-ben az Úr Jézus által meggyógyított
vak fiatalember hitérôl gondolkodtunk el:
felismerhettük, hogy a „reális” gondolkodás,
amely nem számol Isten mindenhatóságával, mennyire megkeseríti, és kilátástalanná
teszi az emberi életet. A vak fiú egész életében vak volt, mégis az elsô jézusi szóra
elindult, mert volt reménysége és bizalma:
ha más nem is, Isten tud rajtam segíteni. És
megtörtént a csoda!
Mindannyian sajnáltuk, hogy a két és fél

nap ilyen hamar elrepült, de az élmények
birtokában jobb kedvvel és lelkiekben talán
érettebben lehet nekivágni az új tanévnek,
tehát ennyi sem volt hiába!
Az egész gyülekezettel szeptember 21-én,
vasárnap megyünk kirándulni: a miskolci
deszkatemplomban fogunk részt venni az
Istentiszteleten, majd a sárospataki református nevezetességeket nézzük meg, ill. a
vizsolyi Bibliamúzeumot. Mint ismeretes, itt
adták ki az elsô teljes, magyar nyelvû Bibliát,
melyet Károli Gáspár gönci református lelkipásztor fordított le. Ez a vidék olyan vidék,
amelyet egy hithû református embernek
idônként jó felkeresni, és elmerengeni azon,
hogy elôdeink mi mindent áldoztak fel
azért, hogy Krisztus szava érthetô magyar
nyelven szólhasson, hogy az egyházban a
krisztusi parancsolatok uralkodjanak, ne
pedig csupán emberek bölcs, de nem isteni
eredetû rendelkezései. A buszon a helyek
beteltek, így a Kedves Olvasót csak arra buzdíthatjuk, hogy szeptember 21-én gondoljon
utazó csoportunkra imádsággal: adasson
áldott igei üzenet, szép kirándulóidô és sok
lelki élmény az utazóknak. Ígérjük, minden
széprôl be fogunk számolni!
Rendszeres alkalmaink sorában két újat
szeretnék még megemlíteni: a télen megalakult gyülekezeti énekkarunkkal kétheti
rendszerességgel tartunk próbát szerda este
7 órától, ill. minden hónap második vasárnapján este 6 órától 20-as 30-as felnôttek
beszélgetôs Bibliaórája van, mely alkalom
nyilvános, várjuk az érdeklôdô református
testvéreket, akik ebbe a korcsoportba illenek.
Amint az írás elején is olvashattuk: „Az Úr
angyala tábort jár az Ôt félôk körül” – ezt a
csodát élhetjük meg napról napra gyülekezetünkben: Isten Igét, vezetést, erôt ad az
épüléshez lelki és fizikai szinten egyaránt.
Ha a Kedves Olvasó is így éli meg saját életében, arra buzdítom, adjunk hálát együtt
otthonainkban, és a gyülekezet áldott
közösségében is!
Kedves Mindnyájukra Isten áldását kéri
szeretettel:
Árvavölgyi Béla
református lelkipásztor
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Apróhirdetés
Eladó! Magyar
lapály választási
malacok eladók,
vagy
elôjegyezhetôk,
06-20-320 4767.

AMAZON
SZÉPSÉGSZALON
SZENTENDRE
DUNAKANYAR KÖRÚT 44.
(PISMÁNY ABC MÖGÖTT)
Tetováló: Mócsainé Mihály
Anita 06-30/867-8006
Pedikûr, manikûr: Erzsike
06-20/545-4029
Fodrász: Dudás Anita
06-30/617-0303

RÉGISÉGET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent ami régi,
értékes és szép hosszú évek óta gyûjtök. Legyen az
régi bútor, festmény, lakberendezési tárgy, hímzett
ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelánok,
népviseleti ruhák, régi játékok, mezôgazdasági
eszközök és sok minden más. Készpénzzel ﬁzetek.
Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit
szeretne eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta vagyok,
elérhetôségem: 06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

Konténer rendelés
Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása.
Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

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

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Tahitótfalu lovasai
Kiskunmajsán
Ismét megrendezésre került 2014 augusztusában a Kiskunmajsai
Lovasfesztivál. A fesztiválon rengeteg lovas program között válogathattak az érdeklôdôk. A rendezvény repertoárjából nem maradhatott ki a fogathajtó verseny, a solymász bemutató, a lovas szabadidomító bemutató ifj. Zerinváry Szilárd és a Tahitótfalui Zablakert
Lovasiskola közremûködésével, és persze a 2015-ös nyeregszemle
lovas ügyességi és engedelmességi terepversenyének 1. fordulója
sem.
Az ügyességi versenyen a 14 induló három, korosztálytól
függô kategóriában mérhette össze tudását . A három kategória a
következô volt : serdülô , ifjúsági , felnôtt. A versenyen a lovasok feladata nem más volt, mint az, hogy megteremtsék a ló és lovasa közti
békét és az, hogy hibátlanul teljesítsék az különbözô akadályokkal
tarkított pályát. A feladatot nehezítette az is, hogy a szervezôk több
új akadályt is beleépítettek.
És ha már lovas ügyességi verseny, akkor a Tahitótfalui Zablakert
Lovasiskola ifjú lovasai sem maradhattak ki! A lovasiskolából 5

tehetséges fiatal indult ezen a versenyen serdülô és ifjúsági kategóriában. A versenyzôk felkészítô edzôje id. Zerinváry Szilárd volt.
Lovasaink dolgát nehezítette az, hogy úgymond számukra „ idegen”
vagy alig ismert lovakkal kellett indulniuk. Ennek ellenére remekül
megoldották a feladatokat és kiváló helyezésekkel zárták a napot.
Az eredmény a következôképpen alakult a Zablakert számára:
serdülô kategóriában 1. helyezett lett Rajos Anita Kulio nevû lovával.
Anita emellett még elnyerte a verseny legfiatalabb indulójának járó
díjat is. Ugyanebben a kategóriában a 2. helyet Szabó Aliz hozta el
Kacifánttal.
Ifjúsági kategóriában 1. helyezett Zerinváry Lóránd lett Mitosszal.
A kategória 3. helye Schubauer Pannáé és Mokkáé lett. Szintén
ebben a korcsoportban Szimilkó Virág Herceggel az 5. helyen végzett.
Anitának, Aliznak, Lórándnak , Pannának és Virágnak ezúton is
nagy örömmel gratulálunk és további sikerekben gazdag versenyzést és sok kitartást kívánunk !
Májer Hanna

Baba--, gyermek-- és felnőttt-

RUHA BÖRZE
2014
4. SZEPTEMBER

13-ÁN
N

szombat délután 14.00 és 17
7.0
00 óra között

Tahitótfalu Faluházban
(Szabadság út, Tornacsarnok mellett)
immár tizenötödik éve
kerül megrendezésre a

Baba-,, gyermek- és felnőttt- RUHA BÖRZE.
Itt szeretnénk helyet biztosítani a használt, de még jó
állapotban lévő ruhák, cipők, játékok, gyermek használatitárgyak árusítására-vásárlására, börzéjére.

Kedves kisgyermekes
anyukák!

Már nem

ÚJDONSÁG:

Vállaljuk a karitatív célokra szánt, még használható állapotban lévő
ruhaneműk, játékok begyűjtését, melyeket szétosztunk a rászorulók közt.
Várjuk az eladni- és vásárolni szándékozókat egyaránt.
Az adományként begyűjtött ruhaneműkből helyben, de csak a börze utolsó
órájában, 16.00 –17.00 óra között lehet válogatni, és térítésmentesen
hazavinni.
érdeklődni lehet: Szabó Judit 06(20)543-1269
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A nyári szünet után szeptember 17-tôl ismét Baba-Mama Klub
Tahitótfaluban.
T
Helye: Sportszár emeleti terem, a focipálya mellett
ideje: szerdánként 10-12h között
támogatói díj: 500 ft / alkalom
Mindenkit szeretettel várunk!
Fanczalné B. Bea
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Tahitótfalui siker a Transzplantáltak 8. Európa
Bajnokságán Krakkóban
Kedves olvasóink megismerkedhetnek Nagy Szilviával, akinek az
EB-n elért sikereihez ezúton gratulálunk.
Tahitótfaluban élek családommal gyermekkorom óta. Úszni a
tüdô transzplantáció után kezdtem el, komolyabban három éve
sportolok. A vízben érzem igazán otthon magam, jót tesz nemcsak a testemnek, de a lelkemnek is. Heti 2-3 alkalommal edzek a
szentendrei V8-ban és a budapesti FTC-ben, ahol leigazolt sportoló
vagyok. A 2014. évben elért eredményeim alapján sikerült kvalifikálnom magam a szervátültetettek válogatott csapatába, így augusztus
16-18-ig részt vettem a Krakkóban megrendezett 8. Szervátültetettek
és Mûvesekezeltek Európa Bajnokságán 50 mell-, 50 gyors-, és 100
mellúszás, valamint vegyes-, és gyorsúszó váltó kategóriákban. Az

egyéni versenyszámokban sikerült érmet szereznem, a váltókban
a nôknél viszont csak a mi csapatunk indult, így a többi országból
induló férficsapatokkal küzdöttünk meg.
A versenyen elért eredményeim:
50 mell: aranyérem
50 gyors: ezüstérem
100 mell: ezüstérem
Köszönöm az edzôimnek, Dr. Pécsi Annamáriának és Mihály
Norbertnek, szeretteimnek és sorstársaimnak a bíztatást és a kitartást, valamint Sajtos Sándor polgármester úr támogatását, mellyel
lehetôséget biztosított a kiutazásomhoz.
Nagy Szilvia

Itthon vagy!
Magyarország, szeretlek!
Ahogy mi szeretjük Tahitótfalut.
Szent Mihály napi falusi forgatag
szeptember 27. szombat
Helyszín: Faluház és udvara /Szabadság út 1/a/
10:00-16:00 Helyi termény- és kézmûvesvásár mesterség
bemutatókkal
10:00-13:00 Bütykölde - nemcsak gyerekeknek
10:00-15:00 Szüretelô gyerekjátszó, népi játszóház
10:00-tól Kenyérlángos sütés a falu kemencéjében
11:00 Zengô Citerazenekar
12:00 Bográcsételek készítése a civil szervezetek által
16:00 Szüreti felvonulás a tahitótfalui lovasok és fogatok
részvételével. Útvonal: szigeti településrész, Faluház.

15:00 Népmese Napja- A szegényember c. mese Nyáry
Bernadett elôadásában
16:00-17:00 A mese feldolgozása kézmûvesek, mûvészek
segítségével
18:00 Szüreti felvonulók vendégül látása az elkészült
étkekkel
20:00 Szent Mihály napi pásztortûz gyújtás, pásztortánc,
közös körtánc
A nap folyamán lovas bemutató, lovaglási lehetôség a
Zablakerttel, íjászkodás a TAKI-val
A részvétel minden programon ingyenes.
A programváltozás jogát fenntartjuk.
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Vasárnapi vásárnap – képriport

Augusztus 20 – képriport
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és
szponzorálásával a

bemutatja a

Zsiga és Csipet
Cím mesét

2014. szeptember 27-én, szombaton 10 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatói jegy ára 500 Ft
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2.
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Régi magyar névnapok
IX. Földanya Hava/Szent
Mihály Hava (Szeptember)
1. Egyed, az Ete névbôl származik, jelentése: éles
2. Filéne, szép nô
3. Turzó, torozó
4. Zicsi, építômester - szláv
5. Hajnácska, Hajnalka
6. Zandirhám, mondai székely
vezér
7. Ugocsa, az onogor
népnévbôl szláv közvetítéssel
8. Kisboldogasszony, a gyermek ünnepe
9. Kajár, kiáltó
10. Tápé, türk szó: szolgálat,
tisztelet
11. Irmén
12. Agárd, fûzfacserjékkel
benôtt zátony
13. Csele, a Csala név változata, csalogató
14. Hali, nôi név
15. Báta, pocsolya, tócsa
16. Pille
17. Dizavul
18. Tardos, türk szó: megáll,
megmarad
19. Ovola
20. Kál, marad, öregember-türk
21. Földanya ünnepe
22. Senyô, a Simon beceneve
23. Pöszke
24. Zobor, gyülekezés - szláv
25. Szübál
26. Balassa, Balazsé
27. Sugárka
28. Csoma, rossz szellem
29. Uzonka, hosszúkás - türk.
30. Zsadán, méltóságnév - avar

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 •
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSALÁDSEGÍTÔ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 •
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd,
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028
• FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda:
iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS
– Dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig,
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK –
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19;
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11;
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11,
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft.
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás:
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig •
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda:
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu,
info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre,
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök:
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-300/482
(népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya), 503-300/484
(útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383, 503-300/483,
487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380 (jogosítvány),
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u.
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy.
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – AHK
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig,
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 •
VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VÍZMÛ
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, Hibabejelentés:
06/40881188, 1 mellék • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE
– Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság
tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Szabó Judit •
Megjelenik: havonta 2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a Községházán •
Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés:
Almássy és Fiai Bt.

16

