
Július 5–23. Ingyenes Nyári Napközis
Gyermektábor a Szabadidôparkban hét-
fôtôl péntekig 9:30-12:30-ig. Részletek a
plakátokon.

július 10. 10:00 Halászléfôzô verseny a
Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô
Egyesület szervezésében a Frida ház alatti
Duna-parton. Részletekrôl érdeklôdni:

Csörgô Mihály 20/968 4279, Heinzné Ági
30/743 0115.

Július 12.-18. Sziget Hangja Ökumenikus
Hét. Részletek a plakátokon. Érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806

Július 17. 11:40 „Amiért a harang
szól…Nándorfehérvár 1456”. A Mátyás
király pajzsát szállító lovashintó és a
kísérô kerékpárosok, futók menetének
fogadása a Tahi parkolóban.

Folytatás a 3. oldalon
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A tartalomból:

Polgármesteri tájékoztató 4.

Falusi asszonysorsok... 6.

Emlékezés az 1900. július 

10-i tûzvészre 7.

Mesterségük mûvészei... 9.

Lengyel-magyar történelmi

kapcsolatok 10.

Amit a cukorbetegségrôl 

tudni kell, 2. rész 11.

Beszámoló a tahitótfalusiak

adományáról 12.

Ha már az Isten kertet... 13.

Tahitótfalu júliusi

programjai

A május 27-én megtartott testületi

ülésrôl Gaál Sándorné és Wágner Péter
képviselôk maradtak távol. Elsô napiren-
di pontban a községet érintô közbeszer-
zések szerepeltek: Tahi óvoda tetôcseré-
jére, valamint a földes utak fejlesztésére
kiírt közbeszerzési eljárást ill. kiírást
megsemmisítette a Közbeszerzési Dön-
tôbíróság. Mindkettô közbeszerzés pá-
lyázathoz szükséges, ezért a szükséges
intézkedéseket megtette a polgármes-
teri hivatal. Újabb közbeszerzési eljárá-
sok kiírása mellett döntött a testület: a
májusi esôzések okozta károk helyreál-
lítására, valamint a közutak kátyúzására.
Ez utóbbit három évre szólóan hirdet-
tük meg. Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló 

az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Csapadékvíz okozta károk

A májusi rendkívüli esôzések komoly
pusztítást vittek véghez a hegyi utakon és
átereszekben.

Sajnos a helyreállítási munkálatok elô-
reláthatóan – szándékaink ellenére –
elhúzódnak. Ez elsôsorban a további

folyamatos esôzéseknek köszönhetô. A
felázott talaj alkalmatlan a földmunkák
megfelelô elvégzésére, ugyanakkor igyek-
szünk a járhatatlanná vált utakat legalább
a gyalogos forgalom számára használ-
hatóvá tenni. 

Folytatás a 4. oldalon

Árvízi védekezés a Gyepes utcánál
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Folytatás az 1. oldalról
A Közúttól ismét ígéretet kaptunk a 11-es
fôút Nagykerti szakaszának felújítására.
(Idôközben végre elkészült a régóta várt
útjavítás.)

Polgármester úr tájékoztatta a testüle-
tet, hogy a mértékadó árvízszint beígért
módosítása megtörtént. A tervek ennek
megfelelôen módosulnak. A pályázat to-
vábbviteléhez minden szükséges szerzô-
dést megkötöttünk.

Ismét kiírásra kerül a „Tiszta udvar, ren-
des ház” pályázat, a tavalyi feltételekkel.
Hamarosan pályázatot ír ki a minisztérium
mezôgazdasági utak fejlesztésére!

A képviselôtestület döntött a 2010. évi
díszpolgári és emlékérem adományozá-
sokról. „Tahitótfalu Község Díszpolgára”
posztumusz címet adományozza Benedek
István kovácsmesternek és az ôt megelôzô
kovács generációnak, „Tahitótfaluért Em-
lékérmet” adományozza Almássy Csaba
grafikusmûvésznek, és „Tahitótfalu Köz-
ség Díszpolgára” címet adományozza
Szántó Sándor festômûvésznek. Az
ünnepélyes díjátadás az augusztus 20-i
községi ünnepségen lesz megtartva. 

A képviselôtestület döntött arról, hogy a
Trianoni Emlékmû-avatásra érkezô Tóth-
falu képviselôtestületének küldöttségével
testvértelepülési megállapodást köt. En-
nek elôkészítésével megbízta a polgármes-
tert.

Szünidei szociális gyermekétkeztetésre
az állami támogatáson felül maximum 1
millió forintot szavazott meg a testület a
szociális keret terhére.

Belterületi utak csapadékvíz elvezetésé-
re 10% önrész mellett maximum 80 millió
forintra lehet pályázni. Megvalósíthatósági
tanulmány mellett környezetvédelmi
programot is kell készíteni hozzá. Az
elôkészítési munkákra árajánlatkérés mel-
lett döntött a testület. A pályázat beadási
határideje szeptember 13.

A ravatalozó esetleges bérbeadásáról a
pályázati kiírás tervezetét megküldjük a
református egyháznak véleményezésre.

Szabados-Molnár Ágnes vállalkozó tava-
lyi fûkaszálási árainak 5%-os emelését
jóváhagyta a testület.

A szentendrei tûzoltók kérésére egy-

szeri támogatásként 165 ezer forintot
szavazott meg a képviselôtestület.

A védônôi szolgálat részére 223.100.- Ft.
+Áfa összegben új számítógép vásárlását
hagyta jóvá a testület.

A földes utak fejlesztése pályázat mûsza-
ki menedzsment munkáira 8 hónapra
nettó 53 ezer forint/hó munkadíjjal a
Sarokkô Mérnöki és Szolgáltató Bt.-t bízta
meg a testület.

A Posta 10 ezer forint/hó összegért vál-
lalta, hogy a Községi Tájékoztatót házhoz
viszi. A testület elfogadta az ajánlatot.

A testület úgy döntött, hogy az orvosi
rendelônél (a kanyarban) hétköznap 8-16
óra között még ôstermelôknek sem sza-
bad árusítani. Nem tudnak parkolni a
betegek.

Akkor lesz Tahitótfaluban ôsszel kisebb-
ségi önkormányzati választás, ha mini-
mum 30-an egyazon kisebbséghez tartozó-
nak vallják magukat.

Határozatlan idôre pénzügyi és adóügyi
csoportvezetôi állás, valamint határozott
idôre igazgatási csoportvezetôi állás
betöltésére pályázat kiírása mellett határo-
zott a képviselôtestület.

Június 4-ére rendkívüli testületi ülést

hívott össze Sajtos Sándor polgármester,
ahol tájékoztatást adott az árvízhelyzetrôl,
és elrendelte a 3. fokú árvízvédelmi
készültséget.

2010. június 5-én ünnepi testületi

ülést tartott a képviselôtestület, ahol a
testületen, a civil szervezetek képviselôi
mellett jelen volt a vajdasági Tóthfalu
község 4 fôs delegációja Bata Ferenc pol-
gármester úr vezetésével. AZ ünnepélyes
alkalmon aláírásra került a két település
testvértelepülési szerzôdése. 

2010. június 14-ére összehívott

testületi ülésen Gaál Sándorné, Magyar
Gábor, Schottner Jánosné és Wágner
Péter képviselôk nem vettek részt. A rend-
kívüli testületi ülést a május 15-i rend-
kívüli esôzések okozta károkra kiírt Vis
Maior pályázatra jelentkezés indokolta. A
védekezési, helyreállítási és a pályázat
járulékos költségeinek összessége kicsivel
meghaladja a 10 millió forintot. A szük-
séges önrész 4 542 ezer forint, melynek
biztosításáról döntött a testület. 

A tervezett csatornafejlesztésre beadan-
dó kistérségi pályázathoz még nem ké-
szült megállapodás, mert nincs még meg-
felelôen elôkészítve. A határidô viszont
közeleg.

Sajtos Sándor polgármester beszámolt
az árvízi védekezésrôl. A védekezés meg-
könnyítésére 250 ezer Ft+ÁFA értékû
nagyteljesítményû szivattyút vásárolt az
Önkormányzat.

Az árvíz kapcsán elmaradt Eperfeszti-
vállal kapcsolatosan kártérítési igénnyel
nem lépett fel senki. A Lovas Sport Egylet
tervei szerint a július 30–augusztus 1-i
hétvégén pótfesztivált tartana.

Szabó Judit

Önkormányzati hírek

2010-ben született 8 fiú, 15 leány, össze-
sen 23 gyermek

Megszülettem!
2010. május 26-án, nevem: Verebes Hanna
2010. június 14-én, nevem: Bakk Boglárka

Házasságot kötött 4 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Pál Tamás, 66 éves, Rózsa u. 53.
Debreczeni József, 92 éves, Szentendrei út 157.
Surján Lajos, 69 éves, Móricz Zs. út 14.
Németh Sándor, 62 éves, Pacsirta u. 12.
Berinszki Józsefné, 85 éves, Petôfi S. u. 21.

Anyakönyvi hírek



Folytatás az 1. oldalról
Július 30–31–augusztus 1. 

12. Eperfesztivál
Július 30–31–augusztus 1. „…Táltos
szárnnyal égig szállok…” c. kiállítás az
Eperfesztivál keretein belül, mely a tahitót-
falui lótartás múltját és jelenét mutatja be.
A kiállítás Almássy Csaba, tahitótfalui
grafikusmûvész Eperfesztiválokra tervezett
grafikai munkáit is bemutatja. A kiállítás
ünnepélyes megnyitója 2010. július 30.-án
19:00.
Július 31. szombat 11:00: Habakuk
Bábszínház bemutatja „A világgá ment
csacsi és bari” c. mesét az Eperfesztivál
keretén belül. Helyszín: Fesztiválpark,
Nagyszínpad elôtti terület

Faluház rendszeres programjai

Ôszirózsa nyugdíjas klub össze-

jövetele szünetel

Gyermek képzômûvész szakkör

szünetel 

Falu-téka szünetel

Magház szünetel

Ez az a ház-diákklub szünetel

Keddenként 18:00: Bibliai beszélgetések,
vezeti: Néhlich Edit, +3630/565-4660

Népház rendszeres programjai

Kedd, csütörtök 17:30-18:30

Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, 0620/560-4065
Néptánc tanítás szünetel                        

Szerda 16:30-18:00 Szabás-varrás tan-
folyam, vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike,
06/26 385-325, ingyenes
Szerda 17:00-18:00 6-9 éves
gyerekeknek hastánc tanítás, 18:00-19:00

9-14 éves gyerekeknek hastánc tanítás,
vezeti: Tóth Evelyn, 0620/9291325
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája, érdeklôd-
ni: Szabó Judit, 0630/338-6806
Programokról érdeklôdni lehet: Béres
Gabriella mûvelôdésszervezônél: 0630-
337-5527.
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Tahitótfalu júliusi programjai

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal július 5-tôl július 23-ig

zárva tart, mely idô alatt ügyeletet tartunk.

A rendkívüli események, ügyek keze-
lése, intézése biztosított ezen idô alatt is.

Szíves megértésüket kérjük!

Tisztelettel: Tóth János jegyzô

Igazgatási szünet 

( július 5-23-ig)

Tahitótfalu község jegyzôje pályázatot
hirdet a Polgámesteri Hivatalban betöl-
tendô igazgatási csoportvezetôi és
pénzügyi csoportvezetôi állásra.

Az állás 2010. augusztus 02-tôl tölt-
hetô be. A pályázat leadási határideje
2010. július 08. 12,00 óra a Polgár-
mesteri Hivatalban, vagy postán a határ-
idôig beérkezôleg.

További információ: Tóth János, 06-
30/269-9524

Részletes pályázati feltételek a tahitot-
falu.hu honlapon és a Polgármesteri
Hivatal hirdetôjén található.

Polgármesteri Hivatal

Pályázat igaz-

gatási és pénzügyi

csoportvezetôi

állásra

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
Tahitótfaluban 2010. évben még a Pest
Megyei Kéményseprô Kft. dolgozói végzik
el a kéményseprô-ipari közszolgáltatást, az
érvényben lévô szerzôdésünk alapján.

A feladat ellátását 2010. július 15-tôl
kezdik el településünkön.

2011. január 01-tôl ezt a szolgáltatást a
Somogy Megyei Kéményseprô Kft.
Kaposvár fogja végezni.

Önkormányzat

Tájékoztatás

kéményseprô-ipari

közszolgáltatásról

Az a célunk, hogy településünk minden
évben szebb legyen.

Ebben az évben is eljött a tavasz, igaz
nem olyan kellemes idôjárást hozva, mint
azt szerettük volna. Hideg esôs idôre éb-
redtünk reggelente és ez hetekig nem is
változott. Végre azért kisütött a nap és a
már rég megtervezett virágültetést elkezd-
hettük. Szorgos kis csapat látott neki a
feladatnak, és az elôzô évekhez hasonlóan
társadalmi munkában több száz virág-
palántát ültettünk ki, széppé varázsolva a
köztereket.

A futómuskátlikat is kihelyeztük az
oszlopokra, 60 cseréppel bôvítve az elôzô
évi muskátliállományt. Minden szerénység
nélkül állíthatjuk, hogy szemet gyönyör-
ködtetô látványt nyújtanak.

A virágpalántákat minden évben Szmut-
ni Péter kertészetébôl vásároljuk, aki a
település részére kedvezményes áron  biz-
tosítja azokat. A virágok kiültetésében is
sokat segített, és azok késôbbi gondozásá-
val kapcsolatban is ellát minket hasznos
szakmai tanácsokkal. Ezúton szeretném
neki megköszönni, hogy segítô közremû-
ködésével ebben az évben is sikerült szeb-
bé varázsolnunk községünket.

Köszönet jár továbbá Csörgô Mihály
alpolgármester úrnak, aki elkészítette a
további 60 cserép muskátli kihelyezésé-
hez szükséges virágtartókat, és Szente
Gábornak, aki segítette ôt ebben a
munkában.

Köszönet Gaál Sándornak, aki immár

évek óta szintén társadalmi munkában-
fáradhatatlanul locsolja a körkertben a
virágokat.

Végezetül szeretném megköszönni
mindazoknak, akik gondot, fordítanak kör-
nyezetükre, virágosítanak, és ezáltal min-
denki örömére szebbé válik ez a település.

Szép színfolttal találkozhatunk a fô-
téren, ahol Nagy Lajosné Erzsi néni gon-
dozott kis virágágyását, Tóthné Vanyák
Mónika ízléses virágdekorációját és a
Bolláné Pintér Katalin boltja elôtti virág-
tartókat láthatjuk.

Legvégül, de nem utolsó sorban az ezévi
virágültetô kis csapat tagjai: Bozóki
Sándorné, Balázs Csilla, Fekete Lászlóné,
Fülöp Ida, Fábián Jánosné, Gaál Sándor,
Karácsony Ádám, Nagy Lászlóné, Szmutni
Péterné, Szmutni Péter, Rainer Gabriella,
Takács Györgyné, Perneczky-Csányi Er-
zsébet, Wajnold Györgyi és aki immár
több éve megszervezte, összefogta és
mindig aggódik a kiültetett, kihelyezett
virágokért, Gaál Sándorné képviselô.

Rainer Gabriella

Szép, szebb, legszebb!!!
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Folytatás az 1. oldalról
Másodsorban, ahogy arról korábban az

önkormányzat honlapjáról és az elôzô lap-
számból is értesülhettek, az újjáépítéshez
Vis Maior pályázatot adtunk be. Egy 2010.
évi közbeszerzési törvény módosítása
folytán azonban a helyreállítási munkála-
tokat is közbeszereztetnünk kell. A hirdet-
ményt csak a pályázat lezárása után tudjuk
kiírni, melyre a napokban került sor.

Árvíz

2010. június 04-én, pénteken 08.00
órától a Duna áradása miatt II. fokú árvíz-
védelmi készültséget rendeltem el, mint a
helyi védelmi bizottság vezetôje, melyet
június 11-én péntek 16.00 óráig tartottam
fenn. A készültség a hét végére elérte a III.
fokot is. A 2006-os, eddig mért legma-
gasabb árvíz szint alatt 45 cm-el tetôzött a
Duna. A legkritikusabb nap a hétfô volt,
amikor a talpszivárgás miatt a víz elöntötte
a hídfô déli oldalán lévô telkeket is, és a
gát Gyepes utca felôli részén buzgárok
törtek fel. Ezen a napon Pócsmegyer és
Szigetmonostor lakosságától, valamint e
két település önkormányzataitól kaptunk
azonnali segítséget, amit ezúton is köszö-
nök. Emiatt kellett kedden a védekezési
létszám növelése érdekében rendkívüli
felhívást intéznem a lakossághoz. Este
18.00 órától másnap délig hat órás szaka-
szokban 40 fôs készenléti állományt igye-
keztünk megszervezni. Mint a katasztrófa
helyzetek elleni védekezés egyszemélyi
felelôse, sajnálattal állapítottam meg, hogy
ezt a három turnust nem tudtuk maradék-
talanul feltölteni. Nagyon örültem annak,

hogy láttam új arcokat is az önkéntes
jelentkezôk között, azt azonban most is
bátran kijelenthetem, hogy a többség
most is azokból tevôdött össze, akikre a
falu mindig számíthat, ha baj van. A Vis
Maior igényünket az árvízkárok eny-

hítésére is beadtuk. Pozitív elbírálás
esetén ebbôl a pénzbôl tudjuk visszapó-
tolni a védekezés során keletkezett több
milliós, az önkormányzat által kifizetett
összegeket.

Trianon emlékmû

Elsôsorban lakossági, valamint a Kultu-
rális Bizottság kezdeményezésére a Képvi-
selô testületünk úgy döntött, hogy emlék-

mûvet állít a trianoni békediktátum
aláírásának 90. évfordulójára. 

A most felavatott központi mag meg-
építése közel 3.000.000 Ft-ba került,
melyet a kulturális és a tartalék keret ter-
hére fizettünk ki. Mint az ismeretes, tavasz
óta folyik az emlékmû megépítéséhez a
lakossági felajánlások gyûjtése. Az önkor-
mányzat 11742087-15393771-es költség-
vetési számláján 2010. június 18-ig 69.000
forint gyûlt össze. 

Az avatásra 2010. június 4-én került sor.
A megjelentek egy nagyon színvonalas
mûsort láthattak. A megemlékezésrôl
összefoglalót olvashatnak az önkor-
mányzat honlapján.

Számomra különösen emlékezetes
marad az esemény azért is, mert elôször
fordult elô, hogy Szénási László reformá-
tus lelkész úrral, Vénusz Gellért katolikus
plébános úrral és Nagy Sándor baptista
lelkipásztorral közösen helyeztük el a
megemlékezés koszorúját.

És itt, e helyen is szeretném kifejezni
külön köszönetemet Csereklye Ferenc,
Imre Ibolya, Juhász László, Papp Károly és
Sápi András helyi lakosoknak, illetve vál-
lalkozóknak, hogy önkéntes munkájukkal
lehetôvé tették az emlékhely megépítését
és a szobor környezetének kialakítását. 

Szúnyoggyérítés

Az elôzô évinél lényegesen több gyé-
rítést tervezünk megrendelni, amit a sok
esô, a belvíz és árvíz tesz indokolttá. Azt
tapasztaljuk, hogy a földi ködösítéssel
végzett gyérítés lényegesen hatékonyabb,
így ezt kívánjuk elsôsorban alkalmazni.
Biológiai irtószer használata sajnos nem
vehetô igénybe, mivel az ilyen készít-
mények nem rendelkeznek magyarországi
felhasználási engedéllyel.

Polgármesteri beszámoló az elmúlt

idôszak fontos eseményeirôl

A Trianon emlékhely avatása 2010. június 4-én

A Trianon emlékhely avatása 2010. június 4-én



���� �������	�
�
�������	
���������

Önkormányzat2 0 1 0 .  J Ú L I U S

5

Testvértelepülési Kapcsolat

2009-ben a Képviselô-testület elhatároz-
ta, hogy testvértelepülési kapcsolat léte-
sítése céljából felveszi a kapcsolatot a vaj-
dasági Tóthfalu településsel. Elôzetes
egyeztetést követôen 2010. június 4-én
Bata Ferenc Tóthfalu polgármestere veze-
tésével küldöttség érkezett községünkbe
és aláírásra került a testvértelepülés
szerzôdés az alábbi tartalommal:

„Tóthfalu és Tahitótfalu e dokumentum
aláírásával nyilvánítják ki, hogy egymást
testvértelepülésükké fogadják. A vajdasági
Tóthfalu és a Pest Megyei Tahitótfalu
vezetôségének szándéka, hogy a két
község megismerje egymás történelmét,
hagyományait, jelenét, terveit, lehetôsé-
geit. Mindkét település vezetôsége elha-
tározta, hogy kiépítik egymással a kulturá-
lis, sport és turisztikai kapcsolatokat. A
testvértelepülési szerzôdés a trianoni
békediktátum 90. évfordulóján 2010.
június 4-én, a Nemzeti Összetartozás
Napján került aláírásra a tahitótfalui
Trianon emlékmû központi magjának
avatása alkalmával.”

Az útpályázatról

E témában van számunkra egy kellemes
hír, amely nem más, minthogy sikerült
aláírni a belterületi utak építésére
vonatkozó támogatási szerzôdést. Sikerült
minden olyan kiegészítô dokumentumot
elkészíteni, amelyek az építési engedély-
ben, illetve a pályázat kiíró által rögzített
feltételekben szerepeltek. (Vízjogi enge-
délyes tervek és vízjogi létesítési engedé-
lyek.)

Annak érdekében, hogy a szerzôdés
aláírását követôen, késedelem nélkül
tudjuk a beruházást megkezdeni, feltéte-
les közbeszerzési eljárást kezdeményezett
a Testület. Eddigi munkánk során, soha
nem tapasztalt módon, azonban már a
közbeszerzés kiírását is megtámadták. A
Közbeszerzési Döntôbizottság a kiírásban
szereplô feltételeinket csak részben fogad-
ta el, és összességében az eljárásunkat
hatálytalanította. Ennek megfelelôen
újabb eljárást kell kezdeményeznie a
Testületnek. A szigorú szakmai feltétel-
rendszer közé szorított közbeszerzésünk
azzal a szándékkal készült, hogy – EU-s
pályázathoz kapcsolódó beruházásról van
szó – nem kockáztatjuk a támogatási
összeg odaítélését, visszavonását, minôsé-
gileg rossz, késedelmes beruházás kap-
csán. Azaz, a Testület olyan szigorú sza-
bályrendszert állított fel a pályázaton részt
venni szándékozók számára, hogy azon
csak nagyon kevesen tudtak volna indulni. 

A következôkben egy lényegesen széle-
sebb kör számára is teljesíthetô felté-
teleket kell szabnunk. Itt jegyezném meg,
hogy az elmúlt évben majdnem olyan cég

nyert egy pályázatunkon, akiknek útépítés
referencia kapcsán csupán kertészeti,
díszburkolati referenciái voltak. Árajánlata
viszont elsô látásra nagyon kedvezônek tûnt.

E gondolatok között kell megemlítenem
azt is, hogy az elôzô évrôl elmaradt óvodai
tetôfelújításra – minisztériumi engedéllyel
– közbeszerzést írtunk ki, amelyet egy
helyi vállalkozó nyert meg. Azonban a

Közbeszerzési Döntôbizottság érvénytele-
nítette a Képviselô Testület által nyertes-
ként elfogadott pályázatot. Természetesen
nem hagyhatjuk a fennmaradó forrást
elveszni, ezért ismételt kérelmet fogalmaz-
tam meg az illetékes minisztérium veze-
tôjének. Kértem, tegye lehetôvé Tahitótfalu
számára, hogy 2010. december 31-ig hasz-
nálhassuk fel a fennmaradó pénzforrást. 

Azért érdekes információk ezek, mivel a
közbeszerzési referensünk, több mint 6
éves tahitótfalui és egyéb munkája során,
a hozzánk eljuttatott szakmai kifogásokkal
még nem találkozott. Az Almásy utcai
óvodával kapcsolatos döntés miatt a
Fôvárosi Bírósághoz fordultunk, amely
költségeit a közbeszerzési referensünk
írásban rögzítve átvállalta.

HPV

Sikeresen zárult a HPV védôoltás prog-
ram. A képviselô testület 2010. évi költ-
ségvetésében jóváhagyta, hogy maximum

3 millió Ft-tal támogatja a Tahitótfaluban
élô 13-15 éves gyermekek számára a HP
vírus elleni védôoltást. 

A három oltásból álló program elsô és
második ciklusa már befejezôdött, mely-
nek keretén belül 51 leánygyermek és 1
fiúgyermek részesült védôoltásban. A har-
madik oltás tervezett ideje: 2010. október
06-a lesz. Ezúton is köszönjük Dr.

Szécsényi Ilona orvosnô és Karneválné
Székely Erzsébet védônô közremûködését!

60 gyermek meleg étkezését biztosítja

ebben az évben is az Önkormányzat

Gyermekvédelmi kedvezményben a
településünkön több, mint 100 gyermek
részesül. Közülük pályázat útján 40 fô
meleg étkeztetését finanszírozza az állam
a nyári szünetben. Mivel közel 100 gyer-
mek tartozik ebbe a csoportba, így a
Képviselô-testület döntése alapján az
önkormányzat saját finanszírozásban még
21 gyermeket étkeztet ebben az évben is
csakúgy, mint tette ezt az elmúlt évben.

A nyári iskolai szünet ideje alatt az
önkormányzat szállítja házhoz az ebédet a
gyerekeknek.

Dr. Sajtos Sándor

polgármester

Dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu és Bata Ferenc a vajdasági Tóthfalu
polgármestere aláírták a testvértelepülési szerzôdést
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Pintér Mihályné (84)
Négy évig várt arra, hogy a férje hazatér-

jen Oroszországból. (L. Hôseink: 106–8.)A
háború idején már idôs édesapját újra be-
hívták utász szolgálatra – annak ellenére,
hogy szolgált az elsô háborúban is – Szi-
getmonostorra, másokkal együtt. Édesanyja
itthon maradt három leányával. Földjük
nem volt túl sok, s talán ezért is mindent
meg kellett tenniök a megélhetésért,
hiszen a földbôl származón kívül semmi
jövedelmük nem volt. A bombázások ide-
jén az Unger-villa pincéjében húzták meg
magukat, amit hosszú padokkal – mint a
templomban – láttak el, hogy minél több
oda menekülôt be tudjanak fogadni. A
faluból sokan menekültek ide. Egy alka-
lommal a bomba a közeli Cseresznyés-
völgybe esett. Ekkor ô azt mondta, többet
nem menekül ide, mert a bomba bárhova
leeshet. Szüleikkel dolgozták a földeket, s
akkoriban tisztességesen meg lehetett élni
a becsületes paraszti munkából, nem úgy,
mint manapság. Az Ecsedy esperes úr azért
vett magának lovat, hogy segíthessen azon
asszonyoknak, családoknak, akik férfi tagjai
a harctereken voltak. A Bozóki Sándor te-
metésekor az oroszok a váci templom-
toronyból lôni kezdték a mai Hôsök terét.
Így a halottas menet szétrebbent, oltalmat
keresni, így csak a pap és a szülôk kísérték
ki a fiatal leventét a református temetôbe.
Amikor az oroszok Vácról a hegyek mögöt-
ti Pilisvörösvárt lôtték, felettük húztak el
süvöltve az aknák, ágyúlövedékek. Retten-
tôen féltek. Édesapja azt mondta nekik,
hogy ha hallották a lövedék hangját, nem
kell félni, mert az már messzire megy. Csak
az öregek, gyermekek és az asszonyok ma-
radhattak itthon. Nehéz sors volt, szinte
semmijük sem volt a népeknek. Akkor min-
denki járt a templomba, ami nap, mint nap
teli volt. Az iskolások a templom elôtt gyü-
lekeztek, majd a templomi imádság után
kettôs sorban elmentek az iskolába, ahol a
napot szintén imádsággal kezdték. Ez így
volt gyermekkora óta. A tanítás befe-
jezésekor együtt jöttek el az iskolából, s
„Isten áldja meg a rektor urat” köszöntéssel
indultak haza. A válasz pedig: „Jó napot
adjon Isten” volt.

Mikor késôbbi férje, Pintér Mihály haza
jött, 88 kilóról 44-re lefogyott. Náluk két
kézzel kapaszkodott az ágy és az asztal
sarkába, hogy bírjon állni. Szigorúan betar-
totta a fokozatos táplálkozás rendjét, így
már három nap után látszott, hogy erôre
kap. Ekkor mondta neki az édesapja kéz-
fogás közben, hogy csak a jó magyar föld-
ben terem jó búza, mert használt neki a
hazai étel. Szomorú volt látni másokat, akik

a hosszú fogság után hazatérve nem tudtak
ellenállni az ételnek, rendszeresen túlter-
helték magukat s igen hamar meghaltak
sorjában.

Szabó Mihályné (82)
A oroszok bejövetelekor hozzájuk is be-

szállásoltak egy öregebbet és egy fiatalab-
bat. Az idôsebb csak kopogtatás után lépett
be a szobába, mondván nekik, hogy ha a
magyarok így csinálják, akkor ô is. Mikor a
Vaczó pékségbôl a többi orosz elzabrálta a
falubeliek kenyerét, az öreg azt hitte, hogy
a Pintér családét is. Az oldalfegyveréhez
kapott, hogy rendet csinál, de a háziak
mondták neki, hogy az ô kenyerüket nem
vitték el. Ô görög-keresztyén volt, s otthon
két olyan korú lánya volt, mint a Pintér
lányok. A szobája sarkában pedig mindig
ott volt a feszület. Az idôsebb papírt is írt,
hogy igazolja ottlétüket, elkerülvén, hogy
másokat szállásoljanak be hozzájuk. Mind-
kettô rendesen viselkedett. Még robotra
sem kellett menniök, mert azt mondta,
hogy édesanyjukkal éppen eleget dolgoz-
nak az állatok eltartásával, gondozásával.
Szállásoltak el náluk német és magyar kato-
nát is. Ez utóbbi Szombathely környékérôl
származott. Búcsúzáskor megígérte, ha ha-
zaér, tudatja velük. Budapest még ez után
esett el. Talán ezért nem jött sohasem
levél. Édesapja az I. vh.-ban vízibetegséget
kapott, 40 évesen elhalt, s így rengeteg
munka hárult rájuk.

Ô hittel vallja, hogy az Úristen minden-
nap megújította és megújítja irányában
kegyelmét, ezért bírta ki élete minden meg-
próbáltatását. Még baba korában édesanyja-
hogy dolgozhasson – az akácfa ágára akasz-
totta azt a baba tartót, amiben ô feküdt.
Talán ezért szereti mind máig a földet, s ha
újra születne is, nem élne másként, mint a
föld szeretetében és a vele való, számára
örömteli munkálkodásában. Akkor szegé-
nyen is boldogok voltak, az emberek össze
tartottak. Ma e helyett kapzsiság, gyûlölet,
szeretetlenség uralkodik. Ha a javakból
kevés is volt, mégis boldog volt.

Debreczeni Lajosné (85)
A légiriadók idején mindig kongatták a

harangot is, s légitámadások idején futottak
a pincébe. A szomszédok összejártak: egy-
egy éjszaka fölváltva aludtak a másik
háznál, hogy együtt ôrizzék a házat. Az ô
házukban volt az oroszok irodája. Néme-
lyek vittek volna tyúkot az irodai oroszok-
nak, de azok nem fogadták el. Szóval, ren-
desen viselkedtek.

Szomorú volt látni az Erdélybôl rozoga
szekereken menekülô magyarokat. Édes-

anyja mindennap friss kenyereket sütött, s
azok felét mindig szétosztották a menekü-
lôk között.

Halkabban…(Gyóni Géza 1915)
Halkabban járjon, aki él, 
S dúdoljon csöndes éneket.
Messzi sírdombok fejinél 
Ma ezer gyász-szobor mered.
Ezer menyasszony könnye hull, 
S eztán már mindig sír szegény.
Mély sírban álomtalanul 
Alszik ezer, szép vôlegény.
Lányok, virágot szedjetek, 
Díszítsétek a sírokat.
Nem lesz már vôlegényetek, 
Ki oly szelíden simogat.
Mind hû volt s pompás férfi mind, 
Kikrôl legendát szô a tél.
Szemük a sírból ránk tekint: 
halkabban járjon, aki él.

Csodák (Gyóni Géza, utolsó versszak)
Mindennap új csodára ébredek: 
Hogy élek még, túl ennyi véres harcon.
Ó, hogy gyôzni tud minden vész felett 
Egy imádkozó, édes, gyönge asszony.

Ami a „Hôseinkbôl” kimaradt – utol-

só rész

A megfellebezhetetlenül haladó Idô mú-
lása – miként a hullámok – fel-fel dob a
múlt mélyébôl sok ismeretlen dolgot. Így
kerültek a felszínre a két háborúval kapcso-
latban a következôk:

– részlet néhai Nagyházú László emléki-
rataiból: (az I.vh.) „…kitört az elsô
világháború és az sokat elrontott… csak
azt írom meg amit mi átéltünk. A nép
csak annyit tudott, hogy a szerbek meg-
ölték a tronörököst, és a király háborut
inditott ellenük. A mozgositást a kisbiro
kidobolta a faluba, hogy minden 22 évnél
idösebb, és 42 évet még benemtöltött
személy, aki katona volt, azonnal jelent-
kezzen abba a laktanyába ahol katona
idejét töltötte. Amikor a dobolást elvégez-
te, a padalá rugta a dobot és ment ô is
katonának. Másnap az emberek ezrei
mentek a különbözö laktanyákba. Édes-
apám az elsô honvéd gyalogezredhez tar-
tozott, oda vonult be. De sem a laktanyá-
ba, sem az udvarán nem fértek el. Kint
voltak sok százan a Népligetben sok ideig.
Mert egyszerre 20 korosztályt hivtak be,
és annyi embert nem tudtak se lekönyvel-
ni, se fölszerelni, se élelmezni, még hejet
se tudtak adni máshol csak az utcákon.
Kint voltak a szabadban. A közelieknek
hordtak az asszonyok enni, de a
messzebb lakók csak nézhettek, kopogott
a szemük. Dicsérték azokat az okosokat
akik igy rendezték a dolgot, mondogat-
ták, hogy „a kapaután ültetett magyar
királyi nagy eszük volt.” A férfiak

Falusi asszonysorsok a nagy háborúk idején...

avagy ami a „Hôseinkbôl” kimaradt.  IV. rész 



Mi, magyarok, egy olyan nép-nemzet
vagyunk, akiket történelmünk örökké
emlékezésre kényszerít. Ezúttal emlékez-
zünk meg az éppen 110 esztendeje történt
hatalmas, a falut elpusztító tûzvészrôl,
melyet Dr. Ecsedy Aladár esperes úr imí-
gyen említ: „Ezerkilencszázban volt
ismét nagy tûzvész, Amilyenre nem
emlékszik itt emberész. Pap Jánosnak
házánál gyult fél kilenckor, Rohamosan
elterjedt a szélvihartól. Lángban égett a

torony miként egy fáklya, a határbol
mindenki rémülten látta. Ámde mire
hazaértek, mind elégett, Százhuszonhét
lakóház mind martalék lett… Legna-
gyobb kárt a mi egyházunk szenvedte,
Mert elégett minden egyes épületje.
Emberekben hála Istennek kár nem
esett, Így ôrzi ezt számunkra az
emlékezet…” „…iskola, paplak,, rektor-
lak és a községnek több, mint 3/4 része
égett le…” A helyi római kat. gyülekezet

plebánosa errôl ezt írja: Ezen a napon
„…Tótfalu szívrendítô rázkódtatáson
ment keresztül. Ugyanis d.e. 9 óra után
a falu református templomon felül
kigyulladt, leégett 130 ház,…a róm.
kath. tanítói lakás, a templomból sike-
rült a felszerelést megmenteni, de a
harangok leestek. Borzasztó látvány
tárult az ember szeme elé…”

A református egyházi jegyzôkönyv
külön fejezetet szentel az eseményeknek:
„1900. július 10-ike! Örökké emlékezetes
nap marad egyházunk történetében!
Szomorú történet, gyászos esemény
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elmentek, és idehaza csak az üresfalu, az
öregek, az asszonyok, gyerekek, és a sok
munka maradt. Nem sok idömulva min-
ket gyerekeket is vittek Vácra a vasutál-
lomásra, bucsuztatni a harctérre menö
katonákat. Sokan voltak ott, voltak sejem-
be öltözött uri asszonyok rózsa csokorral
a kezükbe, voltak cilinderes urak, szivart
osztogattak, kijöttek templomi zászlókkal
és szentelt vizzel a papok. Be szentelték és
megáldották az ágyukat és a fegyvereket
amivel a másik embertársukat ölték, a
Jézus nevében. Mi is ottvoltunk sokan
iskolások és énekeltünk, és szavaltunk a
katonáknak hazafias verseket. Már ak-
kor is voltak ojan nagy eszü emberek,
akik aszt gondolták, hogy felmérhetetlen
nagy emberbaráti jót tesznek azzal, ha a
halálba menöknek a kivezényelt gyere-
kek „mûsort” adnak. Nagy sok idö után
ismét vittek Vácra a sebesült katonák
fogadására. Nem voltunk sokan, nem
voltak nagyságák, nem voltak sem urak,
nem volt zászló, vagy szenteltviz, és nem
volt pap. A városbol és a közeli falvakbol
való egyszerü asszonyok voltak csak, ôk
hoztak némi élelmet. Miránk fiatalokra
azért volt szükség mert mi könnyen fel-
másztunk a vagonokra. Mert marha va-
gonokban hozták a sebesülteket. A vagon-
ba szalmán feküdtek össze zsufolva ma-
gyar és orosz, és az egyik nyögött a másik
jajgatott, kinek mi fájt. Káromkodtak is,
ki magyarul ki oroszul. Hová vitték öket
nem tudtuk meg, a vonat elment, mi
ottmaradtunk szomoruan. Talán ez a
vonat vitte el a vidám fiatalságomat. Már
akkor is voltak igen eszes közvélemény
irányitók és gyártották a sok nótásköny-
vet. Az ö eszükkel aszt gondolták, hogy
akinek a fiát, férjét, vagy apját kivitték a
frontra, annak nincsen más vágya csak
dalolni. Dalolni a kávéház asztalánn irt,
háborut dicsérô „magyar” nótát. Velünk
is szavaltatták a hazafias verseket, amibe
az édesanya a megmaradt egyetlen fiát
küldi a harctérre. És a szegény öreg-
asszonyrol szollot aki egyetlen tehénkéjét
is a hazának adja. Ezek mind az ö hatal-
mas eszüket dicséri. Lássa meg a világ

hogy a nép mennyire örül a háborunak.
Miután sok katonai felszerelésre és ruhá-
ra volt szükség gyártották a papirbol ké-
szült katonaruhát és bakancsot. Talán az
járt jobban aki ott megfagyott mint az
akinek keze-lába elfagyott és nyomorék
maradt egész életében. Az egyik megcsi-
nálta, a másik eladta, a harmadik átvette
a katonaság részére, mit érdekelte öket a
mások szenvedése, legfontosabb volt a
seft. Nem let nekik semmi bajuk, csak
meggazdagodtak. Még akkor fiatal vol-
tam alig tiz éves, de vetni kellett ha élni
akartunk… Késöbb könnyebb lett, mert
kapott a község husz szerb hadifogjot
munkára és hozzánk is jött egy. Meg volt
a nép ijedve hogy azok legyilkolnak min-
denkit, pedig jó emberek voltak nembán-
tottak senkit. Engem nagyon dédelgetett,
neki is volt othon ijen idös fia. Mindig
együtt dolgoztunk ugy szeretett mintha az
ö fia lettem volna… közülük is meghalt
itt egy… hoztak ojan intézkedést hogy
amikor betakaritás, vetés és más sürgös
munka volt nemkellet menni az iskolá-
ba… a tanitót is behivták katonának…”
A háború után: „…volt hadisegéj azoknak
akiknek a férjük katona volt. Nemsokann
örültek neki, mert minden tartozást le-
vontak, adót és a többit amit kimutathat-
tak, levonták, a többit kapta meg. És lett
hadikölcsön, nehogy cipôt vagy ruhát ve-
gyen a gyerekeinek akinek volt néhány
koronája. Bejött a jegyrendszer…a jobb
lovakat is besorozták, vitték a katonaság-
hoz. A rossz nyelvek szerint ezekbôl lettek
a tisztek…”

A 2. világháborúról: „…állandó lett a
behívás, sokan kikerültek a frontra, so-
kann meghaltak…, a katonaságnál is
voltak a népen segíteni akaró, józan ma-
gyar emberek…, miután a harcok az
ország területén fojtak, megalakitották az
un. katonai kesgitôalakulatot. Ennek ren-
deltetése az volt hogy örizni a hidat, a
község házát, a malmot, az utakat, az
igazi célja pedig az volt, hogy ne keljen
katonának menni. A leventéket sem vit-
ték el… a magunk ruhájába jártunk,
magunk élelmeztük magunkat… az itt-

levô német parancsnokságnak nagyon
tetszett ez a lelkesedés, igaz ôk a külsôt
látták a belsôt nem. Igaz hogy mindenre
vigyáztunk még a dunára is, hogy csak
Pest felé fojjon és ne pedig visszafelé… el
voltunk látva fegyverre és lôszerrel meg
katonai nyomtatványokkal... a község-
háza lim-lomai között találtam érvényte-
len bélyegzôt, azzal lepecsételtük az étel-
ital vételezési jegyet, arra kaptunk Szent-
endrén pálinkát…meg-meg kináltuk a
németeket is, akik nagyon örültek a
barátságnak… honnan tudhatták, hogy
az ô részüket vételeztük föl s hogy a
sajátjukat isszák?...” (A többi idevonat-
kozó eseményt már megemlítették mások,
így azok csatolását mellôzöm. G. Sz. I.)

„A második világháboru folyamán a
háboru utolsó esztendejében 1944-ben
templomunk tornya állandóan tüzérségi
megfigyelô volt. A magyar tüzérek, német
tüzérek, majd a megszálló orosz csapatok
használták katonai célokra. Annak
ellenére, hogy 1944 karácsonya elôtt két
héten keresztül Vác felöl tüzérségünk
állandóan tûz alatt tartotta, tornyunk a
belövésektôl csak kisebb rongálásokat
szenvedett. A belövésektôl megszaggatott
torony burkolatot a vihar még jobban
megrongálta, 1946 nyarán villámcsapás
érte tornyunkat, amely a villám hárítót
letépte, a torony és templom falát kívül és
belül több helyen megrongálta. Isten
kegyelmébôl azonban templomunk nem
égett le…”

(Részlet: „Isten kegyelmébôl”… A
tahitótfalui templom történetébôl: „Az
emlékezés okáért az utókor számára leje-
gyezte Baranyai Sándor rektor.)

2010 elején többen megkerestek kérve,
hogy családtagjaik történetei kerüljenek
bele az írásba, mivel kimaradtak a korábbi
gyûjtésbôl.

Ezeket most állítom össze, és ezzel
részemrôl lezárult véglegesen az anyag-
gyûjtés.

G. Szalai István

Emlékezés az 1900. július 10-i tûzvészre
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teszik e napot emlékezetessé! Tomboló
tûzvész vonult végig a községen. Leégett
a templom, a paplak, a rektorlak,
magtárépület, megrongálódott az új
iskola épülete… a községben 127
lakóházakat sok melléképületet tett
rommá az óriási szélviharban pusztító
elem. Délelôtt 1/2 9 kor ütött ki a tûz a
falu felsô részén a templomunkhoz
közel, Pap János házánál. Bizonyos okát
nem tudhatni, de igen valószínû, hogy
gyermek játékból származott. Az óriási
szélben csakhamar házak állottak láng-
ban és pár percz mulva a templom fa
zsindelyes tetôzete és errôl a torony is
tüzet fogott. A templom égése rémisztô
félelembe ejtette a mezei munkáról
hazasietôket és a mentéssel foglalkozó
embereket. Mint valami óriási fáklya
égett a torony, a csillagnál magasabban
ölelkezô tûzlángok borzasztó látványt
nyújtottak. A toronyról és a templomról
az óriási szél elvitte a parazsat a falu
alsó végére is. Kis idô mulva a kath.
templom és a körülötte levô házak is
lángtengerben állottak. Végig vonult a
tûz az egész községen. A környékbôl
nagy számmal jött tûzoltóknak végre –
a szél csillapodtával – úgy alkonyat
tájban, sikerült a pusztító elemnek gátat
vetni. A kár óriási, a csapás lesujtó mit e
veszedelem hozott! Egyházunk szen-
vedte a legtöbb kárt, mert összes épületei
úgy szólván leégtek. A templom tetôzete
és a torony fa részei elpusztultak. A
templom boltozata megrepedt. A torony
óra leesett és teljesen hasznavehetetlen-
né vált. A harangok – Istennek hála! –
épen maradtak vas állványaikon és
kevés javítással a tûz után már használ-
hattuk is. A parochia és a rektorlak

szobái nem égtek le, de egyébként mind-
két épület és a magtár is leégett. Az uj
iskola épület hátulsó fedélzete egész
hosszúságában egy méter magasságban
elégett s csak néhány bátor lelkû ember
mentette meg a teljes elpusztulástól.
Isten óvjon több csapástól! A szorgalom
és a becsületes munkásság majd helyre-
hoz mindent!

Tahi-Tótfalu 1900. július hó 14.
Emlékezés okáért jegyzette: Fülöp Béla

egyházi jegyzô, kántor-tanító (rektor)”
A július 15., 17., 22-i presbiteri

jegyzôkönyv is a tûzvész kérdésével
foglalkozik.

Az 1900-as évrôl szóló egyházi szám-
adásból: „Gondnok: Budai Benjámin és
Maróti István. Az 1900. júl. 10-én történt
égés következtében önkéntes adakozók:
Doboz, Mezôtárkány, Gyöngyös, Buda-
pest, Duna-Pataj, Zámoly, Ó-Buda, Vác,
Dömös, Hajdú-Böszörmény.

Ô-felsége koronás királyunk adomá-
nya 200 korona”

Ö. V. Szabó Istvánné  édesanyja után
2010. májusában így emlékezett: „Édes-
anyja 9 éves volt. A Dunán ôrizték a
libákat. A tûz 9 felé ütött ki. A Papp
Jánosék házánál, ahol P. J. dédanyja
(Kiss Julianna) kenyeret sütött. A pe-
metét,  (Hosszú botfélére, a végére kötött,
kukoricahajból készült kemence-tisztító.
G. Sz. I.) használat után nem mártotta
vízbe, hanem a falnak támasztotta. A
melegben föltámadt szél a parazsat a
zsupfödeles házakra vitte irgalmatlanul.
A szél fölkapta a zsúpot, a nádtetôket. A
nép a határból látta, hogy a fából
készült templom torony ledôlt a temp-
lom udvarba. A pap Váry Sándor volt,
aki annyira megijedt mindezektôl, hogy

megzavarodott és nemsokára meg is
halt. 126 ház égett le. Az emberek a
javaikat a pincékbe rejtették a tûz elôl.
Volt, hogy a faágakon ûlô tyúkok közül
több megégett, a kakas ijedtében leug-
rott az ágról és tôle meggyulladt egy
másik ház. Kutak akkor nemigen
voltak. A Dunáról hordták a vizet.

Kamatmentes kölcsönt vett fel a falu a
váci banktól, amiért négy gazda vállalt
kezességet (birtokvesztés terhe mellett):
V. Liptai József, és testvére Lajos, Kál-
mán István és Rebe István. A tûzvész
nem követelt emberéletet.”

A kántor-tanító Fülöp Béla fentebb azt
írta: „A szorgalom és a becsületes  mun-
kásság majd helyrehoz mindent!” Ez
valóban, minden esetben – miként a
mostani árvizek esetében is – megfelle-
bezhetetlenül igaz. Azonban gondoljunk
csak bele: mily erôs élni akarás és hit kel-
lett ahhoz, hogy az aratási idôszakra esett
tragédia után a jövô kenyerét is kockára
téve, a falubeliek a templomdomb felé
irányítsák szekereik rúdját, hogy újra
megépülhessen az Isten háza, mindkét
gyülekezet számára! Emlékezzünk ezekre
a szorgalmas, becsületes, erôs hitû
eleinkre v. Somogyváry Gyula: A hívôk
éneke c. versének néhány sorával: „…S
dulhat fölöttünk minden vihar most,
csapás zuhoghat s zúghat az örvény:
mégis kinô mi él a szívekben, mert örök,
mert szentség, mert megölhetetlen, mert
Törvény!” Nemkülönben: Bajza, A Hit c.
versének soraival: „Ha reményid
árboczát Sors viszálya széttöré, Nézz a
csillagok köré: Ôk lesznek vezéreid, Ha
szívedben él a hit… Ôrizd szíved istenét!
Hogyha lelked csüggedez, Híven ápol ô s
fedez, Szánakodva nyújt kezet, És örök
csendhez vezet.”

G. Szalai István, 2010. június

Emlékezés az 1900. július 10-i tûzvészre

Elérkezett a tanév vége és vele az isko-
lai ünnepélyek idôszaka. Június 12-én el-
ballagtak nyolcadik osztályos tanulóink.  

A nagy izgalmakon, a felvételiken már túl
vannak, elkészültek a tablók, megtörtént a
ballagás. Életük, tanulmányaik talán leg-
fontosabb szakasza lezárult. Az elmúlt
nyolc év alatt az írni-olvasni nem tudó
kisgyerekbôl már ifjakká, „majdnem felnôt-
té” váltak. Szomorú és ugyanakkor meg-
ható esemény a ballagás. Örülünk, hogy
eddig itt voltak, velünk voltak, „anyáskod-
hattunk” felettük, terelgethettük életüket.

Kívánjuk minden ballagó diákunk-
nak, hogy váltsák valóra álmaikat, lelje-
nek igaz barátokra, de leginkább azt,
hogy meg tudják ôrizni nyitottságukat és
jókedvüket! 

Ballagó diákjaink:
8.a – Osztályfônök: Papp Julianna Judit
Baltringer Gyöngyi Heves Szabina
Bán Boglárka Julianna Kocsi Barnabás Roland
Bándi Lívia Kovács Mónika
Béres Boldizsár Mile Adrienn
Bódi Ádám Rajos Norbert
Bundics Irina Szabó Kitti
Csizmadia Krisztina Tamara Szijj Krisztián
Csörgô András Szondi Kinga
Dobrády Dóra Talabos Adél
Greff Dorina Zandler Bianka
Hegedûs Márk András

8.b – Osztályfônök: Vaczó Zoltán
Baumgartner Dávid Kovács Viktória
Bablakov Henrietta Madarász Kristóf
Bötkös Dorottya Anna Margit Ádám László

Budai Róbert Melcher Dóra
Budai Viktória Nagy Balázs Tibor
Ecker András Nagy Lilla
Gergely Dávid Papp Eszter
Herczegh Emese Sós Szintia
Hittaller Mónika Török Evelin
Kecskés Szulamit Zerinváry Lôrinc Farkas
Komjáti Péter

A tanév is véget ért. Diákjainknak, kol-
légáimnak jó pihenést, kellemes kikapcso-
lódást kívánok a nyári szünetre. Gyûjt-
setek sok energiát, olvassatok, kirándulja-
tok, fürödjetek sokat, vigyázzatok maga-
tokra, hogy augusztus 31-én 18 órakor a
tanévnyitó ünnepélyen épen, egészsége-
sen találkozhassunk!

Gillich Péterné

Ballag  már a vén diák…
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Ebben a sorozatban a Tahitótfaluban élô
és alkotó kézmûves mestereket, iparmûvé-
szeket és képzômûvészeket szeretném bemu-
tatni. Tevékenységük sokak számára már
ismertté válhatott egy-egy kiállítás, alkotótá-
bor vagy kézmûves vásár során.

Péreli Zsuzsa képzômûvész

Péreli Zsuzsa, Munkácsy-díjas Érdemes és
Kiváló mûvész, Tahiban él több, mint harminc
éve férjével, Tolcsvay László zeneszerzôvel.
Szövött „festményei” országszerte megtalál-
hatók múzeumokban, közintézményekben.
Aki találkozott már kárpitjaival, az tudja, nem
gyorsan múló, pillanatnyi szépség, amit lát.
Érzelem és értelem, hit és az élet feltétlen
szeretete árad minden alkotásából. 

– Mint képzômûvész, miért ezt a nehéz és
idôigényes technikát, a gobelin szövést
választotta?

– Már kiskoromban festômûvésznek készül-
tem. A monumentális falikárpitokat sosem sze-
rettem, azt vártam egy mûalkotástól, hogy
megrázó élményt adjon. A kastélymûvészet
eme darabjaitól ezt nem kaptam meg. A
klasszikus falikárpit dekoratív faldísz vagy
történelmi jeleneteket, vagy mitológiai
alakokat ábrázol, de érzelmekrôl, közvetlen
minket érintô dolgokról soha nem szólt. Mivel
nagyon idôt álló és ôsi technika, fontosnak tar-
tom, hogy képeimen olyan témákról szóljak,
amik minket, ma élô embereket érinthetnek.
Ebben az ôrületesen rohanó világban, ahol
minden a pillanatról szól, különös boldogság-
gal tölt el, hogy a
világ leglassúbb tech-
nikájával hozok létre
egy alkotást, adózva a
kéz és az elme har-
móniájának.

– Ez az a gondolat,
ami mesterséget és
mûvészetet, a kezet
és elmét egy egységgé
váló csodaként meg-
fogalmazza. Akkor
jön létre igazán idôt-
álló alkotás, legyen
az egy faragott pász-
torbot vagy egy olaj-
festmény, amikor ez
az együttállás mega-

datik az alkotónak. És a szemlélô, a nézô ezt
megérzi, hiszen a csoda megérinti.

– Képeimbe olykor különbözô tárgyakat is
beleszövök, amik a mondanivalót erôsítik. Az
1989. Karácsony címû gobelint a romániai for-
radalom hatására szôttem. A fô motívuma egy
fém ikon borító. Mária és a Kisjézus képe he-
lyébe gyászszövetet szôttem. Szinte az egész
kárpitot értéküket vesztett román pénzekkel,
valamint töltényhüvelyekkel és a rabságot jelké-
pezô kulcsokkal borítottam. A mûvet a Szent-
endrei Képtárban 1990 februárjában állítottam
ki elôször. Az egyik látogató megkeresett azzal,
hogy valami hiányzik a képrôl. Ô akkor jött át
Erdélybôl és az ottani telefonjából frissen kisz-
erelt lehallgató készüléket odaadta nekem, ez is
felkerült a gobelinre. Néha a legmeglepôbb és
oda nem illô tárgyakkal tudom kifejezni az ellen-
pontot a szentség és a brutalitás között.

– Avasson be, kérem ennek a tradicionális
technikának a titkaiba, hogyan valósul meg
egy szövött „festmény”. Hiszen egy kép a mû-
vész képzeletében élve a közismert techni-
kákkal hamarosan vászonra, papírra, rézle-
mezre kerül, fába vésôdik. Az Ön alkotásai
esetében hónapok, akár egy év is eltelik,
amire elkészül egy álom. 

– Egy francia királyi udvarbéli fonalfestôrôl,
Jean Gobelinrôl nyerte nevét e technika. Akko-
riban legalább három ember munkáját dicsér-
ték a falikárpitok. Egy festô, akár Raffaello meg-
festett egy mûvet, aztán valaki a képrôl leszô-
hetô vonalrajzot csinált. Ez a rajz tartalmazta az
összes színárnyalat számmal ellátott kódját. A
harmadik – olykor több – személy pedig meg-
szôtte a képet. A szövés nagy tekintélyû munka
volt, mindig férfi végezte. Magyarországon Fe-
renczy Noémi volt az elsô, aki a gondolattól a
megvalósulásig maga szôtte kárpitjait. Én az ô
hagyományát követem. A bennem megjelenô
képet megrajzolom fekete filctollal eredeti
méretben. A színek mind a fejemben vannak.

Aztán van, hogy egy évig tart, amíg megszövöm.
Addig abban az állapotban kell lennem, hogy a
bennem élô képet  ki tudjam szôni magamból.

– A Tahisi Madonna gyönyörû, élénk
színeivel, festôi megformálásával hatalmas
erôt sugároz. Mi adta az ötletet a kép elkészí-
téséhez?

– Tahinak nem volt saját Madonnája, ezért
1994-ben megszôttem ezt a  Mária képet. Aki
járt már valamelyik kiállításomon, láthatta. 

– Július 2-án nyílik kiállítása a Szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, az
akkor átadásra kerülô Észak-magyarorszá-
gi tájegységben. Jó ötletnek tartom, hogy
nem a különálló, modern kiállítási épületet
választották a kiállítás helyéül. 

– Én is örülök neki, az Uradalmi Magtárat
kaptam meg kiállítási térnek, ami egy nagyon

izgalmas hely, alkalmas arra, hogy tereivel ter-
mészetes módon befogadja a jelen mûvésze-
tét.  Így a  kortárs mûvészet és régi paraszti
kultúra egymást erôsítve kifejezi a városi
ember falura vágyását. A falun született em-
bernek talán természetes egy falevél szépsége
vagy a hólapátolás, szántás. Én a városi létet
azért cseréltem a vidékire, mert vonzott a ter-
mészet közelsége, itt elmélyülten lehet alkotni
és mellette elvégezni az évszakoknak megfe-
lelô kerti munkát. Ez tanít egy belsô rendre,
hogy mi a szereped, bele kell simulnod a ter-
mészetbe és akkor tiéd az élvezet, hogy min-
debben, ami maga az élet, részt vehetsz. 

Béres Gabriella, mûvelôdésszervezô

Mesterségük mûvészei – mûvészetük mesterei

Himnusz

1989 Karácsony

A kiállítás szeptember 12-ig tekinthetô
meg, hétfô kivételével 9-17 óráig.

Tahisi Madonna
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A XVI-XIX. század

„Lengyel-magyar két jó barát
Együtt harcol s issza borát
Vitéz s bátor mindkettôje
Áldás szálljon mindkettôre."

1576-ban a lengyel nemesség Báthory
István erdélyi fejedelmet választotta meg
az ország királyává. Báthory megerôsítette
a központi hatalmat, rendbe tette a gaz-
daságot, a rendektôl független zsoldos
hadseregében pedig szívesen alkalmazott
erdélyieket: volt, hogy ötezren is har-
coltak seregében. Katonai sikerei külsôleg
és belsôleg is megerôsítették a lengyel
államot. A lengyel rendek azt kívánták
tôle, hogy szerezze vissza a livóniai
háborúban Rettegett Iván cárral szemben
elvesztett területeket, miközben maguk
nem akarták a háború terheit viselni.
Nagyobb részt magyar hajdúkból álló
seregével Báthory megfelelt az elvárások-
nak: 1579-1581 között három hadjáratban
gyôzte le az oroszokat. Alapvetô célki-
tûzése az volt, hogy Lengyelországot
Közép-Európa legfontosabb hatalmává
tegye, amely így élére állhat a török biro-
dalom visszaszorítását célzó nagyszabású
hadjáratnak. Mivel Báthory nem mondott
le az erdélyi fejedelemségrôl, Krakkóban
külön Magyar Kancelláriát hozott létre
Erdély ügyeinek intézésére. Balassi Bálint,
a magyar reneszánsz költészet legnagyobb
alakja azon magyar nemesek közé tarto-
zott, akik 1576-ban elkísérték Báthoryt
Lengyelországba, ô maga négy évet töltött
lengyel földön. Báthoryt a kultúra, a
mûvelôdés nagy támogatójaként is szá-
mon tartják: 1579-ben ô alapította meg a
róla elnevezett egyetemet Vilnában
(lengyelül: Wilno, ma Litvánia fôvárosa).
1586. december 12-én váratlanul halt meg
a litvániai Grodnóban. A krakkói waweli
székesegyház kriptájában temették el. A
lengyelek egyik legnagyobb királyukat
tisztelik benne, annak ellenére, hogy élete
végéig megmaradt magyarnak, és velük is
csak latinul érintkezett.

Utódai közül csupán II. Rákóczi György
(1648-1660) volt az egyetlen, aki fegyvere-
sen próbált érvényt szerezni lengyel trón-
igényének 1657-ben, de csúfos kudarc érte.
Meggondolatlan, elôkészítetlen hadjárata
saját maga, hadserege s egyben egész
Erdély vesztét is okozta. 

III. Sobieski János lengyel király (1674-
1696) egyik fô mozgatója volt egy nagysza-
bású törökellenes liga létrehozásának.
1684-ben a Habsburg Birodalom, Velence
és a Szentszék mellett részt vett a Szent Liga
sikeres hadjárataiban. E hadjáratnak kö-

szönhetô Buda felszabadítása (1686) és a
török kiûzése hazánk területérôl. 

A Rákóczi-szabadságharc idôszakában
(1703-1711) a Habsburgok ellen szövet-
kezô kurucok többször találtak pártfogókra
Lengyelországban. Elôbb Bercsényi Miklós,
majd II. Rákóczi Ferenc keresett mene-
déket lengyel földön. Rákóczi elôbb
Krakkóban, majd Varsóban lakott. Haza-
térése elôtt a lengyel határszélen fekvô
Brzezanyban (Brezán) adta ki híres,
fegyverbe szólító kiáltványát. Rákóczi
seregében kezdetektôl fogva harcoltak
lengyelek is, de ez nem jelentette a lengyel
királyi udvar hivatalos támogatását. Az
1705-ös szécsényi országgyûlésen a magyar
rendek a lengyel példát alapul véve kiáltot-
ták ki a rendi konföderációt. Az események
sodrában, 1707-ben felmerült II. Rákóczi
Ferenc lengyel királlyá koronázása, de ez
végül nem valósult meg.

XVIII. sz. második felében a régóta belsô
válsággal küszködô Lengyelország teljes
anarchiába süllyedt, s ezt a szomszédos
nagyhatalmak – Poroszország, Ausztria,
Oroszország – arra használtak fel, hogy
egymás között feldarabolják Lengyelor-
szágot (1772, 1793, 1795). Az 1795-ös osz-
tozkodás egyben azt is jelentette, hogy 123
évre megszûnt a független lengyel álla-
miság. A magyarokra, különösen a saját
hazájuk sorsáért aggodókra erôsen hatottak
a lengyel események. A kölcsönös rokon-
szenv, a barátság most már nemcsak a nagy-
politika színterén játszott szerepet, hanem
a mindennapokban, a hétköznapi emberek
életében is. Ez leginkább a Kościuszko-féle
felkelést (1794) követôen figyelhetô meg.
Az önállóságért folytatott küzdelem pél-
daként szolgált a magyar jakobinus mozga-
lomnak, majd ez utóbbi kegyetlen felszá-
molása, s az azt követô kegyetlen elnyo-
matás testvéri sorsközösséget hozott létre a
két nemzet között. A lengyel emigránsok
szívesen látott vendégek voltak Magyaror-
szágon, a felkelés legendás vezérét, Ta-
deusz Kościuszkót (1746-1817)  általános
tisztelet övezte. Az egymással való érint-
kezésnek mindig volt egy kis szabadsághar-
cos felhangja. 

Az 1830-as években a magyar reform-
politikusok élénk érdeklôdéssel figyelték,
mi történik lengyel földön. Mindenekelôtt
megértették azt a figyelmeztetést, hogyha
nem tudnak önnön érdekeiken felülemel-
kedni, akkor ôk is hasonló sorsra juthatnak,
mint lengyel honfitársaik. A lengyelek irán-
ti szimpátia a magyar megyei, majd ország-
gyûlési szintû politika részévé lett, szinte
állandósultak a korszak jeles reformereinek
(Kölcsey Ferenc, Beöthy Ödön, Deák
Ferenc) a lengyelek érdekében tett fel-

szólalásai.
Az 1846. évi krakkói és galíciai felkelés

kudarca nagy tanulságul szolgált a magyar
politikai közélet számára. Ekkor vált vilá-
gossá, hogy a reformok csak akkor lehet-
nek igazán eredményesek, ha a jobbágysá-
got valódi engedményekkel maguk mellé
tudják állítani, hogy a Habsburg udvar ne
tudja ellenük fordítani ôket. 1846-os
felkelés leverését követôen újabb lengyel
menekülthullám érkezett Magyarországra,
a menekültek nagy része 1848-ig itt maradt.
Vörösmarty Mihály Emberek címû verse
mélyen kifejezi a kortárs magyarok
megdöbbenését és együttérzését a tragikus
lengyel események miatt.

Az 1848-49-es magyar forradalom és
szabadságharcban több nemzet fiai is részt
vettek a magyar függetlenségért folytatott
küzdelemben, de a legtöbbet a lengyelek
tették. Közkatonák, tisztek, fôtisztek, sôt a
tábornokok kerültek ki közülük. A „Mi és
a Ti szabadságotokért”-gondolat jegyében
harcoló lengyelek álma az volt, hogy a
katonai sikerek révén lehetôség nyílik a
harcok lengyel területre való kiterjesz-
tésére, s ezáltal az önálló lengyel állam
megteremtésére. A szabadságharc legis-
mertebb lengyel alakja Bem József tábor-
nok, aki a bécsi forradalom idején a
véderô parancsnoka volt, majd a bukás
után Magyarországra menekült. Kossuth
decemberben nevezte ki ôt az Erdélybôl
gyakorlatilag kiszorult, és részben szétvert
magyar haderô fôparancsnokának. 1849
márciusának végére teljes egészében
kiszorította Erdélybôl a létszámában jóval
nagyobb osztrák és orosz erôket. Az 1849
júniusától az osztrák császár kérésére
hatalmas katonai segítséget nyújtó orosz
cár Erdélybe beözönlô csapataival
kilátástalan küzdelmet folytatott, és a
július 31-i segesvári csatában súlyos
vereséget szenvedett. Itt vesztette életét
Petôfi Sándor is. 

Az 1863-ban a magyar katonák önként
siettek a cári uralom ellen fellázadt len-
gyelek segítségére. Számuk másfél ezer
körül mozgott. Közülük meg kell említeni
Esterházy Ottó lovaskapitányt, aki Mel-
chów alatt vesztette életét, vagy Nyáry
Edvárd ôrnagyot, aki 500 katonája élén vett
részt a szeptember 3-i zwierzyniec-pana-
sówkai csatában, ahol hôsi halált halt.

(Dr. Tischler János történész írása
alapján, egyéb forrásokból kiegészítve és
szerkesztve.) 

Vaczó Zoltán

Lengyel-magyar történelmi kapcsolatok, 3. rész
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Az elôzô rész folytatása…

A cukorbetegség kezelése: a terápiá-
nak három összetevôje van: 1. nem gyógy-
szeres kezelés, 2. gyógyszeres (tablettás)
kezelés, 3. inzulin-kezelés.

1. Nem gyógyszeres kezelés: diéta és
rendszeres testmozgás. A diéta célja a
normális vércukorszintek elérése, a
vércukor-ingadozások kiküszöbölése, a
szövôdmények elkerülése vagy kialaku-
lásuk késleltetése és az ideális testsúly
elérése és fenntartása. A cukorbeteg-
diétát a beteg a háziorvosával vagy di-
etetikus segítségével állítja össze. Pon-
tosan meg van határozva a napi maximá-
lisan bevihetô kalóriamennyiség és az is,
hogy ennek milyen arányban kell tartal-
maznia szénhidrátokat, fehérjét és zsíro-
kat. Csak néhány lényeges elemét emel-
ném ki a diétának: 

• a napi 3 fôétkezés (reggeli-ebéd-vacso-
ra) mellé 2 vagy 3 kisétkezés (tízórai-
uzsonna-utóvacsora) beiktatása szük-
séges. Ez azért fontos, mert így egyen-
letesebben van eloszlatva a napi ener-
giabevitel, kevésbé ingadozó a vércu-
korszint, elkerülhetjük az éhséget és
csökkenthetô a testsúly-gyarapodás.

• tilos a cukros ételek és üdítôitalok fo-
gyasztása. Ezek hirtelen emelik nagyon
magasra a vércukorszintet, amit a cukor-
beteg szervezete nem tud megfelelô
inzulin-elôállítással rendezni. Javasolt
cukor helyett édesítôszerek használata.
(A közhiedelemmel ellentétben jelen
tudásunk szerint nem bizonyított az
édesítôszerek rákkeltô hatása!) Kerüljük
a magas cukortartalmú gyümölcsöket
(pl.: szôlô, banán, dinnye), helyette
fogyasszunk inkább zöldséget. Az alko-
holnak igen magas a cukortartalma,
ezért ennek fogyasztását is korlátozzuk.

• alacsony zsírtartalmú húsok, tejter-
mékek fogyasztása javasolt. Zsírban
sütés helyett pároljuk az ételeket kevés
olajon vagy készítsük el sütôben,
sütôzacskóban.

• kerüljük a magas fehérjebevitelt, azaz
ne együnk „húst-hússal”!

• fogyasszunk magas rosttartalmú étele-
ket: fehérkenyér, kifli, zsömle, kalács
helyett teljes kiôrlésû gabonából készült
kenyér vagy rozskenyér. Ez utóbbiak

nem okoznak hirtelen magas vércukor-
növekedést. Használjunk durum lisztbôl
készült tésztákat. 

Fontos, hogy kezdetben étkezési naplót
vezessünk, amiben részletesen leírjuk,
hogy mikor mit ettünk. Ez alapján a szak-
ember látja étkezési szokásainkat és szá-
munkra is egyértelmûbbé válik, hogy mit
kell változtatnunk. A jól összeállított
étrend nélkülözhetetlen eleme a cukor-
betegség terápiájának. Megfelelô diéta
nélkül egyetlen kezelési módszer sem
lehet elég hatékony.

• Rendszeres testmozgás: hetente 3x30
perc aktív mozgás, ami jelentôs pulzus-
növekedéssel jár. Ez lehet intenzív séta,
úszás, biciklizés, futás, foci, stb. Min-
denki megtalálhatja a számára megfelelô
sportot. Emellett javasolt még hetente
3x statikus edzés, azaz torna. A mozgás
önmagában csökkenti a vércukorszintet
és javítja a szénhidrát anyagcserét!

2. Tablettás kezelés: Elôfordulhat, hogy az
életmód-változással egyidôben szükség
van gyógyszeres kezelés bevezetésére
is, bizonyos esetekben viszont elôször
gyógyszert még nem adunk, a diétától
várjuk a vércukorszint normalizálódá-
sát. Több, különbözô támadásponton
ható gyógyszercsoport létezik, ezeknek
eltérô a hatáserôsségük és a mellék-
hatás-profiljuk. Önmagában a gyógysze-
res kezelés nem elegendô a vércukor-
szint normalizálásához, a diéta betartása
elengedhetetlen!

3. Inzulin-kezelés: 1-es típusú cukorbe-
tegség esetén mielôbbi inzulin terápia
bevezetése indokolt, de 2-es típusú cu-
korbetegek esetében is szükségessé vál-
hat a tablettás kezelésrôl inzulinra átáll-
ni. Erre akkor kerül sor, amikor diétával
és tablettával már nem tudjuk a megfe-
lelô vércukorszintet biztosítani; de
bizonyos betegségek (pl: szívinfarktus)
esetén illetve mûtétek elôtt szükség
lehet idôszakosan az inzulin kezelés
beállítására. Elôfordulhat 2-es típusú
cukorbetegség esetén, hogy olyan
magas vércukorszinteket találunk, hogy
azonnali inzulin beállítása elkerül-
hetetlen. Leggyakrabban naponta 4x,
bizonyos esetekben naponta 2x kell az
inzulint a bôr alá befecskendezni egy
speciális készülékkel. Lehetôség van
olyan készülék beszerzésére, ami folya-
matosan méri a beteg vércukorszintjét

és ennek megfelelôen adagolja az
inzulint (inzulin-pumpa). 

A cukorbetegség megelôzése: az 1-es
típusú cukorbetegség nem megelôzhetô,
kialakulásában az öröklôdésnek tulajdoní-
tanak szerepet. Ezzel szemben a 2-es
típusú cukorbetegség kialakulása meg-
elôzhetô illetve késleltethetô. Ebben a
megfelelô táplálkozásnak és a rendszeres
testmozgásnak van nagy szerepe (ld.
fenn).

A cukorbetegek gondozása: döntôen a
háziorvos feladata. Ennek része a betegek
megfelelô oktatása és diétás tanácsadás,
illetve rendszeres otthoni vércukor-
mérések alapján a terápia módosítása
(nem csak inzulinos cukorbetegeknek kell
a vércukorszintet otthon rendszeresen
ellenôrizni!). 

• évente legalább kétszer vérvétel és
vizeletvizsgálat szükséges. Lehetôsé-
günk van a vérbôl meghatározni egy
fehérjét (Hemoglobin A1c), ami az
elmúlt 3 hónap átlagos vércukorértékét
mutatja. Ennek az értéknek 7 alatt kell
lennie. Fontos ellenôrizni a vérzsír-szin-
teket (és ha a normál érték feletti, akkor
mindenképp kezelni is szükséges).
Egyrészt vérvételbôl, másrészt 24 órás
vizeletgyûjtésbôl történik a vesefunkció
ellenôrzése is.

• évente szemészeti vizsgálat a szövôd-
mények elkerülése miatt.

• ha a cukorbetegség magas vérnyomással
kombinálódik, akkor a vérnyomás gon-
dos beállítása is szükséges. (Ennek
130/80 Hgmm alatt kell lennie cukor-
betegek esetében.)

• évente EKG vizsgálat, panaszok esetén
rendszeres kardiológiai gondozásba
vétel elengedhetetlen.

• évente teljes körû betegvizsgálat: ma-
gasság, súly, derékkörfogat, a lábak vizs-
gálata, vérnyomásmérés.

A diabetes-ambulanciák többnyire az
inzulinnal kezelt cukorbetegek gondo-
zásában vesznek részt.

Dr. Szente Szilvia

Amit a cukorbetegségrôl 

feltétlenül tudni kell…
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Kedves adományozók!

Tahitótfalusi vállalkozók június 9-10-én
adománygyûjtést szerveztek a Borsod
megyei Sajópetri és térségébe (Sajólád,
Ónod). A helyi ismerôs vállalkozókat tele-
fonon és személyesen megkeresve ter-
jesztettük a kezdeményezést, illetve a
tahisi ABC-nél gyûjtöttük az adományokat.
Rövid idôn belül fuvaros is akadt, aki
ingyen vállalta az adományok elszállítását.
Két nap alatt kb. 300 ezer Ft értékû
ásványvíz, tartós élelmiszer, tisztítószer,
szúnyogriasztó gyûlt össze. 

Elsô állomás bepakolva, még 50 ezer Ft-
nyi adomány került bele a következô
helyen.

Csütörtök délután aztán 180 km autózás
következett, míg elérkeztünk a térségbe.
Homokzsákok, víz és még mindig lezárt
utakon át jutottunk  Sajópetribe a
Polgármesteri Hivatalba.

A Polgármesteri Hivatal Sajópetriben

Sajópetri alpolgármestere és kolléganô-
je, segítôik kedvesen fogadtak bennünket,
a polgármester a késôi idôpontban is
védelmi bizottsági ülésen volt. Rövid
bemutatkozás után elmondtuk, hogy
Tahitótfalu vállalkozói és lakosai nevében
hoztuk adományunkat, majd nyomban
meg is kezdtük a kipakolást.

Láthatóan fáradt és kimerült vendég-
látóink meginvitáltak egy kávéra, röviden
elbeszélgettünk, majd indultunk is haza.

Jobbról alpolgármester úr és kolléganôje

Ezúton is köszönjük minden tahitót-

falusi vállalkozónak, lakosnak, aki részt

vett a gyûjtésben és adományával hoz-

zájárult a bajbajutottak megsegítéséhez!

Kosztek Gabi

Beszámoló a tahitótfalusiak

adományáról

Halászléfôzô

verseny

Július 10-én 10 órai kezdettel a Tahitót-
falui Tömegsport és Szabadidô Egyesület
halászléfôzô versenyt szervez, melyre min-
denkit szeretettel vár. 

A jelentkezési határidô július 6. A 2000
Ft/bogrács nevezési díjat a jelentkezéskor
kell befizetni, melyért az egyesület két
darab halat és tüzifát biztosít. 

Jelentkezni lehet Csörgô Mihálynál
20/968 4279, Heinzné Áginál 30/743
0115, Kiss Lászlónál és Kiss Gábornál.
Tervezett helyszín: Frida ház alatti Duna-
part.

Heinzné Ági
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A kártevôk forma-, faj- és fajtagazdagsá-
ga kimeríthetetlennek tûnik. Az atkáktól,
(1 mm-nél kisebb ízeltlábúak) a több-
mázsás szarvasig terjedô palettán legna-
gyobb számban a rovarok törzsébe tar-
tozókkal találkozhatunk. A szelíd növény-
védelem számukat fizikai és biológiai mó-
don is gyéríti. A fizikai védekezést általá-
ban ismerjük. Az összegyûjtéssel a kifejlett
rovarokat vagy a lárvákat stb. szedegetjük
le a növényrôl. A riasztás a kártevô elûzé-
sét segíti illattal (növénytársítás), hanggal,
fénnyel, mozgással (bolhataliga), elkülö-
nítéssel. (A darazsakat, seregélyeket távol
tarthatjuk hálóval a szôlôtôl. A retek-
sorokat fátyolfóliával megvédhetjük a
„kukacosodástól”.) A csalogatás  szintén

történhet színnel, illattal, fénnyel (szín- és
feromon csapdákkal csökkentjük a sza-
porodni kész rovarok számát). A biológiai
védekezés során egyéb élôlényeket
használunk a kártevôk ellen, melyeknek
természetes táplálékuk ez az általunk nem
túlságosan kedvelt társaság. A rovarok
saját természetes ellenségeit predátorok-
nak (ragadozók) nevezzük. A táplálékfor-
rással amúgy is elszaporodó ragadozóknak
búvóhelyet biztosítva közvetve is csök-
kenthetjük a károkozást. Ide tartozik a
szalmával bélelt, karóra ráfordított cserép
a fülbemászóknak, a kavicsos szegély a
futóbogaraknak, a téli madáretetés, az ita-
tóhely, a napozóhely a gyíkoknak stb. Lé-
teznek ma már „elôre csomagolt” fürkész-
legyek (lepkék élôsködôi), valamint ter-
mészetes talajfertôtlenítôk fonalférgek
ellen. Vagy fonalférgek a lótücsök ellen,
gombák a rovarok, sôt (ez nem vicc!)
gombák a gombák ellen. A természet meg-
figyelése során megismertek és elkülöní-

tettek olyan organizmusokat, melyek be-
tegséget, vagy mérgezést okoznak a kárte-
vô rovarnak. A Novodor olyan baktériu-
mok által elôállított fehérjekristályt tartal-
maz, amely a burgonyabogár korai lárvájá-
nak méreg. A Dipel lepkekártevôk her-
nyóinak gyérítô szere zöldségesben és
gyümölcsösben. Levéltetvek és földibol-
hák ellen az esti órákban permetezhetô
(UV érzékeny!), rövid hatásidejû Aqua Py
is hatékony a szerek közül. Érdemes ellá-
togatni a világhálóra!

Ezek a készítmények jelenleg még ke-
vésbé ismertek, hatásosságukat nem az
évszázados tapasztalat, hanem a tudomány
igazolja. Ki-ki tehát meggyôzôdése szerint
választhat a szerek és módszerek közül.
Mindenesetre gondolkozzunk úgy, aho-
gyan a természet részeként gondolkozni
kell: tisztelettel és alázattal.

2010. Szent Iván havában                       
Nagy István kertészmérnök

biogazda@citromail.hu

Ismét eltelt egy év. Megkezdôdött a nyá-
ri élet az óvodákban, eljött a visszatekintés
ideje.

Az elmúlt nevelési évben 205 gyermek
járt óvodáinkba. A szülôkkel – gyer-
mekekkel való kapcsolatunkat közös prog-
ramokkal igyekeztünk közvetlenebbé
tenni. Ôsszel, valamint karácsony és hús-
vét elôtt barkács délutánt tartottunk, ami-
nek nagy volt a sikere, szándékaink szerint

ezt jövôre is folytatjuk. Újra megren-
deztük a már hagyománnyá vált gyermek-
napi programunkat, ami évrôl évre egyre
több gyermeket és felnôttet vonz.

Köszönjük a helyi rendôrségnek, a
Bellevey tánccsoportnak és a játékos
kedvû óvó néniknek és dadus néniknek,
hogy fellépésükkel színesebbé varázsolták
programjnainkat, valamint Aladics Antal-
nak a gyönyörû arcfestéseket, Nagy Tibor-
nak a finom lángosokat.

Az egész tanév folyamán  nyújtott segít-
ségért és felajánlásokért köszönetet mon-
dunk: Kék Duna Szolgáltató Szövetkezet-

nek, Németh Mariannak (az óvoda virá-
gaiért és dekorációért, Bánáti Balázsnak,
Németh Zoltánnak és Aladics Dórának,
valamint Ferencz  Bélának (a szerelési
munkálatokért), Marton Sándornak (ker-
tünk szakszerû gondozásáért), és termé-
szetesen minden szülônek az otthonról
hozott alapanyagokért, amibôl kedvünkre
alkothattunk a magunk és mások örö-
mére.

Kívánunk mindenkinek kellemes nya-
rat, jó pihenést!

Liptainé Drégelyvári Erzsébet

Óvoda vezetô helyettes

Ovis hírek

Csapataink lejátszották utolsó bajnoki
mérkôzésüket. A felnôttek 3:1-re, az ifjúsá-
giak 7:1-re gyôzték le a Rád csapatait.

Ezzel ificsapatunk bajnoki címet, a fel-
nôttek pedig bronzérmet szereztek! Egye-
sületünk nevében ezúton is gratulálok a
játékosoknak és edzôiknek, Vaiser László-
nak és Vass Jánosnak ezekhez a szép sike-
rekhez, hiszen ezek az utóbbi évitizedek
legnagyobb eredményei a tahitótfalusi lab-
darúgásban!

Az ifiknél a csoport gólkirályi címét
Kosznovszki Bálint szerezte meg 51(!) gól-
lal, a felnôtteknél Jakab Elemér pedig az
elsô négyben végzett a góllövôlistán, ne-
kik külön gratulálunk, hiszen nagyban
hozzájárultak a sikeres szerepléshez.

Június 15-én az ifjúságiak megyei Szu-
perkupa elôdöntôt is játszottak  Pilisvörös-
várral, az eredmény 2:5, ezen nincs mit

szégyenkezni, hiszen az ellenfél eggyel
magasabb osztály bajnoka volt, sajnos
nálunk többen is hiányoztak.

Ezúton is szeretnénk megköszönni az
Önkormányzatnak, elsôsorban  Dr. Sajtos
Sándor polgármester úrnak, Csörgô Mi-
hály alpolgármester úrnak, Tóth János
jegyzô úrnak és Csiki Zoltánnénak, hogy
támogatott, segített bennünket a bajnoki
év során.

Köszönettel tartozunk támogatóinknak:
a TransAgent Szállítmányozó és Szolgálta-
tó Kft-nak és a 2 Ring Company Kft-nak,
hogy segített minket céljaink elérésében.

Futballberkeinken belül pedig a leg-
nagyobb tisztelettel szeretném megkö-
szönni a következô személyek munkáját:
Németh János, Karnevál Zoltán és Magdi,
Szunyog Lajos, Szente Gábor, Nagy
András, Juhász Tibor, sportegyesületünk
vezetésébôl pedig Budai András, Batári

Csaba, Plascsevics János, Marton Zoltán.

Mindannyiunkkal szinte napi kapcsolat-
ban álltam, így elmondhatom, hogy vala-
mennyien odaadóan, lelkesen, ellenszol-
gáltatás nélkül segítettek ügyes-bajos dol-
gainkban.

Bízom benne, hogy akik eddig is segítet-
ték a tahitótfalusi labdarúgást, azok to-
vábbra is mellettünk állnak majd.

A nyárra minden játékosunknak, az
edzôknek, vezetôknek, a támogatóknak és
a segítôinknek jó pihenést kívánok!

Turóczi Csaba 

Focihírek: Ifi: arany, felnôtt: bronz!

Köszönjük Török Andrásnak és családjá-
nak, hogy a Hagyományôrzô körnek és a
Faluháznak ajándékozta egy teljes szoba
régi paraszt bútorzatát.

Köszönetnyilvánítás
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Obsitos Tûzoltók

Több évtizedes gyakorlattal 
vállalnak:

- lakott területi, és mûtárgyvédel-
mi fakitermelést

- esztétikai koronaalakítást
- viharkár elhárítást
- kiszáradt ill. veszélyessé vált

fák gallyazását, alpin techniká-
val történô ledarabolását,
a zöld hulladék elszállításával 

Bélteki Sándor tûzoltó fôhadnagy
Tel: 06-70-334-8427               

e-mail: favagotuzoltok@gmail.com

Számítógép-
szerviz

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

Ez itt az ÖN 

hirdetésének a helye!

A megjelenés 

feltételeirôl érdeklôdjön 

a Községházán!

A természetes antibiotikumok

Mindennapi életünk része a vitamin-
igényünk kielégítése. Ilyenkor elôszeretet-
tel fogyasztjuk a narancsot, a citromot, a
banánt. Ezek az idegen tájakról behozott,
és útközben vagonokban és kartondobo-
zokban érleltetett, viasszal bevont, DDT-
vel (matadorral) átitatott déligyümölcsök,
– mivel azzal fertôtlenítik ôket, s ezt
különösen érezni a banánon és a citromon
– gyakran az ehetetlenségig szúrós szagú-
ak e rákkeltô fertôtlenítôszertôl. Ne higy-
gyük, hogy a Természet nem gondolt ránk
itt a Kárpát-medencében élôkre. A kert-
jeinkben megtermelt egyszerû zöldségek,
amelyekrôl sajnos sokan nem tudják –
nem csak nagyszerû vitaminforrásként
alkalmazhatók, hanem Ôk környezetünk
természetes antibiotikumai.

A természetes antibiotikumok alatt
azokat az antibakteriális anyagokat értjük,
amelyek megtalálhatók a gyümölcsökben,
a zöldségekben, a füvekben. A gyógyszer-
tári antibiotikumokkal szemben, ezek
nem ártalmasak az emberi szervezetre,
mivel nem tartalmaznak olyat, amivel
árthatnak.

Az elkövetkezô cikksorozatomban
azokkal az egészségünk számára fontos
természetes antibiotikumokkal kapcso-
latos ismereteimet fogom megosztani a
Tisztelt Olvasóimmal, amelyek igazán
hatásosnak bizonyultak egyes betegségek
kialakulásának megelôzésében vagy a
különbözô betegségek kezelései során. 

A fejes káposzta

A káposzta rostokat, B és C vitamint
valamint egyéb hasznos anyagot tartalmaz.
Csökkenti a rákos megbetegedés való-

színûségét, segíti az emésztôrendszerben
jelentkezô fekélyek gyógyulását, antibak-
teriális és vírusölô tulajdonságokkal ren-
delkezik.

Számunkra fontos tudnivaló, hogy a
káposztában lévô különbözô anyagok ser-
kentik az immunrendszerünket, amellett,
hogy a rostjai hozzásegítenek a rendszeres
bélürítéshez és csökkentik az aranyér, de
a székrekedéssel kapcsolatos egyéb be-
tegségek kialakulásának kockázatát is. Az,
aki gyakran fogyaszt fejes káposztát, karfi-
olt, kelkáposztát, ritkábban lesz rákos be-
teg. A nagymennyiségû káposztalé fo-
gyasztása (akár 1 l-t napjában) kigyógyít-
hat a bélfekélybôl. 

Ha a káposzta levét megcukrozzuk, az
ilyen keverék antiszeptikus és gyulladás-
gátló hatásán túl köhögéscsillapító hatás-
sal bír. A köhögést elsô lépésben ezzel kell
gyógyítani. Tracheitis (légcsôgyulladás)
esetén minél több káposztalevet igyunk. A
gyenge ínyek megerôsítésére hasznos, ha
savanyú káposztát rágunk, napjában leg-
alább egyszer – 1 hónapig.

Tavaszi fáradtság esetén ajánlott regge-
lenként éhgyomorra meginni egy pohár
édes vagy savanyú káposztalevet. Ha 1:1
arányban vízzel oldjuk és evés elôtt 30-40
perccel fogyasztjuk (1/3 –1/4 pohárral),
vércukor csökkentô hatást vált ki.

Ismert tény, hogy a káposzta nagyszerû
vízhajtószer, ezért köszvényeseknek is
ajánlott. A gyomorfekély esetén friss
káposzta levét kell fogyasztani. Fogyasz-
szunk sok friss káposztát, mivel csökkenti
a szervezet koleszterinszintjét. A friss
káposztalevél csökkenti a fájdalmat égés-
nél, ütésnél, külsô gyulladásnál.

Különös gyorsasággal gyógyul a nyom-
bélfekély a káposztalé fogyasztásának
eredményeként (napi 3-4 alkalommal
összesen 5-6 pohárral evés elôtt 40-50 per-
ccel, enyhén melegítve, de nem mikró-
ban. A terápia 3-4 hétig tart). Egyetlen
szépséghibája a terápiának a gyakori bél-
gázképzôdés. (Ugyanilyen sikerrel alkal-
mazhatjuk ebben az esetben a sárgarépát,
amely sokkal ízletesebb).

A káposzta leve kitûnô tisztítószer, se-
gíti a testsúly csökkenést. A gázképzôdés a
belekben azzal magyarázható, hogy a
káposztalé kémiai reakciók útján bom-
lasztja a bélcsatornában felgyülemlett gá-
zokat és a rothadásnak indult termékeket.
A gázokat és a gázképzôdést okozó rot-
hadó termékeket is allövettel eltávolíthat-
juk a szervezetbôl.

Ha a káposztalé fogyasztása után nagy-
mennyiségû gáz képzôdik a szerveze-
tünkben vagy nyugtalanságot okoz, akkor
ez a jelenség legtöbbször a bélrendszer
nem normálisan (erôsen) intoxikált álla-
potára utal.

Ebben az esetben ajánlott nagy mennyi-
ségû zöldséglé fogyasztása, amely meg-
tisztítja a bélrendszert. Ilyenkor a sárgaré-
pa vagy a sárgarépa és spenót keveréké-
nek fogyasztása hozhat jó eredményt, ha
2-3 hétig végezzük, napi tisztító allö-
vetekkel összekötve. Megfigyelhetô, hogy
ha a bélrendszer képes elfogadni a káposz-
talevet, akkor az nagyszerû tisztítóként
hat, fôképp a túlsúlyos emberek esetében.

Az édes káposztát vagy annak levét
fogyasztásnál ne sózzuk meg, mert nem-
csak megsemmisíti a gyógyhatását, de
ártalmas is. A káposzta és a sárgarépa levé-

Egy természetgyógyász feljegyzéseibôl 
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nek keveréke nagyszerû E-vitamin forrás,
és mint tisztítószer alkalmazható fôképp
íny- és szájfertôzéseknél.

A káposztalé hatásai gyógyítják a bôrki-
ütéseket, amelyek többsége székrekedés
következménye.

A friss káposztalét érdemes fogyasztani
krónikus bélhurut esetén, fôképp ala-
csony gyomorsav mellett, valamint a máj
és a lép betegségeinél. Alkalmazása: 1-2
pohár meleg lé napi 2-3 alkalommal, evés
elôtt 1 órával.

A savanyú káposzta – a természetes
„Viagra” az amerikaiak véleménye szerint.

Bár manapság egész évben kapható
boltjainkban friss fejes káposzta, néha a
tartósított savanyú káposztához nyúlunk
egy-egy étel elkészítésénél vagy gyógy-
szerként való alkalmazásnál. Ilyenkor aján-
lott az otthon természetes módon savanyí-
tott (tejsavas erjedéssel) káposztát hasz-
nálni, hiszen az ilyen nem tartalmaz káros
adalékanyagokat. 

A káposztát így is tartósíthatjuk: 
Egy háromliteres befôttes üveghez 1,5

kg káposzta szükséges, valamint 4 sárgaré-
pa, 3 alma, 1 evk. kapormag, 3 babérlevél,
1 evk. só, 1 evk. méz vagy cukor. A
káposztát legyaluljuk vagy apróra vágjuk,
a sárgarépát leszereljük, az almát darabok-
ra vágjuk, a babérlevelet összetörjük.
Mindezt egy nagy tálba helyezzük, jól

összekeverjük és a keverékkel megtöltjük
a háromliteres befôttes üveget. A tetejére
az üveg nyaka szintjén sót szórunk rá és
feltöltjük állott egyszerû vízzel. Az üveget
beállítjuk egy mély tányérba és 2-3 napot
meleg helyen tartjuk. Idôközönként a
káposztát megszurkáljuk hosszabb fapál-
cikával. Ha a lé kifolyik a tányérba, újra
visszatöltjük az üvegbe. Harmadik nap az
üvegbôl kiöntjük a vizet, hozzáadunk 1
kanál cukrot (vagy mézet), jól összekever-
jük és visszatöltjük a káposztára. Ezután az
üveget a hûtôbe tesszük. 2 óra múlva a ká-
poszta elkészült.

Az ilyen fajta tartósítással készült zöld-
ség sokkal hasznosabb, mint a konzervált,
amelyet hôvel kezeltek. Minden konzerv
holt étel a szervezet számára.

A káposztalé használata észrevehetôen
visszaállítja az elkopott fogzománcot,
javítja az arc színét.

A káposztalé mézzel (1:1) növeli a
gyomorsav savasságát, köptetô és köhögés
elleni hatással bír (egy fél pohárral kezd-
jük, napi 3 alkalommal melegen 3-4 hétig).

Külsô borogatásként a lé hatásos ekcé-
ma, pikkelysömör, fejfájások, égések,
zúzódások, köszvény kezelésére.

Szépségápolás

Hogy az arcunk és nyakunk bôre puha
és friss maradjon, érdemes gyakran masz-

kot készíteni káposztából. Az ilyen maszk
készítéséhez elôbb elô kell készíteni a bôr-
felületet: áttöröljük a bôrünket homok-
tövis vagy kukorica olajjal. Ezután forró
nedves szódabikarbónás borogatást vég-
zünk a következô módon: 1 teáskanál ét-
kezési szódabikarbónát feloldunk 1l forró
vízben, ezt követi a fejes káposztából
készült kásaszerû pép felrakása. 10-15 per-
cig hagyjuk kifejteni hatását a bôrünkön,
majd meleg vízzel lemossuk.

Javíthatunk a zsíros és mitesszeres bô-
rünk állapotán, ha savanyú káposztából
készítünk maszkot (arcpakolást). Rakjuk
fel a savanyú káposztát vastag rétegben az
arcunkra, hagyjuk rajta 15 percig, majd
zsálya fôzettel mossuk le és krémezzük be
zsíros bôrre való krémmel.

A kéz bôrének fehérítésére és puhí-
tására savanyú káposzta levével végez-
zünk kézfürdôt hetente 2 alkalommal. A
kézfürdô után mindenképp krémezzük be
a kezünket.

A nap okozta leégés esetén a fájdalmas
bôrfelületre helyezzünk savanyú káposzta
levelet. 20 perc múlva eltávolíthatjuk a
leveleket, az arcot és a nyakat mossuk le
hideg vízzel.

Kovács József 

A „Vízi” fesztivál helyett az utolsó utáni pillanatban, de megszületett a
döntés: elmarad az Eperfesztivál. De lesz pót EPER „lekvár” FESZTIVÁL
július 30., 31., augusztus 01-én, várhatóan ugyanazzal a programmal, ame-
lyet eredetileg terveztünk. Sôt…!!!!

Mindenkit várunk! Infó: tahitotfalu.hu/eperfesztivál.eu
Volt viszont egy nagyon sikeres fogathajtó verseny a Bodor-majorban. A

25 versenyzôt kellemes környezet, nemzetközi szintû versenypálya és bírói
testület várta. Bár néhányan az árvíz miatt aggódtak, de színvonalas verseny-
ben dôlt el a megmérettetés, melyben a „hazai” versenyzôk kitettek magu-
kért és Tahitótfaluért.

Eredmények: Összetett: 1. Ifj. Fekete György Nyíregyházi Fôiskola SE
2. Gubacsi Gergô Tahitótfalu LSE
3. Bátor István Üllô Állatorvos Tud. Kar TLC
4. Niesz Gábor Tahitótfalu LSE
5. Penzer László Seregélyesi Lovas Club
6. Bodor Ferenc Tahitótfalu LSE
7. Bodor Márk Tahitótfalu Bodor-major LE

Díjhajtás: 1. Bodor Márk Tahitótfalu
2. Bátor István Üllô
3. Kovács Péter Szilvásváradi LSKE

Maratoni: 1. Czeróczki Sándor Vecsési SE LSZ
2. Niesz Gábor Tahitótfalu LSE
3. Fekete György ijf. Nyíregyházi FSE

Akadály: 1. Bodor Márk Tahitótfalu
2. Gubacsi Gergô Tahitótfalu
3. Sólyom György Hírös Lovasklub Kecskemét

Dícséret illeti a versenyzôket, a házigazda Bodor-majort, a verseny szerve-
zôit, bírói testületét. Köszönet a rendezvény fôvédnökeinek és véd-
nökeinek.

Szervezô Bizottság

Eperfesztivál - Fogathajtás
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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.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat

szervezésében:

Játszóház
• Július 7-én Tahitótfalu

• Július 14-én Pócsmegyer

• Július 21-én Kisoroszi

• Július 28-án Budakalász 

• Augusztus 4-én Visegrád

• Augusztus 11-én Dunabogdány

• Augusztus 18-án Pilisszentlászló

• Augusztus 25-én Szentendre

A rendezvények ingyenesek és minden alkalommal 10-14 óra
között kerülnek megrendezésre! Minden gyermeket várunk

családjával egy közös játékra!
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat

szervezésében:

Játszóház
Tahitótfaluban,
a Sportpályán

július 7-én, szerdán
10-14 óra között

A rendezvény ingyenes!
Minden gyermeket várunk családjával egy közös játékra!

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

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

Akácoszlop

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

Interwork

Temetkezési Kft. 

megnyitotta Tahitótfaluban 

a  Béke út 12. szám alatt 

új temetkezési felvételi irodáját. 

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

Szállítási ügyelet 0-24 óráig. 

Telefonszám: 06-20-398-0160. 

Kirendeltségvezetô Tóth József.

Szentendrei irodánk címe: Dunakanyar krt. 17.

Telefonszám: 06-20-399-1006 

Lakatos Teréz igazgató

E-mail: interworkkft@freemail.hu

SVAROG Kft.
Cserépkályha, kandalló és kemence

Kiváló minôségû, hazai és külföldi cserépkályhák, kandallók,
kemencék, vaskályhák és kiegészítôik forgalmazása, építése olcsón,

gyorsan, megbízhatóan. Kínálatunkban megtalálhatók a kedvezô
árú erdélyi, a kiváló minôségû hazai és a manufakturális készítésû

mûvészi kályhák egyaránt.
Megkeresés esetén, helyszíni felmérést követôen, az igényeknek

megfelelô személyre szabott ajánlatot adunk, igény esetén
számítógépes látványtervvel!

Cserépkályha már 100 000 Ft-tól +ajtó +építés

KERESSEN MINKET BIZALOMMAL! 

Nyitva tartás:
Hétfôtôl péntekig:12-18 óráig, szombaton: 9-15 óráig

Telefonos egyeztetés esetén más idôpontban is állunk 
rendelkezésükre. 

Üzlet: 2000 Szentendre, Kucsera F. 6.
Székhely: 2023 Dunabogdány, Fácános u. 6.
Tel: +36 70 375 7660, +36 20 474 1000

Email: svarogkft@gmail.com
Web: www.kalyha.gportal.hu



Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-
078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-
353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, kedd: 8–11-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig,
csütörtök: 8–11-ig, péntek: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-100 – TIGÁZ 2 Kft.,
Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax: (47) 361-
892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság
u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig.
Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-
7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton 8–12-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-19-ig, szom-
bat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel
hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üze-
morvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét pén-
tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-
ciós rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÉMÉNYSEPRÔ – Somogy Megyei Kéményseprô Kft. Kapos-
vár, Petôfi tér 4. Telefon: 82/314-419, ügyfélfogadás: hétfô-
szerda 7.30-16; csütörtök 7.30-20; péntek 7.00-13 •
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, Vá-
rosháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampol-
gárság), 503-381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg.
parkolási kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig.,
lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382
(gépjármû), 503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-
ig, szerda: 8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI
ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
munkanapokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon folyama-
tosan, tel.: (26)387-030 • ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17.,
tel.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 •
POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123,
387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30,
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, pén-
tek 8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô
8–12 és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és
12.30–15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-
040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és
12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 •
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 •
RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 –
444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107
vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig,
tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-
807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVET-
KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501-
444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30, Karnevál-
né Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô
tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2.,
tel.: 310-796
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony Ádám,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2000
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

„Idôjárás tapasztalás szerint.
Jó idôt remélhetni: Ha napnyugtakor jó

idô volt. Ha a csalogányok szorgalmasan
énekelnek. Ha reggel és este a füst egyene-
sen magasra felszáll. Ha az esô köddé
válik.

Rossz idô ha napkeletkor égiháboruk
vannak. Ha a kakasok napnyugot után
kukurékolnak. Ha a tyukok szomoruak.
Ha a vizi madarak sokat fürdenek.”

(Idézet az eredeti helyesírással)

Kalendárium


