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A képviselô-testület  júliusban  két 
ülést tartott. Az elôzetesen tervezet-
teknek megfelelôen július 11-én tar-
tott ülést a testület, melyen Rédai Dávid 
képviselô nem volt jelen.  Ezt követôen 
a testület  július 16-án rendkívüli ülést 
tartott, melyen Nagyházú Miklós és 
Rédai Dávid képviselôk nem voltak 
jelen. 

A Képviselô-testület elôre tervezett 
Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Augusztus 11. Vasárnapi Vásárnap. Állat-, termény- és kézmûvesvásár 
8-16 óráig a Tildy-híd Tahi hídfôje északi lábánál lévô réten.
Augusztus 20.16:00: Szent István király és az Új Kenyér ünnepe a 
Faluház udvarán. Az ünnepség után vendégül látja az Önkormányzat 

a civil szervezetek segítségével mind-
azokat, akik aktívan részt 
vettek az árvízi védekezésben. 

Részletek a plakátokon. 

Faluház rendszeres programjai

Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele: nyári szünet. Érd.: Losánszky 
Erzsébet, 20/219 8428
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések: nyári szünet.
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Népház rendszeres programjai

Nyári szünet.
Folytatás a 11. oldalon

Tahitótfalu augusztusi programjai

Augusztus 20-án I. István szentté avatá-
sának napjára (1083. augusztus 20.) emlé-
kezünk, amely 1991-tôl államalapító Szent 
István napjaként ismét hivatalos állami és 
egyházi ünnep lett. A történelem során Szent 
István alakja és augusztus 20-a mindenki 
számára másként értelmezett és ideologizált 
ünneplést jelentett.

Törvénylátó napból Szent István napja

A néphit korábban is e naphoz kötötte a gólyák 
útrakelését, a málnaszedés idejét, illetve e nap 
idôjárásából következtettek az ôszi gyümölcster-
mésre. Ha szép idô volt, bô termést várhattak. 
István uralkodása alatt (1000-1038) augusztus 

közepe, pontosabban Nagyboldogasszony napja 
(augusztus 15.) a törvénylátó napok ideje volt 
Fejérváron, ahol ekkor ült össze a királyi tanács 
is. A nap késôbbi jelentôségét növelhette, hogy 
1038-ban István is épp augusztus közepén halt 
meg.

István halála után augusztus közepe megma-
radt törvénylátó napnak, a változás csak a lovagki-
rály László uralkodása alatt következett be. 1083-
ban a korábban augusztus közepén, 15-én megült 
törvénylátó nap átkerült 20-ára, és 1083-ban ezen 
a napon avatták szentté a fehérvári bazilikában I. 
Istvánt. Augusztus 20-a Nagy Lajos uralkodásától 
kezdve szerepel a naptárakban egyházi ünnep-
ként.                                    Folytatás a 8. oldalon

t,
k

azokat
vettek

Szent Istvántól 

az új kenyérig
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Az árvízvédelmi gát beruházásunk ismét 
újabb szakaszba ért. Tavasszal a projektben 
érintett minden vállalkozóval megkötöttük 
a szerzôdést. Így a projekt menedzsment, a 
tájékoztatásért felelôs vállalkozó, a mérnök-
mûszaki ellenôr, az ügyvéd és a kivitelezô is 
dolgozik a pályázat megvalósításán.

A kiviteli tervek elkészültek, a közmû-
szolgáltatókkal az egyeztetések, illetve a 
megállapodások megszülettek. A talajvé-
delmi és rekultivációs tervek szintén ren-
delkezésre állnak, a területrendezési tervet 
a Szentendrei Földhivatal, valamint a Járási 
Építéshatóság jóváhagyólag záradékolta.

Amint emlékezhetnek rá, 2010-ben az 
elôszerzôdéseket megkötöttük az ingatla-
nokra, amelyet most – mivel több, mint két 
év telt el azóta – aktualizáltattunk.

Az értékbecslô a Földhitel és Jelzálog 
Bank (FHB) termôföld indexe alapján kezd-
te meg a számításokat, amelybôl kide-
rült, hogy a szántók, rétek és legelôk ára 
az elmúlt évek alatt nagymértékben válto-
zott. Az értékbecslés – mivel ez már végle-
ges szerzôdéskötéshez készült – minden, a 
telekárat befolyásoló szempontot figyelem-
be vett, úgy, mint az övezeti besorolást, az 
aranykorona értéket, a gát darabjával csök-
kentett visszamaradó földrészlet adottsága-
it, stb. 

Így minden egyes ingatlan, külön-külön 
differenciált értékbecslés alapján kapta meg 
a rá vonatkozó értéket. A szerzôdések tehát, 
minden tulajdonos esetében, kizárólag a 
saját telkére jellemzô adatokat tartalmazzák.

Jelen beszámolóm apropója, hogy a 
napokban a nyomvonalon érintett ingatlan-

tulajdonosok számára kiküldtük ezeket a 
szerzôdés tervezeteket, illetve a vételi aján-
latot. A szerzôdés mellé természetesen min-
denki egy rövid tájékoztatást is kapott. 

Továbbá azon tulajdonosok, akiknek az 
ingatlana régészeti övezetbe esik, egy nyilat-
kozatot is kézhez kaptak, amely egy hozzájá-
rulás az elôzetes próbafeltárások elvégzésé-
hez. Ezt a munkát, a Pest Megyei Múzeumok 
Igazgatóság (PMMI) régészei végzik majd el 
az ôsz folyamán. 

Ahogy azt a két tájékoztató anyag-
ban is leírtuk, kérünk minden érintettet, 
hogy a nyilatkozatot mielôbb küldje visz-
sza a mellékelt válaszborítékban, továbbá a 
szerzôdéskötésre, annak személyes aláírásá-
ra, ahogy lehetôsége adódik, jelentkezzen 
hivatalunknál.

Ez a két lakossági jóváhagyás szüksé-
ges ahhoz, hogy az építéshez kapcsolódó 
elôkészítô munkákat véglegesítsük.

 
A júniusi árvízi események, úgy gondo-

lom mindannyiunk számára nyilvánvaló-
vá tették: ennek a gátnak kiemelt szerepe 
lesz a településünk védelmében. A gát úgy 
lett megtervezve, hogy ennél a rekord víz-
szintnél is több, mint fél (!) méterrel maga-
sabban védte volna a falut. Kézzel fogható 
módon tapasztaltuk, hogy ennek hiányá-
ban csak rendkívüli nehézségek, megfeszí-
tett munka, és jelentôs költségek árán tud-
tuk biztosítani nem csupán a helyi lakos-
ság, de ki merem jelenteni, az egész sziget 
lakossága számára az élet és vagyonbizton-
ság fenntartását. A gát megépítésével ugyan-
is amellett, hogy a Felsô Szérûk teljes terü-

lete védelmet élvez majd a betörô árhullám 
ellen, a Tildy Zoltán-híd feljárójának lábaza-
tát is megerôsíti, állékonyságát helyreállítja. A 
hídfô melletti fás terület gödrének feltöltése, 
és tömörítése végre megszünteti a folyama-
tos fenyegetettséget, amely az árvizek ideje 
alatt a híd esetleges lezárását, így a sziget szá-
razföldi úton való megközelíthetôségét tenné 
lehetetlenné. 

Az idei rekord víztömegnek köszönhetôen 
ez majdnem be is következett! A védeke-
zésben résztvevôknek kiemelt szerepe volt 
abban, hogy a lábazatot homokzsákokkal, 
vas és gerenda megerôsítéssel támasztot-
ták meg. Ezzel, annak a közel 10 ezer itt élô 
embernek tudtuk biztosítani, hogy baj ese-
tén a mentô- vagy tûzoltóautók elérjenek 
hozzájuk. Igen fontos volt, hogy a homok-
szállító nehézgépek is át tudtak haladni a 
megerôsített hídon, így a házakat a helyben 
töltött zsákokkal védeni tudták.

Nagy tisztelettel kérek minden érintett 
ingatlantulajdonost, hogy segítse munkán-
kat, hiszen a tulajdonviszonyok rendezése 
nélkül nem tudjuk a beruházást megkez-
deni. A háttérmunkák elkészültek, már csu-
pán az Önök támogatása kell ahhoz, hogy 
Tahitótfalu árvízi veszélyeztetettségét haté-
konyabbá tudjuk tenni! Segítve ezzel azon 
lakosok életét, akiknek az ilyen természe-
ti katasztrófák életük munkáját és nehezen 
megszerezett értékeiket könyörtelenül vehe-
ti el.

Felelôs támogatásukat ezúton is köszö-
nöm.

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Légifotó: Magyar Attila

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Üdvözlöm a tisztelt olvasókat!

Az elmúlt idôszak települést érintô köz-
biztonsági helyzetérôl és a lakosságot 
érintô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok 
rövid tájékoztatást adni. Június, illetve júli-
us hónapban Tahitótfalu településen betö-
réses lopás két esetben valósult meg, és 
másik két esetben csak kísérletet tettek 
rá. Egy esetben Tahitótfalu Polgármesteri 
Hivatal udvarára hatoltak be kerítés kivá-
gás módszerével az elkövetôk, ahonnan 
egy Honda típusú szivattyút tulajdonítot-
tak el. Innen mentek tovább a szomszé-
dos ingatlanra, ahol egy fészerbôl lakat-
levágás módszerével kerékpárt vittek el. 
Tahitótfalu, Vöröskô utcában egy hétvé-
gi házat törtek fel az elkövetôk, de nem 
tulajdonítottak el semmit, illetve ismét 
Tahitótfalu Polgármesteri Hivatal épületé-
be próbáltak meg betörni. A hivatal udva-
rán lévô létrát használva kíséreltek meg 
bejutni az emeleten lévô egyik irodába, 
amely az ablakból jól látható módon riasz-
tóval volt ellátva és feltehetôen ezért nem 
hatoltak be az épületbe, azonban az ablak 
üvegét így is betörték.

Továbbra is elôfordul, hogy vörösréz csa-

tornát tulajdonítanak el a területen, holott 
a korábbi bûncselekmények elkövetôi már 
elfogásra kerültek. Egy alkalommal egy 
nyitott gépjármûbôl tulajdonítottak el egy 
autós táskát a benne lévô iratokkal és kész-
pénzzel. 

Az idei évben megrendezett Eperfeszti-
vál új helyszínen lett lebonyolítva, 
amely közlekedési, forgalomszervezé-
si és biztosítási szempontból is új felada-
tokat rótt ránk. A rendezvény környé-
kén bûncselekmény nem történt.  Az 
idei évben jellemzôek voltak a garáz-
da jellegû rongálások. Ezek a garázda ele-
mek a Trianon emlékmûvet sem kímél-
ték és két esetben azt, illetve annak kör-
nyékét megrongálták. Az elkövetôi maga-
tartásra jellemzô, hogy fiatalabb szemé-
lyek követik el csoportosan.  Az idei évben 
nagy hangsúlyt fektetett a rendôrség a gya-
logos, kerékpáros illetve motoros közleke-
dési balesetek megelôzésére. A közleke-
dés ezen résztvevôi sokszor nem rendel-
keznek megfelelô jogszabályi ismeretek-
kel, szabályismeretekkel  - amik egyébként 
a többi résztvevônél kötelezôek - így azok 
hiányában, vagy annak esetleges ismere-
tében is, nem tisztelik a szabályokat, vagy 
csak kevésbé. 

Tahitótfalu területén nem jellemzô a 

közlekedési balesetek gyakorisága, azon-
ban a gyalogos balesetek nagy számmal 
a fôút kijelölt gyalogos átkelôin következ-
nek be, ezért rendôrôrs állománya a napi 
szolgálatát igyekszik a fôút menti gyalo-
gos átkelôhelyek folyamatos, visszatérô 
ellenôrzésével végrehajtani. A területen 
július hónapban három esetben indult eljá-
rás ittas jármûvezetés vétsége miatt.  

Kérem önöket, hogy fokozott figyelem-
mel közlekedjenek és vigyázzanak saját és 
környezetük értékeire. 

Herdics Antal 

r. fôhadnagy mb. ôrsparancsnok 

Rendôrségi hírek
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Anyakönyvi hírek

Ebben az évben eddig született 11 fiú és 
15 leány, összesen 26 gyermek.

Megszülettem!

2013. június 27-én, nevem: Vass Emma Róza
2013. június 28-án, nevem: Niesz Bianka
2013. július 05-én, nevem: Nyiscsák Panna
2013. július 8-án, nevem: Boronkai Áron Gyôzô
2013. július 18-án, nevem: Orsai Gergely
2013. július 20-án, nevem:  Kôbányai Levente
2013. július 26-án, nevem: 
  Szmutni Teodor Nimród
2013. július 27-én, nevem: Somogyi Soma

2013-ban házasságot kötött 22 pár.

Az elmúlt idôszak halottja:

Kormány  József, 65 éves, Bercsényi u. 16.
Nyugodjon békében!

Helyesbítés

Múlt havi számunkban téves informáci-
ók alapján az elhunytak közt szerepelt
Vas Adolfné (Pacsirta u. 31.), aki él, és 
kívánjuk legyen igaz a mondás:
„Akinek halálhírét keltik sokáig fog élni”! 

Tahitótfalu szigeti településrészén lévô 
helyi védett épületek külsô utcai homlok-
zatának, utcai kapujának, kerítésének hely-
reállítására.

Tahitótfalu község önkormányzata tele-
pülésünk értékes faluképének megóvá-
sa, a helyi jelentôségû építészeti értékek 
védelme érdekében pályázatot hirdet az 
értékmegôrzô és teremtô felújításokra. A 
pályázat lehetôséget biztosít utcai hom-
lokzat esetén: maximum 200.000 Ft, utcai 
kapu, utcai kerítés felújítása esetén: maxi-
mum 100.000 forint vissza nem térítendô 
pénzügyi támogatás igénybevételére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. augusztus 21. 12.00 óra.

A pályázat szabályai:
1. A pályázatra írásban a honlapon talál-

ható adatlapon lehet jelentkezni, a pályázó 
által összeállított költségvetés és a tervezett 
felújítás rövid ismertetésével és fotójával.

2. A felújítás csak egy tervezôi jogosult-
sággal rendelkezô építész-szakember fel-
ügyeletével és irányításával történhet.

3. Az elsôdleges cél a hagyományos hom-
lokzati kép, anyaghasználat, színezés, hely-
reállítása.

4. A pályázaton csak a tömegükben, 
méreteikben, arányaikban hagyományokat 
ôrzô a felsorolt utcák mentén elhelyezkedô 
ún. parasztházak vehetnek részt: Hôsök 

tere, Táncsics Mihály, Ady Endre, Kis köz, 
Templom köz, József Attila, Ifjúság, Petôfi 
Sándor, Hársfa, Kossuth Lajos, Árpád, 
Somogyi Béla, Béke, Dózsa György, Gábor 
Áron, Rákóczi Ferenc, Zrínyi Miklós utcák 
térképen jelölt utcaszakaszai.

5. A rendelkezésre álló összeg csak utcai 
homlokzat, kapu, kerítés felújításhoz vehetô 
igénybe, új ház illetve udvari ház vagy ház-
rész építésére nem. A munkálatokat elôre 
egyeztetett határidôre be kell fejezni.

A pályázati adatlap a Polgármesteri 
Hivatalban, ügyfélfogadási idôben átvehetô, 
vagy a www.tahitotfalu.hu honlapról 
letölthetô. A pályázat további részleteirôl a 
06/26 387-198 vagy foepitesz@tahitotfalu.
hu email címen lehet érdeklôdni.

Tahitótfalu község önkormányzata

Pályázati kiírás



4

2 0 1 3 .  A U G U S Z T U SKözösség

Weöres Sándor játékos versei adtak ihle-
tet a fiatal alkotóknak, a költôre emlékez-
vén születésének 100. évfordulója alkal-
mával. Idén 27 iskola és mûhely 248 alko-
tással nevezett a Diákalkotók V. Országos 
Tûzzománc Pályázatára, mely pályázat két-
évente kerül meghirdetésre a Tegyünk 
Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány 
és Tahitótfalu Község Önkormányzata szer-
vezésében. Az alkotásokból megrendezett 
kiállítást látogatók ezrei tekintették meg 
az Eperfesztivál ideje alatt, a fesztivál hely-

színén. A zsûri 38 díjat osztott ki, köztük 
egy fôdíjat és öt oktatói díjat. Gratulálunk a 
nyerteseknek és persze minden ügyes kezû 
gyermeknek. 

Béres Gabriella

Július 2. vasárnapján 31 bográcsban rotyogott a nemes étek a 
Frida-villa melletti dunaparti árnyasban. Köszönjük minden csa-
patnak a részvételt, és a szervezésben résztvevôknek a munkáju-
kat. A zsûrinek nem volt könnyû dolga, az elôzô évektôl eltérôen 
idén nagyon szoros volt a mezôny. Az elsô és második helyezett 
között csupán egy pont döntött. Gratulálunk a nyerteseknek! I. 

helyezést ért el Koncsek Péter tahitótfalui nyaraló, II. helyezett 
lett Rezákék csapata, Tahitótfalu, III. helyezett pedig Dudás János 
és csapata szintén Tahitótfalu. Különdíjban részesült Garas Péter 
Szigetmonostorról.

Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô Egyesület

Izzott a galagonya - nemcsak versben, 

a tûzzománc kemencékben is

Rekord számú nevezô a 

9. Halászléfôzô versenyen
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Folytatás az 1. oldalról
ülésén július 11-én valamennyi döntését 
egyhangúlag hozta és az alábbi témában 
születtek határozatok:

a 121/2013. (07.11.) határozattal döntött 
a testület a gátberuházással érintett  ingat-
lanok elôzetes értékbecslést követô megvá-
sárlásáról és felhatalmazta a polgármestert 
az adás-vételi szerzôdés megkötésére.

a 122/2013. (07.11.) határozattal dön-
tött a testület a Dunakanyari Csatornázási 
Társulás Társulási megállapodása módosí-
tásáról.

a 123/2013. (07.11.) határozattal dön-
tött a testület az augusztus 20-i ünnepség 
kapcsán átadásra kerülô elismerésekrôl. A 
Kulturális Bizottság javaslata alapján Tahi és 
Tótfalu településrészek az árvíz során tanú-
sított elismerésre méltó tevékenységük kap-
csán kitüntetô oklevelet kapnak. 

a 124/2013. (07.11.) határozattal döntött 
a testület a Kulturális Bizottság javaslata 
alapján arról, hogy augusztus 20-án az árví-
zi védekezésben részt vettek részére a civil 
szerveztek lebonyolításában közös fôzésre 
és vendéglátásra kerül sor.

a 125/2013. (07. 11.) határozattal döntött 
a testület a Kulturális Bizottság javaslatá-
ra arról, hogy a településképet megformá-
zó gobelin-t készítôk lakosaink részére szin-
tén augusztus 20-án elismerést ad át a pol-
gármester. 

a 126/2013. (07.11.) határozattal döntött 
a testület a Kárpátaljai Mezôvári telepü-
lés pénz  adományozásának (árvíz kapcsán 

gyûjtött) elfogadásáról, melynek felhasz-
nálásáról a képviselô-testület a késôbbiek 
során dönt  (647.600,-Ft.).

a 127/2013. (07. 11.) határozattal dön-
tött a testület az árvíz által okozott költsé-
gek és károk megtérítése kapcsán vis maior 
pályázat beadásáról és helyreállítási költsé-
gek során a pályázatban 30 %-os önrész vál-
lalásáról.

a 128/2013. (07. 11.) határozattal dön-
tött a testület a Településfejlesztési 
Bizottság javaslata alapján a Helyi Építési 
Szabályzatban rögzített módosítások elfoga-
dásáról, valamint a Helyi Építési Szabályzat 
egységes szerkezetben történô közzététel-
ének elôkészítésérôl.

a 129/2013. (07.11.) határozattal döntött 
a testület  a Településfejlesztési Bizottság 
javaslata alapján döntött a Meggyfa utcai 
tömb (Sportcsarnok, Népház, Faluház, volt 
egyházi telek és a Mák ház) fejlesztési kon-
cepció tervének készítôjérôl (Konstruma 
Kft.) 

a 130/2013. (07. 11.) határozattal döntött 
a testület a helyi értékvédelem támogatá-
sa kapcsán pályázat kiírásáról, azaz felkér-
te a fôépítészt, hogy az Ófalu településré-
szen lévô védett területeken az ingatlanok, 
épületek homlokzatának felújítására pályá-
zati kiírást készítsen.

a 131/2013. (07. 01.) határozattal döntött 
a testület 2 db új buszmegálló építmény 
megrendelésérôl, melyet a beadott áraján-
lat alapján a TETÔTÁR Kft. kivitelez az Ôsz 
utca, illetve az Ódry utcai buszmegállókban 
(680 eFt.) 

a 132/2013. (07. 11.) határozattal döntött 

a testület a helyben lakó és helyben isko-
lába járó gyerekek tankönyvtámogatásá-
ról.  A döntés szerint az 1. osztályba lépôk 
100 %-os támogatást kapnak, a 2-8. osztály-
ba járók pedig rászorultsági alapon 25 %-ot.

a 133/2013. (07.11.) határozattal döntött a 
testület a gátberuházás helyén lévô optikai 
kábel biztonságba helyezéséhez tulajdonosi 
hozzájárulásról.

a 134/2013. (07. 11.) határozattal dön-
tött a testület az ELMÛ-ÉMÁSZ által terve-
zett panaszfelvételi iroda mûködésének 
biztosításáról. E döntés szerint az iroda a 
Községházán mûködne, melynek téríté-
si díját 30.000,-Ft/hó összegben állapította 
meg a testület 2013. december 31-ig. 

a 135/2013. (07. 11.) határozattal döntött 
a testület a köznevelési törvény változása 
miatt az óvoda alapító okiratának módosí-
tásáról, melyet egységes szerkezetben elfo-
gadott a testület.

a 136/2013. (07. 16.) határozattal fogad-
ta el a testület a Bodor és Fiai  2003 Kft., 
valamint az Önkormányzat között köttetett 
komp üzemeltetésre vonatkozó szerzôdést.

a 137/2013. (07. 16.) határozattal  döntött 
a testület a Kompok, révek üzemeltetésére 
és mûködtetésére kiírt 37/2013. (VII. 03.) 
NFM rendelete alapján pályázat benyújtásá-
ról, melynek önrészét a Bodor és Fiai 2003 
Kft. finanszírozza.

A Képviselô-testület várhatóan a munka-
tervében szereplô idôpontban, azaz augusz-
tus 29-én tartja soron következô ülését.

Tahitótfalu, 2013. augusztus 02.
Tóth János jegyzô

Ismét végére értünk egy nevelési évnek, 
lássuk, mi minden van mögöttünk.

Ebben a tanévben 188 gyermek járt óvo-
dáinkba. Az iskolában 50. fô kezdi meg a 
tanévet. Nagyon lelkesen készülnek, sok 
sikert kívánunk szülôknek, leendô nebu-
lóknak egyaránt.

A nyári „idôszámítás” elôtt, május hónap-
ban minden csoport lezárta az évet anyák 
napi, ill. évzáró mûsorával. A két nagycso-
port május utolsó és június elsô péntekén 
vett búcsút az óvodától. Ám míg idáig elér-
tek velük is történt sok érdekes, izgalmas 
dolog.

Papírt gyûjtöttünk ôsszel és tavasszal, 
ami az elôzô alkalmakhoz képest nem 
csökkenô lelkesedéssel zajlott. Sajnos az 
udvarunk rendezése miatt ( a nyárfákat 
kivágták,majd újakat telepítettek, közben 

a vízcsôvel is meggyûlt a kivitelezôk baja) 
a kapott pénzt egyelôre csak gyûjtögetjük, 
amint lehetôségünk lesz rá, udvari játékot 
szeretnénk vásárolni. A hosszabbtávú célok 
között egy ideig ez szerepel. A gyüjtésért 
viszont 2 autóbuszos ajándék kirándu-
lást kaptunk, középsô és nagycsoportosa-
ink ellátogathattak a hulladék feldolgozó 
telepre, hasznos információkat gyûjthettek 
az újra feldolgozás menetérôl. A mûanyag 
kupakgyûjtés is folytatódott egészen febru-
árig, kicsik és nagyok lelkesen gyûjtögettek. 
A barkács délutánok is megrendezésre 
kerültek ôsz, advent és húsvét témakörben.

Az idei gyermeknap a tahi óvodában 
került megrendezésre, mivel a falusi óvoda 
udvara a frissen ültetett fû miatt még nem 
volt alkalmas erre. A hangulatra természe-
tesen ez nem volt hatással, nagyon lelke-

sen vettek ismét részt szülôk és gyerekek a 
kalózkalandokban. Ráadásul sok év után az 
idôjárás is kegyes volt hozzánk ragyogó nap-
sütés és meleg kísérte végig a napot.

Kívánjuk, hogy a nyári szünet is hasonló-
képpen teljen, feltöltôdést nyújtva minden-
kinek. Jó pihenést.

A gyermekek nevében köszönet minden 
felajánlásért és segítségért amit az év folya-
mán kaptunk.

Ferenczi Gábor mûanyagkupak szállítás
Dierta Kft. (Angelmayer Éva) - gyermek-

napi büfékínálat
Csereklye Ferenc - farsangi zene
Szecsei László. gyermeknapi hangosítás
Gaál Sándor - ballagás hangosítás
Szilágyi Sándor és Zsuzsa - írószerek
Heim pékség - gyermeknapi szendvicsek

Liptainé Drégelyvári Erzsébet

óvodavezetô helyettes

Önkormányzati hírek

Rövid évzáró óvodai hírek
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Tájékoztató a Tahitótfalu települést érintô 

hulladékszállításról

Tahitótfalu Község Önkormányzata 
és a Hulladékgazdálkodási Konzorcium 
Agglomeráció között 10 évre szóló köz-
szolgáltatási szerzôdés jött létre 2013. júli-
us 1-tôl a Tahitótfalu közigazgatási terü-
letén keletkezô települési szilárd (kom-
munális), szelektíven gyûjtött, veszé-
lyes hulladék begyûjtésére, szállításá-
ra és ártalmatlanítására, illetve lomta-
lanításra. A konzorcium egyik tagja az 
AHK Agglomerációs Hulladékkezelô 
Kft., a másik a Fôvárosi Közterület-
fenntartó Zrt. A számlán, a csekken, vala-
mint a hulladékgyûjtô zsákokon az AHK 
Agglomerációs Hulladékkezelô Kft. neve 
szerepel, a hulladékgyûjtô jármûveken 
a Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
logója és felirata. Az AHK Agglomerációs 
Hulladékkezelô Kft. hulladékszállítási köz-
szolgáltatói jogosultságokkal rendelkezik 
Tahitótfalu közigazgatási területén.

Települési szilárd (kommunális) 

hulladék

Tótfalu településrészen továbbra is 
hétfô, Tahi településrészen kedd a hul-
ladékszállítás napja. Kérjük, hogy a hul-
ladékszállítási napokon reggel 6 óráig 
tegyék ki az ingatlan elé az edényeket 
illetve a zsákokat. A közszolgáltató köte-
les mind a gyûjtôedényben, mind az álta-
la biztosított zsákokban kihelyezett hulla-
dék elszállítására minden hét hétfôi illet-
ve keddi napján.

A gyûjtôedényeket (80 -120-240 l) a 
Polgármesteri Hivatalban lehet igényelni, 
leadni, valamint a változásokat bejelente-
ni. Minden Tahitótfalui ingatlannak, ahol 
életvitelszerûen tartózkodnak, edényes 
hulladékszállítási szerzôdéssel kell rendel-
keznie. Számlázás negyedévente fog tör-
ténni, a számlákat a Díjbeszedô Holding 
Zrt. fogja kibocsátani. Azok a háztartá-
sok, amelyek minden év január havában 
egy összegben az ügyfélszolgálaton befize-
tik az éves díjat, 5%-os díjcsökkentésben 
részesülnek.

Az üdülôingatlanok esetében évente - 
a március 1 – október 30 idôszakra - 35 
db zsákot kell átvenni. 2013. év második 
felében a szolgáltató az éves díj felét fogja 
leszámlázni és a csekk befizetése után 17 

db zsákot lehet átvenni. A feladóvevény 
felmutatásával a hulladékgyûjtô zsákokat 
Tahiban, a Szentendrei út 73. szám alatti 
Non Stop élelmiszer boltban lehet átven-
ni. A számlák elôreláthatólag 2013. augusz-
tus végén fognak az üdülôingatlanok tulaj-
donosaihoz eljutni. Addig az idôpontig, 
amíg a számlák nem érkeznek meg az 
üdülôingatlan tulajdonosokhoz, bármilyen 
zsákban kirakhatják az ingatlan elé a hul-
ladékot. A hulladékgyûjtô zsákokon szere-
pel az AHK logója és valószínûsíthetôen 
zöld színben lesz átvehetô. Azoknak, akik-
nek többlet hulladéka keletkezik, a fenti 
címen darabonként is vásárolhatnak fel-
iratos hulladékgyûjtô zsákokat 305,- Ft/
db áron, melyben benne van az elszállí-
tás díja is.

Elkülönítetten (szelektíven) gyûjtött 

hulladék

A szelektív hulladék (papír, PET palack 
és fém italos doboz) gyûjtése az ingat-
lantulajdonosoknak ingyenesen biztosí-
tott átlátszó zsákokban történik havon-
ta egy (1) alkalommal, minden hónap 2. 
szerdáján „házhoz menô” formában. Ezek 
idén: augusztus 14, szeptember 11, októ-
ber 9, november 13 és december 11. Az 
átlátszó zsákban kizárólag PET palackot 
(üdítôitalos, ásványvizes) és fém italos 
dobozt (sör, üdítô, Cola, stb.) lehet elhe-
lyezni (pl. konzervdobozt, fémhulladékot, 
nylon fóliát, mosószeres f lakont NEM). 
Kérjük, hogy a PET palackot és a fém ita-
los dobozt összetaposva helyezzék el a 
zsákban. A zsák mellé a papír hulladékot 
(újság, könyv, karton) kötegelve (összeköt-
ve) lehet elhelyezni. Kérjük, hogy a szállí-
tási napokon a szelektív hulladékot szin-
tén 6 óráig helyezzék az ingatlan elé.

2013. augusztus második hetében min-
den ingatlantulajdonosnak eljuttatunk 
1 db szelektív-hulladék gyûjtô zsákot. A 
gyûjtés során az elhasznált zsákot az AHK 
Agglomerációs Hulladékkezelô Kft. szak-
emberei pótolják (a postaládában helyezik 
el a cserezsákot). Amennyiben háztartá-
sonként az 1 db zsák nem elegendô, továb-
bi zsákokat az ügyfélszolgálaton lehet igé-
nyelni. Kizárólag a szolgáltató által adott 
zsákból viszik el a szelektíven gyûjtött hul-
ladékot, és csak azokat a zsákokat, ame-

lyekben a szelektíven gyûjthetô hulladék 
nem keveredik más hulladékkal.

A házhoz menô szelektív-hul ladék 
gyûjtés bevezetésével együtt a szelektív-
hulladék gyûjtô szigetek fokozatos felszá-
molására is sor fog kerülni.

Zöldhulladék

Zöldhulladék gyûjtés Tahitótfaluban a 
minimális lakossági igény miatt szerve-
zetten nem elérhetô. Azonban azok részé-
re, akik ezt igénylik, a szolgáltató által biz-
tosított és a Szentendrei út 73. szám alatt 
megvásárolható zsákban a zöldhulladékot 
a kommunális hulladékkal együtt elszállít-
ják.

Veszélyes hulladék

A veszélyes hulladék begyûjtése éven-
te egy alkalommal történik, 2014-ben 
elôreláthatólag május-június hónapban.

Lomtalanítás

Lomtalanításra évente egy alkalom-
mal kerül sor, 2014-ben elôreláthatólag 
a veszélyes-hulladék gyûjtést követôen 
május-június hónapban.

Ügyfélszolgálat

Amennyiben a hulladékszállítási szol-
gáltatással kapcsolatban panaszuk, rek-
lamációjuk van, azt munkanapokon 10 
és 12 óra között jelezhetik Tóth Évának, 
T: 30/575-7046, Fax: 1/459-6860, e-mail: 
ahkkft@fkf.hu. A szolgáltató a Tahitótfalui 
Polgármesteri Hivatalban minden hó 3. 
hétfôjén 8 és 18 óra között ügyfélszolgá-
latot mûködtet. Amennyiben a hulladék-
szállítási szolgáltatásban hiányosságokat, 
hibákat észlelnek, kérjük, azokat jelez-
zék a szolgáltató felé a fenti elérhetôségek 
egyikén.

Polgármesteri Hivatal
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Ékszerészként már régóta szerettem volna felhív-
ni az ékszert viselô és kedvelô emberek figyelmét egy 
kevéssé taglalt, de annál fontosabb szakmai kérdés-
re az arany, platina, ezüst és egyéb anyaggal díszített 
ékszerekkel kapcsolatosan. Bizony ügyfeleim gyak-
ran tesznek fel kérdéseket az ékszekerek karban-
tartásáról és tisztításáról, mellyel kapcsolatban most 
néhány gondolatot Önökkel is megosztok. A tisztí-
tási mûveleteket érdemes rendszeresen beiktatni, 
mert tanuló éveim alatt hallottam egy tanulótársam-
ról, aki sajnos bôrgombásodást kapott egy elhanya-
golt szemüvegtôl. De szerencsére ilyen rémtörténet 
ritkán fordul elô.

Általánosan elmondható, amikor már észre lehet 
venni egy ékszeren, hogy nem olyan szép fényes, 
hanem bemattul, apró karcok vannak az ékszeren 
vagy esetleg kisebb nagyobb ütôdések, akkor érde-
mes szakemberhez fordulni, mert a házilagos mód-
szerekkel ezeket az ékszereket már nem lehet tükör-
fényesen csillogóvá tenni. Ehhez speciális gépek, esz-
közök, anyagok kellenek. 

Ha tudunk egy kis idôt szánni az ékszer felfrissí-
tésére, érdemes szakembernél hagyni, aki elgondol-
kodhat a felújításhoz szükséges anyagok kiválasztá-
sán, a technológián és szép nyugodt ütemben tudja 
újjávarázsolni becses ékszerünket. Ezek után, ha visz-
szakapta az ékszert, érdemes a dobozában vagy egy 
puha textillel, bôrrel esetleg szivaccsal bélelt, a mére-
tének megfelelô dobozban tárolni. Fontos, hogy egy 
ilyen dobozban ne zsúfoljuk össze az ékszereket, 
mert akkor karcolhatják egymást.

Praktikus az ékszertartó dobozokat a gyógy-
szerektôl, vegyszerektôl távol tartani. Igaz, hogy a 
nemesfémek ellenállóak az oxidációval szemben, de 
egyes gyógyszerek vagy vegyszerek megfeketíthetik, 
bebarníthatják ôket, különösen az ezüstöt. Ilyenkor 
házi körülmények között nehezen vagy egyáltalán 
nem lehet ezt az elszínezôdést róluk letisztítani. Ettôl 

még az ékszerük eredetiségében és nemesfémtartal-
mában megbízhatnak, nem csapták be önöket.

Részletesen nem tudok most kitérni a drágakö-
vekre, mert ez a téma egy önálló cikket érdemelne, 
de rájuk is érvényes, óvni kell legtöbbjüket a tûzô 
napfénytôl és a savas, lúgos kémhatástól. Vannak 
olyan ékszerek, melyek minimális mértékben igény-
lik a vízzel vagy a bôrünkkel való érintkezést. Szerves 
eredetû drágaköveket, korallokat, opálokat nem sza-
bad vegyszerekkel tisztítani és fürdés elôtt le kell 
venni, mert kifakulhatnak, elhomályosodhatnak.

Ékszer típusonkénti leírás

Fülbevalók
Ha megvették álmaink fülbevalóját, (sajnos egyre 

többen érzékenyek vagy allergiásak) azt javasolom, 
hogy alkohollal fertôtlenítsék azt a részt, ahol az ékszer 
a fülhöz ér. Majd a késôbbiekben néhány hetente érde-
mes kivenni, és puha fogkefével és valamilyen zsíroldó 
szerrel (például: tusfürdô, szappan vagy olyan anyag, 
ami zsíroldót tartalmaz) átmosni. Persze mindezt szi-
gorúan bedugott lefolyónál vagy erre szánt edényben 
tegyék, nehogy lemenjen a lefolyón. A mai korszerû 
fogkrémek tartalmazhatnak mikroszemcséket, amik 
mattítják a tükörfényes felületet. 

Ilyenkor érdemes átvizsgálni fülbevalónkat, hogy 
a mozgó alkatrészek nem koptak-e meg, deformálód-
tak-e el.

Gyûrûk
A gyûrûk viszonylag nagyobb igénybevételnek 

vannak kitéve, rohanós vagy épp lassabb életvite-
lünkhöz mérten két-háromévente érdemes újrapolí-
roztatni ôket. Ha van rá mód, érdemes rákérdezni a 
szakembernél, hogy az Ön viselési szokásai mellett 
milyen gyakran javasolja a polírozást.

Nagy divat manapság a mattírozás, erre is az igaz, 
hogy fel kell frissíteni; ezt házi módszerekkel otthon 
nem lehet megoldani, csak a megfelelô szerszámok-
kal kivitelezhetô.

Sajnos az is gyakran elôfordul, hogy az ember csak 
úgy ledobja, vagy leejti a gyûrûjét, ami azért nem 
tesz neki jót, mert kicsorbulhat a befoglalt díszítô kô, 

vagy a beleégetett zománc. 
Nyakláncok, karkötôk
A nyakláncoknál és a karláncoknál is a rendsze-

res puha fogkefés mosást javasolom, nyáron vagy 
nagy melegben akár gyakrabban is. A karcolódástól, 
ütôdésektôl a karláncok esetében kell jobban tarta-
ni, ennél az ékszertípusnál elôfordulhat, hogy csiszo-
lópapírral, reszelôvel kell rendbe hozni a felületet. 
Ha gyöngyökbôl és egyéb fém részekbôl áll össze 
a karkötônk, amit szezonálisan viselünk, azt a sze-
zon elôtti elsô felvétel elôtt érdemes átvizsgáltatni. 
A gyöngy mellett közvetlenül nem lehet forrasztani, 
ezért legtöbbször hajlított, vagy elkalapált alkatrész 
rögzíti, ami viselés közben a ruhával érintkezve elde-
formálódhat.

Házi módszer az ultrás felfôzés, de finom éksze-
rekre ezt semmiképp ne alkalmazzuk! Ezüst tár-
gyakon gyakran találkozom szidolozással, de evvel 
vigyázzanak, mert „elmasszírozhatja” a mintát és elég 
sokszor nehéz kimosni a tárgyból.

Házi tisztításhoz érdemes megvásárolni a ma már 
korszerû tisztítókendôket és folyadékokat. A gyön-
gyök tisztítását inkább bízzák szakemberre, mert a 
gyöngyfûzô cérnák nagy körültekintést és speciális 
gondozást igényelnek.

Remélem, cikkem rámutatott arra, hogy egy 
ékszer meghálálhatja a helyes karbantartást és némi 
törôdést, és utána még jobban kiemeli viselôje karak-
terének szépségét.

Legtöbbször munkám során azt tapasztalom, hogy 
felgyorsult életritmusunkat ezek a finom ékszerek 
alig tudják túlélni. Régen az ékszert kímélték, válto-
gatták, egy-egy megfelelô alkalomra használták. Ma 
egy bizonyos ékszertôl várjuk el, hogy minden nap 
rajtunk legyen és díszítsen. Ezt hosszú éveken keresz-
tül csak akkor teszi meg, ha helyesen tartjuk karban.

Persze lehetne még tovább részletezni a külön-
bözô ékszertípusok csoportosítását, de egyelôre ezek 
a fôbb típusok férnek most bele az ékszerek otthoni 
megközelítésébe. 

Köszönöm megtisztelô figyelmüket.
Fekete Júlia ékszerész

A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a Szentendrei-
sziget lankáin tekerhetsz négy útvonalon. A 
legkisebbektôl a legelszántabbakig mindenki válogat-
hat a távok között. A résztvevô csapatok változatos 
útvonalakon tölthetnek el egy izgalmas, élményekben 
gazdag napot a Pilis – Dunakanyarban!

Fôvédnök: dr. Simicskó István, sportért és ifjúságért 
felelôs államtitkár, dr. Dietz Ferenc, Szentendre Város 
polgármestere

Tervezett útvonalak:
Családi I. Szentendre Postás Strand, - Leányfalu, 

Strandfürdô – Szentendre Postás strand. Kellemes 10 
km-es túra, végig biztonságos kerékpárúton, egész 

napos ott tartózkodással a strandfürdôben. Az aprósá-
gok elsô kerékpártúrája lehet! 

Családi II. Szentendre Postás strand,- Szigetmo-
nostor/Horány, SZÖTE – Tahitótfalu, Bodor Major - 
Leányfalu, Strandfürdô - Szentendre Postás strand. 
30 km-es túra. A határcsárdai réven át Horányig, majd 
a Nagy–dunai gáton haladva Bodor Majorig, visszafe-
lé egész napos ott tartózkodással a strandfürdôben. 
A sportállomásokon izgalmas feladatok kicsiknek, 
nagyoknak.

Kalandos Tekerô: Szentendre Postás strand, - 
Pilisszentlászló, Ifjúsági tábor – Csobánka, Sportpálya 
– Pomáz, Magyar Vár – Szentendre, Góliát Vízisport 
telep - Szentendre Postás strand. 45 km-es túra. 
Szentendre belvárosát elhagyva a pilisi hegyekben 
barangolhatsz izgalmas sportállomásokat érintve, majd 
a Pilis leküzdése után felfrissülhetsz Szentendrén a 
vízisport telepen. 

Extrém Tekerô: Szentendre Postás strand, - Bodor 
Major – Pilisszentlászló, Ifjúsági tábor – Csobánka, 
Sportpálya – Pomáz, Magyar Vár – Szentendre, 
Góliát Vízisport telep - Szentendre Postás strand. 70 

km-es túra. A Duna mellett a Tahi hídig, majd rövid 
kitérôvel a Szentendrei – szigetre, aztán irány Tahiból 
a pilisi hegyekbe, izgalmas sportállomásokat érintve, 
majd a Pilis leküzdése után felfrissülhetsz Szentendrén 
a vízisport telepen. 

A rendezvény szervezôi a változtatás jogát fenntartják!
Pilisi Tekerô nevezési díjak – Elôzetes nevezési díj: 

felnôtt: 1.500 Ft, gyermek 14 éves korig: 900 Ft.
Helyszíni nevezés: Felnôtt: 1.700 Ft, gyermek 14 éves 

korig: 1.100 Ft
Kedvezmények: 
- 3 éves kor alatt a részvétel ingyenes.
- Három vagy több gyermekes családoknak nevezési 

díj gyermekenként 500 Ft.
További folyamatosan frissülô információ: a http://

sport.szentendre.hu/pilisi-tekero oldalon.
Ha kellemes környezetben, egy jó kis családi prog-

ramra vagy kihívásokra vágysz, gyere a Pilisi Tekerôre!
A V. Pilisi Tekerô társrendezvénye a Szent endrei 

Nagy Sportágválasztó, melyen a térség sportegyesüle-
tei mutatják be sportágukat 2013. szeptember 6-7-én. 
Látogassanak el erre is!

Ékszereink 

karbantartása

V. Pilisi Tekerô kerék-

páros kalandtúra
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Folytatás az 1. oldalról
Míg az István-kultusz kialakulásának kez-

deti szakaszában a hatalmi, politikai szán-
dék volt meghatározó, a második fázisban a 
vallási aspektus megerõsödése tûnik szem-
be. Mondhatni: a „fentrõl” szervezett szent-
kultusz további legendák hozzátapadása 
révén „lefelé” terebélyesedett. A legendák-
kal és illusztrációkkal formált Szent István-
kép, mely kegyetlen és szigorú, ámde igaz-
ságos fejedelmet festett le, inkább az ura-
lom legitimációját szolgálta, semmint a 
király személyes tiszteletének megalapozá-
sát a hívek körében. A tizenkettedik század-
tól a fejedelemkultuszt jelentõsen átalakí-
totta Szent István képének összefonódása a 
Mária-tisztelettel.

Újabb változás 1686-ban következett be, 
amikor a törökökön gyôztes Szent Liga feje, 
XI. Ince pápa Buda elfoglalása után az egész 
kereszténység számára a vár visszafoglalá-
sának napját jelölte meg Szent István ünne-
peként (ez szeptember 2-a), ám az egyház 
továbbra is augusztus 16-án tartotta az ünne-
pet. Az egyházi reformok során aztán 1771-
ben XIV. Benedek pápa erôsen csökkentet-
te az egyházi ünnepek számát, aminek ez a 
nap is áldozatul esett.

A revízió szolgálatában

Mária Terézia rendeletben vetette fel a 
naptárba az István-napot „nemzeti” ünnep-
ként, amely aztán 1848-ig folyamatosan álla-
mi és egyházi ünnep is volt. A Szent István 
nap ünneplését a szabadságharc bukása 
után megtiltották, ami nem is csoda, hiszen 
az elsô, 1860-ban tartott megemlékezés 
országos tüntetéssé terebélyesedett. Ettôl 
kezdve a hatalom eltûrte Magyarországon 
augusztus 20. megünneplését, majd 1884 
októberében több képviselô lázasan köve-

telte Szent István napjának állami ünneppé 
nyilvánítását.

Nem mindenki támogatta az ötletet, 
mondván: egy katolikus ünnep nem alkal-
mas a nemzeti egység kifejezésére, ezért 
az összetartozás szimbóluma csakis már-
cius 15-e lehet. Évekig tartó vita után a 
képviselôház 1891 májusában augusztus 
20-a mellett voksolt. Ekkor az uralkodó, 
Ferenc József munkaszüneti nappá nyil-
vánította. A Szent István-nap össznemzeti 
ünneplése azonban nem igazán sikerült: a 
többi felekezet tiltakozott és nemzetiségi 
botrányok is kísérték a döntést.

A két világháború között az állami és 
egyházi tartalom összekeveredett, és ala-
posan átpolitizálódott. A korábbi tartalom 
kiegészült a szentistváni (Trianon elôtti) 
Magyarország visszaállítására való folyama-
tos emlékeztetéssel, aminek következtében 
augusztus 20-a az irredenta mozgalmak köz-
ponti emlékezési napjává vált.

Különösen így volt ez 1938-ban, Szent 
István halálának 900. évfordulóján. Ekkor 
Szent István emlékét törvénybe foglalták, 
20-át pedig nemzeti ünnepnek nyilvánítot-
ták. 1945-ben ezt eltörölték, de a napot az 
egyházi ünnepek sorában 1947-ig nyilváno-
san ünnepelhették.

Kommunista kisajátítás

A kommunista rendszer számára az ünnep 
vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt 
vállalható. Azonban teljes megszüntetését 
sem tartották ésszerû megoldásnak - ahogy 
az a tisztán vallási ünnepek egy részével tör-
tént -, így szellemileg és tartalmilag teljesen 
átalakították. Szent István ünnepébôl az „új 
kenyér ünnepe” lett, majd az új alkotmányt, 
mint új - szocialista - államalapítást, 1949. 

augusztus 20-ra idôzítették. Innentôl kezd-
ve 1949-1989 között augusztus 20-a az alkot-
mány napja lett, 1950-ben pedig a napot az 
Elnöki Tanács a népköztársaság ünnepévé is 
nyilvánította.

Kevesen tudják azonban, hogy az „új 
kenyér ünnepe” eredetileg nem augusztus 
20-án volt, és nem is 1947-48-ban találták ki. 
A kenyér- és gabonaünnepként ismert Szent 
István-napi esemény (amikor nemzetiszínû 
szalaggal átkötött kenyérrel köszöntik a ven-
déget) valójában Darányi Ignác nevéhez 
köthetô. Az egykori földmûvelésügyi minisz-
ter ugyanis a 19. század végén kirobbant ara-
tósztrájkok megfékezése érdekében ország-
szerte aratóünnepeket szervezett.

Az új kenyér napját a középkori Magyar-
országon július 15-én, az apostolok oszlása 
ünnepén tartották: ekkor vitték be a kenye-
ret a templomba, ahol megáldották, meg-
szentelték. Ehhez a naphoz köthetô az ara-
tási felvonulás is, amikor a kalászkoszorút 
vivô lányokat a többiek lovaskocsin követ-
ték. Elsô útjuk a templomhoz vezetett, ahol 
hálaimát mondtak az aratás befejezésére. 
Az elsô magyar kenyérünnepet 1937-ben 
Szegeden, Péter-Pál napján rendezték meg. 
A másodikat 1941-ben, a Bácska visszacsato-
lása alkalmából, Szabadkán. 1945 után pedig 
a politikai pártok mindegyike megpróbálta 
a rítust saját ideológiájának szolgálatába állí-
tani, és ez a leginkább a kommunista párt-
nak sikerült.

1989 óta a régi hagyományok szerint ren-
dezik meg az augusztus 20-i állami és egy-
házi ünnepeket, ahol a régi és a kevésbé 
régi hagyományok és szokások keverednek. 
A Magyar Országgyûlés hosszas viták után 
1991. március 5-én augusztus 20-át a Magyar 
Köztársaság hivatalos állami ünnepévé nyil-
vánította. 

Forrás: múlt-kor történelmi portál

Szent Istvántól az új kenyérig

Nyúlpecsenye

A nyúl húsa az egyik legegészségesebb, 
legtisztább hús. Még az is fogyaszthat-
ja napi rendszerességgel, akinek magas a 
vérnyomása és koleszterinszintje, és nem 
bír hús nélkül élni.

Hozzávalók: egy nyúl combjai, melle, 
kenyérszalonna, mustár, tarka bors, fok-
hagyma, só, bors, kömény, krumpli, olaj,1 
dl fehérbor.

A nyúl combokba, mell szeletekbe fúrt 

lyukakba fél kisujjnyi kenyérszalonna csí-
kokat dugjunk úgy, hogy fél centi kilóg-
jon belôlük. Kenjük meg finoman mus-
tárral, zúzott fokhagymával, szórjuk meg 
tarka borssal a húsokat. Tepsibe fektetve 
olajozzuk meg a szeleteket, kb. 2 dl olaj-
jal. Fedjük alufóliával és tegyük két napra 
a hûtôbe. Sütés elôtt öntsük le a húsokat 
1dl víz, 1 dl fehérbor keverékével, tehe-
tünk rájuk bôven fokhagyma gerezdeket, 
majd tegyük be kb. 1 órára 170-180 fokos 
sütôbe. Utána vegyük le a fóliát, páro-
logtassuk el a levet, csak a finom szaftja 
maradjon. A húsok mindkét oldalát süs-

sük pirosra, majd szedjük ki és takarjuk be 
fóliával. Krumplit héjában fôzzünk meg 
félig sós vízben, hagyjuk kihûlni, majd 
vagdossuk fel hosszában, sózzuk, borsoz-
zuk, köménymagozzuk, és tegyük a tep-
sibe, a szafttal óvatosan összekeverve. 
Süssük pirosra a krumplit, majd tegyük rá 
a húsokat és 2-3 percig melegítsük át ôket. 
Salátával, pl. tejfölös uborkasalátával tálal-
hatjuk. Jó étvágyat!

Kiss Andorné receptje

Béres Gabriella

Mindennapi ajándék a család asztalán

Receptek Éva nénitôl
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Elhagyva a Liptói havasok alját, észak-
nak fordultunk, hogy az egykori Túróc 
vármegye után, Árva vármegye földjére 
lépjünk. A harmadik nap kezdetén a már 
elôzô este is, a völgyébôl megcsodált Árva 
várának meredélyén küzdötte fel magát a 
már fáradó, de rendületlen lelkületû csa-
patunk. Valaha több, mint 300 lépcsôn 
kopogott a határvédô magyar csizmá-
ja, míg feljutott a sasfészekbe. Árváról 
reménykedô verssor olvasható a lillafüre-
di szálló éttermének ablakán:”Szirt mere-
délyén ôsi Árva vára, Az Isten él: nem 
lesz örökké árva!” A Felvidék talán legme-
részebb építésû vára a 13. szd.-tól kezd-
ve oltalmazta a magyar-lengyel kereske-
delmi útvonalat. A Thurzók erôsítgették 
a 17. szd.-ig, míg elnyerte mai alakját. 
Csodálatos kilátás nyílik minden oldalá-
ról Árva tájékaira, az alatta sebesen roha-
nó Árva folyóra. A századokon át építô, 
ôrzô-védô Thurzó Györgyök ma már  
Juraj Turzok-ként öregbítik a 90 éve tör-
ténelmüket alakítgatók becsvágyát. (Azt 
nem mondhatom, hogy történelmi múlt-
jukét.)  Még elôzô nap átrobogtunk a 
rajeci völgyön, ahol már III.Béla adomá-
nyozott birtokokat, s ahol Szent László 
tiszteletére épült templomban imádkoz-
nak a szépen feldicsért csicsmányi szlo-
vák népviseletet nem viselôk. Az út felett 
magasodik az a sztrecsényi várrom, ahol 
az 1849-ben betörô több tízezres orosz-
szal szemben 72 magyar öreg pásztor-
ból, diákból lett honvéd védte a haza hatá-
rát. Felajánlották nekik a szabad elvo-
nulást. Egy sem ment el. Ott maradtak. 
Hôsi halottként! A temetô gyermeksír-
jai felett tavasztól ôszig csak fehér virá-
gok nyílnak. De a hegytetôn csak piro-
sak. Ha ismernénk minden helyet, ahol 
magyar vér folyt a hazáért, talán egész 
Nagy Magyarország egy élô piros virág-
tenger lenne! De ennek a hazának magyar 
vér áztatta földje manapság az új bérlôket 
gazdagítja! Ezért járnak ôk emelt fôvel, 
büszkén-megalázón nézve a lehajtott fejû 
magyarra. Zsolna, a szlovák nacionaliz-
mus fellegvárának 15. szd.-i templomát 
már úgy körbeépítették, hogy még maguk 
az építtetôk sem látják. A mi lelkünknek 
ma is, és örökké vadregényes Vág völgyé-
ben a szépség csodálata, a múlt fájdalmá-
nak érzése közben Molnár K. verse ötlik 
fel:” Vadregényes Vág völgyében idege-
nek járnak, Nem értik a sóhajtását, szellô 
susogását. Magyar égen magyar csillag, 
Magyar földben magyar rózsák nyílnak. A 
Vág völgynek minden fája, Magyar lelke, 
magyar lánya, bús fiai sírnak. Vadregényes 
Vág völgyének valamennyi vára, benépe-
sül magyarokkal sötét éjszakára. Siratják 
a magyar földet: Minden éjjel fájó köny-

nyet ejtve,  Megszentelik a könnyükkel 
s együtt zokog a lelkükkel Nagy Rákóczi 
lelke.” Trencsény nem választható el a 
Dunántúlról származó nagy hatalmú 
és rendkívüli mûveltséggel rendelkezô 
fôúrtól, Csák Mátétól, aki 17 vármegye 
birtokosa is volt. A 13.szd.-tól épült várat 
19 esztendeig bírta. A csodálatos kör-
kép felöleli a Vág völgyének  szépségho-
rizontját.. A vár „szerelem kútja” azonban 
nem oltja a vándor szomját. Turulmadár 
tekintetû távolságban feltûnt a síkságból 
kiemelkedô, 13.szd.-i Beckó sziklatornya, 
aljában a falu kicsiny fehérfalú templomá-
val. A Nagyszombat várában lévô szépsé-
ges templomok egy részét Pozsony felé 
vivô utunk részeként láthattuk. A csak-
nem 320 évig magyar fôváros, Pozsony 
már zártkapujú koronázó templommal, a 
szlovák dicsôséget hirdetô Zsigmond kora-
beli várral, az egykori gyönyörû Magyar 
Nemzeti /ma Szlovák Nemzeti/ Színházzal, 
s a nyüzsgô szláv tengerben alig-alig 
fellelhetô magyar szóval várt. Látnoki 
sorokat vetett papírra Tompa Mihály:” 
Fennáll még a rideg, kopasz fal. Repedt, 
hullogó boltozattal. Párkányzatán avar 
tenyész, Rajta annyi seb van, annyi csor-
ba. S áll, mert múlttal dôlni romba, Talán 
a kônek is nehéz. Mikor még itt délceg 
leventék  A tért s udvart életre kelték! Nap 
és éjjel szállott, szökött…Ha küzde kard, a 
szabad szó, vagy ünnep állt, fényes zajon-
gó Élet volt e falak között!... De az idô oly 
kegyetlen! Pusztít erôs, fényes mûvekben. 
Falat, s oltárt földre vet S apjok hitétôl 
elszakasztva: Új egyházba, új áldozat-
ra Téríti át a népeket. E puszta rom talán 
még felépül, De már eltûnik és kövévül  A  
romladó zöldes moha, A régi tûz fellángo-
lása, A régi szó felharsogása Nem újul meg 
többé soha!”  

Érzelmi kötôdésünk nem nélkülözheti 
a megjárt út tapasztalatainak tárgyilagos 
minôsítését. Tapasztalataim alapján egyet 
értek az egy országos lap 2009.jan.i számá-
ban megfogalmazottakkal: „…A  szlovák-
ság az ingyen kapott örökséget honfog-
lalói buzgalommal vette birtokba, és azt 
mindmáig természetes jussának tekinti. 
Egyben kisajátította a történelmi –mond-
juk, Szepesség-múltját is,- melyet ezen túl 
csak az ô átfogalmazásában szabad értel-
mezni…” De mind ez értelmezendô az 
egész Felvidékre. Sokan csodálkoznak 
azon, hogy a szlovákok mennyit áldoznak 
a magyar történelmi emlékek helyre állí-
tására. Nem arra áldoznak, hanem azok 
révén próbálják meg igazolni történelem-
hamisításukat! Ez által gyártanak szlo-
vák történelmet. A szlovák történelem-
oktatás eleve erre a meghamisított felfo-
gásra épül. Magyarul: 90 éve ôk úgy tud-

ják, hogy minden, ami a Felvidéken van, 
az szlovák. Ezért írtam fennebb, hogy száj-
tátva és bámulva néznek mindent, ami 
valójában magyar, mert nem tudják, mit 
néznek! Honnan tudná akkor egy ojrópai 
pógár, ha politikusaik is összekeverik 
Magyarországot egy  másik országgal?! A 
szlovákok így fogadtatják el a világgal nem 
létezô történelmüket, és törlik ki Európa 
történelmébôl a sokakéhoz nem mérhetô 
magyart!

Hálaadással és megújuló, megújítan-
dó reménnyel énekeltük - elköszönve 
Felvidékünktôl- a  „Beh régen vérezel” c. 
zsoltáréneket, mely azt üzeni e vándor-
úton résztvevôknek, s a kedves olvasó-
nak, hogy „…a most terád gonosz fogát 
fenô Vad ellenség hozzád tanulni jô. S te, 
mert nyerél, adsz is bocsánatot, Lelkednek 
kincseit tovább adod…, de sok jajodnak 
véget vetni jô Jó Jézusod s vele a jobb 
jövô.”  A tahitótfalui Sylvester Nyomda 
1928-as kiadványának soraival köszönöm 
meg a résztvevôknek kitartását, odaadó 
figyelmét, türelmét abban a reményben, 
hogy ha bárki a jövôben utazást szervez 
a Kárpát- medence eddig nem látott tája-
ira, elmegy, hogy megerôsödjön hitében, 
szülôföldje, s hazája szeretetében:”…Lesz 
még dicsô ébredésünk, Újra életre támad! 
Lesz virágba borulása Az ôs magyar 
fának…S harang szava éled …S felhangzik 
a magyar rónán, Vadvirágos Kárpát ormán 
A rég hallott, elfelejtett zsoltár, magyar 
ének!”

Márai Sándor: „Az utazásról: csak bizal-
mas és tapintatos társaságban szabad utaz-
ni. Az ember csak így tudja látni, érzékel-
ni a világot.”

A tahitótfalui református gyüleke-
zet szervezésében utazók így utaztak a 
Felvidéken, 2013.ápr.26-28. között!

Végezetül: itt is kifejezem köszönetemet 
az Önkormányzatnak, Béres Gabriellának 
és Wegroszta Gyuláéknak az ápr.7-21. 
közötti, „Ezt a hazát szeressétek” c. kiállí-
tás megrendezéséért, valamint a reformá-
tus egyházközség vezetésének a gyüleke-
zeti terem biztosításáért. A kiállítást mint-
egy 160-an tekintették meg. Ennek kap-
csán szintén köszönetemet fejezem ki az 
óvoda vezetésének, Vaczó Zoltán tanár 
úrnak, hogy elhozták az óvodások egy 
csoportját, és több osztály diákjait a kiál-
lítás megtekintésére. Különös „örömet” 
érezhet azonban az ember, ha az álta-
lunk, más, környékbéli intézményeknek 
megajánlott kiállítás iránt részükrôl nem 
volt érdeklôdés. Bizonyára azért, mert az 
érintettek úgy ítélték meg, hogy az adott 
közösség nemzettudati állapota, történel-
münk ismerete, hazaszeretete oly magas 
fokú, hogy egy ilyen kiállítás mit sem 
emelhet azon. 

G. Szalai István, 2013. május 1.

Kirándulás a Felvidéken (folytatás)
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Az utóbbi idôben épült családi házak 
nagy része tetôtér-beépítéses, melyet általá-
ban azért építünk így, hogy a lakott alapte-
rületet megnöveljük anélkül, hogy további 
szintet építenénk a házra.

A beépített tetôtereknél általában két 
gond szokott elôfordulni: Nyáron nagyon 
meleg van, télen pedig esetenként még 
akkor is fázunk, ha a mért hômérséklet 
megfelelô, annak ellenére, hogy a meleg fel-
felé száll. Ennek oka a tetôtér szerkezetével 
és formai bonyolultságával magyarázható.

Hogyan kell ezt értelmezni?
Míg a külsô falak általában tömör, nehéz 

szerkezetek (tégla, beton), addig a tetôtér 
határoló szerkezetét a fagerendák és a 
hôszigetelés együttese alkotják, mely anya-
gok lényegesen könnyebbek a fal anyagánál. 

Ahogyan azt már egy korábbi számban 
írtam, a nehéz, nagy tömegû falak késlel-
tetik a külsô környezet belsô térre gyako-

rolt hatásának érvényesülését. A kisebb 
tömegû tetôszerkezetnél mindezt csak a 
hôszigetelés vastagításával tudjuk javíta-
ni. A tetô szerkezetében lévô fa tartószer-
kezeti elemek hôszigetelô tulajdonsága 
a köztudattal ellentétben nem olyan jó, 
(közel ötször rosszabb!), mint az alkalma-
zott hôszigeteléseké. A szarufák szabályos 
ismétlôdése révén ez 10 – 15%-kal is növel-
heti a tetôtér hôveszteségét azáltal, hogy a 
tetôtér szerkezetét hôhidassá teszi. (A hôhíd 
fogalmáról a következô számban írok majd.)

Tudnunk kell, hogy minél bonyolultabb 
egy tetôtér, annál több hô szökik a szabad-
ba. Minél több a hajlat, az él, a tetôfelületbôl 
kiemelkedô felépítmény, tetôtéri ablak, 
annál több helyen fordul elô az egybefüggô 
szigetelôréteget megbontó faszerkezet, 
lerontva ezzel a beépített hôszigetelés hatá-
sát. Minél összetettebb a tetôtér szerkeze-
te, annál több a kivitelezés során nehezen 

hôszigetelhetô tetôzug is. 
Mi lehet a jó megoldás? Ahhoz, hogy 

a tetôtér energetikai tulajdonságait javít-
suk, végig kell borítanunk a szerkezeten 
egy megszakítatlan hôszigetelô réteget. A 
megfelelô tetôtéri hôszigetelés vastagsága a 
szarufák között 10-15 cm, alatta vagy felette 
pedig további 5-10 cm hôszigetelô paplanra 
van szükség. A külsô oldali kiegészítés álta-
lában a tetôburkolat felújításával egybekö-
tött, a belsô oldali kiegészítésre akkor van 
mód, ha ezt a tetôtér belmagassága lehetôvé 
teszi. Az alkalmazott anyagok hôszigetelô 
tulajdonsága hasonló, de a szarufák fölé 
csak megfelelô polisztirolhab vagy poliure-
tánhab hôszigetelés alkalmazható. A 10-20 
évvel ezelôtt épült tetôterek jellemzôen 10 
cm-es hôszigetelés vastagságát javasolt meg-
növelni.  

Amire még feltétlenül oda kell figyel-
nünk: meg kell akadályozni, hogy a tetôtéri 
szerkezetbe nedvesség kerüljön, mert a 
nedves hôszigetelés tulajdonsága romlik. 
Legtöbbször csak azt vesszük észre, hogy 
megnô a fûtési számla. Nagy szerepe van 
tehát az alkalmazott fóliáknak és a szerkezet 
kiszellôztetésének.

Tartson velem a következô lapszámban is. 
A téma: Mi az a hôhíd?

Téglássy Györgyi 

okleveles építészmérnök, energetikai 

szakértô
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Labdarúgó csapatunk utolsó 3 mérkôzé-
sének eredményei:

Tahitótfalu – Szentendre 2-0
Gólok: Papp Bence, Szávuj Zoltán
Tahitótfalu – Szada 3-1
Gólok: Vincze Károly (2), Szabó Norbert
Fót – Tahitótfalu 5-1
Gól: Szalai Roland
A csapat a 13. helyen zárta a bajnoksá-

got, tavaszi mérlege alapján a 8. lett.
Sportegyesületünk vezetôsége részérôl 

ezúton is gratulálunk Vass János edzônek, 
aki a tavasszal vette át a társaságot, és 
9 mérkôzésbôl 5 alkalommal vezette 
gyôzelemre fiatal „csikócsapatunkat”.

A következô bajnokságban szeretnénk 
az elsô 6 helyezett közé kerülni.

Turóczi Csaba 

Tahitótfalu S.E.

Focihírek

Takarékoskodjunk az energiával!

6. Mit tegyek a tetôtérrel?

Felújításkor gondoljunk a tetôtér 
kiegészítô hôszigetelésére. Új épület-
nél lehetôség szerint csak a felmenô 
végfalakra kerüljenek ablakok; 
kerüljük a bonyolult tetôidomokat 
és a tetôfelépítményeket; 
továbbá nagyon fontos a 
tetôszerkezet kiszellôztetése.

Az elmúlt tanévben is részt vettünk 
iskolai- és óvodás csapatainkkal a Bozsik-
Intézményi Programban.

Ezért díjazás is jár: óvodánk 50 ezer 
forintnyi, iskolánk pedig 120 ezer forint-
nyi sportfelszerelésben részesült.

Ovisainkkal és iskolásainkkal szerepel-
tünk a Bozsik-Egyesületi Programban is, 
melyért sportegyesületünk éves szinten 
210 ezer forint támogatásban részesül.

Az iskolai – óvodai programban 5 csa-
pattal szerepeltünk, az egyesületi prog-
ramban pedig az U-7, U-9, U-11-es kor-
osztályokkal. Valamennyi csapatunk 
felkészítôje Turóczi Csaba volt.

Ôsztôl is szeretnénk mindkét program-
ban részt venni, még több csapattal.

 
 Turóczi Csaba

testnevelô, labdarúgó szakedzô

A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola 
vár Benneteket szeptemberben.

Augusztus 30-án pénteken, 18 órakor a 
tanévnyitó ünnepélyen találkozunk!

Szeptember 2-án hétfôn az elsô tanítási 

nappal becsöngetünk!
 Várunk benneteket!
 Addig is kellemes nyaralást!

Kisné Balázs Enikô

igazgató

Óvodai, iskolai, egyesületi sport

Kedves elsôosztályosok,

Kedves diákjaink!

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kife-
jezni a Pollack Mihály Zeneiskola, a TETA és 
a gyerekek nevében Szilágyi Tibornak és csa-
ládjának, hogy iskolánk tûzzománc szakkör-
ének ajándékozott egy komoly égetô kemen-
cét, amellyel sok szép munkát tudnak készí-

teni. A kemence a tûzzománc égetése mel-
lett alkalmas üveg és kerámia kiégetésére is. A 
kemence üzembe helyezési és  biztonsági költ-
ségeit a TETA vállalja, hogy a tanévkezdésre 
mûködôképes legyen.

Örömmel adunk hírt arról, hogy a Gát utcai 

játszóteret összetörô, romboló ifjúság után 
akadt olyan rendes és önzetlen fiatal Papp 
Bence személyében, aki  újra mûködôvé tette 
a gyerekek kedvenc eszközeit. Nagyon szépen 
köszönjük! Jó érzés, hogy ilyen fiatalok is lak-
nak szép falunkban.
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Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgálta-
tások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô Szolgálat) 
 szerda: 12:00-16:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó (Gyermekjóléti Szolgálat) 
 kedden 16:00-17:00 óra között, csütörtök 10:00-11:00 óra 

között
• Dr. Deák Judit, pszichológus páratlan hétfôkön 13-17 óra 

között  
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer 

hétfônként 13-17 óra között.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott 

szolgáltatások ingyenesek és elôzetes idôpontegyeztetés 
és regisztráció szükséges!

06 20/278 3734, 06 20/292 2659, 06 26/312-605, 06 26/400-172

 Kedves Barátaink, Ismerôseink!
 Idén 6. alkalommal rendezte meg a VOX 

INSULAE Sziget Hangja Közhasznú Egyesület 
az EPERART-ot. Csodás estnek lehettek tanúi 
július 5-én, pénteken a baptista imaházba láto-
gatók. A NEM ADOM FEL együttes a zenével, 
Kollinger Szabolcs a verseivel varázsolta el 
a közönséget. Szombat a mosoly és könnyek 
estje volt: a római katolikus templomban Hetey 
László és Szabó Tünde színmûvész házaspár 
kedvenc verseibôl válogatott. Vasárnap a refor-
mátus templom adott helyet egy fiatalokból 
álló hegedûkvartett koncertjének. A fellépôk: 
Rácz A lexandra, Har tai Kornél ia, Dalos 
Margit és Nagy Jonathan valamint Bor Sára. 
Felkészítôjük: Domoszlay Orsolya tanárnô. 

 A X I I I .  Sz iget  Hang ja  Öku men i kus 
Mûvészeti Hetünket július 8-ától rendeztük 
meg. Kórusunk és a meghívott énekesek száma 
23 fôre emelkedett. Hétfôn a baptista imaház-
ban a Sweet Reality Recorded Quartett három 
tagja (Zákányi Borbála, Ôsz Ágnes és Kámi 
Mónika) adott furulyaestet. Kedden a római 
katolikus templom adott helyet Németh Péter 
Mikola és lánya Németh Zsófia Nóra Pilinszky 
emlékestjének, Rostetter Szilveszter orgo-
nán improvizált. Szerdán a Lengyelországból 
érkezô Antoni Pilch lantmûvész és Rostetter 
Szilveszter koncertje szintén a római katolikus 
templomban volt. Csütörtökön a református 

templomban Rostetter Szilveszter orgonaestje 
volt hallható „A zene fejedelme: Bach és pél-
daképei” címmel. Pénteken a leányfalui falu-
ház adott otthont sanzon- és áriaestnek. Kohán 
Nikolett zeneakadémista énekét Rostetter 
Szilveszter kísérte zongorán, Rostetterné 
Nagy Rita pedig színházi anekdotákból váloga-
tott. Szombaton a Sziget Hangja Ökumenikus 
Mûvészeti Kórus a héten tanult 2 Bach nagy-
motettát énekelte. (Jesu, meine Freude, Sei Lob 
und Preis mit Ehren) Szólót énekeltek: Kohán 
Nikolett, Budainé Sipos Erzsébet, Zákányi 
Katalin, Rostetterné Nagy Rita, Király Levente 
és Rostetter Szilveszter.

 A vasárnap a pihenésé volt. Részt vettünk a 
református istentiszteleten, elmentünk kórus-
alapítónk Zákányi Bálint sírjához, majd közös 
ebéd zárta a hetet.

 Amint az márt megszokott, programjaink 
most is ingyenesek voltak, ebben az évben a 
Kollinger Szabolcs verseskötetének kiadásá-
hoz gyûjtöttük adományokat. Az EPERART és a 
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét alatt 
59. 500 Ft gyûlt össze, mely támogatást ezúton 
is köszönjük.

Szeretnénk köszönetet mondani Tahi tót-
falu Önkormányzatának, a Tahitótfalui Lovas 
Sport Egyletnek, a helyi református-, baptista- 
és római katolikus gyülekezeteknek, dr. Veres 
Ilonának és a Tahi Kertvendéglônek.

 Bízunk abban, hogy jövôre is színes kulturá-
lis programok tudunk nyújtani ezeken a feszti-
válokon, egyéb fellépési alkalmainkon, amely-
re sok szeretettel várunk mindenkit.

   Horváthné Csörgô Andrea elnök

A Vox Insulae nyári eseményei
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FELHÍVÁS

KEDVES TANULNI VÁGYÓK!
A Szituációs Nyelviskola Kft TÁMOGATOTT NÉMET 

nyelvtanfolyamot szervez  TAHITÓTFALUBAN 
TÁMOP 2. 1.2 Uniós forrásból.

Támogatott nyelvtanfolyami díj önrésze: maximum 3.000 Ft
(Az önrész megfizetése 18 éves kortól 2%, vagy 5%, attól 

függôen, hogy hátrányos, vagy nem hátrányos helyzetû kis-
térségben van a bejelentett lakcíme)

Tanfolyam kezdete: Szeptember 04. szerda
Idôpontok: Hétfô-Szerda: 09:00-12:15 

A tanfolyam szintje: Német KER A1/1 minimum szint

A tanfolyam megkezdéséhez német nyelvtudás 
nem szükséges. 

A tanfolyamra való jelentkezést 
a www.tudasodajovod.hu honlapon teheti meg.

Össz. óra szám: 60 óra

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: augusztus 28. 
További információ és segítségnyújtás  a regisztrációhoz 

Szituációs Nyelviskola Kft
06-1-781-19-26 

Hétfô-péntek 9-17 óráig
info@szituaciosnyelviskola.hu

Köszönet az összefogásért

Tahitótfalu Önkormányzata szeretettel várja az augusz-

tus 20-i Szent István és Új Kenyér Ünnepre valamint az 

ünnepséget követô vendéglátásra azokat a tahitótfalui 

polgárokat, akik aktívan részt vettek az árvízi védekezés-

ben. A 16 órakor kezdôdô ünnepség és vendéglátás hely-

színe a Faluház udvara (Szabadság út 1/a).

Nyilvános meghívó

Folytatás az 1. oldalról
Községi Könyvtár programja

Nyári szünet.
Aerobic terem állandó programjai (tahi-

tótfalui sportpálya mellett sport öltözô)

hétfô: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
alakformáló torna 19:30-20:30
szerda: pilates 8:30-9:30 (érd.: 06 20 973 1800)
baba-mama klub 10:00-12:00
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
péntek: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
Havonta egyszer önköltséges színházlátoga-

tást szervezünk, utazás bé  relt bus szal törté-

nik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 

minden egyéb program ról érdeklôdni lehet 

Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 

+3630/337 5527.

Tahitótfalu 

augusztusi 

programjai



1 2

2 0 1 3 .  A U G U S Z T U SHirdetés

S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q

Akácoszlop

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

1 2

Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 
konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Apróhirdetés
dr. Rabbné Márta vagyok, 
vásárolok mindennemû régi-
séget – asztalnemût, por-
celánt,  régi  játékot stb. 
Készpénzzel fizetek. Kérem 
hívjon, ha eladó régi tárgya 
van. Tel.: 06 70 533 0315. Digitális átállás

2013.07.31-én
ANTENNA SZERELÉS

Szentivánszky Tamás
Tel: +36 30/952-7978

Számítógép-
szerviz

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

A gyülekezeti terem 
felújítása jó ütemben 
halad. Hálás köszönet 
a felújításra eleddig – 
tavaly és az idei évben 
– beérkezett adományo-
kért, 2.088.440,- forin-
tért! Isten gazdag áldá-
sa kísérje a jókedvû ada-
kozókat, adja meg az Úr, 

hogy sok, Igében gazdag boldog órát, napot tölt-
hessünk majd el együtt a felújított, modern gyü-
lekezeti teremben mindnyájukkal! Az Északpesti 
Református Egyházmegye Építési Bizottsága 
további 1 millió Forinttal támogatja a munkák 
elvégzését.

További örömhír, hogy 2013. június 28-án 
Debrecenben a Magyar Református Egyház 
Zsinata elfogadta egyházunk hitvallási iratá-
nak, a Heidelbergi Káténak a mai nyelvre igazí-
tott új fordítását. Az idôsebbek bizonyára emlé-
keznek arra, hogy a konfirmációra a Heidelbergi 
Kátéból kellett készülni. Ez ma nem általános az 
egyházban, viszont aki komolyan gondolja refor-
mátusságát, annak nem csak megvásárolni, de 
olvasni is érdemes a Káté szövegét. Az elmúlt 
egy esztendôben a dolgozók Bibliaóráján ez alap-
ján tanulmányoztuk Isten Igéjét. 

Az új szövegû Káté keménytáblás (650,-) és 
puhakötéses (390,-) formában vásárolható meg. 
Szövege valóban érthetô és világos, átlátható, 
aki szeretne vásárolni belôle, jelezze a Lelkészi 
Hivatalban. Július közepe óta a vasárnapi isten-
tiszteleteken már ebbôl az új fordításból szól hoz-
zánk az idén 450 éves Heidelbergi Káté üzenete.

Egyházfenntartói hozzájárulás

Egyházunk Zsinata ránk is kötelezôen úgy 
rendelkezett, hogy a gyülekezetek Választói 
névjegyzékébe való felvételnek feltételei a 
következôk: megkeresztelt, konfirmált, istentisz-
teleteket gyakran látogató, úrvacsorával rendsze-
resen élô, nagykorú reformátusok tekinthetôk 
választójogosultnak gyülekezeteinkben, akik 
évenként az egyház anyagi fenntartásához név 
szerint is hozzájárulnak. Ennek módja az egyház-
fenntartói hozzájárulás megfizetése.

Az egyházi törvény szerint az egyházfenn-
tartói hozzájárulás címen évenként és szemé-
lyenként meghatározott összeg az éves jöve-
delem 1%-a (pl. a jelenlegi nyugdíjminimumra 
– 28.500,-/hó – levetítve: az éves 1% = 3420,-). 
Presbitériumunk azonban, figyelembe véve az 
egyháztagok anyagi nehézségeit, illetve azt a 
helyes gyakorlatot, hogy az egyháztagok többsé-
ge lehetôségei szerint adományok formájában is 
támogatja az egyház szolgálatát (a fenntartói hoz-
zájárulás mellett), a személyenkénti 2500,- Forint 
minimális összeget határozta meg a 2013. évre. 

A református egyházban e törvény szerint a 
befizetéskor pontosan meg kell nevezni azokat 

a személyeket, akik nevére valaki be akar fizet-
ni. Az ajánlott összeg pedig a befizetéskor meg-
nevezett személyek éves jövedelmének 1%-a, de 
legalább 2500,- Forint személyenként. Azt, aki 
konfirmált, de még nem nagykorú, vagy sem-
miféle keresete nincs, helyzete megváltozásáig 
elegendô felvetetni a gyülekezet nyilvántartásá-
ba.

Gyülekezetünkben a személyenkénti egyház-
fenntartásnak nemcsak a törvényi elôírások, 
hanem a sírhelyek miatt is komoly jelentôsége 
van. Mint a hirdetôkre több, mint két éve 
kifüggesztett Temetôszabályzatból ismert, azon 
személyek térítésmentesen kaphatnak sírhelyet 
a helyi református temetôben, akik a Tahitótfalui 
Egyházközség Választói névjegyzékének a sír-
hely igénylésekor legalább három éve bejegy-
zett tagjai (a feltételeket fentebb taglaltuk; halál-
esetkor sajnos nem lehet az elmaradt fenntartói 
hozzájárulás utólagos befizetésével megváltani 
a sírhelyet, a Temetôszabályzat szerint arra csak 
külön díjtétel megfizetésével nyílik lehetôség).

A Presbitérium természetesen tudatában van 
annak, hogy milyen anyagi nehézségek ural-
ják ma a családok jó részének életét. Azonban 
az egyházfenntartók befizetéseik sokszorosát 
élvezhetik, amennyiben részt vesznek a gyüle-
kezet életében: 
• az istentiszteleteket télen-nyáron a szép, tiszta 

templomban tartjuk, 
• egész télen fûtünk a templomban, 
• az istentiszteletre 0-100 éves korig mindenki 

jöhet, 
• az éneket jó minôségû orgonán képzett zené-

szek vezetik, 
• az óvodás, iskolás, még nem konfirmált gyer-

mekek számára egész évben külön gyermek 
istentiszteletet tartunk a felnôtt alkalommal 
párhozamos idôben, 

• a kismamák baba-mama körre jöhetnek gyer-
mekeikkel, 

• az édesanyáknak hetente külön imaóra, 
• az idôsebbeknek hétközi bibliaóra, 
• a dolgozóknak külön bibliaórát szerveztünk, 
• fiataljaink számára tartalmas együttlétet kíná-

lunk a tanév alatt péntek esténként, 
• hittanosaink, és a most konfirmált fiatal-

jaink nyári táborokba jöhetnek, melynek 
költségeibôl gyülekezetünk komoly részt vál-
lal,

• egyházi kirándulásokat szervezünk. 

Tudatosan hagytam a legvégére a legfon-
tosabb tény megemlítését: mindent Istentôl 
kapunk, erônket, pénzünket, egész életünket. A 
Tôle kapottból adunk vissza egy részt arra, hogy 
gyülekezetünk, az Úr Jézus gyülekezete virulni, 
élni, szolgálni tudjon. Szól az Ige az istentisztele-
teken, megszólít, a szívünket keresi. Aki ezeken 
az alkalmakon családjával részt vesz, az maga is 
meglátja, átélheti, hogy mi minden történik a 
tagok befizetéseibôl. Ez az összeg tehát az egyhá-

zunk sokrétû szolgálatához való hozzájárulás. A 
tavalyi évben 744 személytôl befolyt 3.029.400,- 
Forintot ezúton is hálásan köszönjük egyháztag-
jainknak! 

A befizetésre minden év január 1. és december 
31. között, akár több részletben is van lehetôség 
a Lelkészi Hivatalban. A hagyomány szerinti 
kiemelt befizetési napok az idei esztendôben: 
augusztus 28., szeptember 4. és 11.

Az érdeklôdôk számára szeretettel ajánljuk 
gyülekezetünk honlapját, amelyen fényképe-
ket, igehirdetéseket közlünk: www.tahitotfalu.
reformatus.hu.

Isten áldását kéri az Olvasókra szeretettel:
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Református gyülekezeti hírek

Eperart képekben
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A déli harangszó minden nap emlékeztet min-
ket a nándorfehérvári diadalra. A gyôzelmet min-
den évben megünnepeljük a csata évfordulóján 
megrendezett sportos zarándoklattal, mely idén 
július 21-én zajlott dr. Schulek Ágoston kerékpá-
ros zarándoklatként. A több, mint 70 nevezô a 
fôvárosi Hôsök terétôl a dunakanyari települése-
ken át a Pilisen keresztül a Regélô Fehér Táltos 
Dobcsapat kíséretében kerekezett vissza a kiin-
dulás helyszínére, ahol színvonalas mûsor hirdet-
te az esemény fontosságát a Szellemi Honvédelem  
zászlaja alatt. A zarándoklat szervezôi Foltán 
László olimpiai bajnok és Janek György voltak. 

Béres Gabriella

Amiért 

a harang

  szól…

Örömmel számolunk be 
arról, hogy Tahitótfaluból a 
Jancsó Alapítvány székhelyérôl 
népes küldöttség vett részt 
2013. június 2-án 15 órai kez-
dettel a Nemzeti Összetartozás 
Napja rendezvénysorozatba 
illeszkedô megemlékezésün-
kön a Farkasréti temetôben. 
Az 1930. június 27-én elhunyt 
kiváló székely tudósra, Jancsó 
Benedekre emlékezett a tudós 
szellemi hagyatékát gondozó 
Jancsó Alapítvány, a Nemzeti 
E m lék he ly  é s  Keg ye le t i 

Bizottság, a Nemzeti Örökség Intézete, a család és a tisztelôk. 
A történész, a Székely Nemzeti Tanács alapítója, a „románkérdés” leg-

elismertebb magyarországi szakértôje, a Magyar Tudományos Akadémia 
tagja a Farkasréti temetô 42. parcellájában pihen. Védett, impozáns sír-
ját az Alapítvány kezdeményezésére a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 
Bizottság, a Nemzeti Örökség Intézete a Nemzeti Összetartozás Napjának 
idôpontjához illeszkedve felújította.

Az ünnepségen Tôkés László püspök, majd Kozma Imre atya és Gedai 
István történész szólt az egybegyûltekhez.

 Tôkés László püspök úr emlékeztetett, hogy Jancsó Benedek közéle-
ti emberként, tudósként, a Bánffy kormány köztisztviselôjeként minden 
lehetôt megtett azért, hogy a román kérdést, a román nemzetiségi kérdést jó 
irányba befolyásolja és tette ezt minden túlzás, nemzeti elfogultság nélkül.

Kozma Imre atya Jancsó Benedek példájára hivatkozva arra hívta fel a 
figyelmet, hogy nekünk, magyaroknak itt a Kárpát-medencében egymás-
ra kell újra találnunk. Vagy egymásra találunk vagy elveszünk. Egymásra 
találásunk esetén Isten áldásával megmaradunk magyarnak, kereszténynek, 
hiszen ez a két fogalom szorosan összetartozik.

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság és a Nemzeti Örökség 
Intézete nevében Dr. Gedai István, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti 
Bizottság elnökhelyettese, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott 
fôigazgatója méltatta Jancsó Benedeket beszédében, és megállapította, hogy 

példaképül állíthatjuk ôt mindannyiunk számára. Figyelmeztetett, hogy ma 
is folyik a történelem meghamisítása, Jancsó Benedekrôl, Wass Albertrôl és 
Nyírô Józsefrôl iskoláinkban nem taníthatnak, az ô nagyságukat elhallgatják. 

Jancsó Antal, a Jancsó Alapítvány elnöke kiemelte, hogy a tudós mindig 
elfogulatlanul, tárgyilagosan, de következetesen magyar érdekek mentén 
tevékenykedett és tudósként a politikai döntéshozók figyelmét kívánta fel-
hívni az integer Magyar Királyságra leselkedô veszélyekre.

Tolmácsolásra került a székelyföldi szülôföld üzenete is, Cseh József 
gelencei polgármester megható üzenetének felolvasásával. Gelencén a nem-
zeti összetartozás jelképének, a Turulnak állítottak szobrot június 30-án, 
talapzatára az alábbi idézet került a tudóstól:

„A székely népnek lelke van. Ez a lélek fogja ôt megvédeni és megtartani 

az idegen rabságban is a magyar nemzet számára mindaddig, míg csak egy 
magyar él a Duna és Tisza medencéjében.”

Végezetül az emlékezôk – Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság, 
a Nemzeti Örökség Intézete, Gelence Polgármesteri Hivatala, Tahitótfalu 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, a kolozsvári Jancsó Noémi Egyesület, 
a Jancsó Alapítvány – elhelyezték a kegyelet koszorúit, majd felhangzott a 
Székely Himnusz.

Dr. Jancsó Antal

Jancsó Alapítvány

Megemlékezés a székely tudós Jancsó Benedek sírjánál
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Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. 

Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

1 5

a 15. eperfesztivál és a nemzeti vágta elôfutamának képei
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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, 06-30-9370-
863, 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 (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: 
iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-
ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • 
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás 
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS 
– Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-
221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, 
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI 
RENDELÉS – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-
103, 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  • GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del 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 • KÉMÉNY SEPRÔ – 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, Duna kor zó 
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 • MUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
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 lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, 
Vá ros háztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, tel.: 503-384 (any-
akönyv, 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 folyama tosan, tel.: (26)387-030 
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • 
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; 
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12, 
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és 
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. 
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – A.S.A. 
Kft. 2360 Gyál Kôrösi út 53. Tel.:Révay Brigitta 06-29-540-
244 – h:cs.:8-16-ig, p.:8-14-ig, e-mail: vevoszolgalat@asa-hu.
hu • TAKARÉK SZÖVET 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 • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-
873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
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: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tóth János • 
Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesz tô  bizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony János Ádám, 
Sirkó-Németh Mariann, Szabó Judit • Megjelenik: havonta 
2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje min-
den hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden 
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.

Augusztus 3. Gárdonyi Géza író, költô, 1863, 
Agárdpuszta

Augusztus 6. Vajda Lajos festômûvész, 1908, 
Zalaegerszeg

Augusztus 7. Bibó István jogász, egyetemi 
tanár, az MTA tagja, kimagasló demokrata politi-
kai gondolkodó, 1956-ban a Harmadik Nagy Imre-
kormány államminisztere, Széchenyi-díjas (posztu-
musz, 1990), 1911, Budapest

Vekerdi József Széchenyi-díjas nyelvész, orien-

talista, a cigányság kutatója, 1927, Debrecen
Augusztus 8. Gregor József Kossuth-díjas ope-

raénekes, 1940, Rákosliget
Augusztus 11. Bláthy Ottó Titusz gépészmér-

nök, akadémikus, az elektrotechnika egyik hazai 
úttörôje, Déri Miksával és Zipernowsky Károllyal 
közösen a váltakozó áramú villamoserô-átvitel alap-
ját jelentô transzformátor feltalálója, 1860, Tata

Heltai Jenô Kossuth-díjas magyar író, költô, 
színházi szerzô, 1871, Pest

Augusztus 13. Borsos Miklós Kossuth-díjas 
szobrászmûvész, képzômûvész, grafikus, 1906, 
Nagyszeben

Augusztus 29. Janus Pannonius pécsi püspök, 
az elsô név szerint ismert magyar (-horvát) költô 
és humanista, 1434, Csezmice

Augusztus 30. Reményik Sándor magyar költô, 
a két világháború közötti erdélyi magyar líra 
kiemelkedô alakja, 1890, Kolozsvár

Szenczi Molnár Albert Biblia-kiadó református 
pap, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltô, egyházi 
író, mûfordító, 1574, Szenc

Augusztusban született híres magyar elôdeink 


