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A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 2.

100 éves a híd (i1. rész) 4.

Református tengerésztábor

a szigeten 6.

Vesd bele magad! 9.

A Világháború, 1914-1918. 15.

Nyeregszemle és Hortobágyi 

Lovasnapok 18.

A Képviselô-testület június hónap-
ban 2 alkalommal ülésezett, június 
19-én és június 30-án.  A június 19-én 
tartott ülésén Rédai Dávid és Csörgô 
Mihály nem volt jelen.

A testület  döntéseit általában egy-
hangúlag hozta, ahol nem, ott azt 
külön jelezzük.

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Június 30–július 4. Angol Gyermekhét a baptista gyülekezet szervezésé-
ben. Helyszín: Népház. Részletek a plakátokon.
Július 5. szombat 8:00-tól Halászléfôzô verseny a Frida villa melletti 
Duna-parton (Kossuth L. u. vége) a Tahitótfalu-i Tömegsport és Szabadidô 
Egyesület szervezésében.
Július 7–18. hétfô-péntek: Ingyenes Nyári Napközis Gyermektábor az 
Önkormányzat szervezésében. Helyszín: Szabadidôpark. Részletek a plaká-
tokon.

Július 7–11. XIV. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét. Esti zenés 
áhítatok. Részletek a plakátokon.
Július 14–18. Angol Ifjúsági Hét a baptista gyülekezet szervezésében. 
Helyszín: Népház. Részletek a plakátokon. 
Július 20. Amiért a harang szól… Kerékpáros zarándoklat. Részletek a 
plakátokon.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: nyári szünet. 
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569 7507                                                         
Népház rendszeres programjai
Nyári szünet                                                Folytatás a 14. oldalon

Tahitótfalu júliusi programjai

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Nyertes emlékmû felújítási pályázat

2014 februárjában a Közép-, és Kelet-
Európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány pályázatot írt ki az I. világháború 
történelmi emlékeit ôrzô emlékmûvek rendbe-
tételére, renoválására, helyreállítására. A pályáza-
tot restaurátor bevonásával elôkészítettük, a szak-
mai anyagot és a pénzügyi tervet összeállítottuk, 
és 2014. március 18-án a kiíróhoz eljuttattuk. A 
szakértôi anyag alapján 2.700.000 Ft-ot igényel-
tünk. Tekintettel arra, hogy településünk júni-
us 7-én emlékezett meg a Tildy híd megépítésé-
nek és átadásának 100. évfordulójáról, a Hôsök 
emlékmûvének felavatásának 70. évfordulójá-
ról, és a Trianoni Békediktátum 94. évforduló-

járól, úgy döntöttünk, hogy az ünnepség napjá-
ig önerôbôl elvégezzük az emlékmû szükséges 
felújítását. június elejéig az emlékmû felújításra 
került és a kertészeti munkákat is elvégeztük. A 
beruházás összköltsége 2.100.000 Ft volt. 2014. 
június 23-án Dr. Schmidt Mária fôigazgató aláírá-
sával értesítést kaptunk a támogatás elnyerésérôl, 
mely szerint a Közalapítvány 1.000.000 Ft-tal 
támogatja az emlékmû felújítását. 

Azért tartjuk sikeresnek a fenti összeg elnye-
rését, mivel Magyarországon szinte valamennyi 
településen található I. világháborús emlékmû 
és az Alapítvány rendelkezésére álló összeg ezzel 
messzemenôkig nem volt arányos. 

Folytatás az 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról

Dinamikus elôrelépés a konyha-étkezde 
megvalósításában

Mint korábban beszámoltam, 2014. május 
23-án bank megadta az engedélyt a tervezett 
konyha és étkezde megépítéséhez szükséges 
hitel felvételére. A finanszírozó bank vezetésétôl 
megkaptuk az engedélyt, és a szükséges támo-
gatási dokumentációkat elkészítettük. Ennek 
köszönhetôen 2014. június 13-án az OTP 
képviselôivel aláírtuk a támogatási szerzôdést, 
tehát a beruházáshoz szükséges pénzügyi fede-
zet rendelkezésünkre áll. Ezzel egy idôben az 

építési engedély hiánypótlását végrehajtottuk, 
így június 24-én megkaptuk a jogerôs építési 

engedélyt. 
2014. június 19-én megtartott testületi ülé-

sünkön döntöttünk a mûszaki ellenôri ajánlat-
tételi felhívás kiírásáról. A kiválasztás a soron 
következô testületi ülésen fog megtörtén-
ni. Ezt követôen kezdôdhet el a kiviteli ter-
vek elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhí-
vás összeállítása, kiadása. Amikor a kiviteli ter-
vek, illetve a szükséges közmû kiépítési tervek, 
közmûegyeztetések befejezôdnek, akkor fog-
juk kiírni a beruházás összegére való tekintet-
tel a nyílt hirdetményes kiviteli ajánlattételi fel-
hívásunkat. 

Sikeresnek bizonyul a komposztáló láda 
akciónk

A Fôvárosi Vízmûvekkel megkötött straté-
gai megállapodásunk része a környezeti célokat 
szolgáló beruházások és tevékenységek támo-
gatása. Településünk ingatlanjain igen nagy-
számú zöldhulladék képzôdik, amelyek keze-
lése – amennyiben igényes környezetre törek-
szünk – igen nagy nehézséget okoz. A lakos-
sági hulladékszállítást végzô szolgáltató a ker-
tekben keletkezett nagy mennyiségû zöldhul-
ladékot nem szállítja el (levágott fû), mivel így 
a háztartási hulladék égetôbe kerülne, amely-
ben technológiai hibát okoz a nagy mennyiségû 
zöldhulladék. Továbbá a közterületre kihelye-

zett, elszállításra váró zöldhulladékok a vaddisz-
nók gyakoribb megjelenését is okozzák. E prob-
léma enyhítésére és a környezetkímélô zöld-
hulladék kezelésére a lakosság részére kom-
posztládák kedvezményes átadásáról döntöt-
tünk. A komposztláda igénylôknek a bekerülé-
si költség 25%-át kell befizetniük, az ellátási költ-
ség 85%-át a jelzett vízbázis támogatásából biz-
tosítja Önkormányzatunk. Az elkészített ládák 
mobil elemekbôl állnak, 1 m3-esek, és idôtálló, 
kemény faanyagból készülnek. Az elôzetes fel-
mérés szerint száznál is több ingatlantulajdonos 
kíván élni a komposztládák igénylésével, a mai 
napig több mint 30 ingatlantulajdonos vette át 
az elkészített ládákat. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Településünkön járva azt tapasztalhatjuk , hogy 
ebben az évben is több lett a virágos megszépült terü-
let. Biztosan többen emlékeznek még arra, hogy milyen 
is volt a Tahiban lévô körkert 12 évvel ezelôtt, középen 
egy  kúszófenyôvel,a szélén egy kis virágágyással. Sokat 
fejlôdtünk ezen a téren is.  Igazán büszkén tekinthetünk  
a csodálatosan virágzó futómuskátlikra, a több mint 
1700 tô virágpalántának helyt adó körkertre Tahiban, a 
megújult fôtér virágos részeire, a  Népház szépen kiala-
kított elôkertjére,a  Faluház belsô udvarán kialakított új 
kertrészletekre, a virágládákból leomló gyönyörû futó-
muskátlikra, és a település több részén elhelyezett nagy 
virágládákra (cukrászda,buszmegállók).

A virágpalánták megvásárlása önkormányzati forrásból 
történik. A virágok beültetése nagyrészt társadalmi  mun-
kával , gondozásuk egész évben részben hivatali,részben 
társadalmi munkával valósul meg.  A virágpalántákat 
Szmutni Péter helyi vállalkozó kertészetébôl vásároljuk 
immár több éve.

Több település is követi a példánkat, Kisorosziban, és 
Szentendrén is futómuskátlik díszítik a villanyoszlopokat.  

Ebben az évben is indulunk a „Virágos Magyarorszá-
gért ”pályázaton. Remélem a bíráló bizottság elismeri a 
sok munkát, amit elvégeztünk, és az elôzô évhez képest 
milyen sok a jó irányú változás.

Szomorú tapasztalatunk azért már ebben az évben 

is van. Viráglopás sajnos történt a fôtéri virágládából a 
beültetést követô második nap 3 tô virágpalántát loptak 
el, a posta elötti virágládákból  kiemeltek néhányat,amit 
sikerült még idejében visszaültetni és megmenteni.

A virágpalántákat a település pénzébôl vásároljuk 
tehát, ha azt eltulajdonítja, vagy megrongálja valaki az a 
közösséget károsítja, lopja meg. Azért van sok jó tapaszta-
latom is,  a virágosítással kapcsolatban.  A  teljesség igénye 
nélkül szeretném ezt megosztani Önökkel.

Tavasz közeledtével sorra jelentkeznek, akik segíteni 
szeretnének a virágültetésben, vagy felajánlanak talaj-

javítás céljára trágyát, mint Tóth László. Szép látványt 
nyújtanak az ablakpárkányon elhelyezett virágládák 
Nagy Lajoséknál, Bolláné Pintér Katalin által beülte-
tett és gondozott virágládák a fôtéren. .jó látni azt a 
gondoskodást,munkát, amit Csörgô Mihály alpolgármes-
ter a Trianon Emlékmûnél végez . A faluszépítéssel kap-
csolatosan munkám során azt tartom igazi elismerésnek, 
hogy  egyre többen érzik úgy, hogy tenniük kell azért, 
hogy  szép, gondozott, virágos legyen  a mi településünk. 
Azt mondják, hogy egy kert soha nincs kész, ez igaz a 
faluszépítésre is, van még számtalan teendônk, de jó 
irányban haladunk.

Az utolsó sorok szóljanak a köszönetrôl.  Szeretném 
megköszönni mindenki segítô közremûködését, akik 
azért fáradoztak, hogy elmondhassuk, ebben az évben 
is többet tettünk a faluszépítésért, becsüljük meg a mun-
kájukat.

 Tahi körkert virágültetése minden évben társadalmi 
munkában történik, szeretném ennek a kis csapatnak 
külön megköszönni a segítséget. 

Akiket ez a köszönet megillet:
Szedlacsek Károlyné, Nagy Lászlóné, Bozóki Sándorné, 

Nyíri Lajosné, Fekete Lászlóné Böt kös Adrienn, Balláné 
Karnevál Magdolna, Rainer Gabriella, juhász Erika, 
Abonyi Erika, Pásztor Mihályné, Gulyás Lászlóné, Balázs 
Csilla, Patainé Balogh Zsuzsa, Patai Barnabás, Kubanek 
István, Gaál Sándor.                                                          

        Köszönöm.       
Gaál Sándorné képviselô

Virágos Tahitótfalu!
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Anyakönyvi hírek

2014-ben eddig született 9 fiú, 14 leány, 
összesen 23 gyermek.

Megszülettem!
2014. június 03-án, nevem: Horváth Emese
2014. június 16-án, nevem: Hankó Anna Róza
2014. június 16-án, nevem: Szebellédy Áron
2014. június 25-én, nevem: Ifju Zora

2014-ben házasságot kötött 23 pár.

Az elmúlt idôszak halottai:
Csereklye jánosné, 66 éves, Visegrádi út 104.
Somodi László, 63 éves, Dózsa Gy. út 7/a.

Nyugodjanak békében!

Béke út 14., telefon: 06-26-385 716

Hétfô 14–18 óráig
Kedd 8–12 óráig
Szerda 14–19 óráig 
Csütörtök 8–12 óráig
Péntek 14–18 óráig 

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselô fogadóórát tart minden hónap 
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között 
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô 
idôpont telefonon történô (0036/30-9601-
230)  egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi fogadóóra

A Településfejlesztési Bizottság javaslatára 
a Képviselô Testület ebben az évben is meg-
hirdette a „Tiszta udvar, Rendes ház” pályá-
zati lehetôséget. Ennek keretében várjuk a 
szépen karbantartott porták jelentkezését, 
hiszen idén is 30 000Ft pénzjutalomban 
részesülnek a nyertesek a díszoklevél és pla-
kett mellett.

A pályázatra jelentkezni a hivatalban 
átvehetô jelentkezési lapon, vagy a falugond-
nok@tahitotfalu.hu címre küldött levélben 
lehet az ingatlantulajdonosoknak.

Az idei évtôl újdonság, hogy ajánlásokat 
is várunk, hiszen sokszor a tulajdonosok 

szerénysége az akadálya a pályázat benyúj-
tásának. A fent említett email címre várunk 
tehát fotókat díjazásra érdemes portákról 
helyszínmegjelöléssel, „Tiszta udvar,Rendes 
ház” jeligével.

A beérkezett pályázatok elbírálásába 
bevonjuk a település honlapjának látogatóit 
is.

jelentkezéseket augusztus 31-ig folyamato-
san fogadunk.

Szépüljön, épüljön Tahitótfalu!

Nagyházu Miklós
  képviselô

A vaddisznók elôfordulása az utóbbi 
idôszakban egyre gyakoribbá vált Tahitótfalu 
belterületén, az emberek közelebb költöztek 
az erdôhöz és egyre több olyan közbeékelt 
erdôs belterületi árok került a lakóövezetek-
be, amelyek remek búvóhelyet biztosítanak 
a vaddisznók számára, továbbá ezt felerôsítô 
hatású az elbokrosodott telkek elszaporodá-
sa is. Sajnos sok esetben tapasztaljuk, hogy 
a lakosság egy része a zöldhulladékot, ház-
tartási hulladékot az elhanyagolt árkokba, 
telkekre helyezi el, amivel tulajdonképpen 
odacsalogatják a vaddisznót. 

A Pilisi Parkerdô Zrt. a vadászterületén 
(külterületen) folyamatosan apasztja a vad-
disznók számát, azonban a belterület nem 
a vadászterület része, ott vadászati tevé-
kenységet nem végez. A belterületi vadel-
ejtés speciális feladat, amelyet az illetékes 
rendôrhatóság engedélyez.

A valódi megoldást közösen, Önökkel 
együtt találhatjuk meg, ezért a segítségüket 
kérjük! Az erdô közelében élôk sokat tehet-
nek a probléma kezelésének érdekében 
megfelelô kerítések építésével, az elhanya-
golt telkeken a bozótosok felszámolásával, 
a területek lekaszálásával, rendbetételével. 
Fontos, hogy a vadat ideiglenes vagy állandó 
etetési tevékenységgel senki ne szoktassa bel-
területre, a kerti zöldhulladékot megfelelôen 
kezeljék és azt ne az erdôs, bokros, elhanya-
golt területekre vigyék, mivel a hulladékku-
pacok alatt megjelenô rovarok, csigák, gilisz-
ták a vaddisznó táplálékául szolgálnak.

A belterületen kárt okozó vadak speciális 
elejtésével, számuk apasztásával a Hivatal – 
a Szentendrei Rendôrkapitányság engedélye 
alapján - szakembereket bízott meg. A felkért 
személyek megbízólevéllel ellátva keresik fel 
a vaddisznók által bejárt területeket és segíte-
nek megoldani a problémát. 

A kiadott engedély 2014. december 16-ig 
szól.

Az elejtés ideje: A megbízott személyek 

tevékenységüket délután 14.00 óra és reggel 
06.00 óra közötti idôszakban látják el.

A belterületen kárt okozó vadak elejté-
se íjjal, szükség esetén (sebzett vad után-
keresése) lôfegyverrel, melyek a vonatkozó 
szigorú biztonsági szabályok betartása mel-
lett történnek.

Az elejtés pontos helye:
Tahi településrész
1. Villám u. 1-10-ig
2. Ódry Á. u. 2-34-ig
3. Mátyás király u. 1-27-ig
4. Külsô- Nyulas u. 3-48-ig
5. Nyulas u. 5-50-ig
6. Kardvirág u. 1-6-ig
7. Lejtô u. 2-4-ig
8. Domb u. 4-33-ig
9. Hosszúmezô u. 2-21-ig
10. Ereszvények u. 1-91-ig
11. Almássy L. u. 1/1-tôl 1/9-ig
12. Boros I. u. 1/1-tôl 1/4-ig
13. Vöröskô u. 2-47-ig
14. Szállások út 8-42-ig
15. Szállások köz 2-6-ig
16. Villasor 1-38-ig
17. Pataksor 1-52-ig
18. Gölödin u. 1-7-ig
19. Semmelweis u. 1-41-ig
20. Mókus u. 1-11-ig
21. Málna u. 1-31-ig
22. Fürt u. 4-18-ig
23. Móricz Zs. u. 1-50-ig
24. Pinty u. 4-9-ig

Amennyiben Ön is észlel vaddisznó(ka)t 
környezetében, azt kérjük bejelenteni, a pon-
tos cím megjelöléssel a Hivatal 06-26/387-
123/3-as telefonszámán újlaki Anikó jogi 
elôadónál.

Segítô közremûködésükben bízva! 
Tahitótfalu, 2014. június 16. 

Tóth János
  jegyzô

Tiszta udvar, rendes ház 2014.

Felhívás és tájékoztatás 
az ingatlantulajdonosok részére!

Könyvtár 
nyári szünet 
nyitvatartási rend
szeptember 1.-tôl
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A híd 1944-1947 közötti történetét Ecsedy 
Aladár református lelkipásztor Tahitótfaluról 
készült munkájának részleteivel idézzük most fel. 

1944 karácsony estéjén nem gyulladtak ki a 
karácsonyfa gyertyák, nem hangzottak fel kará-
csonyi énekek falunkban. Mindenki várta mi fog 
következni.

Éjfél után 1 óra tájban nagy robbanás rázta meg a 
levegôt…A híd felrobbantását mindenki fájdalma-
san vette tudomásul. Egyszerre sötétség borult az 
egész községre, mert a hídra szerelt, a falut ellátó 
villanyvezetékek elszakadtak. Világítóeszközökben 
szegény volt a lakosság, így a sötétség, az értelmet-
len és hiábavaló pusztítás nyomasztóan hatott a 
lelkekre… 

És, hogy a híd elvesztése mit jelentett, azt csak 
azok tudták, akik már élvezték 1914 óta annak 
hasznát, azok akik még ôrizték a régi repülôhíd 
emlékét, akik télen a befagyott dunán közleked-
tek, jégzajlás idején pedig egészen be voltak zárva 
a szigetre.

Mivel híd nélkül lehetetlen lett volna akár a kato-
nai mûveleteket, akár a polgári életet folytatni az 
orosz katonaság nekilátott fahíd készítésének. 

A feladat nem volt könnyû. Szigorú tél, hófúvás, 
fagy, jégtáblák, …a vastag jég átvágása, a szállítás, az 
anyaghiány, segédeszközök és gépek hiánya nehezí-
tették a munkát. Bámulatos visszagondolni is, hogy 
az orosz katonaság milyen önfeláldozóan dolgozott 
ezen a feladaton éjjel és nappal.

Közben az erôs fagy segítségével a Malomrév 
táján jéghidat készítettek. (A befagyott Dunán 
gerendákkal végigrakták a jéghíd nyomvonalát, és 
a közét rôzsével, szalmával, mindenféle anyaggal 
megtöltötték, és azt a munkára kihajtott falusiakkal 
locsoltatták a lékekbôl. Ez négy rétegben készült, a 
végén harckocsik is átmehettek rajta.)

Magam többször önként mentem el erre a mun-
kára is. Mikor aztán megtudta az orosz ôr, hogy pap 
vagyok, azonnal hazaküldött. Onnét aztán elmen-
tem más helyre, ahol segíthettem.

A fahíd építésekor a német repülôk sokszor ala-
csonyan repülve végigszórták a Dunát és partjait 
lövedékeikkel. Többen kaptak szilánkot is, mint 
jánossy Éva, Csörgô István, s egy kisoroszi ember 
pedig itt lelte halálát. 

H Surján István beszélte el, hogy több fenyôszálat 
hoztak el Tahiból az Unger birtokról, kötéllel húz-
ták a Dunáig, sôt a jégen át is a rendeltetési helyére. 
Kocsitengely vasakkal vertek léket a vastag jégen, 
ahol a fenyôszálakat le kellett verniök a talajba.

Alig készült el az elsô fahíd, s alig teljesítette szol-
gálatát, amikor a jégtorlaszokban megakadt Duna 
megduzzadt, az amúgy is megerôtlenedett gátakat 
áttörte, és a víz szabad utat talált a község területére 
is. A megépült fahidat is magukkal sodorták a hatal-
mas jégtáblák 1945 január 24-én.

Az elsô fahíd pusztulásába nem lehetett belenyu-
godni, mert hídra szükség volt. Azonnal nekiláttak 
a második fahíd építésének. 

Szerencsére a jég elég hamar leszaladt, csak a 
parton maradtak meg a hatalmas jéghegyek egé-
szen a tavaszi meleg idôkig. 

A katonaság újra munkához látott. Még nehe-
zebb volt anyagot találni. A múlt tapasztalatain 
okulva a jánossy féle fateleprôl a felhalmozott 
cementet zsákostól belehajigálták a Dunába, a lábak 
mellé, hogy védje az áradat ellen.

A hadi leleményesség úgy indította meg a máso-
dik fahíd építését, hogy boroshordókat szedtek 
össze mindenünnét, azokba beverték a dugókat s 
aztán összekötözve azokat deszkapadlót helyeztek 
el rajtuk, s ezekrôl verték kézi erôvel a pilótákat 
(cölöpöket) a rohanó vizen keresztül a talajba. Éjjel-
nappal folyt a munka és az anyaggyûjtés, de végül 
is elkészült a híd. 

(A második fahíd 1946 elejéig szolgálta a forgal-
mat)

100 éves a híd (1i. rész)

A parlamenti küldöttség. a három ülô alak: Szente József, Tildy Zoltán, V. Szabó István
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Folytatás az 1. oldalról

Az elsô döntését a testület az Erdôgaz-
dálkodással összefüggésben hozta, az 
e tárgyban kiírt közbeszerzési pályá-
zat alapján, mely érvényes és eredmé-
nyes volt. A legkedvezôbb ajánlatot a 
Pilisi Parkerdô Zrt. adta, mely így elnyer-
te az erdôgazdálkodói feladatokat.  Az 
Ôsz utca felújítására kiírt pályázat is érvé-
nyes és eredményes volt. A testület a 
legkedvezôbb ajánlatot tevô  (6.890.000,-
Ft) Tanka-Pidó Kft-t bízta meg a kivitele-
zéssel. 

Ezt követôen a testület tájékoztatót 
kapott a konyha munkájáról, amellyel kap-
csolatban a képviselô-testület elismerését 
fejezte ki.

A Tûzoltóság írásban megküldött beszá-
molóját a testület elfogadta. 

A 3./ napirend keretében tájékoztatás 
hangzott el a hivatal gyámügyi tevékenysé-
gével összefüggésében, illetve a hátrányos 
helyzetû gyerekek nyári étkeztetésérôl 
döntött a testület.  E döntés szerint a 
nyár folyamán mintegy 60 gyerek július-
tól augusztus végéig napi egyszeri étkezés-
ben részesül. 

A 4./ napirend keretében a két ülés 
között történt fontosabb eseményekrôl, 
valamint a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról kapott tájékoztatást 
a testület. E napirend keretében támo-
gatta a testület az Euro-Velo Kerékpárút 

megépítésével kapcsolatos Komárom-
Esztergom megyei, valamint a Pest megyei 
Önkormányzatok felhívását és csatlako-
zott önkormányzatunk a kerékpárutak 
megépítésének elôsegítéséhez.

Az 5./ napirend keretében a Bizottságot 
munkájáról kapott tájékoztatást a testü-
let és hozott döntést a Tiszta udvar, ren-
des ház akció meghirdetésérôl, melyhez 
30.000 Ft támogatást biztosított. 

A 6./ napirend keretében tulajdoni ügye-
ket tárgyalta a testület és hozott ezzel kap-
csolatosan több döntést.  Elsôként a tes-
tület támogatta a VOX Insule Szigethangja 
Egyesület nyári programjainak megtartásá-
hoz a Népház, illetve a Faluház 1-1 alka-
lommal történô ingyenes igénybevételét. 

A gátberuházás mentén lévô és 
azzal közvetlenül érintett újabb terület 
megvételérôl döntött a testület.

A Dierta Kft. által bérelt önkormányza-
ti ingatlanba (Hôsök tere, volt Videotéka) 
történô gázvezetéshez hozzájárult az 
önkormányzat.  

Kosztolicz István kérelmére hozzájárult 
a testület a közmûfejlesztési hozzájárulás 
visszafizetéséhez, amennyiben önerôbôl 
megvalósul a szennyvízvezeték beveze-
tése kérelmezô ingatlanára (a testület 6 
igen és 1 ellene  - Szabó judit – szavazat-
tal hozta meg döntését).  Ugyanebben a 
tárgyban az útfelbontás kapcsán 50 eFt 
helyett 25 eFt kaució megfizetését hagyta 
jóvá a testület. 

Helfy Mihály kérelmére engedélyezte 
a testület a kérelmezô Móricz Zsigmond 
utcai ingatlanának utcafrontján a közte-
rület elôtti rész gyeprácsos megoldással 
történô megépítését.  Hozzájárult a testü-
let az Ereszvény utca 3314 hrsz-ú ingatlan 
villamos-energia  ellátásának  kivitelezé-
séhez. Döntött a testület a konyha-étkezô 
mûszaki ellenôri ajánlattételi felhívásáról, 
illetve annak közzétételérôl.  Döntött a 
testület a Helyi Építési Szabályzattal kap-
csolatos, szakhatóságok által kifogásolt 
községi területek rendezési terv szerinti 
besorolásáról.  A Pataksor és a Bercsényi 
utca közötti önkormányzati ingatlant a tes-
tület az érintett ingatlantulajdonosok szá-
mára felajánlja, tekintettel arra, hogy azok 
hasznosítása más módon nem lehetsé-
ges, mivel egy nagyon keskeny sáv van az 
önkormányzat tulajdonában, melyet már 
eddig is az érintett ingatlanok használtak.  

A 7./ napirend keretében döntött a 
testület a szociális rendelet módosítá-
sáról, melynek következtében a rövid 
határidejû méltányossági közgyógyellátási 
kérelmekrôl ezen túl a polgármester dönt. 

A 8./ egyebek napirend keretében a tes-
tület jóváhagyta az önkormányzati hivatal 
nyári munkarendjét, illetve engedélyezte 
az igazgatási szünetet, mely 2014. július 
14-tôl augusztus 2-ig tart.  Ez idô alatt csak 
rendkívüli ügyekben történik ügyintézés, 
az ügyelet ideje alatt. 

A testület június 30-án rendkívüli ülést 
tartott.  
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Önkormányzati hírek

Tahitótfalu és Kisoroszi Községek Közös 
Önkormányzati Hivatala 2014. július 14-tôl 
augusztus 2-ig zárva tart, mely idôben szü-
netel az igazgatási feladatok ellátása.  

A hivatal rendkívüli ügyekben az ügyele-
ti idô alatt a szükséges felvilágosítást és a 
nagyon indokolt esetekben az ügyintézést 
elvégzi. 

Megértésüket és türelmüket megköszön-
ve. 

Tisztelettel: 
Tóth János jegyzô

Igazgatási szünet

A felrobbantott híd újjáépítése a felszabadulás 
után azonnal megindult a szívekben és a lakosság 
reménységében. Nem sok kilátás mutatkozott erre, 
amikor az országban olyan sok és nagy fontosságú 
híd pusztult el. Az újjáépítési Minisztérium által 
1954-re volt elôirányozva hídunk megépítése. A jó 
kapcsolatok azonban mégis lehetôvé tették, hogy a 
híd újjáépítése már 1946 végén elkezdôdjön. 

Hogy ez megtörténhetett, annak egyik 
eszközlôje Szente józsef községi bíró volt, aki 
1939-tôl viselte ezt a tisztet, majd 1945-tôl 1949-ig 
országgyûlési képviselô lett. A másik, helyzet adta 
elôny az volt, hogy Tildy Zoltán lett ugyanakkor 
Magyarország köztársasági elnöke, aki falunkban 
volt tíz évig, 1920-30-ig, református lelkipásztor. 
Községünkkel köztársasági elnökként is tartotta 
a kapcsolatot. Fogadta azt a küldöttséget, amelyet 
Szente józsef vezetett, és kész volt mindent meg-
tenni, hogy a híd megépítése a tervezett idônél 

hamarabb megkezdôdhessen. 
Így is történt. Már 1946 ôszén amikor a hatal-

mas daruk elvégezték roncskiemelô munkájukat az 
akkori Ferencz józsef hídnál Budapesten az egyik 
úszódaru Tahiba jött, és nekikezdett a roncskieme-
lésnek.

1947-ben megkezdôdött a helyreállítás. A buda-
pesti Palatinus cég végezte a munkát, amely cég 
munkásai között ott volt Dudás István tahitótfalui 
fiatalember is. Az építkezést Szepesi Zoltán nevû 
mérnök vezette a helyszínen.

1947 végére a híd elkészült. Hivatalos felavatása 
és megnyitása 1947 karácsony elôtti vasárnapon 
volt. A község népe szépen felkészült a vendégek 
fogadására. Tildy Zoltán államelnök, Gerô Ernô 
az újjáépítési miniszter és sokan mások meg is 
érkeztek. Akkora szélvihar támadt, hogy a hídnál 
lehetetlen volt az ünnepélyt megtartani. Be kellett 
vonulni a  református gyülekezeti terembe. Itt tör-

tént az érkezettek megvendégelése is. Az ünnepség 
szépen lezajlott. Pohárköszöntôk hangzottak el. Az 
építôket, mérnököket és munkásokat kitüntették.

A híd Tildy Zoltán nevét kapta.
A hídavatási ünnepségen V Szabó István bíró 

a következô szavakkal üdvözölte az államelnö-
köt és Gerô Ernô minisztert s a többi vendéget: 
„Mélyentisztelt Ünneplô Kedves Vendégeink! A 
Miniszter úrtól a hidat Tahitótfalu község nevében 
átveszem, és megköszönöm. Megindult és megha-
tott szívvel köszönöm meg Államelnök úrnak, vala-
mint az újjáépítési Minisztérium Kormányzatának, 
hogy ezt az oly nehezen nélkülözött és a szívünk-
höz nôtt hidat karácsonyi ajándékként megkaptuk. 
Köszönjük az építésben résztvevôk szorgalmas és 
nehéz munkáját. És midôn a hidat átveszem, Isten 
áldását kérem a szabad és független demokratikus 
Magyarországra.”

összeállította: Budai Mihály
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Nem mindennapi vállalkozásra szánta 
el magát gyülekezetünk: fiataljainkat egy 
tengerésztáborba invitáltuk a nyári szünet 
kezdetén! A tábort a Váci-rév melletti volt 
úttörôtáborban tartottuk, a fôépület volt a 
hajónk, ehhez méltón feldíszítve. Igen nagy 
legénységet sikerült összetoborozni, ugyan-
is 90 fiatal jelentkezett itthonról, és ehhez 

csatlakozott még 30 mezôvári ifjú. Példás 
összefogás született meg e nagy, már-már 
erônket meghaladó feladat láttán: dicséret 
illeti gyülekezetünk szolgálatkész felnôtt 
tagjait, és a gyerekek szüleit: minden nap 
legalább tíz felnôtt segítô volt jelen a kony-
hai, felvigyázó szolgálatban, és többen vállal-
tak a délutánokra kézmûves foglalkoztatást, 
vezettek sportjátékokat. Emlékbe készíttet-
tünk „REFORMÁTUS TENGERÉSZTÁBOR 
2014” feliratú karkötôket, amelyekbôl 161 
db talált gazdára, ez azt jelenti, hogy ennyi 
ember – gyermek és felnôtt – biztosan 
meg fordult a táborunkban, és ha felnôtt, 
akkor segített is a héten valamiben. Ilyen 
méretû megmozdulás – legalább negyven 
felnôtt ember szánt az idejébôl, erejébôl a 
gyülekezeti szolgálatra –, melynek java része 
önkéntes munka volt, igazán példaértékû! 
Íme, nemcsak a bajban, árvízkor, hanem a 
fiataljainkért is össze tudunk fogni – marad-
jon is így!

Nagyon csodás élmény, hogy a június 
7-én önkormányzatunk által a kárpátaljai 
Mezôvári vezetôivel aláírt testvértelepülési 
megállapodás ilyen hamar, és ilyen mérték-
ben életünk részévé lehetett: jó volt együtt 
lenni. Az elsô napok kicsit döcögôsen indul-
tak, a mieink a tábor egyik, a váriak a másik 

végén voltak, de aztán hamar megindult a 
beszélgetés, a barátkozás. A létszámra és a 
résztvevôk életkorára tekintettel a reggeli 
torna és énektanulás után a hetedikesnél 
idôsebb fiatalokkal a kisebbektôl külön tar-
tottunk beszélgetôs bibliaórát. Tízórai után 
egy-egy ma is élô hívô keresztyén életérôl 
hallhattak a fiatalok, hogy lássák, nem két-

ezer éves dolgokról, hanem a 
valós életrôl szól minden, ami 
a Bibliában van. Nekik is érde-
mes már ilyen fiatalon Istenre 
bízni magukat, igyekezni tisz-
tán megtartani szívüket, és 
követni Krisztus vezetését.

Az elsô nap jefte bíra életét 
tanulmányoztuk, a másodikon 
Ruth asszonyét, a harmadikon 
Sámuel próféta, a negyediken 
Péter apostol, szombaton 
pedig Máté apostol sorsa állt 

elôttünk. Mind az öt életsors arra figyelmez-
tetett, hogy Istennel élni kimondhatatlan 
biztonságot, boldogságot és a bajban erôt, 
vigaszt jelent. A kis „tengerészek” minden 
nap hajónaplót írtak benyomásaikról és a 
tanultakról, és egy-egy bibliai idézetet is 
megtanultak az énekek mellé.

Csütörtökön délután tíz csapat mérte 
össze erejét egy sportversenyen – vegyesen 
álltak össze a csapatok: kicsik és nagyok, 
váriak és tahitótfaluiak. Ehhez szükség volt 
tizenhárom felnôtt pályabíróra is. Olyan 
nagy volt a lelkesedés, hogy még ennél is 
több felnôtt segítô jött el erre az alkalom-
ra. A nyertesek jutalomban részesültek. Az 
önkormányzat a váriból érkezettek ked-
ves vendégeknek esténként 
programokat, illetve a héten 
három alkalommal külön 
kirándulást szervezett, a hírek 
szerint ezek is nagyon jól sike-
rültek.

Kedd reggeltôl fogva a fia-
talok rendelkezésére állt a 
„Bátorító üzenetek palack-
postája”. Ez egy ötliteres 
befôttesüveg volt, amelybe 
rövid üzeneteket lehetett 
bedobni, amelyeket aznap 
délután kapott meg a címzett. 

Már szerdára olyan 
nagy sikere lett, 
hogy az üveg telje-
sen megtelt üzene-
tekkel, alig gyôztük 
kiosztani. A fiatalok 
úgy ítélték, hogy a 
tábort vezetô lelké-
szeknek is jól fog 
esni egy kis báto-
rítás – nagyon jól 

gondolták. Hadd idézzek egy-egy nekünk 
írt „bátorító üzenetbôl”: 
•	 „Köszönöm,	hogy	ezekkel	az	emberekkel	

osztott be egy csoportba, akikkel vagyok.”
•	 „Nagyon	jó	itt	lenni,	és	nagyon	köszön-

jük a frizbit!”
•	 „Köszönjük	a	tengerésztábort,	nagyon	

jól érezzük magunkat, reméljük, hogy 
jövôre is lesz, és jöhetünk. Köszönjük 
szépen a sok türelmet és kitartást!”
Csütörtök este a leányfalui strandra 

mehettünk vendégeinkkel együtt, és bár 
rövid volt a strandolás, mindannyiunkra 
nagy hatást gyakorolt! Sajnos a váriból érke-
zetteknek szombaton már menniük kellett, 
így az utolsó közös estén, pénteken tartot-
tak egy kimondhatatlanul szép és felemelô 
elôadást színdarabbal, énekkel, néptánccal. 
Gyülekezeti termünkben minden járólap a 
helyére került – ami esetleg még nem volt 
ott – a fiatalok táncától, az énekek szemünk-
be könnyeket csaltak. A Munkács várának 
sorsáról elôadott színdarabban pedig olyan 
ügyesek voltak a hetedikes szereplôk, hogy 
a népes közönség minden egyes tagja való-

ban a várban érezhette magát, Zrínyi Ilona 
mellett, nemzetünk erejének és tragédiájá-
nak súlya alatt.

Fájó szívvel, sokáig integetve búcsúz-
tunk a harminc fiataltól és négy felnôtt 
kisérôjüktôl szombat reggel. Azonban a 
kis tengerészek számára még volt pár meg-
lepetés. Táborunk különleges vendégeket 
fogadott: dr. Sándor Zsuzsa tavaly ôsszel 
jelentette meg a kutyájáról, dr. Drazséról 
szóló mesekönyvét. Miután tudtuk, hogy 

Református tengerésztábor a szigeten



7

2 0 1 4 .  j ú L I U S Közösség

A Földmûvelésügyi Minisztérium delegá-
ciójával három napot (június 20–22.) tölt-
hettem magyarok között Kárpátalján. Ezt 
megelôzôen a községünkben vendégeskedô 
mezôvári gyerekekkel és kísérôikkel vál-
tottam néhány szót a hittanos táborban 
Kárpátaljáról. Érzéseim ennek ellenére 
vegyesek voltak az odaáti helyzetet tekintve. 
Hála Istennek a vendéglátó viski magyarok  
életkedve, bizonyosan hitükbôl táplálkozó 
reménykedése (köztük zömmel reformá-
tusok) eloszlatta kétségeimet. A meghívás-
ra annak kapcsán került sor, hogy június 
16-21. között egy hétig ének-zenei-táncházas 
táborozáson vettek részt ifjak és felnôttek, 
majd zárásként 22-én vasárnap az öt úgy-
nevezett máramarosi koronaváros (Huszt, 
Técsô, Visk – Kárpátalja és Hosszúmezô, 
Máramarossziget – Románia) valamikor egy 
megyéhez tartozó képviselôi gyûltek össze 
a csodálatosan szép viski református temp-
lomban ökomenikus istentiszteleten. Az ige-
hirdetés szolgálatát egy igen fiatal és igen 
nagyreményû máramarosszigeti reformá-

tus lelkész, Lovas István végezte Máté 5/l3. 
alapján. Történelmi analógiát követve a só 
fontosságát kiemelve utalt arra, hogy a fenti 
királyi városok fô feladata a sókereskedelem 
volt évszázadokon át, ma pedig a magyar-
ság kell, hogy a meg nem romló só legyen a 
vidéken. Só nélkül nincs élet, ez az ásvány 
tartósít is – emelte ki.

A nagytiszteletû jenei Károly vezette 
helyi református gyülekezet gyönyörû 
kazettás templomot és parókiát tart fenn. A 
több ezer református is – a nehézségek elle-
nére – példamutatóan ôrzi vallását, nyelvét 
és kultúráját.

A templomban csodálatosan hangzott 
többek között a 171. számú, Megáll az Isten 
Igéje kezdetû ének és a kárpátaljai himnusz, 
majd Rácz István helybéli katolikus plébá-
nos mondott áldást az egybegyûlt hívekre.

Ezt követôen a templom erôdfalánál, az 
ôsök emlékét megörökítô – köztük a gulág 

áldozatai is nagy számban vannak – emlék-
oszlopoknál hangzottak el magyarországi és 
helyi hivatalos köszöntôk és mondott rövid 
imát józan Lajos huszti református lelkész és 
áldást jenei Károly.

 Az ünnepség végén messzehangzóan 
csendült fel a Himnusz a magyarok ajkán, 
amelyet a vendég pomázi kórus segített 
felerôsíteni.

 
A jóisten segítségével, a viski Ötvös csa-

lád és barátai fáradságos munkájával létre-
jött ünnepség felemelô élményt nyújtott 
minden jelenlévônek.

 
Arra kérem kedves mindnyájukat, hogy 

imádkozzunk a kárpátaljai magyarságért, 
egységükért, további boldogulásukért.

 
  vitéz U. Budai János

 ref. presbiter (KDNP)

több gyermeknek van kutyusa, sokan 
pedig szeretnének, minden nap felolvastam 
két rövid történetet a könyvbôl. Emellett 
arra gondoltunk, hogy meghívjuk az írót 
és Drazsét: hadd találkozzanak a gyere-
kek egy könyvbeli fôszereplô csoki barna 
Labradorral! Az írónô szívesen fogadta meg-
hívásunkat, így pontosan negyed 12-re meg 
is érkeztek, nagy-nagy sikert aratva, amirôl 
Drazsé kutya még a blogján is beszámolt: 
http://drazse.cafeblog.hu/2014/06/23/
oooriasi-sikerem-volt/. A finom ebéd után 
– és a kutyakergetésbôl kicsit megpihenve 
– a fiatalok öt csoportban adták elô a héten 
tanult történeteket az érdeklôdô szülôknek. 
Ezt fényképvetítés követte a hét mozgalmas 
eseményeirôl: negyedórán át jöttek a képek 
mosolyt, éljenzést kiváltva. 

A tábor eredményességéért, az áldott 
Igékért, jó idôért, biztonságos együttlé-
tért nem mondhatunk elég köszönetet az 
úrnak, aki sokunk sok imádságát és vágyát 
karolta fel kegyelmesen. A szervezések és a 
délelôtti alkalmak motorja lelkipásztorunk, 
Árvavölgyiné Szatmári Ibolya volt, de illes-
se köszönet dr. Sajtos Sándor polgármes-
ter urat és az önkormányzat képviselôit, 
dolgozóit is a táborhely biztosításáért és a 
sok segítségért. Nagyon hálásak vagyunk 
– újra és újra – a felnôtt segítôinknek, 
akik közül többen szabadságot vettek ki a 
tábori szolgálatra, jöttek fáradhatatlanul, 
lelkesen, krisztusi szeretettel a szívükben 
a sok-sok gyermek közé. Süteményben, 
gyümölcsben sem volt hiány, hála a sok-sok 
gyülekezeti tag és szülô bôséges felajánlá-

sainak, illetve a szombati ebéd is teljes egé-
szében felajánlásból készült kedves pres-
biteri családok közremûködésével. Szóval, 
igazi összefogással valósult meg ez a hét. 
Végezetül szeretettel idézem nt. Menyhárt 
István mezôvári beosztott lelkész levelét: 
„Tisztelt	Lelkipásztor	Testvérem!	Hálás	
szívvel szeretném megköszönni, mind a 
magam, mind a gyülekezetem és a tábo-
rozó gyermekek illetve szüleik nevében azt 
a csodálatos hetet, amit Önök szerveztek 
gyermekeinknek. Sajnos nem tudtam sze-
mélyesen elkísérni a gyermekeket, de a gaz-
dag élménybeszámolójukból kiderült, hogy 
nagyon jól, érezték magukat, tejben-vajban 
fürödtek. Tudjuk, hogy milyen fáradsággal 
és odafigyeléssel, felelôsséggel jár egy ilyen 

hét megszervezése és kivitelezése, én még 
egyszer meg szeretném köszönni, hogy 
mindezt vállalták érettünk is, és szerete-
tükkel elhalmozták a mi gyermekeinket 
is. Reméljük, hogy mi is viszonozni tudjuk 
majd az Önök kedves vendégszeretetét, és 
alkalmunk nyílik arra, hogy egy keveset 
visszaadjunk belôle.” 

A táborban készült képek a gyülekezet 
honlapján a galériában tekinthetôk meg: 
www.tahitotfalu.reformatus.hu. Köszönöm, 
hogy visszaemlékezô sorainkat figyelemmel 
olvasták – legyenek részesek gyülekezetünk 
épülése miatt érzett örömünkben is!

Áldáskívánással és szeretettel köszönti a 
Kedves Olvasót:

Árvavölgyi Béla lelkipásztor 

Magyar ünnep Kárpátalján
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június 21-27-ig lelkes kis csapatunk 
Salgótarjánban táborozott. A helyiek által 
Volán Bázisnak nevezett, erdô által körül-
vett táborban idén 18 fiatal töltött el majd 
egy hetet. A tanév végén méltán megér-
demelt pihenésen kívül sok programunk 
volt. Meglátogattuk Hollókôt, ahol jelentôs 
felújítások zajlanak, de a feltúrt utcák és a 
bezárt vár sem tudta elrontani kedvünket. 
Fürödtünk a bükkszéki strandon, ahol 
jelentôs és látványos beruházást végeztek 
legutóbbi látogatásunk óta. Salgótarjánban 
részt vettünk a városi ünnepségen, meg-
másztuk a Kálváriát, meglátogattuk az egye-
dülálló bányászati múzeumot. Vezetônkkel 
a régi tárnákban bolyongtunk, megismer-
kedtünk bányászati berendezésekkel, a 
bányászok életével. Felmásztunk Salgó 
várába és elgyalogoltunk Somoskô várába 
is, ahol megtapasztalhattuk a trianoni béke 
abszurditását: a falu Magyarországon van, a 

hozzá tartozó vár már Szlovákiában. 
Mindenki kicsit fáradtan, de reméljük, 

élményekkel gazdagon tért haza.

Balogh Zsolt, Vaczó Zoltán

A kárpátaljai Mezôvári ilyen testvérünk-
ké lett. A tavalyi, történelmi csúcsot elérô 
dunai árvíz idején gyûjtést rendeztek 
Tahitótfalu megsegítésére a mezôváriak. Ez 
év június 7-én a két település polgármesterei 
aláírták a testvértelepülési szerzôdést. A két 
falu kapcsolata hamarosan valósággá vált az 
egy héttel késôbb kezdôdô gyermektábor-
ban. 28 mezôvári általános iskolás gyerme-
ket és négy kísérô tanárukat volt alkalmunk 
fogadni egy hétre. Tartalmas programokon 

vehettek részt vendé-
geink, meglátogatták 
az Országházat, sétál-
tak a Városligetben, a 
visegrádi királyi palo-
tát és a Fellegvárat, 
a z  e s z t e r g o m i 
Bazi l ikát nemcsak 
szárazföldrôl, hanem 
a Dunán hajózva 
i s  megcsodá lhat-
ták. Kipróbálták a 
motorcsónakázást 
és Leányfalun az esti 
fürdôzést. A refor-
mátus gyermektábor 
napközbeni program-
jain örömmel vettek részt, barátságok köt-
tettek, amik reméljük, tartósak lesznek gyer-
mekeink között.  Vendégszeretetünket egy, 
a református gyülekezeti teremben elôadott 
csodálatos mûsorral köszönték meg a 
mezôvári II. Rákóczi Ferenc Általános isko-
la diákjai és tanárai. Gyönyörû, élô magyar 

nyelven elhangzó színdarabbal, magyar 
népi énekekkel, zsoltárokkal és magyar tán-
cokkal búcsúztak tôlünk. Köszönjük, hogy 
megismerhettük ôket. 

Béres Gabriella

Ezúton értesítjük a t. Tagokat, hogy az 
eljáró bíróság jogerôs döntése következté-
ben a Bogonhátért Egyesület megkezdte 
mûködését. Kérjük a t. Tagokat, hogy a 
2014. évi tagdíjat, a befizetô nevének fel-
tüntetése mellett az Egyesület 16200223-
10025420-00000000 sz. bankszámlájára 

átutalni, vagy egyéb módon megfizetni 
szíveskedjék, a tevékenység mielôbbi meg-
kezdése érdekében.

A további fejleményekrôl a tagságot ter-
mészetesen tájékoztatni fogjuk.

Dr. Gizella Endre elnök
06-20-326-2133

A „Tisztelet a hôsöknek” címû kiállítás gazdag 
anyagához nagyban hozzájárultak Tahitótfalu lako-
sai azzal, hogy családjuk féltve ôrzött I. világháborús 
emléktárgyait kölcsönadták. Köszönjük mindenki-
nek a segítséget, és egyben reméljük, hasonló gond-
dal ôrzik a II. világháborút idézô emléktárgyaikat 
is, hogy egyszer azokat is megismerhessük egy 
jövôbéli kiállítás keretében.  Hagyományôrzô Kör

Salgótarjánban táboroztunk

Minden idôben szeret, aki igaz barát, és testvérül 
születik a nyomorúság idejére. (Biblia)

Bogonhátért Egyesület felhívása Köszönetnyilvánítás
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Seneca, ókori bölcs a címben idézett, valamint 
a múlt hónapban feladott latin idézet szerzôje. 
„Az emberek inkább hisznek a szemüknek, 
mint a fülüknek: hosszú az út a szabályokon 
át, rövid és hatékony a példákon keresztül.” A 
2013/2014-es tanév mindnyájunk számára egy 
új korszak kezdete volt, felmenô rendszerben 
bevezetett új kerettantervvel, új tantárgyak-
kal, mint pl. a hit- és erkölcstan, a diákoknak 
és pedagógusoknak új életrenddel. Mozgalmas 
tanév volt, ami alatt sok dolgot tettünk. De júni-
usban sem torpantunk meg: rendeztünk Pollack 
emléknapot, vetélkedôt, német szavalóversenyt, 
sportversenyt, barkácsversenyt, koszorúztunk 
Pollack Mihály sírjánál, a Trianoni emlékmûnél, 
részt vettünk a Tildy Híd fennállásának 100 
éves ünnepségén és a Hôsök emléke elôtti 
tiszteletadáson, valamint mindnyájan megte-
kintettük a Református gyülekezeti teremben 
rendezett kiállítást. Minden osztályunkkal és 
a nevelôtestülettel is kirándultunk, bicikliz-
tünk, eveztünk, gyalogoltunk, buszoztunk. 
Díjakat és jutalomutat hoztunk el országos 
megmérettetésekrôl. 300 általános iskolásunk 
és 126 zeneiskolásunk hangversenyeirôl, sport-, 
mûvészeti és nyelvi versenyeredményeirôl, 
kirándulásairól hosszú oldalakat írtam már az 
elmúlt hónapokban. De számot vethetünk más 

eredményeinkrôl is. Pedagógusaink és oktató-
nevelô munkát segítôink szeptembertôl júni-
usig megközelítôleg 43.300 órát töltöttek az 
iskolában. 4.233-szor szólalt meg a csengô, és 
nagyjából 30.000 tanórán, foglalkozáson, szak-
körön vettünk részt. 5 régi diákunk járt vissza 
segíteni a pedagógiai munkát közösségi szolgálat 
keretében. Az általános iskola összesített tanul-
mányi eredménye 4,14. A zeneiskola tanulmányi 
átlaga 4,8. Évismétlésre senkit nem utasított a 
nevelôtestület, mindössze 8 tanulónknak kell 
nyáron bepótolnia hiányosságait. Egyaránt 66 
tanulónk lett kitûnô az általános iskolában és 
66 a zeneiskolában. Ez 13%-kal több, mint a 
múlt évben. 8 hosszú értekezleten értékeltem, 
elemeztem, értelmeztem, mit kell tennünk 
azért, hogy NEKÜNK, tahitótfalui gyerekeknek, 
szülôknek, pedagógusoknak, jobb legyen a min-
dennapi életünk. Tudatosítsuk: ez a sok szép 
eredmény nem jöhetett volna létre az intézmény 
erôfeszítése, a nevelôtestület munkája, a szülôk 
segítsége, a fenntartó tankerület és a mûködtetô 
Önkormányzat támogatása nélkül. Különleges 
ballagással és vidám évzáróval búcsúztattuk 
a tanévet. jómagam egy Visegrádi-Esztergomi 
kiránduláson, számos iskolásunk pedig a refor-
mátus tengerész táborban kötött igaz barátságot 
a Mezôvári testvértelepülésrôl érkezô magyar 

testvérekkel az évzárót követô héten. A peda-
gógusok számára június végéig tartott a tanévet 
lezáró munka. 

A hónap összefoglalásaként szavakat keresni 
nem könnyû, de a nagy mesemondó, Benedek 
Elek Testamentuma jutott eszembe: „Mikor e 
sorokat írom, édes fiam, nagy kérdések foglal-
koztatják az elméket. Nagy kérdések, melyeket 
tán még az én életemben paragrafusokba szed-
nek, de te késô öregséget érhetsz, akkor sem 
lesznek – megoldva. Bölcs, nagy elmék kigon-
dolnak sok szépet, üdvöset, törvénykönyvekbe 
be is iktathatják: rideg paragrafusok még soha 
meg nem változtatták a társadalomnak szellemét. 
Törvények még nem döntöttek le válaszfalakat, 
fiam, azt nekünk magunknak kell ledöntenünk. 
De nehogy azt mondd majd szûkkeblûen: nekem 
nem fáj, engem nem éget, s közömbösen nézd 
embertársaidnak küzdelmeit. Ha csak magadra 
gondolsz, ha csak a magad sebe fáj, menj a renge-
teg erdô mélyébe, lakjál a vadak s ne az emberek 
között. Élj vad gyümölcsön, sebedet gyógyítsd 
füvekkel: így is lehet élni, amíg halálod órája üt. 
De ha emberek közt élsz, vedd ki a magad részét 
minden igaz, becsületes, jogos küzdelembôl.”

Kisné Balázs Enikô
iskolaigazgató

Iskolásaink csoportja, akik részt vettek a Vesd 
Bele Magad mozgalomban, tavalyi munkájuk 
elismeréseként háromnapos kirándulást nyer-
tek. Szálláshelyünk a gyönyörû környezetben 
lévô Csattogó-völgyben volt Verôce mellett. Elsô 
napi program: tanyalátogatás. Szokolyán a Kacár 
tanyán álltunk meg. Az itt lakó család teljesen 
önellátó életet él. Ilyen épületeket, hombárokat, 
használati eszközöket, amit ôk nap, mint nap 
használnak, a skanzenben lehet látni. A gyere-
kek patkót kovácsoltak maguknak, kenyeret 
dagasztottak, fafaragással próbálkoztak. Közben 
lehetett lovas kocsikázni, népi játékokat játsza-
ni. (Csülközés, gólyalábazás) Míg egy színvona-

las elôadáson vettünk részt, amely 
arról szólt, hogy lesz a vetôbúzából 
kenyér, addig kisütötték az általunk 
dagasztott kenyeret és finom házi 
lekvárral ízesítve meguzsonnáztunk. 
Este mentünk táborhelyünkre, ahol 
birtokunkba vettük faházainkat, 
vacsoráztunk és jött a minden tábor 
jellemzôje: az esti szabad program, 
amelynek legizgalmasabb versenye, 
ki tud tovább fennmaradni?

Másnap „kora reggel” a friss har-
matos fûben álmos csapat jelent 
meg, hogy felébredjen egy kis 
reggeli tornával. Reggelizés után 
kiscsoportos foglakozásokon vet-

tünk részt. Volt íjászkodás, vízvizsgálat a helyi 
patakban, kutyás foglakozás és kisragadozók 
bemutatása. A délutáni erdei kiránduláson vadá-
szattal, erdészettel foglalkozó elôadóink voltak 
a vezetôink. Kisvasúttal mentünk fel a Király-
rétre. Bemutatták nekünk az erdôt úgy, ahogy 
egy egyszerû turista soha nem látja. A teljesség 
igénye nélkül: volt teknôsetetés a védett tóban, a 
karvaly táplálkozási helyének megfigyelése, majd 
egymásba kapaszkodva, hernyó módjára, lámpa 
nélkül araszoltunk be a bányába, ahol féldrágakö-
vet lehetett gyûjteni. Estére visszavonatoztunk a 
táborba. A programsorozat hatalmas tábortûzzel 
zárult. Az ország három nyertese, a Tahitótfalui, a 

Kemecsei és az Ásotthalmi iskola csapatai közül 
minket ért a megtiszteltetés, hogy elkészítsük 
a tüzet. jó két méterre csaptak fel a lángok. Az 
ásotthalmiak énekes körtáncot tanítottak a 
tábortûz körül, mi jó pár vidám nótával tettük 
élvezetessé utolsó esténket. Sajnos a kolbászsütés 
elmaradt. Hajnali egy órára, mire sütésre alkal-
mas parázs maradt, a kifáradt diáksereg már rég 
az igazak álmát aludta.

Az utolsó napon hivatalos program már 
nem volt. Készülôdéssel telt az idô. Egy-két 
riport a szervezôkkel, néhány közös fénykép, 
és indultunk az autóbuszhoz. Délre megérkez-
tünk és mindenki fáradtan, de boldogan indult 
haza,hogy vasárnapi ebédjét már a családjával 
költse el. Köszönjük szépen a Fiatal Gazdák 
Magyarországi Szövetségének—AGRYA, hogy 
megszervezték és lebonyolították ezt a kirándu-
lást! A gyerekek nyilatkozatát a táborról vágatla-
nul és a „legöregebb” kiskertészek, Kis Dániel és 
Kis Benjámin írását a Vesd Bele Magad program 
blogján lehet majd hamarosan elolvasni.

Tanulóink szavaival: „Ez volt életem legjobb 
ott alvós tábora. Nagyon sok kaland és kirán-
dulás.” „Nagyon jól éreztem magam, nekem 
legjobban az íjászat tetszett. „Este azt terveztük, 
hogy párnacsatázunk, de végül inkább nem 
csatáztunk.”„Tetszett a kertész jutalom tábor!”

Kovács László szakkörvezetô

„Non scholae, sed vitae discimus”

Vesd bele magad!
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Tótkomlósi ragu: 10 személyre
2 kg sertéscomb, 1 kg sárgarépa 1 kg 

fehérrépa, 2 nagy fej zeller a zöldjével, 30 
dkg zöldborsó, 5 nagyobb fej vöröshagyma, 
4 – 5 gerezd fokhagyma, 1 kg tarhonya, 50 
dkg burgonya, lecsópaprika tûzpiros! 6 db, 
hagyományos 4 db, 2 csokor petrezselyem, 
sír, só, feketebors.

Az összes hozzávalót apró kockára vágom. 
A zsíron a vöröshagymát üvegesre párolom, 
majd beleteszem a húst. Ha félig megpuhult 
a hús, hozzáadom a zöldségeket, sózom, 

borsozom és beletöröm a fokhagymát, 
valamint egy kevés vizet aláöntök. Mikor a 
zöldség majdnem megpuhult, hozzáadom a 
burgonyát,és a tarhonyát majd annyi vizet 
öntök rá, hogy éppen ellepje. Tálalás elôtt 
egy kevés petrezselyem zöldjével megszó-
rom. jótanács: miután beletettük a tarho-
nyát, óvatosan, de gyakrabban kavargassuk, 
mert könnyen odaéghet.

Természetesen bográcsban is készíthet-
jük. Kovászos uborkával, jófajta félszáraz 
fehérborral kínáljuk.

Több évvel ezelôtt egy mátrai rock-fesz-
tiválon fôztük a nagyérdemûnek. Laktató, 
olcsó és finom ételeket kellett készíteni. Ez 
a recept ott született, Enikô ötlete volt és így 
ô a névadó. Édesanyjának ajánlotta a recep-
tet, aki Tótkomlóson született, ott töltötte 
gyermekéveit. Miután férjhez ment, igen 
sok gyermeknek adott életet és nevelt fel 
tisztességgel, szeretettel.

Alberti Enikô és Gergely

A 2013-14-es tanév végén elmondhatjuk, 
hogy eseménydús éven vagyunk túl. Volt 
részünk kellemes és kevésbé kellemes dol-
gokban. Ám a kitartás meghozta eredményét: 
sikeresen vettük az akadályokat. 

Ôsszel, karácsony elôtt és húsvétkor meg-
tartottuk hagyományos barkács délutánja-
inkat. Nagyon köszönjük a lelkes és kitartó 
szülôknek és gyermekeiknek a részvételt. 
Minden ilyen délutánunk jó alkalom arra, 
hogy egy kicsit kötetlenebbül, fesztelenebbül 
beszélgethessünk egymással és megismerked-
hessünk a többi csoportba járó gyermekkel is. 

Ez az év egy sikeres pályázati elbírálást is 
hozott nekünk. 1.300.000 Ft-ot nyertünk egy, 
az árvíz által sújtott települések intézményei 
között kiírt pályázaton, amit napvitorlákra 
és ütéscsillapító gumiburkolatra költünk. A 
napvitorlák már a tavaszi napsütésben is jó 
szolgálatot tettek és vidám szín kavalkádot 
biztosítanak az udvarunkon. A gumiburkolat 
a nyári zárás alatt készül el az önkormányzat 
támogatásával. A járulékos költségeket maguk-
ra vállalva tudtunk három napvitorlát telepít-
tetni és három játékot még biztonságosabbá 
tenni.

Szintén az önkormányzat támogatásával 
valósult meg egy buszkirándulásunk is. Így 
adódott lehetôségük nagycsoportosainknak 
még több élményt gyûjteni. Meglátogatták az 
esztergomi Duna Múzeumot és a szentendrei 
Skanzent is. Köszönjük a támogatást! 

Ebben az évben elsô alkalommal a gyer-
meknapi rendezvényünk nem az óvodában, 
hanem az Eperfesztivál keretein belül valósult 
meg. Örömmel nyugtáztuk, hogy a távolság 
nem jelentett akadályt, így is nagyon sokan 
jöttek mindkét óvodából és az iskolások közül 
is. Lelkesen teljesítették a tízpróba feladatait, 
hogy a végén két kedvezményes kuponnal a 
kezükben jelentkezhessenek azt beváltani a 
vidámpark játékainál. A kézmûves asztalunk-
nál is mindvégig kitartóan ügyeskedtek a gye-
rekek és szüleik. Szerencsére az idôjárás is a 
mi oldalunkon állt, így egy nagyon kellemes 
délelôttöt tölthettünk el vidám szórakozással.

Többen támogatták óvodánkat az év során, 
nekik ezúton köszönjük meg a segítséget:

Takarékszövetkezet: papír a kis alkotóknak,
Németh Mariann: virágok az udvari ládák-

ba,
Szabó judit: néptáncos ruhák az évzáróra,
Dierta Kft.: gyereknapi édességek,
Heim pékség: kenyér a gyereknapi szend-

vicsekhez,
Bóka Zoltán: buszbérlés a kiscsoportosok 

kirándulásához,
Seres Adrienn és Lilla: sok-sok finom eper 

az ovisoknak,
valamint köszönjük állandó Mikulásunknak, 

Ferencz Bélának, hogy mindig áldoz idôt az 
ovisok élményeinek gazdagítására. :)

Kívánunk mindenkinek kellemes, pihen-
tetô nyarat, hogy szeptemberben újult erôvel 

és lelkesedéssel vághassunk neki az új tanév 
kihívásainak.

Elballagott nagycsoportosainknak sok 
sikert az iskolában!

Én pedig külön köszönettel tartozom kollé-
gáimnak a vezetô óvónô hosszas távolléte alatt 
nyújtott segítségükért és támogatásukért.

Liptainé Drégelyvári Erzsébet
óvodavezetô- helyettes

Kovács judit (6.B osztály) legutóbbi sakk 
eredményei:

Országos korcsoportos Rapidbajnokság: 
Egyéni IV. hely
Csapat III. hely

Nyílt Pest megyei bajnokság: Egyéni II. hely

Nógrádi Attila Emlékverseny (Dunakeszi):
 I. hely 

A Diákolimpia Országos Triatlon döntô-
jében:

    Borbély Kristóf (7.B) IV.,
    Béres Boróka (8.A) VIII. helyezést ért el.

Szívbôl gratulálunk, hajrá Pollack!

Turóczi Csaba
  Testnevelô tanár

Mindennapi ajándék a család asztalán

Óvodai évzáró hírek

Iskolai sport

Folytatás az 1. oldalról 
Községi Könyvtár programja
Nyári szünet
Aerobic terem állandó programjai (tahi-
tótfalui sportpálya mellett sport öltözô)
hétfô 8:10-9:10: alakformáló torna, 
19:00-20:00: zsírégetô step aerobic
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás 
kezdô szinten 7-100 éves korig. 
Érd.: Sípos István 0630/2742880

kedd 19:00-20:00: erôsítô-kondicionáló 
torna
szerda 8:10-9:10: hatha jóga
szerda 10:00-12:00: baba-mama klub
csütörtök: 19:00-20:00: alakformáló torna
péntek 8:10-9:10: erôsítô-kondicionáló 
torna, 9:30-10:30: kismama torna.
Az alakformáló torna, zsírégetô step aero-
bic, erôsítô-kondicionáló torna, hatha jóga 
és kismama torna 900 forint/alkalom. Igény 

esetén gyermekjóga foglalkozásokat indí-
tunk márciustól. Bejelentkezés: Liptainé 
Székhelyi Fruzsinánál a 20-2966000-es 
telefonszámon. A tornákról érdeklôdni  a 
fenti számon, továbbá Földesi Andreánál, a  
70-6000855-es számon.

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

Tahitótfalu júliusi programjai
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RÉGISÉGET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent ami régi, 

értékes és szép hosszú évek óta gyûjtök. Legyen az 
régi bútor, festmény, lakberendezési tárgy, hímzett 

ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelánok, 
népviseleti ruhák, régi játékok, mezôgazdasági 

eszközök és sok minden más. Kész pénzzel fizetek.

Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit 
szeretne eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta vagyok, 

elérhetôségem: 06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

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

 

E-NAPLÓZÁS
FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS

Párkánszky Árpád

ÉPÍTÉSZ TERVEZÉS
FELELŐS MŰSZAKI VEZETÉS

2014. 07. 06-án vasárnap
és 2014. 07. 11-én péntek 
2014. 07. 12-én szombat
2014. 07. 13-án vasárnap

8.00-16.00 óráig.
Tahi, Szentendrei út 81. sz. alatt

a Tahi kertvendéglôvel (volt Fekete Bárány) szemben.
Gyere és nézz be hozzánk, ha régiségre vágysz, vagy olcsón 

szeretnéd megkapni, ami megtetszett :)
RUHANEMÛK, FESTMÉNYEK, JÁTÉKOK, KONYHAI 

FELSZERELÉS, MÛSZAKI CIKKEK, KÖNYVEK, HANGLEMEZEK, 
CSETRESZEK, GYÖNGYÖK, BÚTOROK, APRÓSÁGOK, 

ANYAGOK, HÚZÓZÁRAK, MÉTERÁRU, AKVÁRIUM, LOVAS 
KÉPEK, MINDENFÉLE CSECSE-BECSE! 

Mindenkit várunk nagyon sok szeretettel!

GARÁZSVÁSÁR
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Családi Játszónapok

A Dunakanyari Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 
családi játszónapokat rendeznek a nyári szünidô alatt szerdánként 10-14 
óráig az alábbi településeken. A pontos helyszínrôl a kihelyezett plakáto-

kon értesülhetnek.

MIKOR: HOL:
2014. június 17. VISEGRÁD
2014. június 25. DUNABOGDÁNY
2014. július 2. SZENTENDRE
2014. július 9. TAHITÓTFALU
2014. július 16. SZIGETMONOSTOR
2014. július 23. PÓCSMEGYER
2014. július 30. BUDAKALÁSZ
2014. augusztus 6. PILISSZENTLÁSZLÓ
2014. augusztus 13. KISOROSZI
2014. augusztus 27. LEÁNYFALU

ESTI ZENÉS ÁHÍTATOK 
XIV. SZIGET 

HANGJA 
Ökumenikus Művészeti Hét 

2014. július 7-11. 
 
 

Július 7. hétfŐ 19.00 h 
 

BALASSI EST 
PÓKA ÉVA zenés irodalmi műsora  

 
Tahitótfalu, Református gyülekezeti ház 

 

Július 8. kedd 19.00 h 
 

„NEMZETEK LEÁNYAI”  
 KOHÁN NIKOLETT énekel 

Zongorán kísér: Rostetter Szilveszter 
 

Tahitótfalu, Népház 
 

Július 9. szerda 19.00 h 
 

RÉSZLETEK TAHITÓTFALU TÖRTÉNETÉBŐL 
BUDAI MIHÁLY előadása 

 
Tahitótfalu, Faluház 

 

Július 10. csütörtök 19.00 h 
 

„ 1( 0 ) HÚRON PENDÜLÜNK” 
MAROSI ÁGNES és GELLÉRT GABRIELLA hegedű-és gitárestje  

 
Tahitótfalu, Katolikus templom 

 

Július 11. péntek 19.00 h 
 

SZIGET HANGJA ÖKUMENIKUS MŰVÉSZETI HÉT KÓRUSÁNAK ZÁRÓKONCERTJE 
 

Tahitótfalu, Református templom 
 
 

 
 

A zenés áhítatokra a belépés ingyenes, adományokat örömmel fogadunk a tahitótfalui református templom 
orgonájának felújítására. 

 
Számlaszám: 64700021-10011049  

Információ: szigethangjaegyesulet@gmail.com     www.tahitotfalu.hu 
A m vészeti hetet a VOX INSULAE Sziget Hangja Közhasznú Egyesület szervezi.  

Támogató: Tahitótfalu Önkormányzata  

    Újra indul a kis Duna-ágon a kirándulóhajó 
MENETREND 2014 

  
BUDAPEST – SZENTENDRE – VISEGRÁD* 

Menetrendi kirándulóhajó járat 
HUNYADI – BOGDÁNY 

Közlekedik Szentendréig: hétfő kivételével naponta 
ÁPRILIS 29 – SZEPTEMBER 28. között +ÁPRILIS 19-20-21. és JÚNIUS 9. 

*Közlekedik Visegrádig: szombaton és vasárnap 
JÚLIUS 5 – AUGUSZTUS 31. között 

(Május 30., 31-én és június 1én is közlekedik a járat a tahitótfalui Eperfesztiválhoz kötődően) 
10:00 10:00 BUDAPEST, Vigadó tér 18:00 18:00 
10:10 10:10 BUDAPEST, Batthyány tér 17:50 17:50 
11:30 11:30 SZENTENDRE Belváros 17:00 17:00 
  12:00* Leányfalu* *16:25   
  12:15* Tahitótfalu* *16:10   
  13:30* VISEGRÁD* *15:30   
  

BUDAPEST – SZENTENDRE 
Menetrendi kirándulóhajó járat 

NAGYMAROS 
Közlekedik: hétfő kivételével naponta, kivéve augusztus 20.  

JÚLIUS 1. – AUGUSZTUS 31. között 
14:00 BUDAPEST, Vigadó tér 20:00 
14:10 BUDAPEST, Batthyány tér 19:50 
15:30 SZENTENDRE Belváros 19:00 
  
  
EGYÚTI - RETÚR Budapest Szentendre Leányfalu Tahi Visegrád 
Budapest   2000 2000 2000 2000 
Szentendre 2500   1000 1000 1500 
Leányfalu 2500 1500   500 1000 
Tahi 2500 1500 750   1000 
Visegrád 3000 2250 1500 1500   
Kerékpár jegy: Felnőtt jegyárak 50%-a 
  

Kedvezmény típusa Kedvezmény mértéke 

Gyermek 2-14 év között (2 év alatt ingyenes) 50% 
NOE igazolvánnyal  25% 
Diák igazolvánnyal (ISIC) 25% 
Nyugdíjas igazolvánnyal 25% 
HC (Hungary Card) 2fő 20% 
  
KEDVEZMÉNY ISKOLÁKNAK: 25% a csoportjegy árából; előzetes bejelentés! 
 

Gombatermesztô 

üzem 

Tahitótfaluban 

gombaszedôket 

keres. Fizetés fix 

+ teljesítmény 

utáni juttatás. 

Kedvezményes 

szállás 

igényelhetô. 

Munkaidô átlag-

ban napi 8 óra. 

Rövidített és hosz-

szított mûszakok 

lehetségesek. 

Érdeklôdni lehet: 

06 20 3954035.
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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.

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

Számítógép-
szerviz

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

GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ!
Gondoskodjon idıben gázkészüléke 

karbantartásáról! 
 Hogy miért?
 Mert csökken a gázfogyasztás, védi környezetét, készülékét! 
 Mert karbantartott készülékben nem keletkezik szénmonoxid! 
 Mert kiderül, ha valami elhasználódott a gázkészülékében! 

Jónai Péter    30 / 9709 761 
Épületgépész technikus, gázkészülékszerelı, 

gázipari mőszaki-biztonsági felülvizsgáló 
Bluered Kft.     MKEH nyilvántartási szám: G/002984/2013

1 5



2 0 1 4 .  j ú L I U SOktatás ,  recept

A 2014. esztendô augusztus havának 10. 
napján, a tahitótfalui híd melletti füves terü-
leten megrendezésre kerül a 

15. Vasárnapi Vásárnap.
Mint eddigi vásárainkon, az idei vásá-

rokon is programjainkat egy fô téma köré 
csoportosítottuk, a tavaszi vásárt a gyer-
mekeknek szenteltük, ezen a nyári vásáron 
nagyszüleinknek szeretnénk tisztelegni 
programjainkkal.  A nap folyamán megis-
merkedhetünk nagyszüleink konyhai esz-
közeivel és a furfangos vetélkedôn magunk 
is próbára tehetjük tudásunkat értékes 
vásári nyereményekért. Nagyanyáink régi 
receptjei és a Dunakanyar asszonyinak 
konyhabéli tudása is terítékre kerül ezen 
alkalommal:  várunk mindenkit egy régi 

családi recept alapján elkészített sütemény-
nyel. Tahitótfalu lovasainak érkezésével egy-
bekötve a két legidôsebb tahitótfalui polgárt 
szeretnénk ünnepélyesen köszönteni. Majd 
a bábelôadás után a Visegrádi Aranykapu 
kórus sétáló hangversenyét kísérhetik végig 
a látogatók a vásártéren. 

De a sok-sok vásári aprónép sem szen-
ved majd hiányt mulatozásban, hiszen 
az egész nap folyamán szalmaugráló vár, 
népi játszóház, kosár körhinta, traktoros 
porontyfuvarozás várható. A legkisebbek 
Ringató foglalkozáson vehetnek részt, az 
alkotó kedvûek pedig a Mese mese mátka 
programban próbálhatják ki tehetségü-
ket, ahol az Öreg ember és a pokróc címû 
népmesének szereplôi-tárgyait lehet majd 

elkészíteni kézmûves mesterek segítségével.  
Minden rendezvényen kígyózó sorok állnak 
az arcfestôk elôtt, a vasárnapi vásárnap szel-
lemiségéhez igazítva népi arcfestéssel mi is 
szeretnénk a gyerekeket elvarázsolni. 

Népi muzsikaszó várja a látogatókat két 
zenekar jóvoltából is, hogy a vásár teljes 
területén szóljon a magyar népzene. És ter-
mészetesen lesz bôven kézmûves termék, 
minôségi helyi élelmiszerek, állat-termény 
és minden egyéb portéka, amit már meg-
szokhattunk a Vasárnapi Vásárnapon.

Jöjjenek hát muzsikára,
                      szép magyar vásárra!

Rokob Orsolya

XV. Vasárnapi Vásárnap hívogató

Nagyanyáink 
legjobb 

süteménye 
verseny

2014. augusztus 10-én megméret-

tetik a Dunakanyar leányainak és 

asszonyinak konyhabéli tudása. A 

szóbeszéd szerint a legfinomabb a 

nagymama süteménye.

Készítsünk hát a régiek emléké-

re egy tál süteményt nagyanyáink 

legjobb receptjei közül válogatva. 

Vegyük elô a régi családi recepte-

ket és alkossunk legjobb tudásunk 

szerint, a lényeg, hogy a mi süte-

ményünk legyen a legfinomabb.

A verseny helyszíne: Vasárnapi 

Vásárnap vásártere

A sütemények bírálatának 

idôpontja: 15 óra

Fôdíj: 10.000 Ft értékû vásárlási 

utalvány 

1 4
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„A Kárpátok havas ormain süvöltve nyar-
gal végig a metszô szél és fölborzolja a fehér 
hótakarót. Ahogy fölszalad a zordon hegy-
gerincen, fölkap egy hópelyhet a legmaga-
sabb csúcson és szilajon lecsapja a bércek 
lejtôire. És megindul  lefelé a kis hópehely…
amelybôl hatalmas lavina lesz, amely elso-
dor házakat és falvakat, betemet mély völ-
gyeket és szakadékokat, gyökerestôl tépi 
ki a százados faóriásokat…Ilyen lavina ez 
a világháború, amely véres pusztítással 
hömpölyög végig Európa legszebb, leggaz-
dagabb és legértékesebb vidékein…romba 
döntve mindent, izzó zsarátnok alá temetve 
évszázados kultúrákat…népek százezreit 
gázolva vérbe…milliók és milliók szemébe 
sajtol keserû könnyeket, és a legbarbárabb 
emberirtásnak örökre borzalmas eseménye-
ivel tölti meg a világhistória lapjait…Parányi 
revolvergolyó volt az a hópehely, az orgyil-
kos Princip Gavrilovics golyója…” (Tolnai: 
A világháború története, I. kötet.)

Gyönyörû, verôfényes nyári nap volt 1914.
június 28.-a.  A beavatottakon kívül bizonyá-
ra senki sem gondolt arra, hogy délelôtt 10 
óra 35 perckor a szarajevói Latin híd köze-
lében eldördül az a bizonyos revolver, hogy 
halálos sebeket ejtsen a fôhercegi páron, 
Ferenc Ferdinánd  trónörökösön és nején, 
Hohenberg Zsófia hercegnôn. Minden men-
tési kísérlet ellenére a fôherceg 10.45-kor  
kiszenvedett.

A merénylet k itervelôi a szerbek 
dicsôséges ünnepeként számon tartott 
napot, az 1389. június 28.-i rigómezei 
gyôzelem napját választották ezen orgyil-
kosság elkövetésére, mely után egy hóna-
pig tartó mindennemû monarchiabeli 
politikai-diplomáciai kezdeményezés elle-
nére július 23.-án megszületett a Monarchia 
hadüzenete Szerbia ellen. A hadüzenetre 

a szerbek július 29.-én hajnal fél 2-kor fel-
robbantották a Zimony-belgrádi hidat. 
A magyar gyalogság és tüzérség a dunai 
monitorok gépfegyvertüzétôl támogatva 
visszaverte a Száva töltése mögül tüzelô 
szerbek támadását. A zimonyi parancsnok-
ság monitorok kíséretében helyzetfelmérés-
re rendelte ki az „Alkotmány” nevû hajót a 
Duna-Száva torkolatához, ahol az erôs szerb 
tüzelés következtében a hajó parancsnoka, 
Eberling Károly halálos szívlövést kapott. 
Ô volt a világháború elsô hôsi halottja. Az 
Óbudai Tengerészlaktanya ma is meglévô 
emléktábláján olvasható:” Itt állomásozott 
1870-tôl 1918-ig a cs. és kir. haditengeré-
szet dunai részlege…a dunai hajóhad kezd-
te meg a világháborút 1914.július 29.-én. 
Fényes haditetteket és vakmerô hajózási 
bravúrokat hajtott végre a Dunán, a Drinán, 
a Dnyeszteren, a Száván, a Bug folyón és a 
Fekete tengeren. Utolsóként vonta le a hadi-
lobogót 1918.nov. 6.-án, Budapesten. A 83 év 
alatt itt szolgálókat a szakértelem, a hûség és 
a bátorság jellemezte.” 

Vilmos császár augusztus 1.-én, délután 
5 órakor elrendelte az egész német haderô 
mozgósítását.

Így kezdôdött a világháború. „Augusztus 
12-15.-én az osztrák-magyar 5. hadsereg 
átkelt a Drinán, és 21.-ig vívta döntô ütköze-
tét a szerb 2. és 3. hadsereggel. Az osztrák-
magyar haderô aug.13.-án vonult fel a lem-
bergi és kelet-poroszországi hadmûveletei 
céljából a Visztula bal partjára. Az aug.26-
szept.11.közötti háromszori lembergi 
csatában az osztrák-magyar haderô óriási 
veszteséget szenvedett, míg az oroszoké 
negyedmillió ember volt.  A lengyelor-
szági Przemysl, a Monarchia büszkesége 
1915. márc.24.-én elesett, ahonnan 90 ezer 
magyar került ki oroszországi fogolytábo-

rokba. 1916. aug. 4. és 1917.szept. 13. között 
11 isonzói csata zajlott. 1916. aug.27.-én 
Románia hátba támadta a Monarchiát és 
megkezdôdtek az erdélyi, havasalföldi 
hadjáratok. 1918.nov. 1.-én a Károlyi kor-
mány elrendelte a magyar csapatok lefegy-
verzését. Nov.3.-án megszületett a páduai 
békeszerzôdés, amely Magyarország számá-
ra demarkációs vonalként az ország keleti 
határait jelölte meg, mely helyett Károlyi 
nov. 13.-án a Franchet d’Espérey-féle szé-
gyenteljes, és Magyarországot mélyen meg-
csonkító fegyverszüneti szerzôdést írt alá.  
Így lett az ezeréves országhatár helyett a 
Szamos felsô folyása, a Maros, Szabadka és 
Pécs az új demarkációs vonal.” („Hôseink”)

Van olyan írásos dokumentum, mely sze-
rint 317 fôt hívtak be katonának a faluból.

Ismereteim szerint 191  tahitótfalui lakos 
vett részt a szerbiai- doberdói-isonzói-
galíciai-erdélyi hadmûveletekben. A hôsi 
halottak neveinek többsége kôbe vésetett a 
falu fôterén, az 1944-ben-éppen 70 évvel ez 
elôtt- állíttatott Hôsök szobrán. Azért nem 
írom ide neveiket, mert ez úton kérem  a 
falu polgárait, hogy gyermekeikkel, uno-
káikkal együtt, - amikor csak lehet - szemé-
lyesen járuljanak e nevek elé, és fôhajtással 
tisztelegjenek a hazáért elesett tahitótfalui 
hôsi halottak emléke elôtt!  (Miként tudjuk, 
hogy az egri hagyomány szerint minden 
magyarnak kétszer kell élete során elmen-
nie Egerbe. Egyszer, mint gyermek, akit szü-
lei visznek oda, másodszor mint szülô, aki 
az ô gyermekeit viszi el, hogy megismerjék 
az egri hôsök történetét, s kifejezzék tiszte-
letüket elôttük.)

Néhányan azok  közül, akik megszen-
vedték az említett harcterek küzdelmeit: 
(Galícia, orosz hadszínterek)  Bán józsef, 
Bán Mihály, Benedek István, Borda Mihály, 
Budai András, Budai István,  U. Budai 
jános,  U. Csereklye Sándor, Csörgi Sándor, 
Dömösi Mihály, Fanczal Mihály, Fejes Lajos, 
id. Ferencz István, juhász István, Kosztány 
Mihály,Kristóf István, Kundl Sándor, Liptai 
Lajos, Maróthy István,  Maróthy józsef, 
Molnár Lajos, Nagyházu jános, Nagyházú 
Lajos, Nagyházy Lajos, Németh István, 
H. Pintér Mihály, Pistyúr András, Pittner 
Benedek, Rácz Mihály, Rácz Sándor, Seres 
István, Sille Dániel, Somodi István, D. Surján 
Mihály, G. Szabó jános, Szente jános, Tordai 
Mihály, Tóth józsef, A. Vaczó Mihály, Vaczó 
Sándor…

A szerbiai hadszíntéren: Baranyai jános, 
Borda István, Bötkös Mihály, B.  Csereklye 
István, Csizmadi Lajos, Devecseri István, 
Ferencz Mihály, Gál Lajos, Hajdú Sándor, 
Kálmán István, Kovács Benjámin, Kristóf 

A világháború, 1914-1918.
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István, Molnár Lajos, Nagy Lajos, Rajos 
István, H. Surján István…

A doberdói - i sonzói harctereken: 
B. Csereklye Mihály, Csörgô István, 
Debreczeni Sándor, Ezékiel Lajos, Kajos 
józsef, Kollár Mihály, Lengyel István, Sípos 
István, Szecsei Lajos, Zagyvai Sándor…

Az említettek közül sokan megjártak a 
háború során egymást követôen több harc-
teret is. Voltak közöttük gyalogosok, tüzé-
rek, hegyivadászok, huszárok, de Szente 
józsef tengerész, Ezékiel András pilóta volt. 
úgy tarják, a falu elsô hôsi halottja ifj. Hajdú  
Sándor volt, akit a szerb fronton talált el egy 
szerb golyó.  Egyes adatok szerint a hadiese-
ményekben elesett magyarok száma 700 
ezer fô, de ugyanennyi a fogságba esetteké 
is.( Fogságban mintegy 70 ezren pusztultak 
el!) 

Sohasem tudjuk meg, hogy a romá-
nok erdélyi betörése hány civil áldozatot 
követelt!   (Arról, hogy a hazafias magyar 
papság is jelentôs részt vállalt a harctere-
ken küzdôk bátorításában, az itthon mar-
adottak gyámolításában, egy 1915-ben, 
Kolozsvárott kiadott, Barabás Samu espe-
res által írt könyv tudósít. Ezen túl arról is, 
hogy józsef fôherceg ôfensége 1915.okt.11.-
én köszönôlevelet írt dr. Baltazár Dezsô 
református püspöknek azért, mert a „mél-
tóságos püspök úr és BS. 1915.junius 16.-án 
a karinthiai Straninger-havasoknál a cs. és 
kir. 39.sz. gyalogezredet a fedezékben felke-
resték s ott az olasz gyalogsági állások elôtt 
1800 lépésnyire, ágyu- és puskatûzvonalon 
belül  fedezékek és lövészárkok közötti 
téren az ezred református katonaságának 
számára istentiszteletet tartottak…hazafi-
as érzésük és katonáim iránt érzett meleg 
rokonszenvük e nemes megnyilatkozásáért 
ôszinte köszönetemet fejezem ki.  Harctér, 
1915 évi okt. hó 11.-én.”A püspök BS.-al 
egyébként 3 hétig járta a kárpáti harctere-
ket is.) A helybéliek közül sokan váltak hôsi 
halottak, vagy járták meg hosszú éveken át a 
szerb, albán, orosz, olasz, francia fogságot. A 
mintegy 20 oroszországi fogolytábor nagy-
sága egyenként mintegy 30 ezertôl 200 ezer 
fôig terjedt!

Álljon itt falunk parasztköltôje, Szente 
jános bácsi megemlékezése édesapjáról:

„Emlékezés egy régi nyárra…   Tizenhét 
nyara julius.

Hejde nagyon régen…Ember ahogy 
vénüll megáll egy szomorú emléken

Postás kopogtatott akkor az Alvégen.
A felbontott levél a kézböl földre húllt Két 

asszony jajgatva sirva összeborúlt
Így összeborúlva csak sírtak és sírtak 

Ezerkilencszáztizenhét július tizennegye-
dikét írtak   Akkor a naptárban.

Erdély, Olt völgye, Alsoszombatfalva  Ott 
fekszik az én drága Apám halva

Nem volt harangszó, virág se volt talán Az 
én halott Apám, árva ravatalán.

S én hat évessen bambán csak bámúltam 
mért sír a két asszony úgy összeborúltan.

   Delet harangoznak kéne ebédelni Ôk 
csak sírnak és nem adnak enni

   Hathónapos öcsém is elsírja magát Nem 
Apját siratja, hanem csak a hasát

   Ô is én is éhes a nap kezd leszállni,  A 
sírás, könnypatak nem akar megállni

   A két asszony csak sír, és leszáll az éjjel  
Az álom vánkossát elteriti széjjel.

   Én is kezdek sirni mert kínoz az éhség  
És siro öcsémmel ránk hull a sötétség

    Ez volt a világnak legsötétebb éjszakája 
Két árva gyereknek nincs Édesapája.

Erdély, Olt völgye, Alsoszombatfalva, Ott 
fekszik a mi drága Apánk halva

Én hat évessen akkor csak bámúltam De 
hetven év után aztán megtanultam.

Az ember a pofont az élettöl kapja Hogyha 
nincs mellette egy ember az Apja

Mért sirt a két asszony késôbb megértet-
tem  Amikor már én is siro ember lettem

S ahogy jön a vénség az idô múllása 
Életem csak Apám, s magam siratása.

    Erdély, Olt völgye, Alsoszombatfalva  
Ott feküdt az én drága Apám halva

    Nem volt harangszó, virág se volt talán 
Az én halott Apám árva ravatalán.” /1981/

Néhány katonadal vitéz Somogyváry 
Gyula után: „Szegény baka, rongyos 
baka Térdig jár a sárba. Kökénszemû 
kisangyalom Most viszik a táncba. Hadnagy 
uram eresszen el, csupán csak egy szóra. 
Megölelem s berukkolok Elsô komendóra.” 
(1914.)   „Három éve hervadok a harctéren, 
Megkérdem a csillagokat az égen: Megvan-e 
még, merre van az édes hazám, Megismer-e 
engem az édesanyám? (1916).    „Százados úr 
kiált, százados úr kiált A harctéren a baká-
nak: Károly király rézágyúja dörög, Muszka, 
oláh hiába könyörög, Hegyen, havon, sáron, 
Az oláh határon Verekszik a magyar gye-
rek.” (1917.)  „Cserfaerdô, öreg cserfaerdô, 
Közepibe katona-temetô. Inkább vónék én 
is ott alatta Legalább a babám elsiratna.” 
(1917)   Rohamosok nótája 1918 elejérôl: 
„Huszonegy, huszonkettô, huszonhárom…
Rohamosok a legelsôk a világon! A vállu-
kon karabély meg tarisznya, Tizenkét szál 
nyelesgránát van abba…”,   „Széles víz a 
Brenta vize, Keskeny a híd rajta. Arra ne 
menj honvéd baka, Mert leesel róla. Hagyd 
el babám, hadd essem mán a Brenta vizébe, 
úgyse lesz a háborúnak Tizennyolcba vége.” 
(1918 nyara.)  „Utász-század ácsolja már a 
keresztek fáját, De sok szôke, barna kislány 
várja a babáját, De csak minden tizediknek 
gyün vissza a párja: Monte-Grappán közös 
sírba hullik a kô rája. (1918 nyara.)

Gyóni G.:”Magyar katonák dala
Lángoló vörösben lengyel hegyek orma. 

Látlak-e még egyszer Szülôfalum tornya? 

Kinyílik-e még rám  Egy kis ablak szárnya? 
Meglátom-e magam egy szelíd szempárba?

Vigye a levelem Búgó galamb szárnya, 
Az én édesemnek Szép Magyarországba. 
Mondja el fennszóval:Semmi bajom nincsen  
Mondja el halkabban:Megszakad a szívem.

Mondja el fennszóval Erdei haraszton 
Édes-csöndes álmát Fegyverben virrasztom. 
Mondja el halkabban: járok piros vérben, 
Esti harangszókor Imádkozzon értem.

Viszi már levelem Búgó galamb szárnya. 
Hozza is a választ kilencednapjára: Esti 
harangszókor talpig hófehérben Gyönyörû 
virágszál Imádkozik értem.

járhatok már pajtás, Térdig piros vérben: 
Az én édes párom Imádkozik értem. Vissza 
is imádkoz, Az ég meghallgatja: Ha nem 
karácsonyra, Virágvasárnapra. (1914.szept.)

Emlékezzünk rájuk, ne feledjük ôket!  
Általuk lettünk, vagyunk emberként, haza-
ként! Mind ezekért örökre tartozunk nekik!

(Akik többet szeretnének tudni mind 
ezekrôl, azoknak továbbra is javaslom az 
Önkormányzat által kiadott „Hôseink” c. 
könyve mellett vitéz Somogyváry Gyula 
összes verseit, és Gyóni Géza „Csak egy 
éjszakára” c. versgyûjteményét. A kifejezet-
ten tahitótfalusiakról szólókat pedig Fülöp 
Béla ref.kántortanító: „Búcsúztatók, sírfel-
iratok hadban elesettek felett” címmel írta 
meg.)

G. Szalai István, 2014. nyara     
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Tisztelet a hôsöknek, június 7.

Dr. Sajtos Sándor és Salamon Elemér, 
Mezôvári polgármestere aláírják a 

testvértelepülési szerzôdést

Tahitótfalu képviselôi Tóthfalu és Mezôvári küldöttségével
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2014 júniusában ismét megrende-
zésre került a most már nemzetközivé 
vált Nyeregszemle, melynek ebben az 
esztendôben a Hortobágyi Nemzeti Park 
területén fekvô Mátai Ménes adott otthont. A 
Nyeregszemlén sok izgalmas lovas program és 
kirakodó vásár várta a látogatókat. 

A programok között szerepelt annak a 

lovas ügyességi versenynek a döntô futa-
ma is, amelynek egyik elôfutamának a 
Tahitótfalui Zablakert Lovasiskola biztosí-
tott helyszínt. A versenyen (az elôfutamokat 
és a döntôt is beleértve) 3 korcsoportban 
indulhattak a versenyzôk: ifjúsági, serdülô 
és felnôtt. A verseny célja az akadályok 
hibátlan teljesítése és a ló és lovasa közötti 
harmónia megteremtése volt. Továbbá ezt 
a versenyt nem gyakorlott versenyzôknek, 
hanem kimondottam szabadidô lovasoknak 
rendezték. 

Községünkbôl két tehetséges fiatal hölgy 
indult ezen a versenyen: Szabó Alíz ifjúsági 
korosztályban és Schubauer Panna Serdülô 
kategóriában. A lányok nem elôször indul-
tak Nyeregszemlén szervezett versenyen. 
Lovuk neve Cipô volt. A lányok a Zablakert 
Lovasiskolában gyarapítják tudásukat, 
edzôjük, aki felkészítette ôket Zerinváry 
Szilárd lovardatulajdonos volt. 

Alíz ifjúsági kategóriában az elôdöntôs 4. 
hely után a döntôben elhozta a legjobbnak 
járó kiváló 1. helyezést. 

Panna serdülô kategóriában már az 
elôdöntôben is 1.helyezett lett és nem tör-
tént másképpen a döntôben sem ott is a 
hôn áhított 1. helyezést nyerte el, ezzel a 
kettôs gyôzelemmel Panna lett a Hortobágy 

Bajnoka!   
Köszönjük a lehetôséget ifj. Zerinváry 

Szilárdnak, a sok szervezkedést a szülôknek 
és legfôképpen Bodnár Ilonának (Babinak)! 
A lányoknak szívbôl gratulálunk és további 
sikeres lovaglást és versenyzést kívánunk 
nekik! 

Májer Hanna 

Nyeregszemle és Hortobágyi Lovasnapok

Schubauer Panna

Szabó Aliz

 Schubauer Panna és Szabó Aliz
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 Segítôink: 
Nagy Lászlóné, Szedlacsekné Kristóf Judit, Marton Sándor és a Pollack Mihály Általános Iskola és AMI 

segítôkész, lelkes pedagógusai 
Helyszín: Pihenôpark, a focipálya mögött, Bajcsy Zs. u.

 A tábor önkéntes és ingyenes, minden gyermek saját felelôsségére tartózkodik ott és vesz részt a programokon.

2014. július 7.-július 18. hétfôtôl péntekig 9:00-13:00
A tábor programja

Szervezô: Tahitótfalu Önkormányzata és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány
Részletekrôl érdeklôdni lehet Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél: 0630/337 5527.

In

gyenes

július  7-11. 
korongozás Bérczi Krisztával
mécsestartó, képeslap, zsebeskönyv 
készítés, selyemsál festés Horváth Tündével
textil mütyürök és ékszerek varrása 
Kelemen Emmával
tûzzománc ékszer- és képkészítés 
Kovács Hajnalkával
papírmerítés Kerekes Pálmával
bôrékszer készítés, virágdíszítés 
Gombosi Beatrixszel
íjászkodás a TAKI-val
lovaglás a Bátor Tanyával
Játék a Családsegítô Szolgálattal
Szigeti Kutyások Baráti Körének 
bemutatója
Sportos játékok Tóth Attilával és Ildikóval
kenyérlángos sütés kemencében 
a Faluház udvarán Várady Béla bácsival és 
segítôivel

július 14-18. 
gyertyaöntés, toboz figura, öltöz-
tetôbaba készítés, kavicsfestés 
Horváth Tündével
tûzzománc ékszer- és képkészítés 
Kovács Hajnalkával
nemezelés, csörgôlabda készítés 
Kerekes Pálmával
magyar motívumkincs festése 
Gombosi Beatrixszel
korongozás Bérczi Krisztával
íjászkodás a TAKI-val
lovaglás a Bátor Tanyával
Sportos játékok Tóth Attilával és Ildikóval
Szentendrei Rendôrkapitányság 
Tahitótfalui Rendôrörsének 
programja: kerékpárverseny, 
felszerelés bemutató, 
KRESZ társasjáték
népi étel fôzése Béres Attilával

Megnyílt a 11-es Sörözô! 
Megnyitottuk sörözônket Tahitótfalu, Szentendrei út 17. szám alatt. 

Ajánlataink:
Csapolt Soproni  250 Ft/korsó
Csapolt Gösser 520 Ft/korsó
Vodkák 240 Ft/4cl
Whiskyk 340 Ft/4cl
Uniqum 360 Ft/4cl
Jagermaister 360 Ft/4cl

Minôségi folyóborok széles választékban! Kínálunk mellé sült kol-
bászt, hamburgert, velôs piritóst, rántott halszeletet, sült krumplit. 

Lehet csocsózni, van karaoke, zenegép, darts. Nézze nálunk a sport-
közvetítéseket nagyképernyôs televízió készülékeinken!
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VII. július – Szent jakab hava/Áldás 
Hava 

1. Boglár, fémveretes, ékköves, gyön-
gyös

2. Sarlós Boldogasszony
3. Pirító
4. Özsöb, Szalók vezér atyja
5. Ajtony, Arany - Szent István-kori 

törzsfônök
6. Ung, megyés ispán Szent István idején
7. Tarján, Tárkány - türk méltóságnév
8. Baba, jelentése: vénasszony, 

szülésznô
9. Vata, elmerülô, lebukó - türk, 1046-

ban az ôsi vallás és szokások helyreállítása 
miatt kitört felkelés vezére

10. Zsombor, Bölény, az erdélyi Gyula 
vajda apjának neve

11. Csengele, kun eredetû szó: erdôs, 
tüskés, bozótos

12. Zila, Árpád hadvezére
13. jenô, ómagyar törzsnév, bizalmas, 

tanácsadó
14. Örs, nemzetségnév, „kis hôs” 
15. Ildikó, a germán Krimhilda névbôl, 

jelentése: harc, Atilla felesége
16. Aszlár, kun eredetû szó: jászok faluja
17. Elek, a Velek névbôl, Árpád követe 

Ménróthoz
18. Lilla, a Lívia és a Lídia nevek becézô 

alakja
19. Kamorka, tündér neve, aki gyermek-

ágyas asszony ágyánál vigyáz
20. Bátor, Bahatur-türk méltóságnév
21. Csobán, „pásztor” - perzsa
22. Obi, „néni, idôsebb testvér” - osztják
23. Izár, Zizor, az Izidor nyelvújítási 

alakváltozata
24. Mandula, kun leány, IV. László király 

szeretôje

25. Olgya
26. Kádán, „cölöp, karó” 
27. Tardos, „megállt, megmaradt” 
28. Délceg
29. Rába, sötét vöröses, barnás - illír
30. Csala, csalogató, csábító
31. Árboc, kun elôkelô, IV. László korá-

ban

Régi magyar névnapok 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: ele-
ktronikus 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 – AHK 
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig, 
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 • 
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 
tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Szabó judit • 
Megjelenik: havonta 2500 példányban • Kéziratok leadá-
sának határideje minden hó nap 20-a, a Községházán • 
Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: 
Al más sy és Fiai Bt.




