
A tavalyi év utolsó napján december 31-én a 
Dunakanyari csatornázási projekt keretében 
Tahitótfalu vízjogi létesítési engedélyét kiadták. 
Az engedély jóváhagyásával az utolsó akadály is 
elhárult a Tahi településrészen tervezett csator-
nahálózat kivitelezési munkáinak megkezdése 
elôl.

Januárban – ahogy arról beszámoltunk – a 
munkaterület átadás megtörtént, a szakhatósá-
gi megkeresések megtörténtek.

A múlt hónap közepén az ingatlantulajdono-
sok postaládáikba részletes értesítést kaptak a 
munkakezdéssel kapcsolatos információkról.

A korábbiakban jelzettôl eltérôen, a munkák 

február hónapban kezdôdnek az idôjárás függ-
vényében. A kivitelezôk három helyszínen indít-
ják a feltárást, a Mátyás király utca, a Vöröskô út 
alsó szakaszától felfelé, valamint az Ereszvények 
út mélyúti keresztezôdésétôl (Cserfa utca) a bap-
tista tábor felé vezetô szakaszon.

Az építkezés ideje alatt az utcák érintett szaka-
sza lezárásra kerül, egyéb részei pedig zsákutca-
ként üzemelnek. 

A napi munkálatok reggel 7 órától délután 
17 óráig tartanak. Ez idô alatt az ingatlanok 
gépjármûvel nem, vagy csak esetenként lesznek 
megközelíthetôek. 

Folytatás a 2. oldalon
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A tartalomból: 
Polgármesteri beszámoló 2. 

Ökumenikus imahét 4. 

160 éve hunyt el Pollack 
Mihály 6. 

Diákalkotók VI. Országos 
Tûzzománc Pályázata 10. 

V. Dunakanyar Kézmûves 

Kiállítás és Vásár 12.

A Képviselô-testület 2015. január 
15-én tartotta idei elsô tervezett ülését, 
az ülésen minden képviselô részt vett, 
a szavazások eredményeit ott közöljük, 
ahol nem egyhangú döntés született. 

A 2015. évi eseménynaptár elfogadá-
sát követôen a Képviselô-testület tájékoz-
tatást hallgatott meg a lejárt határidejû 
határozatok végrehajtásáról, valamint 
a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrôl. Folytatás az 3. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Február 14. szombat 11:15 Farsangi felvonulás. Indulás a Tildy 
Zoltán híd Tahi hídfôjétôl. Részletek a plakátokon.
Február 28. 10:00-18:00 V. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár. 
Helyszín: Szigetmonostor Faluház.

Faluház programjai februárban
Szépteremtô Kaláka: február 14. 17:00  Hímzés

március 7. 17:00  Húsvéti tojásírás. Az alkalmakat vezeti: Jókainé 
Gombosi Beatrix népi iparmûvész, 30/667 6627. Részvételi díj 1000 Ft, 
mely tartalmazza az anyagköltségeket.

Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi 
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600 Ft. A foglalkozásokat Kö -
kényné Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.   

Folytatás a 12. oldalon

Tahitótfalu februári programjai

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Folytatás az 1. oldalról
Természetesen a rendôrség, mentôk, tûzoltók részére a bejutást 

a kivitelezô haladéktalanul biztosítja. A gyalogosforgalom folya-
matos lesz.

Amennyiben technikai vagy más prob  lé mák állnak elô, úgy ese-

tenként elôfordulhat szombati munkavégzés is. Vasárnap és ünnep-
napokon az építés szünetel. 

A házi bekötôvezeték a telekhatáron belül maximum 1 méterig 
kerül kiépítésre. A helyi építésvezetô meg fogja keresni a lakoso-
kat, a házi bekötô vezeték helyének pontosítása, valamint az épí-
tés során az ingatlanra való bejutás ügyében. 

Kérjük, hogy a telken belüli házi bekö tôvezeték kiépítéséhez az 
építésveze tôvel egyeztetett idôpontban az ingatlanra való beju-
tást engedélyezni szíveskedjenek. Egyben felhívjuk figyelmüket, 
hogy addig ne kezdjék el a telken belül a házi bekötôrendszer 
kialakítását, amíg a Csatornázási Társulás erre vonatkozóan nem 
ad útmutatást. A Társulás az ingatlanon belüli bekötô rendszer 
kiépítésére vonatkozó szolgáltatói elôírásokról a késôbbiekben 
ad tájékoztatást.

A csatornázással kapcsolatos bôvebb információt a www.
dunakanyaricsatornazas.hu internetes oldalon, vagy az info@
dunakanyaricsatornazas.hu email címen, továbbá a 06-80-109-755-
ös, ingyenes zöld számon.

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Házasságot kötött: 51 pár
Született: 17 fiú, 23 leány, összesen 40 

gyermek.
2014. év halottai nemek és életkor szerint:
életkor férfi nô együtt
<39 - - -
40-49 2 1 3
50-59 4 2 6
60-69 11 4 15
70-79 8 8 16
80-89 6 7 13
90< 1 4 5
Összesen 32 26 58
Átl. életkor 68,8 76,6 72,3

A 2013-ban elhunytak névsora:

Emléküket megôrizzük, nyugodjanak 
békében!                                  Budai Mihály

Községünk összesített 
anyakönyvi adatai 2014.

Kovács Ottó Károly
Losonczy
             Benjaminné
Nyikos Józsefné
Pálinkás József
Páll Lajos
Papp Károly
Pavlik Bálintné
Pekári György
Petô László Gézáné
Pistyúr Istvánné
Pollák József
Rácz Gyula
Reinfeld Etienne 
 Leopold

Rónay Gyuláné
Sárközi László
Sas Józsefné
Somodi László
J. Szabó Istvánné
V. Szabó Istvánné
Szalai Ferencné
Szigyártó Sándor
Tímári Sándorné
Tomik Ferencné
Vaczó Sándor
Vas Adolf
Zagyvai János
Zsellár János

Adamek András
Baltringer János
Baltringer Jánosné
Bednárik Tibor
Bélteki Sándor
Benedek Istvánné
Benke József
Billegi László
Boda Mihály
Buzogányné Almási 
Anna
Csereklye Jánosné
Csereklye Mihály
Debreczeni Lajosné
Elek Károlyné
Érdiné Tali Éva

Falvai József
Fanczal Sándorné
Fárku Miklós
Fazekas István
Fazekas Istvánné
Fehér Jánosné
Hegyi Ferenc
Heves Jánosné
Hódi Lehel
Horváth Ferenc
Kántor József
Karnevál Istvánné
Kincses Józsefné
Kopasz Imre Antal
Kosár Benjamin
Kovács Benjaminné
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Anyakönyvi hírek

2015-ben eddig született 3 fiú, 2 leány, 
összesen 5 gyermek.
Megszülettem!
2015. január 05-én, nevem: Máté Hanna Maja
2015. január 05-én, nevem: Kébert Marcell
2015. január 09-én, nevem: Kun Nátán
2015. január 10-én, nevem: Károlyi Gréta
2015. január 10-én, nevem: Székely Tóth Brúnó
Házasságkötés nem volt.
Az elmúlt idôszak halottai:
Sárközi József, 79 éves , Dózsa Gy. u. 60.
Drösböt Attiláné, 67 éves, Mátyás kir. u. 3.
Tényi Péterné, 83 éves, Erdész u. 1.
Goda Erika, 53 éves, Rétföld-dûlô
Gál Lajos, 62 éves, Vörösmarty u. 13.
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 

Könyvtár 
nyitvatartási 

rend

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

Folytatás az 1. oldalról

A Bizottságok tájékoztatója során a 
Képviselô-testület több döntést hozott. 

A 2015. évi Eperfesztivál megrendezésé-
vel kapcsolatosan a Hungarofest Nonprofit 
Kft. által összeállított programjavaslat 
alapján a szerzôdés-tervezet ismeretében 
-melyet a következô ülésen tárgyalnak- 
döntenek majd a Kft. megbízásáról. 

Támogatta a Képviselô-testület a VI. 
Országos Tûzzománc Biennálé megrende-
zését az Eperfesztivál keretében. 

A rendezvény címe: 115 éve született 
Fekete István, tárgya a természet és az 
állatok Fekete István ifjúsági regényeiben, 
mottója: „És hull a virág a vizek, erdôk, 
mezôk, rétek világára” lesz. 

Támogatta a Képviselô - testü let a 
Kulturális és Oktatási Bizottság javas-
latát, mely szerint a Bizottság neve az 
SZMSZ módosítását követôen „Kulturális 
Bizottság”-ra változik.

A Tulajdoni ügyek keretében is több 
döntés született. 

Engedélyezte a Képviselô-testület a 
Puzder János emléktorna megrendezé-
sét, és a rendezvény lebonyolítására a 
Sportcsarnokot ingyenesen biztosította 
2015. január 17-én.

Támogatta a Képviselô-testület a Pilisi-
Dunakanyari Hírmondó 2015. évi támoga-
tási szerzôdésének meghosszabbítását, vál-
tozatlan feltételek mellett. 

Támogatta a Képviselô - testü let a 
Danubia Televízió 2015. évi támogatási 
szerzôdését is, szintén változatlan feltéte-
lek mellett. 

A Konyha-étterem megépítéséhez szük-
séges 2510 hrsz-ú ingatlan villamos ener-
gia ellátásához hozzájárult, a mûszaki-
gazdasági tájékoztatót elfogadta, és a kiépí-
téshez szükséges csatlakozási díj megfize-
tését (5.088.636 Ft) is vállalta a Képviselô-
testület. 

A Cházár András Gyógypedagógiai 
Intézmény számára az iskola tanulói és 
óvodásai részére a Képviselô-testület 
ingyenesen biztosítja az Ifjúsági Tábor 
területét, valamint a vizesblokk használa-
tát a 2015. május 7-re tervezett bográcso-
záshoz. 

Elfogadta a Képviselô-testület a Duna-
kanyari Családsegítô és Gyermek jóléti 
Szolgálat Intézmény fenntartó Társulás 
Társulási Megállapodá sának módosítását. 

Döntött a Képviselô-testület mart aszfalt 
vásárlásáról, melyhez a szükséges 526.364 
Ft vételárat biztosítja. 

Elvben támogatta a Képviselô-testület 
Dr. Bazsa Márta kérelmét az orvosi ügye-
let támogatására vonatkozóan, azonban 
az emelésrôl csak az érintett települések-
kel és az ügyelet mûködtetôjével történô 
egyeztetés után dönt. 

Az 5. napirend keretében a 2015. 
évi költségvetés elôkészítését tárgyal-
ta a Képviselô-testület. Gaál Sándorné 
Gazdasági Bizottsági elnök beszámolóját 
követôen a bizottság javaslatát támogat-
va a megismert tervszámok alapján a ren-
delet-tervezet elôkészítése megkezdôdött.  

A 6. napirend a helyi díjakról szóló 
125/2011.(XI.30.) önkormányzati ren-
delet felülvizsgálata volt. A Képviselô-
testület elfogadta a Gazdasági Bizottság 
javaslatát az egyes díjak emelésérôl, a lak-
bérek díjmértékének kivételével. Az össz-
komfortos lakások bérleti díjára vonatko-
zóan két javaslat hangzott el. Dr. Sajtos 
Sándor polgármester 10%-os emelést java-
solt, melyet 2 igen (Dr. Sajtos Sándor, 
Vaczó Zoltán), 6 nem szavazat (Csörgô 
Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné), és 1 tartózkodás mel-
lett (Karácsony Ádám) nem támogatott a 
Képviselô-testület. 

Csörgô Mihály alpolgármester 30%-os 
emelést javasolt, melyet 6 igen (Csörgô 
Mihály, Gaál Sándorné, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Dr. Pálvölgyi Tamás, 
Schottner Jánosné), 2 nem szavazat (Dr. 
Sajtos Sándor, Vaczó Zoltán), és 1 tar-
tózkodás mellett (Karácsony Ádám) a 
Képviselô-testület elfogadott. 

Az Egyebek napirend során a Képviselô-
testület támogatta Kákonyiné Adorján 
Veronika kérelmét, és 2015 januárjától az 
egészségmegôrzô gyógytorna foglalkozá-
sok lebonyolítására a Népház bérleti díjá-
ból 30%-os kedvezményt biztosított. 

Tahitótfalu, 2015. január 28.

Újlaki Anikó
jegyzô-helyettes

Önkormányzati hírek
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Az Ökumenikus imahét képekben
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„Uram, jó nekünk itt lenni” (Mt 17,4) 
hangulata jellemezte az ökumenikus ima-
hetet 2015. január 18-25-ig Tahitótfaluban.

Világszerte a krisztushívôk közös imahete, 
az un. ökumenikus imahét, amely évrôl évre 
január végén megtartott ünnep. Az esemény-
sorozat két évtizedes hagyományra tekint 
vissza Magyarországon és Tahitótfaluban is. 
2015 esztendô témáját a Brazil Keresztény 
Egyházak Nemzeti Tanácsa készítette elô, 
amelynek mottója, Jézus kérése a szamariai 
asszonyhoz: „Adj innom” (Jn 4,7)

A téma, amit az ökumenikus tanács kijelölt 
napról napra, azt itt Tahitótfaluban is átelmél-
kedtük. A teltházas estéken a hely maga volt a 
kút. A találkozás, az éneklés, a megvilágosító 
prédikáció, a közös és egyéni imák, az áldás 
Isten személyes jelenléte volt. 

Akik részt vettek minden, vagy csak egy-
egy alkalmon is, átélhették a másikban rejlô, 
a mienktôl különbözô értéket, gazdagságot, 
amely nem elszigetelôdésrôl szól, hanem 
kiegészítésrôl, hogy sokszínûségünkkel egy-
mást gazdagítjuk, hiszen a forrásunk ugyan-

az. Ezt szimbolizálta a nyitó istentiszteleten 
a víztöltés szertartása, amikor a református, 
baptista, katolikus felekezet lelkipásztora, 
különbözô kancsókból vizet töltött egy tálba. 
A kancsók a gyülekezet sokszínûségét, a tálba 
öntött víz pedig az egyházak egységét jelké-
pezte. 

Nyolc napon keresztül estérôl estére más-
más templomban a helyi lelkipásztor végez-
te a liturgikus szolgálatot, de más vallású 
igehirdetô prédikált és elemezte tovább a sza-
mariai asszony történetét.

Ez a bibliai esemény a mai kor emberé-
nek is rengeteg aktuális üzentet hordoz: pl. 
ne engedjünk a kritikának, a számok kísér-
tésének, miszerint ahol többen vannak ott 
az igazság, vagy ki szerepel többet a médiá-
ban. Sokan beleszülettünk egy közösségbe és 
megmaradtunk benne, mert itt találtuk meg 
a kutat és ez a lényeg. Mi a templomunkban 
fedeztük fel az élet forrását, mert szükségünk 
van olyan helyre, ahol felfrissülhetünk, felül-
kerekedhetünk a versengésen, megosztott-
ságon, megtisztulhatunk lélekben.  Minden 

keresztény feladata, hogy Isten nevét tisztán 
hirdesse beszédével és cselekedetével egy-
ségben. Felelôsek vagyunk a világ jobbá téte-
léért.  Gazdagságunkat, ne a pénz, hanem az 
egymásra figyelés határozza meg. Megosztva 
a vödreinket, összekötve a köteleinket, 
mélyebbre ereszkedhetünk az Isten misztéri-
umába (Isten országába) amely túlmutat értel-
münkön. 

Kórusok, zenészek szolgálatai az ünne-
pi hangulatot meghittebbé tették, csodála-
tosra fokozták. Idén elôször a falu híveibôl 
összeszervezôdött egy ökumenikus kórus is, 
az egység jeleként. Az ünnepségsorozatot 
záró agapén a katolikusok vendégelték meg 
a résztvevôket. Süteményekkel megízesít-
ve személyesen élhettük át az összekötô sze-
retet kinyilvánítását és elfogadását, az építô 
és erôsítô párbeszédet, az egység ajándé-
kát. Köszönjük a résztvevô híveknek a kitar-
tó érdeklôdést, a lelkipásztorok odaadó szol-
gálatát! 

Hiszem, hogy az ökumenikus imahét gyü-
mölcsei és eredményei áthatják és gazdagítják 
tahitótfalui testvéregyházak híveinek hétköz-
napi életét is!                     Bonifert Zoltánné

Különleges és kivételes ünnepet tartottak a 
Tahitótfalui Baptista Gyülekezetben: Egy pél-
damutató és szeretetteljes házaspárt, Magyar 
Gyula bácsit és Elza nénit köszöntötték 60. 
házassági évfordulójuk alkalmából. Isten áldá-
sát kívánjuk továbbra is életükre!

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a 
Mindenható árnyékában nyugszik. Azt 
mondom az ÚRnak: oltalmam és váram, 
Istenem, ôbenne bízom!” 91. Zsoltár 

Az ökumenikus szó az „oikoumene” görög 
szóból ered, amelynek jelentése „az egész 
lakott föld”, azaz, hogy a keresztyén egyház-
nak az egész lakott földre nézve kell szolgál-
nia, a krisztusi missziót végeznie. Az ökume-
nikus szó tehát arra utal, hogy ilyenkor a vilá-
gon élô valamennyi Krisztusban hívô ember 
megéli a közösségét Krisztusban missziói 
tanúságtételként.

Az idei esztendôben ez az egyébként is 
nagyon különleges lehetôség attól lett még 
különlegesebb, hogy a három helyben lakó 
felekezet közül kettônek is új lelkipásztora 
van: ft. Erdôs Attila plébános úr, és Steiner 
József baptista lelkipásztor úr személyében, 
akik elsôként szolgáltak a tahitótfalui ima-
hét alkalmain, rajtuk kívül még szolgált az 
Ige üzenetével nt. Árvavölgyiné Szatmári 
Ibolya református beosztott lelkipásztor és 

jelen sorok írója is. Az újonnan érkezett lel-
kipásztorok szolgálata egyben a település 
keresztyénei elôtti bemutatkozásként is fel-
fogható. További változás az elmúlt évekhez 
képest, hogy az idei évben mindhárom fele-
kezet lelkipásztorai hirdettek Igét mindhá-
rom felekezet templomában. Ahogy lenni 
szokott, a Vox Insulae kórus, valamint a részt 
vevô gyülekezetek kórusai, fiataljai is szolgál-
tak, emelve ezzel estéink boldogságát.

A hét témáját a Brazil Keresztény Egyházak 
Nemzeti Tanácsának tagegyházai dolgozták 
ki, evangéliuma a János 4, azaz az Úr Jézus 
és a samáriai asszony közötti beszélgetés. A 
samáriaiak és a zsidók hagyomány szerint 
nem beszéltek egymással, de az Úr ezt a ren-
det szeretettel megtörte. Megszólította ezt a 
samáriai asszonyt, és felvilágosította arról, 
hogy Ô a Megváltó, és hogy Isten követé-

se nem a vallásos rituálék, hagyományok 
kötelességszerû gyakorlása, hanem Istenre 
figyelô, Isten akaratának szív szerint engedel-
meskedni igyekvô élet. Kevesebb nem elég, 
mert Isten Lélek, és akik imádják Ôt, azok-
nak lélekben és igazságban kell imádniuk.” 
(Jn 4,24)

A záró alkalmon a korábban településün-
kön szolgált és jelenleg itt élô nyugdíjas lelki-
pásztorok – Révész József baptista lelkipász-
tor, és nt. Szénási László református lelkipász-
tor – is végeztek szolgálatot, a hagyományos 
szeretetvendégséget a római katolikus gyüle-
kezet tagjainak köszönjük. 

A hét konklúziója: aki szomjazza az élô 
vizet – azaz az örök élet és a bûnbocsánat 
Isteni valóságát – az jöjjön Krisztushoz, Nála 
megtalálja!

Isten áldását kéri az olvasókra: 
Árvavölgyi Béla 

református lelkipásztor   

Jó nekünk itt lenni… EGYSÉGBEN!

Kivételes 
ünnep

Ökumenikus Imahetet tartottunk
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Pollack Mihály (1773-1855) építész, a 
magyar klasszicista építészet legnagyobb alak-
ja. 160 évvel ezelôtti halálának hírét felesége 
és gyermekei a kor szokásihoz híven gyászje-
lentésben tették közzé. A gyászjelentés két 
nyelven, magyarul és németül íródott. Az 

alábbiakban a magyar szöveget olvashatják, a 
korabeli írásmód szerint. Érdemes megfigyel-
ni az akkori magyar nyelv mai füllel már fur-
csának ható, de érthetô szófordulatait. Terv 
szerint a következô lapszámokban Pollack 
Mihály egy-egy jelentôs mûvével ismerkedhet 

meg a kedves olvasó.

Pollack Magdolna szül. Eger, mély fáj-
dalommal jelenti maga és gyermekeinek 
Ferencz, Ágoston, József, Gyula, Sándor, 
és Etelka, vejeinek Unger Antal és Pfeffer 
N. János, valamint unokáinak nevében 
forrón szeretett férjének s illetôleg elfelejt-
hetetlen legjobb atyjok s nagyatyjoknak

POLLACK MIHÁLY,
építésznek gyászos halálát, melly f. é. 

január 3. reggeli 5 órakkor fáradhatat-
lan tevékeny életének 82., boldog házas-
ságának pedig 47. évében a haldokló 
szentségek fölvétele után tüdôszélhûdés 
által bekövetkezett.

Az elhunytnak tetemei csütörtökön 
január 4. délutáni 4½ órakor saját 
házánál (nagyhíd-utcza 13. sz) beszen-
teltetnek, Tóthfalura szállíttatnak, és az 
ottani temetôbe ünnepélyesen eltakarít-
tatnak.

Az engesztelô szentmise-áldozatok 
szerdán január 10. a belvárosi plébánia-
templomban délelôtt 10 órakor fognak 
tartatni.

Pest, január 3., 1855

Vaczó Zoltán

Hagyománnyá vált, hogy minden év 
január 12-én a református temetôben 
tûzgyújtással és csendes megemlékezés-
sel hajtunk fejet a 2. magyar hadsereg hôsi 
halottai elôtt. A megemlékezés részévé 
vált, hogy a Faluházban a témához tarto-
zó elôadásra kerül sor. Idén dr. Andaházy-
Szeghy Viktor százados, a Hadtörténeti 
Könyvtár vezetôje, „A 2. Magyar Hadsereg 
veszteségei” címmel tartott elôadást. 
Néhány fontos tény és adat közzétételé-
vel remélem, közelebb juthatunk a doni 
katasztrófa jobb megismeréséhez.

A Jány Gusztáv vezette, három hadtestbôl 
álló hadsereg sorozása nem követte a had-
rend szerinti körzetekbôl való sorozást. 
A kiélesedô magyar-román viszony miatt 
ugyanis vezetôink kímélni, értsd, itthon tar-
tani igyekeztek a leginkább harcra képes 
védett korosztályt. A sorállománynak csu-
pán 25%-át hívták be, további 50%-ot a tar-
talék állomány adta. A maradék helyeket a 
póttartalékosokkal, a 35-40 éves korosztály-
lyal töltötték fel.

A 2. magyar hadsereg keleti hadszíntéren 
való tartózkodását négy hadmûveleti sza-
kaszra oszthatjuk fel. Az elsô az elôretörés 
a Don folyóig (Blau hadmûvelet) 1942. 

június-júliusában. A második szakasz a 
hídfôcsaták ideje, 1942. július-szeptem-
ber, mikor a magyar csapatok a Don nyu-
gati oldalán maradt szovjet erôket számol-
ták fel. 1942 szeptemberétôl 1943. janu-
ár 12-ig hadmûveleti szünet volt, végül az 
utolsó, tragikus védelmi és elhárító szakasz 
a szovjet támadás idôpontjától, 1943. janu-
ár 12-tôl január 22-ig tartott.

A címben szereplô „véres veszteség” 
fogalma azoknak a számát jelenti, akik 
harcban elestek, súlyosan megsebesül-
tek vagy hadifogságba kerültek, így többé 
nem részei a harcoló alakulatoknak. Ezen 
kívül is számon tartanak veszteségeket, 
például a betegeket vagy az eltûnteket. A 
magyar haderô mind a négy ismertetett 
hadmûveleti szakaszban szenvedett veszte-
ségeket, de mint ismert, a legnagyobb, tra-
gikus méretû veszteség a negyedik szakasz-
ban történt.

Legpontosabban a hadsereg létszámá-
ról az úgynevezett „élelmezési létszám” 
ad jelentést, azaz hány fônek kell ellátást, 
élelmet biztosítani. 1943. január 1-i, a nagy 
szovjet támadás elôtti utolsó adat szerint 
204.334 fôt tartottak nyilván ezen a listán. 
Rendszeres élelmezési adatok a tragédia 

idejébôl nem maradtak fenn, feltehetôleg 
nem is készültek. Hosszú szünet után az 
elsô adatunk 1943. április 6-ról van. Ekkor 
108.318 fô szerepelt a létszámban. A szá-
mok magukért beszélnek. Nem vigasz, de 
a háború borzalmát támasztja alá az az adat 
is, hogy az olasz hadsereg, mely a magya-
roktól délre hasonló feladatot látott el, a 
229. 005 fôs létszámából 87.795 fôs veszte-
séget szenvedett.

Nem is gondolnánk, mennyi ló vett 
részt a háborúban a magyar haderô olda-
lán. 1942. szeptember 1-én 65.629 ló volt 
„szolgálatban”. Az 1943. január 12-i táma-
dást követôen a február 15-i jelentés szerint 
számuk 25.000-el csökkent. Azért „csak” 
ennyivel, mert a lovak pihentetésére úgy-
nevezett „lóüdültetô állomásokat” tartottak 
fent az arcvonal mögött, így ezeket a lova-
kat nem érintette az elsöprô szovjet táma-
dás. Ennek a hatalmas lóveszteségnek az 
lett a következménye, hogy a nehézfegy-
verzet 100%-a odaveszett, hiszen vontató ló 
hiányában nem lehetett kivonni a fegyvere-
ket a szovjet támadáskor.

A sok egyéb érdekességet és fontos 
következtetéseket tartalmazó elôadás anya-
ga az érdeklôdôk számára megtekinthetô a 
Danubia Televízió honlapján.

Vaczó Zoltán

160 éve hunyt el Pollack Mihály

Véres veszteség
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A kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapja megtartását a Magyar Köztársaság 
Országgyûlésének 2000. június 13-án elfoga-
dott 58/2000. (VI. 16.) sz. határozata rendel-
te el.

Kovács Béla (1908-1959) kisgazdapár-
ti politikus, a Tildy Zoltán- és Nagy Ferenc-
kormány, majd Nagy Imre második és har-
madik kormányának földmûvelésügyi minisz-
tere. 1947-ben a kommunistákkal szembe-
ni kiállása miatt a szovjet hatóságok letar-
tóztatták és a Szovjetunióba szállították. Ez 
az esemény fontos volt a kommunista hata-
lomátvétel elôrehaladása szempontjából és 
kijózanítólag hatott számos magyar politikus-
ra, akik elôtte még bíztak a magyar politikai 
rendszer demokratikus úton maradásában.

Kovács Béla szülei kisparasztok voltak, ô 
maga csak négy elemi és négy polgári isko-
lát végzett, igaz, késôbb mezôgazdasági szak-
tanfolyamokat is elvégzett. Földmûvesként 
indult az életnek, a felesége örökölte nyolc 
holdon kezdtek gazdálkodni. A kis gazdaság 
gyarapodott: 1940-re már mintegy 30 holdat 
ért el. Nem elégedett meg azonban saját bir-
toka mûvelésével, korán feléledtek ambíciói 
a közélet alakítására. 1927-ben, 19 éves korá-
ban Patacson tagja lett a képviselôtestületnek, 
1932-tôl helyettes bíró lett Mecsekalján (ma 
már Pécshez csatolt községek). 

Az 1930-as évek elején már az országos 
po l i t i k a  ké rdése i  f og l a l koz t a t t ák , 
bekapcsolódott a birtokos paraszti politikai 
mozgalomba és 1933-ban csatlakozott a 
Független Kisgazdapárthoz. Ambiciózus 
és tehetséges fiatal parasztként, aki szerint 

az ország jövôjének záloga és törzse a 
magyar parasztság, gyorsan emelkedett 
az erôsödô párt ranglistáján: hamarosan a 
párt Baranya megyei elsô számú vezetôje 
lett ,  31 éves korában pedig a párt 
országos fôtitkárhelyettese. A második 
világháború idején náciellenes függetlenségi 
mozgalomban vett részt. 1944. november 
29-e után a Pécs Városi Intézôbizottság 
tagja lett. 1945. augusztus 20-ától az FKgP 
fôtitkárává választották.

1945-ben, a második világháború utáni 
elsô nemzetgyûlési választásokon a Független 
Kisgazdapárt 2 697 262 szavazatot kapott, 
ez abszolút többséget (57%) jelentett. Ennek 
ellenére a szovjet csapatok jelenléte miatt 
kénytelenek voltak a Magyar Kommunista 
Párttal, a Szociáldemokrata Párttal és a 
Nemzeti Parasztpárttal koalícióra lépni.

A kommunistáktól még távolságot tartó 
politikusok elleni hadjárat részeként 1947. 
január 20-án Rákosi és Szakasits Árpád Nagy 
Ferenc miniszterelnöktôl a kommunistákkal 
el lenkezô Kovács Béla pártfôtitkári 
pozíciójáról való lemondását követelték, 
de ô nem engedett. 1947. február 21-én a 
nemzetgyûlés mentelmi bizottsága nem adta 
ki Kovács Bélát, de a politikus 24-én önként 
jelentkezett az Államvédelmi Osztályon. 
1947. február 25-én este a szovjet hatóságok 
köztársaság-ellenes összeesküvés vádjával 
letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták. 
A Szabad Nép kommünikéje szerint 
letartóztatása oka az volt, hogy „aktívan 
vett részt földalatti szovjetellenes fegyveres 
csoportok alakításában és a szovjet hadsereg 

ellen irányuló kémkedés szervezésében”. 
Kovács Béla a következôket írta errôl: „Az 
összeesküvésben nem vettem részt, abban 
bûnösnek nem érzem magam. Egész életem 
munkájával kerültem volna szembe, ha a 
köztársaság, népünk szabadsága, a földreform 
vagy a demokrácia bármely vívmánya ellen 
irányuló szervezkedésben részt vettem 
volna.” 

Kovács Bélát húsz évre ítélték a Szovjetunió-
ban. Elôször a gulágon tartották fogva, majd 
1951. szeptember 25-tôl az Állambiztonsági 
Minisztérium moszkvai központi börtönébe 
került. 1955-ben az ÁVH jászberényi börtö-
nébe szállították, majd 1956. január 18-án a 
BM Budapesti Központi Börtönébe vitték. A 
következô év áprilisában hazaengedték csa-
ládjához.

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc alatt részt vett az FKgP újjászervezé-
sében. Október 27-november 2. között 
földmûvelésügyi miniszter, majd két napig 
államminiszter.

Miután 1956. november 4-én a szovjet 
csapatok megkezdték az 1956-os forrada-
lom vérbefojtását, Kovács Béla egy ideig a 
késôbbi miniszterelnök Antall József édesap-
jának családjánál lakott. November 4-e után 
kereste a kiegyezés lehetôségét a Forradalmi 
Munkás–Paraszt Kormánnyal, tárgyalt Kádár 
Jánossal. 1958 novemberében országgyûlési 
képviselôvé is megválasztották. 1959. június 
21-én halt meg.

Forrás: Wikipedia

A kommunista diktatúrák áldozatainak 
emléknapjára– 2015. február 25.
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Dátum Program Szervezô , helyszín

2015. január 12. Don-kanyari tragédiára emlékezés.  Emléktûz gyújtás 
a református temetôben. Önkormányzat - református temetô, Faluház

2015. január 17. Puzder János Emléktorna Tömegsport Egyesület, Önkormányzat

2015. január 18-25. Ökumenikus Imahét református egyház, katolikus plébánia, baptis-
ta gyülekezet, Önkormányzat

2015. január 31. Kárpát-medencei Böllértalálkozó Jancsó Alapítvány, Önkormányzat

2015. február 14. Farsangi felvonulás
Farsangi Bál

Önkormányzat, Óvoda - Tahi parkoló - Tótfalu 
Hôsök tere, Népház

2015. február 21. Dunakanyari Ifjú Muzsikusok IX. Kamarazenei 
Találkozója Iskola, Önkormányzat - Népház

2015. február 28. V. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár Tahitótfalu Önkormányzata, Szigetmonostor 
Faluház-Szigetmonostor Faluház

2015. március 15. Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom és szabadság-
harc emlékére Iskola, Önkormányzat, TETA - Sportcsarnok

2015. április 12-26. Magyar népviseletek, Japán bélyegek-kiállítás G. Szalai István, Wegroszta Gyula, Szônyi 
Zsuzsa-református gyülekezeti terem

2015. április 13. Zenei est az Ôszirózsa Nyugdíjas Klubban Iskola - Faluház
2015. április 16. A holokauszt áldozatainak napja Önkormányzat
2015. április 23. A Föld Napja Önkormányzat
2015. április 24. Tavaszi zeneiskolai koncert Iskola - Népház
2015. április Nyeregszemle Kupa Zablakert Lovarda, Önkormányzat

2015. április 26. Vasárnapi Vásárnap Béres Gabriella, Béres Attila, Rokob Orsolya, 
TETA, TAKI - Fesztiválpark

2015. május 1. Szigeti Majális Kisoroszi-Kisoroszi

2015. május 3. Myiamoto Musashi Emlékcsata Magyar Fekete Buddha Kobudo Kempo 
Harcmûvészeti Szövetség

2015. május  Országos Íjászverseny TAKI - pócsmegyeri íjászpálya

2015. május 24. Hôsök napja Önkormányzat – Hôsök tere

2015. május 29-30-31. EPERFESZTIVÁL 
Tûzzománc kiállítás

Önkormányzat, TETA, TAKI- Tahi parkoló
Tömegsport és Szabadidô Egyesület – 
Dunapart

2015. május 29. Eperart Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület – katoli-
kus templom

2015. május 31. Gyereknap Óvoda, Iskola - óvoda

2015. június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Önkormányzat, egyházak, Iskola-Trianon 
emlékmû, Faluház

2015. június 5. Kihívás Napja

Önkormányzat, Tóthné Mák Ildikó, 
Tóth Attila (Piramis SE), Tahitótfalui 
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány - 
Sportcsarnok, sportpálya, szigeti rész

2015. június 13. Ballagás Iskola – központi épület

2015. június 16-20. Református gyerektábor, testvértelepülés gyermek-
csoportjának táboroztatása 

Református Egyház, Önkormányzat – Isten 
tábora

2015. június 19. Évzáró Iskola – központi épület
2015. június 20. Nemzeti Vágta Pest megyei Elôfutama Bodor Major, Önkormányzat - Bodor Major
2015. június 22-26. Angol Ifjúsági Hét Baptista Gyülekezet - Népház

2015. július 4. Halászléfôzô verseny
1. kirándulóhajó zenés köszöntése

Tömegsport és Szabadidô Egyesület – 
Dunapart 
Önkormányzat, Magyar Zoltán-Tahi hajóállo-
más
Önkormányzat - Sportcsarnok

2015. július 6-12. XV. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület – 
Faluház, Népház, templomok

2015. július 6-10. Angol gyermekhét Baptista Gyülekezet - Népház

2015. július 13-24. Nyári gyerektábor Önkormányzat, TETA, Iskola – Szabadidôpark, 
Faluház, Népház

2015. július 19. Amiért a harang szól – Kerékpáros zarándoklat 
BVSC Wellness szakosztály,
Önkormányzat – Budapest Hôsök tere, Tahi 
parkoló

2015. augusztus 2-16. 2. bécsi döntés-kiállítás G. Szalai István, Wegroszta Gyula, Szônyi 
Zsuzsa-református gyülekezeti terem

2015. évi eseménynaptár
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Dátum Program Szervezô , helyszín
2015. augusztus 20. Szent István ünnepe Önkormányzat, TETA, egyházak - Faluház
2015. szeptember 1. Évnyitó Iskola – központi épület
2015. szeptember Országos Íjászverseny TAKI – pócsmegyeri íjászpálya

2015. szeptember 19-20. Nemzeti Vágta Önkormányzat - Hôsök tere

2015. szeptember 26.

Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!, 
Szüreti felvonulás, mulatság
Népmese Napja
Szent Mihály napi Vásárnap
Gátfutás

Önkormányzat, egyházak, iskola, óvoda, 
Béres Gabriella, Rokob Orsolya, TETA, TAKI 
– Fesztiválpark, szigeti településrész

2015. október 3. Kórustalálkozó Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület
2015. október 6. Nemzeti gyásznap Önkormányzat, Iskola – Hôsök tere
2015. október 23. Ünnepi mûsor az 1956-os forradalom emlékére Iskola, Önkormányzat – Sportcsarnok
2015. november 28. Erzsébet-Katalin Bál Önkormányzat-Népház

2015. december 5-13. Adventi hét
TETA, Önkormányzat, Egyházak, Iskola, civil 
szervezetek – Sportcsarnok, Népház, egyházi 
helyszínek, piac területe

2015. december 7. Mézeskalács koncert Iskola - Népház
2015. december 10. Idôsek Napja Önkormányzat - Sportcsarnok

2015. december 11. Adventi hangverseny Iskola - Sportcsarnok

2015. december 27. Dagober Kupa Plascsevics János – Sportcsarnok, Népház
2015. december 27. Borszentelés Katolikus Egyház, Önkormányzat -  Faluház

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Ismételten felhívjuk szíves figyelmüket a 

házhoz menô szelektív hulladékgyûjtésre. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Tahitótfalu 
közigazgatási területén minden hónap 

2. szerdája a szelektív hulladék elszállítá-
sának napja.  A kihelyezés módja: külön 
zsákban a papír, külön zsákban a PET 
palack és a fém italos doboz. A hulladék 
kihelyezésére az AHK kft. szabvány, fel-

iratos zsákot biztosít. A zsákok térítés men-
tesen átvehetôk az éjjel-nappal nyitva tartó 
„Szöszi ABC”-ben. Cím: Szentendrei út 73 sz. 

Falugondnokság

Kérjük, veszélyes hulladékot és építési hulladékot semmi esetben ne helyezzenek a háztartási vegyes hulladékgyûjtô tartályba/zsákba!
Veszélyes hulladéknak minôsül: minden kôolajszármazék (pl. festékmaradék, festékesdoboz, hígítószer) vagy azzal szennyezett anyag, 
fáradtolaj, használt sütôolaj vagy azzal szennyezett anyagm akkumulátor, szárazelem, elektronikai hulladék, gyógyszermaradék, izzók, fény-
csövek.

Tájékoztató a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtésrôl
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A hosszú téli szünetet követôen sok 
nebulónak nehéz volt visszaszokni a dol-
gos hétköznapokba, ám máris kemény 
munka következett. Mindössze két hét 
maradt az I. félévbôl. Mire e cikk megje-
lenik, tanulóink már kezükben tarthatják 
az eddigi tanulmányaikat értékelô félévi 
értesítôt. Nyolcadikosaink is átestek éle-
tük elsô igazi erôpróbáján: 2015. január 
17-én tartották matematikából és magyar 
nyelvbôl a központi írásbeli felvételi vizs-
gát, az eredményekrôl a vizsgát szervezô 
középfokú iskola tájékoztatja a tanulókat. 
A 2014-es Történelmünk nagyjai történel-
mi mûveltségi csapatversenyen negye-
dik osztályosainak „Corvinusok” csapa-

ta: Jenei Ákos, Marton Dávid, Nébl Bálint, 
Sápy Márton, Schirilla Máté III. helyezést 
ért el, „Beatrix udvara” csapata: Bánáti 
Lilla, Csereklye Kata, Juhász Levente, 
Szilágyi Regina, Vaczó Julianna pedig VI. 
lett. Felkészítô tanítójuk Viplak Katalin. I. 
félévünkben két környezettudatos szem-
léletet formáló versenyt hirdettünk meg, 
Kerekes Klára tanárnô szervezésében. „A 
mi erdônk” rajzverseny 3. osztályos kate-
góriájában Bobák Petra, 4. osztályos kate-
góriájában Révész Niki, felsô tagozatos 
mezônyében Németh Dominika ért el elsô 
helyezést. A „Szelektív mûvészet” pályá-
zat eredménye: alsó tagozatosok közül csa-
patban Bagdány Jázmin, Csereklye Kata, 

Horváth Liliána, Kis Anna Zsófia, Vaczó 
Julianna kaptak díjat; az 5-6. osztályosok 
közül Mile Károly, a 7-8. osztályosok közül 
Sas Roland nyert. Megkezdtük az idei tan-
évben elôször kötelezô NETFIT felmé-
rést. Zeneiskolásaink játékát a Danubia 
Televízióban hallhatják újra, valamint 2015. 
január 30-án, pénteken 18 órakor a Baptista 
imaházban tartandó zenés áhítaton.

A II. félév kezdetére Reményik Sándor 
sorait üzenem minden kedves Olvasónak:

 „Új esztendôt nekünk: Fehér lapot, hogy 
írjuk végre rá Igaz történetünk:

A szeretet s a jóság álmait. Hogy akarhas-
suk, amit szeretünk, s váljék valóra, amit 
akarunk…”

Kisné Balázs Enikô
intézményvezetô

A megszólítás meglehetôsen teoretikus, 
mivel ismereteim szerint ilyen egylet még 
nem létezik a faluban. 

Jön a tavasz, és hogy koszorús költônket 
idézzem, „megszólal a nyitnikék, most már 
aztán sütni kék”.

Ha van rezdülés egy ilyen kis csoport élet-
re hozására, akkor várjuk jelentkezéseteket 
recept-cserére, új receptek megismertetésé-
re, egy jó beszélgetésre a témában és ha teljes 
a felbuzdulás, még az azonnali elkészítésre is.

Hely van, idô van, bár a férjem jobban örül-

ne  egy kolbász- szalámi klub életre keltésé-
nek, de áldását adta, hogy azért egy kis süti 
is lehet. PL. a görbe diós szelet, mely a far-
sangi ünnepi asztal dísze. Görbeségét annak 
köszönheti, hogy az ôzgerinc forma tetején 
kell megsütni, így egyforma íveket kapunk.

Tehát a Görbe diós szelet receptje:
Hozzávalók:1/2 kg liszt, 1 margarin, 20 dkg 

porcukor, 1 csipet só, 1 vaníliás cukor, 2 tojás 
sárgája, 2 evôkanál tejföl.

Az összetevôkbôl kemény tésztát gyúrunk, 
vékonyra nyújtjuk, megkenjük tojásfehérjé-

vel. Vágott dióval (kb. 10-15. dkg) megszór-
juk. 6-8 szem kockacukrot durvára össze-
törünk, ezt is rászórjuk. Derelye vágóval 
2 X 15 cm csíkokra vágjuk, és az ôzgerinc 
forma tetején 180 fokon kb. 10-12 perc alatt 
aranybarnára sütjük. Amikor elkészült, akkor 
elvileg tárolható lenne, de erre még nem volt 
példa, mivel azonnal elfogyott!

Remélem személyesen is megbeszélhetjük 
tapasztalatainkat, várjuk jelentkezéseteket a 
30/337 5527-es számon..

Jó sütögetést, víg farsangot! 

Gállos Ági

Tahitótfalu Község Önkormányzata és a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
pályázatot hirdet az ország általános és 
középiskolásainak, iskolatípustól függet-
lenül, iskolákban, mûvelôdési házakban, 
gyermekházakban és más intézményekben 
mûködô tûzzománc mûhelyek tagjainak, 
közösségeinek.

A pályázat témája: A természet és az álla-
tok Fekete István ifjúsági regényeiben

A pályázat mottója:
„És hull a virág a vizek, erdôk, mezôk, 

rétek világára” 

Minden egyéni alkotó vagy alkotóközös-
ség egy mûvel, vagy max. 5 tételbôl álló 
sorozattal pályázhat. 

A pályamûvek képek, zománccal díszí-
tett plasztikák vagy dísztárgyak lehetnek. 
Csak eredeti példányt, és más pályázaton 
még nem szerepelt alkotást fogadunk el.

Az értékelés négy korcsoportban törté-
nik:

I. korcsoport  6-8 éves korig
II .korcsoport 9-11 éves korig
III. korcsoport 12-14 éves korig
IV. korcsoport 15-18 éves korig

Díjazás:
Fôdíj, különdíj, korosztálydíj (korcsopor-

tonként arany, ezüst, bronz), kollektív díj 
(közös alkotások), oktatói díj.

A pályázati munka hátoldalán kérjük fel-
tüntetni az alkotás címét, a pályázó nevét, 
életkorát (betöltött év), lakcímét illetve 
a mûhely vezetôjének nevét valamint a 
mûhelynek otthont adó intézmény nevét, 
címét, telefonszámát. A beküldô intézmény 
vagy alkotóközösség mellékeljen listát a 
pályázati alkotásokról.

A képeket bekeretezve illetve a techniká-
hoz illô hordozó felületre rögzítve, akasztó-
val ellátva kérjük elküldeni.

A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. 
A biennáléra elôzetes jelentkezést várunk 

2015. március 15-ig a program@tahitotfalu.
hu e-mail címre.

A pályamûvek beérkezési határideje: 
2015. május 8. Cím: Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal 2021 Tahitótfalu, 
Kossuth L. u. 4.

A biennáléra jelentkezôk számára nincs 
nevezési díj, a pályamunkákat a kiállítás 
után visszaküldjük.

A díjazott és kiállításra kerülô pályamûvek 
alkotóinak névsora 2015. május 22-tôl 
megtekinthetô a www.tahitotfalu.hu hon-
lapon.

A kiállítás megnyitójának és díjátadásá-
nak idôpontja és helyszíne: 2015. május 30. 
15 óra, Tahitótfalu, Tildy Zoltán hídfô, a 17. 
Eperfesztivál helyszíne. A díjazott és kiállí-
tásra kerülô pályamunkák alkotóinak meg-
hívót küldünk. 

A kiállítás 2015. május 29-31-ig tekint-
hetô meg.                            Felvilágosítás: 

Béres Gabriella 06/30 337 5527, 
Rainer Gabriella 06/30 921 1013,
Kubanek István 06/30 349 4632,

Tel/fax: 06/26 387 123, 06/26 387 198, 
e-mail: program@tahitotfalu.hu

Iskolai hírek - január

Kedves leendô Süti - Klub tagok!

Diákalkotók VI. Országos Tûzzománc Pályázata a 17. 
Eperfesztivál keretében a Szentendrei-szigeten

Oktatás ,  közösség
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Katalógusokat lapozgatva újabb nyelvi 
gyöngyszemekre bukkantam. Nem tudom 
mi a jobb, a rengeteg le nem fordított, álta-
lában angol nyelvû elnevezés, vagy a ked-
ves, néha félresikerült és csak ritkán frap-
páns magyar nyelvi szófordulat. 

Az elôbbire a legfrissebb példa a hang-
zatos, „aero” elnevezésû zsiradék. És való-
ban, egyre kisebb súlyúakká válnak a 
kiszerelések. A liszt sem feltétlenül egy 
kiló. Ma már lehet választani (szándéko-
san vagy véletlenül…) 90 dkg-os, vagy 75 
dkg-os terméket is. Ugyanúgy a nevezett 
tejtermék is valamikor 500 g-osnak indult, 
aztán lett 450 g (ugyanakkora dobozban), 
és még ki tudja, meddig levegôsítik, köny-
nyítik, a pénztárcánkkal együtt... Elô lehet 
adni hangzatos reklámmal, hogy mennyi-
re jó a légiesen könnyû margarin, de ha 
rákenem a kenyérre, úgyis kimegy belôle 
az „aero”. Az új innováció persze többe 
is kerül, még ha tulajdonképpen csak 

„levegô” is az a hozzáadott plusz. 

Ezzel szemben inkább díjazom még a 
kevéssé jól sikerült próbálkozásokat is, 
ahol legalább magyar anyanyelvünk rejtett 
kincseit próbálják kiaknázni. Ilyen kedven-
cem a szellemes „zabálom”. A reklámnak, 
a terméknévnek csábítónak kell lennie, 
arra kell ösztönöznie, hogy megvegyem a 
terméket. Viszont ha zabálással (nem iga-
zán pozitív kisugárzással) kínálnak egy 
finomságot, akkor nem biztos, hogy elérik 
céljukat a forgalmazók. Az a szóösszeté-
telbe elrejtett kötôjel valószínûleg elvette 
volna a „rossz szájízét” a terméknek, sôt!

Nekem nem jött be a fagyasztott süte-
mény Morzsi elnevezése sem. Elsô asszo-
ciációm kutyaeledel volt a zacskó lát-
tán. Azután elgondolkodtam, vajon mor-
zsálódik majd a termék, ha kiolvasztom? 
Számomra hasonlóan riasztó a banya 
névre hallgató szépségszalon is, ahova 

soha nem mennék be. Elôször is, mert 
nem érzem magam banyának, másodszor 
meg nem szeretném, ha azzá varázsolná-
nak odabent…

Mindezeket egy kvízmûsorban valahogy 
így tudnám elképzelni: 

Mit választana az alábbi lehetôségek 
közül?

Morzsi:  
1. kutyaeledel neve
2. fagyasztott pogácsa terméknév
3. zsemlemorzsa márkanév

Banya:  
1. gonosz mesebeli lény
2. csúf öregasszony
3. szépségszalon neve
És Ön, kedves olvasó?

Szabó Judit

Farsang három napjába,
Nem vittél el a táncba.
Ha nem vittél a táncba,
Nem öntesz meg Húsvétra.

Elmúlt farsang, itt hagyott,
A lányoknak bút hagyott.
De énnékem nem hagyott,
Mert én most is víg vagyok

Elmúlt a tél, jön a nyár,
A kisasszony mibe jár.
Laput szakajt, abba jár,
Jaj, de kékbe, zöldbe jár.

Elmúlt a nyár, jön a tél,
A kisasszony mivel él.

Tormát reszel, azzal él,
Jaj, de keservesen él.

Farsang utolsó három napjához (far-
sangvasárnap, farsanghétfô, húshagyó-
kedd) kapcsolódik a legtöbb népszo-
kás, és a táncmu-latságok ideje is. A legé-
nyek mellett a leányok, a házasemberek, 
a különbözô céhek, ipartestületek, asszo-
nyok, de még a gyerekek is rendeztek 
bált. Jelentôs szerepe ezeknek a báloknak 
elsôsorban a párválasztásban volt. A far-
sang idôszaka volt a legfôbb ideje a lako-
dalmaknak is. Éppen ezért ilyenkor lehe-
tett tréfásan vagy durván figyelmeztetni 
azokat, akik még nem mentek férjhez ill. 
nem nôsültek meg. Farsangi vénlánycsú-

folás egyik változata volt a rönk- v. tuskó-
húzás is. A szokás lényege az volt, hogy a 
fiatal házasemberek vénlegény társaikat a 
tuskó elé kötötték, és ostorral hajtották 
végig a falu utcáin. A menet betért minden 
vénlegény és vénleány udvarába és csú-
fondáros énekeket énekeltek. Ahol zárt 
kaput találtak, ott átugrották a kerítést, és 
szétdobáltak mindent az udvaron. 

„Húshagyó,  húshagyó,  engemet 
itthagyó!” Hiszen farsang után jön a böjt 
idôszaka, amikor már nem volt szabad 
sem mulatságot, sem lakodalmat tartani.

Sok szeretettel meghív minden ked-
ves érdeklôdôt a leányfalui „Ripacsok” 
mûkedvelô színtársulat és a szigetmonos-
tori Zöldsziget táncegyüttes, a 2015. feb-
ruár 21-22-én 18.00 órakor kezdôdô közös 
produkciójukra Leányfalura, a Faluházba.

Zorba, a görög történetét feldolgozó 
musical látható két felvonásban, melynek 
rendezôje Bolba Lajos, koreográfusa M. 
Nagy Emese. 

„Egy jó pár éve Szaloniki határában 
lenn, egy öregembert láttam én egy nyári 
reggelen. Szegény, ott térdelt a kicsi kertje 
rögös talaján, s azt mondta:

- Nézd öcsém, mandulafát ültetek! Az 
ám! 

Az öregember nyolcvan éves régen 
elmúlt már, és az ilyen korban néhányna-
pos út csak a halál. Mégis mandulafát ülte-
tett, s ha kérdezték, minek, azt mondta:

- Minden percet úgy élek, hogy sose 
halok meg!...

…Én úgy élek, hogy bármely perc-
ben meghalhatok. És éppen ezért nincs 
semmi cél. Így is jó. Ha elmegyek, vagy 
nem megyek... Így is jó. Életemben volt 
már néhány buktató. Én nem sírok, nem 
bosszankodok. Így is jó.” (részlet a darab-
ból)

Szabó Judit

Mindennapi magyar kultúra

Farsangi népszokások 

Ha szól a buzuki… – Zorba
musical két felvonásban
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Folytatás az 1. oldalról
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. 
Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569 4660                                                         
Népház programja
Február 14. szombat 19:00 Farsangi 
Batyusbál. Részletek a plakátokon.
Február 28. szombat 10:00 Habakuk 
Bábszínház: Noé bárkája. Részletek a plaká-
tokon.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Kórus 
próbája. Szeretettel várjuk az énekelni 
vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô 
Andrea, 30/386 4480.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja

Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai 
(tahi tótfalui sportpálya mellett sport-
öltözô)
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate okta-
tás kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: 
Sípos István 0630/2742880
szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
szombat 10:00: kung-fu oktatás gyerekek-
nek. Oktató: Ormándlaki Eszter: 06-20/ 
380-5824, eszter.ormandlaki@mail.com
Havonta egyszer önköltséges színház-
látogatást szervezünk, utazás bé relt 
bus szal történik. Az aktuális elô-
adásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
program ról érdeklôdni lehet Béres 
Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
+3630/337 5527.

Ha közeledik e hangulatos rendezvény 
napja, fellélegezhetünk, nemsokára vége a 
télnek. Február 28-án újra találkozhatnak az 
érdeklôdôk a környék tehetséges és ötletes 
kézmûveseivel, választhatnak közönségdí-
jas alkotást, hallgathatnak szép muzsikát fia-
taloktól és éltesebbektôl. Nemcsak a szem-

nek, a fülnek, de a szájnak is jut élvezet: 
helybéli gazdák finomságaiból válogathat-
nak, ha ellátogatnak a Tahitótfalu Faluház 
és Szigetmonostor Faluház közös rendezésû 
egész napos programjára, melynek idén a 
szigetmonostori Faluház ad otthont.

Béres Gabriella

A SZIGET HANGJA EGYESÜLET 11 
évvel ezelôtt alakult. Egyházi- és komoly-
zenei hangversenyek szervezését, zene-
mûvek publikálását, elôadócsoportok 
támogatását tûzte ki célul. Legfontosabb 
szervezete a Sziget Hangja Ökumenikus 
Énekkar, mely rendszeres szereplôje 
Tahitótfalu községi és egyházi összejövete-
leinek, valamint évente több alkalommal 
- az ország számos pontján- sikeres kon-
certjeivel szerez hírnevet községünknek. 
Adójuk 1%-ának felajánlásával az egyesület 
és az énekkar munkáját, valamint a Sziget 
Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét prog-
ramsorozatát támogatják. 

Adószám: 18704723-1-13

Tisztelt Adományozók!
 
A TEGY ÜNK EGY ÜTT TA HITÓT-

FALUÉRT ALAPÍTVÁNY 2003. május óta 
bejegyzett szervezet, ezért 2006-tól  elfo-
gadhatja a személyi jövedelemadókból fel-
ajánlható 1 %-ot. 

Ha munkánkat eredményesnek tartja és 
szeretne segíteni, azt az alábbi  adószámon 
teheti  meg , melyet elôre is köszönünk. 

Adószámunk: 18699636-1-13 
Számlaszámunk: 64700021-10009237, 

Dunakanyar Takarékszövetkezet,  2021 
Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyer-
mekeiért” Alapítvány célja a községünk-
ben tanuló általános iskolás gyermekek 
segítése, az iskolai nevelô-oktató munka 
anyagi támogatása, az oktatás tárgyi, tech-
nikai feltételeinek javítása. Kiemelt fel-
adatul tûztük ki idei tanévre is az idegen 
nyelvek tanulásának elôsegítését, az isko-
lai sport- és egyéb szabadidôs tevékenysé-
gek, tanulmányi, sport és kulturális verse-
nyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos 
körülmények között élô diákok társadalmi 
esélyegyenlôségének megteremtését.

A korábbi évek 1%-os felajánlásaiból is 
fenti célok megvalósításához járultunk 
hozzá.

Köszönjük a szülôi támogatást, mellyel 
munkákat segítik

Az Alapítvány céljainak eléréséhez kér-
jük idén is támogassanak bennünket adó-
juk 1%-ával!

Adószám: 18681952-1-13
Elérhetôségünk: pollacksuli@gmail.

com, ill. facebook-on is megtalálnak min-
ket (Alapítvány nevét kell beírni)

Köszönjük!

Tahitótfalu februári programjai

Tavaszváró forgatag – V. Dunakanyar 
Kézmûves Kiállítás és Vásár

1%-os 
felajánlások

Puzder János Emléktorna
A Tahitótfalu Sportegyesület immár 5 

alkalommal rendezte meg a futballcsapa-
tunk néhai kiváló kapusáról elnevezett 
Emléktornát.

János – aki korábban az NB. I.-et is megjár-
ta – olyan sportszakmai és emberi tulajdon-
ságokkal rendelkezett, amelyeket méltán állít-
hatunk példaképül a fiatalabb generációk szá-
mára.

Puzder János 7 és fél évig védte csapatunk 
kapuját, nagyrészt neki köszönhetjük, hogy 
akkoriban két osztállyal is feljebb ugrottunk. 
Utolsó egyesületeként belsô kötelességünk-
nek tartjuk, hogy évente megrendezzük a róla 
megemlékezô futballtornát.

  Az idei Emléktornát január 17-én tartottuk 
meg a helyi tornacsarnokban, a korábbiakhoz 
hasonlóan 8 résztvevô csapattal. Színvonalas 
és sportszerû mérkôzések zajlottak, 12 órakor 
megérkezett Puzder János özvegye, Erika és 
kisfiuk Marci is.

A meccseket Gráfel László játékvezetô diri-
gálta, aki egyébként helyi lakos, segítôje Kult 
Ferenc pomázi edzô volt, aki emiatt nem 
igazán tudott odafigyelni a saját csapatára. 
Mindketten felajánlásból, ingyen vezették a 
mérkôzéseket - Laci immár 5- alkalommal! - 
ezért hatalmas köszönettel tartozunk nekik.

A 8 gyönyörû feliratozott serleg beszerzé-
sét ezúton is köszönjük Plascsevics Jánosnak, 

aki különdíjakat is ajánlott fel, ráadásul a kis 
Marcinak szülinapi ajándékként futballabdát 
is adott.

A díjazás mellé járó pezsgôitalokat ezúton 
is szeretnénk megköszönni ifj. Ferenczi 
Attilának.

A csapatdíjakat Puzder János özvegye nyúj-
totta át, aki a csapatokéhoz hasonló serleget 
és természetesen virágot kapott.

 Köszönetünket szeretnénk kifejezni 
Tahitótfalu képviselôtestületének, amiért a 
tornacsarnok ingyenes használatát engedé-
lyezték.

A torna nem elsôsorban a helyezések 
eldöntésérôl szólt, de azért álljon itt a vég-
eredmény is:

 I. Dunabogdány
 II. Színes Ceruzák
 III. Pomáz
 IV. Leányfalu
 V. Szentendre Öregfiúk
 VI. Tahitótfalu I.
 VII. Szigetmonostor
 VII. Tahitótfalu II.
Legjobb kapus: Kreisz Flórián (Duna-

bogdány)
Legjobb mezônyjátékos: Vaczó Tamás 

(Szentendre Öregfiúk)
Turóczi Csaba

Szervezô, Tahitótfalu S.E.
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2015. február 28. szombat 9.00-18.00 óra 

Szigetmonostor Faluház – Árpád u. 15.

Programok a Faluházban:

A rendezvény ideje alatt kézmûves ételek vására a gasztronómiai sátrakban.

Hívjuk és várjuk a Dunakanyar településein élô és alkotó kézmûvesek jelentkezését!

Jelentkezési határidô: 2015. február 20.

A részvétel és a program látogatása díjtalan!

A kiállításon és vásáron szakmai zsûri választja ki a Dunakanyar legkiválóbb kézmûves alko-

tásait az alábbi kategóriákban: kerámia tárgyak, kôtárgyak; fa tárgyak; bôr tárgyak, üveg és 

fémtárgyak; csuhé és szalma tárgyak; textil és nemez tárgyak; papír tárgyak; egyéb anyagból 

készült tárgyak.

A kézmûves portékák versenyére kiállítónként 2 db alkotást lehet nevezni a helyszínen.
A közönség kategóriáktól független 1 db közönségdíjat ad át.

A rendezvény fôvédnökei:  dr. Sajtos Sándor Imre – Tahitótfalu polgármestere

Molnár Zsolt – Szigetmonostor polgármestere

Szervezôk: 

Tahitótfalu Faluház és 

Szigetmonostor Faluház

Jelentkezés: 

program@tahitotfalu.hu és 

faluhaz@szigetmonostor.hu

Telefon: 

+36 30 337-5527 és 

+36 70 374-0541

További információ: 

www.tahitotfalu.hu és 

www.szigetmonostor.hu

nn

09:00-18.00 óra V. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár

10:00-13:00 óra Kézmûves bütykölde gyerekeknek

10:30-11.30 óra Molnár Réka népi énekes mûsora – Kísér Takács Ádám és zenekara

12.00-12.30 óra Zöldsziget Mûvészeti Iskola növendékei

13:00-14:00 óra Takács Ádám és zenekara

14:30-15.00 óra Zenebutik – Tahitótfalui Általános Iskolai tanulói

15.30-16.00 óra Szabó Enikô népdal énekes és esztergomi tanítványai

17:00 óra  V. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár díjátadó ünnepségel

d u. 15.

s Áds Ádámámám éám éáá s zes zezzezeenekanekaneknekanekaannn rarararara

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 3

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által 
nyújtott szolgáltatások ügyfélfogadási rendje 

Tahitótfalun:

• Ferencsák István, családgondozó 
(Családsegítô Szolgálat) 

 szerda: 11:30-15:00 óra között

• Szimándl Ádám, családgondozó 
(Gyermekjóléti Szolgálat) 

 kedden 16-17 óra között, csütörtök 10-11 
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 20/295 8195,
06 26/312-605, 06 26/400-172
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Ugyan már egy éve, hogy a törvény vál-
tozott, de úgy gondolom, nem lehet eleget 
beszélni errôl a témáról. A nyugdíjrend-
szerek problémái egész Európát és a fej-
lett világot nagyon erôsen érintik a lejjebb 
leírt okok miatt. Jelen írásomban csak a 
magyar problémára és esetleges megoldá-
saira fókuszáltam.

2014. január 1-jével az öngondoskodás 
élénkítése érdekében a nyugdíjcélú élet-
biztosítási termékeket az állam 20% (maxi-
mum évi 130.000 Ft) adóvisszatérítéssel 
teszi még kedvezôbbé.

Miért is gondolta úgy a kormány, hogy 
ekkora adókedvezményt ad (újra vissza) 
hivatalos jövedelemmel rendelkezô polgá-
rainak?

A lenti ábrán azt lehet látni, hogy kor-
csoportok szerint hogyan változik a 
népesség összetétele. Annál egészsége-
sebb a társadalom összetétele, minél szé-
lesebb a „korfa” alja, tehát sok fiatal tart el 
kevesebb öreget. Jelenleg nem ez a trend, 
hanem egyre kevesebb aktív tart el egyre 
több inaktívat. A demográfiai változás-
nak számos oka van: hazánkban sajnos 
egyre kevesebb gyermek születik, ugyan-
akkor folyamatosan nô a várható élettar-
tam. Emellett Magyarországon nagyon 
sok a korkedvezményes és rokkantnyugdí-
jas (csak az utóbbiak nagyjából 800 ezren 

vannak), s ez az eltartandók számát növe-
li, ugyanakkor sokan tanulnak sokáig, van-

nak minimálbérre bejelentve, ami pedig a 
járulékfizetôk számát csökkenti.

Hétköznapi nyelvre lefordítva ez azt 
jelenti, hogy a jelenlegi rendszer szerint 
mindig több és több pénzt kell pumpálni 
a nyugdíjrendszerbe. 

Ezzel semmi újat nem mondtam, szerin-
tem ez már mindenkinek a könyökén jön 
ki. De!

Mindenképpen a fenntar thatóság 
miatt, a döntéshozónak változtatni kell 
(fog) a jelenlegi felosztó-kiróvó típu-
sú rendszeren, vagy a nyugdíjak fognak 
jelentôsen csökkenni, ami mindenkép-
pen életminôség romlást fog eredményez-
ni a majdan öregségi nyugdíjba vonulók-
nál. Egyre nagyobb szerep hárul az öngon-
doskodás típusú megtakarításokra, mint a 
nyugdíjrendszer önkéntes oszlopára

E probléma kezelésének egyik lépése a 
cikk elején említett 20 %-os adó visszatérí-
tés, üzleti típusú nyugdíjbiztosítások ese-
tén.

Mit is jelent ez?
A nyugdíjbiztosításokra SZJA adójóvá-

írást, azaz adókedvezményt vehet igény-
be a szerzôdô, abban az esetben, ha fizet 
Személyi Jövedelem Adót. A biztosító min-
den év végén igazolást állít ki Önnek a 
befizetéseirôl és ezt fel kell tüntetnie adó-
bevallásában. Ez nem vonódik össze a 

NYESZ, vagy Önkéntes nyugdíjpénztár 
adókedvezményével, viszont a három ter-

mék össz. kedvezménye nem haladhatja 
meg a 280 000 Ft-ot. 

 
Mi minôsül nyugdíjbiztosításnak?
- konkrét lejárattal rendelkezik, amely 

megegyezik a szerzôdéskötéskor aktuális 
jogszabályok szerinti nyugdíjkorhatárral 
(ez jelenleg az 1957 után születettek ese-
tében a 65. életév),

- szolgáltat a biztosított halála esetén, 
nyugdíjba vonulásakor, ha a biztosított 
a lejárat napján életben van, illetve, ha a 
tartam alatt legalább 40%-os maradandó 
egészségkárosodást szenved,

- a megtakarított összeghez nyugdíjba 
vonuláskor lehet hozzájutni (vagy tartam 
alatti szolgáltatáskor), az állam pedig addig 
is minden évben adójóváírással támogatja 
a megtakarítást.

   
Ki köthet ilyen szerzôdést?
Minden magyar állampolgár 18-65 év 

között, aki bír rendszeres, hivatalos jöve-
delemmel, ami után adózási kötelezett-
sége van. 10 évnél rövidebb (55 évesnél 
idôsebb) futamidô esetén lejáratkor csak 
járadék választható, egyösszegû kifizetés 
nem.

Milyen nyugdíjbiztosítás a nekem 
megfelelô?

A hazai piacon 17 biztosító rendel-
kezik ilyen típusú termékkel. Minden 
termék más-más elônyökkel rendelke-
zik, koronként, éves megtakarítás nagy-
sága, futamidô hossza, befektetési ala-
pokhoz kötött vagy klasszikus életbiz-
tosítás, befektetési alapok összetétele, 
hozam garancia, stb. paraméterek alap-
ján. Szerintem ez mindenképpen szakem-
ber személyes segítségét igényli, igényfel-
mérés formájában.

Remélem sikerült egy kis segítséget 
adnom eligazodni az okokban és cselek-
vésre ösztönzô gondolatokat ébresztenem 
az olvasókban, Önökben!

Bokor László
 biztosítási szakértô

Nyugdíjcélú Biztosítások 
Állami Támogatással
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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.

1 5

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.
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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 fi zetek.

Kérem, ha bármilyen régi hasz-
nálati tárgya van, amit szeretne 
eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta 

vagyok, elérhetôségem: 
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

Téli vásár! Február 9-20-ig

Kedvezményesen kiárusítom a szezonból visszamaradt 

árukészletem.

Téli csizmák, bokacipôk, bakancsok, téli ASSÓ cipôk 

20%-30%-40%-kal olcsóbban. TOPÁN cipôbolt – 

Tahitótfalu, Hôsök tere

Ruhajavítás, cipôjavítás, telefon feltöltés, fotó elôhívás.

MOHA KUCKÓ ajánlata: Kutya-macska állateledel 

Februártól AKCIÓS FRISS TOJÁSSAL bôvül árukészletünk.

Tahitótfalu, Petôfi S. u. 1.

Tavaszi AKCIÓ a tahisi Gazdaboltban!

INDUL A TAVASZ! Február 15-tôl március 31-ig a 

növényvédô szerek és vetômagok árából 10% enged-

ményt adunk.

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig: 9:00-17:00-ig, szomba-

ton: 9:00-13:00-ig

Tel: 06-26-386-375
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Február 25-én egy hét betegeskedés után 
elhunyt Béky Gellért atya.

Gellért atya 1925-ben született, 1943-
ban lépett be a jezsuita rendbe, 1954-ben 
szentelték pappá. 1955-ben Japánba utazott, 
ahol többek között Hirosimában, Kóbéban 
és Nagaszaki környékén tevékenykedett 
tanárként és vezetôként. 1997-ben tért vissza 
Magyarországra, a hódmezôvásárhelyi Szent 
István plébániára. Idôskorában a Szív Lelkiségi 
Központban segédkezett, a vasárnap délutáni 
miséket is általában ô celebrálta.

„Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birto-
kotokba az országot, amely nektek készült a 
világ teremtése óta.” (Mt 25,34)

Elhunyt 
Béky Gellért

Januári számunkban a Szent István Plébánia temploma kétszárnyú fôbejá ratának kilincse 
látható. Gratulálunk szerencsés nyertesünknek, Sütô Bélának.

Februári rejtvényünk a következô képen látható. A megfejtést a program@tahitotfalu.hu 
címre várjuk.

Vedd észre!

A m i k o r  I I . 
József feloszlatta 
Magyarországon 
a  „ h a s z n a v e -
hetetlen” kon-
templatív, éle-
tüket az aszké-
zisnek és imád-
ságnak szentelô 
szerzetesrende-
ket, nem is tudta, 
milyen csapást 
mér az Egyházra. 
Ha komolyan vesz-

szük, hogy a vallásosság lényege az isten-
kapcsolat, akkor furcsa lenne, ha csupa 
olyan szerzetes lenne, amelyik tanít, a 
tudományt mûveli, újságot ír, stb. Épp 
ellenkezôleg, szükség van olyan emberek-
re, akik az életüket az imádságnak szente-
lik. Ezen kívül az Isten nem olyan hatalom, 
aki rá se hederít teremtményeire. Bár mind-
nyájunknál jobban tudja, mire van szüksé-
günk, elfogadja tôlünk a közbenjárást egy-
másért. Mindszenty József mondta beikta-
tási beszédében: „Az én vágyam: egymillió 
katolikus magyar család térdreereszkedése 
és rózsalánca Mária felé határon innen, 
határon túl. Ez a lepantóinál és temesvári-

nál diadalmasabb erô; nincs éle emberek 
ellen, csak emberekért, javukra, megszen-
telésükre történik.”

Amíg az ember munkaképes, erôs, 
addig kevésbé jut eszébe az Isten. Ha 
legalább a napi imádság és a vasárnapi 
templombajárás megmarad, nincs is semmi 
rossz ebben. De annak, hogy a templom-
ban több az idôs, mint a fiatal, az az oka, 
hogy az idôsek sokkal jobban érzik már a 
munka nehézségét. A betegség, az egyre 
nehezebbé váló élet Istenre irányítja a 
figyelmüket. Ez az életszakasz a legkevés-
bé sem a hasznavehetetlenség állapota, sôt, 
a beteg ember annál értékesebb közbenjá-
rónk, minél súlyosabb szenvedések között, 
akár ágyhoz kötve él!

Kevesen tudják, hogy a Napkirály 
öreg korában nagyon sok idôt töltött a 
Versailles-i palota kápolnájában. Azt a 
kápolnát az ô instrukciói alapján építet-
ték, kifejezett kérése volt, hogy az oltár 
fölött legyen az orgona, rajta Dávid király 
dombormûvével, ahogy a hárfáján játszik. 
XIV. Lajos azt akarta, hogy egy olyan király 
legyen állandóan a szeme elôtt, aki fiatal 
korában véres kezû hadvezér volt, falta a 
nôket, de mégis az Úr prófétája, aki igen 
közel volt az Istenhez, neki tulajdonítják a 

legtöbb zsoltárt is a Szentírásban. Ezt nem 
a szekuláris francia államra büszke, hitet-
len idegenvezetôtôl hallottam, csoportunk 
egyik tagja vont félre. Ô gyakorló katoli-
kus volt és rólam tudta, hogy ki vagyok. A 
továbbiakban inkább az ô alternatív idegen-
vezetésére figyeltem.

A politikusok mindig keresik az idôsek 
kegyeit, mert sokan vannak és ráérnek a poli-
tikával foglalkozni, a szociális intézkedések-
re viszont érzékenyek. De az idôsek meg is 
érdemlik a törôdést, hiszen az ô évtizedes 
munkájuknak köszönhetô a viszonylagos 
jólét, amiben ma élünk. Mi, hívôk azért külön 
becsüljük meg ôket, hogy idôsen, betegen a 
napjuk nagy részét imádságban, engesztelés-
ben töltik, értünk. Február 11., a Lourdes-i 
Szûzanya ünnepe a Betegek Világnapja. Ezért 
elsôpénteken kiszolgáltatjuk a betegek kene-
te szentségét azoknak az idôseknek, akik nem 
tudnak eljönni a templomba, 15-én, vasárnap 
pedig a templomba eljönni tudó betegek-
nek. Imádkozzunk hálatelt szívvel értük, akik 
csöndes, mindennapi áldozatukkal rengeteg 
kegyelmet esdenek ki számunkra! 

Attila atya

Betegek – az Egyház ereje
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1. Papp János, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke beiktatta 
Steiner Józsefet a Tahitótfalui Baptista Gyülekezet lelkipásztoraként

2. Steiner József lelkipásztorért és feleségéért, Csilláért imádsá-
got mondott Papp János egyházelnök; Meláth Attila, az egyházkerü-
let vezetôje; Dr. Szilágyi Béla, a gyülekezet vezetô presbitere; Varga 
György ügyintézô lelkipásztor

 3. A lelkipásztor házaspár gyermekeikkel, Ráhellel és Dáviddal
 4. Az új lelkipásztor missziói-lelkületû, dinamikus székfoglaló-

beszédet mondott
 5. Steiner József a Baptista Szeretetszolgálat országos missziói 

lelkész-igazgatójaként is szolgál. Szenczy Sándor, a Szeretetszolgálat 
elnöke (a képen a jobb szélen) imádkozott a gyülekezetet vezetô 
házaspárokért: Steiner Józsefért és Csilláért, és Dr. Szilágyi Béláért 
(aki egyben a Szeretetszolgálat alelnöke is) és Lilláért. Szabó Csaba, 
a Szeretetszolgálat oktatási igazgatója szintén köszöntôt mondott (a 
képen balról a harmadik)

 6. Dr. Sajtos Sándor polgármester úr köszöntötte a lelkipásztor 
házaspárt

 7. A Steiner Józsefet köszöntik az általa korábban alapított gyü-
lekezetek és igazgatott missziói szolgálatok vezetôi: Dr. Illéssy 
János, a Keresztény Vezetôk és Üzletemberek Társaságának koráb-
bi elnöke; Kiss Péter, a Budakalászi Evangéliumi Közösség lelki-
pásztora, Krisán Zoltán, a békéscsabai Újforrás Baptista Gyülekezet 
vezetô presbitere, és Tábori Sándor, a debreceni Trinity Baptista 
Gyülekezet vezetôje.

Képes beszámoló településünk új 
baptista lelkipásztorának beiktatásáról

3.

5.

6.

7.

4.

2.

1.
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1 9

 

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával, a LOLA pékség támogatásával, a 

bemutatja, a  
Noé bárkája 

című mesét. 
 

  
2015. február 28-án, szombaton 10 

órakor 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Támogatói jegy ára 500 Ft 
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2. 
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Hagyomány 2 0 1 5 .  F E B R U Á R

Február - Böjtelô hava 
Boldogasszony hava, Medvetor hava
„Ha rajlik a muslica februárban, lesz még 
zimankó márciusban.”
Február 2. Karolina – 
Gyertyaszentelô Boldogasszony
Gyertyaszentelô melege,
Sok hó és jég elôjele.
Gyertyaszentelô hidege,
Kora tavasznak hírnöke.
Február 6. Dorottya
Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.
Február 14. Bálint
Ha házasodnak a verebek Bálintkor,
Készülôdhetsz a tavaszra bármikor.
Február 16. Julianna
Ha Juliska fésülködik,
A tavasz már közeledik.
Február 19. Zsuzsanna
Zsuzsanna, megszólal a pacsirta.

Február 24. Mátyás
Mátyás, szûre ujjából ereszti ki a tavaszt.

Mátyás ront, ha talál (jeget)
Ha nem talál, csinál.

Februári idôjóslás 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 lehetséges), 
Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Vá ros-
háztér 4. Ügyfélfogadás: Hétfô: 07-17-ig; Kedd, Csüt.:08-18-ig; 
Szerda: 08-20-ig; Péntek:08-16-ig, Telefon: 06-26/501-460; 
501-461; 501-462; 501-463; 501-464; 501-465; 501-467; 501-
468; 501-469, Fax: 06-26/501-466 • 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: Tahitótfalu 
Önkormányzata • Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A 
szerkesz tô  bizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, 
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500 
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden 
hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap 
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.

 
 
 

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y  
 

 
1132 Budapest, Váci út 48/C-D. Telefon: 1/412-5400 

Honlap: http://nav.gov.hu  Video FTP server: http://media.nav.gov.hu/media 
Keressen minket a Facebookon is! https://www.facebook.com/NAVprofil 

 

Budapest, 2015. január 27. 

Szja-bevallás – első teendők 
 
Bár a magánszemélyek személyijövedelemadó-bevallásának határideje, azaz május 20-a 
még messze van, már most érdemes átgondolni, milyen módon számolunk el a tavaly 
megszerzett jövedelmünkről. Amennyiben munkáltatónkra bízzuk a bevallás 
elkészítését, erről már február 2-ig írásban nyilatkoznunk is kell. 
 

A munkáltatóknak, kifizetőknek február 2-ig kell kiadniuk azt az összesített igazolást, 
amely tartalmazza a foglalkoztatottnak 2014-ben kifizetett juttatásokat, a levont adóelőleget, 
járulékokat, a figyelembe vett családi adókedvezményt, illetve a folyósított 
társadalombiztosítási ellátásokat. Ezt az igazolást gondosan meg kell őriznünk, mert ez lesz a 
bevallásunk alapja. 

Magánszemélyként – ha nem vagyunk egyéni vállalkozók vagy áfafizetésre kötelezettek – az 
idén is négyféle módon adhatunk számot a tavaly megszerzett adóköteles jövedelmünkről és 
annak személyi jövedelemadójáról: 

- munkáltatói adómegállapítással, 
- az adóhatóság közreműködésével egyszerűsített bevallással, 
- adónyilatkozattal, 
-  teljes, vagy csökkentett adattartalmú szja-bevallással. 

(Ha nem tudjuk melyiket választhatjuk, a 06-40/42-42-42-es számot tárcsázva segítséget 
kérhetünk a NAV-tól.) 
Amennyiben a munkáltatónkra bízzuk az adómegállapítás elkészítését – és ezt maga a 
munkáltató is vállalja –, erről február 2-ig írásban kell nyilatkoznunk. Az ehhez szükséges 
nyomtatványt (14NY29) a munkáltató adja, nekünk dolgozóknak pedig március 20-ig kell 
átadnunk az adómegállapításhoz szükséges igazolásokat.  
Fontos, hogy arról is nyilatkoznunk kell, ha nem kérjük a munkáltatói adómegállapítást. 
Ennek határideje szintén február 2. 

Ugyan a munkáltató nem köteles vállalni az elszámolás elkészítését, ebben az esetben 
azonban erről – továbbá az adónyilatkozat és az egyszerűsített bevallás választásának 
lehetőségéről – tájékoztatnia kell a dolgozókat.  
További, részletes információ és segítség a www.nav.gov.hu oldalon (az SZJA rovatban), 
valamint a NAV ügyfélszolgálatain és a fenti telefonszámon érhető el. 
 
                                                                                   
                                                                                            Nemzeti Adó- és Vámhivatal              
                                                                       Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága                  
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