
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)

Október 1. csütörtök 16:30: Zenés áhitat a katolikus templomban a Zene 

Világnapján. Közremûködnek a zeneiskola tanítványai.

Október 3. szombat 15:00: Egyházzenei Ökumenikus Kórustalálkozó. 

Helyszín: Református templom. Szervezô: Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület. 

Október 3-4.: Baptista Fúvószenei Találkozó a baptista táborban

Október 6. 18:00 Emlékezés az aradi vértanúkra. Helyszín: Sportcsarnok 

elôtti tér, Tahitótfalu

Október 23. 17:45 Koszorúzás és ünnepi mûsor az 1956-os forradalom és 

szabadságharc tiszteletére. Helyszín: ’56-os emlékmû, Sportcsarnok.

Faluház programja

Október 1. csütörtök 18:00: A Pálos rend története-elôadássorozat. Fehér 

Barátok. Elôadó: Ujházi Simonné rendtörténész. 

Október 10. szombat 15:00: Scrapbook Klub. Elôzetes bejelentkezés: Pappné 

Marcsi 30/900 1975

Október 15. csütörtök 19:00 Filmpiknik a Faluházban. Ingyenes filmklub 

elsô alkalma. Szirtes András: Dear daughter, Lélek súlya c. filmjeinek vetítése. A 

filmek megtekintése után kellemes piknik keretében beszélgetünk a filmekrôl 

a rendezô vezetésével. Hozd magaddal a bögrédet és egy kis enni-innivalót! 

Belépés ingyenes, az elôadó tiszteletdíjához hozzájárulást elfogadunk.

Érdeklôdni a 06203494099 számon Annánál.

Október 21. szerda 13:00-15:00 Ruha bör ze a Faluházban. Szervezô: Duna ka-

nyari Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat.   

Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu októberi programjai
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Elôállítás költsége: 93 Ft

www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Bursa Hungarica Ösztöndíj 

Pályázat 2015/2016 3.

Pollack Mihály kötôdése 

Tahitótfaluhoz   4. 

Házi csatorna bekötések 

ügyintézése   5. 

A Pálos Rend története  7.

Vigyázzunk egymásra!   8.

Az elmúlt idôszakban a Képviselô-

testület három ülést tartott, két rendkí-

vüli és egy munkatervben meghatáro-

zott ülést. 

Az augusztus 27-én tartott rendkívüli, 

nyílt ülésen a Képviselô-testület öt napi-

rendi pontot tárgyalt, az ülésrôl Gaál 

Sándorné képviselô igazoltan hiányzott.

Elsôként a Képviselô -testület a 

„Vállalkozási szerzôdés keretében kony-

ha étterem épület kivitelezése Tahitót-

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírekBefejezôdött a gátépítés, megkezdôdött a 
konyha-étkezde építése

2015. október 7-én a Nemzeti Fejlesztési Minisz-

térium által megbízott szervezet elvégezte a pro-

jekt záró ellenôrzését. E munka keretében helyszíni 

ellenôrzést tartottak és a projekttel összefüggô vala-

mennyi dokumentációt ellenôrizték. Az ellenôrzés 

során csupán egyetlen hiányzó dokumentumot 

kell pótolnunk, amely nem más, mint Tahitótfalu 

fenntartható fejlôdésének alapdokumentuma. Az 

anyag elkészítésének érdekében egy kérdôív került 

megszerkesztésre, mely Tahitótfalu fejlôdésével, 

élhetôségével, a környezet állapotával összefüggô 

kérdésekre várja a választ. 

E kérdôívet a különbözô rendezvényeinken már 

többen kitöltötték. A honlapunkon is megtalálható és 

pár perc ráfordításával megválaszolható ez a felmérés, 

melyre ezúton is szeretném Önöket megkérni. 

Az elmúlt napokban megkezdôdött a 600 ada-

gos konyha és 200 férôhelyes étkezô alapozása. A 

kivitelezônek 9 hónap áll rendelkezésére, hogy 

a használatba vételhez szükséges munkákat és 

a mûködéshez szükséges hatósági engedélyeket 

beszerezze.                            

Folytatás a 2. oldalon

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Folytatás az 1. oldalról
Közismert, hogy a jelenlegi konyhánk 

és étkezdénk kapacitása, annak használa-

ti minôsége már nem felel meg a jelenle-

gi igényeknek, tekintettel arra, hogy a köz-

étkeztetés továbbra is önkormányzati fel-

adat. Amennyiben a konyha elkészül, meg-

kezdhetjük a régi konyha helyén az óvodai 

férôhely bôvítését, amelyre önkormányza-

tunk 22.000.000 Ft-os vissza nem térítendô 

pályázati támogatást nyert. 

Befejezôdött a Sportcsarnok külsô 
homlokzatának felújítása

Az épület átadása óta hasonló méretû és 

tartalmú felújítás még nem történt, ezért az 

állag megóvás a biztonságos használhatóság 

és az esztétikai állapot megkövetelte a fel-

újítás elvégzését. Mintegy 700 négyzetmé-

ternyi felületen a régi vakolatot mélyalapo-

zással láttuk el, és dryvit hálóval erôsítettük 

meg. A széldeszkákat, ablakokat, rácsozatot 

felújítottuk. A sportcsarnokot és a népházat 

összekötô árkádot az önkormányzat saját dol-

gozóival renoválta, illeszkedve a népháznál 

alkalmazott anyagokhoz és színezethez. 

A sportcsarnok fûtéskorszerûsítési ter-

vei elkészültek, az ajánlattételi felhívásokat 

összeállítottuk. A tervdokumentáció három 

ütemben feltételezi a fûtési rendszer felújítá-

sát. Elsô ütemben új, energia hatékony gáz-

kazán kerül beépítésre a szükséges gépészeti 

elemek cseréjével együtt. Így várhatóan a 40 

m3-es ipari gázmérôt lecserélhetjük, amely 

önmagában havi 120.000 Ft költségmegtaka-

rítást eredményez. A második ütemben egy 

fatüzelésû kazán beépítését tervezzük, amely 

terveink szerint a következô évben fog meg-

valósulni. Szóba jöhet pellet kazán, gázosító 

kazán és hagyományos fatüzelés is, a válasz-

tást alapvetôen a potenciálisan rendelkezésre 

álló fûtôanyag határozhatja meg, figyelemmel 

arra, hogy az erdôgazdálkodásból származó 

kitermelt fa igen kedvezô költség ráfordítás-

sal biztosítható.

Megkezdôdött a Hôsök tere felújítása

A Coop áruház építtetôje 2 méter sávban 

volt kötelezett új járda megépítésére. Sikeres 

pályázati forrásból tudtuk a többi felületet is 

azonos díszburkolattal ellátva kialakítani. 

E terület átadását követôen megkezdjük a 

Jókai utca és az Ifjúság utca irányába esô sza-

kasz akadálymentesítését és felújítását. Ide is 

olyan díszburkolatot tervezünk, mint ami a 

Hôsök szobra körüli területen került beépí-

tésre. 

A fennmaradó pályázati forrás függvényé-

ben a Védônôi Szolgálat épületének irányába 

haladunk tovább az iskola felé. Ezzel együtt 

kertészeti és utcai bútorzatok felújítását is ter-

vezzük. 

Dr. Sajtos Sándor

polgármester

2 0 1 5 .  O K T Ó B E RÖnkormányzat

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Képriport: Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! 

Ahogy mi szeretjük Tahitótfalut
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Anyakönyvi hírek

2015. 09. hónapban született gyermekek:
Hugyecz Bence  2015.09.02

Goron Luca  2015.09.15

Mócsai Natália  2015.09.17

Kudor-Dani Luca  2015.09.17

Bozai Boglárka  2015.09.18

Breier Jakab  2015.09.21

Tampu Boglárka  2015.09.23

Szedlacsek Balázs  2015.09.24

Sipos Nóra  2015.09.25

Elhunytak: 
Purák Lajos, 79 éves, Mátyás kir. u. 31.

Németh Rózsa, 82 éves, Gábor Áron u. 23.

Danis Béla, 90 éves, Visegrádi út 8.

Tóth József, 66 éves, Szentendrei út 71.

Bokros László, 62 éves, Liget u. 5/8.

E hónaptól olvasóink kérésére közöl-
jük a tahitótfalui ifjú házasok nevét és 
házasságkötésük idôpontját.

Ez évben házasságot kötöttek:
Török András - Szabó Eszter 2015. 02. 14.

Repárszki Róbert - Bertók Erzsébet 2015. 04. 04.

Vatali Árpád - Jordanics Éva 2014. 04. ...

Nyiri Lajos - Lengyel Nóra 2015. 05. 30.

Gálvölgyi János  - Schieber Mónika Viktória 

 2015. 06.20.

Hugyecz Zoltán Gábor - Kátai Katalin

 2016. 06. 20. 

Kozma Balázs - Gál Margit - 2015. 06. 20. 

Vass Máté - Jurinkovits Mónika 2015.06.25.

Bozóki János – Csomós Erika 2015. 06. 27.

Debreczeni János - Tankó Mária 07.11.

Takács Péter - Elter Nikolett 07.17.

Szabó István - Sebestyén Ágnes 08.14.

Gubacsi József - Juhász Nikolett 08. 15.

dr. Verebes Sándor – dr. Gyimesi Klára 

 2015.08.29.

Orosi Csaba – Tóth Ilona – 2015. 09. 05.

Pintér Tibor – Serdült Orsolya – 2015. 09. 12. 

Lánczky László – Szabó Orsolya – 2015. 09. 11. 

Tahitótfalu Község Képviselô-testülete a 

2015. szeptember 21.-i ülésén döntött arról, 

hogy a település részt kíván venni a Bursa 

Hungarica 2015/2016 tanévre szóló ösztöndíj 

pályázaton. A felhívás megtalálható a www.

tahitotfalu.hu oldalon és az Önkormányzat 

hirdetôtábláján.

Pályázatok benyújtási határideje: 
2015. november 9.

A pályázat beadásához a Bursa Hunga-

rica Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttmûködési Rendszerében (továbbiak-

ban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regiszt-

ráció szükséges, melynek elérése: https://

www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.

aspx

Az EPER-Bursa rendszerrôl tölthetôek le az 

„A” és „B” típusú pályázati ûrlapok is. 

Felvilágosítást ad az Önkormányzatnál 

Bor Ildikó igazgatási ügyintézô (személyesen 

a Közös Önkormányzati Hivatal épületében, 

illetve telefonon: 26/387-198/6–os mellék, 

valamint emailben:  bor.ildiko@tahitotfalu.

hu címen). 

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat 

2015/2016 
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Pollack Mihály szüreti háza (Tahi 
Pincesor, ma Pataksor)

A tahi domboldalon virágzó szôlôs-

kertek voltak. Szép fákkal körülvett park-

ban, a XIX. század elsô felében épült fel 

Pollack Mihály szüreti háza. A szerény, 

nyeregtetôs épület elôtt kis veranda van. 

Ennek timpanonos oromzatát négy szép 

faragású kôoszlop tartja. A veranda hátsó 

falát két füzérdíszes dombormû ékesíti.

Pollack Mihály nyaralója (Tahi 
Pincesor, ma Pataksor)

Minden valószínûség szerint az 1810-

es években építi át a felesége révén bir-

tokolt tahi présházat, amelyet kényelmes, 

padlófûtéses, emeletes, fedett verandás 

erkéllyel bôvített, hosszabb tartózkodásra 

alkalmas nyaralóvá formált. Gonddal válo-

gatta meg a nyaralót övezô tájkert fáit is.

Pollack Mihály síremléke (Tahitótfalu, 
katolikus temetô)

A síremléket Ybl Miklós készítette 1857-

ben.

A feketére festett, egyszerû kovácsolt-

vas kerítés két sírt ôriz. Pollack Mihály és 

neje síremlékét, melyet Ybl Miklós terve-

zett, illetve a Pollack család kriptáját.

A Pollack-sír három fô részbôl áll. Egy 

szarkofágból, egy oszlopköteg által tartott 

boltívbôl és egy vaskeresztbôl. A szarko-

fághoz, azt körbefogva, három lépcsôfok 

vezet fel. Oldalán romantikus stílusban 

úgynevezett vakárkádos díszítés találha-

tó. Tetejét egy kôlap zárja le, melyen a 

következô szöveg olvasható:

    

POLLACK MIHÁLY

ÉPÍTÉSZ

1773-1855

ÉS

HITVESE

EGER MAGDOLNA

Az eredetileg bronz fedôlap, mely a szar-

kofágot fedte, megsemmisült. A szarkofág 

szintjével megegyezô magasságról indul 

két oszlop, mely négy oszlopból álló osz-

lopcsoportban folytatódik. Az oszlopfôket 

leginkább a korinthoszi oszlopfôkhöz 

hasonló díszítés ékesíti. A két oszlop egy 

boltívet tart, mely fölött a tetô azonban 

háromszög alakú. Mindkét oldala díszített. 

A szarkofág felôli oldalon egy kör alakú 

ablakban szárnyas angyalfej látható. A túl-

oldalon, ugyanezen a helyen és formában 

Jézus Krisztust jelképezô X és P betûk 

találhatók. Az egész építmény tetején egy 

körrel kombinált kereszt van. A boltív alatt 

áll egy díszes öntöttvas kereszt. A kereszt 

középpontjában elsô és hátsó oldalán is 

egy-egy hatágú Dávid-csillag látható.

(Forrás: Zádor Anna: Pollack Mihály)

Vaczó Zoltán

Pollack Mihály életmûvét bemutató sorozat halálának 

160. évfordulója tiszteletére

Pollack Mihály kötôdése Tahitótfaluhoz

Pollack Mihály szüreti háza Pollack Mihály nyaralója

Pollack Mihály síremléke

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

Kedves Olvasóink!

A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:

Hétfô 14–18 óráig

Kedd 8–12 óráig

Szerda 14–19 óráig 

Csütörtök 8–12 óráig

Péntek 14–18 óráig 

A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.

Szeretettel várok továbbra is minden ked-

ves olvasót és látogatót: 

Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 
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2 0 1 5 .  O K T Ó B E R Önkormányzat

Folytatás az 1. oldalról
faluban” elnevezésû közbeszerzési eljárás-

ban felállított Bíráló Bizottság póttagját 

választotta meg Körmendi Judit fôépítész 

személyében, majd a Bíráló Bizottság és 

a Közbeszerzési Bizottság javaslatával 

megegyezôen a beruházás kiviteli munkáival 

a legkedvezôbb ajánlattevô Cserkúti Generál 

Kft.-t bízta meg (176.993.376 Ft). 

Ezt követôen a Képviselô-testület a már 

meglévô OTP-hitelszerzôdés módosításáról 

tárgyalt, mely során a tervezett konyha-étte-

rem beruházás felmerült plusz költségeinek 

biztosítására hitelkeret emelést (40.000.000 

Ft), valamint a futamidô meghosszabbítását 

(20 év) kezdeményezte. 

A 3. napirend során a beérkezett ajánla-

tok alapján a sportcsarnok homlokzatának 

dryvitozásával és színezésével Spiegelhalter 

Antalt bízta meg, majd a 4. napirendben a 

Nemzeti Vágta elôkészítése folyamán a tele-

pülés lovasa, Molnár Gyöngyi felkészülését 

támogatta 500.000 Ft-tal. 

A döntések kivétel nélkül egyhangúlag 

születtek. 

A szeptember 7-én tartott rendkívüli nyílt 

ülésen a Képviselô-testület a napirend módo-

sítását követôen két napirendi pontot tár-

gyalt. 

Az Önkormányzat közbeszerzés hatálya 

alá nem tartozó beszerzés keretében a folya-

matban lévô KEOP 2.1.2/2F/09-11-2012-0004 

„Duna-menti árvízvédelmi beruházások 

Tahitótfalu területén” címû pályázat Local 

Agenda 21 program elkészítésére ajánlatté-

teli felhívást tett közzé. A beérkezett ajánla-

tok alapján a Képviselô-testület egyhangúlag 

a legkedvezôbb ajánlattevô RVI Management 

Kft.-t választotta a program elkészítésére.  

Ezt követôen a Coop üzletház felújítá-

sával kapcsolatosan kötött településfej-

lesztési szerzôdés módosításáról tárgyalt a 

Képviselô-testület. 

Az ülésen Karácsony Ádám és Dr. Pál-

völgyi Tamás képviselô igazoltan nem vett 

részt, a Coop üzletház szerzôdés módosítá-

sának tekintetében Vaczó Zoltán képviselô 

nemmel szavazott. 

Következô ülését a Képviselô-testület 

szeptember 21-én tartotta. Az ülésen Csörgô 

Mihály alpolgármester igazoltan nem vett 

részt. 

Az ülés során a Képviselô-testület meghall-

gatta Dr. Szécsényi Ilona gyermekorvos, Dr. 

Kútvölgyi Ida fogorvos, Kisné Balázs Enikô 

iskolaigazgató, valamint Csörginé Kemény 

Ildikó óvodavezetô tájékoztatóját. A beszámo-

lók elfogadását követôen jóváhagyta az óvo-

dai csoportlétszámok alakulását a 2015/2016 

pedagógiai évben, majd csatlakozott a Bursa 

Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2015/2015. évi pályázatá-

hoz. 

A tulajdoni ügyek napirend során a 

Képviselô-testület 15.000 Ft támogatást sza-

vazott meg az „Itthon vagy! Magyarország 

szeretlek!” rendezvény vendéglátásának 

lebonyolítására az iskola, óvoda, civil szerve-

zetek és alapítványok részére. 

Következô döntésével a Képviselô-testület 

a Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület kérel-

mét támogatva, biztosította a hétfôi ének-

kari próbák idejére a Népház térítésmentes 

használatát, heti egy alkalommal, hétfônként 

18-20 óráig. 

Szintén támogatta a Képviselô-testület az 

óvodások futball edzéseinek lebonyolításá-

ra a Sportcsarnok ingyenes használatát 2015. 

október 1- 2016. május 31-ig péntek délutá-

nonként 18-19 óráig.

A Tahitótfalu Református Gyülekezet szá-

mára október 10-én a Sportcsarnokot, a 

Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért 

Alapítvány részére pedig október 18-án 

a Népházat biztosítja térítésmentesen az 

Önkormányzat. 

Ezt követôen a Képviselô-testület zárt ülés 

megtartásáról döntött, melyen Berki Beáta 

kérelmét, tekintettel a körülményekre eluta-

sította. 

A döntések az ülésen egyhangúlag szü-

lettek, egy határozat kivételével. A Bursa 

Hungarica pályázathoz való csatlakozást 

Vaczó Zoltán képviselô nem támogatta. 

Tahitótfalu, 2015. szeptember 30.

Eôryné Dr. Mezei Orsolya 

jegyzô

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A Tahi településrészen, a KEOP 1.2.0/B/10-

2010-0061 pályázat keretében megépülô új 

csatorna gerinchálózat kiépítését követôen, 

minden érintett ingatlantulajdonos köte-

lezett a szennyvízhálózatra ingatlanát házi 

bekötéssel csatlakoztatni. 

A házi bekötések kiépítéséhez ingatlanon-

ként a DMRV Zrt. által jóváhagyott beköté-

si terv szükséges. A telken belüli kivitelezés 

csak ennek birtokában kezdhetô meg.

Az érintett ingatlantulajdonosok számára 

a rákötéssel kapcsolatos adminisztráció segí-

tése érdekében az önkormányzat térítésmen-

tesen biztosítja a házi bekötésekkel kapcso-

latos teljes körû ügyintézést és a szükséges 

iratanyagok beszerzését valamint átvállalja a 

tervjóváhagyáshoz szükséges szemledíj meg-

fizetését. 

Ezért 2015. október 13-tól minden ked-

den szakmai ügyfélfogadást biztosítunk az 

érintett lakosaink részére. Kérjük, mielôbb 

vegye fel a kapcsolatot ügyintézônkkel a 

bekötési terv elkészítése és a rákötés kiépí-

tése érdekében.

Tájékoztatjuk, hogy a rákötés elmulasztá-

sa a késôbbiekben talajterhelési díj (3.600 Ft, 

az elfogyasztott vízmennyiség minden m3-e 

után) kiszabását vonja maga után. A házi 

bekötések kiépítését a 2011. évi CCIX. Tv. a 

Víziközmû-szolgáltatásáról, valamint a tör-

vény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 

szóló 58/2013 (II.27) sz. Kormányrendelet 

szabályozza.

Ügyfélfogadási idô:

KEDD 14:00 – 18:00 óráig

Helyszín:    Tahitótfalu Község Önkormány-

zatának épülete (7. ajtó – Falugondnokság)

(2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) 

Ügyintézô:  Bana Erzsébet (06-20/549-

3779) (elôzetes idôpont egyeztetés ajánlott)

e-mail: banaerzs@gmail.com

Az ügyintézés magába foglalja:

- Kapcsolattartás az újonnan kiépített 

 ( DCSVT által ) csatorna szakaszokon érin-

tett ügyfelekkel, 

- Tájékoztatás a tervezôkrôl, kivitelezôkrôl,

- Ügyfelek tájékoztatása, segítése  a bekötés 

pontos menetével, szükséges teendôkkel  

kapcsolatban,

- A nyomtatványok biztosítása, kapcsolat-

tartás a DMRV Zrt.  mûszaki csoportjával,

- Kapcsolattartás és  egyeztetés a DCSVT-

vel, a taglista  befizetési igazolás beszer-

zése,

- Tu l a j d o n i  l a p ,  t é r k é p m á s o l a t 

(Takarnet)  biztosítása az önkormányzat 

rendszerébôl.

Tahitótfalu Község 

Önkormányzata

Önkormányzati hírek

Házi csatorna bekötések ügyintézése
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Szent István Bizánc helyett Róma 

keresztjét választotta. Mi lett volna, 

h a  B i z á nc  r é vé n  M a g y a r or sz á g  a 

késôbbiekben a szláv kultúra és politikai 

érdekszféra szolgálatába állt volna? Vajon 

Európa politikai térképe mennyire hason-

lított volna a 20.szd. eleji állapotához?! 

Lettek volna a magyar hazára ácsingózó 

nemzetek?!

- A tatár kán, miután tôlünk keletre 

mindent elpusztított, üzenetet kül-

dött a magyar királynak: akar-e szö-

vetségese lenni, mint fajrokon ázsiai 

nép? IV. Béla ismét azon a válaszúton 

állt, amin István. Maradjon-e Európa 

védôbástyája, vagy csatlakozzék a 

Kelethez? Az elsôt választotta. S míg a 

tatár feldúlta az országot, Európa meg-

menekült a pusztulástól. Pedig a csatla-

kozással Magyarország menekülhetett 

volna meg!

- Míg Magyarország felküzdötte magát a 

XIV. sz. derekára, s Közép Európa súly-

pontjává vált, Nagy Lajos idején a tér-

ség politikailag vezérlô hatalma lett. 

Nándorfehérvár után Mátyás rene-

szánsza felemelte a tudományokat, a 

mûvészeteket korának legfelsô színvo-

nalára. A Nyugat által magára hagya-

tott ország a nagy tragédiát megelôzô 

60 esztendô törökellenes harcaiban 

meggyengülve már nem bírt ellenáll-

ni Mohácsnál. Pedig: Szulejmán nap-

lója hordozza az igazságot. Ô Európa 

urává akarta tenni „testvér-nemzetét”, a 

magyart. S a magyar a kereszt mellé állí-

totta a kardját: másfél évszázadig magá-

nyos farkasként küzdött a török ellen.  

Mi lett volna, ha a magyar a törökkel 

együtt hódítja Európát?!

- Mind ezeket érthette Wass Albert 

„Valaki tévedett” c. könyvében, ami-

kor feltetet te a kérdést:”…vajha 

Magyarország nem lett volna, ha nem 

áll karddal a kezében ôrt gyepûjén a 

magyar, hol lenne most az a híres nyu-

gati kultúra s hol lenne Róma kereszt-

je?...vajh milyen nyelven dicsérnék az 

Urat a nyugati tengerek partján ? Így 

vérzett el a magyar….Ha harcolni kel-

lett vérüket adták, s békesség ide-

jén befogadtak a magyar tetô alá min-

den jött-ment idegent, ki a Te neved-

ben védelmet keresett. Így fogyott a 

magyar, s így hízott kövérre országunk 

földjén a kegyesen befogadott koldusok 

hada, akik megsokasodván odáig vete-

medtek, hogy maguknak követelték, 

ami a mienk, s Szent Koronád országát 

darabokra vagdalták arcátlan kapzsisá-

gukban…”

- Így jutottunk el tehát Trianonhoz, 

s így jutottunk el a bécsi döntések-

hez, s a többi ismertek során a mához. 

Amikor is, a visszatért évek alatt hullaj-

tott örömkönnyeket immár 70 év óta 

mossák a kisebbségbe szorított magyar 

orcájáról a fájdalom könnyei.

- Sok-sok tanulság mellett le kell von-

nunk a legfôbbeket: -a fenti –(és sok 

más)-történelmi tények egyértelmûen 

igazolják a magyarság ezeréves európa-

iságát. Így tehát nincs szükségünk min-

denféle megmondó emberek minden-

napi, - manapság is - ez irányú emlékez-

tetéseire, otromba figyelmeztetéseire. 

Különösen azokéra nem, akik az ezer 

évhez képest nem, vagy alig eresztet-

tek gyökeret a magyar földben.

- -A történelmi tények és tapasztalata-

ink azt is mutatják, hogy nem számít-

hatunk továbbra sem csak magunk-

ra. Ehhez pedig az egymás hétközna-

pi tiszteletének feltámasztása, a köl-

csönös, érdeknélküli megbecsülés, az 

egyetértés-egység, a magyarság hagyo-

mányos erkölcsiségének megújítása, 

lehet, és kell, hogy a legszilárdabb alap 

legyen. (Hányszor, és hányszor leírtam 

már ebben a lapban is! Minden látható 

eredmény nélkül!) Ami által minden jó 

magyar nyertes, nélküle vesztes lehet. 

Mindkettô a magyar jövô záloga, így, 

vagy úgy! Ha nem tesszük, maradunk 

örökre megbélyegzett, megbéklyózott, 

meg nem értett, igaztalan vádak alatt 

görnyedô nép. Ha megtesszük, Isten 

választott népévé nemesedhetünk. 

Csak így, és csak is így szabadulhatunk 

meg „egyiptomi fogságunkból!”

Ezek a külsô, látható dolgok.

De ezeken túl vannak a szellemiek: 

gróf Klebelsberg Kunó, magyar kirá-

lyi vallás – és közoktatásügyi miniszter 

(1929): „A teljesen lefegyverzett és gúzs-

ba kötött magyar nemzet elsôsorban a 

szellem hatalmában bízik. (Így csak egy 

ezer éves kultúrnemzet gondolkodhat!) 

Mûveltségének minél erôsebb fokozásá-

ban és elmélyítésében keresi hajdani sza-

badsága és régi ereje visszaszerzésének 

lehetôségét és szilárd biztosítékát.”

S ehhez kötôdik a harmadik: bizoda-

lom az Úristenben.  ” …a szellemi kincsek 

örökkévalók. Ezek képezik egy-egy csa-

lád vagy nemzet…egyetlen elpusztíthatat-

lan örökségét. A civódások, pártoskodá-

sok nemzetébôl változzatok át a szeretet 

nemzetévé…attól a pillanattól veletek lesz 

az Isten. Megmaradásunknak… a magyar 

sors jobbrafordulásának ez az egyetlen 

lehetôsége…ne féljetek…a magyar lélek 

él…bízzatok az Úrban! Kimenti nemze-

tünket a gonoszak kezébôl. Csak legyetek 

hûségesek, jók és igazak… (Wass Albert: 

Magyar örökségünk)

Mind ezt nem is olyan nehéz megten-

ni. Csupán meg kell érteni ezt, és erôsen 

kell akarni, mindenek felett! S ezért min-

den jó magyar emelje föl tekintetét a hár-

mas halom országa felett ôrködô magya-

rok vezérlôcsillaga felé, s kövesse azt 

az utat, ami a vezérlôcsillagot is irányí-

tó Mindenható erô, és hatalom neki, s 

nekünk is kijelölt! Az Ô, és a vezérlôcsillag 

csillagporának védelme, oltalma alatt jár-

jon a magyar a követendô, a minden áron 

való megmaradás mindenkor is küzdelmes 

sziklaösvényein. Ehhez pedig az is kell, 

hogy a magyar menjen el, járja be, ismer-

je meg, legyen jelen a mai is még elcsatolt 

területeken úgy, azzal a büszke érzéssel, 

tudattal, hogy a magyarok megszentelt 

földjén jár! S nevezze azt a földet úgy, aho-

gyan azt neveztük ezer éven át! Bárhogyan 

is nevezik azt mások, a felemás honfog-

lalók manapság! A befejezés befejezése 

Bartók: Este a székelyeknél: „Hej, én édes 

jó Istenem, Oltalmazóm, segedelmem, 

Vándorlásban reménységem, Ínségemben 

lágy kenyerem. Vándorfecske sebes szár-

nyát, Vándorlegény száraz botját, Vándor 

székely reménységét, Jézus, áldd meg 

Erdély földjét!  Vándorfecske hazatalál, 

Édesanyja fészkére száll, Hazatértünk, 

megáldott a Csíksomlyói Szûz Mária.”

(Idézetek: Erdély. Bevonulás 1940., 

Erdélyünk és honvédségünk, A visszatért 

Erdély.)

(Azon tótfalusiak, akik pedig részt vet-

tek ezen tör ténelmi eseményekben: 

Benedek István, Bordás Gábor, Bujdosó 

Sándor, Csömör Mihály, Debreczeni János 

és Sándor, Jakab Károly, Karnevál Károly, 

Keszler László, Kormány József, Kristóf 

István, Lakatos András, Marton József, 

Németh András, Pistyúr János, Rajos 

József, Rebe János, Róka András, Sági 

István, Sille István, Szabó András, Tordai 

István, Zagyvai János, Zsellár János.)

(A Kárpátalja visszacsatolásában: Bán 

Mihály, Becsei István, J. Szabó István, 

Berinszky József,Bozóki János, Böttkös 

János, Budai András, Csereklye László, 

A. Csereklye Sándor, Fábián János, Gál 

Sándor, Kosznóczki János, Kristóf József, 

Liptai Lajos, Maróthy Mihály, Németh 

András, Pintér Mihály, Rácz Lajos, Róka 

András, L. Vaczó Sándor, Sille István, Sípos 

Lajos, Valcz István.) Ôszintén kérem, utó-

daik, és azok utódai legyenek rájuk büsz-

kék, és ôrizzék meg emléküket örökre!

Hiszem, hogy miként akkor, ma is 

virágszônyegek borítanák be az utakat a 

Kárpátok koszorúján belül mindenütt! És 

azt is, hogy bizonyosan sok-sok magyar 
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A második bécsi döntés 75. évfordulójára (II. rész)

Tahilapok_2015_10.indd   6Tahilapok_2015_10.indd   6 2015.10.09.   10:282015.10.09.   10:28



7

2 0 1 5 .  O K T Ó B E R Történelem

: 

-

n 

-

-

-

t 

-

s 

g 

-

n 

s 

, 

-

t 

, 

t 

-

n 

-

e 

s 

, 

n 

-

r 

g 

, 

, 

, 

t 

-

: 

ó 

s 

, 

f 

, 

s 

i 

i 

n 

, 

s 

, 

l 

, 

h 

a 

s 

-

-

s 

a 

s 

r 

zászló vár még ama bizonyos napra hogy 

kitûzzék, bármily soká is jöhet el!

(Miként tudjuk, 5 év múlva lesz 100 éve 

a trianoni tragédiának! Készüljünk arra 

naponként erôsítve nemzettudatunkat, 

hazafiságunkat. Mert az utódállamok arra 

készülnek, hogy még jobban mint eddig, 

megalázzák, kigúnyolják a magyart, bár-

hol is él a Kárpát hazában!) Másként: szö-

vetségeseikkel ez után is arra töreksze-

nek, hogy végletesen-végzetesen kereszt-

re feszítsék a magyart! De nem fog sike-

rülni! Mert ahhoz a szétszabdalt test után 

már a magyarok lelkét kellene keresztre 

feszíteniök. De azt nem tudják, hol van?  

A magyarok lelke a Mindenható, egy meg-

fellebbezhetetlen erô, a Magyarok Istene 

oltalma alatt áll, és ahhoz idegenek soha-

sem férkôzhetnek hozzá! De ezt a lelket, 

lelkiséget nekünk is kell ôriznünk, min-

den egyes magyarnak! Az arra való fel-

készülés kérése, ajánlása, parancsszava, 

Kölcsey: „Hass, alkoss, gyarapíts s a Haza 

fényre derül.”

És Madách: „Ember, küzdj, és bízva bíz-

zál!” 

Másként: a hazaszeretet ama lángját, ami 

a magyart a Kárpát hazában megôrizte 

ezerszáz éven át, - még ha mára csupán 

csak annak parazsa látszik is – fel kell 

szítani, hogy megmaradjunk! (Különös 

súlyt ad ennek a mesterséges népvándor-

lás, a nemzetállamok szétzilálására irá-

nyuló, Trianon pusztítását meghaladó, 

sokismeretlenes eredetû szándék.)

Református gyülekezeti kirándulásunk, 

avagy hazakeresésünk során ( 2012) – míg 

mások a csucsai kastélyt látogatták – én 

leültem az annak tövében itt még szinte 

patakocska Sebes Körös  partjára.  A fenti 

megmaradásra hívóhoz, kérem, érezzék át 

velem, amit ott „szerzött” versikém üzen: 

”Leültem a Sebes Körös partjára, Vitte lel-

kem a kis patak sodrása.   Hozta a hírt, 

hogy fáj a lelke minden egyes magyar-

nak, kit Erdélyben lelki rabként tarta-

nak!   Megkérdeztem, hova olyan sebe-

sen? Fáj a szívem, nyugtom sehol nem 

lelem.    Meglassulok, hogyha szívem 

nyugtot lel, Mert a magyar szabadságot, 

igazságot érdemel!   Viszem a hírt, sodor-

va a jövendôt, Magyarokért hogyha kell, 

elmosom a kôerdôt!   Én vagyok az ô folyó-

juk: szívem, lelkem velük van, Így lesz ez, 

míg Erdélyország rabban van.   Nézz reám, 

te megfáradott bús magyar! Éltet viszek, 

nem takar be az avar.   Csobogok, mint 

éltet adó új erô, Arra megyek, ahonnan 

jön a rég álmodott, kemény magyar, szép 

jövô!”  (A Sebes Körös partján, Csucsánál, 

2012.aug.26.-án…)

G. Szalai István, Tahitótfalu, 2015. 

Nyárelô. 

(Tisztelettel, köszönettel kérem, attól, 
akit illet: aki úgy gondolja, hogy a júni-
usi, és ez az írás szolgálhat tanulságként, 
emlékeztetôként másoknak is, kérem, 
küldje el a magyar haza minden lehetsé-
ges szögletébe, és a nagyvilágba.)   

(A Tisztelt Olvasó szíves elnézését 
kérem, mert a júniusi számban elírásból 
adódóan legalább háromszor a 22-es szá-
mot írtam a 20–as helyett.)

A Faluház új elôadássorozatában a Pálos Rend történeté-

vel ismerkedhetünk. Újházi Simonné, rendtörténész, a sorozat 

elôadója már negyven éve kutatja a Fehér Barátok történetét. 

Minden hónap elsô csütörtökén 18 órától hallhatjuk a témáról 

szóló elôadásait. Néhány gondolatot szeretnék kiemelni az októ-

ber 1-jén elhangzottakból.

A tatárjárás után vagyunk, az ország, felégetve, feldúlva. A 

lakosság, aki nem tudott elmenekülni, lemészárolva. Özséb atya 

Esztergomban szolgált, amikor egy éjszaka látomása volt. Sok 

kis mécses fényét látta, a kis fények egyesültek és vakító fényfo-

lyammá álltak össze. Álmát értelmezte, a Pilisben elszórtan élô 

remetéket össze kell gyûjtenie és szerzetesrenddé szerveznie. 

A gondolatot tett követte, megalapította Özséb a Pálos Rendet. 

De miért lettek pálosok, amikor a rend alapítója az azóta bol-

doggá avatott Özséb atya volt? Özséb szerénysége nem engedte, 

hogy róla nevezzék el az új rendet, így példaképe, Remete Szent 

Pál nevét viseli a rend. Ki is volt e szent életû remete? Szent Pál 

Thébában egy titkos barlangban élt és dicsôítette az urat. Nem 

sokat törôdött magával, de az a kevés, amire szüksége volt, meg-

adatott neki. Egy holló csôrében hozott neki minden nap egy fél 

kenyeret. Késôbb csatlakozott hozzá Remete Szent Antal. A két 

„öreg” barátsága nehezen bontakozott ki, de mikor az Úr válasz-

tás elé állította Szent Pált, hogy vagy beengedi Szent Antalt a bar-

langba vagy az ott fog meghalni a barlang elôtt az oroszlánok pré-

dájaként, Szent Pál inkább befogadta. Ettôl fogva együtt dícsérték 

az Urat és a hit dolgáról beszélgettek. A holló már nem fél, hanem 

egész kenyérrel a csôrében jelent meg. A Pálosok címerében 

ezért jelenik meg az oroszlán és a holló. Szent Pál sírját orosz-

lán kaparta ki, csontjai késôbb Budaszentlôrincre, a pálos kolos-

torba ( II. ker. Budakeszi út) kerültek, ahol a rend központja volt.

Akit további érdekes részletek érdekelnek a Pálos Rend törté-

netét illetôen, szeretettel várjuk november 5-én csütörtökön 18 

órakor a Faluházban.

Alberti Gergely

A Pálos rend 

története
M e g h í v ó 

 

  
            Szeretettel várjuk  Önöket 2015. október 16-án  

a Pollack Mihály Általános- és Zeneiskola Szülői Munkaközössége és a 
Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány* által megrendezett 

Szülői Bálra 
 

A Bál a Népházban kerül megrendezésre, 18:30 órai kezdettel. 
Az est teljes bevételét Alapítványunk az Iskolai oktatás fejlesztésére - 

projektor és laptop beszerzése – fordítja. 

Amennyiben egyetért célkitűzésünkkel, kérjük, támogassa azt a bálon való 
részvételével, vagy támogatói jegyek vásárlásával!  

A felajánlásokat, tombolatárgyakat szívesen fogadjuk!  

A büfé és Tombola bevétele szintén Alapítványunk tevékenységét támogatja, azt 
a fentiekben megjelölt célra fordítjuk. 

A jó hangulatról Szecsei László  gondoskodik.  
A rendezvényen fellép a Pollack PomPom, a Bellevey Dance Orientális és 
Show tánccsoport és egyéb meglepetéssel is készülünk. 

A báli belépők 1.000 Ft-ért, valamint támogatói jegyek 200, 500, ill. 1000 Ft-
ért megvásárolhatók a helyszínen, vagy elővételben október 15-ig az iskola 
titkárságán, a Népházban, az osztályok SZMK  vezetőinél. 

Vacsora: igény esetén, a rendelést kérjük 2015.10.09-ig leadni (várható ár: 
1.200HUF /fő).  

Részvételi szándékukat kérjük jelezzék az iskola SZMK vezetőinél, vagy 
az evelyn70@gmail.com elérhetőségen.  

Részvételére számítunk!  

 

*  Alapítványunk 1998-ban jött létre néhány lelkes szülő és pedagógus által és azóta is 
folyamatosan működik. A legfontosabb célunk az általános iskolai oktatás tárgyi, technikai 
feltételeinek javítása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, az idegen nyelvek tanulásának 
elősegítése, szabadidős programok támogatása, kulturális-, sport-, tanulmányi vetélkedők, 
versenyek lebonyolításának előmozdítása, hátrányos körülmények között élő, jól tanuló diákok 
esélyegyenlőségének megteremtése. 
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E hónapban a Pest Megyei Rendôr-

fôkapitányság Bûnmegelôzési Osztályának 

az idôsek védelmében írott cikkét ajánljuk 

a kedves olvasók figyelmébe.

Az ENSZ közgyûlése 1991-ben nyil-

ván ítot ta október 1- jét AZ IDÔSEK 

VILÁGNAPJA-vá. E neves napra figyelem-

mel, tisztelettel adunk néhány jó tanácsot 

idôsebb honfitársaink részére, áldozattá 

válásuk megelôzése érdekében.

Minden év október elsején bolygónk 

különbözô országaiban rendezvényekkel 

ünneplik meg az Idôsek Világnapját.

Az idôsek világnapja programsoro-

zat megalapításával az ENSZ célja az volt, 

hogy felhívják a figyelmet a méltóságtel-

jes idôskorra. Földünkön jelenleg körülbe-

lül 600 millió idôs él, és a következô két 

évtizedben várhatóan megduplázódik a 

számuk.

Magyarországon az emberek 20 szá-

zaléka idôskorú (60 év felett), azaz mint-

egy két mill ióan. Legnagyobb arány-

ban, a fôvárosban és a kistelepüléseken 

élnek. Többségük, több mint 60 százalé-

kuk nô, tehát sajnos nagyon sokan kény-

telenek pár nélkül élni a mindennapjai-

kat. Sokan közülük ráadásul teljesen egye-

dül élnek, hiszen napjaikban egyre kevés-

bé jellemzôek a többgenerációs családok, 

ahol a nagyszülôk, a gyerekek és az uno-

kák is együtt élnek.

A mindennapi tennivalók mellett sajnos 

hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkez-

zünk róla, törôdéssel tartozunk az idôsek 

felé, pedig a figyelem kijárna minden nap, 

és nem is csak családi szinten. Az idôs 

embereket tisztelnünk kell! Tiszteletünk 

magában foglalja elfogadásukat, támogatá-

sukat, szeretetüket és annak érzését, hogy 

értékeljük ôket.

Igyekezzünk odafigyelni idôs társaink-

ra, törekedjünk megóvni ôket a lehetséges 

kereteken belül. Ehhez fogadják meg taná-

csainkat:

• Mindenképpen gondoskodjanak az 

idôskorú otthonának biztonságáról! 

Amennyiben lehetôsége van arra, 

hogy „korszerû” riasztóberendezés-

sel biztosítsa a védelmet, azt feltétle-

nül tegye meg. Az ajtónyitás védelmé-

ben biztonsági lánc, kémlelônyílás, biz-

tonsági keresztzár, valamint kedvezô 

áron is hozzáférhetô hang és fény 

mozgásérzékelôk felszerelését ajánljuk. 

Kertes házakban házôrzô kutya tartásá-

val nagy eséllyel megakadályozhatja az 

illetéktelen személyek bejutását!

• Ha otthonában nagyobb pénzösz-

szeget tart, azt mindig tegye bizton-

ságos, mások által nem ismert hely-

re! Tanácsos lemez vagy pénzkazettát 

vásárolni. A pontos hely ismerete csak 

Önre tartozik, azt senkivel ne ossza 

meg!

• Ismeretlen eredetû eszközökkel háza-

lókat, vagy egyéb trükkös indokokkal 

becsengetô személyeket ne engedjen 

be otthonába! 

• Amennyiben valamelyik szolgáltatótól 

(víz, gázmûvek, kábel TV, elektromos 

szolgáltató, stb.) keresik, kérje el a hiva-

talos minôségét igazoló igazolványát! 

Ha kétsége van, kérjen visszajelzést az 

adott szolgáltatótól arra vonatkozólag, 

hogy valóban küldtek-e munkatársat, 

szakembert Önhöz!

• Ha ismeretlen személy rendôrnek, illet-

ve hivatalos személynek adja ki magát, 

minden esetben kérje el az arcké-

pes igazolványát, jelvényének számát 

figyelje meg! Az igazolvány felmutatá-

sa kötelezô! 

• A pénzváltásra vagy túlfizetésre hivat-

kozókat minden esetben utasítsa visz-

sza! Nagy valószínûséggel hamis pénz-

zel fizetnének, vagy kizárólag a lakásba 

kívánnak bejutni és az ott lakók értéke-

it akarják felkutatni, illetve eltulajdoní-

tani.

• Ha elmegy otthonról, gyôzôdjön meg 

arról, hogy a nyílászárókat megfelelô 

módon zárta-e be! Lakása kulcsait soha 

ne rejtse el lakása, háza körül! A tolva-

jok, betörôk nagyon leleményesek, még 

a legtitkosabb rejtekhelyeket is könnye-

dén felfedezik.  A kerti munkák során 

használt eszközöket (létrát, fûrészt stb.) 

mindig tegye el, ne könnyítse meg az 

elkövetôk dolgát, mert az elôl hagyott 

eszközöket felhasználhatják a bejutás-

hoz!

• Törekedjen jó kapcsolatot ápolni 

szomszédaival! Kölcsönösen figyelje-

nek egymás otthonaira! Ha gyanús ide-

gent lát lakásuk közelében, azonnal 

hívja a rendôrséget!

• Utazáskor, vásárláskor a zsebtolvajok 

ellen a legjobb védekezés, ha táskáját 

többször ellenôrzi, hogy zárva van-e, 

azt minden esetben tartsa maga elôtt! 

Fontosabb iratait, értékeit zárható 

belsô zsebekben rejtse el! 

• Az ATM automatánál történô pénz-

kivételkor járjon el mindig nagyon 

körültekintôen! Válasszon forgalmas 

helyet, amennyiben megoldható, kísér-

je el Önt valamelyik hozzátartozója! PIN 

kódját ne tartsa kártyája mellett, és csak 

abban az esetben üsse be, ha nem áll Ön 

mellett senki!  Ha megkapta a készpénzt, 

tegye azt azonnal a táskájába!

VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE!

Ne adjon esélyt a tolvajoknak!

Amennyiben mégis bûncselekmény 

áldozatává válna, kérjük, azonnal értesítse 

a rendôrséget az ingyenesen hívható 107-

es, illetve 112-es számon!

Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság

Bûnmegelôzési Osztály

Vigyázzunk egymásra!

A Tahitótfalui Rendôrörs új rovata
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Manapság rengeteg a válás és a kato-

likus egyházon is nagy a nyomás, hogy 

tegyük lehetôvé a válást és újraházasodást, 

mint minden más vallásban és a világban. 

Mivel a házasság Jézus határozott kijelen-

tése szerint felbonthatatlan (vö. Mt 19,1–

12), errôl nyilván szó sem lehet. A tavalyi 

családról szóló rendkívüli szinódus ide-

jén sokan remélték, hogy születik valami 

olyan megoldás, hogy kvázi házasságként 

tekintsünk a második kapcsolatra és az 

újraházasodottak szentségekhez járulhas-

sanak. Ez csak úgy lett volna lehetséges, 

ha feladjuk vagy a házasság felbonthatat-

lanságának tanítását, vagy azt, hogy súlyos 

bûnben áldozni szentségtörés.

 Azonban ma sokan vesznek részt temp-

lomi esküvôn úgy, hogy felfogásuk, hoz-

záállásuk köszönôviszonyban sincs a 

szentségi házasság kritériumaival. Ha leg-

alább imitálják, hogy elfogadják az Egyház 

házasságról adott tanítását, a pap nem 

mondhatja, hogy nem adja ôket össze. 

Viszont hiába volt valóban érvénytelen, a 

jogbiztonság miatt vélelmezni kell az érvé-

nyességet, amíg az ellenkezôje be nem 

bizonyosodik. Amikor a kapcsolat tönk-

remegy, a pár ôsidôk óta kérheti, hogy 

bírói eljárás keretében bebizonyíthassa 

a kötelék érvénytelenségét. A rendkívü-

li szinóduson az atyák határozott igény-

ként fogalmazták meg, hogy ezt az eljárást 

egyszerûsítsék.

Ferenc pápa, aki nagyon szívén vise-

li az emberek lelki terheit, egy bizottsá-

got bízott meg a házassági érvénytelenítô 

eljárás reformjával. Ennek eredményét a 

Mitis Iudex kezdetû motu propriójában 

(saját kezdeményezésére kiadott rendel-

kezésében) tette közzé. Ez a Magyar Kurír 

honlapján teljes terjedelmében olvasha-

tó. A bevezetôben a szentatya hangsúlyoz-

za: „Az Egyház az évszázadok folyamán 
a házasság kérdésében egyre világosab-
ban megértette Krisztus szavait, felfogta 
és mélyebben kifejtette a szent házassá-
gi kötelék felbonthatatlanságának taní-
tását, kidolgozta a házassági beleegye-
zés érvénytelenségének rendszerét, és 
alkalmasabban szabályozta a házasság-
ról szóló bírói eljárást, hogy így az egy-
házi fegyelem egyre jobban megfelel-
jen a hitben vallott igazságnak.” Miután 

megerôsítette a házasság felbonthatatlan-

ságáról vallott ôsi tanítást, a következô 

döntésekkel egyszerûsítette az eljárást:

1.) Egyszeres eljárás: a szokásos (illetve 

némileg egyszerûsített) eljárás történik, de 

az elsôfokú határozatot a kötelékvédônek 

csak akkor kell megfellebbeznie, ha úgy 

ítéli meg, hogy a házasság érvényes. Eddig 

mindenképpen szükség volt az ügyet 

másodfokon is tárgyalni. Természetesen a 

fellebbezésre minden érdekeltnek tovább-

ra is lehetôsége van.

2.) Egy bíró: a püspök megteheti, hogy 

három bíróból álló tanács helyett egyetlen 

bírót bíz meg az ügy tárgyalásával (termé-

szetesen a lazaságot kizárva).

3.) Gyorsított eljárás: ha a bírósági hely-

nök úgy látja, hogy az érvénytelenség 

nyilvánvaló, lehetôség nyílik egyetlen tár-

gyaláson meghallgatni az összes érdekelt 

felet, tanúkat, bemutatni a bizonyítékokat, 

dokumentumokat. Az errôl készült össze-

foglaló alapján a püspök mint az egyház-

megye legfôbb bírója hozhatja meg a dön-

tést – az egész eljárás másfél hónap alatt 

lefolyhat.

A rendelkezés december 8-án lép élet-

be és vélhetôleg a már elindított, de külö-

nösen a mostanában beadott kereseteket 

érinteni fogja. Aki számára fontos, hogy 

párkapcsolata szentségi házasság legyen, 

szeretné rendezni életének korábbi rosz-

szul sikerült szakaszát és szeretne ismét 

szentségekhez járulni, az feltétlenül kérje 

plébánosa segítségét és mielôbb adja be az 

érvénytelenítést kérô keresetet!

A házasságok válsága viszont csak úgy 

oldható meg, ha a f iatalok komolyan 

veszik az elkötelezettséget társuk iránt, 

hûségesek akarnak hozzájuk maradni a 

sírig és minden áldozatra készek ehhez. 

Ebben óriási feladata van a papoknak, hit-

oktatóknak, de legfôképpen a szülôknek.

Attila atya 

Jó hír az elváltak számára

Szeptember 23-án iskolánk 5-6. osz-

tá lyainak alkalma nyí lt bebarangol -

ni az Országos Mezôgazdasági és Élel-

miszeripari Kiállítás és Vásár pavilonja-

it Budapesten, a Hungexpo területén. A 

nyolc csarnokon kívül az egész kiállító 

területen várták érdekességek diákjain-

kat. Kiváló megoldásnak bizonyult, hogy 

a gyerekek csoportmunkában ismerked-

hettek az ôsi magyar állat- és növényfaj-

tákkal, kisebb-nagyobb kerti gépekkel és 

hungarikumnak számító ételekkel, italok-

kal.

A legnagyobb sikert talán a kisállatok 

és élelmiszerek pavilonja könyvelhette el 

magának, ahol a gyerekek megsimogat-

hatták, kezükbe vehették a napos csibé-

ket, kis nyuszikat. Népesebb gyerekcso-

port gyûlt össze egy fiatal méhész gazda 

pultja elôtt, aki részletesen mesélt az ôsi 

és modern méhészetrôl, sok érdekesség-

gel tûzdelve a bemutatót. Nála is és több 

cég sátránál is tartottak kóstoltatót, töb-

ben nem is tudtunk ellenállni a levendulás 

csokoládénak, mentás-citromos méznek, 

paprikalekvárnak, zabszeletnek, és vásá-

roltunk is belôlük. A karcagi birkapörkölt 

hatalmas kondérban rotyogott, ínycsiklan-

dó illata betöltötte a levegôt, nem messze 

pedig olyan finom, ropogós kürtôs kalá-

csot árultak, amilyet még sosem ettünk. 

Csodálatos élményekkel gazdagon tér-

tünk haza. Köszönjük buszsofôrünknek a 

sok türelmet, amit a népes gyerekcsapat-

tal szemben tanúsított. Reméljük, hogy 

jövôre is eljuthatunk erre a nagy gonddal 

megszervezett, magas szakmai színvona-

lú kiállításra. Kísérô tanáraink Gyarmathy 

Réka, Papp Judit, Sziváné Bergmann 

Henriett és Vaczó Zoltán voltak.

A gyerekek kitûnôen érezték magukat, 

ezt nyilatkozataik is híven tükrözik:

„Az OMÉK nagyon jó volt. Voltak külön 

termek csak növényeknek, gépeknek 

és ételeknek is. Hosszú sorok, amelye-

ken csak étel-, édességárusok voltak. Sok 

finomságot lehetett kóstolni és vásárolni.”

Podlovics Hanna 

„Szerintem azért is jó ez a kiállítás, mert 

a mai fiatalokat nem igazán érdekli a múlt, 

ami nem egy elônyös dolog. Annyi csodál-

kozó és mosolygó, boldog embert láttam, 

akik szerintem nem voltak ilyen helyen, 

sôt, akár nem is hallottak ilyesmirôl. Nagy 

élmény volt számomra.”

Ferencz Réka 
„E lôször érdekes növényeket lát-

tunk, volt fafajta, virág, fûszernövény. 

Érdekességeket tudhattunk meg a papri-

káról, burgonyáról, hagymáról, például, 

hogy honnan származik.”

Nébl Bálint 
„Láttunk mezôgazdasági gépeket, 

haszonállatokat, madarakat. Az 500 kg 

súlyú sertésnél ugyancsak tátottuk a szán-

kat. A legjobban az éppen ellô, kis bor-

jút világra hozó tehén lepett meg minket. 

Ilyet még tévében sem láttunk. Sok ember 

segítette világra a kis borjút.”

Juhász Levente

Sziváné Bergmann Henriett

Diákjaink hon- és népismereti 

tanulmányi kirándulása
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DUNAKANYARI CSALÁDSEGÍTÔ és 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

tel: 06-20/295 81 95

Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, 

hogy a Dunakanyari

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat

Tahitótfalun a Faluházban

(Szabadság utca 1/a)

2015. 10. 21-én szerdán

13.00 és 15.00 óra között 

 ismét ingyenes ruhabörzét

tart, melyre mindenkit szeretettel várunk.

A Dunakanyari
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat 

munkatársai.

FIGYELEM 
LÁNYOK, 

ASSZONYOK!

Rákszûrés Önkormányzati 
Támogatással!

Idôpontja: 2015. 10. 22. 
Csütörtök, 8-11 óra

Helye: Tahitótfalu, Kossuth L. u. 30.
Védônôi Szolgálat

Idôpont egyeztetés: Telefonon: 385-873 

a reggeli órákban a védônôknél

Védônôk

A Tahitótfalu KAB  - 2022 Tahitótfalu, 

Szabadság tér 3. - nyitva tartási ideje:

Hétfô 7 – 17 óra

Kedd  8 – 18 óra

Szerda 8 – 20 óra

Csütörtök 8 – 18 óra

Péntek 8 – 16 óra

Telefon: 06-70/685-4102, 06-70/685-

4083.

A KAB a következô ügyekben tudja az 

ügyfeleket ellátni:

Okmányirodai ügyek: 
• személyazonosító igazolvány 

• útlevél

• vezetôi engedély 

• diákigazolvány

• ügyfélkapu

• lakcím (járáson belüli bejelentkezések) 

• gépjármû ügyek (átírás, üzembentar-

tó bejegyzés, opció törlés, ideiglenes 

gépjármû kivonás, stb.)

KAB ügyek:
 kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri 

segély iránti kérelem nyomtatvány kiadá-

sa, átvétele és továbbítása

- a nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyil-

vántartott adatokba a társadalombiztosítá-

si nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. 

96.§ (7) bekezdése alapján történô „bete-

kintési jog” iránti kérelem nyomtatvány 

kiadása, átvétele, továbbítása

- TAJ kártya igénylés befogadása

- Európai Egészségbiztosítási kártya 

igénylés befogadása

- táppénz, terhességi -gyermekágyi 

segély, gyermekgondozási díj iránti mél-

tányossági kérelmek elôterjesztése

- méltányosságból - az Egészség biztosítási 

Alap terhére - adható egyszeri segély 

iránti kérelmek átvétele

-gyermekgondozási 

segély igénylése

-anyasági támogatás 

igénylése

-családi pótlék igény-

lése

-gyermeknevelési 

támogatás igénylése

- f o g y a t é ko s s á g i 

t ámogatás i r ánt i 

kérelem-nyomtatvá-

nyok kiadása, kérel-

mek átvétele, továb-

bítása, lakcím/szám-

laszám/változás beje-

lentés, utalásváltozás 

lakcímrôl számlaszámra, eljárás megszünte-

téshez dokumentumok átvétele

- gyermekgondozási díj igénylésével kap-

csolatos eljárás

- terhességi-gyermekágyi segély igény-

lésével kapcsolatos eljárás

- otthonteremtési támogatás iránti 

kérelem

- lakásfenntartási támogatás iránti 

kérelem

- hadigondozottak támogatás iránti 

kérelem

- stb.

Tahitótfalu Kormányablak

házi csapolt sör, pizza, gyros, lángos, 
frissensültek. Hétvégi ajánlatukkal várjuk 
kedves vendégeinket valamint házhoz 
szállítást is vállalunk
Baráti összejövetelek remek helyszíne 
a Tahi Gasztro Terasz

Tahitótfalu, Szentendrei út 17.

06 20 435 4410
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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

V ik i -
aerob ik !
Kedves mozogni vágyó lányok, 

asszonyok!
Szeretettel várlak titeket kedden 

és csütörtökön este 19.00-20.00-ig 
az alakformáló órámra! Helyszín: 

Tahitótfalu, sportpálya, tükörterem. 
Tel.: 30/249-39-87

facebook: 
‘Viki-aerobik’ csoport

1 1

Apróhirdetés
3,5 t furgonra keresek áruterítésre gyakor-
lattal rendelkezô nyugdíjast. Tel.: 06 30 
577-7402

Irodába számítógépes ismerettel és szám-
lázási gyakorlattal rendelkezô nyugdíjas nôi  
munkatársat keresek. Tel.: 06 30 577-7402

Tótfaluban 30 nm-es bútorozott GARZON-
LAKÁS kiadó. Telefon: 0626/386 044 vagy 
0620/460 5921

Visegrádon a Gulyás Csárdába felszolgálót 
keresünk! Telefon: 20-9607 833

Tótfaluban (Gyöpök) szántó eladó. Érd.: 
20/595 0234.

Tótfaluban Jóság dûlôben építési telek 
eladó. Érd.: 20/364 5219, 20/941 2970.

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG 
FIGYELMÉT,

hogy Tahitótfalu községben
2015. november 3-tól 2015. november 17-ig

TÜDÔSZÛRÉS LESZ!
A vizsgálat ideje naponta:

HÉTFÔN: 12.00-18.00 óráig
KEDDEN: 08.00-14.00 óráig

SZERDÁN: 12.00-18.00 óráig
CSÜTÖRTÖKÖN: 08.00-14.00 óráig

PÉNTEKEN: 08.00-14.00 óráig
A TÜDÔSZÛRÉS HELYE: NÉPHÁZ

A szûrôvizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve 

munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt 

összeg. A befizetés a szûrôállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szûrése 

ingyenes, de beutaló és szülôi beleegyezô nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve 

a 18 évnél idôsebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt elôírja, a vizsgálat ingyenes.

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját illetve ha van, 

az elôzô évi tüdôszûrô igazolást!
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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.

Számítógép
szerviz

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

1 2

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
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Plautus mondata jellemzi mindennapja-

inkat. A 2015/2016-os tanév kezdetén szá-

mos feladattal birkóztunk meg eddig, és 

fogunk ezután is. Az évet 295 beírt álta-

lános iskolai és 137 zeneiskolai tanuló-

val kezdtük meg. Az általános iskola 655 

órát, a zeneiskola 153 órát, összesen 808 

órát tart hetente. A tanév 181 tanítási nap-

ból és 5 tanítás nélküli munkanapból áll. 

Pedagógus státuszszámunk 34,8, amelyet 

40 fô lát el, tehát több részmunkaidôs is 

alkalmazásban áll. Az ún. NOKS, vagyis 

nevelô-oktató munkát segítô munkakörök-

ben 3 fô látja el feladatát. Újdonság idén a 

pedagógus minôsítés mellett a tanfelügye-

let rendszere, elôbbiben a tanév során 

5 pedagógus érintett, utóbbiban 2 fô. 

Megalakult intézményünk önellenôrzési, 

belsô ellenôrzési feladatokat ellátó cso-

portja is, amely szintén új kihívások elé 

állít bennünket.

Szeptemberben a tanévkezdésen kívül 

számos más elfoglaltságunk is volt: szur-

koltunk Molnár Gyöngyinek a Nemzeti 

Vágtán, részt vettünk az I. Dunakanyar 

Úszóváltó Versenyen, az Európai Autó-

mentes Napon és az Ôrzôk Napján Szent-

endrén, meglátogattuk az Országos Mezô-

gaz dasági és Élelmiszeripari Kiállítást 

és Vásárt Budapesten, több osztályunk 

kirándult. Együtt voltunk a falu lakóival 

az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek” 

programon, székelykáposztát fôztünk, tán-

coltunk, mesét hallgattunk, zeneiskolása-

ink muzsikáltak. Legközelebb Október 

1-jén 16.30-kor várjuk a zeneszeretô közön-

séget a Római Katolikus Templomba, 

zenés áhítatra a zene világnapja alkalmá-

ból. 

Közkívánatra közlöm a tanév legfonto-

sabb dátumait, amelyet a 28/2015. (V. 28.) 

EMMI rendelet, és éves munkatervünk 

határoz meg:

Szünetek rendje:

• Az ôszi szünet 2015. október 26-tól 

2015. október 30-ig tart. A szünet elôtti 

utolsó tanítási nap 2015. október 22. 

(csütörtök), a szünet utáni elsô tanítá-

si nap 2015. november 2. (hétfô). 

• A téli szünet 2015. december 21-tôl 

2015. december 31-ig tart. A szünet 

elôtti utolsó tanítási nap 2015. decem-

ber 18. (péntek), a szünet utáni elsô 

tanítási nap 2016. január 4. (hétfô). 

• A tavaszi szünet 2016. március 24-tôl 

2016. március 29-ig tart. A szünet elôtti 

utolsó tanítási nap 2016. március 23. 

(szerda) – ez feltehetôleg vidáman telik 

majd, mivel ez a DÖK nap. Ezt tanítás 

nélküli munkanapok követik, ezért 

csak 2015. április 4-én (hétfôn) kell újra 

jönni iskolába.

Általános fogadóórák: 

• 2015. november 9. 16-19 óra között

• 2015. május 2. 16-19 óra között

Országos mérések 

• DIFER (érintett 1. osztályosok): 2015. 

október 9. - 2015. december 4. 

• NETFIT (felsô tagozat): 2016. január 6. - 

2016. június 1. 

• IDEGEN NYELVI MÉRÉS (angol/német, 

6. és 8. osztályok): 2016. május 18. 

• KOMPETENCIAMÉRÉS (6. és 8. osztá-

lyok): 2016. május 25. 

„Quin taces? Scio quid velis.” Kívánok 

mindenkinek eredményekben gazdag új 

tanévet!

Kisné Balázs Enikô 

igazgató

Faluhelyen hajdanában a téli esték 

egyik kedvelt foglalatossága a szövés volt. 

Ekkor készítették el a fiatal lányok a kelen-

gyéjüket, az asszonyok a terítôk, takarók, 

párnák, viseletek anyagait.

Gyerekek és felnôttek jelentkezését vár-

juk a Faluházban induló szövô szakkör-

re, ahol nemcsak a szövés technikájával, 

hanem népi hímzésekkel is ismerkedhet-

nek lányok, asszonyok. A foglalkozásokat 

Dániel Réka, szövô népi iparmûvész és 

szakoktató vezeti.

A z  ok tób e r  végén  i ndu ló  sz a k-

kör elôreláthatólag hétvégén lesz a 

jelentkezôkkel egyeztetett idôpontban. 

Részvételi díj anyagköltséggel együtt 800 

Ft/fô/alkalom (1 alkalom 2 óra).

Jelentkezni Béres Gabriellánál a 30/337-

55-27 telefonszámon lehet.

SAPIENTI SAT

Szövô szakkör indul a 

Faluházban
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Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrázolja, 

küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337 5527-

es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónapban aján-

déksorsoláson vesznek részt. Szeptemberi számunkban a dunavirág 

nevû kérészek augusztus végi rajzása volt látható. Gratulálunk szeren-

csés nyertesünknek, Balogh Péternek. 

Vedd észre!

Képriport: Vasárnapi vásárnap
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Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János 
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370-
863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 • 
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSALÁDSEGÍTÔ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 • 
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ – 
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd, 
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028 
• FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: 
iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 
13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-331 
• 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 
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, 
Hibabejelentés: 06/40881188, 1 mellék 

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.
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Október - Magvetô hava
Mindenszentek hava, Halak (Begyûjtés 
hava)
„Októberben durvul a nyúl szôre,

siess fáért az erdôre.”

„Októberi esô, termékeny esztendô.”

Október 2. Petra
Leodegár – Leodegár ha lombhullató, 

örülj, a jövô év páratlan jó!

Október 21. Orsolya 
Orsolyakor takarítsd be káposztádat,

Simon-Júda hóval tömi be a szádat!

Október 28. Simon - Júdás
Megérkezett Simon-Júdás, jaj már néked 

pôregatyás!

Rég felírta Noé Tokaj hegyormára, 

Hegyaljai kapás várj Simon-Júdásra.

Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ.

Folytatás az 1. oldalról
November 5. csütörtök 18:00 A Pálos Rend története. Fehér 

Barát ábrázolás Tormay Cécile Ôsi küldött c. trilógiájában. 

Elôadó: Újházi Simonné rendtörténész.

November 6. péntek 16:00-20:00 Kosárfonás oktatás Hor-

váth Kata kosárfonó vezetésével. Csak elôzetes bejelentkezés-

sel tudjuk fogadni az alkotó kedvûeket. Az oktatás díja 2500 Ft/

fô, ami magában foglalja az anyagköltséget is. Várjuk jelentke-

zésüket az orsolya@magyarszegelet.hu címen.

Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Ve ze ti: 

Abonyi Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu    

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti: Néhlich Edit, 20/569 

7507

Népház programja
Október 17. 10:00: Habakuk Bábszínház: A csodaszarvas. 

Helyszín: Népház. Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.

Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökume nikus Énekkar 

próbája. Szeretettel várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: 

Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.

Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség megôrzô gyógytorna. 

Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065

A 4M Dance Company Akrobatikus rock and roll és Fashion 

Dance modern tánc edzéseket tart gyerekeknek, és aerobik órát 

felnôtteknek a Népházban. Hétfô 16:00-17:00 alsós, 17.00-18.00 

felsô évfolyamos tánc edzés, szerda: 16.30-17.30 alsós 17.30-

18.30 felsô évfolyamos tánc edzés, 18.30-19.30 nôi aerobik 

Folyamatos csatlakozási lehe tô ség! További információ: Nagy 

Réka: 20/274 16 40, Leiner Orsolya: 30/598 31 68. Megjegyzés: 

Az alábbi idôpontokban az edzés helyszíne az aerobik terem: 

2015. november 2. 4. 9. 11. 16. 18.

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör

Sportcsarnok állandó ingyenes programja
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30 Ju do, kung-fu 

edzés 5-90 éves korig. Edzô: Rácz Gábor.

Aerobic terem állandó programjai (tahi tótfalui sportpá-
lya mellett sport öltözô)
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás kezdô szinten 

7-100 éves korig. Érd.: Sípos István 0630/2742880

Kedd-csütörtök 19:00-20:00: Viki-aerobik. Alakformáló 

torna lányoknak, asszonyoknak. Érd.: 30/249-39-87, facebook: 

‚Viki-aerobik’ csoport Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub

Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, 
utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elô adás ról, a 
jegyekrôl és minden egyéb programról érdeklôdni lehet 
Béres Gabriella mûvelôdés szerve zônél, tel.: +3630/337 5527.

Tahitótfalu októberi programjai
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Októberi idôjóslás
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