
Bizony mondom, hogy gyôz
most a magyar...

Bizony mondom, hogy gyôz most a magyar,
Habár ég s föld ellenkezôt akar!
Azért nem gyôzött eddig is e hon,
Mert sohasem volt egy akaraton;
Most egy a lélek, egy a szív, a kar...
Mikor gyôznél, ha most sem, oh magyar?
Egy ember a haza, s ez halni kész,
S ezért, oh népem, ép ezért megélsz,
S dicsô lesz élted, boldog és szabad,
Amilyen senkié a nap alatt!
S én bátran állom a csaták tüzét,
Tudom, hogy a golyó nekem nem vét,
Tudom, hogy a sors ôriz engemet,
Hogy engemet megölni nem lehet,
Mert én leszek, nekem kell lenni, ki
Ha elleninket mind a föld fedi,

Megéneklem majd diadalmadat,
Szabadság, és a szent halottakat,
Akiknek vére volt keresztvized,
S halálhörgése bölcsôéneked;
Meg kell, hogy érjem azt a szép napot,
Midôn áldásodat reánk adod,
S mi annyi átokteljes év után
Sírunk, mosolygunk az öröm mián,
Midôn, mit eltört láncunk ád, a nesz
Egy szabad nemzet imádsága lesz!
Meg kell, hogy érjem azt a nagy napot,
Amelyért lantom s kardom fáradott!

Petôfi Sándor
Marosvásárhely, 1849. (március 6-7.) 

Folytatás a 4. oldalon

A Képviselô-testület második ülésé-
re február 11-én, csütörtökön 18:00 
órakor került sor. Az ülésen Karácsony 
Ádám képviselô nem vett részt, hiány-
zását elôre jelezte.

Az elsô napirend során a Képviselô-
testület rendeletben fogadta el 
Tahitótfalu Község Önkormányzatának 
2016. évi költségvetését, a Gazdasági 
Bizottság javaslatával megegyezôen. 

A rendelet a honlapon, a hatályos 
rendeletek között megtalálható. 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Március 11. péntek 17:30 Emlékezés az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharcra. Koszorúzás a Hôsök terén, ünnepi mûsor a 

Sportcsarnokban. Részletek a plakátokon.
Faluház programja

Március 3. csütörtök 18:00 A Pálos Rend 

nôi ágának története és a férfi ág visszatelepítése. Elôadó: Újházi 
Simonné rendtörténész. Belépés ingyenes, az elôadó tiszteletdíjához 
hozzájárulást elfogadunk.
Március 4. péntek, március 18. péntek 18:00-20:00:  Szövô 
szakkör Dániel Réka, szövô népi iparmûvész és szakoktató vezetésével. 
Részvételi díj anyagköltséggel együtt 800 Ft/fô/alkalom. Csak elôzetes 
jelentkezés alapján tudjuk fogadni a résztvevôket. Jelentkezni a 30/337-
55-27 számon lehet.                                        Folytatás a 20. oldalon

Tahitótfalu márciusi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácso-
nyt

2 8 3 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 2.

Hídépítés – kultúrák 

és lelkek között 4.

A Vöröskô 7.

A Húsvét idôpontja 8.

Vigyázzunk egymásra 9.

Egyetemes Egy meg Egy 13.

Békés, örömteli húsvéti ünnepeket kíván 
a kedves olvasóknak az önkormányzat
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Döntésre vár a dunakanyari kerékpárút

A dunakanyari kerékpárút hálózat 
megépítésére szolgáló szándék 13 évvel 
ezelôtt fogalmazódott meg. Elsô alka-
lommal ekkor készült el a térséget érintô 
kerékpárút megvalósíthatósági tanul-
mánya. Ezt követôen 2006-ban kistérsé-
gi együttmûködés keretében engedélyes 
tervek készültek, melyek teljes mérték-
ben nem kapták meg a hatósági engedé-
lyeket. 2014-ben kormányhatározat alap-
ján a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ vezetésével ismételten elkészült 
egy megvalósíthatósági tanulmány. 

Jelen ismereteink szerint a kormányzat 
részérôl három prioritási elem ismert. Elsô 
a Budapest - Balaton kerékpáros útvonal, a 
második a dunamenti kerékpáros útvonal, 
ami EuroVelo 6-ként vált ismertté, és a har-
madik a balatoni bringakör. 

A Dunakanyar településeit az EuroVelo 
6 kerékpárút megvalósítása érinti.  

Az itt élô és ide látogató emberek, a 
meglévô turisztikai desztinációk, a zsú-
folt 11-es út terheltsége elengedhetetlen-
né teszi a kerékpárút megépítését. 

A Dunakanyari Önkormányzati Társulás 
polgármestereivel a közelmúltban több 
alkalommal tárgyaltunk annak érdeké-
ben, hogy egyeztessük közös érdekein-
ket. Megfelelô kompromisszumok beik-
tatásával jeleztük egységes szándékunkat 
és elhatározottságunkat. Nem kívántunk 
abba a hibába esni, hogy a projekt esetleges 
elhúzódásának az indoka az önkormányza-
tok közötti egyet nem értés legyen. Mind 
a Duna jobb partján, mind a Szentendrei-
szigeten fekvô települések alapvetô érde-

ke, hogy biztonságosan elérhetôek legye-
nek kerékpárral. Ezzel együtt tudomá-
sul kell vennünk, hogy az EuroVelo 6 
kerékpárút indikátorai (minôsítési muta-
tószámok) a 11-es út melletti nyomvona-

lat preferálják. Annak érdekében, hogy 
a Dunakanyari Önkormányzati Társulás 
települései (Visegrád, Dunabogdány, 
Tahitót fa lu, K isoroszi, Pócsmegyer 
Szigetmonostor, Leányfalu) közös érde-

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. évi KÖLTSÉGVETÉSE (ezer Ft-ban)
   
BEVÉTELEK   KIADÁSOK
Normatív állami támogatások  312 178 e. Ft Személyi kiadások  226 140 e. Ft
Gépjármûadó  19 000 e. Ft Járulékok  60 428 e. Ft
Helyi adóbevételek:   Dologi kiadások  219 772 e. Ft
-építményadó  78 000 e. Ft Szociális kiadások  31 267 e. Ft
-iparûzési adó  65 000 e. Ft Mûködési  támogatás  13 100 e. Ft
-idegenforgalmi adó  2 000 e. Ft Fejlesztési támogatás  15 440 e. Ft
Saját mûködési bevételek  52 770 e. Ft Beruházások  268 203 e. Ft
OEP finanszírozás  9 500 e. Ft Felújítások  46 170 e. Ft
Átvett pénzeszközök mûködésre  16 000 e. Ft 2016. évi elôleg vissza  11 209 e. Ft
Átvett pénzeszköz Vízmû Zrt.  32 162 e. Ft Tartalék  19 622 e. Ft
Fejlesztési célú hitel  154 741 e. Ft
2016. évi áll. tám.elôleg  11 209 e. Ft
2015. évi tervezett pénzmaradvány  158 791  e. Ft     
Bevételek összesen:  911 351 e. Ft Kiadások összesen:  911 351 e. Ft

A 2/2016.(II.12.) sz. költségvetési rendelet  és  mellékletei  honlapunkon megtekintetôk. www.tahitotfalu.hu
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Mészáros Dávid Zsolt
Elhunytak: 
Várady Béla 83 éves, Mezô I. u. 6.
Hortobágyi Ottó Marcell 85 éves, Liget u. 4. 
Konczné Rebe Zsuzsanna 62 éves, Pataksor 14.
Kiss Irma 79 éves, Táncsics u. 6. 
Makray László 58 éves, Táncsics u. 10. 
Vajda Sándorné, 89 éves, Tahitótfalu, 
               Ereszvények u. 81
Házasságot kötöttek: 
Patócs Máté György és Rovnyai Katalin. 

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 

Mély tisztelettel és tiszta szívbôl köszön-
jük mindazoknak, akik elkísérték velünk 
utolsó útjára Kiss Irmát és fájdalmunkban 
osztoztak és végsô nyughelyén a kegye-
let virágait elhelyezték. A család nevében 
élettársa, Bán Mihály és unokája, Berta 
Magdolna.

Köszönetnyilvánítás 

keit eljuttassuk a döntéshozókhoz, 2016. 
március 1-jén dokumentumot írtunk alá, 
amelyet elküldtünk a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumba, Tasó László közlekedés-
politikáért felelôs államtitkár úr részére. 
Levelünk lényege, hogy az érintett tele-
pülések – Szentendre bevonásával – azt a 
kerékpárút nyomvonalat támogatják, ame-
lyet a kormányzat megvalósíthatónak ítél 
és támogatni tud. Ezzel együtt kérjük a 
Szentendrei-sziget kerékpárút hálózatba 
történô becsatlakoztatását. Abban bízunk, 
hogy a nyolc település vezetôje által alá-
írt, több mint 60.000 polgár érdekeit 
képviselô dokumentumot megismerve a 
Minisztérium választ ad azon kérdésünk-
re, hogy milyen nyomvonalon és milyen 
határidôvel valósulhat meg a kormányzati 
programban szereplô kerékpárút. 

A 11-es számú fôút állapota

A kerékpárúthoz hasonlítható össze-
fogással nyolc település vezetôje közö-
sen megfogalmazott levelet juttatott el 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba a 
közlekedéspolitikáért felelôs államtit-
kár részére, a Magyar Közút Nonprofit 
Zr t. vezér igazgatójához, valamint a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei 
Igazgatóság vezetôjéhez. A levélben rög-
zítettük, hogy a Magyar Állam tulajdoná-
ban és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest 
Megyei Igazgatósága kezelésében lévô 
11-es számú országos közút Budakalásztól 
Visegrádig igen rossz állapotban van, több 
helyen balesetveszélyes. A kialakult álla-
pot hosszú amortizációs folyamat ered-
ménye, amely nem csak az útburkolat 
állapotában okozott nagymértékû rom-

lást, hanem a hozzá csatlakozó mûtárgyak 
(útpadkák, szegélyek, vízelvezetô árkok, 
átereszek, gyalogátkelôhelyek) is felújítás-
ra, fejlesztésre szorulnak. 

Az elmúlt napokban lehul ló nagy 
mennyiségû csapadékvíz a 11-es úton 
több helyen, így településeinken is bal-
esetveszélyes helyzeteket teremtett. 
Erôfeszítéseink ellenére a gépkocsi köz-
lekedésben a hatósággal együttmûködve 
korlátozásokat kellett bevezetni. 

Ez a probléma több éve fennáll, és a 
magam részérôl is több alkalommal hiva-
talos formában fotódokumentumokkal 
alátámasztva tájékoztattam a hatóságo-
kat, de a mai napig érzékelhetô megol-
dás nem történt az utak és a mûtárgyak 
állapotában. Az elmúlt években önkor-
mányzatunk saját forrásból elvégezte a 
Honvéd és az Ôsz utcai vízelvezetô árkok 
és átereszek felújítását. Az Önök számá-
ra is látható, hogy esôs idôben a felújított 
vízelvezetô rendszer jól mûködik, ellentét-
ben a Tahitótfalu, Leányfalu közötti szaka-
szon lévô elhanyagolt elavult vízelvezetô 
árkokkal. 

Levelünkben kiemeltük azt is, hogy 
az itt élô települések polgárain kívül a 
Dunakanyarba látogató nagyszámú bel- 
és külföldi vendégek közlekedését is hát-
rányosan befolyásolja ez a nem kimondot-
tan V.I.P útvonal. 

Reméljük, hogy a nyolc település 
vezetôinek aláírásával megküldött levél 
rövid idôn belül meghallgatásra talál és 
e kiemelt földrajzi helyen húzódó két 
számjegyû útvonal a XXI. századnak 
megfelelô közlekedési lehetôséget teremt. 

Dr. Sajtos Sándor
polgármester



4

2 0 1 6 .  M Á R C I U SEgyház,  hagyomány

Hídépítés - mindig is fontos kifejezés volt 
Tahitótfalu polgárai számára, hiszen hídra van 
szükségünk ahhoz, hogy összekapcsoljuk a szi-
getet és a túlpartot. A híd olyan területeket ível 
ugyanis össze, amelyek amúgy - híd nélkül - el 
lennének választva egymástól. 

Életpályámat mérnökként kezdtem - még-
sem mûtárgyakat kapcsolok össze manapság 
technikai megoldások segítségével, hanem 
Krisztus elhívása alapján azon munkálkodha-
tok az Ô kegyelmébôl, hogy olyan személye-
ket, közösségeket hozzak össze egymással, akik 
máskülönben nem találkoznának.

A leg fontosabb szá mom r a a z ,  hog y 
hídépítôvé válhassak Isten és az emberek 
között. Ebben a misszióban fontos szerepe van 
emberek egymáshoz való közelítésének is.

A lelkész i szolgá latomat az Egyesü lt 
Államokban kezdtem, nagy méretû angol 
nyelvû gyülekezetekben. Az elmúlt két évti-
zedben több földrész számos országába eljut-
hattam missziói utakra, Dél-Afrikától kezd-
ve Koreán keresztül Indiáig. A Baptista 
Szeretetszolgálat missziói igazgatójaként szin-
tén sok lehetôségem adódik arra, hogy globáli-
san gondolkodjak és munkálkodjak. 

Nagyon lelkes vagyok abban, hogy 
az ilyen módon kegyelembôl kapott 
lehetôségeimet Tahitótfalu javára is 
fordítsam. Minden hozzánk látogató 
külföldi csoportot igyekszem elhoz-
ni településünkre, ha csak lehetséges. 

Február harmadik hetében így igye-
keztünk iskolánk javára lenni azáltal, 
hogy anyanyelvi tanárokat vittünk el 
sok osztályba, hogy az angol nyelv 
oktatását segíthessük. Ezen a héten 
egyszerre járt gyülekezetünkben egy 
kanadai, egy angliai és egy egyesült 
államokbeli csoport. 

Külföldi barátaimmal megláto -
gattuk az önkormányzatot is, ahol Dr. Sajtos 
Sándor polgármester úr nagyon szívélyes ven-
déglátását élvezhettük. Brian Loughmiller, a 
texasi McKinney városának polgármestere egy 
szép levelet küldött Sajtos polgármester úrnak, 
amit két nyelven (angolul és magyarul) is elké-
szítettek Amerikában. Ezt Richard Lee lelki-
pásztor, a 6.000 fôs helyi gyülekezet, a First 
McKinney Baptista Gyülekezet vezetô lelki-
pásztora nyújtotta át.

Nagyon kedves gesztusként polgármeste-
rünk a vasárnapi istentiszteleten feleségével, 
és Kósa Klára mûvésznôvel megjelenve egy 
csodás ajándékot adott át J.D. Kennedy testvér-
nek, aki elviszi azt Sajtos Sándor úr McKinney-
beli kollégájának. Az ajándék Kósa mûvésznô 
gyönyörû kerámia alkotása és mûvészeti 
albuma volt. Richard Lee vezetô lelkipásztor 
elmondta, hogy a polgármesterünktôl kapott 
Magyarország és Tahitótfalu zászló az ô irodai 
asztalán kap majd helyet.

Jó volt ismét átélni azt, hogy maga a Mennyei 
Atya munkálkodik akkor általunk, ha mindany-
nyian a magunk lehetôségei szerint beállunk 
Isten hídépítô munkájába. Ekkor ugyanis az 
egységért, szeretetért, egymás elfogadásáért és 
megbecsüléséért dolgozunk. Egymástól amúgy 
elválasztott dolgokat kapcsolunk egybe: kultú-
rákat, közösségeket, lelkeket. Erre Isten min-
den alkalommal rámosolyog az égbôl.

Steiner József lelkipásztor

Hídépítés - kultúrák és lelkek között

Folytatás az 1. oldalról
Petôfi életének utolsó idôszakát majdnem 

teljes egészében Erdélyben töltötte. Ez összes-
ségében nem sok idô, de éppen az itteni tar-
tózkodásához fûzôdik életének két döntô ese-
ménye: a házasság és a szabadságharc. Ô úgy 
mondaná szabadság, szerelem. Mikor Szendrey 
Júliát eljegyezte, ezt írta: ,,Ez idôtôl számítom 
életemet.” Majd Segesvár mellet teljesedett be 
sorsa: ,,ott essem el én a harc mezején.”

Ezt a versét a költô március 15-e elsô évfor-
dulójának küszöbén írta, amikor a császári csa-
patok már Pesten voltak, de ô még hitt az erdé-
lyi hadjárat sikeres kimenetelében és a szabad-
ságharc végsô gyôzelmében. 

Petôfi reményei Bem József erdélyi hadjára-
tában válnak valóra.

Január 13-án Kossuth Lajoshoz írt levelé-
ben arra kéri a Honvédelmi Bizottmány elnö-
két, hogy helyezzék át Erdélybe, a Bem vezeté-
se alatt álló hadsereghez. 

„Csak arra kérem Önt – írja -, tétessen 
át a 28-ik zászlóaljtól Bem táborához; ha 
dicsôséggel nem harcolhatok, gyalázatot sem 
akarok nevemre hozni, s mostanában, véle-

ményem szerint, gyalázat nélkül csak Bem 
oldala mellett lehet az ember.”

Kossuth Lajos válasza nem késik:
„A Honvédelmi Bizottmány elnöke a 

Hadügyminisztériumnak. 636.
A Honvédelmi Bizottmány jónak látta 

Petôfi Sándor 28-ik honvédszázadost azon 
zászlójától, hol eddig szolgált, Bem tábornok 
hadseregéhez áttenni.

Mirôl a Hadügymisztérium tudomás és az 
illetô zászlóaljai tudatás végett ezennel érte-
síttetik.

Debrecen, január 17-én.”
A Honvédelmi Bizottmány elnöke
Kossuth Lajos (s.k.)
802. érk. 18/1849.
A szabadsághoz intézett felhívás még 

erôsebb hangsúlyt kap a költô utolsó politikai 
cikkében:

,,Mert gyôzni fogunk, honfitársaim, ez oly 
bizonyos, mint, hogy kétszer kettô az négy. És 
ezt nem az ábrándos, csalékony remény mond-
ja nekem, hanem a csalhatatlan világtörténet. 
Aki a múltba néz, a jövôbe lát, éppen úgy, mint 
látni a víz mélyében a magas eget. A történet 

azt bizonyítja, hogy minden eszme csak akkor 
gyôz, ha világszerûvé lesz, de akkor okvetlenül 
gyôz, akkor könnyebb magát a világot megsem-
misíteni, mint azon eszmét kiirtani. Így volt 
hajdan a kereszténységgel, így van most a sza-
badsággal…

Csak tavaszig ne hagyjuk magunkat, akkor 
segítségünkre lesz Európa, ámbár én jobb sze-
retném, ha nem lenne, hogy azt mondhassuk: 
a magunk emberségével vívtuk ki a szabadsá-
got!”

Hiába várták más népek segítségét, mint 
ahogy az Európa csendes, újra csendes címû 
költeményében is írja: 

,,Magára hagyták, egymagára
A gyáva népek a magyart.”
Sajnos ez napjainkban sincs másképp. 
Petôfi hitvallása mindvégig  a szabadság 

volt, és vele együtt a negyvennyolcas ifjak 
mindannyiunknak szóló üzenete a szabadsá-
gon kívül : küzdelem, igazság, haza, összetar-
tozás. 

Petôfiék szelleme ma is kötelez.
Kubanek István

     képviselô

Bizony mondom, hogy gyôz most a magyar...
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Folytatás az 1. oldalról
Ezt követôen a Képviselô-testület a már-

cius 15-i ünnepség elôkészítésével kapcso-
latban Béres Gabriella mûvelôdésszervezô 
tájékoztatását hallgatta meg, majd támo-
gatta a Pollack Mihály Általános Iskola 
és AMI tantestületének javaslatát és idei 
évben a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díját 
Csipak Borbála 8. A. osztályos tanulónak 
ítélte. A díj átadására a március 15-i ünnep-
ség keretében kerül sor. Kubanek István a 
Kulturális Bizottság elnöke ismertette a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú 
Alapítvány kuratóriumának döntését, 
mely szerint az Alapítvány díjazottjai idén 
Halász Csenge és Patai Barnabás az iskola 
tavaly elballagott diákjai.

A következô napirendi pont folyamán a 
Képviselô-testület a két ülés között történt 
fontosabb eseményekrôl kapott tájékozta-
tást, majd a bizottsági beszámolók során 
két döntést hozott. 

Elsôként a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság javaslatára 

támogatta a B-Angel Kft. megbízását a 
község területén térfigyelô rendszer ter-
vezésére és kivitelezésére, ezt követôen 
a Kulturális Bizottságot bízta meg, hogy 
az arculati kézikönyv meglévô anyagainak 
felülvizsgálatát végezze el és a hiányzó ele-
mek kialakítására tegyen javaslatot. 

Ezután a tulajdoni ügyek napirendi 
pont tárgyalása következett. Az Együtt 
Egymásért Dunakanyar Egyesület kérel-
mének megfelelôen, a Képviselô-testület 
a Sportcsarnokot térítésmentesen bizto-
sította a március 5-re tervezett rendez-
vény lebonyolításához. Következô dön-
tésével a 4653 hrsz-ú önkormányzati út 
elnevezésérôl határozott, így az említett 
közterület a Rét utca elnevezést kapta. 
A Tahitótfalui Óvodák 2016/2017-es 
nevelési évére történô beiratkozásának 
idôpontját 2016. május 2. és 2016. május 
13. között határozta meg, majd döntött az 
óvodák nyári zárásának idôpontjáról is. A 
„Tornacsarnok épületgépészeti felújítása” 
tárgyú fejlesztés kiviteli munkáival, tekin-

tettel a beérkezett ajánlatokra a SU-Fa 
Profi Kft.-t bízta meg. Elfogadta a Fôvárosi 
Vízmûvek Zrt. által nyújtott 1%-os díj-
kompenzáció 2016. évi felhasználásának 
tervét, mely az Önkormányzat 10. éves 
vízbázis-védelmi koncepciója alapján 
került elkészítésre. Döntött a Falugyûlés 
idôpontjáról, valamint a Szólabda Stúdió 
számára nyújtott támogatás összegének 
emelésérôl, a szerzôdés módosításáról.  

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági 
Szabályzat megismerését követôen a 
Képviselô-testület zárt ülésen folytatta 
munkáját, ahol két határozatot hozott. 
Elsôként kedvezményt nyújtott a Baba-
Mama Klub részére a Sportszár bérleti díjá-
ra vonatkozóan, majd a Topán cipôbolt 
bérleti díjának felülvizsgálatát végezte el, 
és a megváltozott körülményekre tekintet-
tel a csökkentette a díjtétel összegét. 

Tahitótfalu, 2016. február 23.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya 

jegyzô
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Önkormányzati hírek

1./ A pályázat célja

Tahitótfalu Község Önkormányzata a 
közmûvelôdési, kulturális, oktatási, sport 
és szociális területen mûködô civil szer-
vezetek számára vissza nem térítendô 
támogatást nyújt Tahitótfalu közéletét, 
fejlôdését elôsegítô céljaik megvalósításá-
hoz. 

2./ A támogatásra rendelkezésre álló for-
rás és az elnyerhetô támogatás

2016-ben a támogatásra szánt pénzkeret:   
1.500.000 Ft.

3./ A támogatottak köre

Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu 
székhellyel rendelkezô
•	 alapítványok
•	 egyesületek
•	 jogi	személyiséggel	rendelkezô	szerve-

zetek
•	 jogi	személyiséggel	nem	rendelkezô	

szervezetek,
akik részére az önkormányzat a 2015. évi  
tevékenységük értékelése alapján, illetve a 
2016. évi   önkormányzati  rendezvénynap-
tárban szereplô önkormányzati rendezvé-
nyek elôkészítésében és lebonyolításában 
vállalt kötelezettségük alapján állapít meg 
támogatást. Mûködésre max. 50. 000 Ft 
támogatás adható.  
Nem nyújthatnak be pályázatot:

•	 pártok
•	 önkormányzati	fenntartású	intézmé-

nyek
•	 közalapítványok
•	 azok	a	civil	szervezetek,	amelyek	a	köz-

hasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi 
CLV. törvény 26 § d. pontja szerint köz-
vetlen politikai tevékenységet folytat-
nak.

4./ A pályázati anyag tartalma

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével 
lehet.  
Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban 
(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) vehetô át 
az iktatóban ügyfélfogadási idôben vagy 
letölthetô a település honlapjáról.
A pá lyázat beadásáva l  eg y idejû leg 
(legkésôbb) a 2015. évi tevékenységrôl 
szóló beszámolót is mellékelni szükséges. 

5./ A támogatási döntés, az elbírálás 
határideje

A támogatások odaítélésérôl a Kulturális 
Bizottság javaslatára a Képviselô-testület 
dönt legkésôbb 2016.04.30-ig. A pályá-
zókat a pályázati döntés után 5 munkana-
pon belül értesítjük az  eredményrôl.  A 
civil szervezetek az elnyert támogatást a 
támogatási szerzôdésben meghatározott  
módon  egy összegben vehetik igénybe. 

6./ A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendô támo-
gatás, melyet a támogatott szervezet célja 
szerinti tevékenységének, mûködésének 
költségeire használhatja fel 2016. decem-
ber 31-ig.

7./ A pályázatok beadásának módja, 
helye és határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. 
03.31. 15,00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Polgár-
mes teri Hivatal (Tahitótfalu, Kossuth 
Lajos u. 4.)  
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati pél-
dányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra kérjük, írják rá: „Civil pályá-
zat”
Hiánypótlásra a pályázat leadási határ-
idejétôl számított 5 napon belül egy alka-
lommal van lehetôség.
A formailag nem megfelelô pályázatok 
elutasításra kerülnek.

8./ További információ

A pályázattal kapcsolatos további infor-
máció Kubanek István képviselôtôl 
kérhetô a 06-30-349-4632 telefon-
számon valamint Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatalban Patainé 
Balogh Zsuzsanna ügyintézônél a 06-30-
509-2749 telefonszámon.

Pályázati kiírás civil szervezetek részére
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A személyes gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti alapellátások és gyermekvédel-
mi szakellátások térítési díjáról és az igény-
lésükhöz felhasználható bizonyítékokról 
szóló 328/2011. (XII. 29.) kormányrende-
let 2016. január 1-jével kiegészült, amely 
alapján a szünidôben és egyéb évkö-
zi szünetben is biztosítani kell a napi 
egyszeri fôétkezést a halmozottan hát-
rányos helyzetû valamint a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülô gyermekek számára. 

A szünidei gyermekétkeztetés meg-
szervezésére a jogosult gyermek beje-
lentett tartózkodási helye szerinti tele-
pülési önkormányzat a köteles. A tele-
pülési önkormányzatnak a szün idei 
gyermekétkeztetést a tanév rendjérôl 

szóló miniszteri rendeletben meghatá-
rozott 
− ôszi, téli és tavaszi tanítási szünet, 

valamint az óvoda zárva tartásának 
idôtartama alatti munkanapokon, 
továbbá

− a nyári tanítási szünet idôtartama 
alatt legalább negyvenhárom mun-
kanapon, valamint 

− az ezen idôtartamra esô, az óvoda 
zárva tartásának idôtartama alatti 
munkanapokon kell biztosítania. 
A jegyzô minden év szeptember 

15-éig, elsô alkalommal 2016. febru-
ár hónapban írásban tájékoztatja fenti 
lehetôségrôl azon hátrányos helyzetû 
és rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülô, halmozottan hát-

rányos helyzetû gyermek szülôjét vagy 
más törvényes képviselôjét, amennyi-
ben a hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzet február 01-jén fennáll. 

Fentiekkel kapcsolatosan kérjük, 
keresse Bihariné Klimkó Erzsébet igaz-
gatási-gyermekvédelmi ügyintézônket 
telefonon a 06-26/387-198/6-os mel-
léken vagy ügyfélfogadási idôben 
Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal épületének 6. irodában!

Bôvebben a www.tahitotfalu.hu honla-
pon tájékozódhatnak.

Tahitótfalu, 2015. február 15.

Eôryné dr. Mezei Orsolya s.k.
      jegyzô

Tahitótfalu község önkormányzata tele-
pülésünk értékes faluképének megóvá-
sa, a helyi jelentôségû építészeti értékek 
védelme érdekében pályázatot hirdet az 
értékmegôrzô és teremtô felújításokra. A 
pályázat lehetôséget biztosít utcai hom-
lokzat esetén: maximum 400.000 Ft, utcai 
kapu, utcai kerítés felújítása esetén: maxi-
mum 100.000 forint vissza nem térítendô 
pénzügyi támogatás igénybe vételére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2016. április 20. 12. óra.

A pályázatra írásban a honlapon találha-
tó adatlapon lehet jelentkezni, a pályázó 
által összeállított költségvetés és a terve-
zett felújítás rövid ismertetésével és fotó-
jával.

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

Az Ingatlan-nyi lvántartási törvény 
(Inytv.) 2015. májusi kiegészítése lehetôvé 
tette, hogy a zártkertek tulajdonosai 
egyszerûsített eljárásban kezdemé-
nyezhessék az ingatlan mûvelés alóli 
kivonását. Az erre irányuló kérelmek 
2015. november 30. napjától adhatók be 
a földhivatalokba, a zártkerti tulajdono-
sok 2016. december 31. napjáig élhet-
nek ezzel a kedvezményes lehetôséggel 
és kérhetik az ingatlan nyilvántartás-
ban zártkertként nyilvántartott ingat-
lanuk mûvelési ágának megváltozta-
tását „mûvelés alól kivett” területként 
történô átvezetését.

Az eljárás célja: a zártkert értékesítésé-
nek, használatának egyszerûsítése! A jog-
szabályi határidôt követôen ismét csak az 

általános szabályok alapján történhet meg 
a mûvelés alóli kivonás, ami lényegesen 
hosszadalmasabb és költségesebb eljárás, 
ezért minden zártkerti tulajdonosnak java-
solható, hogy a rendelkezésére álló idôben 
adja be a kérelmét a földhivatalba.

Az eljárás díjmentes!
Ki kezdeményezheti az eljárást?
A kérelmet- egy külön erre az eljárásra 

rendszeresített formanyomtatványon – a 
tulajdonos(társak)nak ( vagy meghatalma-
zottnak) az ingatlan fekvése szerint illeté-
kes járási hivatalnál kell benyújtania. A for-
manyomtatvány letölthetô a foldhivatal.
hu oldalról a nyomtatványok „A zártker-
ti mûvelés alól kivont területként történô 
feltüntetés iránti kérelem” menüpontból.

A kérelem mellé egyéb okiratot csatol-

ni nem kell, kivéve a meghatalmazást, ha 
meghatalmazott jár el, illetve közös tulaj-
donban álló zártkerti ingatlan esetén a 
többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatko-
zatát is.

Az épületfeltüntetést és a belterületbe 
vonást nem helyettesíti az eljárás! 

Bôvebben a www.tahitotfalu.hu honla-
pon tájékozódhatnak.

A jogszabályváltozásról bôvebb felvi-
lágosítást a Szentendrei Földhivatal tud 
adni: 
Cím: 2000 Szentendre, Dunakanyar 
Körút 1. 
Levélcím: 2001 Szentendre 1., Pf. 59.tel: 
06-26-301-743  Fax: 06-26-312-331
Ügyfélfogadás: Hétfô: 13-16, Szerda: 8-16, 
Péntek: 8-12

Tájékoztató az év közben, az évközi szünetben és a szünidôben 
történô gyermekétkeztetés rendjérôl

Pályázati kiírás – Tahitótfalu szigeti településrészén lévô 
helyi védett épületek külsô utcai homlokzatának, utcai kapu-

jának, kerítésének helyreállítására

Zárkerti ingatlantulajdonosoknak!
Tájékoztató a megváltozott jogszabályokról az ingatlanok mûvelés alóli 

kivonásával kapcsolatban



Községünk területének egyik legszebb pontja 
a Tahi Urbéresek erdejében magasodó Vörös kô 
(521m). Ismerkedjünk meg vele kicsit közelebb-
rôl, hogy kedvet kapjunk egy szép kiránduláshoz. 

Hegyeink a Visegrádi hegység részei, amely a 
Pilis üledékes kôzeteitôl eltérôen vulkáni eredetû. 
A két hegység, és egyben a Dunántúli- és az 
Északi-középhegység határát a Pomáz- Két-bükkfa-

nyereg-Pilisszentlélek vonalában húzódó törés 
képezi.

A Visegrádi-hegységet trachytok, ezeken belül 
andezit vulkánok lávái és tufái alkotják. A vulká-
nok mûködése kb. 20 millió évvel ezelôtt a har-
madkor miocén idôszakában kezdôdött, és 
többmillió évvel ezelôtt fejezôdött be. A kiömlött 
kôzetanyag meglehetôsen egyenletesen elterülô 
fennsíkot képezett, melyet az erózió (szél, víz) ala-
kított a mai völgyekkel, patakmedrekkel szabdalt 
formára.

A Vöröskô elsô okleveles említése 1370-bôl 
származik, egy valószínûleg a Tölgyfa utca kör-
nyékén feküdt, Szamárd (Zamard) nevû falu fölöt-
ti hegyként. Neve akkor Szamárkô (Zamarkew) 
volt. Mai nevét a területen vöröses színben is 
elôforduló kôzetektôl, szikláktól kapta. A 19. szá-
zad elején már Vörös Kôszikla Teteje, majd rövi-
den Vereskô, Vöröskô volt a neve.

Talán a legismertebb irodalmi említése Nádler 
Herbert (1883-1951) zoológus, vadász, szakíróhoz 
fûzôdik, aki az 1920-as években bérelt vadászte-
rületet a Vöröskô környékén. Vadászemlékeirôl 
több könyvet írt, köztük a Vadásznapok, vadász-
évek (1937) címût, benne több történet színhelye 
a Tahi erdô; a Szerencsi kôbánya, a Villám oldal, a 
Hétvályú és a Vöröskô.

A II. világháború után a Természetjárók Turista 
Egyesülete 1945-ben elhatározta, hogy emlék-
oszlopot állít a szovjet katonák emlékének. Az 
emlékmû avatására 1946 áprilisában került sor, 
Zamercev tábornok jelenlétében. A tábornok 
elmondta, hogy innen lôtték német ágyúk a Duna 
váci oldalán vonuló szovjet gépkocsikat. Apámtól 
úgy hallottam, hogy a Vöröskônél megfigyelôk 
voltak, akik onnan irányították a hegyoldalban lej-
jebb elhelyezett ágyúkat.

Emléktúrák, természetjáró és tájfutó verse-
nyek, ifjúsági találkozók színhelye volt 1991-ig. Az 
esôbeállókat, pihenôket a Pilisi Parkerdô gazda-
ság építette és gondozta. Ma is jelzett turista uta-
kon érhetünk a Vöröskôre. A legismertebb jelzett 
útvonal a Bercsényi utcából indul, a sárga, majd 
sárga-piros jelzésen. A Vöröskônél a legjobb kilá-
tóhely a nagy esôbeálló „alatt” található.

Budai Mihály

7

2 0 1 6 .  M Á R C I U S Önkormányzat

Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselô-testülete a 17/2015. (VII.21.) 
Önkormányzati rendeletével a települé-
si hulladék gyûjtésére és elszállítására 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályai-
ról rendeletet alkotott, amely 2016. január 
01-én lépett hatályba. Az új rendelet meg-
alkotását az új hulladéktörvényben meg-
határozott követelmények, valamint tele-
pülésünkön az elmúlt években tapasz-
talt, a hulladékgyûjtéssel összefüggô - 
gyakran negatív – tapasztalataink indo-
kolták. Már hatályos Tahitótfalu Község 
Önkormányzata Képviselô-testületének 
13/2015. (VI.12.) önkormányzati ren-
delete a közösségi együttélés alapvetô 
szabályairól és ezek megszegésének 
következményeirôl. E két rendelet együt-
tes alkalmazásával fogunk egy új korszerû, 
a törvényi követelményeknek megfelelô 
hulladékgyûjtési rendszert kialakíta-
ni. Mindkét rendelet teljes terjedelmé-
ben megtekinthetô Tahitótfalu honlapján 
(www.tahitotfalu.hu).

A legfontosabb változások a hulladék-
szállítás rendszerében:

- Minden ingatlantulajdonos számá-
ra kötelezô a szervezett hulladék-
gyûjtésben részt venni. A szünetelte-
tés speciális eseteit is tartalmazza a ren-
delet.

- A házhoz menô szelektív hulladék-
gyûjtés igénybevétele kötelezô.

- Új üveggyûjtô pontok kerülnek kiala-
kításra Tahiban a Tesco parkolóban az 
üzletek, boltok közelében.

- Az intézmények és gazdálkodó szerve-
zetek részére is kötelezô a szervezett 
hulladékgyûjtésben részt venni.

- Közterületen az utcai hulladékgyûjtôk 
kivételével, hulladék elhelyezése tilos.

- A szelektív hulladékgyûjtô szigetek kör-
nyezetében térfigyelô rendszer kerül 
kialakításra.

A település tisztaságáért érzett felelôs-
ségünk miatt a hulladékgazdálkodás rend-
jének megsértôivel szemben a jogsza-
bályban leírtak szerint fogunk eljárni. A 
kiszabható bírság magánszemélyek esetén 
50–150 ezer Ft, jogi személyek (pl. keres-
kedelmi tevékenységet folytató vagy ven-
déglátó vállalkozások) esetében akár 1,5 
millió forint is lehet.

Értesítjük Önöket, hogy 2016-ban a 
veszélyeshulladék-gyûjtés idôpontja: 
2016. június 25. (szombat) 0800 és 1200 
óra között. Helyszín: Tótfalu TSZ-szel 
szemben és Tahiban a Gazdabolt mellett. 
Veszélyes hulladékot a gyûjtôponton lead-
ni csak lakcímkártya bemutatásával vagy 
a Tahitótfalui ingatlan helyrajzi számának 
bemondásával lehet.

A lomtalanítás idôpontja Tótfalu telepü-
lésrészen 2016. június 25. (szombat), Tahi 
településrészen 2016. július 2. (szombat).

2016. március 15-tôl az egyszemélyes 
háztartásban élôk 60 literes hulladékgyûjtô 
edényt igényelhetnek. Jelentkezni lehet a 
Polgármesteri Hivatalban 2016. március 
15. után.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosaink!

Értesítjük a tahitótfalui ingatlantulaj-
donosokat, hogy községünk önkormány-
zata 2016. március hónapban ismét bizto-
sítja az ingatlanokon keletkezett faágak és 
venyige térítésmentes elszállítását. Aki ezt 
a szolgáltatást igényli, az 2016. március 1. 
után jelentse be a Polgármesteri Hivatalba 
(T: 26/387-123, 127-es mellék, vagy ktf@ 
tahitotfalu.hu) ezt követôen összekötve, 
max. (15 kg-os csomag) rakja ki az ingatlan 
elé az ágakat. (Fenyô, tuja, valamint 6 cm 
vastagságot meghaladó ágakat nem szállí-
tunk el.) Kérünk mindenkit, hogy fokozot-
tan figyeljen arra, hogy a kirakott ágak a for-
galmat ne akadályozzák! Felhívjuk a figyel-
met arra, hogy a faágakon és venyigén kívül 
közterületen elhelyezett hulladék esetén, 
valamint a korábban kirakott ágak esetén 
szabálysértési eljárást kezdeményezünk!

 
Polgármesteri Hivatal

Faág és venyige 
térítésmentes 
elszállítása

A Vöröskô



8

2 0 1 6 .  M Á R C I U SHagyomány

Húsvét a keresztények legfontosabb 
ünnepe. Kezdetben nem is ünnepel-
tek mást, csak Krisztus feltámadását, azt 
viszont minden vasárnap (ezért fontos 
minden vasárnap templomba menni). 
Furcsa az a terjedô szokás is, hogy hús-
vétot húsvéthétfôvel azonosítják, pedig 
az már csak húsvét másnapja. Persze, aki-
nek a húsvét a munkaszüneti napot, a 
locsolást, a bált, a sonkát-tojást, még rosz-
szabb esetben az alkoholizálást jelenti, az 
érthetô módon nem szeretne Krisztus fel-
támadására gondolni. Pedig a feltámadás 
a mi célunk is. A sonka és a munkaszü-
net nem boldogít, még az alkohol is csak 

elfeledteti a fájdalmakat ideig-óráig. A fáj-
dalmakat gyógyítani (=szódzein, salvare!) 
egyedül a feltámadás képes. A feltámadt 
test nem betegszik meg, nem hal meg, 
nem okozhat neki semmi szomorúságot. 
Olyan szabad lesz mindentôl, mint a feltá-
madt Krisztus!

De mikor van húsvét? Az evangélium 
szerint Jézust a zsidó húsvét, a pészah 
elôkészületi napján feszítették kereszt-
re (vö. Jn 19,14). Ez a nap abban az 
évben péntekre esett (innen a nagypén-
tek). Sürgôsen el is kellett temetni, mert 
este 6 után már szigorú munkatilalom 
volt. Ezért mentek ki az asszonyok a sír-
hoz két nap múlva, vasárnap, az ünnep 
elmúltával, hogy megadják a végtisztes-
séget Jézusnak (Lk 24,1). A zsidó húsvét 
niszán hónap 15-én van, egy nappal a tava-
szi napéjegyenlôség utáni elsô holdtölte 
után. Innen adódott a húsvét számításának 
legalapvetôbb szempontja: legyen a tavaszi 
napéjegyenlôséget követô elsô holdtölte 
utáni vasárnap. Ázsia tartományban azon-
ban a zsidókkal együtt niszán 14-én ünne-
pelték, tehát Jézus kereszthalálát helyez-
ték a középpontba (quartodecimalismus). 
Több zsinaton is próbálták rendezni a 
nézetkülönbséget Rómával, még az agg 
Polikárp is tárgyalt Anicétusz pápával, de 
sikertelenül. Az igazi ribillió akkor tört ki, 
amikor egy Blastus nevû ázsiai pap hívei-
vel Rómában niszán hó 14-én ünnepelte a 
húsvétot és annyira követték a zsidó szoká-

sokat, hogy még húsvéti bárányt is öltek. 
Viktor pápa (189–198) ki akarta közösíte-
ni ôket, de Szent Iréneusz közbenjárásá-
ra, aki Polikárpra és Anicétuszra hivatko-
zott, elállt ettôl. A húsvéti vitában csak a 
níceai egyetemes zsinaton (325) sikerült 
végleg megegyezni: végre mindenki felad-
ta a quartodecimalismust.

D e  h o g y  m i k o r  v a n  a  t a v a s z i 
napéjegyenlôség utáni holdtölte, az továb-
bi problémákat vetett fel. Számos számí-
tási mód lehetséges, de nagyon nehéz 
összeegyeztetni a csillagászati megfi-
gyelésekkel. Alexandriában és Rómában 
különbözô számítási módot alkalmaz-
tak: Alexandriában egy 19 éves, Rómában 
egy 84 éves ciklust. A nehézséget a Hold 
ciklusainak szabálytalanságai okozták. 
Megoldást Dionysius Exiguus talált (aki 
500 körül kiszámította Jézus születésének 
idôpontját, azóta is ezt az idôszámítást 
használjuk az egész világon). Ô egy mind-
két módszernél pontosabb, 95 éves ciklust 
dolgozott ki és ki is számította a húsvét 
idôpontját a következô 95 évre. Innentôl 
kezdve már nem volt különbség az egész 
egyházban a húsvét idôpontját illetôen. 
Újabb problémát csak a Gergely-naptár 
1582-es bevezetése jelentett, amelyet az 
akkor már ötszáz éve elszakadt ortodoxok 
presztízsokokból nem vettek át (máig).

Tavaly a zsidó húsvét éppen egybeesett a 
kereszténnyel, pontosabban niszán hó 14. 
nagypéntekre esett, mint Jézus halálakor. 
Június 12-én pedig Ferenc pápa a lateráni 
bazilikában arról beszélt, hogy a katolikus 
egyház VI. Pál óta nyitott arra, hogy meg-
egyezzen az ortodox egyházakkal a húsvét 
fix dátumon való ünneplésében. Ahogy 
fogalmazott: „Bartolomaiosz ökumenikus 
pátriárka két helyen megengedte a Húsvét 
közös ünneplését. Így Finnországban is, 
ahol az ortodoxok kisebbségben vannak 
és elfogadták a lutheránus keresztények 
húsvétját, hogy ne okozzanak botrányt 
a kettôs ünnepléssel: »Mikor támadt fel a 
Krisztustok?« – »Ma« – »A miénk majd egy 
hét múlva«. Ez egy botrány!” 2000–2050 
között a kettôs idôszámítás ellenére 16 
évben is ugyanazon a napon volt a hús-
vét Keleten és Nyugaton. Óriási ökumeni-
kus és egyházdiplomáciai eredmény Kirill 
orosz pátriárka és Ferenc pápa közelmúlt-
beli találkozója a kubai repülôtéren, de a 
húsvét közös idôpontban való ünneplése a 
híveket is közelebb hozhatná egymáshoz. 
Istennek hála protestánsok és katolikusok 
között ebben nincs különbség, tehát min-
den falubelinek áldott húsvéti ünnepeket 
kívánok március 27-re!

Erdôs Attila

A húsvét idôpontja

Tele van a világ „istenekkel”,
Annak hiszi magát sok ember,
Elképzelt „fennség” is van rengeteg,
Ám ember-léptékû, igazi csak EGY!

Jézus Krisztus értem, érted szállt ide,
Kisgyermekként szalma-jászol fekhelye,
S ahogy nôtt, úgy figyelt, adta magát,
Tizenéves tanítja a tanultak hadát. 

Harminc éves, és ami rábízatott,
Szertejárva, mindenkinek jó hírt hozott,
Gyógyít, tanít és megbocsát,
Ezután jön igazából gyógyulás.

Akik ezt komolyan vették,
Messiásukat követték,
Tanítványok sokasága ment nyomán,
Szeretet-hont építeni már korán.

S jött az óra: önként teszi,
Magát keresztre feszítni engedi,
Kínok között gyötrettetik fájdalmak férfija,

Értem, miattam, helyettem szenved Isten Fia.
Az egyetlen Jó és Igaz, teljesen bûntelen,
Kiírtatik. Nincs kegyelem …
Teste zárul szikla-sírba,
Rettenet-gyász két éjszaka.

És van még ilyen csoda itt?
A SZENT a sírban nem hagyatik.
Harmadnapra épen, újra,
Közénk jön Ô, feltámadva! ! !

Örülj szívem, a legyôzhetetlen
Jézus, tied! Ô élô Isten!
Elsô zsenge, Isten-Bárány,
Úgy szeret, de úgy, élte árán!

Bárki imád bárki mást,
Nem érti a Messiást,
Sem az örök életet,
Sem azt, ahogy Isten szeret . . . 

Arany Júlia
2016. 02. 14.

Arany Júlia: Jézus él!
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A netezés netovábbja

Egy globális kampány részeként, ma már több mint 
60 országban - köztük Magyarországon is – megren-
dezik a Biztonságos Internet Napját. A minden évben 
a második hónap második hetének második napján 
megtartott esemény célja, hogy felhívja a szélesebb 
közönség, ezen belül is elsôsorban a fiatalok és gyer-
mekek figyelmét a mobiltelefonok és online techno-
lógiák tudatosabb és biztonságosabb használatára. 

Idén a Biztonságos internetezés világnapja 2016. feb-
ruár 9.

Ismert tény, hogy a 
gyermekek, fiatalko-
rúak – fôként pihenés, 
kikapcsolódás céljából 
– szabadidejük nagy 
részét internetezés-
sel töltik a számítógép 
elôtt. Az iskolai programjaink során is megdöbbenve 
tapasztaljuk, hogy már az alsós kisgyerekek is rend-
szeres Internet használók, naponta gyakran órákat 
„lógnak a neten”. A gyerekek jól kiismerik magukat 
a világhálón, a szülôk pedig gyakran nem is tudják, 
hogy miféle veszélyeket rejt a virtuális világ. Csalók, 
adathalászok, zaklatók és pedofilok prédái lehetnek 
a gyermekek.

 

Fontos, hogy a szülôk, tanárok rendszeresen beszél-
gessenek a gyermekekkel internetezési szokásaikról 
és arról, hogy miként lehetnek online is biztonság-
ban. Ehhez adunk most néhány tanácsot:
1. Kérdezze meg a gyermeket, hogy milyen honlapo-
kat szeret nézegetni és milyen célból! 
2. Kérdezze meg, mit tesz az adatai védelme és a 
biztonságos internetezés érdekében! Elôfordult-e, 
amikor úgy érezte, hogy bántja vagy zavarba hozza 
egy információ, beszélgetés,  kép vagy videó? 
Beszélgessen vele arról, hogyan elôzheti meg legkö-
zelebb ezeket a helyzeteket, illetve mit tehet ilyen 
esetekben! 
3. Gondolja végig, mire használja az internetet Ön és 

mire a gyermek! Van olyan tevékenység, amit felnôtt 
és gyermek együtt végezhetnének az interneten? 
4. Kérdezze meg a gyermeket, tudja-e, hogy baj ese-
tén hova fordulhat, amennyiben olyan tartalom-
ra bukkan, amely pedofil, erôszakos, idegen- és 
fajgyûlöletre uszít, drogfogyasztásra csábít vagy hoz-
zájárulása nélkül sértô módon hozzáférhetôvé tett 
tartalomra vagy egyéb sértô tartalomra bukkan. 
Ilyen esetekben a BIZTONSÁGOS INTERNET 
HOTLINE-tól kaphat segítséget: http://www.
biztonsagosinternet.hu. 
Ôk a bejelentés feldolgozása után megvizsgálják, 
hogy illegális-e a tartalom és szükség esetén értesí-
tik a rendôrséget. Így megelôzhetô, hogy mások is 
rátaláljanak az adott oldalra, bejegyzésre.
Amennyiben tanácsra, lelkisegélyre van szüksé-
ge (akár névtelenül is), forduljon a KÉK VONAL 
GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNYHOZ (www.kek-
vonal.hu)!
A honlapon keresztül chatelni lehet velük, de a 116- 
111-es számon telefonon elérhetôek éjjel – nappal. 
5. Beszéljenek az internethasználatra vonatkozó sza-
bályokról! Az idôkereten túl ez tartalmazza a mások-
kal szembeni helyes magatartást, valamint az inter-
netes játékok használatára vonatkozó szabályokat! 
Fontos, hogy a gyermek minden esetben a korosz-
tályának megfelelô játékkal játsszon. Erre vonatkozó-
an az un. PEGI besorolás tájékoztatja a szülôket, taná-
rokat, amely jelzi, hogy egy játék vagy film mely kor-
osztálynak készült. 
6. Ne feledjék, az internet nem csak veszélyeket rejt 
magában, hanem számos lehetôséget is biztosít! 
Fedezzék fel ezeket és motiválja a gyermeket a kre-
atív, hasznos internethasználatra! 

Az internet nélkül kétségtelenül bonyolultabb lenne 
életünk. Egyszerûbbé, de veszélyesebbé is vált a vir-
tuális világ.
Néhány egyszerû tanács betartásával - melyet a 
gyermekek mellett a felnôttek is alkalmazhatnak - 
jelentôsen növelhetjük az internetezés biztonságát:

Általános szabályok
•	 Sohase	maradjunk	bejelentkezve	a	számítógépen,	

ha nem használjuk, mert bárki a mi nevünkben 
írhat levelet vagy felhasználhatja a személyes ada-
tainkat!

•	 Soha	ne	jelöljük	be	a	jelszó	megjegyzést!
•	 Ne	adjuk	meg	a	mobilszámunkat!
•	 Bármely	oldalnál	a	lehetô	legkevesebb	adatot	

adjuk meg magunkról!

Chatelés
•	 Személyes	kérdésekre	ne	válaszoljunk!
•	 Elérhetôségünket	ne	adjuk	meg	idegeneknek!	

(mobilszám, lakcím)
•	 Bankkártyánk	számát,	jelszavát	soha	ne	adjuk	meg	

senkinek!

Regisztráció

•	 Csak	a	feltételen	szükséges	mezôket	töltsük	ki!
•	 Minél	személytelenebb	elérhetôséget	adjunk	meg!
Email
•	 Ismeretlen	feladótól	érkezett	leveleket	soha	ne	

nyissunk meg, töröljük nyugodtan.
•	 A	banktól	érkezett	levelekre	ne	válaszoljunk,	

ha adatokat kérnek, ne adjuk meg azokat! 
Személyesen intézzük el ügyeinket a banknál!

Forrás: 
http://www.saferinternetday.org
www.bunmegelozes.eu/pdf/hirlevelek/
okt15febr.pdf
www.police.hu/sites/default/files/elbir_februar.pdf

Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság 
Bûnmegelôzési Osztály

Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrörs rovata

- Jó napot!
- Jó napot!
- Kihez van szerencsém?
- Nyúlékony, rágásra alkalmas élvezeti cikk 

vagyok, az édességek csoportjába sorolnak.
- No, de a neve, Uram?
- Rágógumi. És Önben kit tisztelhetek?
- Viacolor. Más néven térkô. Anyagom beton!
- Örülök, hogy megismerkedtünk. Ha megbo-

csát, megmondaná, hol vagyok?
- Tahitótfalu, Hôsök tere.
- Áááá, itt még nem jártam, de már hallottam 

róla, szép hely.
- Szép bizony, különösen tôlem szép! Pár hete 

érkeztem. Járdának neveznek, megbecsülnek.
- Akkor örvendek. Boldogan veszek részt Önnel 

e sikerben.
- Már megbocsásson, rendezett alakzatomban 

és változatos színvilágomban Önnek helye nincs. 
Szeretettel fogadtam, de kérem, ne tapadjon rám.

- Már elnézést, de engem az emberek köptek 
ide.

- Hja, az emberek. Nekik hiába beszélünk. Ha 
megkérdhetem, meddig óhajt maradni?

- Örökre.
- Örökre?

Vaczó Zoltán

Tapadás
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Középületei a református, rom.kath., 
templom, baptista és izr. imaház, ref., rom.
kath. iskola, Népház, gyülekezeti terem.

Nagyobb politikai lap csak az inteli-
gensebb embereknek jár, de annál több 
a Friss Ujság, Kis Ujság, amelyet üzletek-
ben árulnak. Legnagyobb számban jár az 
Egyházi Hiradó, amely 200 pld.-ban jár a 
híveknek, amelyet önként vállalkozó gyüle-
kezeti munkások hordanak szét. Pár család-
nak van rádiója is. Van népkönyvtár, amely 
243 kötetbôl áll, olvasóinak száma 250-200 
között van. Itt is, mint mindenütt, a mi sze-
münkkel nézve a község lakóinak gondolat-
világát a felekezethez való tartozás határoz-
za meg.

A legkisebb felekezet a baptista, mely 
jelenben 80 lelket számlál. Tagjainak legna-
gyobb %-át a református egyházból vette. Az 
elsô nagyobb áttérés 1905-ben történt, ami-
kor 44-en hagyták el az egyházat. 1911-ben 
8-an, 1920-ben 11-en.

A kitérés legfôbb okául a ref. élet elesett-
sége állítható oda, mert a XX. szd. elejére esô 
ébredési mozgalom hullámai megérintették az 
egyháztagokat, s fokozódó lelki igényt támasz-
tottak bennük, mivel azonban maga a hivata-
los egyház ezeket az igényeket kielégíteni nem 
tudja, és nem is akarta, a baptista egyházhoz 
csatlakoztak. A fenyegetô kitérési mozgalmat 
az egyházban meginduló késôbbi belmissziói 
munka volt képes csak megállítani.

Jelenleg az a helyzet, hogy a baptista hit-
felekezet kicsiny lélekszámára való tekin-
tettel intenzív lelkigondozói munkát tud 
folytatni és tekintettel arra, hogy közter-
heik, iskolafenntartási terheik nincsenek, 
bôven van ideje és ereje, hogy a református 
egyház tagjai között hódító missziói mun-
kát provokáljon s bár az egyház lelki mun-
kája a jelenben sokkal mélyebb és határo-
zottabb evangéliumi alapokon nyugszik, 
mégis, helyzetébôl kifolyólag elég alkalom 
nyílik arra, hogy a nagyszámu egyház tagjai 
között a baptisták állandó zavarokat keltse-
nek. A védekezésnek egyetlen lehetôsége az 
intenzív gyülekezeti és lelki munkán kívül 
az egyéni és családonkénti lelkigondozás. A 
református egyház mindezek mellett a bap-
tistákkal szemben igen elôzékenyen járt el, 
mert pl. amíg iskolájában mint már említet-
tem minden tanköteles gyermek után 20 P. 
esik, ôk csak 10 p.-ôt fizettek, de a szegé-
nyebb gyermekek még ezt sem fizették meg.

A rom.kath. egyház, mint láttuk bevándo-
rolt elemekbôl terelôdik össze. Jellemzôje 
az üres vallási fanatizmus, amelyrôl min-
den lelki misszió visszapattan. Mint helybe-
li kisebbség, igen öntudatosan érzi az orszá-
gos viszonylatbani nagy többséget. Semmi 
anyagi terhet nem viselve könnyen tudja a 

maga sánczait védeni. A reverzálisok dolgá-
ban, bár kis %-ban, de javukra mutatkozik a 
mérleg.

Református egyházunk a lelki mun ka szem-
pontjából különbözô réteg zôdéseket mutat. 
Olyanok, akik az egyházzal szemben még a 
névleges kapcsolatot is megszakították volna 
nincsenek, de vannak olyanok, elég szép 
számmal, különösen a szélsôséges elemek által 
izgatott szegény népréteg között, akik az egy-
ház anyagi teherviselésében részt nem vesz-
nek, a lelki munkával szemben közömbösek, 
viszont természetesnek tartják az egyház anya-
gi és lelki gyümölcseiben elsôsorban részesül-
jenek. A másik réteg azokból tevôdik össze, 
akik büszkén vallják, magukat reformátusok-
nak, a rájuk kivetett terheket viselik, egyhá-
zukhoz ragaszkodnak, de keresztyénségük az 
ôsi öntudaton túl nem halad, hanem ezen világ 
szerint való élet igájában görnyedeznek.

Leg tek in té l yesebb  ré szé t  egyhá -
zunknak azok alkotják, akik rendszeres 
templombajáró emberek, s akik a köteles 
terheiken túlmenôleg készek minden áldo-
zatra egyházuk lelki és anyagi felvirágoztatá-
sára nézve. Így érthetô meg, hogy az utób-
bi 9 esztendô alatt pótadó kivetése nél-
kül, pusztán önkéntes adakozásból felépí-
tettünk egy 32 ezer P.-ôs iskolát, beállíthat-
tuk a harmadik tanerôt, létesíthettünk egy 
szép gyülekezeti termet, kifizettük adóssága-
inkat, és az egyre jobban-jobban fellendülô 
belmissziói munkák segítségével anyagilag 
és lelkileg egyházunk fejlôdésben van.

Legörvendetesebb egyházunk életében 
az a tény, hogy van egy pár család, ill. egy 
csapat, ahol meg van a törekvés a határo-
zott Krisztus követésre, ahol a lelki élet az 
elôbbieken túl a naponkénti bibliaolvasás, 
házi áhitat, a világi dolgoktól való elszaka-
dás, az egymással való testvéries imádkozás-
sal való közösségben nyilvánul meg. Minden 
reménységünk meg van arra nézve, hogy az 
iskolánk és egyházunk ezen új reformátió 
által megvalósíthatja a református alapel-
veken, a református hitvallásiakban nyug-
vó igazi kegyes életet, mely által mint már 
a multban is, jelentékeny tényezôvé válik a 
magyar református lelki ébredésnek.

A közéleti viszonyok általában kielégítôk. 
Közmûveltség tekintetében maradiak. 
Gyermekeiket középiskolába ritkán járatják, 
legjobb esetben 3-4 gyermek elvégzi a 4 pol-
gári iskolát, de tovább már nem tanul. Egy 
fiu végezte el a középfoku gazdasági iskolát. 
Csak a lelkészé és a rektor fiai tanulnak vidé-
ken.

A közegészségügy kielégítô. A községi 
orvossal együtt a vezetô emberek mindent 
megtesznek, hogy a község lakóit felvilágo-
sítsák a tüdôvész rettenetes pusztításairól és 

az ellene való védekezésrôl.
Társadalmilag, felekezetileg jelenleg a 

helyzet nem az, mint 4-5 évvel ezelôtt volt. 
A felekezeti ellentétek olykor-olykor felütik 
fejüket, melyek leginkább a lelkek halászásá-
ban mutatkoznak. Református részrôl ilyen 
nincs, de annál nagyobb, mint már említet-
tem a baptistáknál és kevés számban a kato-
likusoknál. Az intelligencia összetartása álta-
lában kielégítô.

A nép vallásos összejöveteleken szokott 
összejönni, ahol az Isten igéje hirdetése mel-
lett ének, zeneszámok, és szavalatok is vannak. 
A vallásos összejöveteleken kívül ugy az ifjuság, 
mint az egyesületek a tél folyamán mûkedvelôi 
elôadásokat rendeznek, amiket nagyon szép 
számban látogatnak és jelentékeny anyagi 
sikert is hoznak. Különösen szeretik a gyermek 
színielôadásokat. Nyáron vasárnaponként a 
leventezenekar térzenét ad.

Ennek az állapotrajznak a megírására az ser-
kentett ugy engem, valamint a község vezetô 
jegyzôjét (Kontra Imre), hogy ennek alapján 
idôvel ugy a község, valamint az egyház törté-
netét megírjuk és ezzel a köznek szolgálatot 
tegyünk. Az általam és általa összegyûjtött adatok 
alapjait képezik annak a munkának, mely rövide-
sen elkészül, ha az Isten életünknek kedvez.

(Kérem a Tisztelt Olvasót, ne feledje, a 
fenti megállapítások - melyek közül egye-
seket „szokatlannak” találhat - csaknem 90 
évvel ez elôtt „hangzottak” el.)  Dr. Ecsedy 
Aladár esperes úr írását elôször 2008-ban 
jegyezte le, és 2016. februárjában adja közre 
G. Szalai István.

Manapság gôzerôvel zajlik a közokta-
tás-köznevelés átalakítási folyamata. Az 
érdeklôdôk és érintettek szíves figyelmé-
be ajánlom Gr. Klebelsberg Kunó 1935-ös 
politikai hitvallásának egy pontját: „Vétek 
szembeállítani azt a két szempontot, hogy 
mit teszünk a tömegek mûveléséért és mit 
teszünk a magas kultúrának a fejlesztéséért, 
mert hogyha a magas kultúrának laboratóri-
umaiban Magyarországon megáll a munka, 
akkor az a magyar néptanító is kint a falun 
és tanyán csak idegen mûveltségnek lehet 
utazóügynöke, de semmi esetre sem terjesz-
ti azt a mûvelôdést, amelytôl évezredes nem-
zetünknek egy második évezredét is várjuk.”

Ehhez hozzátéve, nem szorul magyará-
zatra Mikszáth Kálmánnak a rimaszomba-
ti protestáns gimnáziumban szerzett tapasz-
talatai kapcsán tett megállapítása :”Ezek 
voltak a végvárak, amelyekben magyar 
levegôt lehetett szívni. Ezek a férfiak -/
tanárok, professzorok/-akik akkor itt taní-
tottak, nem afféle tanügyi bácsik voltak, 
(ahogy most képzelné az ember), hanem az 
utolsó generálisok, akik titokban hadsere-
get nevelnek, ügyes politikusok, akik óva-

Tahitótfalu egyház- és kultúrtörténeti áttekintése
Dr. Ecsedy Aladár református lelkész írása, 1939., 2. rész
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tosan, nagy furfanggal belecsepegtetik a 
rideg, száraz tananyagba azokat az édes érzé-
seket, melyekbôl a hazaszeretet lomboso-
dik ki, bûvészek, akik úgy tudják mutogat-
ni a múltat, hogy benne látszik kidomborod-
va a jövô, próféták, akikben a hit nem szét-
foszló ábránd, hanem élô fa, mely gyökere-
it beleereszti a fogékony gyermeki szívek-
be.” „De a falusi tanító, a vidéki tanár, a pro-
fesszor eltûnése, hadd reméljem, hogy min-
denkinek fáj. Vajon ki lesz, aki visszaálmod-
ja ôket? S ki lesz, aki majd hisz is az álom-
ban? Teszem fel én is a kérdést, amit Fáy 
Zoltán tett fel a Magyar Nemzet 2005.április 
9.-i számában. De talán segíthet a finn példa 
?!(MN. 2011.nov. 11.) Ugyan így, fel lehet 
tenni 2011- Magyarországán Babits Mihály 
:”Magyar költô kilencszáztizenkilencben” 
tett kérdéseit, megállapításait is!

Manapság gôzerôvel zajlik a közokta-
tás-köznevelés átalakítási folyamata. Az 
érdeklôdôk és ét szempontot, hogy mit 
teszünk a tömegek mûveléséért és mit 
teszünk a magas kultúrának a fejlesztéséért, 
mert hogyha a magas kultúrának laboratóri-
umaiban Magyarországon megáll a munka, 
akkor az a magyar néptanító is kint a falun s 
tanyán csak idegen mûveltségnek lehet uta-
zóügynöke, de semmi esetre sem terjeszti 
azt a mûvelôdést, amelytôl évezredes nem-
zetünknek egy második évezredét is várjuk.”

Ehhez hozzátéve, nem szorul magyará-
zatra Mikszáth Kálmánnak a rimaszomba-
ti protestáns gimnáziumban szerzett tapasz-
talatai kapcsán tett megállapítása :”Ezek 
voltak a végvárak, amelyekben magyar 
levegôt lehetett szívni. Ezek a férfiak -/
tanárok, professzorok/-akik akkor itt taní-
tottak, nem afféle tanügyi bácsik voltak, 
(ahogy most képzelné az ember), hanem az 
utolsó generálisok, akik titokban hadsere-
get nevelnek, ügyes politikusok, akik óva-
tosan, nagy furfanggal belecsepegtetik a 
rideg, száraz tananyagba azokat az édes érzé-
seket, melyekbôl a hazaszeretet lomboso-
dik ki, bûvészek, akik úgy tudják mutogat-
ni a múltat, hogy benne látszik kidomborod-
va a jövô, próféták, akikben a hit nem szét-
foszló ábránd, hanem élô fa, mely gyökere-
it beleereszti a fogékony gyermeki szívek-
be.” „De a falusi tanító, a vidéki tanár, a pro-
fesszor eltûnése, hadd reméljem, hogy min-
denkinek fáj. Vajon ki lesz, aki visszaálmod-
ja ôket? S ki lesz, aki majd hisz is az álom-
ban? Teszem fel én is a kérdést, amit Fáy 
Zoltán tett fel a Magyar Nemzet 2005.április 
9.-i számában. De talán segíthet a finn példa 
?!(MN. 2011.nov. 11.) Ugyan így, fel lehet 
tenni 2011- Magyarországán Babits Mihály 
:”Magyar költô kilencszáztizenkilencben” 
tett kérdéseit, megállapításait is!

Közreadja és dátumokkal kiegészítette 
(meghagyva az eredeti írásmódot) 

G. Szalai István, 2016. március

Közreadjuk az író testvérének, Fábián 
Máriának köszönô levelét, melyet isko-
lánk kapott, de a nyilvánosságnak szánta.

Köszönetnyilvánítás a Fábián Zoltán 
mese-és prózamondó verseny befogadásá-
ért és megszervezéséért

21. verseny. A szám önmagáért beszél. Jó 
tudni, hogy sok olvasást szeretô és az olva-
sás szeretetére nevelô ember van körülöt-
tünk. Külön örömmel fogadtam az iskolák-
nak szóló meghívó levélben szereplô mon-
datot, amely szerint Fábián Zoltán „a fia-
talok olvasásra nevelését nemzeti ügy-
nek tekintette”. Ma is az. Nemzeti ügy. A 
jó könyvek olvasása a mûvelôdés legfôbb 
eszköze. Fejleszti a képzelôerôt, gondol-
kodtat és fokozza az összetartozás érzését. 
Szellemi erôvel vértez fel. A mûvelt embert 
nehezebb félrevezetni, kihasználni és job-
ban meg tudja ôrizni önmagát akár elnyo-
mó külsô erôvel szemben is. Ezért nemzet-
megtartó azon túl, hogy mélységes ember-
ségre késztet. – A jelenlévôk mind értik ezt 
és nagy odaadással szolgálják.

Az iskola kiválóan szervezte meg találko-
zónkat. Mindenkit köszönet illet. Legfôképpen 
Matus Klárának a fôszervezônek köszö-
nöm nagyon gondos, hozzáértô elôkészítô 

munkáját, a tartalmas és hangulatos meg-
nyitót és a verseny zökkenômentes leveze-
tését.  – Gratulálok a jó együttmûködéshez. 
Köszönjük a szíves vendéglátást és a szép 
emléktárgyat.

Igazi tekintélyes, hozzáértô zsûrink 
volt. Nem gyôzöm megköszönni nekik, 
hogy milyen figyelemmel foglalkoztak a 
gyerekeinkkel. Bôségesen adták személy-
re szóló útbaigazításukat, bátorításukat. 
Csakis meggyôzôdésbôl tesz ilyet az ember. 
Mélységes elismerésem!

A versenyzôk nagyon jól felkészültek. 
Egyre több megelôzô házi versenyrôl tudok, 
ami nagyon örvendetes, mert tömegesebbé 
teszi a részvételt közelebb vive célunkhoz.

A zsûri véleménye alapján és a három 
elsô díjas remek produkciója ismeretében 
elmondhatjuk, hogy igen magas színvona-
lú volt ez a verseny. A sok befektetett ener-
gia megtérült a sikerben.

Minden érintettnek gratulálok a Fábián 
Zoltán Alapítvány nevében is.

2016. január 31.
Fábián Mária Magdolna

Jövôre Visegrádon találkozunk.
Matus Klára

igazgatóhelyettes

Még egyszer a XXI. Fábián Zoltán 
mese- és prózamondó versenyrôl

Január végén az ötödik osztály tanulói nagy 
izgalommal várták második tanulmányi kirándulá-
sukat. A korai indulás ellenére is vidám volt a han-
gulat, zengett a busz a hangos énekszótól. Ahogy 
megérkeztünk, a kis csapat rögtön birtokba vette 
a Csodák Palotáját. Fakírként feküdtek a szö-
ges ágyon, lelkesen ugráltak a beindított hógép 
alatt, kipróbálták, milyen gyorsan tudják megten-
ni a hétméteres távot, forgatták az örvénykeltôt. 
Sokaknak tetszett a szimulációs játék, ahol egy 
képzeletbeli ûrutazás során jelentkezô izgalmas 
feladatok várták a gyerekeket.

Nagy sikert arattak a kémiai kísérletek, amelye-
ket egy külön teremben láthattunk. Tûzzel, luft-
ballonokkal, folyékony nitrogénnel mutatott be 
az oktató különbözô trükköket. Ezek után nem 
csoda, hogy minden gyerek kedvet kapott a kémi-
ához, kár, hogy erre még két évet várniuk kell. 
Bátor lányaink önként jelentkeztek, hogy maguk 
is részt vehessenek a bemutatóban. Mindannyian 
megtanulhatták a kísérletek közben, hogy kémia-
órákon nagyon fegyelmezetten kell dolgozni-
uk és minden utasítást pontosan be kell tartani-
uk ahhoz, hogy ne történjen baleset. Az oktató a 
végén külön kihangsúlyozta, hogy otthon szigorú-
an tilos veszélyes kísérleteket folytatni.

Ezután átsétáltunk a Tropicariumba, ahol csak 

úgy szaladt az idô! Ötödikeseink kisebb csopor-
tokban derítették föl a terepet, majd visszatértek 
azokhoz az állatokhoz, amelyek a legjobban tet-
szettek nekik. Nagy lelkesedéssel hívtak minket 
(Zita és Heni nénit), hogy megmutassák a madár-
pókot, tûhalakat, szabadon röpködô madársere-
get és az órákon át mozdulatlanul sziesztázó aligá-
tort. Sok élménnyel gazdagodva tértünk haza, és 
már tervezzük a következô kirándulást. 

A gyerekek remek fogalmazásokat készítettek:
„…nekem nagyon tetszett, mert a rájákat meg 

lehetett simogatni. Volt egy olyan édes kis szürke 
rája, amelyik egyfolytában odajött, és azt akarta, 
hogy simogassam meg.” Szilágyi Regina

„A második kísérlet az volt, amikor Ramón 
feje fölött gyújtottak meg egy lufit, ami tele volt 
vízzel, de szerencsére nem durrant ki…” Budai 
Annabella

„Volt egy tükörlabirintus, ahonnan nehéz volt 
kijutni. Egy forgó táblától elszédültünk, ha folya-
matosan néztük. Be lehetett menni egy három-
szögbe is, ahol középre álltam, és egy  seregnyi 
látszott belôlem.” Tóth Gergely

„Az is nagyon tetszett, amikor havat fújtak 
ránk, az is vicces volt, amikor forogtunk és a lab-
dát egymásnak dobtuk.” Sápy Márton

Sziváné Bergmann Henriett tanár

Tanulmányi kirándulás 
a Csodák Palotájába



1 2

Sport ,  programok 2 0 1 6 .  M Á R C I U S

A tahitótfalui Hegedûs Márk nyerte a 2016. évi 
Amatôr Muay Thai Országos Bajokságot a 71-75kg-
os súlycsoportban. Hegedûs Márk gyermekkorá-
tól kezdve több küzdôsportot is kipróbált, a Judo 
és a Kempo után találta meg szeretett sportágát, a 
Muay Thai-t, vagy más néven a Thai Boxot. 

 2011-ben csatlakozott a Szentendre VSE-hez, 
ahol hamar megtalálta számításait. Szorgalmas 
munkájának és kitartásának köszönhetôen 
2014-tôl kezdve edzômeccseken és kisebb ren-
dezvényeken is ringbe szállhatott. Elsô profi 
mérkôzését 2015 ôszén a Fight Night Hungary 
Salgótarjáni gáláján vívta. Skrobár Róbert elérke-

zettnek látta az idôt arra, hogy 
a harcos részt vegyen az orszá-
gos bajnokságon, így 2016 janu-
árjában megkezdték a felkészü-
lést. Az országos bajnokság febru-
ár elsô hétvégéjén került megren-
dezésre a budapesti Vilmos Endre 
Sportcentrumban. Hegedûs Márk 
elsô ellenfele Borhi Attila volt, aki 
felett pontozásos gyôzelmet ara-
tott. A döntôben Bakacs Dezsôvel 
nézett szembe. A pécsi harcos 
hosszú évek óta profiskodik, számos mérkôzést, 
gálát, sikert tudhat maga mögött. A döntô esélye-
se egyértelmûen Bakacs volt, ám Márknak sikerült 
meglepnie rutinosabb vetélytársát és gyôzelmet 
aratott. Hegedûs Márk sikerét elsôsorban kitartá-
sának és szorgalmának, másodsorban sajátos stílu-

sának, harcmodorának köszönheti, mellyel kiérde-
melte a Magic Márk becenevet. A harcos sporto-
lói jövôjével kapcsolatban edzôje, Skrobár Róbert 
elmondta, hogy áprilisban elindulnak az Európa 
bajnokságon, valamint több ajánlatuk is érkezett 
profi mérkôzésekre.           Forrás: Danubia TV

Magyarországon ismét kezd fellendülni a Cyclo-
Cross sorozat, amirôl az itthoniak még kevesen 
hallottak, pedig bizony régebben ismert volt még 
idehaza is ez a sportág.

Egyre több versenyt rendeznek meg országon 
belül, különbözô helyszíneken. 

Belgiumban, Hollandiában, Norvégiában 
népszerû sportágként ismert.

Ezek a télre szakosodott versenyek nagyon jó 
erô-állóképességet adnak a kerékpárosoknak, 
akár mountainbike, akár országúti biciklisrôl 
legyen szó, de néhány triatlonos is bátran rajthoz 
áll. 

Az SZKHSE Triatlon szakosztályából Szöllôsi 
Ferenc legkedvesebb sportágában, kerékpárban 
is versenyez a triatlon mellett, a Szingo Balaton 
Team csapatában. 

A tavalyi évben izgalmas versenysorozaton 
ment végig, hiszen az 52 hétvégébôl 40-et ver-
senyzéssel töltött el. Sok edzéssel és lemondás-
sal jár, hogy megfelelôen felkészüljön, de ez az 
élete, ezt szereti és élvezettel csinálja. Mi szülôk és 
egyben edzôk is, sokszor rácsodálkozunk, hogy 
mennyi energia, kitartás van benne már 17éve-
sen. Évek óta figyeltük a Cyclo Cross bajnoksá-
got, és szemeztünk vele, hogy mi lenne, ha télen 

belevágnánk e remek 
mûfajba. 

2014-ben Feri elin-
dult az elsô Cyclo 
Cross  versenyén. 
Bevallom, mi is rajt-
hoz álltunk és valóban 
tetszetôs, lendületes 
egy sportág, de korán 
sem könnyû feladat. A 
junioroknak és elitek-
nek egy 3-4 km-es tere-
pes pályát kellett telje-
síteni, ami akadályok-
kal, lépcsôkkel, mere-
dek emelkedôkkel illet-

ve rengeteg kanyarral van tarkítva. Nagyon dina-
mikus, intenzív mozgásról van szó. Nemcsak 
kerékpározni kell, folyamatos ingerek érik a 
versenyzôt, le kell szállni a biciklirôl, futni kell fel-
felé a lépcsôn illetve ugrani az akadályok felett, 
mindezt a biciklivel együtt. Megtöri a kerékpáro-
zás monotóniáját a sok feladat, ami egyben fárasz-
tó is, mert mindig el kell újra indulni, nem egy 
folyamatos kerékpározásról van szó, de ez pont jó 
arra, hogy a téli hômérséklet mellett ne fagyjon le 
a biciklijérôl a versenyzô. 

Tavaly elôtt Feri már dobogó közeli helyezése-
ket ért el. Eltelt egy év, nagyon sok edzéssel, sok 
futással, úszással és rengeteg kerékpározással, na 
meg versenyekkel. 

Nagyon várta a 2015-ös CycloCross bajnoksá-
got. Két kupa sorozaton keresztül Feri az összes 
versenyen elindult, ami azt jelentette számára, 
hogy a versennyel teli nyár után folyamatos ver-
sennyel teli hétvégék következtek. Novemberben 
nyeregbe pattant és szinte 2016 januárjáig ver-
senyzett ebben a versenyszámban, ami az elôzô 
évhez képest még jobbra sikeredett, hiszen a 
Magyar Kupa sorozatot megnyerte, a Cross soro-
zaton második helyezést ért el, míg az Országos 
Cyclo-Cross Bajnokságon korosztályában U19-ben 

Magyar Bajnok lett.
Szeme elôtt lebegett egész évben, hogy ô is ki 

szeretne jutni a VB-re, így az álom valóra vált, kiju-
tott kis településünk lakója, Szöllôsi Ferenc a Cyclo-
Cross Világbajnokságra Belgiumba-Zolderbe. 

Kis hazánkat képviselte, nagyon nagy öröm 
volt számára illetve számunkra is, amíg élünk, 
nem fogjuk elfelejteni ezeket a napokat illetve e 
remek eseményt. 

Nagyon szépen köszönjük a Magyar 
Kerékpársportok Szövetségének a támogatást az 
utazáshoz, szálláshoz, a Szingo Balaton-Team-nek 
a sporteszközöket illetve az SZKHSE-nek a felké-
szülést!

Szôke Rita és Szöllôsi Ferenc – 
SZKHSE Triatlon

Tahitótfalui bajnokot 
avattak a Muay Thai 

országos bajnokságon

Cyclo-Cross  U19-es magyar bajnok 
a tahitótfalui Szöllôsi Ferenc

Gyerekek és felnôttek jelentkezését várjuk a 
szövô szakkörre, ahol nemcsak a szövés techniká-
jával, hanem népi hímzésekkel is ismerkedhetnek 
lányok, asszonyok. A foglalkozásokat Dániel Réka, 
szövô népi iparmûvész és szakoktató vezeti.

Az alkalmak idôpontja a jelentkezôkkel egyez-
tetve péntek vagy szombat délután. Részvételi díj 
anyagköltséggel együtt 800 Ft/fô/alkalom (1 alka-
lom 2 óra).

Jelentkezni Béres Gabriellánál a 30/337-55-27 
telefonszámon lehet.

Szövô szakkör a 
Faluházban

Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket már-
cius 12-én szombaton 10-12 óráig a Faluházba, 
ahol Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész, 
a Népmûvészet Ifjú Mestere vezetésével kipróbál-
hatják a hagyományos tojásírást és egyéb díszítô 
technikát. A foglalkozás díja 300 Ft.

Húsvéti tojás-
írás és díszítés 
a Faluházban
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Gyakran eszembe jut kedves ismerô-
seim egyszerû, mégis mindent átható tör-
ténete. Elsô osztályos kislányuk nehe-
zen alkalmazkodott az iskolai kötele-
zettségekhez és elvárásokhoz, naponta 
mondogatta, hogy csak játszani, mesél-
ni és mesét hallgatni szeretne. Egyik 
nap, amint hazaért, kicsit megszeppen-
ve mondta el otthon, hogy az iskolá-
ban a gyerekek kicsúfolták, a tanár néni 
kinevette. Arra a kérdésre, hogy meny-
nyi 1+1, azt felelte Egy. Szülei a kétség-
beesés helyett szeretettel átölelték és 
megnyugtatták, hogy minden rendben 
van és aznap is csak meséltek és játszot-
tak és játszottak és meséltek… Boldogok 
voltak, mert a kislány még emlékezett az 
Egység állapotára, a határtalan, feltétlen 
és értékeléstôl mentes Szeretet állapot-
ra, az Egyetemes Egy meg Egy mindent 
átölelô harmóniájára. 

Ismervén a szereplôket, számomra 
még örömtelibb, hogy tíz év távlatában 
sem változott gondolkodásuk, életükben 
az isteni szellemi törvények az útmuta-
tók, ezért egyszerûen, természetesen és 
boldogan élnek. A mindennapi nehéz-
ségeket feladatként élik és oldják meg, 
tapasztalataik lelki fejlôdésük kulcsa és 
mivel önmagukat is az Egész részeként 
tekintik, életükben természetes állapot 
az elfogadás, az odaadás, az ôszinteség. 
Tudják, hogy a gondolat természeti erô, 
mely uralkodik az anyag, így a test felett 
is, ezért Egészség alatt, a test, a lélek és 
a szellem harmóniáját értik. Öröm megfi-
gyelni, hogy az elkövetett hibák és téve-
dések miatt nem hordoznak bûntudatot 

magukban, mert úgy gondolják, érzik, 
tapasztalják, hogy a Szeretetbôl fakadó 
megbocsátás, minden szinten, minden 
idôben, valóban gyógyír testnek és lélek-
nek egyaránt. 

Tudatában vannak annak is, hogy sokak 
számára kétséges az ô életük egyszerû 
természetessége és a kételkedôk nem-
egyszer hangot is adnak egyet nem érté-
süknek, mégsem azt élik meg, hogy a kül-
világ ellenük van, hogy bántják ôket vagy 
ítélkeznek felettük, hiszen önmagukban 
ilyenkor is a béke és a szeretet uralkodik. 
A kint és bent, a fent és lent is Egy.

A kislány mostanra kamasz lány lett, 
gimnáziumi jegyei jelesek, még a mate-
matikát is szereti. Egyik legjobb dolgoza-
tára az ötös alá a tanárnô ráírta: de ugye 
tudod? 1+1=1. Ô is Tudja.

Az öngyógyítás lehetôségét ajánlom 
természetes módszerek segítségével 
mindazoknak, akik nyitottak változtatni, 
szándékukban áll a problémáikat meg-
érteni, feloldani, elengedni és harmóni-
át szeretnének teremteni önmagukban, 
környezetükkel. A Gyógyító Körben köz-
vetlen beszélgetéssel, egyszerûen elsa-
játítható módszerekkel, gyakorlatokkal, 
meditációval segítem a jelenlévôk Jelen 
Létét.

Helyszín:  Tahitótfalu – Faluház
Idôpont:  Március 19, szombat, 16 óra

Szeretettel várom az érdeklôdôket. 
Sáfrány Kata, 

+36 20 970 3000.

Az elôzô havi újság a XXI. Fábián 
Zoltán mese- és prózamondó verseny, 
Tahitótfalu 2016. címû cikkébôl sajnála-
tosan kimaradtak a 2. kategória nyertesei.

Íme, a helyezettek:

II. korcsoport: 5-6. osztály
Helyezés/Név/Település/Felkészítô tanár:

1. Kovács-Deme Jázmin Lilla, 
 Tahitótfalu, Papp Judit

2. Péter Panka, 
 Visegrád, Szôcsné Gott weisz Tíme és 

Horváth Krisztina

3. Szolnoki Bence, Tahitótfalu, Gyarmathy 
Réka

Matus Klára
igazgatóhelyettes

Tahitótfalui Pollack Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú 

Mûvészeti Iskola

Egyetemes Egy meg Egy Helyreigazítás

Január 26-án mi rendeztük meg a Leány 
Intézményi Bozsik-program 2. fordulóját. 
Az elôzô fordulóhoz képest csapatunk sok-
kal jobban játszott, összesítésben a 2. helyet 
szerezte meg. Lányaink közül Blázsik Kitti 
8.b osztályos, valamint Kovács Fanni 8.a osz-
tályos tanulót jutalmazták külön oklevéllel, 
kiváló teljesítményükért.

Szintén tornacsarnokunkban rendez-
ték meg február 16-án a felsô tagozatos 
Leányfoci Duna-Kupát. Csapatunk egészen 
az utolsó mérkôzés utolsó másfél percéig 
nagyszerûen játszott, ekkor a Nagymarostól 
egy elkerülhetô gólt kaptunk, így „csak” a 2. 
helyen végeztünk, a döntetlen elég lett volna 
az 1. helyhez. A futball néha igazságtalan, 
mindenki szerint mi voltunk a legjobbak.

Pomázt 3:0-ra, Leányfalut 2:1-re, 
Visegrádot 1:0-ra gyôztük le. A torna legjobb 
mezônyjátékosává Kovács Laura 6.(!) osztá-
lyos tanulónkat választották.

Gratulálunk a szép eredményekhez!

Turóczi Csaba testnevelô tanár

2016. február 20-án a helyi tornacsar-
nokban rendezte meg a Tahitótfalu S.E. a 
6. Puzder János Emléktornát.

Ezúttal 6 csapat mérkôzött egymással, 
nagyon színvonalas meccseket láttunk. Jelen 
volt néhai kiváló kapusunk özvegye, Erika és 
kisfiuk Marci is.

A meccsek nagyon sportszerûek és 
pörgôsek voltak. A játékvezetôk Gráfel 
László és Kult Ferenc urak voltak, akik a 
mérkôzéseket felajánlásból, térítésmentesen 
vezették le, köszönet érte!

Egy emléktornán nem elsôsorban az ered-
mény a fontos, de azért álljon itt a végsô sor-
rend is: 1. Szentendre, 2. Leányfalu, 3. Színes 

Ceruzák, 4. Dunabogdány, 5. Tahitótfalu, 6. 
Pomáz

A torna legjobb kapusa a leányfalui Nagy 
Szilveszter, gólkirálya a pomázi Hubai 
Sándor, legjobb mezônyjátékosa a szentend-
rei Szabó György lett.

A 6. Puzder János Emléktorna támoga-
tói voltak: Tahitótfalu Önkormányzata, 
Tahitótfalu S.E., Turóczi Csaba, Budai 
András, Plascsevics János, Vas János, ifj. 
Ferenczi Attila – italdiszkont, Szíjj László.

Hálás köszönet a segítségükért!

Turóczi Csaba 
szervezô 

Iskolai Sport

Focihírek
Puzder János Emléktorna

Angol nyelvtanítást,
korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállal minden 

korosztálynak több évtizedes gyakorlattal rendelkezô 

angol nyelvtanárnô.

Tel.: 0630/9190 279



1 4

2 0 1 6 .  M Á R C I U SHirdetés

Ingyenes 
segítségnyújtás 

adóbevallás 
elkészítésében!

A Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Intézmény munkatársai 

segítséget nyújtanak a 2015-ös év 
jövedelmeirôl szóló adóbevallások 

illetve az ehhez kapcsolódó 
nyilatkozatok elkészítésében 

munkavállalók, közfoglalkoztatottak 
számára!

A szolgáltatás ingyenes! 
A részletekrôl érdeklôdjön Ferencsák 

István családsegítônél szerdai 
napokon 10.00-16.00-ig Tahitótfalun 
a Faluházban vagy intézményünk 26-
312-605, illetve 06-20-278 3734-es 

telefonszámán!

Ruhaosztás-
ruhabörze

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat 
2016. április 7-én csütörtökön 14-16 
óra között ruhaosztást-ruhabörzét tart 

Tahitótfalun a Faluházban.
A szolgálatunknál összegyûlt felnôtt és 
gyermekruha adományok közül bárki 
kedvére válogathat és ingyen elviheti.

Lehetôség van arra is, hogy az érdeklôdôk a 
feleslegessé vált ruháikat elhozzák és börze 

szerûen cseréljék, de
ruhaadományt –tárolási problémák miatt- 

nem tudunk fogadni.

Szeretettel várunk minden kedves 
érdeklôdôt!

Családsegítô és Gyermekjóléti Intézmény
Lázár Judit és Ferencsák István 

családgondozók
Tel.: 06-26/312-605

06-20/278-3734

A SZIGET HANGJA EGYESÜLET 12 
évvel ezelôtt alakult. Egyházi- és komoly-
zene i  hang versenyek szer vezését , 
zenemûvek 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-

FALU ÉRT 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 Gyerme-
keiért” Alapítvány célja a községünkben 
tanuló általános iskolás gyermekek segí-
tése, az iskolai nevelô-oktató munka anya-
gi támogatása, az oktatás tárgyi, techni-
kai feltételeinek javítása. Kiemelt felada-
tul tûztük ki idei tanévre is az idegen nyel-
vek tanulásának elôsegítését, az iskolai 
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!

Idôpontja: 2016. 03. 17. csütörtök 8-11 óra
Helye:Tahitótfalu, Kossuth L. u. 30.
Védônôi Szolgálat
Idôpont egyeztetés telefonon: 385-873 a 
reggeli órákban a védônôknél

Védônôk

1%-os 
felajánlások

LÁNYOK, ASSZONYOK FIGYELEM!

Rákszûrés 
Önkormányzati 
Támogatással!

JANCSÓ ALAPÍTVÁNY

Kedves Adózók!
Tisztelettel kérjük, hogy a Jancsó 

Alapítvány részére rendelkezzen adó-
jának 1%-áról. Alapítványunk a felaján-
lásból összegyûlt összegeket Kárpát-

medencei magyar célokra fordítja, a hatá-
ron túli, elsôsorban az erdélyi magyar-

ság érdekében végez kulturális tevékeny-
séget. Az elmúlt években is az 1%-ból 

befolyt összegnek a többszörösét fordí-
tottuk nemes célok megvalósítására, így 
egyebek mellett hozzájárultunk jelentôs 
összeggel a Jézus Krisztus Szupersztár 
rockopera kolozsvári bemutatójához, 

egyetemi kutatást támogattunk, egyéb 
közérdekû célok mellé álltunk.

Kérjük ezért, hogy az EGYSZA lapot 
a mi adószámunkat megjelölve tölt-
se ki, vagy a mellékelt adószámunk-

kal elôre kitöltött példányt (A NÉV, AZ 
ADÓSZÁM, ÉS A LAKCÍM KITÖLTÉSÉT 

KÖVETÔEN) nyomtassa ki.
ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13

A rendelkezô nyilatkozat önállóan, illet-
ve a bevallással együtt 2016. május 20-ig 

nyújtható be.

Tahitótfalu, 2016. február 2.

Tisztelettel: 
dr. Jancsó Antal

kuratóriumi elnök
Jancsó Alapítvány

Cím: 2021 Tahitótfalu Béke út 33.
Adószám: 18030497-1-13

Számlaszáma CIB: 10700581-49378508-
51100005

weboldal: www.jancsoalapitvany.hu
E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Tel.: +36-30-221-9617
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RÉGISÉGET 
VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, 

aki mindent ami régi, 

értékes és szép hosszú évek óta gyûjtök. 

Legyen az régi bútor, festmény, lakberen-

dezési tárgy, hímzett ágynemûk, bronz-

szobrok, vagy porcelánok, 

népviseleti ruhák, régi játékok, 

mezôgazdasági 

eszközök és sok minden más. 

Kész pénzzel fizetek.

Kérem, ha bármilyen régi használati tár-

gya van, amit szeretne eladni, hívjon! dr. 

Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

FOGYÓKÚRÁS ÉS 
ÉLETMÓD TANFOLYAM 
INDUL MÁRCIUSBAN!

Elege van a felesleges kilókkal való hiábavaló 
küzdelembôl, a koplalásból és a drága csodaszerekbôl? 

Szeretne megszabadulni  a kisebb-nagyobb 
súlyfeleslegétôl?

Hajlandó még egy esélyt adni magának, hogy 
egészségesen és tartósan lefogyjon?

Akkor Önnek való az a módszer, amiben nincsenek tiltott 
élelmiszerek,tilos az éhezés, sôt a változatos táplálkozás 
a cél. Egy olyan tudást kaphat a kezébe, amivel bármi-
kor kontrollálhatja a súlyát, ráadásul végig kísérem és 

motiválom a fogyás során.

Hívjon, hogy segíthessek!
Alajtner Anna 06 20 349 4099

S Z Á R A Z 
T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2150,-Ft/q
Akác kugli 2550,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni:
Forester Kft.
Szabó Zoltán

06 20 933 1945
06 26 385 549

Tavaszi AKCIÓ 
a Gazdaboltban!

INDUL A TAVASZ!
Március 1-tôl 31-ig a növényvédôszerek 

és vetômagok árából

10% engedményt adunk.

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 9:00-17:00-ig
s zombaton 9:00-13:00-ig

Tel: 06-26-386-375
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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.

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

 

bemutatja a 
Nyuszkó ajándéka     

Tahitótfaluban  
című mesét. 

 
 

2016. március 19-én szombaton 10 órakor. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Támogatói jegy ára 500 Ft / fő 
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2. 

 

 

"A CSILLAGOKBÓL KAPOM A MESÉKET" 
 
 

                                    A DUNAKANYARBAN 

    TÜNDÉR ILONA                   
  I. MESEÜNNEPE ! 

NÉPMESÉT SZERETŐ GYEREKEKET VÁRUNK,            
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK  1., 2. ÉS 3. OSZTÁLYAIBÓL, AKIK JELENTKEZHETNEK                                                                                                                     

MESEMONDÁSSAL VAGY RAJZOKKAL - ADOTT MESÉK ALAPJÁN.                   
      MESÉLJ TE IS!   

                 JELENTKEZÉS 2016. MÁRCIUS 21-ig      

                        W: TUNDERILONA.HU   

                        TUNDERILONA.WEBNODE.HU  
TERÜLETI VÁLOGATÓ 4 TELEPÜLÉSEN LESZ ÁPRILISBAN,                                        

A MESEÜNNEP VISEGRÁDON LESZ MÁJUSBAN! 

                                                                                                    
A LEGJOBBAK  A VISEGRÁDI FIRÚL-FIRA MESEHÁZ   NEMZETKÖZI                                                                                                                                         
 MESETÁBORBAN TÖLTHETNEK 1 HETET AUG. 8- 15 KÖZÖTT!         
Támogatóink: Esztergom, Pilismarót, Dömös, Visegrád, Leányfalu, Szob, Párkány, Zebegény, Kisoroszi, 
Kismaros, Nagymaros, Verőce, Vác, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor ÖNKORMÁNYZATAI                                                                                                                                                  



1 8

2 0 1 6 .  M Á R C I U SKözösség

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását, 
alpintechnikával történô ledarabolását.

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

                 

Bélteki Sándor 
tûzoltó alezredes
70-334-8427 
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com

Farsang – képriport
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2 0 1 6 .  M Á R C I U S Közösség

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrá-
zolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Februári szá-
munkban a Sportcsarnok ablakának egy részlete volt látható. 
Gratulálunk szerencsés nyertesünknek, Huber Alexandrának. 

Vedd észre!

Február 19-én az egész felsô tagozat kirándulást tett Budapesten, ahol megtekintettük 
Budapest fôbb nevezetességeit, közelebbrôl pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet és 
a Természettudományi Múzeumot. 

Mint a képeken is látszik, lehet egy múzeum érdekes is.”

Felsôs 
tanulmányi kirándulás

2016. március 19-én 17 órától 
a tahitótfalui Népházban (Bajcsy Zsilinszky u. 2.)

ÉLŐ NÉPZENE, TÁNCOKTATÁS, 
NÉPDAL TANÍTÁS, KÉZMŰVES 
FOGLALKOZÁS, NÉPI JÁTSZÓHÁZ
  

Családi Fonó

Szervező Tahitótfalu Önkormányzata és a Mezőntúli Bt., 
kapcsolat: 06/705984345

Támogatói jegy 500 Ft.

Muzsikál 
Csoóri Julianna 

és a Kerek zenekar.

“Ide lábom ne oda, 
ne a szomszéd faluba, 

mer a szomszéd faluba, 
nincs ilyen jó muzsika!”
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tancos_hirdetes_160319.pdf   1   2016.02.26.   9:53
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Programok, természet 2 0 1 6 .  M Á R C I U S

Folytatás az 1. oldalról
Március 6. vasárnap, március 19. szombat 
9:00-12:00  Amigurumi horgolás workshop. A 
részvétel 1000 Ft, ami tartalmazza az alapanyago-
kat is. 2,5-es vagy 3-as horgolótût hozz magaddal! 
A workshop maximum létszáma 6fô. A foglal-
kozást Kálmánné Dénes Viktória tartja. Elôzetes 
bejelentkezést kérünk a következô telefonszámo-
kon: 30/337 5527 vagy 30/5053493.
Scrapbook Klub minden hónapban elôre 
egyeztetett idôpontban a köv. telefonszámon: 
Pappné Marcsi 30/900 1975.
Március 12. szombat 10:00-12:00 Húsvéti 
tojásírás és díszítés Jókainé Gombosi Beatrix népi 
iparmûvész, a Népmû vészet Ifjú Mestere veze-
tésével. Részvételi díj 300 Ft, ami tartalmazza az 
anyagköltséget.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub össze-
jövetele. Vezeti: Abonyi Erika, 0630/961 8476, 
palvolgyi2@t-online.hu
Kedd  9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600 
Ft. A foglalkozásokat Kökényné Krafcsik Ibolya 
vezeti, 70/362 1886.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit, 20/569 7507
Népház programja
Március 19. szombat 10:00: Haba kuk 
Bábszínház: Nyuszkó ajándéka Tahitót falu ban. 
Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.
Március 19. szombat 17:00: Családi Fonó a 
Kerek Zenekarral. 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 meg-
ôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Adorján 
Vera, +3620/560-4065
A 4M Dance Company Akrobatikus rock and 
roll és Fashion Dance modern táncedzéseket 
tart gyerekeknek, és aerobik órát felnôtteknek a 
Népházban.
Hétfô 16:00-17:00 alsós, 17.00-18.00 felsô 
évfolyamos táncedzés
Szerda: 16.30-17.30 alsós 17.30-18.30 felsô 
évfolyamos táncedzés, 18.30-19.30 nôi aerobik. 
Folyamatos csatlakozási lehetôség! További infor-
máció: Nagy Réka: 20/ 274 16 40, Leiner Orsolya: 
30/ 598 31 68.
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Sportcsarnok állandó ingyenes program-
ja
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30 
Judo, kung-fu edzés 5-90 éves korig. Edzô: Rácz 
Gábor.
Aerobic terem állandó programjai (tahitót-
falui sportpálya melletti sportöltözô)
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 
szerve zünk, utazás bérelt busszal történik. Az 
aktu ális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 5527.

Fenyôrigó
Hazánkban kisszámú költôfaj középhegysé-
geinkben, télen viszont nagy csapatokban 
telel Magyarországon. Tápláléka változatos, 
télen gyommagvakat, kökényt, galagonyát, 
csipkebogyót, borókát, vadszôlôt egyaránt 
fogyaszt. Magányosan szinte sosem mutat-
kozik. Tavasszal és nyáron legfôbb tápláléka 
a földigiliszta, de rovarokkal és csigákkal is 
táplálkozik. Fészkelôhelyein sok tekintetben 
úgy viselkedik, mint a mi fekete rigónk: az 
ember közelségét megszokva néhol tipikus 
városi madárrá vált. Észak-európai állomá-
nyának jelentôs része hazánkban vészeli át 
a hideg hónapokat, de keményebb teleken 
még tôlünk is délebbre vonul. Rendszerint 
tél végén láthatók nálunk legnagyobb csa-
patai, amikor ismét fészkelôhelyeik felé 
veszik az irányt. Hazánkban a nedvesebb 
élôhelyeket választja költôhelyül, ezért 
az árterekben, ligeterdôkben, valamint a 
középhegységekben számíthatunk megjele-

nésére. Fészkét fára építi, melynek pontos 
helyét a tojó választja ki és ô is építi meg. 
Rendszerint 5-6 tojást rak, melyeket a tojó 
egymaga költ ki, de mindkét szülô eteti a 
fiókákat.

Fotó: Osvald Olivér

forrás: Internet

Tahitótfalu márciusi programjai

Velünk élnek, védjük ôket!
A Pilis erdeinek és a Szentendrei-sziget rétjeinek védett lakói

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, 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.


