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A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 1.

falu gobelin avatása 3.

Augusztus 20-i ünnepség  4.

képekben 

Lakodalmas szokások  7.

Tahitótfaluban 

Ékszereink karbantartása 10.

A Képviselô-testület (továbbiakban:  
Kt.) legutóbbi ülését tervezett módon 
augusztus 29-én tartotta, melyen rédai 
Dávid képviselô nem volt jelen.

A Kt. az elsô három napirend kereté-
ben tájékoztatót hallgatott meg a gyer-
mekorvosi, a fogorvosi ellátásról, az 
iskola, az óvoda, valamint a konyha 
mûködésérôl.

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Szeptember 29. vasárnap 15:00 Népmese Napja. Gulyás László: 
Szekérmesék. A mese után kézmûves foglalkozások. Hozd el a kedvenc 
mesédet! részvétel ingyenes. Helyszín: Faluház udvara. részletek a pla-
kátokon.
Faluház programjai szeptemberben
Fûszerezzük az életet! Kötetlen beszélgetés Sáfrány Kata kineziológiai 
konzultánssal. részvétel ingyenes. pontos idôpont telefonos egyeztetés 

után: 20/970 3000.
Hétfô, szerda 9:00-12:15: Német kezdô nyelvtanfolyam a Szituációs 
Nyelviskola szervezésében

Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele, vezeti: 
Losánszky Erzsébet, 20/219 8428
Kedd 17:00: bibliai beszélgetések,  vezeti: Néhlich Edit, 30/565 
4660

Folytatás a 11. oldalon

Tahitótfalu szeptemberi programjai

A járda felújítási program újabb állomása

befejezôdött a tölgyfa utca és az Egri István 
utca közötti járdafelújítás. A közbeszerzés hatá-
lya alá nem tartozó beszerzés keretében 10 
ajánlattételi felhívást küldtünk ki, amely felhí-
vásunkra 8 vállalkozó adott kivitelezôi árajánla-
tot. Az elsôdleges bírálati szempont a legalacso-
nyabb vállalkozói díj volt. A legmagasabb áraján-
lat bruttó 12.211.432 Ft volt. A legkedvezôbb 

Út-Finis Kft ajánlatát fogadta el a testület, 
amely bruttó 8.820.683 Ft volt. A vállalkozói 
szerzôdésben foglaltak szerint 5% jóteljesítési 
garancia fedezetébôl 318.216 Ft-ot tartot-
tunk vissza, amelyet 1 évig Önkormányzatunk 
nem utal át. A beruházás pénzügyi fedezetét 
a közmûfejlesztési hozzájárulásból biztosítot-
tuk, mely költségvetési évenként cca. 8-10 mil-
lió forint. Így válhat lehetôvé, hogy a következô 
években is folytatni tudjuk a rossz minôségû 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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járdáink felújítását. E program alapvetôen 
a lakossági komfortérzet javítását célozza, 
és nem utolsó sorban településképi javu-
lást is eredményez. 

Elkezdôdött a régészeti feltárás

A gátépítési beruházás megkezdé-
se elôtt a támogatási szerzôdésben fog-
laltak szerint a gát nyomvonalának egy 
részén régészeti feltárást kell végezni.                         
Folytatás a 2. oldalon
Folytatás az 1. oldalról

Az erre vonatkozó szerzôdést az elmúlt 
napokban írtuk alá a Ferenczy Múzeummal, 
a korábbi pest Megyei Múzeumok Igazgató-
ságával. Az erre vonatkozó feltárás 56 
ingatlant, illetve 81 tulajdonost érint. 46 
ingatlanra vonatkozóan megkaptuk a tulaj-
donosi hozzájárulást, akik nem járultak 
hozzá, illetve nem küldték vissza a hozzá-
járulást, azoknak a területe kimarad a pró-
bafeltárásból. Szükség szerint a beruházás 
késôbbi szakaszában a tulajdonviszonyok 
rendezését követôen ezeken a területe-
ken is sor kerülhet feltárásra. A munkála-
tok várhatóan két hónapot vesznek igény-
be. Miután a feltáráshoz történô hozzájá-
rulásnak ezt a formáját választottuk, több 
hónapot nyertünk a gátépítés megkezdé-
séhez. A közmûkiváltási tervek részben 
elkészültek, szándékaink szerint ezeket a 
munkálatokat is az ôsz folyamán kezdjük 
el. 2013. szeptember 2-án megkezdôdött 

a végleges adásvételi szerzôdések aláírása. 
Akik támogatják az adásvételi szerzôdéssel 
a gát megvalósítását, azok az aláírást 
követôen az új, magasabb összeget bizto-
sító vételi árat átvehetik az Önkormányzat 
pénzügyi Osztályán. Azon területek eseté-
ben, melyek tulajdonosai nem írták alá a 
szerzôdést, megindítjuk a kisajátítási eljá-

rást. Ezúton is kérek minden érintett tulaj-
donost, hogy segítsék munkánkat, támo-
gassák a gát beruházás megvalósítását. 

Hulladékszállítási díjak változása

Az elmúlt napokban Dunabogdány 
és Leányfalu polgármestere, a Fôvárosi 
Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgató-
helyettese, valamint a szolgáltatást lebo-
nyolító AHK Kft. több munkatársa jelenlét-
ében megtárgyaltuk, hogyan érinti telepü-
léseinket az a kormányzati döntés, amely 
a rezsicsökkentés bevezetését a hulladék-
szállítás területén is érvényesíteni kívánja. 
Leányfalu és Dunabogdány esetében a vál-
lalkozók szempontjából egyszerûbb a hely-
zet, miután a közbeszerzési eljárás során 
kialkudott összeget szerzôdés alapján az 
Önkormányzatok fizetik meg. tahitótfalu 
esetében viszont a szolgáltatás díjának 
megfizetése nem az Önkormányzaton 
keresztül bonyolódik le, hanem a szolgál-
tató és a szolgáltatást igénybe vevô között 
történik. Így a várható költségkülönböze-
tet nem tudja automatikusan a szolgálta-
tó az Önkormányzatra terhelni, azaz kény-
telen a törvényben szabályozott alacso-
nyabb szolgáltatói díjat érvényesíteni. A 
rezsicsökkentési törvénynek megfelelôen 
a 2012 áprilisában alkalmazott, rendelet-
ben rögzített szolgáltatói díjat kell alapul 
venni. például: 80 literes hulladéktáro-
ló esetén az elmúlt tárgyévben fizetendô 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Béke út 14., telefon: 06-26-385 716

Hétfô 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–18 óráig községi könyvtár
Kedd 8–12 óráig községi könyvtár 

 12–14 óráig iskolai könyvtár
Szerda 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–19 óráig községi könyvtár
Csütörtök 8–12 óráig községi könyvtár
 12–14 óráig iskolai könyvtár
péntek 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–18 óráig községi könyvtár

Könyvtár 
nyitvatartási rend

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

Képviselôi fogadóóra

Anyakönyvi hírek

Ebben az évben eddig született 12 fiú és 
16 leány, összesen 28 gyermek.

Megszülettem!
2013. június 25-én, nevem: Kolcsár Olivér
2013. augusztus 13-án, nevem: Mohácsi Hanga

2013-ban házasságot kötött 38 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:
Szabó Mihály, 35 éves, Viola u. 50.
Csereklye Mihály, 76 éves, Vöröskô u. 20.
Spiegel Józsefné, 66 éves, pacsirta u. 32.
papp Sándorné, 74 éves, Dózsa Gy. u. 20.
Molnár Károly, 69 éves, Gyöngyvirág u. 1.
Nyugodjanak békében!

díj 14.625 Ft/év volt, a rezsicsökkentéssel 
elvárt díj 13.715 Ft/év kell, hogy legyen. 
Ennek megfelelôen 2013. 07.01-tôl ingat-
lanonként 134Ft/hó-val lesz kevesebb a 
fizetendô szolgáltatási díj. Az, hogy 2014-
ben milyen formában kerül meghatározás-
ra a szolgáltatói díj, még nem tudható. A 
Vezérigazgató-helyettes Úr úgy nyilatko-
zott, hogy nem kívánják a szerzôdést fel-
bontani, de még nem tudható, hogy a bevé-
telkiesést milyen formában áll módjukban 
kompenzálni. A magunk részérôl megte-
szünk mindent, hogy a lakossági szolgál-
tatás továbbra is zökkenômentes legyen. 

Országos szinten is tapasztalható a lakos-
sági kommunális hulladék területén kiala-
kult nehéz helyzet. Ezt mi sem bizonyítja 
jobban, minthogy az elmúlt 5 évben ez a 
4. szolgáltató településünkön. Nagy kihí-
vás volt ez számunkra, hiszen egyik napról 
a másikra nem könnyû a szolgáltatói terü-
letet átadni, és nem utolsó sorban a köz-
beszerzési eljárások is nagy költségterhet 
jelentenek minden Önkormányzat számá-
ra. Azzal a megállapítással zártuk a tárgya-
lásunkat, hogy minden érintett fél alapvetô 
érdeke a zavartalan szolgáltatás biztosítása. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Négy asszony két 
éven át  négyszáz-
hetvenezer öltéssel 
hímezte ki tahitótfalu 
látképét. S most, Szent 
István napján leleple-
zésre került az alko-
tás. bán Andrásné, 
b o r i s z  J á  n o s n é , 
bozóki Sándorné és 
Niesz Ferencné kezét 
dícséri a 2x1,30m-es 

falikép, mely a polgár-
mes  teri Hivatal dísz-
termében lesz kiállít-
va. Az alapul szolgá-
ló montázst Almássy 
Csaba készítette fény-
képei alapján. 

Béres Gabriella

Falu gobelin avatása
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Augusztus 20-i ünnepség képekben
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Folytatás az 1. oldalról
A tájékoztatókat követôen Oláh Zoltán 

tervezô bemutatta a sportcsarnok, népház, 
faluház környezetének fejlesztésére készült 
tervezési koncepciót. E koncepcióban új 
konyha, könyvtár és iskola építése szere-
pel. E koncepciót a Kt. elfogadta, de itt is 
hangsúlyozzuk, hogy a koncepció alapján 
készülô tervekrôl, illetve azok megvalósí-
tásáról a Képviselô-testületnek még újabb 
döntéseket kell majd hoznia. 

A 4./ napirend keretében a Kt. az Önkor-
mányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi 
módosításáról szóló rendeletét fogadta el.

Az 5./ napirend keretében tájékoztatás 
hangzott el a határozatok végrehajtásáról, 

valamint a két ülés között történt  fontosabb 
eseményekrôl. E napirend keretében a Kt. 
megbízott egy ad.hoc. bizottságot, melynek 
a feladata az árvízzel sújtott ingatlanok tulaj-
donosainak lehetséges kárpótlása. E témá-
ban a döntésre várhatóan a következô tes-
tületi ülésen kerül sor.

A 6./ napirend keretében a bizottsági 
elnökök adtak tájékoztatást a bizottságok 
munkájáról. A Gazdasági bizottság javasla-
tai alapján az alábbi döntések születtek:

A Kt. felkérte a hivatalt, hogy a külterületi  
állandó lakosú családok részére a helyi adó-
rendeletben a Gazdasági bizottság elôzetes 
javaslata alapján dolgozzon ki kedvezményt. 

Az adóhátralék tárgyában adóbehajtási 
jutalékot is megállapított a testület.

A testület az önkormányzat tulajdoná-

ban lévô eszközök (sátor, színpad, székek, 
padok) bérbeadásáról is elôzetes döntést 
hozott. 

A 7./ napirend keretében tulajdoni ügye-
ket tárgyalt a Kt. E tárgyban az elsô döntés 
a településrendezési terv módosítására irá-
nyuló kérelmek tárgyában született, amely 
szerint a kérelmezôk hozzájárulást fizetnek.

A Kt. a bogonháti ingatlan tulajdono-
sok egyesületének hozzájárulást adott a 
„bogonháti” elnevezés viseléséhez.

A Kt. tulajdonosi és közútkezelôi hozzájá-
rulást biztosított magáningatlan földkábel-
lel történô villamosenergia ellátásához.

Tóth János
Jegyzô

Önkormányzati hírek

A teSzedd! 2013-ban már harmadik alka-
lommal megrendezése kerülô, külföldi 
minta alapján szervezôdô önkéntes akció. 
Célja, hogy összefogja azokat a lakosokat, 
aki tenni szeretnének azért, hogy tisztább 
környezetben éljünk, ezért egy napot arra 
szánnak, hogy megtisztítják lakóhelyüket és 
környékét a gazdátlan szemétkupacoktól.

Idôpont: 2013. szeptember 14. reggel 9 
óra.

Helyszín: lakóhelyedhez legközelebb esô 
gyûjtôpont – tahiban a Nagyparkoló, 
tótfalun a polgármesteri Hivatal.

Jelentkezés

Ha te is úgy érzed, itt az ideje, hogy fel-
vedd a kesztyût, akkor jelentkezz (http://
www.teszedd.hu/jelentkezes/jelentketes)! 
Ha még nem múltál el 18 éves, akkor szüle-
id vagy a tanáraid tudnak regisztrálni. Ha 
már elmúltál 18 éves, akkor ne csak maga-
dat, hanem barátaidat és munkatársaidat is 
regisztráld (http://www.teszedd.hu/
jelentkezes/jelentketes)!

A jótékonysági önkéntes munka remek 
csapatépítô erôvel bír!

Fontos tudnod, hogy az akcióban minden-
ki saját felelôsségére vesz részt. A szervezôk 
minden tôlük telhetôt megtesznek a bizton-
ságos lebonyolítás érdekében, az esetleges 
balesetekért és károkért nem tudnak felelôs-
séget vállalni.

Gyûjtési pontok bejelentése

A regisztráció mellett lehetôséged van 
bejelenteni olyan területeket (http://www.
teszedd.hu/hulladekbejelento), amire 
bizony ráfér egy komoly nagytakarítás. Az 
általad javasolt gyûjtési pont ellenôrzést 
követôen rövid idôn belül megjelenik a nyi-
tólap térképén.

Mi vár rám 2013. szeptember 14-én a 
TeSzedd! akció keretén belül?

Minden részletrôl (pontos helyszín, talál-
kozás idôpontja ebben a felhívásban, illetve 
a gyûjtôpont koordinátorának az elérhetôsé-
gén Szabados-Molnár István t: 30/289-6966; 
falugondnok@tahitotfalu.hu) a rendezvényt 
megelôzô héten a regisztrációnál megadott 
email címre tájékoztatót küldünk. Javasoljuk, 
hogy öltözz sportosan, az idôjárásnak 
megfelelôen.

Legyen nálad kézfertôtlenítô gél, hiszen 
nem minden helyszínen megoldható a kéz-
mosás!

Kérlek, gondoskodj magadnak ételrôl és 

italról, vagy szervezzetek szemétszedési pik-
niket, ahol a csapat egyik része a terület 
megtisztításán munkálkodik, a többiek 
pedig ellátják ôket enni- és innivalóval.

A szemétszedéshez zsákot és kesztyût biz-
tosítunk, az összegyûjtött szemét elszállítá-
sát minden esetben a helyi közszolgáltató 
végzi, legkésôbb szeptember 21-ig.

Mi kerülhet a TeSzedd!-es zsákokba?

Minden olyan használhatatlan vagy feles-
legessé váló tárgy, amit a megtisztítandó 
területen találsz és elfér a gyûjtéshez kapott 
zsákban. Kérjük, ne csak a méretét, a súlyát 
is vedd figyelembe!

Ha olyan kupacot találsz, ami nem számol-
ható fel biztonságosan (éles, hegyes, baleset-
veszélyes stb.), bátran jelezd a gyûjtési pont 
koordinátorának.

Kérünk, ne tegyél a zsákba:

− akkumulátort, elemet – ha ilyet találsz, 
kérlek, jelezd a gyûjtési pont koordinátorá-
nak

− építési és bontási hulladékot, sittet

Forrás: www.teszedd.hu

Szabados-Molnár István
falugondnok

Önkormányzatunk is csatlakozott 
a TeSzedd! Önkéntesen a tiszta 

Magyarországért akcióhoz.
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Május 25-én ünnepi istentiszteletre hívo-
gattak a Nagytemplom harangjai. Mint a 
Kollégium egykori diákja, részese lehettem 
e szép ünnepnapnak. Ahogyan a fenti cím is 
jelzi, jubileumi eseményre gyûltünk össze. 

Mielôtt az ünnepi megemlékezésrôl 
írnék, egy kis történeti ismertetô álljon itt.

A reformáció századában alapított refor-
mátus iskolák közül a debreceni a legneve-
zetesebb. Sokféle jelzôvel illették: „ország 
iskolája”, „kôsziklán épült vár”, „szegények 
iskolája”, „Menedék”. 

1538 óta megszakítás nélkül mûködik! 
A magyar szellemi élet számos kiemelkedô 
képviselôjének volt „alma mater”-e. Falai 
között nevelkedtek írók, kollégiumi pro-
fesszorok, irodalomtudósok, orvosok, 
színházmûvészeti emberek, zenemûvészek, 
építészek, közéleti személyiségek, spor-
tolók, természettudósok. rajtuk kívül a 
Kollégium több ezer lelkészt, tanárt, taní-
tót, mûvelt polgárokat nevelt a Hazánknak.

„Volt itt valami a levegôben, ami arra ösz-
tönzött bennünket, hogy mi a magyar kultú-
rának szolgái legyünk”, idéztem bay Zoltán 
nemzetközi hírû fizikus szavait.

A Debreceni református Kollégiumban 
nemcsak tanítottak, hanem jellemet formál-
tak és elmét palléroztak!

A Kollégium nemzeti emlékhely is, ahol 
megbecsülik a reformátori örökséget, a 
puritán értékeket és a szellemi pezsgés 
áramlását. 

Ébren tartják az 1848/49. évi forradalom 
és szabadságharc nemzeti függetlenségért 
hozott áldozatát.

A XX. század viszontagságai között élet és 
tehetségmentôi missziói szerepet is betöltött.

Nehéz idôkben mentsvár, menedék a 
Kollégium.

Móricz Zsigmond, mint kollégiumi diák, 

így vall az ott töltött évekrôl: „Nagyon szere-
tem Debrecent. Nincs itt senkim, semmim. 
És mégis az enyém az egész város. Kisdiák 
voltam itt, itt eszméltem az élet legelsô cso-
dáira, és ezt sohasem felejtem el.”

A Kollégiumi oktatás európai ôrhellyé és 
világtudománnyá tette Debrecent. 

„OrANDO et LAbOrANDO” – imádkoz-
va és dolgozva. Ez a jelmondat életünk zsi-
nórmértéke, - akik idejártunk – erkölcsi tar-
talékaink gyarapítója.

E kis kitérô után az ünnepi istentisztele-
ten hallottakról röviden.

Dr. bölcskei Gusztáv püspök úr ige-
hirdetésének középpontjában az állott, 
hogy a Kollégium az európai nagyvárosok 
egyetemeirôl összegyûjtötte a lelki és szel-
lemi kincseket, és ezeket széjjelszórta szer-
te a hazában.

A mit pá l  apostol  meg foga lmazot t 
Athénban, az ma is érvényes mondanivaló: 
„mindannyian Isten gyermekei vagyunk!”

A püspök urak, akik határon innen vagy 
határon túlról érkeztek, egy-egy áldásmon-
dással szolgáltak. Itt írta alá bölcskei Gusztáv 
tiszántúli püspök úr és Orbán Viktor minisz-
terelnök úr azt a megállapodást, amely arról 
szól, hogy a magyar kormány tízmilliárd 
forinttal támogatja a tiszántúli református 
Egyházkerületet 2017-ig, a reformáció ötszáz 
éves évfordulójára a református Kollégium 
és iskoláinak rendbehozatalára.

Miniszterelnök úr köszöntô beszédébôl 
kiragadtam szép és fontos gondolatokat. „A 
gyôztesnek nem igaza, hanem feladata van. 
A vérrel és vassal szerzett függetlenségün-
ket meg kell ôrizni, iskoláinkat rendbe kell 
hozni. Amit elvettek tôlünk, vissza kell kap-
nunk. Az elôdök munkáját folytatni kell.” 
utalt bocskay Istvánra, bethlen Gáborra, 
és Károli Gáspár gönci prédikátorra, aki 

magyar nyelvre fordította a bibliát.
A magyar nyelv kincs! A zsoltárfordító 

Szenci Molnár Albertrôl sem feledkezhe-
tünk meg. prédikátorokról, tanítókról, bátor 
fiatalokról is szólt miniszterelnök úr. Mindig 
készen kell állni a megújulásra.

A Nagytemplomi istentisztelettel nem 
ért véget a nap. Délután emléktábla ava-
tás, kiállítás megnyitó, és a Kollégium ôsi 
hagyományához híven, este hat órakor az 
Oratóriumban préceszen, azaz hálaadó 
könyörgésen vettünk részt.

balog Zoltán, az emberi erôforrások 
minisztere is szólt hozzánk, aki szintén kol-
légiumi diák volt.

„Mire van szüksége a fiatalságnak?” – tette 
fel miniszter úr a kérdést. Szigorra, terhelés-
re, szárnyakra. Mikor mire… 1538, 1848, 
1956 és az 1960-as, 1970-es évekre való uta-
lásból tudjuk az évszámok jelentôségét.

Debrecen ôrváros, a Kollégium vete-
ményeskert, menedék. Egy ember mindig 
szóba állt veled, szövetséget ajánlott neked. 
Így volt és van a Kollégiumban. A barát-
ság, a hit, hála és siker: áldás. Ez azonban 
csak akkor számít, ha elvezet az emberhez. 
biztonságot és iránytût kapunk itt. – mond-
ta miniszter úr.

A hálaadó napot „Kollégiumi mulatságok” 
zárták.

Fazekas Mihály: Lúdas Matyiját adták elô 
a mostani diákok. Volt néptánc, népzene és 
jóízû beszélgetések, s a találkozás öröme 
ragyogtatta be napunkat.

A lelkipásztor Édesapa és tanítónô Édes-
anya emléke legyen áldott azért is, hogy 
testvéremmel mi is idejártunk az ország 
iskolájába.

Soli Deo Gloria

Bécsi Éva

Az Ország Iskolája
– 475 éves a Debreceni Református Kollégium
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...melyeket a „modern” kor nagyrészt 
maga alá temetett, miként arra utaltam a lap 
2013. jan.-i számában is a „Nem szól már a 
magyar nóta…” c. írásban. Mindkettô elte-
mettetett, holott mindkettônek az életrôl, 
a szerelemrôl-szeretetrôl, boldogságról, a 
jövô iránti bizakodó reményrôl kellene szól-
nia manapság is, miként eddig is, történel-
münk évszázadain, ezredévein át. (Mert 
mi, s hogyan lesz mind ezek nélkül emberi 
világunkban, vagy vajon mi lesz mind ezek 
helyett? S az, ami lesz, vajon az is el fog tarta-
ni évszázadokon át?  S az a valami képes lesz 
megtartani a jó, a példás emberi viszonyo-
kat, a magyar társadalom kisebb-nagyobb 
részeit a jövônek? Nem tudjuk a választ. S ha 
nem tudjuk, aggódnunk, félnünk kellene. 
Ezért nem lenne jobb, megôrizni mind azt, 
ami évezredeken át megtartotta a magyart, 
s mindent okosan-bölcsen-elôrelátóan hoz-
záigazítani a jövôhöz? Nehéz feladat, mert 
fel kell adni a félrevezetô hamis értékítéle-
teket, értékrendeket. De minél késôbb tör-
ténik ez, annál fájdalmasabb!)

Az emberi élet fôbb, s egyben nagy 
állomásainak egyike a házasságkötés, a 
családalapítás.

Amit hagyományos módon – egyszóval, 
normális esetben – megelôz a párválasztás. 
Imígyen volt ez a régi idôkben: „a párvá-
lasztás: legtöbbször az öregek választottak, 
nem a fiatalok. A legfontosabb az volt, hogy 
a jövendôbelinek mennyi földje és milyen 
jószága van, milyen a háza, hány testvére 
van? Azután következett, hogy milyen val-
lású? Mert el sem tudták képzelni azt, hogy 
kálomista és pápista egymást szerethessék. 
Azután volt még az, hogy szorgalmas, dol-
gos, nem pazarló, és nem beteg-e? Hogy a 
fiatalok mit éreznek egymás iránt, az az öre-
geket nem érdekelte. Azt mondták nekik, 
hogy mikorra ketten megesztek ötven kiló 
sót, akkorra már megszokjátok egymást. 
Meg is szokták – már elôbb is – a csuda 
tudja, hogy miképpen történt?”

Akkor még nem „udvaroltak” a legények, 
csak kezdtek járni a lányhoz. De hogy ennek 
milyen sok íratlan szabálya volt akkor, az ma 
hihetetlen: dologidôben nem illett a lány-
hoz menni. Nem illett hétfôn, szerdán, de 
pénteken semmiképpen. Nyáron a legény, 
ha este fütyürészett az utcán, és a lány meg-
hallotta, már az is elég volt. Ôsszel és télen, 
ha már hosszabbak voltak az esték, akkor 
lehetett járni a lányhoz. Este hét óra elôtt 
nem illett menni, és kilenc után maradni. 
Nagy szégyen volt a lányra, ha kilenc után 
még ott volt a legény. Mert akkor még úgy 
gondolták, hogy „erkölcstelen” dolgot csak 
kilenc után lehet elkövetni. Az idôt nem volt 
nehéz ellenôrizni, mert a katolikus temp-

lomban 7 órakor, a reformátusban pedig 9 
órakor harangoztak. A zsebóra, vagy a kar-
óra ismeretlen volt. De ki is nézi ilyenkor 
az órát? A többi szabályokat is elmondom, 
hogy a ma élôk hagy derüljenek rajta: ha 
a legény elment a lányos házhoz, és a lány 
anyja arra a székre ültette, amelyik közel 
volt az ajtóhoz, ebbôl láthatta a legény, hogy 
a mamának nem tetszik. És ha a gazda kevés 
idô után azt mondta, megnézem az istálló-
ba a marhákat, lefeküdtek-e, és azután nem 
jött vissza, láthatta a legény, hogy a papá-
nak sem tetszik. És amikor elment, és a 
lány mikor kikísérte, nem vett fel magára 
(meleg) kendôt, a legény ebbôl már láthat-
ta, hogy nem akar vele beszélgetni, idôzni. 
De ha a lány édesanyja kísérte ki, akkor 
már láthatta, hogy ez a vég. Nagyon jó jel 
volt az, ha a legényt arra a székre ültették, 
amelyik a tükör alatt, vagy azzal szemben 
volt, és hogy ha a gazdával megbeszélték az 
idôjárást, hogy mikor ellik meg a tehén, esz-
nek-e jól a hízók, mikor lehet hordani a föld-
re ki a trágyát, és ehhez hasonló komoly dol-
gokat. És ha a gazda ezek után megkínálta a 
korsóból csígerrel, hát akkor már örülhetett 
a legény. És ha még azt is észrevette, hogy az 
ágy végén ott van a kendô, amit a lány magá-
ra kap, ha ôtet kikíséri, ebbôl már láthatta, 
hogy kedvelik ôtet. A lány egész este hall-
gatott, nem szólt egy szót se, azt is csönde-
sen. Igaz, azután mikor asszony lett belôle, 
bôven pótolta. Szorgalmasan kézimunká-
zott, varrt, vagy kötött szótalanul, csak néha 
pislantott a legény felé. (Már akkor is volt 
sugárveszély!) Ezután meg kellett küzdeni 
a vénasszonyok nyelvével. Annyi pletykát 
hordtak össze, hogy azt elmondani is sok. 
És hogy ha nem sikerült összeveszíteni a fia-
talokat, vagy a szülôket, akkor azt mondták, 
hogy nem hallgattak a jó szóra, hát akkor 
úgy kell nekik. Mind ezek után lehetett csak 
beszélni a lakodalomról.”

A lakodalom Tahitótfaluban…
A háború után kb. egy emberöltônyi 

idôn át még élt a szigeti községekben a régi 
hagyományokra és erkölcsi értékekre, a 
hitre alapuló házassági intézmény-rendszer, 
és annak szerves része a lakodalom, és a már 
elôzô részben ismertetett párválasztás.

  „Akkor még a legények nem „nôsültek”, 
hanem feleséget „vettek”. Feleséget, akivel 
az élet öröme-bánata feles volt. Az elválás 
nagyon ritka volt. A katolikusoknál nem is 
lehetett elválni. A lakodalomig azonban még 
sok mindent el kellett intézni. Még akkor 
nem volt eljegyzés és gyûrûváltás. Helyette 
kézfogó volt, ami mindkét fél részérôl bele-
egyezést jelentett. régebben még az volt a 
szokás, hogy kézfogás után a vôlegény és a 
menyasszony násznagyai, vagy néha a lány 

szülei, soká vitatkoztak a móringon. Hogy 
ez mi volt? A móring az az összeg volt, amit 
a lány szülei kértek a legény szüleitôl abban 
az esetben, ha meghal a férje és nem marad 
utód. Mert ha meghalt a férj utód nélkül, az 
özvegy mehetett a háztól, ahova tudott. Ezt 
a megegyezést a pap beírta az anyakönyv-
be. (Ma is található ilyen a régi anyaköny-
vekben.) A fiatalemberek igyekeztek is úgy 
rendezni a dolgokat, hogy ne kelljen mórin-
got fizetni. A kézfogó után a násznagyok vet-
ték a jegykendôt, s úgy vitték az utcán, mint-
ha zászlót vinnének. A lányok az utcán bele-
törülköztek, a legények pedig sûrûn lövöl-
döztek. Ezután volt a beiratkozás. A község-
házán hivatalosan elkönyvelték ôket és köz-
szemlére tették a nevüket. Azután a temp-
lomban három vasárnap kihirdették ôket. 
És sok vita, meggondolás után megállapod-
tak abban, hogy mikor legyen a lakodalom. 
Mert dologidôben nem lehetett lakodalmat 
tartani. Nem lehetett csak szerdán, esetleg 
kedden. De elôbb meg kellett nézni a kalen-
dáriumban, hogy az milyen napra esik. 
Milyen névnapra, és milyen jegy volt, (csí-
zió) és milyen a hold állása. Ezek után álla-
pították meg a lakodalom napját. A vendé-
geket a vôfélyek hívták meg. A nagy vôfély 
azokat, akiket „házanépestôl” hívtak, a kis 
vôfély pedig a lányokat, legényeket hívta. A 
vôfélyeknek válluktól a térdükig érô bokré-
tájuk volt, és a kezükben nádpálca.”

Szente János, falunk „parasztköltôje” szá-
mos lakodalmi verset is szerzett, többet 
keresztfiának, id. Csörgi Istvánnak, többszö-
rös vôfélynek, aki 2012.május elején elmon-
dott nekem közülük néhányat, melyek közül 
a „Hívogató”-t idézem: „Vándorfecskék késô 
ôsszel új hazába térnek, Új hazában boldog-
ságot, nyugalmat remélnek. Úgy, mint a 
mi ifjú párunk, akik egybe kelnek, Kitartó 
hû szerelmükrôl bizonyságot tesznek. 
Követként léptem be e tisztességes házba, 
Mindnyájukra a jó Isten áldását kívánva. 
NN. lánya tartja lakodalmát, melyre hívat-
ja e ház minden egyes lakóját. Hogy az 
örömszülôk vendégszeretetét nehogy meg-
vessék, Lányukat az esküvôre mindnyájan 
kísérjék. De én sokat nem beszélek, mert 
még sokfelé kell mennem, Addig is mind-
nyájukat, áldja meg az Isten.”

A tisztelt Olvasó figyelmébe ajánlom a 
Szônyi Zsuzsa-Wegroszta Gyula által, a helyi 
lap 2005. dec.-i számában közreadott „Leány 
elbocsátó verset”, melyet ifj. Nagyházú 
Andrástól ismertek-ismertettek meg. 

 Ugyancsak az ô gyûjtésük Gyôri József-
nétôl: „150 személyes esküvôhöz kellékek.” 
(tahitótfalui tájék. 2008. május, valamint 
budai Mihály megidézésében „Házasulási 
engedély, 1849.”, 2011. dec.)

G. Szalai István, 2013. február

Lakodalmas szokások Tahitótfaluban...
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A 2013. március idusán tartott ünnepsé-
get az osztályunk adta. Meglepetésként meg-
hívást kaptunk a Honvédelmi Minisz térium 
által augusztus 4-én, vasárnap Kecske-
méten megrendezésre kerülô Nemzetközi 
repülônap és Haditechnikai bemutatóra. 
Sajtos Sándor polgármester úr tolmácsolta 
ezt a különleges jutalmat.

Különféle országok képviselôitôl nagyon 
látványos légi bemutatót láttunk. Nagyon 
tetszett a spanyol és a horvát légierô mutat-
ványa. A magyarok is nagyszerûek voltak. 
Nagyon fegyelmezett, pontos alakzatban 
repültek. rengeteg tankot, harckocsit lát-
tunk, felmászhattunk a tetejükre is. 

  Nagyon jól éreztük magunkat, sokat 
nevettünk és végre – engedéllyel! – lelocsol-
hattuk egymást, s egy kicsit a tanár néniket 
is. Szerintünk hálásak is voltak ezért a  tréfá-
ért a nagy melegben nekünk! 

Köszönjük a lehetôséget, hogy a nyár 
közepén ilyen nagyszerû programon vehet-
tünk részt!

      Kulcsár Evelin 7.a osztályos tanuló

Fotó: Princz Péter

 Jutalom kirándulás a Repülônapra

Az egyik sztárfellépô, az Orosz Vitézek 
(Russzkije Vityazi)

Rengeteg repülô- és egyéb technika 
volt a földön kiállítva

Besenyei Péter
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Vasárnapi vásárnap – képriport
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Ékszerekkel foglalkozó második cikkem-
ben az ékszer- és óravásárlás, valamint az 
ékszerkészítés sajátosságaival foglalkozom.

Ékszer vásárlása
Ékszer megvásárlásakor Önök, kedves 

vásárlók abban az esetben bizalommal lehet-
nek az ügylet  irányában, ha az áru a jogsza-
bálynak megfelelôen van fémjelezve (http://
mkeh.gov.hu/hivatal/szervezetiabra/
nemesfemvizsgaloigazgatosag). továbbá  
számla vagy blokk készül róla, mert így az 
esetlegesen felmerülô problémánál védi 
Önöket a törvény. Ezért minden esetben 
inkább azt ajánlom, hogy üzletben vásárolja-
nak, mert a szakemberek biztosítani tudják a 
szükséges feltételeket.

Ha ezt nem tehetik meg, akkor vásárlás 
elôtt mindenképp ajánlatos felkeresni egy 
szakembert, és lehetôleg kérjék ki a vélemé-
nyét a kiszemelt ékszerrel kapcsolatosan. 
Fôként antik ékszereknél jön jól a szakmai 
segítség, amikor speciális fémjelzési helye-
ket kell felfedeznie a szakembernek, ugyan-
is ez árat, illetve értéket is befolyásolhat.

Ha külföldön vásárolnak ékszert, akkor a 
fémjelzési kötelezettség országonként vál-
tozhat, ezért a helyi jogszabályokról érde-
mes elôre tájékozódni, mert vannak olyan 
országok, akikkel a Magyar Állam szerzô dést 
kötött, ezért az ô fémjeleik Magyaror szá gon 
is érvényesek.

Ez egy késôbbi elzálogosításnál, eladásnál, 
bizományos értékesítésnél fontos, mert így 
magasabb árat is kaphat az adott ékszeréért.

Mivel az ékszer vásárlása, készítése bizal-
mi dolog, ezeket az ügyleteket olyan helyen 
tegyük,  aho l  számunkra  megfe le lô 
mennyiségû információval képes elmagya-
rázni a tárggyal kapcsolatos adatokat az 
ékszerész, és már elôre  felhívja a figyelmét 
a késôbbi karbantartás lépéseire is, ezzel 
segítve a döntéshozatalt.

Ezért én is el szoktam mondani vásárlóim-
nak, milyen alapanyagból milyen finomság-
ban készült az ékszere, milyen drágakô díszí-
ti, (ha nem kap külön információt róla, ezt 
érdemes minden esetben megkérdezni), 
valamint mire ügyeljenek az ékszer viselésé-
nél, hogy próbálják megóvni, hogy hosszú 
idôn keresztül is ragyogó maradjon a tisztelt 
Vásárló számára.

Mára már elfogadottá vált a kollégák köré-
ben, hogy az ékszerekrôl minôségi tanúsít-
ványt adnak az ékszerészek, na  gyobb értékû 
drágaköveknél, ékszereknél akár fényképpel 
ellátva. Ezt minden esetben ôrizzék meg, 
praktikus lehet késôbb, ahogy azt a fentiek-
ben már említettem. Ezen kívül biztosítás 
megkötésekor, peres ügyekben is nagyon jó 

támpontként szolgál a kirendelt szakértô 
kollégának, ha Ön rendelkezik ilyen 
minôségi tanúsítvánnyal.

Ezen kívül a családi fotók is jól jöhetnek, 
amin látszik a viselt ékszer, mert volt már rá 
példa, hogy egy fénykép segítségével sike-
rült felgöngyölíteni bûnügyet.

A fantázia megnevezések fénykorát éljük, 
ezért érdemes tisztázni, hogy a megnevezés 
egészen pontosan milyen anyagot takar. 
például: majolika gyöngy, plattírozott anyag, 
rajnai kavics (=hegyikristály), Swarovski és 
még hosszasan sorolhatnám. Ezek használa-
ta mára bevált és a vásárlók által nagyon ked-
velt, ismert elnevezési formák.

Óra vásárlása
Óra vásárláskor mindig megbízható helyet 

válasszunk, szintén nagyon fontos, hogy a 
termékrôl számlát, blokkot, garancialevelet 
kapjuk. Sok esetben, fôként drága komoly 
óráknál egész Európára érvényes garanciale-
velet adnak ki. A luxus kategóriában meg-
szokott az örök garancia is, amit rendszeres 
szakszervizben elvégzett átvizsgáláshoz 
szoktak kötni.

Fôként az óráknál (bár antik ékszerekre is 
igaz) nagyon fontos az eredeti doboz meg-
tartása. Ez tökéletes megoldás a késôb bi biz-
tonságos tároláshoz is. Legtöbbször kemény 
ütésálló anyagból készül és elfér az óra mel-
lett a garancialevél is.

Hasonlóan az ékszervásárláshoz, itt is fon-
tos, hogy azzal a szakemberrel, akitôl vásáro-
lunk, jó kommunikációs csatornát tudjunk 
kialakítani és megkapjunk minden szüksé-
ges információt.

Az óráknál rendszeresen elôforduló fel-
adat az elemcsere, érdemes a jó minôséget 
választani. Egy rosszabb minôségû elem 
elôbb mehet tönkre, és ha belefolyik a szer-
kezetbe, nagyon nagy problémát okozhat, 
az órát is mûködésképtelenné téve.

A legtöbb korszerû óra már vízálló, de 
ezzel kapcsolatban is kérjünk teljes körû fel-
világosítást az eladótól.

Rendelésre készített ékszerek
Az ékszerkészítéshez sokan még a régi 

bevett szokások alapján közelítenek, a „hány 
gramm mennyi forint” kérdésekkel, de azért 
már kezd kialakulni egy másfajta hozzáállás 
is. Igaz, iparosok vagyunk, de mivel mûvé-
szeti alkotásnak szintén felfogható ékszere-
ket, órákat is készít a szakma, ezért ez már 
nem a legmegfelelôbb megközelítés.

Egyedi készítésnél a legfontosabb (ahogy 
már többször is jeleztem), hogy megbízható 
forrásból származzon, de legalább olyan fon-
tos, hogy együtt is tudjanak dolgozni. Egész 
komoly munkáknál azt szoktam javasolni, 
hogy többszöri egyeztetés mellett kisebb 
részfeladatonként haladjunk. Így a vásárló 
igényeit könnyebb az ötvös-ékszerésznek 
elôcsalogatnia a nemesfémbôl, és az esetle-
ges változtatási igényt még idôben meg 
lehet tenni.

A megfelelô kommunikáció kialakítása a 
különbözô vevôtípusokkal magas mûvé szeti 
munka esetében nem elég, szükséges az 
összhang is a jó kommunikáció érdekében.

Magyarországon új ékszer készítésekor 
kötelezô a fémjelzés a hatályos jogszabály 
alapján, ehhez kell is ragaszkodni, mert védi 
Önöket, vásárlókat és az ékszerészt is, aki 
bizonyítani tudja, hogy szabványos alap-
anyagból dolgozik.

Készítésnél is kérjünk dobozt vagy csoma-
golást, amiben tarthatjuk, átadhatjuk az 
ékszert.

Az államosítás sajnos borzasztó megpró-
báltatás volt az ötvös-ékszerész szakmának, 
rengeteg szerszámot elkoboztak és vasgyár-
táshoz alapanyagnak összeolvasztották (pl.: 
verôtôkék). Mára a kitartó magas szintû kép-
zésnek köszönhetôen kiváló szakemberek 
dolgoznak a szakmában. Szerencsére újra 
szabadon lehet vállalkozni és dolgozni, szép 
tárgyakat készíteni, melyekkel nemzetközi 
fórumokon is meg lehet jelenni, vagy épp 
külföldrôl beszerezni alapanyagot, ha azt az 
egyedi tárgy készítése megkívánja.

Ha van ötletük, vagy különleges igényük 
egy egyedi ékszerrel kapcsolatban, azt java-
solom, ha meg tudják találni az Önöknek 
legmegfelelôbb szakembert, ne habozzanak, 
mert egyedi ékszerük lehet saját tervezésük 
alapján. Ezt lehet egyedileg csiszolt drágakö-
vekkel díszíteni, vagy épp kézzel festett 
tûzzománccal. Szakmai szemmel nézve is 
egy tökéletes, egyedi, magas színvonalú tár-
gyuk lehet. A gépi készítésnek is meg van a 
praktikus és jó oldala, például láncok készí-
tésénél, amikor nagyon fontos, hogy egyen-
letes és szabályos formát kapjunk, de higy-
gyék el, érdemes a mai szakemberek képes-
ségeit is próbára tenni, mert nagyon ügye-
sek.

A napjainkban végzôs diákok munkáit 
látva, amirôl mi tanuló korunkban csak 
álmodtunk, vagy rajz tervet készítettünk, az 
ma már valóság. Folyadékos ékszereket, 
mobil ékszereket, kombinált tárgyakat 
(fôként papír, textil, fa, mûanyag) gyártanak.

Egyedi óra készítés terén egy kivételesen 
tehetséges kolléga saját szabadalommal is 
büszkélkedhet, amit a saját gyártású karórá-
jába épít.

Köszönöm megtisztelô figyelmüket és sok 
sikert kívánok a jövôbeli ékszer és óra vásár-
lásaikhoz, készíttetéseikhez. Használ ják ki 
bátran a már meglévô, de megunt vagy épp 
elhasználódott alapanyagnak való nemes-
fémbôl készített tárgyaikat.

Egyúttal bízom abban, hogy egy más 
szemszögbôl tudtam megvilágítani az éksze-
reket, és sikerült a közös munkáknál a kom-
munikáció fontosságára is felhívnom a 
figyelmet.

Fekete Júlia ékszerész

Ékszerek vásár-
lása, készíttetése
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Szeptember 21-én szombaton, 9 órától, 4 
órás intenzív intim torna tanfolyam lesz 
tahitótfaluban, a sportpálya melletti sport-
szár öltözô aerobik termében. 

A tanfolyam megfelelô számú jelentkezô 
esetén indul. Érdeklôdni és jelentkezni lehet 
szeptember 19-ig a pancsi2@gmail.com 
e-mail címen, vagy a 06-20-968-5020–as tele-
fonszámon, Karády panni gyógytornásznál. 

Intim torna – a gátizmok 
gyógytornája

Szôlô torta

A tésztája gyümölcstorta alap. 
17 dkg vajat, 
17 dkg porcukrot, 
2 tojást jól kikeverjük, 
majd hozzáadunk 
15 dkg lisztet, 
1 kk. sütôport, 
2 ek. tejet, 
1 cs. vaníliás cukrot. 

A gyümölcstorta sütôt kivajazzuk, 
belisztezzük és a tésztát beleöntjük. 
Készre sütjük 180 fokos sütôben kb. 15-18

perc alatt. Vegyük ki és hajszálvékonyan 
kenjük meg baracklekvárral, majd hide-
gen kötô vanília pudinggal, melyet 3 dl tej-
jel kevertünk ki. Szórjuk meg porcukros 
ôrölt dióval és rakjuk ki szôlôszemekkel. 
Verjünk fel 3 tojás fehérjét habnak pici 
sóval, cukorral keményre és húzzuk rá a 
szôlôszemek tetejére. Nem fontos szépen 
elsimítani a habot, elég, ha kanállal halmo-
kat rakunk. tegyük vissza a meleg sütôbe 
felsô lángra, hogy a tészta ne égjen meg, 
és süssük halvány barnára 3-4 perc alatt 
a tetejét. tálalhatjuk egy gombóc vanília 
fagylalttal, díszíthetjük citromfû levéllel. 

Alma chips

A sok hullott almából készíthetünk tél-
álló alma chipset. Az almák közepét fúr-
juk ki, vékony karikákra vágjuk fel a gyü-
mölcsöt, tegyük tepsibe, majd szárítsuk 
meg a sütôben vagy a kemencében 60-70 
fokon, amíg jól meg nem fonnyad, de 
még nem ropog. télire eltehetjük vászon-
zsákokba. Ugyanígy járhatunk el a körté-
vel. Kellemes téli rágcsálnivaló egy bögre 
forró tea mellé. A szilva aszalása, mivel 
magasabb a víztartalma, hosszabb idôt 
igényel.

Kiss Andorné receptjei
 Béres Gabriella

Mindennapi ajándék a család asztalán
Receptek Éva nénitôl

Favágó 
tûzoltók!

Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-
biztosítással vállalnak: 

 
Lakott területi, fakitermelést, 

viharkár elhárítást emelôkosárral is. 
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,      
alpintechnikával történô ledarabolását.

   
                 

Bélteki Sándor tûzoltó százados
70-334-8427 

favagotuzoltok@gmail.com
favagotuzoltok.hu

Folytatás az 1. oldalról
Népház programja szeptemberben

Szeptember 28. 10:00: Habakuk bábszín-
ház: A róka és a gólya. részletek a plakáto-
kon.

Népház rendszeres programjai
Hétfô 16:30: Csillagszemû gyermek nép-
tánc a Dunakanyarban.

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja 
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel 
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: 
Szabó Judit, 0630/338 6806

Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, +3620/560-4065
    
Szerda 16:00-18:00: társastánc tanfolyam
18:00-19:30: Zumba

Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô 
és néptánc szakkör. Vezeti Szabó Judit.

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör

Aerobic terem állandó programjai (tahi-
tótfalui sportpálya melletti sport öltözô)
hétfô: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
alakformáló torna 19:30-20:30
szerda: pilates 8:30-9:30 (érd.: 06 20 973 1800)
baba-mama klub 10:00-12:00
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
péntek: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00

Havonta egyszer önköltséges színházlátoga-
tást szervezünk, utazás bé  relt bus szal törté-
nik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 
minden egyéb program ról érdeklôdni lehet 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
+3630/337 5527.

Tahitótfalu szeptemberi
programjai

Apróhirdetés
dr. Rabbné Márta vagyok, vásárolok 
mindennemû régiséget – asztalnemût, 
porcelánt, régi játékot stb. Készpénzzel 
fizetek. Kérem hívjon, ha eladó régi tár-
gya van. Tel.: 06 70 533 0315.
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S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

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

Akácoszlop

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

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.
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Mint minden augusztus 20-án, a Szent 
István napi ünnepség keretében idén is 
átadásra kerültek a tahitótfaluért Emlékér-
mek. Az év kiemelkedô eseménye az a pél-
damutató összefogás, melyet településünk 
lakói az árvíz elleni védekezésben mutattak. 
A két héten át tartó, embert próbáló munka 
során közel ezer ember védte a falut éjjel-

nappal. A testület úgy döntött, hogy tahitót-
falu két településrészének polgárai méltán 
kiérdemelték a tahitótfaluért Emlékérmet. 
Így idén nem egy-egy személy, hanem a falu 
polgárai kapták e díjat. Az emlékérmek a 
polgármesteri Hivatal folyosóján kerülnek 
elhelyezésre, melyeket jelképesen Csörgô 
Mihály alpolgármester és Nagyházu Miklós 

képviselô vettek át, akik a két településrész 
védelmi munkáit irányították. A díjjal járó 
pénzjutalomból az Önkormányzat a civil 
szervezetek segítségével az augusztus 20.-i 
ünnepség keretében a Faluház udvarán ven-
dégül látta a település polgárait, akik aktívan 
részt vettek az árvíz elleni védekezésben. 

Béres Gabriella

Köszönet az összefogásért
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Higgyünk a meséknek! A magyar népmesei kincs a világon egye-
dülállóan gazdag. Ôsi tudásunkat tisztán tükrözi, amibôl ma is tanul-
ni tudunk. Meséinkben természetesek a csodák, tettre készek a 
hôsök, természetes a természetfeletti. A mesehôsök tudják, hogy a 
rossz jóra változtatható, csak cselekedni kell. benedek Elek születés-
napját idén is mesékkel ünnepeljük a Faluházban szeptember 29-én 
vasárnap 15 órától, ahová kicsiket, nagyokat egyaránt várunk. 
Hozzátok el kedvenc népmeséteket, hogy mások is megismerhes-
sék. Gulyás László vándormuzsikus Szekérmeséi után együtt ját-
szunk tovább, és készítjük el a mese szereplôit, helyszíneit különfé-
le anyagokból.                                                           

 Béres Gabriella

A pollack Mihály Általános Iskola és Zeneiskola a tûzzománc szak-
kör beindításához segítséget kapott, amit hálásan köszönök  az isko-
la és a gyerekek nevében. Az iskolának ajándékozott kemence nem 
csak tûzzománc, hanem üveg  és kerámia égetésére is alkalmas.

A tEtA-nak köszönjük az anyagi támogatást, melybôl a kemence 
bekötését és a tárolószekrény elkészítését fizette, valamint alapanya-
gokat vett a szakkör elindításához. 

Szántó Tünde
a tûzzománc szakkör vezetôje

Népmese Napja a Faluházban

Tûzzománc szakkör
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Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. 

Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János 
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370-
863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 • 
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSALÁdSEGíTô 
éS GYERmEKjóLéTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 • 
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELmÛ – 
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd, 
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028 
• FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: 
iskola fo gászat • FÖLdHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-
ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • 
GÁZSZOLGÁLTATó – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás 
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • GYERmEKORVOS SZAKRENdELéS 
– Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-
221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, 
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERmEKORVOSI ÜGYELETI 
RENdELéS – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYóGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-
103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív 
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; 
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYóGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; 
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, 
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, 
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. 
u. 26., tel.: 385-741 • KéméNY SEPRô – Magyar Kémény Kft. 
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: 
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • 
KÖZjEGYZô – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 
14–18-ig • mENTôK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • mOZI 
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, 
info@partmozi.hu • mUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: 
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • OKmÁNYIROdA – Szentendre, 
Vá ros háztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, tel.: 503-384 (any-
akönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-300/482 
(népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya), 503-300/484 
(útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 
487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380 (jogosítvány), 
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-ig • ORVOSI ÜGYELET – 
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 
óráig, munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 
• óVOdÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRmESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • 
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; 
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12, 
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és 
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORmÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENdELôINTéZET – Szent endre, Kano nok u. 
1., tel.: 501 – 444 • RENdôRSéG – Szent end re, Dózsa Gy. 
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RómAI KATOLIKUS 
PLéBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEméTSZÁLLí TÁS – AHk Kft. 
1439 Budapest, Pf. 637, ügyfélszolgálat: 10.00-12.00 óra között 
hívható Tóth Éva, tel.:-06-30/575-7046, fax: 06-1/459-6860 
• TAKARéK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-
ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONdOZÁS – tel.: 385-
873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENdELéS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTóSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VédôNôI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÁCI RéV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VíZmÛ 
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, Hibabejelentés: 
06/40881188, 1 mellék • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENdRE 
– Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727 

tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: tahitót falu 
pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: tóth János • 
Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesz tô  bizottság tag-
jai: béres Gabriella, budai Mihály, Karácsony János Ádám, 
Sirkó-Németh Mariann, Szabó Judit • Megjelenik: havonta 
2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje min-
den hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden 
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai bt.

Szeptember 2. Homoki Nagy István 
Kossuth-díjas filmrendezô, operatôr, 1914. 
Mezôtúr

Szeptember 3. Eötvös József író, minisz-
ter, a Magyar tudományos Akadémia és a 
Kisfaludy társaság elnöke, 1813. buda

Szeptember 4. Maléter pál katona, az 
1956-os forradalom honvédelmi miniszte-
re, 1917. Eperjes

Sánta Ferenc Kossuth-díjas  író, 1927. 
brassó

Czóbel béla Kossuth-díjas festômûvész, 
grafikus, 1883. budapest

Szeptember 6. Keresztury Dezsô, 
író, költô, iroda-
lomtörténész, kriti-
kus, mûfordító, az 
MtA tagja, 1904. 
Zalaegerszeg

Szeptember 8. 
blaha Lujza, a nem-
zet csalogánya, 1850. 
rimaszombat

Szeptember 9. 
Lat inovits Zoltán 
K o s s u t h -  é s 
J á sza i  Mar i -d í j a s 
színmûvész, a nemzet 
legnépszerûbb szí-
nészeinek egyike, „a 
színészkirály”, 1931. 
budapest

Szeptember 13. 
b á r c z i  G u s z t á v 
Kossuth-díjas orvos, 
gyógypedagógus , 
akadémikus, 1890. 
Nyitraudvarnok

Szeptember 15. 
Albert Flórián válo-
gatott labdarúgó, 
edzô („A Császár”), 
az egyetlen magyar Aranylabdás.1941. 
Hercegszántó

Szeptember 18. Simándy József opera-
énekes (tenor), 1916. Kistarcsa

Szeptember 19. Kossuth Lajos ügyvéd, 

publicista, politikus, az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc vezetôje, a polgári 
Magyarország elsô magyar államfôje, 1802. 
Monok

Szeptember 20. Gróf benyovszky Móric 
utazó, kalandor, 1746. Verbó

tamási Áron Kossuth-díjas erdélyi 
magyar író, akadémikus, az „Ábel-trilógia” 
szerzôje, 1897. Farkaslaka

Szeptember 21. Gróf Széchenyi István a 
magyar fôrend tagja, a Magyar tudományos 
Akadémia alapítója, politikus, író, polihisz-
tor, közgazdász, a batthyány-kormány köz-
lekedési minisztere – akit Kossuth Lajos a 
„legnagyobb magyarnak” nevezett, 1791. 
bécs

Szeptember 25. Ódry Árpád színész, 
rendezô, a Színmûvészeti Akadémia igaz-
gatója, 1876. budapest

thököly Imre erdélyi fejedelem, 1657. 
Késmárk

Szeptemberben született 
híres magyar elôdeink


