
A magyarság a Kárpát-medencében való
letelepedésével elindult az államiság rögös
útján. Géza, Árpád vezér dédunokája, aki
973-tól vezette a törzsszövetséget, egy évvel
késôbb már követek útján diplomáciai
kapcsolatot vett fel a német-római császár-
sággal. Fiát, Istvánt 1000 karácsonyán koro-
názták királlyá a II. Szilveszter pápától
kapott uralkodói jelvényekkel. Ettôl kezdve
elsô királyunk még határozottabb kézzel és
akarattal építette ki az állam szervezetét,
ezzel biztosítva évszázadokra a nemzet
életének keretét.

Ezen ôseink helyesen ismerték fel az idôk
szavát, amely Európához hívott bennünket:
Csatlakozni, együttmûködni, de önállónak,
magyarnak maradni! Ezt az óriási feladatot
vállalta magára Géza fejedelem, majd István
királyunk. Földrajzilag, kulturálisan és vallá-
silag egységbe szervezték népünket, miköz-
ben bekapcsolódtak a környezô népek
életébe.

Nem lennénk kellôen körül tekintôek, ha
csupán ennyivel letudnánk népünk törté-
nelmi helyzetét, és ne számolnánk azzal a
Mindenhatóval, akit elsô királyunk  figye-
lembe vett! Épp azt kellene most is meglát-
nunk és felismernünk, hogy nemzetünk
eddigi sorsát Isten alakította így, mégha,
nagyon igaz nemzeti imánk sora:„…balsors,
akit régen tép…!” 

„Isten határozta meg elrendelt idejüket
és lakóhelyük határait a népeknek” – fej-
tette ki annak idején Pál apostol az athéni
filozófusoknak! 

Ezt a hazát nekünk kell tovább vinni úgy,
ahogy a történelem során a legjobbak tet-
ték: megújítva és megreformálva mind szer-
vezetileg, mind erkölcsileg! Ezt tükrözi
Széchenyi István mentalitása is, mikor azt
írja:„Sokan gondolják: Magyarország volt; –
én azt szeretném hinni: lesz!”

Folytatás a 3. oldalon

Itt a nyár, ami egyesek számára a munka-
végzést, míg másoknak a pihenést jelenti. A
kettô összehangolása, a békés együttélés
érdekében az alábbi rendelkezésekre sze-
retnénk felhívni mindenki figyelmét és egy-
ben kérjük azok betartását.

Kertépítéssel és –fenntartással (pl. fû-
nyírás) valamint építkezéssel kapcsolatos
zajt keltô tevékenység végzése és zajforrá-
sok mûködtetése:

Folytatás a 3. oldalon

Legutóbb 2008. július 03-án ülé-
sezett a Képviselô-testület, ahonnan tá-
vol maradt Budai Mihály polgármester,
valamint Gaál Sándorné, Nagyházú
Miklós és Wágner Péter képviselôk.
Elsôként az óvodavezetô nyugdíjba
vonulása miatt megbízott óvodavezetô
választását tûzte napirendre a Testület.
A két jelenlegi helyettest meghallgatva a
képviselôk a titkos szavazás mellett
határoztak. A háromtagú Szavazatszám-
láló Bizottság megválasztása után a
testület nem tudott dûlôre jutni: a
szavazás megismétlése után sem kapott
minôsített többséget egyik jelölt sem.
Az SZMSZ értelmében a következô
Testületi ülésen ismét szavazásra bocsát-
ják a kérdést.

Folytatás a 2. oldalon
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Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Önkormányzati
hírek

A tartalomból:
Önkormányzati hírek 2.

Településrendezési 

szerzôdés 4.

VIII. Sziget Hangja 5.

Lovak és halászlé 6.

Vasárnapi vásárnap 8.

Magzati szûrôvizsgálatok 8.

Pihenôparki óda 11.

A Nemzet ünnepe
Otthon és kenyér

2008. augusztus 10. 8.00–15.00-ig 
Legyen úgy mint régen vót, Vasárnapi
Vásárnap! Állat, termény és kézmûves
vásár. Helyszín: Tahi hídfô melletti zöld
terület.
2008. augusztus 20-i ünnepi program:
Tahitótfalu Önkormányzata a civil szer-
vezetek közösen meghívják Önt állam-
alapító Szent István királyunk és az
újkenyér ünnepére.

Folytatás a 3. oldalon

Tahitótfalu augusztusi
programjai

Zaj – kert – kutya
– parlagfû



Folytatás az 1. oldalról
Második napirendi pontként a Község-

háza átépítése volt. Mivel azonban részle-
tes költségvetés nem állt rendelkezésre a
közbeszerzési pályázat kiírására, ezért
következô testületi ülések valamelyikén
tárgyalja a Testület a témát. A kivitelezés
megkezdésének tervezett idôpontja 2009.
március eleje. Az óvodatetô sikertelen
meghívásos közbeszerzési pályázatából
okulva, a Testület valószínûleg nyílt köz-
beszerzési pályázatot ír ki a Községháza
bôvítésére. Felvetôdött, hogy Tahiba kel-
lene átköltöztetni a Községházát, de ezt a
lehetôséget csak konkrét számítások tükré-
ben vizsgálja a testület.

A harmadik pontként szereplô „két ülés
közti események” ismertetésekor a Kép-
viselô-testület úgy határozott, hogy a Ber-
ner Trans Kft.-t bízza meg a Rózsa utca 400
m-es szakaszán árokásással és gréderezés-
sel. Az említett munkákat a vízelvezetés
biztosítása érdekében rendelték meg.
Tótfalui Óvoda tetôfelújítására kiírt egysze-
rû közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság
javaslatára a Testület eredménytelennek
nyilvánította, mert határidôig egyetlen
ajánlat sem érkezett. A kész tervek, enge-
délyek és költségvetési kiírás alapján ja-
nuárban ismét ki lesz írva a közbeszerzési
pályázat, és jövô nyáron készíttetjük el, az
óvoda zárvatartási ideje alatt.

Az ülés negyedik napirendi pontja az
Eperfesztivál beszámolója elkészült ugyan,
de még a Kulturális Bizottság nem tárgyal-
ta, ezért a Testület csak következô ülésén
tárgyalja. 

Utolsó napirendi pont az „Egyebek”

volt. Wágner Péter képviselô levelében tá-
jékoztatta a Képviselô-testületet, hogy
2008. október 1-ig ne számítsanak a Kép-
viselô-testület bizottságaiban való szerep-
vállalására. Várakozásai és reményei sze-
rint szeptembertôl ismételten nagyobb
elánnal tudja bevetni magát a munkába.

Gátépítés pályázattal kapcsolatosan a
Képviselô-testület kérte Tóth János jegy-
zôt, hogy gondoskodjon az érintett terület
tulajdonosainak nyilatkozatai begyûjté-
sérôl. A Polgármesteri Hivatal vezetôje ígé-
retet tett, hogy szeptembertôl folytatják e
munkát. A korábban gátépítésre kapott
pályázatírási árajánlatokat fel kell frissíteni,
és az új ajánlatnak ki kell térnie a tulaj-
donosi nyilatkozatok beszerzésére is.

A CBA átépítésével kapcsolatos Telepü-
lésrendezési szerzôdés elôkészítése befe-
jezéséhez közeledik. A Béke utca sarkán
lévô villanyoszlop nem kerül áthelyezésre
(nagyon sokba kerül), de a járda  széle-
sítése megvalósul, hogy a gyalogosok
kényelmesen és biztonságosan használhas-
sák azt.

A Remondis Kft. azzal kereste meg az
Önkormányzatot, hogy a 2007. évre ki-
számlázott és 2008. júniusáig be nem
fizetett közel 1.100.000 Ft lakossági díjtar-
tozást egyenlítse ki. Amennyiben ezt
megteszi a település, úgy egy az Önkor-
mányzat által megjelölt alapítvány javára
100.000 Ft-ot adományoznak. A Képviselô-
testület úgy döntött, hogy a Remondis Kft.
kintlévôségét nem fizeti ki, hanem ahogyan
a szerzôdésben rögzítve van, intézkedik
annak adó módjára történô behajtásáról. 

Felvetôdött, hogy a jelenlegi kaposvári
cég hétfôi ünnepnapon ne szállítsa a sze-
metet, hanem a korábbi gyakorlatnak meg-
felelôen, az azt követô elsô munkanapon,
mert rontja a faluképet a sokszor egész nap
kint díszelgô kukák látványa. Ez ügyben le
kell ülni tárgyalni a szolgáltatóval.

Beadvány érkezett a Cserfa utca egy sza-
kaszának kôszórásos javítása érdekében.
Amennyiben az ottlakók saját erôbôl elvé-
geztetik a munkát, akkor az Önkormányzat
vállalja azon a szakaszon a vízelvezetô árok
kiépítését.

A Képviselô-testület úgy döntött, hogy
július 11-én Meditációs Tábor részére
30.000 Ft-ért adja bérbe a Tornacsarnokot.

A Képviselôtestület a beadványnak meg-
felelôen Arany Katedra díjra javasolja Elter
Róza nyugdíjas pedagógust, iskolánk egy-
kori tanárát, igazgatóhelyettesét, és egy-
ben 100.000 Ft díjban részesíti. 

A szelektív hulladékgyûjtôk problémájá-
nak megoldása érdekében a Testület fel-
kérte a Környezetvédelmi, Mezôgazdasági
és Katasztrófa-elhárítási Bizottságot, hogy
vizsgálja meg a hulladékgyûjtô-szigetek
áthelyezését.

A következô testületi ülés tervezett idô-
pontja 2008. augusztus 21. 

Várható napirendek: 
– Tájékoztató az egyéb egészségügyi

ellátásról
– Tájékoztató az iskolaév indulásáról
– Rendezvények elôkészítése (Nyárbú-

csúztató, Hídavató).
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2008. évben eddig született 11 fiú, 19
leány, összesen 30 gyermek

Megszülettem!

2008. június 28-án, nevem: Zabolai András Noel
2008. július 12-én, nevem: Szabó Zalán
2008. július 18-án, nevem: Czuth Milán, Zoltán
2008. július 20-án, nevem: Lôrincz Julianna

2008-ban eddig házasságot kötött 14 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:
Vaczó Mihályné, 73 éves, Kossuth L. u. 13.

Anyakönyvi
hírek Az Önkormányzati Miniszter által kiírt „ A

strandsportágak infrastrukturális fejleszté-
sére” elnevezésû pályázatra benyújtott
anyagunkat a bíráló bizottság javaslata alap-
ján támogatásra érdemesnek ítélték. A
Dunaparti utcában lévô önkormányzati tu-
lajdonban lévô területen kispályás focipá-
lyát, strandröplabda pályát, játszóteret és a
kapcsolódó közterületet kívánjuk felújítani.
Az elnyert támogatás összege 1 000 000 Ft.

* * *
A Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszter

által kiírt „ Az illegális hulladéklerakók fel-
számolása Tahitótfalu területén” címû pá-
lyázatunk 1 512 000 Ft vissza nem térítendô
támogatásban részesült.

Dr. Sajtos Sándor 
alpolgármester

Két  nyertes
pályázat



Folytatás az 1. oldalról
Ma sokan a nemzetállamok válságáról be-

szélnek. Ez talán igaz is, amennyiben azt
értjük ezalatt, hogy a ma élô országoknak
hihetetlen gyorsasággal kell megérteni az
állandóan változó világot, s eközben meg-
tenni a legjobb lépéseket. 

Nyilván ez sok esetben nem sikerül,
mivel ma több olyan tényezô van, amelyek
óriási kihívást jelentenek az állam és felelôs
vezetôi számára.

Mi hát a mi sajátos felelôsségünk ebben a
hazában, ha ide születtünk?

Elôször is ismerjük meg és legyünk
tisztában múltunkkal és jelenünkkel! Sem-
mi sem másé, ami itt történik, mind a
mienk! Minden esemény a mi történel-
münk, nincs eltitkolni, de elhárítani valónk
sem! Ám értsük is meg, mit akart és akar a
Mindenható Isten a különbözô történelmi
pillanatokban! Mert az Isten át-átszövi a
történelmet! Ezeket a szálakat pedig ne-
künk kell megtanálni és felvállalni!

Melyek azok, amelyeket ez a Mindenható
Isten kivetnivalónak lát, mi az, amit meg-
tartásra valónak ítél!? 

Másodsorban szolidaritás népünkkel,
nemzetünkkel! Merjünk élni és tenni a
hazáért! Amíg vannak országok, addig a

hazádnak élj, úgy, ahogy a családodnak,
mert a világnak is csak a hazádon keresztül
van értelme!

Végül lássunk tovább a jelenvalónál! A
Szent István által hazánkban létre hívott
keresztyénségnek az az egyik
legalapvetôbb tulajdonsága, hogy látja a
láthatatlant! Ma sokan beszélnek másképp
gondolkozásról. Hát nekünk másképp kell,
de nem csupán gondolkozni, hanem látni
is! Több hittel, több ésszel, több bátorság-
gal, több reménnyel. A jobb jövô vízióját
kellene elkérnünk a Nemzetek Urától, hogy
aztán ebben boldogulhasson nemzetünk!
Népünk, nemzetünk lelki-szellemi
felemelkedésének nemcsak szükségét kell
hírdetnünk, de méginkább lehetôségét és
útját!

A haza éltetônk – üzeni  Szózatunk, mert
az Úristen egymásnak teremtett bennünket,
hogy egymást segítve éljünk, hogy
felemelkedhessen a nemzet! Úgy gondo-
lom, hogy ehhez még szükségünk van Isten
Szavára, a Bibliára is! Elsô királyunk nagyon
bölcsen erre építette fel a nemzetet!
Találjunk rá újra erre az útra, hogy Jézus
Krisztus, az Élet Kenyere a mi és a haza
reménysége lehessen! 

Nagy Sándor baptista lelkész

A Nemzet ünnepe – Otthon és kenyér
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Folytatás az 1. oldalról
Helyszín: Tahitótfalu, Pihenôpark (focipá-
lya mögött)
Idôpont: 2008. augusztus 20.  17:00 - 23:00 
Programok:
Ünnepélyes megnyitó – Kenyérszentelés –
Cók-Mók Gyermekszínház mûsora – Kin-
csô Néptánc Együttes mûsora – Gulyás-
fôzés – Gyermekfoglalkozások, sorverse-
nyek – Tûzijáték – Büfé
Mindenkit szeretettel várunk!
2008. augusztus 29-31-ig 
Nyárbúcsúztató fesztivál
A részletes program a plakátokon és Tahi-
tótfalu honlapján olvasható
Helyszín: Tahi hídfô

* * *
Szeptemberben közepétôl 2 hentente
14.00-17.00-ig kézmûves foglalkozás (szö-
vés, fonás, nemezelés, kosárfonás, gyöngy-
fûzés stb.) tart a Faluházban Sirkó-Németh
Mariann. A foglalkozás díjtalan.
Érdeklôdni lehet: Mengyi Gábornál a 06-
30-337-5527 telefonon

* * *
Szeptember második hetétôl szintén a
Faluházban szabás-varrás tanfolyam indul.
Felajánlásként elfogadunk mûködôképes,
használt varrógépet!
Érdeklôdni  Mengyi Gábornál lehet a fenti

telefonszámon. Várjuk jelentkezésüket!
* * *

Szeptembertôl újra indul a judo-kungfu
oktatás Rácz Gábor mesternél!

Helyesbítés!
A Pihenôpark 2008. júliusi programjában a
Kállai Lovas Udvarház helyett a Zablakert
Lovasiskola tartott lovagoltatást Gubacsi
József fogathajtóval.

Mengyi Gábor

Tahitótfalu augusztusi
programjai

Folytatás az 1. oldalról
– hétköznapokon 06 óra és 20 óra között
– szombaton 10 óra és 18 óra között

engedélyezett,
– vasárnap és ünnepnapokon, illetve min-

den más idôszakban tilos.
Száraz füvet, kerti hulladékot közterü-

leten égetni tilos. Saját ingatlanon szabad-
ban égetni (száraz füvet és kerti hulladékot
lehet, egyéb hulladékot, pl. papírt, mû-
anyagot tilos!) hétfôn és pénteken, 8 és 20
óra között a tûzvédelmi szabályok betartásá-
val szabad. 

Állat az állategészségügyi, állatvédelmi,
közegészségügyi, építésügyi és környezet-
védelmi jogszabályok betartásával és a
lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bûz
stb.) nélkül tartható. Az állattartó köteles az
állat tartására szolgáló létesítmény tisztasá-
gát biztosítani, szükség szerint takarítani,
fertôtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók
irtásáról rendszeresen gondoskodni. 

Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tar-
tani - szükség esetén megkötve, zárt helyen,
hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterü-
letre felügyelet nélkül kijutni. Bekerítetlen
ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az
állattartó köteles gondoskodni arról, hogy
az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan hatá-
rait ne hagyhassa el.

A földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virág-
bimbó kialakulását megakadályozni, és ezt
az állapotot a vegetációs idôszak végéig
folyamatosan fenntartani. 

Felhívjuk a figyelmét minden kedves ol-
vasónak, hogy környezetében irtsa min-
den elérhetô eszközzel a parlagfüvet!

Segítsünk mindannyian allergiás em-
bertársainkon!

Polgármesteri Hivatal

Zaj – kert – kutya
– parlagfû

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Állampol-
gárok!

Szeretnénk egy téves ismeretet eloszlatni.
Az elektronikus közigazgatás nem egyenlô
az „e-mail” formátumu levelezéssel. Az e-
mail egy magánjellegû, informatív, nem
hivatalos kapcsolatteremtés. Napjainkban
egyre többen élnek e lehetôséggel, de ezt
mi nem tudjuk kezelni.

Tehát!!! Az elektronikus ügyintézéshez
Szentendrén az Okmányirodában lehet
ügyfélazonosítót igényelni (ügyfélkapu).

Minden más esetben az e-mailt, mint
tájékoztatót, és nem mint ügyintézést kérô
levelelet tudunk figyelembe venni.

Polgármesteri Hivatal

E- közigazgatás
Nagyon sokba kerül, de lehet, hogy van

megoldás!!! Az önkormányzat szeretne segí-
teni a problémán, de eddig csak a bölcsôde
került szóba és nem a megoldás keresés, a 2
évet betöltött gyerekek elhelyezésérôl.

Gondolkodjunk közösen! Az önkormány-
zat kb. 15-20 fô  „mini óvodás” elhelyezését és
szakszerû gondozását tudná biztosítani. A költ-
ség kb 15-20 e. Ft/fô/hó, melyet a szülôknek
kellene fedezni, hiszen állami támogatást erre
nem kapunk. A bölcsôde viszont ennél sokkal
többe kerülne, amit az önkormányzat nem tud
átvállalni.

Most csak egy lehetôségrôl írtunk, de ezzel
is segíteni szeretnénk a munkába vissza-
térôknek.

Kérjük véleményüket, illetve szeretnénk a
lehetséges igénylôk számát megismerni!

Bölcsôde
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Hamarosan aláírásra kerül Tahitótfaluban
az elsô településrendezési szerzôdés, amelyet
a Képviselô-testület legutóbbi ülésén elfo-
gadott.

Az épített környezet alakításáról és védel-
mérôl  szóló  1997. évi LXXVIII. törvény lehe-
tôvé teszi, hogy az önkormányzatok telepü-
lésrendezési szerzôdést kössenek beruházók-
kal.

A törvény új, sajátos jogintézmény alkal-
mazási lehetôségét vezeti be, a településren-
dezési szerzôdést. A gyakorlatban eddig is
alkalmazott, de nem szabályozott eljárásban
az önkormányzatok településfejlesztési lehe-
tôségeit növeli, ha a beruházókkal megál-
lapodást köthetnek. A fejlesztôk számára is
fontos, hogy az önkormányzatok csak a konk-
rét fejlesztéshez kapcsolódó ellentételezése-
ket kérhessék, hiszen a településrendezés és
-fejlesztés során mindenkor a közérdek és a
jogos magánérdek kiegyensúlyozott harmó-
niája a cél. Ennek figyelembe vételével került
elôkészítésre Tahitótfalu Község Önkor-
mányzata és a CBA-Galóca Bt. között a szerzô-
dés. A beruházók hozzájárulásával az alábbi-
akban közreadjuk a településrendezési szer-
zôdést: 

Településrendezési szerzôdés
(egyeztetett változat)

amely létrejött egyrészrôl  CBA-GALÓCA
Bt. (2013 Pomáz, Rózsa utca 17.) képviseli:
Izinger László, másrészrôl: Tahitótfalu Köz-
ség Önkormányzata (2021 Tahitótfalu,
Kossuth L. u. 4.) képviseli: Dr. Sajtos Sándor
alpolgármester  között, az alábbi tartalom-
mal:

1./ A Galóca Bt. a tulajdonában levô,
általa üzemeltetett Tahitótfalu, Hôsök tere
17.; 2269 hrsz alatti CBA üzlet bôvítését,
korszerûsítését és környezetének (közterü-
leti kapcsolat, árúátvétel, parkolás, zöldfe-
lület) fejlesztését határozta el a kialakult
forgalom mértékéhez és a település által el-
várt kereskedelmi színvonalhoz igazodva.  

Ennek érdekében megvásárolta az ön-
kormányzattal folytatott konzultációt kö-
vetôen a szomszédos  2268-as  hrsz-ú  in-
gatlant.

Mivel mindkét ingatlan a Helyi Építési
Szabályzat szerint Lf-1 övezetben fekszik, a
telkek egyesítése és a kívánt cél megvalósít-
hatósága érdekében szükségessé válik a
HÉSZ módosítása. 

A tervezett terület felhasználás a telepü-
lés lakóinak életére több ellentétes hatást

gyakorol:

– javul a szolgáltatás minôsége
– javul az épített környezet minôsége
– új munkahelyek jönnek létre
– növekszik a gépjármû forgalom, csökken

a zöldfelület a településközpontban

Ezek arányos összehangolása érdekében
állapodnak meg a felek jelen szerzôdés
keretében.

2./ Az Önkormányzat vállalja, hogy:  

– Megkezdi a településrendezési eszközök
módosítását. Az érintett területen az
alábbi paraméterekkel településközpont
vegyes övezetet terveztet, majd szabályoz
* beépítettség: 60 %
* építmény magasság: 4,5 m
* zöldfelület: 10 %
* funkció: kereskedelmi, szolgáltatás,

vendéglátás

– Az Önkormányzat a területen nem kiala-
kítható, de szükséges parkolóhelyek szá-
mára önálló parkoló területet  jelöl ki és
szabályoz az 1654, 1655 hrsz-ú tulajdo-
nában levô telken. Továbbá a területen
nem kialakítható zöldfelület pótlására a
településközponthoz kapcsolódó tulaj-
donában lévô 1620 hrsz-ú területen
igényes közparkot alakít ki. 

– Az Önkormányzat a parkoló és park
kezelését a továbbiakban vállalja. 

3./ A CBA-Galóca Bt. vállalja, hogy:

– hozzájárul a HÉSZ módosítás költségei-
hez 400.000,-Ft-al. Az összeget a szerzô-
dés aláírását követô 15 napon belül be-
fizeti az Önkormányzat számlájára.

– Az Önkormányzat tulajdonában lévô
1654 és 1655  hrsz területen, az önkor-
mányzat Építési-, Településfejlesztési
Bizottság által jóváhagyott terv alapján
közparkolót épít, illetve a kapcsolódó
önkormányzati 1675 hrsz-ú utat 95 fm
hosszban felújítja.

– Az Önkormányzat által a 1620 hrsz-ú
telekre tervezett közpark létesítéséhez
1.500.000,-Ft egyszeri költségtérítéssel
hozzájárul. Az összeget az Önkormány-
zat számlájára letétbe helyezi. Felhasz-
nálására a park megvalósításával kap-
csolatban kerül sor.

– A régi „Hangya” épület homlokzatát az
eredeti fotók alapján állítja helyre. Az
elbontott és visszaépített parasztház és

az egész épületegyüttes engedélyezési ter-
veit az Önkormányzat Építési-, Település-
fejlesztési Bizottsága véleménye, illetve
jóváhagyása alapján készítteti el.

– A Hôsök tere és a Béke út kapcsolódó sza-
kaszán a járdát, illetve a dísznövényeket
az Önkormányzat Településfejlesztési
Bizottsága által jóváhagyott tervek
alapján felújítja, illetve átépíti, továbbá a
2268 hrsz-ú területrôl megvilágítja az
adott járdaszakaszt.

4./ A felek vállalják, hogy mind a szabá-
lyozási, mind az építési engedélyezési ter-
vek véleményezése, jóváhagyása érdekében
együttmûködnek. Ha az eljárás során
olyan jogszabály által alátámasztott véle-
mény érkezik, amely a cél megvalósít-
hatóságát jelentôs mértékben befolyásolja,
a felek új egyeztetés alapján módosítják a
megállapodást.

Fentiekhez hasonló Településrendezési
szerzôdés van elôkészítési szakaszban, amely
Tahi településrészen érintené a hídfôt,
buszmegállókat, járdákat, parkolót és a
parkot. Konkrét tartalom akkor lesz megis-
merhetô, ha a vállalkozó megvalósíthatónak
látja saját beruházását.

Dr. Sajtos Sándor
alpolgármester

Településrendezési szerzôdés

Újra megrendezi az önkormányzat  ha-
gyományos rendezvényét, a Nyárbúcsúz-
tatót, melyhez kapcsolódik a Lovas Egyesü-
let szüreti felvonulása és bálja. Részletes
program még nem áll rendelkezésre, de a
szokásos programok várják az érdeklôdô-
ket:
– strandfoci (kézi) röpi
– gyerekprogramok
– kötélhúzás
– na és persze zenei programok (várhatóan

Karthagó koncert, Dévényi Tibi bácsi
Retro discoja, táncos bemutatók, amatôr
zenészek)

A jelenlegi tervek szerint egy több mint
1000 fôs sátor biztosítja az „esômentes”
szórakozást.

Várjuk az amatôr zenész és táncos cso-
portok jelentkezését.

Jó szórakozást mindenkinek!

Önkormányzat

Nyárbúcsúztató-
szüret 

(augusztus 29-30-31.)
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A Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület szervezésében immár nyolcadik
alkalommal gyûltek össze a közös éneklést
szeretô kórustagok. A Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar tagjain kívül Budapest-
rôl és Bajáról is érkeztek résztvevôk. Idén
is Rostetter Szilveszter karnagy, zeneszer-
zô, orgonamûvész segítette a kórus felké-
szülését. A darabokat a reneszánsz jegyé-
ben válogatta Körösmezei-Varga Zsuzsa és

Zákányi Bálint, a kórus mûvészeti vezetôi.
A mindennapok programja az elôzô
évekéhez volt hasonló: a reggeli áhítat
után a délelôtt a mûvek tanulásával, pró-
bálásával telt. Este zenés áhítattal össze-
kötött kulturális programok szórakoz-
tatták az érdeklôdôket a Szentendrei-
sziget településein. Örömünkre szolgált,
hogy a sziget minden települése bekap-
csolódott a programsorozatba, és egyre

nagyobb számú érdeklôdôt vonzottak ren-
dezvényeink. Az idei évben nem Sziget-
monostor adott helyet a délelôtti prog-
ramoknak, hanem a tahitótfalui „leendô
Faluház”. A tanult darabokat pénteken
Pócsmegyeren és vasárnap Tahitótfa-
luban, a református templomban mutatta
be az énekkar.

A kórus tagok gyermekeivel délelôt-
tönként Deliné Reményi Andrea foglalko-
zott, akinek ez úton is köszönjük mun-
káját. Az elôzô évekhez hasonlóan többen
támogatták a mûvészeti hetet: Tahitótfalu
Önkormányzata, Nemzeti Civil Alapprog-
ram, Dió Pékség Tahitótfalu, Zöldség-
gyümölcs Vegyesbolt, Tahitótfalu, Hôsök
tere Háztartási Bolt, Tahitótfalu, Hôsök
tere. Köszönjük!

Az esti koncertek bevételét hagyomá-
nyosan a horvátországi magyar ajkú gyüle-
kezetek gyermekeinek táboroztatására – a
nekik szánt adományokból – fordítja az
Egyesület. A héten 110 000 forint ado-
mány gyûlt össze erre a célra, köszönjük!

Jövôre folytatjuk, és reméljük minél
több énekelni szeretô, a zenét kedvelô
ember kapcsolódik be programjainkba.

Vaczóné Molnár Judit

VIII. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét 2008

1773. augusztus 30. Bécsben született
és 1855. január 5. halt meg Pesten.

Építész, a magyar klasszicista építészet
európai rangú alakja. Apja építômester
volt. Tanulóévei alatt rövid ideig (1792-
1793) a bécsi akadémiát látogatta, majd
Milánóban tanult. Itt ismerkedett meg a
helyi klasszicista építészet jelentôsebb al-
kotásaival, melyek az építész egész pályá-
ját, munkásságát meghatározták. 1798-tól
Pesten élt, és 1802-ben polgárjogot nyert. 

Elsô magyarországi munkája a Deák téri
evangélikus templom felépítése, egy má-
sik építész munkájának befejezése volt, ez
azonban olyan jól sikerült, hogy a magát
szigorú szabályokkal védô építészcéh ha-
marosan befogadta. 1802-1803-ban építet-
te fel a pesti volt Festetics-villát, a klasszi-
cista világi építészet elsô magyarországi
emlékét. Pesti épületei közül kiemelkedik
a Német Színház (1812) és a zene- és tánc-
terem befogadására tervezett úgynevezett
régi Vigadó épülete (1832). Utóbb mind-
két épület elpusztult. 1829-ben kezdi meg

a katonai tisztképzô iskola, a Ludovika
Akadémia építését. 1810 és 1830 között
számos pesti polgárházat és palotát ter-
vezett. Az 1808-ban létrehozott Szépítô
Bizottmány egyik alapító majd vezetô
tagja, sokat tett az egységes klasszicista
városkép kialakításáért. E Bizottmány
szabályozza 1808 és 1857 között a pesti
építkezéseket.

Vidéki építészetének kiemelkedô épüle-
tei a gótikus stílusban átalakított pécsi
székesegyház, a vidéki kastélyok (Alcsút,
Dég) és megyeházak (Székesfehérvár,
Szekszárd). A kor szokása szerint nem
csak tervezôje, hanem kivitelezôje is volt
mûveinek, mindenkor a legnagyobb gond-
dal ellenôrizve azok építését is.

1837 és 1846 között épült fel a Nemzeti
Múzeum palotája, melyet joggal tekinthe-
tünk Pollack fô mûvének. Az épület jelen-
tôségét növeli, hogy rendeltetésén túlme-
nôen a nemzeti öntudat és történelem
megszemélyesítôjévé vált. Az alaprajzi
elrendezése, homlokzati kiképzése és a

belsô tér kialakítása során Európa egyik
legismertebb múzeum épülete, egyben az
európai klasszicizmus kiemelkedô alkotása.

Pollack Mihály kötôdése Tahitótfaluhoz
Pollack Mihály szüreti háza (Tahi Pin-

cesor): a korban a Tahi domboldalon vi-
rágzó szôlôskertek voltak. Szép fákkal kö-
rülvett parkban, a XIX. század elsô felében
épült fel Pollack Mihály szüreti háza. A
szerény, nyeregtetôs épület elôtt kis
veranda van. Ennek timpanonos oromza-
tát négy, szép faragású kôoszlop tartja. A
veranda hátsó falát két füzérdíszes dom-
bormû ékesíti.

Pollack Mihály nyaralója (Tahi Pince-
sor): az emeletes, fedett erkéllyel bôvített
nyaraló legrégibb részét Pollack Mihály a
XIX. század elején építette. 

Pollack Mihály síremléke (Tahitótfalu,
katolikus temetô): a síremléket Ybl Miklós
készítette. A négy lépcsôfokon álló szarko-
fág romantikus stílusú. Két oszlopköteget
háromszögû oromzat fogja össze.

235 éve született – 1773. augusztus 30-án –
iskolánk névadója, Pollack Mihály
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Kisoroszi fôútján, a Széchényi utca 53-
ban óriási faragott fa tábla hirdeti július
eleje óta: RÉGI IDÔK HÁZA. Jancsó Mik-
lós biztosította a kiállításhoz szükséges
120 éves parasztházat, amelyben október
végéig minden pénteken, szombaton és
vasárnap tekinthetik meg az ide látogatók,
milyen is lehetett 80-100 esztendeje az itt
élôk világa.

A régi tárgyakat kisoroszi emberek ad-
ták kölcsön a múzeum részére, a kiállítást
rendezôk ezt a több mint száz régiséget
igyekeztek olyan egységgé varázsolni,

hogy hangulat-idézô lett a ma emberének.

A hátsó kertben korabeli népi játékok
mai másolatai várják a gyerekeket és szom-
batonként 4 órától kézmûves tárgyak ké-
szítését tanulhatják aprók, nagyok egy-
aránt. A szombat esti hat órás koncertek
még élôbbé, még inkább közösségi hellyé
teszik – reményeink szerint – ezt a varázs-
latosan szép régi épületet.

(Információ: 70/314 02 68 
vagy regiidokhaza@freemail.hu)

Régi idôk szépsége 
Kisorosziban

Na nem a csikóhalra gondolok, hanem
Egyletünk tagjai és a Kék Duna Szakszövet-
kezet kiválóságai egy csapatban indultak az
idei halászlé fôzô versenyen. Csoportunk
tagjainak bemutatásával kezdeném. 

Fô szervezônk mindnyájunk által ked-
velt Juhász Gyuszi úr aki, egyébként a
nagyszerû Joghurt Bt. Ügyvezetôje. Fô sza-
kácsunk a filigrán termetû Ágoston Gyuri
Úr, segédszakács Billegi László aki halál
biztos kézzel és nagy hozzáértéssel be-
melegítésként 60 darab tojásból egy jó
tábla szalonnából és négy pár kolbászból
light-os rántottát készített reggelire. 

Aki e fenséges ételekbôl evett – mint jó-
magam is –, várhatta, hogy koleszterin és
triglicerid problémái lesznek. Lettek is, e
cikket már a kórházi ágyon írom, de sze-
rencsémre az orvosok hamar gyógyítottak. 

Csapat további tagjai, a piackirály híré-
ben álló Alföldi Sándor, aki vállalta az
anyagbeszerzés hajnali megpróbáltatásait,
nagy fôzési gyakorlatokkal rendelkezô
Csörgô Mihály bácsi és Dr. Baranyai Zol-
tán, aki a hét peres  ügy szünetében  vállal-
ta a hagyma összevágását. 

Nem tudtuk, de titkon reméltük, hogy
nem a jogi ügyek kapcsán, hanem a hagy-
mától fakadt sírva. Na és nem utolsó sor-
ban Szente Laci úr, aki a fô szakács jobb
keze volt ( Laci hozd a paprikát, most a sót
nem a cukrot !…) a halászlé készítésekor. 

Tudtuk és éreztük, hogy ilyen személyi
összetételû csapat nagy dolgokra képes.
Nem csodálkoztunk, amikor a nagyérde-
mû zsûri kihírdette hogy a 2008. évi ha-
lászléfôzô versenyt a csapatunk nyerte
meg. A hír hallatán fôszervezônk, a Tehe-
nes gazda az öröm mámorában – ha a hal
a Dunából jött, a szervezô a Dunába megy
felkiáltássasal – fejest ugrott a habokba.
Majd a vízbôl kiemelkedve sztentoni han-
gon folytatta: ha túlélem a vizes kalandot,
akkor jövôre veletek itt folytatjuk.

Gratulálunk a szervezôknek a verseny
lebonyolításához.

Nógrády Gábor

Lovak és a
halászlé 
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Elnök a megejtett névszerinti szavazás ered-
ménye és bejelentése után kihirdette az alábbi
egyhangulag hozott

Véghatározatot:
Tahitótfalu község képviselôtestülete egy-

hangulag kimondja, hogy a Magyar Építés-és
Közmunkaügyi Minisztérium 2315/1947 IV. É
K. M. sz. leiratában a község által vállalni kért
cca 550.000 forint építési költség terhet vállalja.

A Magyar Pénzügyminiszter Urtól ezuton –
az elöljáróság elôterjesztésében és javaslatá-
ban kifejtett és fennálló indokokra tekintettel
250.000 forint hozzájárulást kér elsôrendû
közérdekbôl.

A most vállalt és ténylegesen felmerülô
építési költségekbôl, az Építés- és Közmunka-
ügyi Miniszter Úr által biztosított, illetve adott
400.000 forint hozzájárulási összegen felül. – a
községet terhelô terhek biztosítékául, fedeze-
téül az ujjáépítendô közuti Duna-hidat, illetve
annak vámbevételeit köti le olyan törlesztési
részletfizetési feltételek mellett, ahogy vámdíj-
bevételekbôl havonta, illetôleg évente tör-
leszthetô.

Az Astória szálló és a hídvámdíjak tiszta be-
vételeit a képviselôtestület elégé sulyos híd-
vám kalkulálása mellett jelenleg mintegy 50-
60.000 forintra teszi.

A képviselôtestület a községi szûkebb körû
hídépítô bizottság megalakítását kimondja és
annak tagjaiként az elöljáróság mellet Dr Mes-
terházy Béla és Benedek István képviselôtes-
tületi tagokat küldi ki és bízza meg.

Ezen véghatározatra, annak soronkívüli vég-
rehajtása szükségességessége miatt, – a megej-
tett névszerinti szavazással – egyben a sürgôs-
séget is megállapítjuk és kimondjuk.

Ezen véghatározat felülvizsgálat és jóváha-
gyás végett a vm. th. kisgyüléshez felterjesz-
tendô.

Megokolás
Igy kellett határozni mert a tervezett Duna-

híd sürgôs megépítése Tahitótfalu község és a

szentendrei sziget cca 20.000 fônyi termelô és
építô színmagyar lakossága létérdekeit szolgál-
ja s mert az elöljáróság elôterjesztésében és
javaslatában elôadattak, mind ujjáépítési tö-
rekvések, a létérdeket jelentô népi megerôsí-
tést és fejlôdést szolgálja.

E véghatározat kihirdetés után szabályszerû
közszemlére teendô ki azzal, hogy ellene 15
nap alatt a vm. th. közgyûléshez címzendô, de
az alöljáróságnál benyujtandó fellebbezéssel
lehet élni.

Több tárgy nem lévén, az elnök a közgyû-
lést lezárta.

A jegyzôkönyv felolvastatott, helyben ha-
gyatott és aláíratott.

Kmft.
Kádas György fôjegyzô
G Csereklye István, Benedek István hitelesítôk
V Szabó István bíró

Az írást az eredetivel megegyezô helyesírás-
sal közöljük.

Köszönjük Kádas Györgynének és Horányi
Sándornénak, hogy a jegyzôkönyvet rendelke-
zésünkre bocsátotta.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Felhívás

1978. július 20-án helyezték ünnepélyesen
forgalomba a Szentendrei-szigetre vezetô
hidat. Idén 30 éves hidunkat szeretnénk
megünnepelni, a megemlékezés keretén belül
a híd történetét bemutató kiállítást tervezünk
létrehozni. A kiállítás 2008. október 23-án nyí-
lik meg.

Kérünk mindenkit, hogy a korábbi Almássy
hídról, a mai hídról, a hídhoz köthetô
eseményrôl készült fényképeket, dokumen-
tumokat, tárgyi emlékeket a kiállítás
szervezôinek kölcsönözzék.

A kiállításra felajánlott tárgyakért személye-
sen elmegyünk (Szabó Judit 386-708, Weg-
roszta Gyula 385-967), illetve a tahitótfalui
Polgármesteri Hivatalban adhatják le. A kiál-
lítás végén azokat visszaszállítjuk.

Bízunk abban, hogy segítségükkel az évfor-
dulóhoz méltó kiállítást rendezhetünk.

A kiállítás szervezôi

Községi képviselôtestületi jegyzôkönyv bejegyzése a tahitótfalui
Kis-Duna-híd vasszerkezetének újjáépítésérôl 1947. (folytatás)

Kisorosziban a Duna
Fesztivál kapcsán fogat-

hajtó versenyt is szerveztek. Egyletünk fo-
gathajtói: Bodor Ferenc, Bodor Benjámin,

Bodor Márk, Fábián Csaba, Gubacsi
Gergô, Ifj. Gubacsi József, Niesz Gábor,
Niesz Ferenc is neveztek erre a versenyre.
Kisoroszi lakói úgy látszik érdeklôdôbbek
mint községünkéi, mivel 7-800 ember volt
kíváncsi a versenyre. 

A nézôk nem csalódtak, mert izgalmas
és látványos volt a verseny. A gyôzelmet
lovas egyletünk nyerte meg csapatban.
Egyéniben Bodor Ferenc elsô lett, Gubacsi
József második, Gubacsi Gergô harmadik
helyen végzett. 

Gratulálunk fogathajtóink kiváló teljesít-
ményéhez. 

Nógrády Gábor
TLSE elnöke

TLSE hírei
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Hajdan semmit sem lehetett tudni a kis-
baba méretérôl, nemérôl, esetleges rend-
ellenes fejlôdésérôl, míg csak világra nem
jött.

Ma már számos szûrôvizsgálat áll rendel-
kezésre, amelynek segítségével megfigyel-
hetô a kicsi méhen belüli fejlôdése, illetve
idôben felismerhetôk különbözô elválto-
zások, rendellenességek. Bármilyen meg-
rendítô is, súlyos magzati problémák ese-
tén felmerül a kérdés, nem jobb-e megsza-
kítani a terhességet? A nehéz döntést min-
dig a szülôknek kell meghozniuk, az orvo-
sok csak abban segíthetnek, hogy minden
részletet illetôen pontos felvilágosítást
adnak. A diagnosztizált problémák egy ré-
sze a baba születése után korrigálható. Az
elsô szûrésre a magzat életének 11. és 13.
hete között kerül sor. Ekkor derül ki, hogy
egy vagy netán több baba növekszik-e oda-
bennt. Ilyenkor hüvelyi ultrahangot végez-
nek, ezzel kizárható a méhen kívüli terhes-
ség, nagy pontossággal megállapítható a
terhesség kora. Megmérik a baba hosszát,
a feje átmérôjét és a NYAKI REDÔ-vas-
tagságát – ez utóbbi a DOWN-kór szûrésé-
re szolgál – de megnézik a gerincet a hasat
is. Vérvétel is történik ebben az idôszak-
ban, a két vizsgálat együttes értékelése

rendkívül nagy pontossággal segít kizárni
vagy megállapítani a problémákat.

A következô szûrés a 16. heti AFP vizs-
gálat, amely vérvétellel jár, és egyes rend-
ellenességekre – nyitott hátgerinc, DOWN-
kór – jelenlétére  deríthet fényt. Ha az AFP
erdmények eltérést mutatnak, további
pontosításra – így magzatvíz vizsgálatra,
vagy a magzatburok bolyhaiból vett minta
vizsgálatra – lehet szükség, amely kocká-
zattal jár.

VAN KORSZERÛBB MÓDSZER!
Az AFP vizsgálat az 1970-es évek elején

még hatékonynak minôsült a nyitott ge-
rinc és koponyahiány rendellenességgel
sújtott terhességek kiszûrésére. Mára vi-
szont „ELAVULT a CSODA”, mivel korsze-
rû vizsgálatokkal a fent említett rendel-
lenességek jól megtalálhatók. Napjaink-
ban már más rendellenességek, például a
DOWN-kór kiszûrése jelenti a nagyobb
feladatot. A korszerûbb, komplex szûrô-
vizsgálati módszer célirányos, precíz és
kockázatmentes eljárás – de fizetni kell
érte. (25.000,-Ft)

Az anyai vér vizsgálata és ultrahang (4D)
alapján szûrik ki a rendellenességeket – a
MAGZATI  DIAGNOSZTIKAI  KÖZPONT-
BAN (1148 Budapest, Bolgárkert utca 3.

Telefon: 1-273-1913; 20-772-5845, inter-
netcím: www.downszures.hu).

Az ottani orvosok a vérmintát egy mo-
dern londoni szûrôközpontba küldik és
egy-két napon belül meg is érkezik az
eredmény.

Nagy erôvel azon dolgoznak, hogy a
kismamáknak az ilyen szûrôvizsgálatokat
ingyenessé tegyék.

A következô szûrôvizsgálat a 17-18. heti
ultrahang, ezt hasfalon keresztül végzik.
Részletesen megnézik a magzat szerveit,
és figyelik a rendellenességre utaló jele-
ket. Harmadik ultrahangra a 28 héten ke-
rül sor, ez megmutatja  megfelelôen fejlô-
dik-e a baba, továbbá a késôn észlelhetô
rendellenességek kiszûrése a cél. A szülés
elôtti, negyedik ultrahang a 38. héten a
magzat elhelyezkedését, súlyát, a méhle-
pény és magzatvíz állapotát vizsgálja. A 36-
40. hétig a magzati szívhangot vizsgálják
(CTG).

TOXOPLAZMA vizsgálat – ezt a fertô-
zést elsôsorban állatoktól, mosatlan gyü-
mölcstôl lehet elkapni. Ha egy kismama
kapja el, akkor az veszélyeztetheti a babá-
ja egészségét. Ha kiderül, hogy az anya
már átesett fertôzésen, tehát védett, csak
egy újabb vérvétel mutatja ki, hogy mikor
történt a fertôzés, tehát nem friss!

Tomasevits Sándorné védônô

Magzati szûrôvizsgálatok

Nem tudom, meg lehet-e unni a jó dol-
gokat. A „Legyen úgy, mint régen vót...“
Vasárnapi Vásárnap, ez a válogatott por-
tékákat fölvonultató, környékbeli alkotó-
kat és termelôket támogató tavaly szüle-
tett kezdeményezés (ötletgazdák, kivite-
lezôk: Rokob Orsolya Kisoroszi, Béres
Gabi és Béres Attila Tahitótfalu) az eddigi
két rendezvényével komoly elismerést,
hírnevet szerzett. 
• Lesz valami másképp most, augusztus-

ban a korábbiakhoz képest? – kérde-
zem Béres Gabitól.

• Alapelgondolásunkat megtartva most is
ingyen biztosítjuk a lehetôséget a
gazdáknak és a mestereknek. A vásár
sikere fôként a résztvevôkön és a közön-
ségen múlik. Reméljük, most is egymás-
ra találnak és egy szép napot tölthetünk
el együtt a hídfônél lévô réten.

• Rossz idô esetén is megtartjátok a
vásárt?

• Idáig kegyes volt hozzánk az ég, bízunk
benne, hogy most se lesz másképp.

• Hány órától várjátok a látogatókat?
• Reggel nyolctól délután három óráig

tart a vásár.. Nagy kosárral jöjjenek,
mert rengeteg finomság és sok míves
portéka várja ôket...

• Tudnál egy rövid felsorolást mondani
arról, mi mindent láthat, vehet majd
az, aki vendégként érkezik?

• Aki szereti a házi sajtokat, joghurtot,
lekvárokat, bioszörpöket és a jó bo-
rokat, az most sem fog csalódni. Válo-
gathat a bicskák, fazekak, fatálak, vász-
nak, kosarak, gyapjú termékek, szôrök-
bôrök, mézeskalácsok és ékszerek
között. Reméljük, nyulak, birkák, kiscsi-
kók és kiskutyák is eljönnek gazdát
keresni. Ha van olyan gazda, aki szeret-
né terményeit, állatait elhozni a vásárra,
és még nem ért el hozzá a meghívónk,
jelentkezzen a következô számok
valamelyikén: 
Béres Gabriella 30/9190279, Rokob
Orsolya 06/703140268 . 

• Hangszerkészítôként pároddal, Béres
Attilával számtalan kézmûves vásár
részvevôi vagytok. Megszokott dolog
ez, hogy nálatok, a Vasárnapi Vásár-
napon elsôsorban nem a jelentkezôket

fogadjátok, hanem ti, a szervezô-ren-
dezôk választjátok ki és kéritek föl a
termelôket, alkotókat?

• Minden színvonalas rendezvény meghí-
vásos. Így lehet megtartani a minôséget.
Azzal, hogy nem kérünk helypénzt a
résztvevôktôl, szintén a vásár magas
színvonalát szeretnénk biztosítani. Ne
legyen a helypénz akadálya annak, hogy
az értéket elôállító gazdát és mesterem-
bert megismerhesse a környék. Szeret-
nénk ezzel jó példát mutatni a többi
vásárszervezônek. 

• Különlegességre is számíthatunk az
augusztusi vásárotokon?

• Régi játékokkal és tárgyfelismerô vetél-
kedôvel várjuk most is a gyerekeket és
szüleiket. Az íjászok szívesen tanítgatják
a lelkes próbálkozókat. Szép magyar tal-
palávaló muzsikával, vásári kikiáltóval
és több meglepetéssel is igyekszünk
marasztalni a népet. Derüljön rájuk fény
augusztus 10-én!

László Kriszta

Ha augusztus, akkor ismét vásár!
3. Vasárnapi Vásárnap a Tahi hidfônél, augusztus 10-én
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Augusztus havát SZÛZ havának, NYÁR-
UTÓ-nak, vagy KISASSZONY HAVÁ-nak is
szokták nevezni, most nézzük – a teljesség
igénye nélkül, hogy – mely jeles napokra
érdemes mindenképpen odafigyelnünk e
hónapban, ami hangulatunkat és
környezetünket, esetleg azok színeit is
jócskán befolyásolhatja!

Augusztus 1. – a forint születésnapja!
Augusztus 7. – Donát napja. Donát

ókeresztény vértanú (+361-ben), a szôlôs-
kertek, és gazdáik védôszentje volt. A szô-
lô különös gondoskodást igényel, s ezért a
régiek igyekeztek még szentek segítségét
is igénybe venni. Elsôsorban villámcsapás,
jégesô távoltartásáért imádkoztak hozzá, a
szôlôkben szobrot, sôt, egyes helyeken
kápolnát állítottak Donátnak. „a falvakban,
városokban a templomok harangjait több-
nyire neki szentelték. Leghíresebb a kassai
dóm 16. századi nagyharangja, amelyen
Szent Donát képét is megörökítették, nyil-
vánvalóan abban a hitben, hogy a harang-
zúgás „visszaveri” a mennydörgést. Egy le-
genda szerint 1652-ben ereklyéit a borter-
mô Rajna-vidékre hozták Rómából, a kísé-
rô papba belevágott a villám, de egy haja-
szála sem görbült meg, s ezt a szent erek-
lyéinek tulajdonították. Annyi bizonyos,
hogy a német eredetû hiedelemkör kiala-
kulásában Donát nevének Donar, Donner,
azaz Thor germán viharisten nevéhez való
hasonlósága fôszerepet játszott.” – Dr
Csoma Zsigmond könyvébôl idézve. Tehát
Donát-napról a szôlô került elôször „terí-
tékre”, mely nem csak kertjeink, lugasaink
hangulatát határozza meg, hiszen minden
asztalon, gyümölcsöstálon akad belôle,
szép számmal. A kunkorodó indákkal
díszített sárgászöld és vöröslô bogyók a
képzô- és iparmûvészeket, valamint e
mûvészeti ágak iránt érdeklôdô lelkes
mûkedvelôket is mindig megihletik (üve-
geken, kerámiákon, festményeken nagyon
kedvelt a szôlôfürt).

Augusztus 15. – Nagyboldogasszony
napja. A nap idôjárásával a termést jósol-
ták meg: „ha Nagyasszony fénylik”, jó
bortermés várható. A két asszony közét
(augusztus 15 – szeptember 8.) varázsere-
jû idôszaknak tulajdonították: mivel ilyen-
kor legnagyobb az illóolaj tartalmuk, ek-
kor kell szedni a gyógyfüveket, valamint
tanácsos kiszellôztetni a téli holmit, a
ruhafélét, hogy a moly bele ne menjen, s a
korábban már csokorba kötött levendulát
ideje közéjük rakni. 

Nagyboldogasszony az egyházi év legna-
gyobb Mária-ünnepe. Az elnevezés kizáró-
lag a magyar nyelvben, magyar szóhaszná-
latban létezik, az egyház e napot hivata-
losan Szûz Mária mennybemeneteleként

ünnepli. 
Augusztus 20. – István napja. E napon

is jósol az idôjárás: szép idôben bôséges
termésre számíthatunk, rossz idôben
gyengére. Amikor a cséplés befejezôdött,
akkor tartották az ünnepségeket. Minden-
hol már az új búzából ôrölt lisztbôl sütik
az új kenyeret: „bort, búzát, békességet!”,
mint a kívánt bôség és a nyugodt munka
jelképét mondogatták. Kis történeti átte-
kintés: a középkorban az egész Kárpát-me-
dencében élt Szent István kultusza, amely
a török hódoltság alatt eltûnt. A kultusz
fontos eleme volt a búcsújárás és az Arany-
bullában (1222) is meghatározott „szent
király ünnepe”, amelyet Székesfehérváron
tartottak, - kezdetben nem augusztus 20-
án (!). A katolikus ünnep következô
fejezete Mária Terézia korához kötôdik:
uralkodói közbenjárással 1771-ben Ragu-
zából (ma Dubrovnik, Horváto.) Bécsbe,
majd Budára került a Szent Jobb ereklye. A
királynô rendelete értelmében az idôköz-
ben elpusztult Zsigmond-kápolnában ôr-
zött ereklyét évente hat alkalommal lehe-
tett közszemlére állítani, köztük augusztus
20-án. Rendelete egyben nemzeti ünnep-
nek minôsítette Szent István napját. Intéz-

kedése ellenére az ünnep nem vált rögtön
az ország egységét kifejezô szimbólummá,
ennek alapjait csak az 1818-ben elôször
megtartott körmenet fektette le. A kör-
menetnek egészen a második világháború
végéig a budai vár adott otthont, és nem a
pesti belváros, ahogyan napjainkban. A
szokás történetében az 1848-49-es szabad-
ságharc után kb. tíz éves kényszerszünet
következett (a Bach-korszak betiltotta!).
Az enyhülés vetett véget a tilalomnak
1860-ban, a körmenetet országos érdeklô-
dés kísérte. A francia forradalom mintájára
a 19. század végén igény merült fel nem-
zeti ünnep megalkotására is. Parlamenti
vita indult, amely március 15. és augusztus
20. körül forgott. Az utóbbit ellenzôi az
esemény katolikus jellege miatt alkalmat-
lannak tartották a soknemzetiségû, vegyes
felekezetû ország egységének kifejezésé-
re. 1891-ben nyertesként került ki augusz-
tus 20-a, mint munkaszüneti nap. Az ün-
nep zászlófelvonással indul, majd a tisztek
felavatásával folytatódik a Kossuth téren.
Nem hiányozhat a hang- és fényeffektu-
sokkal kiegészített tûzijáték, a vízi- és légi
parádé valamint (a nyolcvanas évektôl)
mesterségek ünnepe a Budai Várban. A
körmenet a Bazilikánál zajlik, a szertartás-
nak immáron kihagyhatatlan eleme a
kenyérszentelés. Jelentôs ünnepségek az
ezredfordulón voltak, 2000-ban avatták
ortodox szentté István királyt, bôvítették
ki a körmenet útvonalát, valamint 2000.
augusztus 20-án indult a millenniumi év és
a következô esztendô ugyanazon napján
ért véget. Fekete évnek számít 2006: a
tûzijáték elkezdése után óriási szélvihar
támadt Budapesten, katasztrófát okozva.
(Igen, valahogy a tûzijátékok színpom-
páját, hangos durrogását lassacskán job-
ban az emlékezetünkbe véssük e jeles
napon, mint a kalász aranysárga színét,
avagy a „mindennapi kenyerünk” melegen
vöröslô barnáját - vagy ne legyek ennyire
ünneprontó?)

Augusztus 24. – Bertalan napja, melyet
már az ôsz kezdô napjának, a kánikula
végét jelentô napnak tartanak a gazdák.
Ilyenkor a szôlôkben elszaporodnak a
seregélyek, üldözésüket kereplôk zajával
igyekeznek megoldani. 

Augusztus utolsó hete – Bertalan nap
ide vagy oda – mégiscsak nyár, „indián
nyárnak” vagy „vénasszonyok nyarának”
nevezik, ám mit sem változtat a tény, hogy
ilyenkor a legszebbek a vízpartok, kicsit
lecsendesedtek ugyan, de pihenésre ilyen-
kor a legkellemesebbek!

P.Fogarasi Dianna
enteriôrtervezô

Augusztusi színek és hangulatok
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Ha süt a nap, mikor fúj a szél, és ha esik

Nyáron a nap forrón tûz,
Ezért a kisgyerek az árnyékban fûz.
De van itt olyan, aki mázol és fest, egészen addig, amíg le
nem száll az est.
Na jó, csak fél egyig,
De Gabi néninek épp elég eddig.
Mi meg a pályán kosarat játszunk
És a verítékbôl ki se látszunk.
Így telik az egész július,
Észre se vesszük és itt az augusztus.
De ne siessünk elôre,
Hanem térjünk vissza a pihenôbe.
Mert nem számít, hogy süt, vagy esik,
A meteorológusok úgy is folyton ezt lesik.
Volt olyan mikor jó idô volt,
És az árnyékban akkor is nagy munka fojt.
Tûzzománcot készített a csapat szépet,
És Sanyi bácsi az asztalra rakott pár képet.
Elôször csiszolj, aztán hajlíts!
Ha elrontanád, akkor baj nincs.

Mondta mikor Tünde néni irányított,
És a csapat csiszolt és hajlított.
Majd ha mind ez meg volt és a mû kész lett,
Sanyi bácsi minden munkát magához vett,
Majd a sütôbe tett.
Mert ha üvölt a szél nekünk akkor sincs ácsi,
Ezt idén be is bizonyította Anti bácsi.
A pihenôparkba jár sok furcsa egyén.
Például: Dodo, Kata, Józsi, no meg én.
De még így se volt gond a lovakkal,
Annál több a fogakkal.
A lóval nem volt probléma,
Hiszen még minden gyerek él ma.
Volt kis torna a lovakon,
Ez meg is látszik Danin, a lovagon.
Sokat segített nekünk ebben a Zablakert,
És a Bodormajor is mert,
Nélkülük lovagolni senki sem mert.
A fog már problémásabb dolog,
De csak azért mert Gabi néni szíve a helyén dobog.
Mindig ellátott minket nyalókával bôven,
Ezért mindig hallott köszönetet tôlem.

A lovak után… hô,
A következô vezényszavakat lehet hallani, feszít, céloz, lô!
Ildikó néni, István bácsi ki mi ránk vigyáztak,
Hisz az íjászatba senki sem hibázhat.
Majd a szél döngette a pihenôpark kapuját,
De Mariann néni akkor is készített kosárkát.
Attila bácsi, Gabi néni tanított nemezelést
Meg tanultunk népi étel és hangszerkészítést.
Azután eljött hozzánk Kriszti néni a fazekasmester,
Ki Katára nézve azt kérdezte: Te csak nem festel?
Mert mézeskalácsot is lehetett készíteni,
Meg a kerámiát is szépre kifesteni.
A táborban rend volt mondhatni,
Mert 3, 2, 1 Gabi néni mindig tudta mondani.
Reggeli torna is volt mindig,
Mitôl fel is ébredtünk, néha csak félig.
Na de lassan vége lesz a nyárnak
És a gyerekek újból iskolába járnak.
Tehát akkor is ha fúj a szél, süt a nap, netán-tán esik
Egymás közelében a tábor melegében minden jól esik.
De augusztusban még van egy remek nap huszadika,
Hol összegyûlik a kedves banda, és az a napok legjobbika.

Köszönünk mindent mit nekünk tanítottak.
A támogatóknak, akik itt voltak
És ezek a napok tényleg remekül múltak.

Jákfalvi Blanka

Pihenôparki óda
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Tahitótfaluban 
vásárolnánk kicsi házat

kicsi kerttel.
Út mellett, és a faluban 

is lehetséges.
30/9224-805

MA-STÚDIÓ
Képzések, tanfolyamok, programok –

helyszínen is!

Az akkreditált és ISO minôsített MA-STÚDIÓ OKJ-s 
(államilag elismert bizonyítványt adó), valamint OKJ-s

képzésre épülô, OKLEVELET és igazolást adó 
tanfolyamokat indít folyamatosan: 

újságíró/riporter (szerkesztô, riporter/újságíró, mûsorvezetô,
konferanszié, hírszerkesztô, bemondó, asszisztens), 

protokoll ügyintézô, PR-szakreferens/sajtófônök/szóvivô,
ügyintézô titkár, titkárságvezetô/személyi titkár, irodavezetô,

hostess, kézbesítô, futár, rendezvényszervezô, 
tanfolyamszervezô, takarító. Az oktatást egyénileg, 

személyre szóló tematikával is vállaljuk és, amennyiben 
nem OKJ-s tanfolyamra jelentkezik az érdeklôdô, 

akkor is adunk oklevelet és igazolást.
Szakképzési és felnôttképzési tevékenységünkön túl, teljes

körûen szervezünk és rendezünk:
sajtótájékoztatókat/sajtóbemutatókat, szakmai konferen-

ciákat, különbözô rendezvényeket, eseményeket, felépítjük
és kialakítjuk egy adott cég arculatát, annak dolgozóit

betanítjuk az adott munkára. 

Részletes tájékoztatás és érdeklôdés: 
www.mastudio.hu

ÚT A KOMMUNIKÁCIÓHOZ!
Szakmaiság, megbízhatóság, kreativitás!

mastudio@t-email.hu, 30/9224-805
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

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

VASTELEP

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

Tel../fax: 26-585-134, 
30/900-1975, 20/556-4663

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

SchindlerS Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 800,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-Ft/q

Akácoszlop

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

ÁGI VIRÁG
Új virágüzlet nyílt!

Tahi Szentendrei út 73. sz. alatt (Szöszi vegyesbolt mellett)
Cserepes növények, vágott virágok, palánták, kaspók, 
kosarak, száraz díszek, alkalmi csokrok, sírcsokrok, 

koszorúk, virágkosarak, és tálak KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM
RENDELÉSRE IS!

Kedvezô árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Nyitva: H-P-: 9,00-18,00, Szo.: 8,00-17,00, V.: 9,00-13,00

Gyakorlattal rendelkezô virágkötôt keresünk
üzletünkbe! Telefon: 20-255-122

MIHALIK DÉNES
KÔMÛVES
MESTER

Tahi, Bartók Béla utca 13.
Telefon: 06-26/386-916, 

06-20/9458-821

Teljes kivitelezés!
felújítás, tatarozás, villany, 

víz, fûtés és egyéb szakipari
munkák, Drywitt homlokzati

hôszigetelô rendszer

Apróhirdetés

160 m2-es egyedi építésû üvegház bontással eladó!
Érdeklôdni: 06-26-385-817

***
NYÁRI VÁSÁR

Augusztus 6-16-ig 30-40-50% kedvezménnyel vásárolhat
a TOPÁN Cipôboltban! Tahitótfalu Hôsök tere

***
Alsóhatár I/I. dülôben 1220 n.öl (14 AK) osztatlan közös
tulajdonú szántó eladó! Érdeklôdni lehet: 06-30-383-2439

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

Cím: 2021 Tahitótfalu, 
Tamási Áron utca 1/B.

Telefon/fax: 
06-26-585-170, 

585-171,
06-20-960-4288
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,
Boronkai Gábor, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Képíró Gábor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 1700 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig.  • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, 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 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-
ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-
353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-
100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-
778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-
ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁR –
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda,
páros hét péntek 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, páratlan hét
péntek 8–11; adminisztrációs rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt.
11–12, üzemorvosi rendelés: hétfô, szerda, csüt. 12–13, kedd
11–12, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, ren-
del hétfô, szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan
hét péntek 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 387-046 • KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNY-
SEPRÔ – Pest megyei Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl
I. út 12., III., tel.: 06 1 374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ –
dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 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@part-
mozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 8.30–17-ig, kedd-csüt.:
8.30–15-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-
597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, 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), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda:
8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitót-
falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.:
hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént.
8–12-ig • 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 –
Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG –
Szentendre, 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 •
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta
Zsuzsana, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET
– 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 •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TERHES 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., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30,
Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecse-
mô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796

Néhány esôs napon már ízelítôt kapunk
a közelgô ôszbôl. Arra figyelmeztet ben-
nünket az idôjárás, hogy ideje felkészülni
a közelgô tanévkezdésre.  

A 2008/2009-es tanévben 42 új elsô osz-
tályost köszönthetünk. Lássuk kik is Ôk: 

Antal Evelin
Balla Nóra
Bán Botond Pál
Csereklye Ádám
Csereklye Lívia
Dankovics Petra
Dombai Balázs
Dudás Miklós Antal
Farkas Bertalan Gábor
Gille Katalin
Hegedûs Dóra
Hegedûs Gábor
Horváth Aranka Andrea
Horváth Emma Luca
Kallós Emese
Kanczler Armand
Karnevál Dávid Dominik
Kormány Adrienn
Kovács Judit
Kovács Kamilla
Kovács Tünde Fanni
Kovács-Deme Adrián Zoltán
Kövesdi Rita
Lukács Rebeka
Majer Hanna Lili
Méhész Ármin Ákos
Mihály Máté
Németh Dominika
Pintér Alexandra Krisztina

Rajos Anita Fanni
Reményi Gyula Gergely
Sütô Attila Máté
Szabó Andrea
Szabó Norbert
Szalai Fruzsina
Szénási Réka Fanni
Tabi Adrián
Takács Levente
Tvercsák Károly Roland
Vanka Zsanett
Zabolai Fanni Laura
Ziller Roland

Most következzen néhány, a tanévkez-
déssel kapcsolatos információ:

Augusztus 26-án 9 órától tartjuk a javító-
és osztályozóvizsgákat.

A tankönyveket augusztus 27-én 13 és
18 óra között, 28-án 8 és 14 óra között
lehet a központi iskola épületében
megvásárolni.

Tanévnyitó ünnepélyünket augusztus
29-én (pénteken) 18 órától a központi
iskolában tartjuk.

Az elsô tanítási nap szeptember 1.   
Kívánom leendô elsô osztályos, vala-

mennyi „nagyobb” diákunknak és kollégá-
imnak, hogy a nyár hátralévô részében
élvezzék a szünidô nyújtotta szabadságot,
pihenjék ki magukat, hogy szeptembertôl
frissen, tanulásra, tanításra készen és jó
hangulatban kezdhessenek a tanévhez.

Gillich Péterné igazgató

Itt van az ôsz, itt van újra…

MEGHÍVÓ
A Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület sok

szeretettel meghívja minden kedves ismerôsét, és
Tahitótfalu lakosságát szentendrei koncertjére:
2008. augusztus 24-én, vasárnap 18.00 órakor

Szentendrén, a Barcsay udvarban

A REFORMÁCIÓ ÉS A RENESZÁNSZ
ZENÉJE

Csomasz Tóth Kálmán emlékest a Biblia évében
A tahitótfalui Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar mellett
fellép a székesfehérvári Csomasz Tóth Kálmán Kórus és

Tímár Sára népdalénekes.


