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Tahitótfalu márciusi programjai

Illegális hulladék felszámolás Tahitótfaluban

A Belügyminisztérium 1598/2020. (IX. 21.) 
Korm. határozat 6. pontja alapján nyilvános 
pályázati felhívást tett közzé önkormányza-
tok részére az illegális hulladéklerakók felszá-
molására, „Tisztítsuk meg az Országot” cím-
mel. Önkormányzatunk is pályázott. Az elnyert 
összegbôl (3,6 millió forint) sikerült megtisztítani 
a Nyulasi-patak belterületi részének alsó és felsô 
szakaszát, a 11-es út melletti, valamint a Külsô-

Nyulas utca – Ereszvények utca közötti szakaszt. 
Az elszállított hulladék mennyisége igen tete-

mes volt, összesen 240 m3-t tett ki. Összetételét 
tekintve 7.590 kg zöldhulladék, 21.120 kg épí-
tési törmelék, 5.990 kg lom jellegû és 440 kg 
ruhanemû, azaz textilhulladék volt.

Településünkön 2018-tól megoldott a 
teljeskörû hulladékszállítás, ami azt jelenti, hogy 
a kommunális hulladékon kívül a lom-, a veszé-
lyes-, a szelektív- és a zöldhulladék elszállítására 
is lehetôség van. 
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

2018 elôtt (sajnos sokszor még ma is) 
rossz emberi beidegzôdésként telepü-
lésünkön – jellemzôen vízfolyásokban, 
erdôs részeken – az itt lakók illegálisan 
raktak le szemetet, építési törmeléket, 
ami nagymértékben akadályozza a hegy-
oldali csapadékvíz lefolyását. 

A hegyi patakoknak a nagyfelületû 
csapadékvíz-gyûjtô területbôl adódó-
an, valamint a heves esôzések, a hóol-
vadás és a szélsôséges idôjárás miatt 
jelentôs mennyiségû vizet kell elvezet-
niük. Tahitótfalu vízfolyásai közvetle-
nül a vízbázisvédelmi területen feksze-
nek, vizük Natura 2000 területet érint-
ve folyik a Dunába. A nem megfelelô 

hulladékelhelyezés miatt a szennyezô 
anyagok a csapadékvízzel bemosódnak 
a talajvízbe, az ivóvízminôséget is káro-
sítják, növelve az egészségügyi kockáza-
tot. A megrekedt víz talajeróziót okoz, 
rongálja a támfalakat, ami hosszú távon 
az ott lévô ingatlanokban is kárt tesz. Jól 
példázza mindezt, hogy az elmúlt évek-
ben a Házas-patak mentén is meg kel-
lett oldanunk a partfal megerôsítését. 
Egy belügyminisztériumi pályázat kere-
tén belül sikerült gabionfalas megoldás-
sal az ott lévô ingatlanok állagmegóvá-
sát megvalósítani. E pályázati lehetôség 
nélkül az Önkormányzatnak bizonyosan 
nem lett volna forrása erre a munkára. 

A patakmedrek megtisztítását követôen 
pályázati forrásból több tiltó tábla kerül 
kihelyezésre és fokozott ellenôrzéssel 
fogja az Önkormányzat foganatosítani a 
2020. szeptemberében újraalkotott talaj-
védelmi rendeletének vonatkozó rendel-
kezéseit.

Érdemes azt is tudni, hogy a vízfolyá-
sokba került zöldhulladék megváltoztat-
ta ezen területek élôvilágát. Megjelentek 
a vaddisznók, melyek az illegálisan elhe-
lyezett zöldhulladék, rothadó gyümölcs 
között táplálékot, valamint búvó- és sza-
porodó helyet találtak maguknak. A vad-
disznók megjelenése a vízfolyásokban 
(belterületen!!!) a lakosok biztonság- és 
komfortérzetét nagymértékben befo-
lyásolja, Önkormányzatunknak pedig 
jelentôs költséget jelent a vadkilövés 
megszervezése, mûködtetése. 

Kérem, hogy segítsék munkánkat, 

védjék környezetünket. Ne helyezze-
nek el a patakmedrekbe még zöld hul-
ladékot sem! Gondoljunk arra, hogy 
mennyi hasznos és szép dologra lehet-
ne fordítani az illegálisan lerakott hulla-
dék káros következményei miatt kifize-
tett komoly összegeket. Éljenek a házhoz 
menô zöld- és szelektívhulladék elszállí-
tásának lehetôségével, valamint a lomta-
lanítási és a veszélyeshulladék gyûjtési 
akcióval, amelyet évek óta biztosítunk 
az itt lakók számára. Ezek idôpontjáról a 
település honlapján, valamint a Községi 
Tájékoztatóban idôben értesítjük Önöket.

 
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Elôtte

Utána Utána

Elôtte
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Újszülöttek:
Faragó Zsolt Krisztián 2021.02.02.
Balog Botond Koppány 2021.02.04.
Schirilla Benett 2021.02.05.
Csaba Botond 2021.02.23.

Elhunytak:
Országh Balázsné – Semmelweis utca 
– élt 89 évet
Budai Lászlóné – Árpád u – élt 60 évet
Hankisz László – Kis köz – élt 69 évet
Bozai János – József Attila utca – élt 44 évet

A  járványügyi helyzetre f igyelem-
mel dr.Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselônek a Polgármesteri Hivatalban 
tartott személyes fogadóórája szünetel. A 
fogadóóra helyett a 0036/30-960-1230 tele-
fonszámon elérhetô.

Képviselôi 
fogadóóra

Könyvtár 
Kedves Olvasóink!

A járványhelyzetre való tekintettel a könyv-
tár zárva tart.

Kubanekné Bencze Hajnal 
könyvtáros

Tisztelt Ügyfeleink!
Magyarország Kormánya a 27/2021. 

(I.29.) rendeletében az élet- és vagyon-
biztonságot veszélyeztetô tömeges meg-
betegedést okozó SARS-CoV-2 koronaví-
rus világjárvány következményeinek elhá-
rítása, a magyar állampolgárok egészsé-
gének és életének megóvása érdekében 
Magyarország egész területére 2021. 
január 29-én veszélyhelyzetet hirdetett 
ki, melyet a 80/2021. (II.22.) Korm. ren-
delettel 2021. május 23-ig meghosszab-
bított.

Továbbra is  fontos feladatunk a 
megelôzés, a járvány tovább terjedésének 
megakadályozása.

Ennek érdekében a Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfo-
gadásra a veszélyhelyzet megszüntetésé-
ig kizárólag elôzetes idôpontfoglalással, 
védômaszk  v i se lése  mel le t t  és 
kézfertôtlenítés után van lehetôség, kizá-
rólag az ügyfélfogadásra kijelölt külön 
helyiségekben.

Megértésüket köszönjük! 
 

Kelt: Tahitótfalu, 2021. február 23.
Dr. Sajtos Sándor s. k.

polgármester
Eôryné dr. Mezei Orsolya s. k.

jegyzô
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Mûvészeti iskola a Szentendrei-szigeten

Iskolabôvítés Tahitótfalun

Az idei tanévtôl egy 300 növendéket tanító 
összevont szigeti  mûvészeti iskola várja a kör-
nyék diákjait, akik délutánonként klasszikus 
zenét, szolfézst, zeneismeretet, népi hegedût, 
néptáncot, tûzzománcot szeretnének tanulni. 

A járványhelyzet után a Mûvészeti Iskola 
tevékenysége láthatóvá válik majd, de a mos-
tani járványhelyzetben is szeretnénk megmu-
tatni, mit tudnak diákjaink. 

Tûzzománc kiállítás népszerûsítette a 
mûvészeti órákat a Zöldsziget Általános 
Iskolában és a Tahitótfalui Pollack Mihály 
Általános Iskola és AMI-ban is. Köszönjük 
Várbíró Kinga tanárnô munkáját!

Februárban bemutatóórát látogattunk 

a szeptember óta iskolánkhoz tartozó 
Zöldsziget Alapfokú Mûvészeti Iskolában.

Elôször Horváth Balázs népi vonós óráján 
Éles Boldizsár hegedûs óráját hallgattuk.

Ádámosi dallamok voltak  mûsoron. Archív 
felvételek segítségével rekonstruálták a népi 
elôadásmód technikáját. Boldizsár nagy figye-
lemmel követte tanára játékát, sikerrel valósí-
totta meg instrukcióit.

Rebe Attila rézfúvós órája volt a következô. 
Kökény Zétény harsonás szakközépiskolai 
felvételire  készülô darabjait hallgattuk meg. 
Handel: Rinaldo - részlet és

Szokolay: Kis szvitt címû darabját adta elô 
tanára zongora kíséretével.

Zétény komoly felkészültségrôl tett tanúbi-
zonyságot. Muzikálisan szépen formált zenei 
megoldásokat hallhattunk tôle, korához 
képest érett szép hangon. Jó eséllyel vág neki 
a felvételi vizsgának.

Nagy öröm volt tapasztalni, hogy a monostori 
kollégákkal mennyit gazdagodott iskolánk.

Szeretnénk tava -
szi dallamokkal ked-
veskedni Tahitótfalu, 
Sz igetmonostor  és 
a Szentendrei-sziget 
mûvészetkedvelôinek. 

Mivel a tervezett, 
megszokott virágva-
sárnapi, húsvéti kon-
certek elmaradnak, a 
Danubia Tv felvételt 
készít növendékeink 
tavaszi koncertjérôl. 
Március folyamán a 
Danubia  tv  adását 
nézve betekinthetnek 

mûvészeti iskolánk életébe.
A linket az iskola honlapjára is fel-

tesszük majd, a tavaszi koncert ott is 
megtekinthetô lesz a húsvéti idôszakban www.
pollackmihalyiskola.hu.

Az adóbevalláskor köszönjük, ha az 1 szá-
zalék felajánlásnál gondolnak iskolánkra, a 
mûvészeti nevelésre.

Felajánlásaikat köszönjük!
A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért 

alapítvány
Adószám: 18681952 - 1 - 13
Aki készpénzzel tudja munkánkat segíteni a 

Dunakanyar Takarékszövetkezet Tahitótfalui 
Kirendeltségén vezetett 64700021-10004225 
számú bankszámlára tud átutalásokat vagy 
befizetéseket teljesíteni. 

Mákó Miklós Alapfokú Mûvészeti 
Iskola intézményegység igazgató és Zakar 

Ágnes intézményvezetô

Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelôs államtit-
kár tette látogatását iskolánkban február 18-án abból az alkalomból, 
hogy hivatalosan is bejelentse a tahitótfalui iskolabôvítés tényét. 

Február közepén már a Magyar Közlönyben is megjelent a kor-
mányhatározat a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei 

településeken mûködô köznevelési intézmények infrastrukturális 
fejlesztésérôl. Az 1051/2021. (II. 15.) Korm. határozat szerint a 16 
település között ott van Tahitótfalu is, ahol 8 tantermes iskola épí-
tése fog megvalósulni várhatóan 1-2 éven belül.

Nagy elôrelépést jelent ez a település életében. Az építkezés 
idején a Népházban tanuló öt osztály konténerekben fog tanul-
ni a Tahitótfalu - Ifjúsági tábor területén. A Váci Tankerületi 
Központtal, polgármester úrral folyamatos az egyeztetés, melyrôl 
mindig beszámolunk majd.

Köszönjük az EMMI-nek, mindenkinek, aki erre a fejlesztés-
re méltónak találta iskolánkat, külön köszönet Dr. Sajtos Sándor 
polgármester úrnak, akire mindig számíthat az iskola és Vitályos 
Eszter államtitkár asszonynak, aki szintén elkötelezett a fejlesz-
tés ügyében.

Zakar Ágnes Tahitótfalui Pollack Mihály 
Általános Iskola és AMI intézményvezetôje
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Az avar és kerti hulladék égetés 
szabályozása

2020. december 31-ig a környezet védel-
mének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pont-
ja adott lehetôséget a települési önkor-
mányzat képviselô-testületének arra, hogy a 
háztartási tevékenységgel okozott légszeny-
nyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint 
az avar és kerti hulladék égetésére vonat-
kozó szabályokat rendelettel megállapít-
sa. Azonban ezt a törvényi felhatalmazást 
2021. január 1-tôl egy jogszabályváltozás 
hatályon kívül helyezte. 

Ennél  fogva  Tahi tót fa lu  Község 
Önkormányzat Képviselô-testülete a 
környezetvédelemrôl szóló 23/2000. 
(XII.08.) rendeletébôl 2021. január 1-vel 
hatályon kívül helyezte az avar és kerti hul-

ladék égetésére vonatkozó szabályokat, ami 
azt jelenti, hogy Tahitótfaluban 2021. janu-
ár 1-tôl tilos az avar és kerti hulladék sza-
badtéri égetése, melyet nem befolyásol a 
jelenleg fennálló veszélyhelyzet sem.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Országos 
Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. 
(XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: 
OTSZ) 225. §- a kimondja: „Ha jogszabály 
másként nem rendelkezik, a lábon álló 
növényzet, tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben és a belterületi, valamint a 
külterületen lévô zártkerti ingatlanok hasz-
nálata során keletkezett hulladék szabadté-
ri égetése tilos.”

Az OTSZ. 226. §-ában megfogalmazott 
irányított égetés nem keverendô össze az 
avar és kerti hulladékok égetésével. Az 
irányított égetés jellemzôen tarlóégetést 
jelent, melynek tényét legalább 5 nappal 
korábban a Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósághoz írásban be kell jelente-
ni, illetve további feltételekhez kötött az 
ezirányú tevékenység végzése.

A  fent i  jogszabá ly i  rendelkezé -
sek megszegôivel szemben az elsôfokú 
tûzvédelmi hatóság a tûzvédelmi hatósági fel-
adatokat ellátó szervezetekrôl, a tûzvédelmi 
bírságról és a tûzvédelemmel foglalkozók 

kötelezô élet- és balesetbiztosításáról szóló 
259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján 
10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegû 
tûzvédelmi bírságot szabhat ki.

A hulladékszállítási közszolgáltató a zöld-
hulladékot áprilistól novemberig, minden 
hónap elsô szerdai napján szállítja el. Az 
ágakat kévézve, összekötve, a füvet, avart, 
egyéb zöldhulladékot pedig az erre rend-
szeresített lebomló zsákban lehet kihelyez-
ni az ingatlan elé, mely megvásárolható a 
Nonstop élelmiszerboltban (Szentendrei út 
73.) 

Nagyobb mennyiségû zöldhulladék 
(fakivágás során keletkezett hulladék) 
a Dunabogdányban lévô zöldhulladék 
telepre vagy Tahitótfaluban a Béke úton 
lévô hulladék udvarba történô szállítással, 
illetve ezzel a tevékenységgel foglalkozó 
vállalkozó igénybevételével, térítés elle-
nében lehetséges. 

Tahitótfalu Önkormányzata a helyben 
történô zöldhulladék kezelés elôsegítésére 
kedvezményes áron komposztáló ládákat 
biztosít az ingatlantulajdonosok részére.

Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal

Tisztelt adózók!
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT 

ALAPÍTVÁNY (TETA) 2003. május óta 
bejegyzett szervezet, ezért 2006-tól  elfo-
gadhatja a személyi jövedelemadókból 
felajánlható 1 %-ot. 

Az alapítvány 2020-ben végzett munkájá-
nak rövid ismertetése:

Az elmúlt évben a programjaink a 
pandémiás helyzet miatt rendhagyóan 
kerültek megrendezése. Az év elején  még 
a farsangi felvonulásban   személyesen is 
részt vehettünk A nemzeti ünnepünkön, 
március 15-én az általunk alapított „Ifjúsági 
díj” átadása az arra érdemes fiatal diákok 
részére (falucímer kitûzô, könyv utalvány) 
sajnos egy késôbbi idôpontra esett, az 
augusztus 20-i nemzeti ünnepünkön került 
átadásra. 2020 júliusában a Faluházban 
az Önkormányzattal közösen szervezett 
Ingyenes Nyári Gyermekheteket meg tud-
tuk tartani, mely 100 gyermeknek nyújtott 
tartalmas elfoglaltságot. Decemberben az 
„Adventi hét”  a kialakult helyzetben online 
formában került megrendezésre. Mindkét 
kiállítás anyagát sokan látták a televizíóban, 
Ebben az évben is szeretnénk folytatni a 
munkát, hogy a kapott hagyományôrzô 

adományokat teljes egészében bemutathas-
suk. Az idén esedékes Országos Tûzzomác 
biennálét meghírdettük, melyet szintén 
online formában tervezzük megrendez-
ni. Reményeink szerint a július havi „Nyári 
gyermekheteken” már személyesen is talál-
kozhatunk. Az Adventi hét programjai 
között idén is tervezünk élô kiállítást, ha 
ez nem lehetséges, akkor online megjele-
nítéssel.

Szeretnénk köszönetet mondani minden-
kinek, aki az alapítvány munkájában részt 
vett. Köszönjük az Önök anyagi és tárgyi 
segítségét, amivel falunk közösségi életét 
fejleszthettük és elômozdíthattuk. 

Továbbra is számítunk önzetlen támoga-
tásukra.

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

 
Adószámunk: 18699636- 1- 1 3 

Számlaszámunk: 64700021-10009237, 
Takarékbank Zrt. 2021 Tahitótfalu, 

Petôfi S. u. 27.

A Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány a 
Tahitótfalui Óvodák mûködésének támo-
gatására, az óvodás korú gyerekek számá-
ra programok szervezésére jött létre. Az 
adózók által felajánlott 2019. évi 1%-ból az 
Alapítvány 208.329 Ft támogatáshoz jutott. 

Az elôzô években felajánlott és alapít-
ványi rendezvényen gyûjtött adományok-
ból az óvodák játszóudvarán egy új homo-
kozót létesítettünk. Négy homokozónk 
kapott egészségügyileg biztonságos és tar-
tós fedést. Az elhasználódás miatt egy nap-
vitorlát cseréltünk újra.

Kerékpártároló létesítésével ösztönöz-
zük a gyermekek biciklivel történô óvodá-
ba érkezését.

Megköszönve eddigi támogatásukat, kér-
jük, hogy adójuk 1%-ával idén is támogas-
sák óvodánk alapítványát, a Tahitótfalui 
Gyerkôc Alapítványt!

Adószámunk: 18032293-1-13
Bankszámlaszámunk: 

Takarékbank Zrt., 2097 Petôfi
64700021-30100457 
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A magyarság 1000 év alatt elszenve-
dett legnagyobb tragédiáinak soroza-
ta volt a múlt század két nagy háború-
ja, az 1920-as trianoni békediktátum, 
melyeket követett az 1947. február 10.-
én, a párizsi Luxemburg-palotában alá-
írt, ismét kényszerûen tudomásul vett 2. 
trianoni, ugyan csak nem más, mint dik-
tátum. A 2020-as, 100. évfordulóra írott 
emlékezésemben azt találtam írni egyéb 
minôsítések mentén, hogy az 1920-ast „...
az emberi humánum semmibevételének 
sátáni gyakorlata munkálta ki...” Jó szív-
vel ajánlom eme írás ismételt fölidézését 
az azt megelôzô 11 Trianon emlékezésem-
mel azért, hogy jól értelmezhetô legyen: 
ezt a diktátumot egy valamikori, az önma-
gával való meghasonlás szellemi-erkölcsi 
romjaira bomlott keresztyén Európa, és 
a Szovjetunió, gyôzelemtôl megrészegült 
hóhérai kölöncként kínálták föl ismét a 
közép-európai térség magyarságot felfal-
ni meg nem szûnô hiénáinak. Különösen 
igaz ez, ha azon hamis döntéshozói ígé-
retekre hivatkozunk, amelyek figyelem-
be kívánták volna venni az érintett felek 
közös érdekeit, melyek érvényesítésé-
nek feltételeit az Egyesült Nemzetek, az 
Atlanti Charta, háromhatalmi értekezle-
tek látszólag magas erkölcsi tartalmú hatá-
rozatai „sugalltak.” Miként 1920-ban sem, 
a magyar küldöttség ez úttal sem vehe-
tett részt az 1946. július vége, október 18. 
közötti tárgyalások békeszerzôdésrôl szóló 
vitájában, így nem hivatkozhattak arra, 
hogy Magyarország-bátran szembe menve 
a szövetséges Németországgal -több száz-
ezer lengyel, zsidó menekültnek nyújtott 
védelmet a háború évei alatt, méghozzá 
össztársadalmi méretekben, közvetve hoz-
zájárulva a szövetségesek gyôzelméhez. A 
döntéshozók nem méltányolták a magya-
rok 1943 tavaszán, s a háborús évek alatt 
többször megújított kiválási tárgyaláso-
kat, a Duna- medence közös érdekek 
mentén történô rendezésére irányuló 
erôfeszítéseket, s az 1944. márciusi német 
megszállás elleni erkölcsi-politikai szem-
benállást, a kormánynak a nyilas hatalom-
átvételig tartó emberbaráti magatartását 
sem. A kérdés: miben gyökeredzett a dön-
téshozók több millió ártatlan, védtelen 
magyarral szembeni felfokozott gyûlölete, 
konok hajthatatlansága, szûklátókörûsége, 
stb.? A szovjetek „mentségére” felhozható, 
hogy országuk területén magyar katonák 
harcoltak éveken át a bolsevizmus ellen. A 
nyugatiak efféle magatartása fôként annak 
az aljas, hazug, félrevezetô aknamunkának 
tulajdonítható, amit a közép-európai, rab-
lómentalitású, helyettük a piszkos munkát 
elvégezni kész csatlósaik mûveltek éve-

ken át a nyugati világban. A döntéshozó-
kat az sem zavarta, hogy ezek úgy 1918-
19-ben, mint 1944 végétôl békét még nem 
szentesítô nemzetközi határozatok ellené-
re már beindították országméretû, terület-
hódító, a magyar részeket kirabló, végig-
pusztító, megszámlálhatatlan magyar gyil-
kosságot elkövetô, százezrek kitelepítését 
folyamatba tévô tót/szlovák, szerb, román 
törvénytelen akcióikat. Ezekkel szemben 
Magyarország már 1945-ben megkezd-
te a rákényszerített több százmillió dollá-
ros jóvátétel kifizetését a Szovjetuniónak, 
Jugoszláviának, Csehszlovákiának... 
Felelôsségre vonta a háborús bûnösöket, 
betiltotta a szélsôjobbos szervezeteket, 
stb. Tömör vázlatban sem lehetne felso-
rolni azokat a magyarellenes rendelkezé-
seket, amelyeket már a „béke”deklaráció 
elôtt a környezô javadalmazott orszá-
gok életbe léptettek. HA A TÓTOKAT 
nézzük: nem elégedtek meg a 2 bécsi 
szerzôdésben megvont határok 1937-
es állapotának visszaállításával, de straté-
giai okok (Pozsony védhetôsége okán) 
miatt átnyúltak a Duna jobb partjára is, és 
elcsatoltatták Horvátjárfalut, Oroszfalut, 
Dunacsúnt. A „békeszerzôdés” nem fogal-
mazott meg kisebbségvédelmi rendelke-
zéseket, teljes mértékben kiszolgáltat-
va a több mint 1 milliós felvidéki magyar-
ságot az állam kénye-kedvének. A tótok 
már 1946-ban bejelentették a fajtisz-
ta Csehszlovákia megteremtésének szán-
dékát: (Ez vajh, másabb, mint a hitleri 
volt?! Csehország parlamentje hozta létre 
Európában az elsô legdurvább kisebbségel-
lenes törvényt 1615-ben!) kitelepítendôk 
a magyarok, szudétanémetek. A cseh-
szlovák kormány 1946 végén megkezd-
te 40 ezer felvidéki magyar Csehországba 
való telepítését, embertelen körülménye-
ket kényszerítve rájuk. 200 ezer magyart 
terveztek elûzni ôsei földjérôl, megfoszt-
va temetôitôl, vagyonától, stb. 76.616-ot 
sikerült is. Magyarországról szlovákokat 
csábítottak át hamis adatokkal bombáz-
va a konferenciát. A lakosságcsere 1947. 
ápr. 12-tôl 1949. jún. 5-ig tartott. Az 1945-
ös kassai kormányprogram a magyarokat 
tette felelôssé mindenért, és a ma is érvé-
nyes Benes-dekrétumok közül (Szlovákia 
EU tag, bár ez mintha nem számítana!) 
33 kifejezetten a magyarok, németek jog-
fosztottságát tartalmazza, míg az aug.2.-i, 
megfosztotta a magyarokat állampolgár-
ságuktól is! ( A Vlll-as) A megfélemlítet-
tek közül 327 ezer magyar szlovakizált. Az 
ezzel kapcsolatos nyilatkozatot csak 1954-
ben sikerült érvényteleníteni. A Xl-es meg-
fosztotta ôket minden vagyonuktól, és a 
kommunista párt „Új szlovák honfoglalás-

ra” szólította föl a tótokat, betelepítendô 
ôket a magyarok helyébe. A XV.-ös meg-
szüntetett 800 iskolát, lehetetlenné téve 
100 ezer magyar gyermek továbbtanulá-
sát.(Benes egyébként személyes paran-
csokat is adott magyar családok teljes kiir-
tására! - Haláltusája 75 órán át tartott!) A 
21. szd.-i szlovák fogadkozások, ígérge-
tések, nemzetközi szabályok/törvények 
ellenére a többségi nemzet magyar asszi-
milációs politikájában csak a látszat-stí-
lus változott.( Magyar nevek, helységne-
vek szlovák kizárólagossá tételére törek-
vés, iskoláztatási, nyelv-, hagyománykorlá-
tozási trükkök százai mind, mind folytatá-
sai a Felvidék 1918. november 2.-án kez-
dett invázójának.( Amikor is minden tör-
vényességet felrúgva, rátették szennyes 
kezeiket 13 vármegyénkre, plusz 9 csonka 
vármegyére is ) Beleértve létezô múltjuk, 
de nem létezô történelmüknek a magyar 
történelembôl, kultúrából, mûvészetbôl 
történô átcsempészésének olykor primi-
tív kisallangozását... (Címerük összetéte-
le, Kossuth, Liszt, Rákóczi „szlovákok” 
voltak, sôt, a 2000 évvel ez elôtt uralko-
dó Marcus Aurelius római császár is kapott 
„szlovák” nevet! stb.) Kaptuk még: - 1919. 
május 1-én É-Komárom Erzsébet szigetén 
rekedt magyarokat a cseh légionáriusok 
legyilkolták, a Dunába lôtték, lövés nél-
kül állati módon felkoncolták. 120 magyar 
esett áldozatul a mészárlásnak. - 1921. jan. 
12. A csehek fölrobbantották a milleniumi 
21 m magas dévényi Árpád-szobrot, majd 
a többit sorban, beleértve Fadrusz János 
Mária Terézia monumentális szobrát is. - 
1919. jan. 1-én elfoglalták Pozsonyt, febr. 
12-én a lakosságba lôttek, több ember 
halálát okozva. Figyeljük a dátumokat! - 
1945. jún. 19-én Dobsinán végeztek ki 
civil magyarokat. Benes közvetlen paran-
csára júl. 17- én kivégeztek Ligetújfaluban 
90, 16-17 éves, Drezdából a boldog haza-
térés reményében lévô magyar leventét. 
A sebesültek egy része a Dunába fulladt. 
Valahogy így sikerült a „békeszerzôdés” és 
üdvözült céljainak megvalósítása szlovák 
módon!

A fentiekkeL láttatni szerettem volna a 
jéghegy csúcsát, és minden tisztességes 
magyar emlékezetébe idézni mindezeket, 
késztetvén kötelességeinkre, teendôinkre 
a magyar megmaradásért a Felvidéken is!

•A magyar Országgyûlés 2012.dec. 3-i 
határozata szerint minden év április 12. a 
felvidéki kitelepítés napja!

Sík Sándor verse:” Idegenek meg 
drága magyar szónkat, Idegentôl kéreget-
jük kenyerünket, sónkat. Magyar kezek 

A második Trianon évfordulójára...
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szántogatnak, régi földön új uraknak, 
Néped hegyen-völgyén. Más arat, hol mi 
vetettünk: jövevények, szolgák lettünk 
Úr-apáink földjén.”

•„Miénk lesz megint: Kis Gábor. 
„Vágmenti Trencsén nagy íves-hídja, 
Pozsony, Zoborhegy és a híres Nyitra. 
Zsolna, melyet a zsebrák megrabolt: Ez 
mind magyar volt, mind magyar volt! 
Tátrán a csúcs, hegyormán lucfenyô, 
Hernád, mely hozzánk rabhegyen lejô, 
Hamv-ôrzô Kassán Dóm felett a hold: Ez 
mind magyar volt, mind magyar volt!...”

•Amikor kihirdették a „békekötést”, 
Mindszenty József bíboros-hercegprímás 
e nap délutánján megrendítôen szép szer-

tartás keretében könyörgést tartott a nem-
zetért a budapesti Bazilikában. Az épü-
let nem tudta befogadni a fekete gyász-
szalagot viselôket, akik az utcán lévôkkel 
együtt a „Hol vagy István király...” felhang-
zásakor zokogásban törtek ki...

(A Felvidék témában ajánlom e lapban 
2013.jún., aug.-ban megjelent „Az „Örök 
Felvidék, 2018.júl., aug.-ban az „Elsô bécsi 
döntés 80. évfordulójára” c. írásaimat.) A 
„békeszerzôdés” más országokra vonatko-
zó döntéseinek értelmezéséhez: (Erdély, 
Bácska - Délvidék...) jó szívvel ajánlom e 
lapban a többi leszakított országrészrôl 
megjelenteket... Összegezve: ezek vonat-
kozásában is a csatlós államok politikusai 

megismételték az elsô Trianont elôkészítô 
hazug, becstelen stílusukat, jellemte-
len magatartásukat. Lényegében, esetük-
ben a 2. Trianon megerôsítette az elsôt. 
( Ez a szerény összegzés is azért készült, 
mert 1945 után a túlideologizált közok-
tatás mesterlövészei kiiktatták a nemze-
ti tantervekbôl a fentieket, s az ahhoz 
hasonlókat, nemzetietlenné téve a közok-
tatást, igyekezvén kiirtani a magyar ifjú-
ság lelkébôl a hazafiság érzését!) (folytatás: 
„Ama másik -letôretett...” márciusban.)

G. Szalai István, 2021. március

Váci csata 1849

Tavasz volt már, 1849 április, de a szi-
getség még nem kapcsolódott bele a kül-
világ forgalmába. Ide, ebbe a külön világ-
ba, csak kevés újság hatolt be kívülrôl. 
Piacra járó asszonyok suttogva terjesztet-
ték ugyan a hírt, hogy valami mozgoló-
dás, készülôdés, nyugtalanság észlelhetô a 
Vácot zsúfolásig megtöltô osztrák katona-
ságon, de a szigeti magyarok csak csend-
ben, megjegyzés nélkül fogadták a híreket. 
Nem célszerû az ilyen zavaros idôkben az 
amúgy is mindig gyanús magyarnak kinyit-
ni a szívét, száját, még maguk között sem. 
Merthogy a kint folyó nagy nemzeti küz-
delem minden magyar lelket magával 
sodró hullámai valahogy megtörtek itt a 
szigetnek, hullámok állandó ostromához a 
világ teremtése óta hozzászokott, iszapos 
partjain. Hát hiszen buzgott azért a hazafi-
as érzés a tótfalusiakban is, ki is vonult a 
szabadságharc elején 190 jó nemzetôr lel-
kesen, halni készen, de hogy aztán komo-
lyabb hadfiakra lett szükség, békén haza-
eresztették ôket, hát csak meghúzódott 
aztán itthon mindenki, a török idôkben 
jól bevált csendes várakozás álláspontjára 
helyezkedve.

  Alig 15-20 nyughatatlan vérû fia-
tal maradt oda a honvéd hadseregben s 
maradt oda örökre, dicsôsséggel kiérde-

melt közös sírokban, ki Kápolnánál, ki 
Branyiszkónál vagy a Piski hídnál.

  A sziget nehéz megközelíthetôsége 
biztonságot nyújtott most is. Az elég 
gyakran jelentkezô rekviráló ôrjáratokon 
kívül csakugyan nem is láttak a szigeten 
nagyobb számú hadakozó népet az egész 
szabadságharc alatt, csak a leveretés után. 
Hanem az éppen elég volt. De várjunk 
csak sorjára!

  Reggel még borongós idô mutatkozott 
1849 április 10-én, szelíd keleti széllel, 
késôbb azonban szépen kiderült Tótfalu 
felett. Itt a szigeten mi sem jelezte a közel-
ben készülô nagy eseményeket. Folyt a 
tavaszi munka. Hanem úgy 9 óra felé, a 
Vác felôli oldalon dolgozók fülébe távoli 
morajlást, majd ágyúdörgés hangjait hozta 
a szellô, s az ágyúdörgés folyton közele-
dett, erôsödött, már az apróbb  fegyve-
rek ropogása is sûrûn hallatszott. Percek 
alatt hazatakarodott a mezôrôl minden-
ki. Valami szorongó várakozás, bizako-
dó izgalom fogott el mindenkit. A még 
tegnap titkon súgott híreket most már 
fennhangon tárgyalták. Az utcán volt az 
egész falu. Nem volt már dolga senkinek. 
Csak reménykedés, csak vágyakozás, de 
bizalom, hit: a mieink jönnek, a mieink 
gyôznek, nem lehet másképp!

  Csodálatos! Akkor még nem volt 
se újság, se távíró! A sziget körül min-
denütt az osztrák az úr. S itt a szige-
ten már mindenki tudja az isaszegi 
dicsôséges gyôzelmet, mindenki tudja, 
hogy Veresegyháza felôl Damjanich, meg 
Klapka közeledik Vác felé.

  A Vatán zsong, zsibog az egész falu. 
A szél egészen arra hozza a fegyverropo-
gás, az ágyúdörgés zaját. De látni semmit 
sem lehet. Vác alsó részén sûrû füst gomo-
lyog ugyan, de hamarosan szétveri a szél. 
És semmi hír az alig 5-6 kilométerre zajló 
harcról, mert közben a Duna. Az pedig 
erôs kôfal ilyenkor. Hozzá még a révedé-
nyeket mind a váci partra rendelte az oszt-
rák, hogy biztosítsa innensô oldalát.

  Úgy dél felé azonban mintha szûnne az 
ágyúdörgés, a fegyverropogás közeledik, 
erôsödik, mintha a városból hallatszana 
már. Találgatás, magyarázkodás. Az embe-
rek kérdôn néznek egymásra, hisz, remél 
mindegyik, de nem meri kitalálni, kimon-
dani a valószínûséget. Csendben töpreng 
jó ideig a tömeg, még végre Csereklyéné 
asszonyomból, a híres kenyérsütôbôl 
tör ki egyszerre, elébb csak súgva, aztán 
süvítve a bizonyosság: a mieink gyôztek, a 
mieink gyôztek. Az idegek kínos feszültsé-
ge megszûnt s a következô percben, mint-
ha egy ágyúgolyó közéjük tévedt volna, 
szalad szerte az egész közönség. Nem 
beszél ott többet senki, nincs összebeszé-
lés, nincs kiadott jelszó, rohan haza min-
denki.  Az asszonyok sütésnek-fôzésnek 
látnak, a férfiak csutorákat töltenek, a 
lányok tépést, tiszta vásznat, kötést készí-
tenek, és egy óra múlva már hosszú kocsi-
sor indul a váci rév felé, étellel, itallal meg-
rakodva, megvendégelni a gyôztes miein-
ket, bekötözni, ápolni a sebesülteket, ha 
miénk, ha másé.

Kontra Imre
Tahitótfalu községi jegyzôje 1904-1929
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Diákalkotók IX. Országos Tûzzománc Pályázata 
a Szentendrei-szigeten

Tahitótfalu Község Önkormányzata és a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
pályázatot hirdet „Csilingel a gyöngyvirág” 
címmel az ország általános és középiskolása-
inak, iskolatípustól függetlenül, iskolákban, 
mûvelôdési házakban, gyermekházakban és 
más intézményekben mûködô tûzzománc 
mûhelyek tagjainak, közösségeinek. Az idei 
pályázatot a járványügyi helyzetre való tekin-
tettel online rendezzük meg.

A pályázat témája: 

A természet  szeretete,  dal lamos 
egyszerûség Zelk Zoltán verseiben és mesé-
iben, akire idén emlékezünk halálának 40. 
évfordulóján.

A pályázat mottója:

„Táncra perdül a sok virág,
Illat száll a légben,
Ôrt állnak a gesztenyefák,
Illemtudón, szépen.

A szellô is megfürdik
A virágillatban,
S arra ébredünk fel reggel
Napsugaras nyár van!”

Zelk Zoltán: Csilingel a gyöngyvirág 
(részlet)

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

A pályamûvek képek, zománccal díszített 
plasztikák vagy dísztárgyak lehetnek. Csak 
más pályázaton még nem szerepelt alkotást 
fogadunk el.

 
Az értékelés négy korcsoportban történik:
I. korcsoport 6-8 éves korig
II. korcsoport 9-11 éves korig
III. korcsoport 12-14 éves korig
IV. korcsoport 15-18 éves korig

Díjazás:
Fôdíj, különdíj, korosztálydíj (korcsopor-

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

A pályázati munkákról 1 db nagy felbon-
tású, részletgazdag, színhelyes fényképet 
kérünk jpg formátumban, maximum 3 Mb 
fájl méretben. A zsûri kizárólag ezeknek a 
paramétereknek megfelelô képeket tudja 
értékelni. A kép hátoldaláról is küldjenek 
képet, melyen kérjük feltüntetni az alko-
tás címét, valós méretét, a pályázó nevét, 
életkorát (betöltött év), lakcímét illetve 
a mûhely vezetôjének nevét valamint a 
mûhelynek otthont adó intézmény nevét, 
címét, telefonszámát. A háromdimenziós 
alkotásokról 2 db képet kérünk, és szintén 
egy, az adatokat tartalmazó képet. A fény-
képek elnevezésénél fontos szempont a 

beazonosíthatóság. Kérjük, szerepeltessék 
benne a gyermek nevét és iskoláját, pl.: 
kissjuliannadoboisk1, kissjuliannadoboisk2 
(1 elôlap, 2 hátlap). Ha egy alkotó több alko-
tással nevez, kérjük, a név mellett sorszám-
mal jelezzék azt, pl. kissjulianna1doboisk1, 
kissjulianna1doboisk2. A beküldô intéz-
mény vagy alkotóközösség mellékeljen lis-
tát e-mailben a pályázókról és alkotásaikról.

A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. 
A  b ienná léra  e lôze tes  j e lentke -

zést  várunk 2021. március 18- ig a 
tahitotfalutuzzomanc@gmail.com e-mail 
címre.

A pályamûvek beérkezési határideje: 
2021. május 14. A fényképeket és a pályá-
zati alkotások listáját szintén a fenti e-mail 
címre várjuk. Minden beérkezô nevezésrôl 
visszaigazoló e-mailt küldünk. 

A biennáléra jelentkezôk számára nincs 
nevezési díj.

A pályamûvek és a zsûrizés eredménye 
2021. június 1-tôl megtekinthetô a www.
tahitotfalu.hu/tuzzomanc linken keresztül.

A biennálé díjátadásának idôpontja: 
2021. június 1. 16 óra. A díjátadás szintén 
online zajlik premiervetítés formájában, 
melynek elérhetôsége a www.tahitotfalu.
hu/tuzzomanc linken lesz megtalálható.

A díjazottakat illetô oklevelet, érmet és 
ajándékcsomagot az iskola illetve a mûhely 
címére postázzuk 2021. június 10-ig.

Kellemes készülôdést kívánunk a 
mielôbbi személyes találkozás reményé-
ben! 

Felvilágosítás:
Béres Gabriella 0630 337 5527,

 Németh Júlia 0630 923 2920,
Kubanek István 0630 349 4632.

E-mail: faluhaz@tahitotfalu.hu.
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Gyermekkori fejlôdés és engedelmesség
Jézus gyermekkoráról viszonylag keveset 

tudunk, mégis abból is sokat tanulhatunk a 
gyermek fejlôdésével kapcsolatban. Kevés 
az információ a Megváltó gyerekkoráról, 
mert a Szentírás fôként életének utolsó bô 
három évére, azon belül is Krisztus utolsó 
napjaira összpontosít. Annyit azért tudunk, 
hogy milyenek voltak a születésének körül-
ményei, errôl a karácsonyi idôszakban rend-
szerint megemlékezünk. Tudjuk, hogy pici 
gyermekként Egyiptomba kellett menekíte-
ni, hogy meg ne öljék, azaz politikai mene-
kült volt ott. Az is ismert, hogy Názáretben 
nôtt fel. Innen évente Jeruzsálembe utazott 
szüleivel az ünnepekre. Egy ilyen útjáról 
van részletesebb leírás, amikor Jézus tizen-
két éves korában a templomban maradt, 
hogy ott a tanítómesterek körében legyen, 
ahol értelmével lenyûgözte hallgatóságát.

Tizenkét éves korától a szolgálatá-
ba állásának idejéig, azaz közel 18 évnyi 
idôszakról nagyon keveset tudunk. Annyi 
konkrétum van, hogy édesapja ács, pon-
tosabban építôipari mester volt, és maga 
az Úr is ezt a szakmát végezte. Van légbôl 
kapott elképzelés (Issa-legenda), miszerint 
Jézus ebben az idôszakban Indiában tanult, 
de erre valós bizonyíték nincs.

Mivel ennyire kevés feljegyzés van 
a Názáreti Jézus tizenkétéves korától 
közel harmincéves koráig tartó életérôl, 
nagyon izgalmas az a két mondat errôl az 
idôszakról, amit Lukács evangélista ír, lát-
szólag megjegyzésként, abban a szöveg-
környezetben, amikor Jézus szülei rátalál-
nak a tizenkét éves gyermekre a templom-
ban: „Jézus ezután elindult velük [szülei-
vel], elment Názáretbe, és engedelmeske-
dett nekik. […], Jézus pedig gyarapodott 
bölcsességben, testben, Isten és emberek 
elôtt való kedvességben.” (Lukács 2,51-52)

Jézus is gyermekkori fejlôdésen ment át. 
Olyanon, melyre minden gyermeknek szük-
sége van. Említi Lukács az engedelmességet, 
bölcsességben való gyarapodást, a testi növe-
kedést, és a kapcsolatokban való fejlôdést. 
Olyan négy területre utal az evangélista, mely 
minden gyermek számára fontos.

Az engedelmesség hatást gyakorol egy 
ember teljes életére, gyermekkorában a 
személyének és akár testének fejlôdésére 
is. Ha valaki teljesen tönkre akarja tenni 
a gyermekét, elegendô, hogy nem neve-
li engedelmességre, hagyja, hogy engedet-
len legyen. Bár még a három gyermekem 
közül egyik sem érte el a tizenkét éves kort, 
bizton állíthatom, hogy az engedelmesség, 
szófogadás kialakítása egy gyermekben 
talán a legnehezebb küzdelem, amit meg 
kell vívni. Természetesen az engedelmes-
séget lehet tanítani szeretetteljes légkör-
ben is, nem csak fagyos hangulatú környe-

zetben. Sôt, csak a szeretetteljes környe-
zetben elért engedelmesség válik igazán 
a jellemfejlôdés javára. Meggyôzôdésem, 
hogy a ráhagyó magatartással sokat lehet 
ártani egy gyermeknek, ezt csak azzal lehet 
fokozni, ha a szülôk az irányítást is átenge-
dik a gyereknek. 

Érdemes elgondolkodni, hogy mennyi-
re fontos az engedelmesség, ha a megtes-
tesült Isten is gyermekként engedelmes 
volt földi szüleinek. De a felnôtté lett Jézus, 
mint Fiú is folyamatosan a Mennyei Atya 
iránti engedelmességérôl tett bizonyságot. 
Az engedelmesség teszi lehetôvé, hogy egy 
gyermek növekedni tudjon bölcsességben, 
testben és kedvességben.

A jellemfejlôdés egyik nagy területe a 
bölcsességben való gyarapodás. Bibliai szö-
vegkörnyezetben a bölcsesség nem vala-
mi elvont filozófiai ismeretet jelent. Sokkal 
inkább jelenti az életbölcsességet, ahogyan 
egy ember eligazodik a világban, megismer 
egy szakmát, értelmes, megfontolt dönté-
seket tud hozni az életére nézve, mindezt 
persze az Isten ismeretében.

Az Úr Jézus életében nem kérdés, hogy 
bölcs volt. Volt szakmája, már tizenkét éve-
sen bibliaismerete felért a templomi taní-
tókéval. Látható, milyen jól eligazodott a 
Szentföldön.

A bölcsességben való növekedéshez 
szükséges a taníthatóság, azaz az alázat, 
ami engedelmesség nélkül nem képzelhetô 
el. Engedetlen szívvel nehéz az ismerete-
ket bôvíteni. Mint általános iskolai hitok-
tatásban is résztvevô, tapasztalom, mekko-
ra különbség van engedelmes gyermeket 
tanítani, szemben azzal, aki engedetlen, és 
ellenáll. Mennyivel inkább van ez így egy 
nem önként választott nehéz tantárgynál. 
Viszont fontos, hogy ne csak bölcsesség-
ben fejlôdjön valaki, hanem testben is.

A testben való gyarapodás azt jelenti, 
hogy valaki a korának megfelelô testi érett-
séget, fizikumot is eléri. Az, aki csak böl-
csességben gyarapodik, de testben nem, 
az olyan tipikus kocka lesz. Aki pedig csak 
testben fejlôdik, de bölcsességben nem, az 
pedig olyan tipikus izomaggyá válik. Tehát 
egyszerre kell ezen a két területen gyara-
podni. Viszont a testben való egészséges 
növekedéshez is szükséges az engedelmes-
ség kialakítása. Ez valahol az étel válogatásá-
tól a tudatos programszerû egészséges élet-
vitelig terjed. Az egészséges fizikum, test 
eléréséhez is engedelmességre van szük-
ség. Fontos volt-e a Názáreti Jézus számára, 
hogy egészséges teste legyen? Ez egy nem 
sokszor feltett kérdés. Pedig a válasz nyil-
vánvaló. Harminc éves koráig építôipari 
fizikai munkát végzett, már ehhez is szük-
sége volt rá, de földi szolgálatának utol-

só három évében rengeteg kilométert 
gyalogolt le Galilea területein, Galilea és 
Jeruzsálem között. Erôs fizikum nélkül alig-
ha lett volna erre képes.

Hiába a bölcsesség és hiába az egészsé-
ges test, ha valaki elviselhetetlen jellem. 
Ezért fontos, hogy az Isten és emberek 
elôtt is kedvessé váljon valaki. Az emberek 
elôtti kedvesség a társas kapcsolatokra utal. 
Az, hogy hogyan tud valaki emberek között 
viselkedni, meghatározza azt, milyen meg-
ítélése lesz. Az engedelmesség tesz vala-
kit önzetlenné. Az engedetlen ember önzô 
módon fog viselkedni, mellyel a társas kap-
csolataiban elviselhetetlenné válik. Az a sze-
mély, aki nagyon értelmes, gyenge fizikum-
mal, és nem jók a társas kapcsolatai, meny-
nyi kárt tehet a környezetében? Vagy az a 
személy, aki nem bölcs, de nagyon erôs, és 
rosszul szocializálódott? És milyen törtetô 
válhat abból, aki nagyon értelmes, jó kiállá-
sú, de nem érdekli a környezete? Ezrét fon-
tos annak kialakítása, hogy egy gyermek 
vagy akár felnôtt váljon kedvessé az embe-
rek elôtt. Sokat segít az empátia, együttérzô 
képesség fejlesztése, az illemtan tanítása. 
Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy jól szocia-
lizálódjon valaki. Természetesen ezek kiala-
kítása engedelmesség nélkül lehetetlen.

De nem csak az emberek elôtti kedves-
ség, hanem az Isten elôtti is fontos. Ez utób-
bi az elôbbi nélkül lehetetlen. De az embe-
rek elôtti kedvesség sokat hozzá tesz az Isten 
elôtti kedvességhez is. Az emberek szerete-
te nélkül elképzelhetetlen az Isten szeretete. 
A teremtmények tisztelete nélkül elképzelhe-
tetlen a Teremtô tisztelete. Ez utóbbi erôsen 
a hit témájához kapcsolódik. A gondolatok 
szempontjából annyi most elegendô, hogy 
az Isten elôtti kedvesség sem képzelhetô el 
engedelmesség nélkül.

Jézus Krisztus mind Isten és mind emberek 
elôtt kedvessé lett. Az Atya azt nyilatkoztatta 
ki, hogy Jézus az, akiben gyönyörködik. Az 
emberek között már meghasonlás volt Jézus 
megítélésében a küldetése miatt, de akik iga-
zán ismerték Ôt, azok kedvelték. 

 Ha egy egészséges jel lemû 
felnôttet szeretnénk gyermekünkbôl, 
akkor abban kell segítenünk, hogy három 
területen gyarapodjon. Növekedjen korá-
nak megfelelô módon az életbölcsessé-
ge, fejlôdjön teste, szervezete, és kedves 
legyen Isten és emberek elôtt. Fontos, hogy 
e három terület mindegyikén folyamato-
san legyen növekedés. Ebben csak akkor 
lehetünk hatékonyak, ha engedelmességre 
neveljük gyermekünket. Isten adjon ehhez 
bölcsességet és türelmet! Ámen.

Váradi Antal
lelkipásztor
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RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

A Községi Tájékoztató lapban közzétett 
hirdetések díjai 2021-ben változatlanok:

 Fekete-fehér Színes
apróhirdetés 20 szóig 3120 Ft 3640 Ft
1/16 oldal 3960 Ft 4620 Ft
1/8 oldal 5760 Ft 6720 Ft
¼ oldal 11.280 Ft 13.160 Ft 
A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. 
Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db ¼ olda-
las felület áll rendelkezésre, melyeket a beérkezés 
sorrendjében tudunk biztosítani.

HÁZTARTÁSIGÉP   JAVÍTÁS!
Mosogatógép, mosó- és szárítógép, főzőlapok,elektromos sütők, 

ipari mosogatógépek, stb.,
kozmetikai és szépészeti berendezések,motorosan állítható ágyak,

szaunák, jacuzzik, medence gépészet
és egyéb elektromos gépek és berendezések szervízelése, javítása.

Kert- és garázskapu automatizációktelepítése, javítása,
beléptető, és felügyeleti rendszerekkiépítése, szervízelése.

Infra padlófűtő fóliák telepítése,
erős- és gyengeáramú villanyszerelés, érintésvédelem kialakítása.

Hartegen Károly E.V. ElektrotechnikaVisegrád
Tel.: 06-30/941-1194

Eladó építési telket 
keresek 

a Tamási Áron utcában vagy a Rózsa utcában, 
illetve ezek környékén.

Kérem az alábbi telefonszámon hívjanak:

Tóth József 06-70/396 6906
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 
konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Telephelyünkön kis és nagy tételben van 
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szál-
lítjuk.

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. 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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Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00, péntek 8:00-12:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00

Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Deim Éva pszichológus minden páros héten 13:00-18:00  

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés 
és regisztráció szükséges! 

06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

AUTÓKULCS ÉS 
KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

K.: 8-14 h, 
Szombat: 8-13 h

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár 
tartalmazza Tahitótfalu 10 km-es 

körzetében a házhoz szállítás 
költségét is.

AKÁCOSZLOP

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

	NYÍLÁSZÁRÓK,	REDŐNYÖK,	SZÚNYOGHÁLÓK		
Kiváló	minőségben,	gyors	szállítási	határidővel,	5	év	garanciával	

GAZDASÁGOS	FŰTÉSMEGOLDÁSOK	
NOBO	norvég	elektromos	fűtőpanel,	a	világ	leggazdaságosabb	megoldása:	75	watt/nm,		

99,5	%	hatásfok,	okostelefon-vezérlés,	stb.	

JOTUL	kályhák,	kandallók	–	drágább	van,	jobb	nincs	(szerintem	–	Frey	Attila)	

THERMOROSSI	kazánok:	fa,	faelgázosítás,	pellet,	intelligens	puffer,	puffer,	stb.	

Napelemes	rendszerek	tervezése	és	kiépítése.	0	%-os,	EU-s	támogatású	hitel	ügyintézése.	

Frey Attila     

           
NEO 80 / PASSIVE                                                                NOBO                           JOTUL         THERMOROSSI 

www.freykft.hu - info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

Vállaljuk házak, lakások, vendéglátó egységek, telkek, földek, 
rétek, legelők, szántók, erdők értékesítését és bérbeadását. 

Részt veszünk az ingatlanokhoz kötődő földhivatali, építéshatósági és banki ügyintézésben. 

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

Frey Attila     
info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	

																																														 											 																					  

Lakossági 
Klímák:

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315
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Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
Tel.: 06 26 310 882  |  Fax: 06 26 301 272  |  Nyitva tartás: H-Cs: 7.00-16.30, P:7.00-16.00, SZ: 8.00-12.00
E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu  |  Web: www.iso-thermo.hu  |  Fb: https://www.facebook.com/isothermokft

Felújítás állami támogatással?

Segítünk! Keresd szakértő kollégánkat!

A felújítási munkálatokhoz nálunk mindent megtalálsz!
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2021  Tahitótfalu Hősök tere 6.

facebook / sziget gyógyszertár

tahipatikarendeles@gmail.com

HÁZHOZSZÁLLÍTUNK!

 
S Z I G E T  G Y Ó G Y S Z E R T Á R 

S Z Í V V E L .  S Z A K É R T E L E M M E L .  

Keresse szakembereinket bizalommal!

AZ EGÉSZ DUNAKANYARBAN
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Cikksorozatunkban Tahitótfaluban 
élô fiatal alkotókkal, elôadómûvészekkel 
ismertetjük meg kedves Olvasóinkat.

Gyöngyösi Levente

Az Erkel Ferenc-díjas, Artisjus-díjas, Bartók 
Béla – Pásztory Ditta-díjas zeneszerzô három 
éve költözött családjával Tahitótfaluba. 
Fôbb mûvei: A gólyakalifa, Istenkép (orató-
rium 1956 emlékére), Lukács-passió, Missa 
Vanitas vanitatum, III. (Születés) szimfó-
nia, Sinfonia concertante 4 ütôjátékosra és 
zenekarra, IV. (Az Illés szekerén) szimfó-
nia, A Mester és Margarita (opera-musical 
Bulgakov regénye nyomán).

A komolyzene rétegzene, kevés fiatal 
vonzódik hozzá. Ön hogyan került fiata-
lon a bûvkörébe?

Erdélyben születtem, Kolozsváron, a fia-
talságom elsô szakasza a Ceausescu-korszak 
végére esett. Ekkor még nem volt mobilte-
lefon és egyéb elektronikai eszköz, ame-
lyek manapság túl korán kerülnek a fiata-
lok kezébe – nekünk, gyermekként, maradt 
a foci, az olvasás és a zene. Igazából a zene 
mint hivatás engem már ötéves korom-
ban kiválasztott. Szüleim nem zenészek, 
de hallották, hogy szépen énekelek és 
elvittek zeneóvodába. Az óvó néni meg-

mutatott egy kolozsvári 
hegedûmûvésznek, aki öt 
perc alatt meghozta az íté-
letet: ez a gyerek bizony 
zenész lesz. Ehhez a szak-
mához nem csak szorgalom 
és kitartás kell, hanem vala-
miféle megszállottság is, 
ami bennem már egészen 
korán megvolt.

Egyéb zenei mûfajokban 
sokkal könnyebben, hama-
rabb ér el sikert az ember, 
nem csak anyagi sikert és 
elismerést értve ez alatt, 
hanem hamarabb szólal 
meg az a zenei elképze-
lés, amit a szerzô megál-
modott. Egy szimfonikus 
zenekar vagy kórus beta-
nítása azonban sok ember 
rengeteg munkáját igény-
li. Mégis ezt az utat válasz-
totta.

Nekem a zene sokkal töb-
bet jelent a gyors anyagi bol-
dogulásnál. Évtizedek mun-
kája, amíg az ember ismert 

és elismert lesz. Az élsportolók munkájá-
hoz hasonlítanám, a pálya elején minden alá 
van rendelve a szakmai fejlôdésnek. Késôbb 
viszont nagyon sokat ad a zene az elhivatott 
embernek, a zeneszerzést én például egyfaj-
ta terápiás céllal is használom. Ha nehézsége-
im vannak vagy trauma ér, megpróbálom kiír-
ni magamból. 

Hogyan határozná meg a komoly- és a 
könnyûzene fogalmát, hol lehet meghúzni 
köztük a határt?

A klasszikusoknak is fontos volt a siker, az 
elismerés, de nem ez az elsôdleges szempont, 
szemben számos könnyûzenésszel. Nem 
magával a könnyûzenével van a baj, igazából 
egy stílussal önmagában sosincs baj. Azzal 
sokkal inkább, ha nincs igénye a szerzônek 
magasabb szintre emelni a zenei anyagot. 
Mitôl magasabb rendû egy zene? Hogy az 
alkotója valami elementárisat és örökkévalót 
akar kifejezni a saját nyelvén.

Ön, mint zeneszerzô elképzel egy hang-
zást, ennek átvitele hogyan zajlik, hogyan 
lehet megszólaltatni hitelesen a sok ember 
rengeteg munkáját igénylô szimfonikus 
vagy éppen oratorikus darabokat?

Rátapintott a lényegre, ez tényleg elég 
bonyolult, elsôsorban a karmester részérôl 
kell affinitás, nem árt, ha szereti azt, amit írok. 
Ha hisz benne, akkor át tudja adni a zenekar-
nak is. A zenekari életben nagyon komoly 
hierarchia van, a zenekar a karmester zenei 
elképzeléseit valósítja meg. 

Hogyan választja ki egy zenekar az Ön 
mûveit eljátszásra, vagy elsôsorban meg-
rendelésre dolgozik? Mennyire alkalmazott 
mûvészet manapság a zeneszerzés?

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy 
alapvetôen megrendelésre komponálok. Elég 
nagy szabadságom van, a megrendelôt igyek-
szem óvatosan afelé terelni, hogy azok az elkép-
zelések valósuljanak meg, amiket én szeretnék. 

Falutéka

Balról jobbra: Gyöngyösi Levente, Csemiczky Miklós, Orbán György, 
Selmeczi György és Vajda János zeneszerzôk 

(közülük többen kisoroszi lakosok)
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Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró 
részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@
tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337 5527-es tele-
fonszámra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. 
Februári számunkban a Táncsics Mihály utca egyik 
kerítését díszítô faragvány egy részlete volt látha-
tó. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Bécsi 
Évának.

Vedd észre!

Több nagyszabású mûvét mutat-
ták már be világszerte, opera-musical-
je, A Mester és Margarita ôsbemutatóját 
közönség nélkül ,  s treamelve ren-
dezték nemrég az Operaház Eiffel 
Mûhelyházában. Szép számmal ír 
kórusmûveket is. Mûvei, elsôsorban a 
latin nyelven írt kórusmûvek külföldön 
is ismertek. Angol, amerikai, dél-afrikai, 
Fülöp-szigeteki kórusok repertoárján 
gyakran szerepelnek az Ön mûvei. 

Kórusmûbôl már több mint hetvenet 
írtam, operát viszonylag keveset, mert 
megírása két-három évbe telik. E munkák 
mellett jó, ha van az embernek egy ren-
des állása. Én a Budafoki Dohnányi Ernô 
Szimfonikus Zenekarnak vagyok a rezi-
dens zeneszerzôje. Folyamatosan játsszák 
a mûveimet, A Mester és Margaritát is az ô 
felkérésükre írtam. 

Rejtély számomra, hogy egy zeneszerzô 

fejében hogyan áll össze egy több tucat 
hangszerre vagy énekhangra írt, papír-
ra vetett hangzó alkotás, zenemû. 
Mindaddig, míg a zenekar, kórus nem 
tanulja meg és adja elô a mûvet, csak az 
Ön képzeletében létezik a teljes hangzás. A 
modern technika mennyiben segíti Önt az 
alkotás folyamán?

A zeneszerzéshez egy elektromos zongo-
ra is elegendô, kottát kézzel több mint húsz 
éve nem írtam, erre nagyon jó számítógé-
pes programok vannak ma már. A program 
meg is szólaltatja a megírt darabot, úgyhogy 
szinte problémamentesen el tudom képzel-
ni a végeredményt. 

Szabadidejében mennyire játszik szere-
pet a zene, a zenehallgatás?

Nincs igazán idôm zenét hallgatni, pedig 
a zenehallgatás hozzátartozik az ember lelki 
egészségéhez. Mivel rendszeresen futok, 
közben tudok egy-egy órát zenét hallgatni, 
így nem csak a testi, de a lelki egészségem-
mel is foglalkozom. Nem is tudok szebbet 
elképzelni, mint Tótfaluból Pócsmegyerre 
vagy még tovább elfutni a gáton Beethovent 
hallgatva.

Köszönöm a beszélgetést.
Béres Gabriella

Egyház
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Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18, 
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com • 
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4., 
tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@gmail.
com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki János 
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370-863, 
éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA 
GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 • ELMÛ 
– Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: kedd 8-12, szerda 
14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ – 585-028 • FOGÁSZAT 
(Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek: 
8.30–13.00-ig, szerda: iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – 
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ 

– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 
30 474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-
nappal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi 
Ilo na, Ifjúság u. 5-7. 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 – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics 
Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi fog-
lalkozás: 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 – BM Országos 
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
– Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszol-
gálat: 1818 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság 
tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, 
K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • 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 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 
• 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 • 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: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; 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 (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt., ügyfélszolgálat: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., 
nyitva tartás: hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00, 
péntek: 8:00 - 14:00, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 
353 (06 80 FKF FKF)a következô idôszakokban: hétfô: 8:00 - 
20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00, írás-
ban: email: fkfzrt@fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 
Bp., Pf.: 637 • TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, 
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – 
tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • 
TER HES   SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: 
hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak 
CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig 
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-999-688

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

5 6 7 8 9

tavaszi zöldségleves, 
pörkölt,
sárgaborsófőzelék
gyümölcs

frankfurti leves, 
mákos guba,
vanília öntet,
gyümölcs

rizsleves,
stefánia vagdalt,
zöldborsófőzelék,
müzli szelet

karfiol leves,
rántott hal,
petrezselymes rizs,
csemege uborka,
gyümölcs

12 13 14 15 16

karalábé leves,
milánói makaróni,
gyümölcs

színes zöldségleves,
majorannás ragu,
burgonyafőzelék,
turó rudi

hagymakrém leves,
mexikói sertésragu,
párolt rizs,
gyümölcs

tarhonyaleves,
sült hús,
zöldbabfőzelék,
gyümölcs

lebbencsleves,
székelykáposzta
gyümölcs

19 20 21 22 23

paradicsomleves,
tarhonyás hús,
cékla,
gyümölcs

csontleves,
sült virsli,
lencsefőzelék,
gyümölcs

alföldi gulyásleves, 
darásmetélt,
gyümölcs

kertészleves,
húsgombóc,
kapormártás,
főtt burgonya,
gyümölcs

meggyleves,
sült csirkemell,
petr. burgonya,
csalamádé,
gyümölcs

26 27 28 29 30

gombakrém leves,
tavaszi rizseshús,
csemege uborka,
gyümölcs

rántott leves,
csirkepörkölt,
kelkáposztafőz.
gyümölcs

babgulyás,
nudli,
gyümölcs

magyaros burgonyaleves,
vagdalt pogácsa,
karalábéfőzelék,
müzli szelet

sertésragu leves,
káposztás kocka,
gyümölcs
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