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TESSÉK GONDOLKODNI! II. forduló
Tisztelt Lapolvasó!
Örömmel hallottam, hogy sokan nekifogtak megoldani a feladatokat. Sajnos
csak kevesen voltak olyan bátrak, hogy be
is küldték a megoldásokat.
Nézzük az elsô feladatsor megoldásait:

A második forduló feladatai:
1. Milyen nap lesz 4 nappal tegnap
után, ha holnap elôtt 3 nappal szerda
volt?
2. Hány darab háromszöget határolnak az ábra vonalai?

l. Hogyan folytatódik a megkezdett
sorozat?
100, 101, 103, 107, 115, 122, …, …,
Megoldás: A sorozat tagjait úgy kell
kiszámolni, hogy a szám számjegyeinek
összegét hozzáadom magához a számhoz.
Tehát a következô szám : 1+2+2=5 ezek
után pedig 122+5=127; majd pedig
1+2+7=10, így 127+10=137.
2. Azonos betûk azonos számjegyeket,
különbözô betûk különbözô számjegyeket helyettesítenek. Írja le számjegyekkel
az összeadást, ha L = 6 !
ANYA
+ APA
SZÜLÔ
Megoldás:

3. Egy kút mélyérôl felfelé mászik egy
csiga. Nappal 4 métert mászik fel, éjjel 3
métert csúszik vissza. Hány nap alatt
mászik ki a 6 méter mély kútból?
Sok sikert! :-)
Maróthi Ágnes matematika tanár

9529
9539
+9 3 9 vagy + 9 2 9
10468
10468

3. Próbáljon négy egyenes szakaszt
húzni a ceruza felemelése nélkül úgy,
hogy az ábrán látható 9 pont mindegyikén áthaladjon!
Megoldás:
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.
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.
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Beérkezett megoldások száma:6
Nyertes: Sörös Istvánné
GRATULÁLUNK! Nyereményét eljuttatjuk.

Értesítés-Meghívó
Értesítünk minden érdeklôdôt, hogy
újonnan megalakult a Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô Egyesület, és 2005. március 26-án este 19 órai kezdettel élôzenésvacsorával egybekötött bált rendez.
Helye: Tahitótfalu, Népház
Minden érdeklôdôt szeretettel meghív és
vár az Egyesület vezetôsége.
Részvételi díj: 2 500 Ft/fô, mely a vacsorát
is tartalmazza.
Italfogyasztást a kihelyezett büfé biztosítja.
Jelentkezés: esti órákban a 385-846 és a
385-950-es telefonon, 2005. március 20-ig.
Tisztelettel a Vezetôség.

Tahitótfalu Lovas Sport Egylet hírei
A Tahitótfalu Lovassport Egylet felhívja
községünk lakóinak figyelmét, hogy Egyletünk mindenkit szeretettel vár 2005. március
27-én a Népházban tartandó húsvéti locsoló
bálra. A jó hangulatot egy profi zenekar biztosítja, vacsorára fôtt füstölt csülköt, kötözött
sonkát és egyéb ínycsiklandozó finomságokat
tálalunk.

A bál bevételébôl óvodáink udvari játék
parkjának korszerûsítését kívánjuk támogatni.
Belépôjegy ára 2000 Ft. (támogatói jegy
ára: 1000 Ft)
Jegyek kaphatók Csörgô Mihálynénál,
Nógrády Gábornál, Gaál Sándornál március
16-ig.
Nógrády Gábor
TLSE titkára

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Móricz Zs. út
1., tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •
CSATORNA – hibabejelentô: 310-389 • 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.: 14–18ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Kossuth L. u. 5., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
MOL-GÁZ Ker. Kft., Nagymaros, Csillag út 4., tel.: 06 27 356363, vevôszolgálat: 06 40 502-500, hibabejelentô: 06 40 502502 – TIGÁZ Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, 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 8–12-ig, Szentendre, Liget u. 1., 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, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 30 9216-193, rendel 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 • KÉMÉNYSEPRÔ – 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.: 311-581, ügyf.: hétfô, kedd,
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104 •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
312-788, ügyf.: hétfô, csüt.: 8.30–12-ig új jelentkezôknek,
12.30–15-ig régieknek • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u.
2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 1–3., tel.: 503-300/482 (népességnyilv.), 503-300
(útlevél, jogosítvány), 503-382 (gépkocsi) • ORVOSI
ÜGYELET – (Tahitótfalu éjszakai) 17–07 óráig, tel.: 387-030
• ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu, 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, Tótfalu tel.: 387-040.
Nyitva: hétfô 8–12, 12,30; kedd 8–12, 12.30–14.30; szerda,
csüt, péntek 8–12, 12.30–15.30 • REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET –
Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 312 – 299 • RENDÔRSÉG –
tel.: 107 vagy 310-233; Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. •
RENDÔRÖRS – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig,
tel.: 387-140, mobil 06 20 551-6248, 06 30 406-7041•
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807•
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2., ügyf.:
hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-731 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7,40–17-ig, kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.: 7.40–11.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – Hôsök tere, minden hónap 3. keddje
13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és 505-214, ügyf.: hétfô
13–17-ig, kedd 8–16-ig, pént. 8–12-ig • VÍZMÛ –
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság
tagjai: Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor,
Szabados Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik:
havonta 1500 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán •
Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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Elôállítás költsége: 93 Ft

Húsvéti köszöntô
Ittartózkodásom óta sokszor elôfordul, hogy
a szigeten jártamban-keltemben felpillantok a
túlparton álló hegyvonulatra. Valamiképp megnyugvást, erôt ad ez a látvány, nemcsak mert
szép, hanem azért is, mert a hegy, a hegycsúcs
jelkép, a valahová való eljutás, feljutás szimbóluma. És nemkülönben az ünnep jelképe és
helye is a hegytetô, valamint – a Szentírás tanúsága szerint – az Isten megjelenésének a helye.
Az elôttünk álló ünnep a hívô keresztény embert a feltámadás magasságába és fényébe szánja. A minket szeretô Isten talán legnagyobb titkai tárulnak fel: kereszthalál és feltámadás, szenvedés és megdicsôülés, önátadás és az élet teljességének végsô gyôzelme. Földhözragadt értelmünk sohasem foghatja át a maga teljességében ezeket a titkokat, de a velünk ünneplô Isten módot talál arra, hogy megérintse szívünket.

Természetesen ehhez szükség van felkészülésre. Hogy beavatást nyerjünk a természetfeletti igazságokba, meg kell tisztulnunk. A készület
ideje a nagyböjt. Böjtölünk, hogy fegyelmezzük
testünket, úrrá legyünk rendetlen ösztöneinken. Az önmegtagadás, lemondás által erôsítjük
lelkünk befogadóképességét az isteni szóra. Az
imádságra is több hangsúlyt fektetünk, különösen a Keresztutat járva, ahol együtt haladunk a
szenvedô Istenemberrel, aki értünk vállalta a
kereszthordozást, példát adva ezzel saját keresztünk elviseléséhez. A jótettekben fokozottabban buzgólkodva hitünket fejezzük ki, hiszen
tudjuk az Úrtól, hogy amit egynek a legkisebbek
közül teszünk, neki tesszük.
„Krisztus meghalt bûneinkért, az Írás szerint
eltemették, és harmadnap feltámadt, ismét az
Írás szerint.
folytatás a 2. oldalon

Március 15., nemzeti ünnepünk

A tartalomból:
Önkormányzati hírek
Hosszú az út Brüsszelig
Híres magyar lovasok
A 150. szám
Harmincnyolc év
a tahitótfalui óvodában
A múlt nyomában
Tessék Gondolkodni!
Közhasznú adatok

2.
4.
5.
5.
6.
7.
14.
14.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának megünneplésére
2005. március 14-én.
A megemlékezés programja:

„Európa közepén élt valahol egy nép,
hol felszántva a határ, hol végtelen az éj,
nem kívánt mást, csak saját hazát,
hol övé a dal a szó, hol aranyló sárból
születik majd tudós és álmodó...”

F
f

157 év és az örökkévalóság. Ez a nap
visszavonhatatlanul beírta magát nemzetünk
történetébe. Amíg a földön magyar ember él,
addig a nemzeti trikolórt a tavaszi szél fogja
lengetni március 15-én, emlékezve a márciusi
ifjakra, a pest-budai népre, a polgárosodás útjára álló Magyarországra. A nap eseményeit mindenki ismeri, a Nemzeti dal, a Tizenkét pont
megszületése, gyûlés a múzeumkertben, Táncsics kiszabadítása, a cenzúra eltörlése, mindmind egy csodálatos nap krónikája. A kivívott
szabadság azonban törékeny, az eufórikus
hangulatot a tavaszi szél vitte tovább szárnyain...
folytatás a 3. oldalon

1730 Koszorúzás a Hôsök terén
1800 Ünnepi mûsor a Sportcsarnokban
• Ünnepi beszédet mond Hadházy
Sándor országgyûlési képviselô
• Ünnepi mûsor a Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola 6. osztályos tanulóinak elôadásában
• Díszpolgári cím, Tahitótfaluért
Emlékérem és Tahitótfaluért
Ifjúsági Díjak átadása
2000 Varga Miklós koncert
Tahitótfalu Község Önkormányzata

Boldog, örömteli Húsvéti ünnepeket kíván
minden kedves olvasónak az önkormányzat

J
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Húsvéti köszöntô
folytatás az 1. oldalról
Megjelent Péternek, majd a tizenkettônek.”
Ezekkel az egyszerú szavakkal jelenti ki szent Pál
apostol a feltámadás monumentális igazságát a
Korintusiakhoz írt elsô levelében. Reméljük, az
idei húsvéton mi is megérthetünk és megélhetünk valamit abból, hogy mit jelent: feltámadt
Krisztus, és megvilágosítja népét, amelyet
megváltott vérével. A béke Istene legyôzte a
halált, és felragyogtatta elôttünk az örök életet.
Az ô szeretetének nagy titka ez és mi örömmel
és hálával követjük feltámadt Urunkat.
Írásomat a hegyek látványával kezdtem és
azzal is felyezem be, a 120. zsoltár szavaival:
Tekintetem a hegyek felé emelem,
honnét is jöhetne segítségem?
Segítséget csak az Úrtól kaphatok,
aki az eget és a földet teremtette.
Megvéd az Úr minden bajtól
és megôrzi lelkedet.
Az Úr megôriz jártodban- keltedben,
mostantól fogva és mindörökké.
Végezetül kívánok minden kedves olvasónak
istenáldotta békés, boldog húsvéti ünnepeket.
Vénusz Gellért

Önkormányzati hírek
Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
tagja, Aladics Antal lemondott tisztségérôl.
Évek óta, ideköltözésétôl jelen van községi
rendezvényeinken, készíti vagy közremûködik a különbözô kiállítások megvalósításában.
Ezúton is megköszönjük aktív munkáját és
a bizottságban végzett tevékenységét.
A megüresedett bizottsági helyre február
15-i közgyûlésen Fróna Ágota került megválasztásra. Kívánunk jó munkát!
Képviselôtestület

anyakönyvi hírek

A képviselôtestület február 15-i ülésén
elfogadta az önkormányzat 2005. évi költségvetését.
A központi költségvetés által megállapított
összeg, a 2004. évihez képest 32 millió Ft-tal
ugyan több, de megnövekedtek a kötelezô
feladatokra fordítandó kiadások is.
A költségvetés új elme a kiadási oldalon az
államháztartási tartalék, ami községünk esetében 9 millió Ft, mely összeggel nem rendelkezhet az önkormányzat.
Az adók tekintetében, a 2004. évhez képest
a pénzügyi bizottság által elôkészített javaslat
alapján a képviselôtestület mérsékelt emelés
mellett döntött.
A 2004. évben befolyt nagyobb adóbevétel
teszi lehetôvé:
• a helyi utak karbantartására, felújítására az
elmúlt évi terv kétszeresét fordíthatjuk
• ebben az évben befejezzük az óvoda bôvítését, felújítását; pályázaton 12 millió Ft-ot
nyert a község ehhez a beruházáshoz,
• a központi iskola bôvítését is elkezdjük az
idei évben, melynek megvalósulásával várhatóan négy tanteremmel bôvül az iskola.
Az oktatási ágazatban a közalkalmazottak
alapilletményének átlagosan 11%-al való emelésére fedezet van a költségvetésben, nagyobb
hányada önerô.
Sajnos a Községháza épülete is felújításra
szorul, melynek tervezési, elôkészítési költségeire 5 millió Ft-ot különítettünk el.
Az orvosi ügyelet épületének átalakítása elkerülhetetlen, erre a kiadásra 5 millió Ft-ot terveztünk be. Ezt a beruházást, az ügyeletet mûködtetô hat községgel együtt fogjuk megoldani, már elnyert pályázati pénzbôl is.
Végezetül az összegében ugyan lényegesen
kisebb, de fontos kiadásokról pár adat:
A civil szervezeteket ebben az évben is
támogatni kívánja a képviselôtestület, tekintettel arra, hogy ezek a szervezetek kis támogatással
nagymértékben
hozzájárulnak
községünk kulturális és sport életének színesebbé, színvonalasabbá tételéhez.
Faluszépítésre, virágosításra az idén is akkora összeget fordítunk, mint az elôzô évben.
Változatlan marad a képviselôi tiszteletdíj
összege is.
A 2005-ös költségvetés is az elôzô évekhez
hasonlóan biztosítja az önkormányzat biztonságos és kiszámítható mûködését.
Gaál Sándorné
Pénzügyi, Ellenôrzô és Ügyrendi
Bizottság Elnöke

BEVÉTELEK:
1. Állami támogatás, SZJA
325 131
2. OEP finanszírozás
8 800
3. Céljellegû decentralizált támogatás 4 000
4. Saját bevételek:
építményadó
43 000
idegenforgalmi adó
400
iparûzési adó
36 000
gépjármûadó
26 000
közterületfoglalási díj
2 500
kamatbevétel
2 000
étkezés térítési díjak
8 000
bérleti díj,lakbér, hatósági díjak 7 800
mezôôri járulék bevétele
1 000
kiszámlázott ÁFA
1 200
5. Hitel
16 000
6. OTP Optima betét
61 265
7. Pénzmaradvány 2004.XII.31.
57 998
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
601 094
KIADÁSOK:
1. Gazdasági ágazat
mezôôri szolgálat
helyi utak fenntartása
város- és községgazd.
közvilágítás
2. Egészségügyi ágazat
konyha
segélyek
védônôi szolgálat
orvosi rendelô
3. Oktatási ágazat
óvodák
iskola, napközi, népház,
tornaterem
étkeztetés
4. Polgármesteri hivatal
5. Közmûvelôdési feladatok
személyi kiadások
rendezvények támog.
egyéb
6. Átadott pénzeszközök
7. Közvilágítás korszerûsítése
8. Ingatlan elôvásárlás
9. Rendezési terv (Á.R.T.)
10. Faluház vásárlás
11. Intézmények felújítása
12. Iskolaépítés
13. Nyugdíjel_takarékosság
13. Óvoda felújítás
14. Tartalék
15. Államháztartási tartalék
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

67 137
2 100
31 037
23 000
11 000
57 058
20 862
26 446
8 500
1 250
229 273
68 222
146 051
15 000
91 670
6 783
2 533
3 650
600
10 411
11 500
10 000
5 000
15 000
18 687
60 000
3 000
5 000
1 500
9 075
601 094

m

m

Boldog nônapot kíván minden kedves
hölgyolvasónak tahitótfalu önkormányzata

m

m

2005. február hónapban született 4 fiú,
3 leány, összesen 7 gyermek.
Az elmúlt idôszak halottai:
Molnár Károly, 40 éves, Almásy L. u. 38.
Gombos Pálné, 75 éves, Dunasor 10.
Marjai Sándorné, 71 éves, Bartók B. u. 3.
Honti Gusztáv, 51 éves,
Mátyás király u. 72.
Víg József, 89 éves, Arany J. u. 7.
Ráczkevi Erzsébet, 88 éves,
Szentendrei út 115.
Debreczeni Istvánné, 81 éves,
Hôsök tere 12.

Tájékoztató az önkormányzat
2005. évi költségvetésérôl
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Pályázati kiírás
1. A pályázat célja
Tahitótfalu Község Önkormányzata a közmûvelôdési, kulturális, oktatási, sport és szociális területen mûködô civil szervezetek számára vissza nem térítendô támogatást nyújt
Tahitótfalu közéletét, fejlôdését elôsegítô céljaik megvalósításához.
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás és az elnyerhetô támogatás
2005-ben a támogatásra szánt pénzkeret
kettômillió forint.
3. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu
székhellyel rendelkezô
• Alapítványok
• Egyesületek
• Jogi személyiséggel rendelkezô szervezetek
• Jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetek.
Nem nyújthatnak be pályázatot
• Pártok
• Önkormányzati fenntartású intézmények
• Közalapítványok

• Azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi CLV. törvény 26.§ d) pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.
4. A pályázati anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban
(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) vehetô át.
5. A támogatási döntés, az elbírálás határideje
A támogatások odaítélésérôl az Oktatási-,
Kulturális és Sportbizottság javaslatára a képviselôtestület dönt legkésôbb 2005. április 30ig. A pályázókat a pályázati döntés után 5 munkanapon belül értesítjük az eredményrôl. A
civil szervezetek az elnyert támogatást a támogatási szerzôdésben meghatározott módon
két egyenlô részletben vehetik igénybe. (Az
elsô részletet május 15-ig, a második részletet,
szeptember 15-ig.)
6. A támogatás formája
A támogatás két részletben kifizetésre kerülô, vissza nem térítendô támogatás, melyet a

Felhívás!

Lomtalanítás

Rendôrségi tájékoztatás alapján felhívjuk
olvasóink figyelmét, hogy ismét elszaporodtak a házakhoz személyesen becsöngetô, vagy
telefonon bejelentkezô csalók.
Rendszerint hatósági ügyintézôként, vagy
valamelyik szolgáltató (víz, gáz, elektromos
mûvek,…) embereként próbálnak meg bejutni a házba.
Javasoljuk, hogy igazolvány nélkül senkit ne
fogadjanak, gyanúsnak tûnô emberekkel pedig ne álljanak szóba.
Polgármesteri Hivatal

Tavaszi lomtalanítási akciónkra a következô
idôpontokban kerül sor:

Tisztelt Adózók!
Köszönjük, hogy a 2004-es évben támogatták adójuk 1%-val „A tahitótfalui Általános Iskola gyermekeiért” alapítványt.
Sajnálatos módon adminisztrációs hiba és
mulasztás miatt a tavalyi évben az APEH nem
utalta át a felajánlott összeget alapítványunknak.
A hibát – sajnos csak utólag – észlelve az
alapítvány új kuratóriumot választott: Csizmadi Andrea elnök, Sütô Béla titkár és Rau Tamás
személyében.
Az alapítvány céljainak eléréséhez kérjük
idén is adójuk 1%-ával támogassanak bennünket.
Alapítványunk számlaszáma: 18681952-1-13
Az alapítvány kuratóriuma
Látogassa meg az iskola honlapját:
www.szigetisk.xw.hu

Tótfaluban: kirakodás április 2-3
elszállítás április 4-én (hétfô)
Tahiban: kirakodás április 9-10
elszállítás áprillis 11-én (hétfô)
Kérjük lomtalanítási akciónkat vegye igénybe, apadjon a falu körül szétszórt lomok menynyisége!
Tehergépkocsival megközelíthetetlen helyre ne rámoljanak ki. Ne tegyenek ki 50 kg-nál
nehezebb tárgyakat, sittet, törmeléket és veszélyes hulladékot (autógumit, akkumulátort, festéket, növényvédô szert, TV-t stb.)
A lomok elszállítása több napot vesz
igénybe. Kérjük mindenki türelmét.


Veszélyes hulladék gyûjtési akció
Idôpont: április 2. szombat 800-1200 óráig.
Helye: Tahi-Parkoló (Szabadság tér)
Tótfalu-Kék Duna parkoló
(Szabadság út)
A szelektív hulladékgyûjtés jegyzékben, környezetünk védelme érdekében akciót szervezünk a háztartási veszélyes hulladékok begyûjtésére.
A leggyakoribb lakosság veszélyes hulladékok a következôk:
• szárazelem
• akkumulátor

támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének, mûködésének költségeire használhatja
fel adott év december 31-ig.
7. A pályázatok beadásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtásának határideje: folyó
év április 11-e (hétfô) 12:00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal (Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.)
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kell benyújtani
A borítékra írják rá: „civil pályázat"
Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétôl számított 5 napon belül egy alkalommal
lehetôség van.
Formailag nem megfelelô pályázatok elutasításra kerülnek.
8. További információ
A pályázattal kapcsolatos további információ Vaczó Zoltántól kérhetô a (30) 471-94-53as telefonszámon.
Községi Önkormányzat

•
•
•
•
•
•
•
•
•

fáradt olaj
sütô zsiradék, étolaj
gyógyszer
vegyszer, növényvédô szer
festékmaradékok, hígítók
savhulladékok,
fagyálló folyadék,
ragasztók, gyanták
elektronikai hulladék, képcsövek, izzók,
fénycsövek,…
• személygépkocsi gumiköpeny, tömlô
• vegyszerek csomagoló anyagai.
A gyûjtést az OTTÓ Kft. végzi, a költségeket
az önkormányzat fizeti.
A gumiabroncsok térítési díj ellenében adhatók le.
Vegyen részt az akcióban!


Felhívás
A lomtalanításhoz kapcsolódóan, a tél elmúlását követôen kérünk minden ingatlan tulajdonost, hogy ne csak a kerítésen belül csináljon nagytakarítást, hanem azon kívül is.
Kérjük községünk lakosságát, hogy az ingatlanok elôtti járdát, egyéb közterületet a télen
lerakódott hulladéktól, a felelôtlenül otthagyott eszközöktôl szabadítsák meg. Nemcsak
a faluképet rontják a hulladékok, roncsautók,
hanem veszélyesek is. Mindannyiunknak
jobb, tiszta, rendezett környezetben élni és
dolgozni.
A környezetüket rendben tartóknak köszönjük a munkáját!
Tahitótfalu Önkormányzat

Tahitótfalu
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KEDVEZÔ ÁRAK!

KEDVEZÔ ÁRAK!

KEDVEZÔ ÁRAK!

8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.

MIHALIK DÉNES
KÔMÛVES MESTER

GÁZ, VÍZ, FÛTÉS SZERELVÉNYBOLT

KEDVEZÔ ÁRAK!

KEDVEZÔ ÁRAK!

KEDVEZÔ ÁRAK!

Közvetítô és értékbecslô iroda
Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

 Ingyenes számítógépes nyilvántartás,
értékfelmérés és ingatlanforgalmi
tanácsadás!
 Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni
bemutatását munkatársunk végzi.
Teljes körû az ügyintézés!
 Irodánk ügyvédje a Megbízóink részére
az adás-vételi szerzôdéseket költségmentesen elkészíti!
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre! Vevôinknek eladó házakat,
telkeket keresünk!

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Fûrészelt tölgy vágott 1 200,-Ft/q
Fûrészelt akác vágott 1 350,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Ô

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM

Teljes kivitelezés!
Felújítás, tatarozás, villany, víz, fûtés
és egyéb szakipari munkák.
Drywitt homlokzati hôszigetelô rendszer.

T

Kivitelezô kiválasztását megkönnyítjük! Jöjjön, igyon meg
egy forró csokoládét és közben nézzen szét nálunk!

Tahi, Bartók Béla utca 13.
Telefon: 06-26/386-916, 06-20/9458-821

TE

Tahitótfalu, (bent a szigeten) Szabadság út 15.
Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)
AKCIÓINK:
• RADEL acél lapradiátor lista ár-19%
• TEKA konyhai beépíthetô készülékek szett akciója
-20% Móra gáztûzhely
• BUDERUS kombi turbós 24 kW 170.000,- Ft,
VIESSMAN kombi turbós 24 kW 220.000,- Ft
• Renova Star és BAXI Mein kéményes 24 kW
kombi 116.000,-Ft, turbós 138.000,-Ft
• HAJDU villanybojler 120 l-es 36.500,-Ft
• FERROLI Tantaqua 30 kW öntöttvas álló gázkazán 100 l-es
beépített tárolóval 295.000,-Ft, 23 kW-os 273.800,-Ft
• TEKA mosogatók
Minôségi termékek kedvezô áron:
• Alföldi mosdók Wc-k, Kludi Mofém, Grohe, Hansgrohe
csaptelepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok,
(Ravak, Sanplast)
• Keringetô szivattyúk (Grundfos 25/60 22.350,-Ft
Halm (német) cirkóba szerelhetô 19.900,-Ft)
• Senco szénmonoxid érzékelô elemes 15.400,-Ft,
vezetékes 11.800,-Ft
• Viega gázpress és viega forrasztós rézidomok, ötrétegû
csövek idomok
• HÍVJON: telefon, fax: 26-386-721, 06-30-9515-484
Nyitva tartás: h-p.: 730-1630, szo.: 730-1200

Tahitótfalu, Béke u. 50.
Tel../fax: 26-585-134,
30/900-1975, 20/556-4663
Nyitva: hétfô-péntek
800-1600 óráig

cserepek, gyári áron kiszállítással

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fô) út 125.
tel./fax: 06-26-381-431 Mobil: 06-20/ 9834-796
internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…
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Március 15., nemzeti ünnepünk
folytatás az 1. oldalról
De nem így Magyarországon! Megalakul az Elsô
Felelôs Magyar kormány gróf Batthyány Lajos
vezetésével, hazánkat önálló pályára állítva, de
tudva azt, hogy a császár ebbe nem nyugszik
bele. Megkezdôdik az elsô magyar honvédsereg
felállítása a haza védelmére. Kossuth beszédeivel
lelkesít és katonákat toboroz. És láss csodát, az
emberek özönlenek a honvédseregbe, ahol kiváló stratégák parancsnoksága alatt sajátítják el a
fegyverforgatás fortélyait. A külföldön szolgáló
magyar egységek hazaindulnak Kossuth hívó
szavára, mint például a filmen is megörökített 80
huszár Galíciából. A szabadság szent ügye mellé
itáliai és lengyel szabadcsapatok, hadvezérek és
például Rózsa Sándor híres betyár csapata is
csatlakozik.

Így érkezik el 1848 szeptember 29-e, amikor
is a császár alábecsülve a magyarok erejét, Jellasics horvát bán seregeit küldte hazánk ellen. A
honvédsereg világraszóló gyôzelmet aratott, ezzel szilárdítva meg a magyar szabadságot. A honvédsereg tehát átesett a tûzkeresztségen, és megerôsödve várta az újabb támadást. 1849 tavaszán
sikert sikerre halmozva, a Dicsôséges tavaszi
hadjáratot és Budavár visszafoglalását maga mögött tudva, nyomult elôre, miközben az országgyûlés Debrecenben kimondta a Habsburg ház
trónfosztását. Azonban az új császár Ferenc József az orosz cárnak kezet csókolva, kiegészülve
az orosz hadakkal, meglehetôs túlerôvel legyôzi
a magyar csapatokat, akik Világosnál leteszik a
fegyvert. Haynau, a császár vérbírája, példát statuálva kivégezteti gróf Batthyány Lajost, valamint

tizenhárom kiváló hadvezért, és még kitudja
hány névtelen hôst. Kossuth emigrációba kényszerül és a honvédsereg katonái közül is számtalan ember vállalja a bujdosás gyötrelmes kínjait.
Azonban ezek az emberek olyan dolgot cselekedtek, amely visszavonhatatlanul, megfordíthatatlanul ráállította Magyarországot a fejlôdés útjára. Jó idôben vetették, el a magot, nem
tudván, hogy a termést ôk maguk learatják-e, de
abban biztosak voltak, hogy a jövô nemzedékei
biztosan aratnak.
A dicsôség az övék, mert akartak és mertek
tenni hazájukért, a megbecsülés, az emlékezés
és a hála pedig az utókor dolga. Petôfikre, Vasvárikra, Kossuthokra és sok-sok tenni akaró és
tudó magyar emberre emlékezzünk minden
tavasszal, köztük Tahitótfalu hôseire is, mind a
27 emberre, aki kivette részét a Magyar szabadság oltalmazásából.
Képiró Gábor

Víz Világnapja

Ennek az irdatlan mennyiségnek 97,3 százaléka
sós tengervíz, s csak a maradék édesvíz, melynek többsége azonban jég formájában van jelen. Jelentôs mennyiség van a légkörben és a
talajrétegekben. Mindez azt jelenti, hogy az iható édesvíz, a folyók és édesvizû tavak vízkészlete és a felszín alatti vízkészlet a teljes vízmennyiség mindössze 0,6 százaléka. És ez a kevés is
egyenetlenül oszlik el a kontinensek között.
A víz roppant ellentmondásos anyag. Baj, ha
kevés van belôle és talán ugyanekkora baj, ha
sok van belôle, hisz az árvizek komoly pusztításokat okoznak. Megszoktuk, hogy a vízcsap
megnyitásával korlátozás nélkül juthatunk ivóvízhez, és keveset törôdtünk/törôdünk azzal,
hogy a lefolyóban eltûnô használt vízzel mi történik. A Mindentudás Egyetemén Somlyódy
professzor érzékletesen szólt a szennyvíztisz-

títás fontosságáról, a szennyvizekbe gondatlanul, vagy szándékosan juttatott káros vagy éppen mérgezô anyagokról. Sarkosan úgy fogalmazott: a víz élet és halál is.
Társaságunk környezettudatos mûködése
során kiemelt szempontként kezeli a fôváros
még érintetlen vízbázisának megóvását, a vízminôség folyamatos ellenôrzését. Ennek és a felkészült szakmai munkának köszönhetôen több
mint kétmillió fogyasztónknak az Európai Unió
környezetvédelmi elvárásainál lényegesen jobb,
kiváló minôségû és kedvezô árú ivóvizet szolgáltatunk – az év minden napján!
Kérjük a közelgô Víz Világnapja alkalmából
néhány pillanatra Ön is gondoljon a XXI. század
legfontosabb kincsére, a tiszta ivóvízre, és a
mindennapokban segítsen megóvni ivóvizeink
tisztaságát.
Fôvárosi Vízmûvek

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!
A világnapok olyan hétköznapi ünnepek, melyeket a fontos dolgokra való megemlékezés miatt rendeznek. Tizenkét esztendôvel ezelôtt 113
ország vezetô vízügyi szakemberei és az ENSZ
szakértôi Dublinban úgy döntöttek, hogy minden évben március 22-e a víz jegyében teljen.
Tették ezt azért, mert felismerték: az édesvízkészletek kiaknázhatósága és minôségének
megôrzése hosszú távon széles, nemzetközi
együttmûködést igényel.
A Föld felszínének kétharmadát víz borítja,
így ez a legnagyobb tömegben elôforduló anyag,
mennyisége gyakorlatilag állandó, becslések
szerint körülbelül 1,4 milliárd köbkilométer.

A nyugdíjas klub hírei
Klubunk 11 éve mûködik. Ez alatt az idô
alatt megértés, barátság alakult ki a tagjaink
között.
Megtanultunk szeretettel, elnézéssel viseltetni egymás hibái iránt. Igazán sokat fejlôdünk, és jó irányban. Egy kis hiba (?) azért
van, mégpedig az, hogy 11 évvel idôsebbek is
lettünk. Éppen ezért nagy örömünkre szolgálna, ha az 50-es korosztályból is megtisztelnének minket azzal, hogy aktívan részt vesznek
a klubunk életében. Talán kedvet csinálok, ha
az elmúlt (2004-es) évrôl összefoglalót adok,
mi mindennel töltöttük az idônket.
Sok rendezvényt szerveztünk és sok rendezvényen résztvettünk…
• Tavaly ünnepeltük a klub 10 éves évfordulóját. Polgármesterünkkel az élen a szomszédos klubok vezetôi köszöntöttek bennünket. Dr. Magyar Gábor és Papadimitriou
Athina rövid zenés mûsort adott nekünk,
majd vacsora, zene, tánc következett.
• Szerepeltünk a Szigeti kulturális napokon,
szép sikerrel.

• A kihívás napján 12-en rövid kerékpár túrát
szerveztünk, amin jókedvvel vettünk részt,
• Teadélutánunkra a dunabodányi Klubot hívtuk meg, ahol élô zenére táncoltunk, remek
hangulatban. Ôk is meghívnak minden már
évek óta egy év eleji vidám összejövetelre.
• A Duna parton halászlé fôzést rendeztünk,
sátrak alatt estig tartó vidám hangulatban
telt az idônk.
• Az Idôsek Világnapja alkalmából Nyugdíjas
Találkozót rendeztünk, négy szomszédos
klub részvételévek, és ezt szeretnénk hagyományossá tenni.
Kirándulásokat szerveztünk, ahol a fô szempont, hogy jó fürdôhelyekre menjünk. Januárban, márciusban, novemberben Gyôrben voltunk, elmentünk Miskolctapolcára a barlangfürdôbe és voltunk Cegléden is.
Az utiköltséget mindig a közös pénzünkbôl
álltuk. Egy alkalommal ellátogattunk a Szentendrei Skanzenbe, ahol remek szalonnás,
tejfölös lángossal vártak az ott dolgozó társaink.

• A Madách Színházban a Forgószínpad c.
darabot néztük meg.
• Megünnepeltük a névnapokat, virággal,
vacsorával, zenével, énekléssel, tehát nagyon jó hangulatban.
• Réthely Lajos bácsi által remek elôadást
hallgattunk meg Móricz Zsigmond életérôl,
amit diavetítéssel fûszerezett.
• Évek óta rendezünk Farsangi-bált, Szüreti
felvonulást és bált, melyek eddig még
mindig nagy sikert arattak.
Az évet a karácsonyi ünnepekkel zártuk,
meghitt, bensôséges, békés hangulatban.
Ezen ismertetôbôl láthatja mindenki, hogy a
„csendes” klubnapjaink mellett igazán igyekszünk mozgásban, lendületben maradni, az
idôs, bocsánat!, nyugdíjas korunk ellenére is.
Katonáné Nyírô Ágnes klubvezetô

Helyesbítés!
A februári lapban tévesen lett hirdetve a
szüreti felvonulás.
Helyesen: szeptember 24-én szombaton a
Szüreti Felvonulást és bált, mint évek óta
mindig, most is a NYUGDÍJAS KLUB SZERVEZI!
Katonáné Nyírô Ágnes
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Hosszú az út Brüsszelig
2005. február 18-án szombaton este Belgium és az Európai Unió fôvárosában,
Brüsszelben a kint élô magyar közösség
ismét megrendezte Jótékonysági Bálját,
melynek bevételével elsôsorban az erdélyi, kárpátaljai magyar intézményeket kívánják támogatni. A bált Brüsszel legelegánsabb báltermében rendezték. A báli
zenét a Dunazug együttes szolgáltatta, és
ugyanôk kísérték a szigetmonostori Zöldsziget Táncegyüttest is, amely a bál mûsorát szolgáltatta. Az együttes többek között
mezôbándi, kalotaszegi, magyarpalatkai,
moldvai, sárközi, rábaközi, szatmári táncokat mutatott be.
Hogy mennyire hosszú az út Brüsszelig,
azt már mi is tudjuk. Másfél hónap kemény munka és 20-22 óra fárasztó buszozás. És ami ott várt! Semmi különleges,
olyan mintha itthon Budapesten járnánk,
csak nem értik amit mondunk, néha még
akkor sem ha angolul szóltunk… Hangulatos óvárosi utcák, modern középületek,
nagy forgalom, szemetes utcák, gyönyörû
parkok, rengeteg tó és nagyon sok kocogó
ember. Csak annyi a különbség, hogy ott
már virágoztak a cseresznyefák.
Vendéglátóink nagyon barátságosak voltak. A Magyarok Házában meleg vacsorával vártak bennünket, amit saját maguk
készítettek nekünk. Vacsora után házibuliba vártak bennünket a kint élô magyar fiatalok. Másnap – a rövid brüsszeli tartózkodás ellenére – szerencsére sikerült egy
kurta, vendéglátói idegenvezetéssel gazdagított városnézést bezsúfolni a napi programba. Ennyi akklimatizáció után következett a munka: Ebéd után próba a helyszínen. A bálteremben már javában folytak az
elôkészületek a bálra: terítették az asztalokat, szerelték a hangosítást, a világítást,
próbált a zenekar. Gyorsan eljött az este,

és minden ment, mint a karikacsapás. Felvettük a fellépô ruhákat, és lementünk a
számunkra fenntartott asztalhoz vacsorázni. A vendégek még be sem fejezték a vacsorájukat, nekünk már el is kellett kezdenünk a mûsort. Az erdélyi táncok után
szünetet tartottunk, s a gyors átöltözés
után a magyarországi táncok következtek.
Fergeteges sikere volt a mûsort követô
csárdásnak, melyet a bálozókkal együtt
táncoltunk. Sajnos másnap már reggel el
kellett indulnunk haza, mert hát nem csak
Brüsszelig hosszú az út…
Aki nem ismerné, annak egy pár szóval
bemutatnám a Zöldsziget néptánc együttest. Kb. 3 és fél éve alakult Szigetmonostoron, Mocskonyiné Nagy Emese vezetésével. Innen Tahitótfaluból már az elsô évben bekapcsolódtunk a munkájukba.
Elôször csak ketten, de elmondhatom,
hogy mára már hatan járunk le a heti próbákra rendszeresen.
Emlékszem a szigetmonostori Zöldsziget Táncegyüttes tavaly ôsz végi táncpróbájára, amikor beszéltünk az elkövetkezô
év eseményeirôl, milyen esedékes fellépésekre kell készülnünk. Mivel most nem
lesz kulturális seregszemle, csak március
15-én lesz az elsô, azután Szent Iván
Napján kell szerepelnünk, no és persze az
iskolai félévi táncvizsgákon. Ezek a szokásos évi „kötelezô” fellépések, no és a
szüreti, de azon már túl voltunk. Ezt a
beszélgetést követô próbán azonban minden megváltozott. Emese elmesélte, hogy
két felkérést is kaptunk: december 12-én
egy lakodalomban kellene elôadni a táncegyüttes már korábban tanult és bemutatott Széki lakodalmasát. Természetesen
örömmel elvállaltuk, noha az ádventi készülôdés kellôs közepén jártunk már, de a
betlehemezés mellett még belefért az

Kedves Útkezelô bácsi!
Remélem, hogy levelem nem talál
süket fülekre és megértéssel fogadod.
Anyukámmal és apukámmal gyakran szoktunk a szigetre (Tótfalura) sétálni. Én nagyon
élvezem minden utunkat, mert mióta megcsináltátok a korlátot, azóta minden út egy
élmény.
A múltkor is már az út felénél jártunk, amikor találkoztunk egy nagy pocakú nénivel és
kicsit vicces volt, ahogy elfértünk – vagy
nem – egymás mellett. Az a baj, hogy csak én
nevettem, a néni nem.
Anyukám azt szokta mondani, hogy mindent meg kell ennem, mert ha a híd közepén
összefutunk egy másik babakocsival, minden
erôre és súlyra szükségünk lesz. Én már na-

gyon várom, hogy megvívjunk valakivel!
Nemrég egy bácsi jött velünk át a hídon és
én azt néztem, hogy milyen nagy kerekek
vannak az ô kocsiján, de anyukám azt mondta, hogy az egy tolókocsi, mert a bácsi másképp nem tud közlekedni, csak így. Hát én
sok mindent még nem éltem meg, de amit a
bácsi mondott, azt biztos hogy Fábry Sanyi
bácsi mûsorában is csak erôsen megvágva lehetett volna megnézni. Szegény, a kocsijával
az úton kellett, hogy menjen, és nem vagyok
benne biztos, hogy a busszal szemben ô
lenne a nyerô.
Apukám sok helyre telefonált, de sehol
senkit nem érdekelt a problémánk, pedig
emlékszem, május elsején hogy örült annak

idônkbe. A másik bejelentése pedig az
volt, hogy a táncegyüttest felkérték, hogy
2005. februárjában, a Brüsszelben megrendezésre kerülô Magyar Bálon szolgáltassa a táncmûsort. Elôször nem akartunk
hinni a fülünknek, azt hittük vicc. Bizonytalanul bólintottunk rá. Hiszen egy 3 és fél
éve alakult tánccsoport életében ez óriási
lehetôség. Tudtuk óriási munka vár ránk,
és talán csak Emese hitte, hogy megbirkózunk a feladattal. Januártól heti két
alkalommal próbáltunk. Hetente új tájegység lépéseit tanultuk. A táncok mellett
azonban más feladat is volt: az együttes
ruhatárát kellett kibôvíteni, mert a meglévô nem volt alkalmas arra, hogy abban ezt
a mûsort elô lehessen adni. Emese nem
csak a koreográfiákat állította össze, megtervezte a ruhákat. Az egyre sûrûsödô próbák mellett minden szabadidônket a ruhák
varrásával töltöttük. Amelyikünk nem
tudta megoldani a varrást-varratást, annak
besegítettünk. Azt hiszem a közelgô dátum növelte az adrenalin szintünket, és
ezáltal az energiánkat. Sajnos a felkérés
csak hat párra szólt, így volt egy kis üröm
is az örömben, nem mehetett mindenki,
pedig milyen jó lett volna. Hogy ki az a
hat-hat ember aki kimegy, az csak a végén
tisztázódott. De addig is mindenki lelkesen tanulta a koreográfiákat és készítette a
ruhákat, hiszen ez „csak” egy fellépés, és a
tanult anyag, valamint a ruhák is hosszabb
távra készültek. Persze nem mehettünk ki
anélkül, hogy itthon ne mutattuk volna
meg a mûsort szeretteinknek, és mindazoknak, akik segítették munkánkat („akik
nélkül nem jöhetett volna létre…”): házastársak, gyerekek, szülôk, barátok akik idejükkel, megértésükkel, a szigetmonostori
önkormányzat, aki anyagi eszközökkel
támogatta felkészülésünket. A többit
pedig már tudják…
Szabó Judit

az egy szónak: Európa! Lehet, hogy korán?
Talán az érdekelteket is meg lehetett volna kérdezni és nem csak a legolcsóbb megoldást választani. A bácsik most biztosan nyugodtan alszanak, mert ôk megtettek mindent, csak mi, gyalogosok isszuk meg a levét.
Nagyon köszönjük, és reméljük, hogy ha
egyszer hasonló helyzetbe kerülnek, akkor
rájönnek, hogy az íróasztalnál nem mindig a
legjobb megoldások születnek!
Köszönettel: Lebek Bálint
[A híd kezelôjével – Pest megyei Közútkezelô KHT, röviden PEMÁK – folytatott megbeszélések ennél jobb eredményre egyelôre
nem vezettek. Ennél jobban nem tudták a
híd adottságait, az autósok védelmét és a
gyalogosok közlekedés igényeit összeegyeztetni. ( Szerk.)]
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Apróhirdetések

Állatorvosi rendelô

Bélyeggyûjteményt, régi pénzeket, képeslapokat, papír
régiségeket vásárolok! Telefon: (26) 385-387

Tahi, 2022 Elekfy Jenô u. 4.
Dr. Patócs András
Tel.: 26 387-177, 06-30-290-7082, fax: 26 387-177

Tahitótfaluban a Tünde Presszóba nôi alkalmazottat
keresünk pultos munkakörbe. További információ a 0630-859-6085 telefonszámon.

Szolgáltatásaink:
Széles körû sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátás,
védôoltások, veszettség elleni oltások, röntgen,
diszplázia szûrôállomás, baleseti sebészet, mikrochip
behelyezés, útlevél kiállítás.

Szántóföldet és legelôt vásárolnék Tahitótfalu
határában! Telefon: 06-30/951-7727

Rendelés: h-sz-p: 14-19-ig
szo.: 9-12-ig
Egyéb idôpont telefon egyeztetéssel

HITELAKCIÓK

HITELAKCIÓK

Fogyasztási hitel lakossági
ügyfelek részére

Beruházási és forgóeszköz–
hitel vállalkozói ügyfelek
részére

Kamata: változó, évi 13,9%
+ évi 0,5% kezelési költség.
Egyéb díjak a kondíciós lista szerint.

Kamata: változó, évi 13,9%
+ évi 1,0% kezelési költség.

Maximálisan felvehetô összeg

Egyéb díjak a kondíciós lista szerint.

5.000.000 Ft.

Maximálisan felvehetô összeg

Maximális futamidô 10 év.
Teljes hiteldíj mutató (THM):
15,94–17,62%.
500.000 Ft-ig akár ingatlanfedezet
nélkül is.
Az akció 2005. február 14-tôl 2005. június 30-ig tart.

5.000.000 Ft.
Maximális futamidô 10 év.
Teljes hiteldíj mutató (THM):
16,55–17,40%.
A vállalkozásnak számlával kell
rendelkeznie a kirendeltségnél.

törlesztôrészletek

törlesztôrészletek

hitel-

hitelFutamidô (hónap)

Futamidô (hónap)

összeg

összeg
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19.500

18.000

17.000

16.500

1.000.000
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42.500

38.500

36.000

34.000

32.500

2.000.000

3.000.000

71.500

63.500

58.000

54.000

51.000

49.000

4.000.000

95.500

84.500

77.000

72.000

67.500

119.000 106.000

96.500

89.500

84.500

5.000.000

96
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120

10.000

9.500

9.000

8.500

22.000

20.000

19.000

17.500

17.000

49.500

43.000

39.500

37.000

34.500

33.000

3.000.000

72.500

64.500

59.000

55.000

52.000

49.500

64.500

4.000.000

96.500

86.000

78.500

73.000

69.000

66.000

80.500

5.000.000

120.500 107.500

98.000

91.000

86.000
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A fentiekben közölt információk tájékoztató jellegüek és nem minôsülnek a Takarékszövetkezet
részérôl konkrét ajánlattételnek!

60

72

84

Érdeklôdni:
Tahitótfalui Kirendeltség
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27., telefon: 26/387-187
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Látogassák meg a 11-es fôút mentén

ALAKFORMÁLÓ MÉLYIZOMTORNA
Tahitótfalun a Sportpálya Aerobic Termében

SZERELVÉNY SZAKÜZLETÜNKET

Minden héten hétfô, szerda, péntek reggel 830–930-ig
kedd, csütörtök este 1830–1930-ig

ahol tervezéssel, kivitelezéssel,
szaktanácsadással egybekötve vásárolhat
víz, gáz, fûtés és villany szerelvényeket és
készülékeket.

A torna erôsíti a fôbb izomcsoportokat, formálja és szebbé teszi az
alakot. Mindezt dinamikus és ugrálós mozgásformák nélkül, így
ezt a tornát idôsebbek, vagy a koreografált és komolyabb megterhelést jelentô aerobic jellegû gyakorlatokat nem kedvelô vendégek is igénybe vehetik.

Dunakanyar-Szerelvény Kft.
Tahi, Visegrádi út 52.
Tel: 06-26/585163, 06-30/4306533
Nyitva tartás:
Hétfô-péntek: 700–1700-ig
Szombat: 830–1200-ig
ÜGYELET: este 1900-ig (tel: 06-30/430 6533)
Téli szolgáltatásunk:

Cserélje le a régi fûtôtesteit
lapradiátorokra
vásárlás és beszerelés egy-két nap alatt egy
helyen.
Ízelítô LISTAÁRAINKBÓL, melyek az áfát is
tartalmazzák

AZ ALAKFORMÁLÓ TORNA elônyei:
• karcsúsítja a csípôt
• feszessé teszi a feneket és a hasat
• formálja a lábakat
• erôsíti a karokat
Ajánljuk mindazoknak, akik jó közérzetre, és jó hangulatú sportos kikapcsolódásra vágynak.

VÁRJUK SZERETETTEL!

REDÔNYÖK, RELUXÁK,
SZÚNYOGHÁLÓK,
NAPELLENZÔK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, HARMONIKAAJTÓK GYÁRTÁSA, JAVÍTÁSA,
SZERELÉSE!
Telefon: 06-30-261-6521

Termék

Listaár (bruttó)

Lapradiátor 22K – 600 magas / 400 hosszú (KORAD)
7 329 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 600 hosszú (KORAD)
9 662 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 800 hosszú (KORAD)
12 530 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1000 hosszú (KORAD)
15 548 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1200 hosszú (KORAD)
17 635 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1400 hosszú (KORAD)
20 499 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1600 hosszú (KORAD)
23 357 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1800 hosszú (KORAD)
26 010 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 2000 hosszú (KORAD)
28 408 Ft
Lapradiátor egység csomag – UNI (légtelenítô, tartó, dugók)
726 Ft
Törölközô szárító radiátor íves – 500 széles / 1250 magas
19 774 Ft
Ötrétegû csô 16x2,0 (Haka – Svájc) – fûtés, víz
210 Ft
Ötrétegû csô 18x2,0 (Haka – Svájc) – fûtés, víz
285 Ft
Ötrétegû csô 20x2,0 (Haka – Svájc) – fûtés, víz
337 Ft
Ötrétegû csô 26x3,0 (Haka – Svájc)
744 Ft
Idomok ötrétegû csôhöz Henco, HAKA, IPA, (TH pressgép)
Padlófûtéshez csô NÁ 20x2mm: 74,- / 195,- / 217,- / 260,- / 337,- Ft.
Vörös rézcsô félkemény 15x1 (SANCO)
444 Ft
FAR háromjáratú keverô-termoszelep 3/4" (fûtés, víz)
11 970 Ft
Lágy rézcsô 18x1 tekercsben
hívjon!
Lágy rézcsô 22x1 tekercsben
hívjon!
PVC - csatorna csô NÁ 110 / 2fm (I.oszt.)
930 Ft
PVC - csatorna csô NÁ 50 / 2fm (I.oszt.)
478 Ft
PVC - csatorna csô NÁ 32 / 2fm (I.oszt.)
266 Ft
VIEGA - profipress vörösréz rendszer, gázszereléshez
FÉG, Vaillant, Saunier Duval, Viessmann, Buderus, Hajdú, Idropi …
kazánok, konvektorok, bojlerek

VASTELEP
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
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Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Híres magyar lovasok
Emléket szeretnénk állítani azoknak a
kiemelkedô tudású hazánk fiainak, akik
a lótenyésztés, hadászat, versenyzés területén maradandót alkottak.
Gróf Széchenyi István (1791-1860)
Az elsô fôhajtás itt is az adományaival az
Országos Széchenyi Könyvtárat, a Nemzeti
Múzeumot meglapító gr. Széchenyi Ferenc
fiát, a legnagyobb magyart, gr. Széchenyi
Istvánt illeti.
Katonai pályára készül, a Lichtensteinhuszárok, majd Schwarzenberg Károly
fôvezér táborkarában teljesít szolgálatot. A
Waterlooi csata élménye után Angliába
utazik, ahol meggyôzôdésé válik, hogy az
angol mintájú lóversenyzést hazánban is
meg kell honosítani. 1818-ban a Bécs melletti simeringi síkon lóversenyt rendez.
Részt vesz gr. Hunyadi József Nyitra megyei birtokán, Ürményben rendezett ló-

versenyeken, és a versenyzés hazai bevezetését szorgalmazza. Barátjával, báró
Wesselényi Miklóssal angol telivéreket
vásárol Angliában, idomárokat, versenylovasokat alkalmaz lovai felkészítésére. Megírja és kiadja a lóverseny szabályait: Projektuma a Magyar Országon felállítandó Lovas-Pályázás Törvényeinek címmel.
1825-ben hátat fordít a katonai pályának
és minden erejét az ország felemelésére
összpontosítja. Hosszú évek küzdelmét siker koronázza. 1827. június 6-án a pesti
gyepen lefutják az elsô, angol mintájú lóversenyfutamokat. 1828-ban kiadja a Lovakrul címû könyvét.
Sok kitûnô gondolat, értékes felismerés
szerepel a könyvben, zárómondatként
csak töretlen hitének bizonyságát idézzük.
Ez kell áthassa a mai lótenyésztôk meggyôzôdését is.
„Ki fog tetszeni idôvel, hogy Magyar
hazánkban a Lótenyésztés általjában va-

ló káros létének csupán a rossz Elintézés
az oka, hogy Ország melly fekvésére, éghajlatára, termékére s nemzeti lelkére
nézve, jó lovat nevelni, Magyar Országnál külömb nincs, és hogy csak magunktól függ ezen tárgyat olly gyümölcsözésre
vinni, hogy a Világ minden vásárait lovainkkal elboríthassuk és hogy a Magyar
ló mindenütt, igazságos és megérdemelt
elsôséget nyerjen.” 1830-ban megalapította a Magyarországi Állattenyésztô Társaságot, amely többszöri átalakulás és névváltozás után Magyar Lovar Egylet névvel
gondját viseli a lóversenyügynek.
Ennek a szervezetnek elsô elnöke. 1838ban jelenik meg Néhány szó a Lóverseny
körül címû könyve. Gr. Széchenyi István
az angol mintájú lóversenyzés meghonosításával, angol telivér importjaival új korszakot nyitott Magyarország lótenyésztésében.
A „legnagyobb magyar” sok egyéb tevékenysége mellett ezen a területen is maradandót alkotott.
Nógrády Gábor,
TLSE titkára

A 150. szám. Így kezdôdött...
Kedves olvasóink! Egy újság életében – fôleg a mai, gazdasági és erkölcsi problémákkal terhes idôkben – minden megjelenés felér egy kis ünneppel, százötven szám utcára
kerülése pedig szinte csodaszámba megy.
Lapunk is ezen „csoda” kapujában áll, és
amint elolvassák ezen sorokat, Önök is részeseivé válnak örömünknek.

Megragadva az alkalmat, átnyújtunk Önöknek néhány címlapot a nem is olyan távoli
múltból – reméljük, sokaknak ismerôsek
lesznek a fejlécek. Az eltelt évek alatt sokminden megváltozott: az írógép és a stencil
helyét átvette a számítógép és a nyomtató, a
betûk is olvashatóbbá váltak a korszerû technikának köszönhetôen, szebbek lettek a

képek. Egyvalami azonban nem változott: az
újság továbbra is értünk, Tahitótfalu közösségért íródik, és reméljük, a további lapszámok százait is ugyanolyan érdeklôdéssel
lapozza fel a település apraja-nagyja, mint
tette azt a múltban és teszi most is, jelen lapszámunkat olvasgatva.
A szerkesztôség
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Harmincnyolc év a tahitótfalui óvodában
A konyhai dolgozók
A bevezetésben leírtam a konyha kezdetleges felszerelését. A padlózat széles hajópadló volt, ezt hetenként felsúrolták. Amikor az iskolában az elsô bôvítés történt, a
folyosón lévô cementlapokat felszedték,
ezeket elkértem az óvodának. Egyik kômûvessel megbeszéltem, hogy a felszedett
lapokkal lapozza le az óvoda konyháját, s a
többi lapot megkapja munkabérként. Az
egyezség megtörtént. Hétvégén el is készült a munka. Hétfôn kíváncsian mentem
az óvodába. Az örömet a bosszúság váltotta
fel. Az egész konyha a selejt, töredezett
lapokkal volt lerakva. A javát elvitte a
kômûves.
Már nemcsak az óvodásoknak fôztünk,
hanem az iskolai napközinek is. A 69 férôhelyes konyhában már 100, 120 személyre
is fôztünk. Képzett szakácsunk sosem volt.
Ebben a nem egészen 20 négyzetméteres
helyiségben történt az elôkészítés, a fôzés,
a mosogatás. A mosogatás eleinte úgy
történt, hogy a vödrökben a szomszédból
hordott vizet nagy mosófazekakban melegítették, és két vajlingban mosogattak. Ez
az állapot csak akkor szûnt meg, amikor bevezették a vizet és kaptunk rendes mosogatókat.
Az asszonyok végezték a bevásárlást is.
Volt egy úgynevezett kétkerekû epres
kocsi, ezen húzták, vonták esôben, sárban,
hôségben az árut. Az iskolába, a napköziseknek és a pedagógusoknak az ebédet is
ezen szállították.
Amikor beindult Tahiban az óvoda,
eleinte nekik is mi fôztünk. Egy hónapig én
hordtam át az ételt a kocsimon. Kaptam
benzin pénz címen ezer forintot. Külön
bért nem kaphattam, mert munkaidôben
végeztem a fuvarozást. Akkor még csoportom is volt, ezért mindig sietnem kellett,
hogy a foglalkozáshoz visszaérjek. A sietségnek az lett a vége, hogy a rendôrségtôl
kaptam egy szép fotót a gyorshajtásért, ami
800 forintomba került.
Már 150 fôre fôztünk. Hiába volt gáztûzhelyünk, burgonyahámozónk, robotgépünk.
A helyiség csak kicsi maradt. A sok nehézség ellenére soha, de soha nem volt
probléma a konyhában, soha nem fordult
elô semmiféle ételmérgezés. Ez az asszonyok áldozatos munkájának köszönhetô.
A Tahi óvoda mellett a bölcsôdének
épült egy nagy, minden elôírásnak megfelelô konyha, és átvették az óvodások étkeztetését. 1978-ban a KÖJÁL eldöntött
mindent. Bezárta a konyhánkat. Az óvoda
és az iskola napközi részére különbözô
vendéglátó egységek fôztek, és szállították
a sokszor ehetetlen ételt. A szülôk részérôl

volt megmozdulás. Aláírásokkal ellátott kérelmet nyújtottunk be a V.B.-hez, hogy építsenek nekünk is konyhát, vagy a tahisi
konyhában fôzzenek nekünk is. Erre a beadványra sem érkezett válasz. A költségvetésbôl kiderült, hogy a napi étel kiszállítása Szentendrérôl többe került, mint
maga az étel. Sok rossz ételt ettünk, amíg
nekünk is a bölcsôde konyhájában kezdtek
fôzni.
1968-ban egy négyórás adminisztrátori
státuszt kaptunk. Addig én végeztem a konyhai adminisztrálást is az óvoda és a csoport
vezetése mellett. Ezt a munkakört az alábbi
személyek látták el hosszabb-rövidebb ideig
1978-ig:
Fonyódi János, Szabó Lászlóné Pathó
Anna, Pathó Gyuláné, Bécsi Istvánné.
Az alábbi technikai dolgozók voltak 1990ig:
Fôzônôk: Vámos Józsefné, Czikora Béláné, Borbély Jánosné, Vas Adolfné, Katona Józsefné, Lakatos Györgyné.
Konyhai kisegítôk: Csörgô Erzsébet,
Garban Ferencné, Benedek Lászlóné,
Rebe Józsefné, Rákos Gyuláné, Balogh
Mihályné, Sütô Béláné, Lengyel Istvánné.
A dajkák
Nem csak jobb keze az óvónônek, hanem a bal is. A dajka munkája összetett,
sokrétû. Nem könnyû elsorolni, hogy mi
minden tartozik a feladatkörükbe. De ha
csak a leírt feladatot végeznék el, nem nagy
segítség lenne. Ehhez a munkához csupa
szív, egész ember szükséges.
A kezdet kezdetén a legnehezebb munka
a vízhordás, a padlók tisztántartása és a
tüzelés volt. Három, négyhetenként kellett
a padlót felsúrolni, beereszteni padlóbeeresztôvel. Iszonyatos fizikai erô kellett
hozzá. A vizet vödrökben hordták a kútról,
amit mosófazekakban forraltak a konyhában.
A padló mindennapi portalanítása, kefélése
sem volt könnyû, fôleg a kályhák salakozása,
kormozása után... A tüzelôt a pincébôl kellett felhordani. Az aprófát maguk vágták.
Hogy könnyítsek a munkájukon, egy padlókefélô gépet vásároltunk, ami nagyon hamar tönkrement. Az elsô porszívót kíváncsian álltuk körbe, mert egyikünknek sem
volt még otthon ilyen csoda masinája…
Munkájukhoz viszonyítva mindig nagyon
alacsony volt a fizetésük.
Változtak a körülmények. A parketta tisztántartása már könnyebb munka. Van már
hideg, meleg víz, központi fûtés, mosógép.
Feladat azonban maradt bôven.
Csak azoknak a nevét írom le, akik hoszszabb ideig dolgoztak dajkaként:
Horváth Józsefné, Rebe Jánosné,
Mascha Ilona, Pistyur Józsefné, Noga

(7. rész)

Zoltánné, Gajdos Jánosné, Bencsik Jánosné, Bencsik Andrásné, Varga Jenôné,
Szedlacsek Károlyné, Rau Józsefné, Pásztor Mihályné, Szabó Györgyné, Bágyi
Istvánné, Soltész Jánosné, Tóth Istvánné.
Az óvónôk
Mikor a Mihalkó Anna helyett kinevezett
idôs óvónô (a nevét már nem tudom), itt
hagyott bennünket, a járás kinevezte Czikora Éva képesített óvónôt második óvónônek. Öt évig dolgoztunk együtt. Ôt is kinevezték vezetô óvónônek egy másik községbe. Hiány volt a képesített óvónô. Ezután kezdôdött a képesítés nélküli óvónôk
korszaka.
Helybéli érettségizett lány nem volt. A
környezô községekbôl jelentkeztek munkára. Alkalmazásuk feltétele az volt, hogy vállalták a továbbtanulást a Felsôfokú Óvónôképzôben…
Nehéz idôszak volt ez és költséges. A
tanulmányi szabadságon lévôket helyettesíteni kellett.
Vizsgázni Kecskeméten lehetett csak. Az
utiköltséget, a szállást a költségvetésbôl kellett kigazdálkodni. A legnagyobb probléma
az volt, hogy az iskola elvégzése után mindenki a lakhelyén helyezkedett el, ahol
örömmel fogadták ôket…
Hiába élt bennem a gondolat, hogy helybéli lányokat kellene alkalmazni. Ez csak
késôbb valósulhatott meg, amikor már
nemcsak a fiúk jártak gimnáziumba, hanem
egyre több lány is.
Mire nyugdíjba mentem, csak képesített
óvónô dolgozott az óvodában és egy kivételével mind helybéli, saját házában élô óvónô.
Képesített óvónôk voltak 1990-ig:
Czikora Éva, (Wikler Andrásné), Keller
Júlia, Csörgô Józsefné, Balog Miklósné,
Cseh Irén, Gonda Balázsné, Kosik Lajosné, Dr. Baranyainé Greff Klára, Rózsa
Sándorné, Bruder Gézáné, Varga Istvánné, Kristóf Istvánné, Kôvári Endréné.
Képesítés nélkül a következô érettségizettek dolgoztak az óvodánkban, óvónôi
munkakörben:
Schneider Ferencné, Ferbert Zina, Gál
Gabriella, Sas Józsefné, Kiss Mária, Hegedûs Éva, Greff Zsuzsanna, Szabadfi
Katalin, Koncz Tamásné, Dr. Fejes Lajosné, Németh Sándorné, Pathó Gyuláné,
Budai Zsófia, Nagyné Kovács Márta.
Közülük hárman másik óvodában elvégezték az óvónôképzôt, ketten iskolában
tanítanak.
Baranyai Béláné nyugdíjas vezetô
óvónô visszaemlékezései
(folytatjuk)
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A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel
csülésérôl, életérôl és arról, hogy a Jóisten
mindig megáldotta keze munkáját. Aktívan és
tevékenyen tölti mindennapjait ma is, s mi
csak kívánni tudunk ehhez egészséget és soksok örömöt!
Reméljük, kedvet kaptak arra, hogy tevékenységünkben részt vegyenek. Rengeteg a
tennivaló. A helytörténet feldolgozásától kezdve, leendô faluházunkba helytörténeti anyagok, eszközök gyûjtésétôl, az építészeti, tárgyi
értékek archiválásán át sok mindent felölelhet
civil kezdeményezésünk. Várjuk Önöket és ötleteiket! [Érdeklôdni: Chambrené Rainer
Gabriella (06/26) 385-831]

Régen...
Nyakunkba vettük a falut, hétrôl-hétre másmás idôs asszonyhoz látogat el a most frissen
alakult Hagyományôrzô Körünk, hogy filmre
rögzített beszélgetéseink közben egyéni emberi sorsokon keresztül bontakozzon ki a
múlt, a község, a helyi közösség múltja az
utókor, a jövô generációi számára. Hálás a feladat, nyugalom, erô, tapasztalat, szeretet és
tartás e kérdezettek sajátja, olyan tulajdonságok egy letûnôben lévô korból, amelyek
rohanó világunkban részint más tartalommal
töltôdnek meg, részint semmivé foszlanak lassan. Ezekkel az értékekkel a maguk tisz-

taságában találkozni és szembesülni: megállásra és gondolkodásra késztetik a ma emberét.
Elsô riportalanyunk Szabó Mihályné, Juliska
néni, egy igazán színes egyéniség. Talán azért
épp ôvele kezdtük, mert a fentiekben leírtak
olyannyira igazak rá. Személyében a mély, vallásos alázat találkozik a természetes és átütô
életigenléssel.
Szekrénye rejtekén ôrzi régi, kézzel varrt,
remekbe szabott ruháit, jó a tömeggyártás
korában találkozni az egyediséggel. Juliska
néni szívesen mesélt a régi Tótfaluról, a
gazdálkodásról, életmódról, a munka megbe-

...és most

Karnevál
Február 5-én farsangi forgatag volt a községben. A körülbelül 100 fôs maskarás jelmezes felvonulásában az óvodások és iskolások
mellett szép számmal vettek részt felnôttek. A
tiszta, de hideg téli idô ellenére felfokozott,
igazi „téltemetô” hangulatban indult a menet
a Tahi-parkolóból a hídra, miután kerepelés,
füttyszó és kiabálás kíséretében a község jobb
partján elégett az elsô szalma bélésû, szépen
felöltöztetett „kiszebábú”. Két társa a népi hiedelmen alapuló szokásként minden búnkat,
bajunkat, betegségünket tûzben elemésztve
hullott a Duna habjaiba. Biztosra mentünk,
mert ha el nem égett, hát örökre elvitte azokat környékünkrôl a víz. Kedvünk tehát fokozódott, s így folytattuk utunkat Tótfaluba a
Hôsök terére. Itt az utolsó bábú elégetésével
záródott a felvonulás. Az esemény után a szervezôk teára, zsíros kenyérre invitálták a résztvevôket, a gyermekek játékos vetélkedôn vettek részt.
Reméljük tartós hagyomány válik e kezdeményezésbôl, reményünket alátámasztja a
nagyszámú résztvevô, a jókedv és talán azok a
községen átutazók is, akik kíváncsian álltak

meg és szálltak ki autóikból, hogy fényképeken örökítsék meg a „tahitótfalui karnevált”.

Önképzô mûvészek
figyelem!
Még messze a karácsony, de már most készülhet rá! Az Advent Tahitótfalun ünnepségsorozat keretében idén az egyik program a
helybeli amatôr mûvészek munkáiból álló kiállítás lesz. Bármilyen technikával elôállított
alkotás (kézimunka, hímzés, selyemfestés,
üvegtechnika, dekopázs, goblein, foltvarrás,
batikolás, fafaragás, festés, grafika, stb.) szerepelhet a tárlaton. Kérjük, készüljön mielôbb,
számítunk részvételére!
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A Tahitótfalu SE által rendezett
teremfoci tornák
Gyermektorna (1991-93-ban születettek
részére), 2005. január 15.
Végeredmény:
I. Pomáz II.
II. Dunakanyar I.
III. Pomáz I.
IV. Dunakanyar II.
A díjakat a Vargabetû Egyesület biztosította,
amely egy békásmegyeri székhelyû, oktatással
és sporttevékenységi támogatásokkal foglalkozó alapítvány.
Körzet Szövetség hivatalos felnôtt teremtornája, 2005. január 29.
Végeredmény:
I. Tahitótfalu II.
II. Dunabogdány
III. Tahitótfalu I.
IV. Pócsmegyer
V. Leányfalu
VI. Kisoroszi
A díjakat a Labdarúgó Szövetség, a különdíjat Plascsevics János úr biztosította.
Legjobb kapus: Cser Tamás.
Legjobb mezônyjátékos: Balázs Árpád.
Gólkirályok: Barakovics Zsolt és Jakab
Elemér 7-7 góllal.
Valamennyien a Tahitótfalu SE játékosai.
Ifjúsági Torna, 2005. február 12.
Végeredmény:
I. Budakalász I.
II. Budakalász II.
III. Solymár
IV. Tahitótfalu I.
V. Tahitótfalu II.

Húsvéti köszöntô
Jó napot kívánok becses éltetekre,
Kérlek figyeljetek rövid beszédemre.
Jézus nagypénteken halálra kinzatott,
Harmadnap húsvétban ismét feltámadott.
Ma a feltámadás ünnepének napján
Sok ember tiszteli barátját lakásán.
Mi is eljöttünk most a tiszteléstekre,
Hogy meg is öntözzünk annak emlékére,
Hogy mint a tiszta víz, a szennyet lemossa.
Úgy Jézus vérével bûnünket elmossa.
A vízzel való locsolás és a festett piros tojás,
Jelzi a vér hullását, s bûnünknek bocsánatát.
E háznak közepén egy zászló ütttessék,
Arannyal, ezüsttel megpuntumoztassék.
Áldja meg az Isten e háznak gazdáját,
Cselédjével együtt házi gazdasszonyát,
Hogy vígan tölthessék el a húsvét napját.
(népi mondóka)

Eboltási értesítô

Góliát-tornák
1-2. osztályos iskolások körzeti selejtezôje,
2005. február 2.
Végeredmény:
I. Tahitótfalu
II. Leányfalu
III. Dunabogdány
IV. Szentendre Templomdomb
3-4. osztályos iskolások körzeti selejtezôje,
2005. február 7.
Végeredmény:
I. Vác, Petôfi Sándor Általános Iskola
II. Szentendre Templomdomb
III. Tahitótfalu
IV. Dunabogdány
1-2. osztályos iskolások Észak-Pest megyei
döntôje, 2005. február 23.
Végeredmény:
I. Pomáz, Német Nemzetiségi Általános
Iskola
II. Tahitótfalu
III. Leányfalu
IV. Szentendre, Izbégi Általános Iskola
A tornán a díjakat, ajándékokat a GóliátMcDonald’s FC Észak-Pest megyei instruktora,
Turóczi Csaba biztosította.
Valamennyi torna elôkészítését, szervezését
Turóczi Csaba végezte, a lebonyolításukat pedig Batári Csabával közösen intézték.
Sportegyesületünk ezen tornák megrendezésével is jelezni kívánta erejét, tekintélyét
a körzeti sportéletben, sok gyermeknek és felnôttnek szerezve kellemes, sportos idôtöltést.
Turóczi Csaba

Az ebek 2005. évi veszettség elleni védôoltásáról és féregtelenítésérôl /8l/2002 (IX.4.)
FVM rendelet
Az eboltás helye:
Tahitótfalu: Kossuth L. u. Dunapart,
ideje: március 17. (csütörtök),
9-12 és 14-16 óráig.
Tahi: Hajóállomás,
ideje: március 22. (kedd), 9-12 óráig.
Az oltás ára: 1 500 Ft/kutya. A féreghajtó
gyógyszer ára 150 Ft/tabletta. Adagja: 10 kg/1
tabletta.
Azt a kutyát, amely egy éven belül veszettség
elleni oltásban részesült, az oltásra elvezetni
nem szükséges.
Akinek a fenti idôpont nem megfelelô, az
március 23-án 9-10, március 24-én 9-10 és 16-17
óra között az állatorvosi rendelôben (Tahi,
Elekfy Jenô u. 4.) is beoltathatja a kutyáját a
fenti feltételek mellett.
Fontos: ezen oltási értesítôt és az eboltási
igazolványt mindenki hozza magával!
Az évenkénti oltás és féreghajtás kötelezô!
Tóth János jegyzô

Vállalkozások,
vállalkozók figyelem!
Tahitótfalu honlapja készülôben van. A településen mûködô vállalkozásoknak, vállalkozóknak lehetôség nyílik a honlapon való bemutatkozásra, tevékenységük hirdetésére. Az
oldalra feltehetô a vállalkozás bemutatása,
étterem, bolt képe, nyitva tartása, stb.
A hirdetés díja 5000 Ft/negyedév.
Jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban, Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. vagy a 387-123-as telefonszámon lehet. Határidô: 2005 március 25.
Polgármesteri Hivatal

FOCI-HÍREK
Ismét megtelt a tornacsarnok. Számos csapat
és nézô jött el megnézni a farsangi teremkupát, amely teljes tahitótfalusi sikert hozott.
Eredmények:
I. Tahitótfalu II. csapata
II. Tahitótfalu I. csapata
III. Dunabogdány
IV. Nádszeg (Szlovákia)
Legjobb játékos:
Borza Róbert (Tahitótfalu)
Legjobb kapus:
Cser Tamás (Tahitótfalu)
Gólkirály:
Czifferi Tamás (Tahitótfalu)
Különdíj: Varga Attila (Tahitótfalu)
Gratulálunk a csapatnak és további sikereket
a nagypályás bajnoksághoz. Köszönet a
szponzoroknak, akik segítették a kupát.
Plascsevics János
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Forgó
Sörözôbe
megbízható

pultost
felveszek!
Érdeklôdni a
06-30-9148-946
számon lehet
Szabó Imrénél.

Üzletkötôt
keresek azonnali
belépéssel.

Fizetés
megegyezés
szerint.
Telefon:
06(78) 481-870
06(30) 594-6519

„Tahitótfaluért
Alapítvány”
Adószám: 18685279-1-13
Tisztelt tahitótfalui Polgárok !
Segítsenek, hogy gyôzni tudjon az ôszinte segítôkészség – az élet valós nehézségeivel
szemben, a bizalom – a bizalmatlansággal
szemben, a reális segítô szándék – a naiv
jóhiszemûséggel szemben.
Kérjük ajánlja fel adója 1%-át
e szándékra!
Támogassanak tanácsaikkal, ötleteikkel.
Tudjuk, hogy a bizalom kockázattal jár, de el is
játszható.
Bízunk benne, hogy az emberség nincs eleve
kudarcra ítélve.
A Kuratórium tagjai

Hardware értékesítés
a Dunakanyarban.

Meghívó
A Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola
szeretettel meghívja Önt
és kedves családját

2005. március 4-én
(pénteken) 17 órakor

a Népházban
tartandó

hangversenyére.
Közremûködnek növendékeink
és tanáraink.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Ízelítô árainkból:
Abit NF7 SocketA
13800
ASUS A7N8X SocketA
17400
Seagate 80gb 7200
13125
Samsung 80gb 7200
14375
AMD Athlon64 2800
27300
Samsung 512MB 400Mhz
14500
Kingston 512MB 400Mhz
17900
Teac DW-516G DVD-RW
15900
ASUS FX57008X 128MB
22900
9600XT 128MB Sapphire
36400
ASUS V9600XT-TD 128MB
37250
ASUS 6600GT Top TD128MB 53250
Neovo 17" F-17C White
61250
Egyéni konfigurációk összeállítása.
Webes alkalmazás fejlesztés.
(Az árak az áfa-t tartalmazzák)
Ingyenes házhozszállítás
20000 Ft felett!
Tel.: +36-20-330-8688
Web: www.gallardo.hu

Beiratkozás
A tahitótfalui Pollack Mihály Általános és Zeneiskola
2005. 03. 10-én és 11-én tartja (az 1999. május 31 elôtt született)
elsô osztályosok beiratását.

Tudnivalók az Alapítványról
Számlaszám:
64700021-10005989 (Dunakanyar Takarékszövetkezet)
Alapítvány célja:
A nehéz helyzetbe került tahitótfalui lakosok ill. családok támogatása, ha saját közremûködés is tapasztalható az illetôk részérôl.
Alapítók:
Szôke Lajos plébános és Szénási László ref.
lelkipásztor
Indulótôke eredete:
magánadományából (Nem egyházi!).
Bejegyzés idôpontja:
1999. augusztus 25. Pest Megyei Bíróság
Kuratórium tagjai:
Budai András, Csörgô Andrásné, Csörgô
Mihály, Gábris Magdolna, Hansági Dénes,
Kepler Erzsébet, Schandl Ferenc.
Kuratórium feladata és mûködésének menete:
a kuratóriumi tagságot olyan – fôként –
közismert személyek vállalták, akik felelôsséget éreznek a falu közösségéért, ugyanakkor személyes ismeretségben állnak a
lakosság széles rétegével. A Kuratórium
havonta megtárgyalja a felmerülô eseteket
és közösen dönt a segítségnyújtásról.

10-én: 8–18-ig, 11-én: 8–16-ig
A beiratkozáshoz hozzák magukkal:
• óvodai szakvélemény
• születési anyakönyvi kivonat
• a gyermek lakcímigazoló lapja
• 1 db igazolványkép
• 1500 Ft (diákigazolvány, iskolai
jelvény és szalag; bizonyítvány)

„Ha jót teszel,
azt mások úgy tekintik majd,
hogy hátsó szándék vezet.
Ne törôdj vele! Te csak tedd a jót!
Amit ma jót teszel holnapra elfelejtik.
Ne törôdj vele! Te csak tedd a jót!”
Teréz Anya

