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Elôállítás költsége: 93 Ft

Kihívás napja
Községünk idén is csatlakozott a Kihívás
Napja kezdeményezéshez, melynek célja, hogy
minél szélesebb tömegek éljenek – egy évben
legalább egy napon, május 25-én – az egészséges
és örömteli sportolás lehetôségével. A kezdeményezés egyben verseny is a résztvevô települések
között, szervezett programjainkon már 15 perc
sportolással értékes pontokat szerezhet a község-

Eperfesztivál
2005. június 3-4-5.
Hagyományainknak megfelelôen az epertermelés kísérô rendezvénye immár 7. alkalommal
az EPERFESZTIVÁL. Az egyre színesedô programokat újabbak teszik változatossá. Ilyen például
a fesztivál helyszínén megrendezésre kerülô
szakmai konferencia, illetve a tûzzománc kiállítás. Ami azonban a legfontosabb, hogy a Magyar Televízió (MTV-1) Road-show rendezvénysorozatának elsô állomása lenne Tahitótfalu.
Ehhez persze nagyon sok támogatásra van szükség. Ezért tehát várjuk a felajánlásokat a szponzorok részérôl. Várjuk továbbá az amatôr együtteseket, akiknek fellépési lehetôséget kívánunk
nyújtani az Eperfesztiválon.
A rendezvény tervezett programját mellékeljük, amely még változhat, illetve az MTV-1 Roadshow mûsora még nem ismert.
A rendezvénnyel kapcsolatban felvilágosítást
ad Tóth János jegyzô, rendezô a 06 (26) 386-448
telefonon.
Önkormányzat
Program a 2. oldalon
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nek, de természetesen a legtöbbet Ön profitálja:
a testmozgás nyújtotta örömöt. Reméljük programtervezetünkben talál kedvére valót, kérjük,
jöjjön el minél több programunkra!
A részvételben és lebonyolításban elôre is
köszönöm a civil szervezetek és civilek, valamint az iskola segítségét: Aranyszarvas Íjász
Egyesület, Együtt Gyermekeinkért Alapítvány,
Nyugdíjas Klub, Tahitótfalu tömegsport Egyesület, Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány.
Információ: Liebhardt András, mûvelôdésszervezô – telefon: 06 20 913 70 80, e-mail:
liebhardta@send.hu
Figyelem, a program még változhat! Kérem,
a részletes programokról figyeljék a plakátokat!
Program a 2. oldalon

A tartalomból:
Önkormányzati hírek
3.
Néhány gondolat
a virágosításról
4.
Beszámoló a Tahitótfalui
Rendôrôrs 2004. évi
tevékenységérôl
5.
Híres magyar lovasok
7.
Nyílvesszô
7.
A múlt nyomában
9.
Tessék Gondolkodni!
14.

Szeretettel köszöntjük az édesanyákat!
Csak az angyalok
Mikor a gyermek gôgicsél,
Az Isten tudja, mit beszél.
Csak mosolyog és integet…
Mit gondol? Mit mondd? Mit nevet?
S mint virággal az esti szél,
Az anyja vissza úgy beszél.
Oly lágyan és oly édesen
De ôt nem érti senki sem.

„…az anyákban van valami, ami alatta marad
és fölébe emelkedik a
józan észnek.
Az anyának ösztöne
van! A teremtés végtelen
és kiszámíthatatlan akarata él benne,
az vezérli tetteit.”
Victor Hugo

Hogy mit beszélnek oly sokat,
Apának tudni nem szabad,
Az égi nyelv ez. Mély titok!
Nem értik csak az angyalok

„Az anyai szív a gyermek tanterme.”

Gárdonyi Géza

Örömökkel teli anyák napját kíván minden
kedves édesanyának az önkormányzat

Beecher
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A kihívás napja teljes programja
HELYSZÍNEK
IDÔPONT
000-

TORNACSARNOK/
UDVAR

PIHENÔPARK/
PÁLYA

NÉPHÁZ

TAHI

EGYÉB

felnôtt teremfoci

felnôttek
éjszakai túra

30

00

8 -9

alakformáló torna

alsótagozat
bemelegítô futás
torna

00

9 -12

méta, tollaslabda,
atlétikai verseny

friszbifoci, röplabda, osztályok bajnoksága

00

13 -15

Tanár-diák-szülô
csapatok mérkôzése:
kézilabda, kosárlabda
(1800-ig)

akadályverseny

alsósok
sorversenyek

felnôtteknek

sakkverseny

felsôsök

(ALTERNATÍV)

Erdei extrém
felsôsök
kerékpártúra vagy
gyorsasági verseny
számháború

alsósok

kerékpártúra v.
számháború

felsôsök

foci, kosárlabda

alsósok

00

17 -20

röplabda

1800-1900

foci mindenkinek

1700-2130

(Tömegsport Egyesület)

30

30

20 -22

óvodások

sakkverseny

1500-1730

00

felnôttek
felsôsök

kosárlabda,
1200-1330

felsôtagozat
óvodások

kerékpártúra

egyéb labdajátékok

30

felsôsök
felnôttek

reggeli torna

00

CÉLCSOPORT
(elsôsorban)

felnôtt, mindenki

íjászat, pingpong, foci, stb

esti kocogás

felnôtt

felnôtt, mindenki
ZENE, utcabál

felnôtt, mindenki
00

00

Sportnap buli 19 -22

tizenévesek

Eperfesztivál 2005.
programtervezet
június 04. (SZOMBAT)
Kirakodóvásár • eperlekvár fôzés
1000
1000–1400
június 03. (PÉNTEK)
Kirakodóvásár
1600–1800 TEHETSÉGES FIATALOK
BEMUTATKOZÁSA (4)
1800
Jazz – Blues – rock
1845
FITNESS – Bemutató
1900
KONCERT
2000
BIKINI együttes élô koncert
2200–0200 BÁL

1100
1100
1200–1500
1400
1400
1530
1630
1700
1730

TÛZZOMÁNC – Díjkiosztó
– Kiállítás
EPERPALÁNTÁK
– JÁTSZÓHÁZ gyerekeknek
TÁNCHÁZ
IJÁSZ bemutató
Tehetséges helyi zenekarok
bemutatkozása; fúvósok
Eperkonferencia – Kiállítás
Íjász bemutató
FELVONULÁS
Néptánc bemutató
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
KONCERT

1830
1900
2030
2145
2200

WELL-DANCE SE bemutató
OPERETT GÁLA
Élô koncert
TÜZIJÁTÉK
EPER-BÁL

június 05. (VASÁRNAP)
Kirakodóvásár • eperlekvár fôzés
1000

1100
1200–2400
1400
1700

Gyerekmûsorok
SPORTVETÉLKEDÔK,
strandfoci, strandröplabda
Véradás
Íjász bemutató
MTV-1 ROAD-SHOW
Íjász bemutató
Kötélhúzás

Tahitótfalu
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Önkormányzati hírek

Költségvetési beszámoló 2004.

A képviselô testület meghallgatta április 21i ülésén a rendôrség beszámolóját. A beszámolót Börcsök László kapitányság vezetô és
Orbán Balázs ôrsparancsnok helyettes tartotta. (Részleteket lásd cikkben.)

A képviselôtestület április 21-i ülésén elfogadta önkormányzatunk 2004. évi költségvetésének teljesítésérôl szóló rendeletét.
Költségvetésünk a tervezett keretek között
alakult. Lehetôségeink szerint költekeztünk, így
elkészült az óvoda bôvítése, felújítása és egyéb
kisebb felújítások, szükséges kisebb gépbeszerzések. A pénzmaradvány jelzi, hogy a több beadott pályázat közül (iskola, útépítés,…) sok önrész megmaradt, mivel nem nyertünk.
Állami költségvetési visszafizetési kötelezettségünk egyrészt az adóerô képesség számításánál (változása miatt) keletkezett.
A könyvvizsgáló 2004. évi egyszerûsített éves
beszámolónkat megfelelônek, a törvényi elôírásokat kielégítônek találta.
Tahitótfalu önkormányzat 2004. évi zárszámadása:


A Kék Duna Szövetkezetet a dûlôutak tavaszi javításáért ezúton is köszönet illeti meg!
Egyben felhívjuk minden közlekedô figyelmét, hogy esôs idôben, amikor mezôgazdasági
munka egyébként sem végezhetô, ne tegyék
tönkre dûlôútjainkat.
Az út rongálását, a mezôôr jelentése alapján,
a hivatal pénzbírsággal is sújthatja.

Az elôzô évek „hagyományát” folytatva
idén is indul önkormányzatunk iskola építési
címzett támogatási pályázaton. Idén elképzeléseinket egyszerûsítettük, az állami költségvetés kereteihez igazítottuk, és így talán több
eséllyel pályázunk. Az „A” változat a Kossuth
L. utcában és a Népház körül tervezett bôvítésekbôl, felújításokból áll, 338 millió Ft költséggel, a „B” változat pedig Tahi, Tormaréten
komplett iskolát céloz meg 865 millió Ft költségvetéssel. Önrész 15 %.

Felhívás
A 2005. évi földalapú agrártámogatás
beadási ideje 2005. május 11.
Csobán Szvetozár falugazdász

BEVÉTELEK:

Figyelem!
Tahitótfalu közigazgatási területén a
10/2003.(IX.11.) önkormányzati rendelet
alapján száraz füvet, kerti hulladékot közterületen égetni tilos, saját ingatlanon szabadban égetni
hétfôn és pénteken 8 és 20 óra
között a tûzvédelmi szabályok betartásával
szabad.
Aki az elôírásokat megszegi, helyszíni
bírsággal, illetve 30 000 Ft szabálysértési
bírsággal büntethetô.
Tóth János jegyzô

Anyakönyvi hírek

Az Eperfesztiválon való árusításra helyi
és környékbeli kézmûvesek jelentkezését
várjuk.
Az Eperfesztiválon az elôzô évhez hasonlóan eperlekvárt fôzünk, melyhez segítôket várunk. Kérjük továbbá, hogy akik 23 dl-es kupakos üvekegeket (tiszta) fel tudnak ajánlani (akár néhányat is), azok a Polgármesteri Hivatal telefonszámán jelentkezzenek.
Segítségüket elôre is köszönjük.
Telefon: 585-112/5
Tóth János jegyzô

Értesítés

1. Önkormányzat költségvetési
támogatása
195.445 e. Ft
2. Átengedett adók
168.578 e. Ft
3. OEP finanszírozás
7.828 e. Ft
4. Átvett pénzeszközök
14.836 e. Ft
5. Helyi adók
78.168 e. Ft
6. Bírságok, pótlékok
1.970 e. Ft
7. Intézmények mûködési
bevételei
33.180 e. Ft
8. Felhalmozási bevételek
1.046 e. Ft
9. Osztalék
l. 944 e. Ft
10. Függô, átfutó bevételek
403 e. Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Felhívás
Eperfesztiválra

503.398 e. Ft

KIADÁSOK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gazdasági ágazat
58.965 e. Ft
Eü. ágazat
63.797 e. Ft
Oktatási ágazat
193.743 e. Ft
Polgármesteri Hivatal
87.075 e. Ft
EU választás, Népszavazás
1.144 e. Ft
Óvoda felújítás
43.332 e. Ft
Iskola építés, felújítás
elôkészítése
4.390 e. Ft
8. Átadott pénzeszközök
18.535 e. Ft
9. Közvilágítás korszerûsítése 10.660 e. Ft
10. Általános Rendezési Terv
3.638 e. Ft
11. Közmûfejlesztési
hozzájárulás
2.402 e. Ft
12. Elôzô évi túlfinanszírozás
visszafizetése
2.172 e. Ft
13. Csatorna hitel törlesztése
4.698 e. Ft
14. Kompfelújításra átadott pénz 5.300 e. Ft
15. Függô, átfutó kiadások
- 3.458 e. Ft

2005. április hónapban született 12 fiú,
8 leány, összesen 20 gyermek.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Az elmúlt idôszak halottai:
Takács József, 64 éves, Vörösmarty u. 16.
Hegyi Viktorné, 82 éves, Villasor 7.
Adorján Istvánné, 74 éves, Szentendrei út 80.

Nyitóegyenleg 2004. január 1.
+Bevételek
- Kiadások
Egyenleg 2004. dec. 31-én

2005. január 1-én hatályba lépett az
egyenlô bánásmódról és esélyegyenlôség
elômozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 13-17.§-a, mely az Egyenlô Bánásmód Hatóság felállításáról és mûködésérôl
rendelkezik.
A Hatóság elérhetô az alábbi címen:
1051 Budapest, Vigadó u. 6.
Telefon: 235-4509
Telefax: 235-4509
E-mail: ebh@meh.hu (ez a cím a közeljövôben válik élôvé).
A Hatóság bemutatkozása elérhetô az
ICSSZEM honlapján: www.icsszem.hu
oldalon.

Szemétszüret
2005. május 14-én (szombaton) a
Fôvárosi Vízmûvekkel közösen a szigeten
szemétgyûjtési akció lesz!
Aki részt kíván venni, a Polgármesteri
Hivatal elôtt 8 órakor jelentkezzen.
Eszközöket biztosítunk.

Filmhétvége a
Népházban

496.393 e. Ft
59.047 e. Ft
503.398 e. Ft
496.393 e. Ft
66.052 e. Ft

• Május 21-én, szombaton 1930–tól FILMEST (17 éves kortól)
• Május 22-én, vasárnap 18 órától FILMKLUB – tizenéveseknek.
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Néhány gondolat a virágosításról
Az elôzô évekhez hasonlóan, ebben az
évben is igyekeztünk a virágosítással szebbé tenni falunkat a híd mindkét oldalán.
Az önkormányzat anyagi támogatásával,
társadalmi munkával virágosítottunk az
idén is.
Köszönet illeti meg Szmutni Péter helyi
vállalkozónkat, aki kedvezményes áron
bocsátotta rendelkezésünkre a több mint
1 500 tô árvácska palántát.
Köszönet illeti meg azokat is akik szabadidejüket feláldozva tettek falunk szépüléséért.
A helyszínek:
Tahiban a Szabadság téren: Bozóki Sándorné, Bozóki Sándor, Budai Tiborné, Fekete Lászlóné, Gaál Sándorné, Gaál Sándor, Kleszki Katalin, Lindmayer Eszter,
Chambrené Rainer Gabriella, Szabados
Molnár Péter, Vaczó Zoltán.
Laki cukrászda elôtti virágtartók: Németh Mariann, Schottner Jánosné
Videotéka elôtti virágtartók: Bolláné
Pintér Katalin
Posta, gyógyszertár elôtti virágkelyhek:
Posta és gyógyszertár dolgozói.

Hirdetôtábla alatti virágládák, sportcsarnok elôtti virágtartók: Tóth Tiborné, Gaál
Sándorné, Gaál Sándor.
Szomorúan tapasztaltuk az ültetés utáni
elsô locsoláskor, hogy Tahiban a virágágyásokból közel 100 tô árvácska palántát elloptak. Az üres fészkek arról árulkodtak, hogy
még mindig vannak olyan emberek, akik
feladják a becsületüket pár száz forintért, és
mindannyiunktól, akik ebben a faluban
élünk elvettek, elloptak valami szépet.
Az is elszomorító, hogy a virágot ellopják, azért, hogy otthon, vagy a temetôben
elültessék, de azt a vandalizmust, amit a
hirdetôtábla alá és a sportcsarnoknál beültetett virágok kapcsán tapasztaltam, végképp nem tudom elfogadni, sem megérteni. Leszaggatott, földbôl kiemelt, és eldobált virágtövek látványa fogadott egyik
reggel munkába menet. Nem tudom milyen lelkületû ember tud ilyet tenni, ha
már nem vállal részt abban, hogy falunk
szebb, kellemesebb életteret adjon azt itt
lakóknak, legalább a másik ember munkáját ne tegye tönkre. Nem is beszélve a
pusztulásra ítélt virágokról.

Hulladék, sitt – környezetünk
Évtizedes küzdelem folyik néhány lelkiismeretlen polgár és az önkormányzat
között. A küzdelem tárgya a hulladék.
Kezdetben mindent leraktak, minden
kicsit is félreesô helyen. Késôbb, a rendszeres hulladékgyûjtés és lomtalanítások
bevezetése után javult a helyzet. Már csak
kitüntetett helyeken: erdôszéle, közepe,
Duna partja, falu széle..., lett az illegális
lerakás áldozata.
Önkormányzatunk hosszú évek óta, a
Fôvárosi Vízmûvek támogatását is kihasználva sok ezer köbméter hulladékot, sittet
takarított el. Ezen akciók költsége évenként több százezer forintot tesz ki.

Az elôzô két évben javulni látszott a
helyzet. Idén újra romlik. Ismét megjelent
a hulladék a falu szélén, a szelektív gyûjtô
pontokon (amiket jórészt, a buszvárók
mintájára szét is vernek) és megjelent az
árkokban, új elemként a dûlôutakban is.
Kérjük a jóérzésû, a környezetükre is
figyelô emberek segítségét, figyelmeztessék a magukról megfeledkezô polgárokat.
A hulladék szétszórásával látszólag megspórol a tettes néhány ezer forintot a
családi kasszának, de a befizetett adójából,
a gyerekére, unokájára, útjavításra fordítható közpénzbôl ennek a többszörösét
pocsékolja el.

Kereskedô olvasóink kérdezték
Kell-e igazolni az áru eredetét?
Az Európai Unión kívülrôl származó termékek esetében kötelezô, egyébként
pedig nem kell feltüntetni.
Tényleg kötelezô-e magyar nyelvû feliratoknak lenniük az üzleteken?
A 2001. évi XCVI. törvény alapján az
üzletet az általa forgalmazott termékkörtôl
függôen jól láthatóan, magyar nyelvû felirattal kell ellátni.
Kell-e parkolási lehetôséget biztosítaniuk az üzleteknek?
A 253/1997.(XII.20.) Korm. rendeletben meghatározott számú parkolót kell

biztosítaniuk az egyes üzleteknek a mûködésükhöz a bolt elôtt, vagy a rendeletben
elôírt távolságon belül. Legalább egy személygépkocsi számára kialakított parkolóhely kell egy kereskedelmi egység árusítóterének 0-100m2-ig minden megkezdett 10
m2, efölött pedig minden megkezdett 20
m2 nettó alapterülete után [42.§.(2).]
Milyen szabályokra kell figyelemmel
lenni a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos környezeti ártalmak korlátozása (zaj, forgalom stb.) érdekében?
A mûködési engedélyt minden vállalkozás részére ki kell adni, amely teljesítette

Többen azt mondják a faluban, hogy az
esti órákban az utcákon csellengô randalírozó fiatalok tették. Megkérdezném ezeket a fiatalokat, ha valóban ôk tették, milyen értékrendet fognak képviselni, és átadni majdan, ha gyermekeik lesznek, ha
most létük alapvetô célja a rongálás és a
pusztítás? Ôk mit fognak a faluért, falujukért tenni, nem csak a faluszépítés terén?
Végezetül szeretnék köszönetet mondani a Tahi alsón mûködô kertészeti árudának, akik az ellopott árvácska pótlására
adományoztak palántákat.
Gaál Sándorné képviselô

A kukák telítettsége átlagosan 60 % körüli. Használják ki, még ha „dolgozni” is
kell a hulladékkal (a több km-es autós fuvarozás is idôt, pénzt és munkát igényel).
Várják ki a tavaszi, ôszi lomtalanításokat.
Kertes házban ez nem lehet nagy gond, de
– természetesen térítés ellenében – a hulladékot kezelô vállalat év közben is vállalja
nagyobb mennyiségû lom elszállítását.
A lomok mellett a sitt elszállítása is megrendelhetô az OTTÓ Kft-nél. Vegyék
igénybe szolgáltatásukat.
MEGRENDELÉST a 06-20-956-56-58, 0627-316-731 telefonon fogadnak.
Óvjuk, védjük ne csak udvarunkat, házunkat, de természeti környezetünket is!
Budai Mihály

az üzletek mûködésérôl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirôl szóló 4/1997. rendelet által elôírt szükséges feltételeket. Azonban a zaj miatt korlátozható a már mûködô üzlet nyitva tartása, vagy adott esetben bezárható, ha mûködése nem felel meg a követelményeknek.
Melyek a mozgóárusításra vagy kitelepülésre vonatkozó hatályos elôírások?
Üzlettel rendelkezô kereskedô végezheti. Például sporteseményeken, strandokon a szezonnak, szokásoknak megfelelô
áruk árusításával (kukorica, gyümölcs stb.)
(Forrás: Gazdasági Hírtükör)
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Beszámoló a Tahitótfalui Rendôrôrs 2004. évi
tevékenységérôl (rövidített változat)
A Tahitótfalui rendôrôrs illetékességi
területe 8.665 hektár, vagyis a sziget, a
hétvégi házakkal beépített üdülôterületek,
az állandó lakosok által lakott „ôstelepülések” és az ezeket összekötô kiterjedt mezôgazdasági területek váltakozása. A települések gyors fejlôdést mutatnak, fôleg a
lakosság számának növekedésében.
Bûnügyileg a hétvégi ingatlanok sérelmére elkövetett betöréses lopások a
jellemzôek.
Közbiztonsági szempontból kiemelkedôen problémás terület nincs. A községek
vendéglátó egységeinek, valamint a Szentendrei-szigetre átvezetô Duna híd környékének a forgalma jelentôs. Az elkövetett
szabálysértések túlnyomórészt közlekedési jellegûek.
Közlekedési szempontból szerepet játszik az ôrs tevékenységében az országos
11-es fôközlekedési út területre esô szakasza jelentôs átmenô forgalommal,
valamint a Dunán közlekedô váci, dunakeszi és szentendrei kompok ellenôrzése.
Az Esztergom–Párkány Duna-híd újbóli
megnyitása is növelte a nemzetközi forgalmat a területen.
Az elmúlt évhez képest az összes bûncselekmények száma: 253-ról 255-re emelkedett, amely 0,8 %-os emelkedést mutat
(2002-ben 215).
A vagyonelleni bûncselekmények száma
176-ról 156-ra csökkent (2002-ben 144),
amely 11,3 %-os csökkenést jelent.
Az egyéb lopás, (személyek javait károsító lopások) száma csökkent 87-rôl, 79-re
(2002-ben 56), amely 9,1 %-os csökkenést,
a betöréses lopások száma 89-rôl, 79-re
csökkent (2002-ben 88), amely 13,4%-os
csökkenést jelent.
Ezek az adatok az elmúlt évekhez képest stagnáló tendenciát mutatnak, de a
lakosság körében jelentôs érdeklôdést
kiváltó bûncselekmények (betöréses lopás) kategóriája komoly mértékben csökkent. Kiemelném, hogy rablás nem történt a területen.
A lopásokon belül a gépkocsi lopások
száma a 2003. évi 1 eset után 2004-ben is
egy eset volt.
Nagyobb, statisztikailag is értékelhetô, a
rongálások 19, jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban 11, és visszaélés kábítószerrel 9 esetben történt bûncselekmények száma. Az utóbbi két kategória
száma emelkedik, mely megelôzésre és
visszaszorítására komoly hangsúlyt kell
fektetni a jövôben.
A körzeti megbízottak idejük nagyobb
részét a saját területükön töltik, ezzel

szemben a járôrök járulékos feladataik
(átkísérések, ôrzések) miatt lényegesen
kevesebbet töltenek el a területen. Az ôrs
létszámának növekedésével nem áll arányban a közterületen eltöltött órák számának
növekedése.
Példaként egy idei eset állhat elôttünk:
egy gyermek otthonról való elkóborlását
négyszer jelentették be a kapitányságra,
illetve az ôrsre (egy héten belül) ez minden esetben a gyerek megtalálásáig leköti
a rendelkezésre álló járôrpáros közterületi
szolgálati idejét, majd a megtaláláskor
haza kell szállítani illetve a GYIVI-be szállítása (mint ez esetben is történt).
A szükséges intézkedésekre a szolgálatban lévô állomány azonnal reagál, azonban a területünk nagysága miatt a kiérkezési idô változó.
Jelentôsebb csoportokat, tömegeket
vonzó rendezvényeket tartanak Tahitótfaluban a 11-es út melletti füves területen a
Duna-híd lábánál, valamint esetenként a
három szigeti községben is.
A tahitótfalui Eperfesztivál és a Kisorosziban zajló Duna ünnep már több évre
nyúló hagyománnyal rendelkezik.
Több helyen volt szüreti felvonulás és
egyéb helyi rendezvény.
A rendezvényeken a rendôri jelenlétet
biztosítottuk, együttmûködtünk a polgárôrségekkel és egyéb biztonsági szolgálatokkal.
A rendezvények rendkívüli események
nélkül zajlottak le.
Kiemelendô, hogy az Eperfesztivál alatt
egyetlenegy bejelentett bûncselekmény
sem történt.
A körzeti megbízottak az elmúlt év
folyamán 49 bûnügyben ügygazdák voltak. Összesen 105 bûnügyi megkeresését
hajtottunk végre.
A visegrádi ôrssel közösen több fokozott ellenôrzést tartottunk, melyek alkalmával traffipaxos méréseket is alkalmaztunk. Közlekedési és közbiztonsági akciókban is résztvettünk, havi egy alkalommal, a nyár folyamán 2-3 alkalommal. Ittas
vezetôvel szemben 39 esetben intézkedtünk, a tavalyi 34 esettel szemben.
Több (jelenleg is három) személy tartózkodik a területen, akik lakhely elhagyási
tilalom alatt állnak, ezen személyek számára jelentkezési kötelezettség van elôírva, melynek az ôrs épületében tesznek
eleget.
A közterületi szolgálat ellátását több
tényezô befolyásolja negatívan. Veszélyeztetô ok a gazdasági megszorítások miatti
technikai eszközök és benzin keret jelen-

tôs korlátozása. 35.000 Ft-os keret 30
km/szolgálatra elegendô, az áremelések
következtében ez ma már csak 28
km/szolgálat. A gépkocsi 240.000 km-t
futott és mûszaki állapota is labilis, ezért
annak cseréje elengedhetetlen.
A szabálysértések bizonyítására egy digitális fényképezôgép rendszerbe állítására
került sor (az önkormányzat általi adományból).
A körzeti megbízottak ügyeletes tiszti
szolgálatot is elláttak jelentôs számban.
2003-hoz képest a közterületi órák
száma emelkedett, köszönhetô az egy-két
fô létszám fejlesztésnek.
Ezt a növekedést figyelembe véve a
fôbb statisztikai mutatók a következôkben
változtak:
- megkeresések száma: 399,
- elfogások száma: 33 fô (csökkenô esetszám, az egyetlen a mutatók közül),
- elôállítások száma 48 fô (stagnál),
- szabálysértési feljelentések száma:
396 db (2003-ban 314)
- helyszíni bírság 968 fôt bírságoltunk
meg 2.993.000 Ft értékben (amely
2003-hoz képest 1/3-ával nôtt, kaps-on
is jelentôsen nôtt FÁMA használatának
köszönhetôen.
Az átkísérések száma az elôzô évihez
képest nôtt.
A területünkön mûködô társszervekkel
igyekszünk együttmûködni, így a polgármesteri hivatalokkal, a polgárôrségekkel,
a vadásztársasággal. Közös szolgálatot polgárôrökkel láttunk el, fôleg a körzeti megbízottak.
A részünkre meghatározott mûködési
kereteket igyekeztünk betartani. A telefonköltség tekintetében elértük a kitûzött
csökkentéseket, a benzinkeretet lényegesen nem léptük túl, a túllépés okai pedig a
kötelezô feladatok végrehajtásában keresendôk.
Tahitótfalu önkormányzata a 2004. évben kb. 150.000 Ft-os támogatást nyújtott.
A rendôrôrs 2004 év elején 1 fô parancsnok irányítása mellett 6 fô járôr és 4
fô körzeti megbízott teljesített szolgálatot.
Szükségessé vált plusz egy fô körzeti
megbízott hely rendszeresítése Tahitótfalu községben, a lakosságszám növekedése
és az illetékességi területen elkövetett
bûncselekmények megoszlása miatt.
Az állományból 5 személy kezdett el,
vagy folytatott fôiskolai tanulmányokat.

Orbán Balázs r. ôrnagy
ôrsparancsnok helyettes
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A mezôgazdasági, környezetvédelmi,
katasztrófavédelmi bizottság munkájáról
Bizottságunk márciusi ülésén állást
foglalt egy hulladékátrakó építési ügyében. A vállalkozó hulladékátrakó-telepet
szeretett volna létrehozni Tahitótfalu
területén. A bizottság nem találta elfogadhatónak az általa kijelölt területet. A falu
rendezési terve más jellegû felhasználást
tesz lehetôvé, ezért a bizottság elutasította
a kérelmet.
Maurer Kornél erdész, a bizottság tagja,
az önkormányzat segítségét kérte a Pilisi
Parkerdô szomszédságában levô közös,
osztatlan erdôrészek tulajdonosainak beazonosítására. Elkerülhetetlenné válik a
közös erdôbirtokosság megalakítása.
Áprilisi ülésünk elsô napirendi pontja az
árvízvédelmi intézkedési terv kidolgozása
volt. Meg kellett határozni az ilyenkor fontos feladatokat, azok sorrendjét, és meg
kellett nevezni az ezekért felelôs embereket. Az egyik legfontosabb feladat a mûszaki háttér biztosítása volt, ezt helyi vállalkozók bevonásával értük el. Igyekeztünk a 2002-es árvíz tanulságait, hibáit
megfogalmazni és ezek kiküszöbölésével
meghatározni a teendôket. A lakosság
jobb tájékoztatása érdekében kértük a
képviselô testületet, hogy az önkormányzat tulajdonában álló egyik autót felszereltethessük hangosbeszélô berendezéssel.
Indítványoztuk, hogy kérjünk be árajánla-

tokat gát tervezésére a Káposztások
területére.
A mezôôrünket meghallgattuk, elmondta, mit tapasztalt a község területén.
Felszólítottuk, hogy figyelje és figyelmeztesse azokat a földet mûvelô embereket,
akik a tavasszal megjavított földútba
beleszántanak. Kérem, mindenki vigyázzon földútjaink minôségére, mindannyiunk érdekében.
Szeretném megköszönni a bizottság tagjainak aktív közremûködését, és remélem
a jövôben is hasonló szorgalommal végzik
munkájukat.
Szabados Molnár Péter

II. tavaszi túra
Kirándulj velünk! Gyülekezô: május 28án, szombaton, 815-kor (830-as busz) Tahi
hídfônél (Szabadság-tér).
Útvonal: Tahitótfalu – Visegrád – Nagymaros – Julianus kilátó – Remete-barlang –
Dömös – vissza. (Táv: kb. 7,5 km)
A Julianus-kilátóból csodálatos panoráma nyílik a Duna-völgyre, mind Visegrád,
mind Pilismarót irányába. A helyszín
különlegessége, hogy a dömösi Duna-sza-

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Sikeres szezonkezdet a
fogathajtóknál!
Megkezdôdött a versenyszezon a fogathajtóknál. Április 16-17-én Bugyi adott otthont a Közép-magyarországi regionális bajnokság elsô fordulójának.
A versenyen részt vett ifj. Gubacsi József, aki a Tahitótfalui Lovassport Egylet
színeiben indul és remek szerepléssel a
második helyen végzett. Csak emlékeztetôül tavaly ezt a versenyt ô nyerte meg. Három négyes és húsz kettes fogat vett részt
a viadalon, ahol a kettesek mezônyében
több válogatott A-kategóriás versenyzô is
rajthoz állt a világbajnokságra való felkészülés jegyében. A három számból álló
verseny elsô napján rendezték a maratonhajtást, a második nap került sor a díj- és az
akadályhajtásra. Két versenyszám után
kasz a hegy takarásában áll, amelyet azonban a Remete-barlangtól nézhetünk meg.
Az útiköltséget mindenki maga állja, ez
2 busz, 2 komp jegyet jelent. (Felnôtteknek kb. 900 Ft, diákoknak kb. 460 Ft)!
Mindenkit szeretettel várunk! A kirándulás csak csapadékmentes idôben indul!
Info: Liebhardt András, mûvelôdésszervezô, telefon: 06 20 913 70 80, e-mail:
liebhardta@send.hu

Amit minden nônek tudni kell a rákszûrésrôl
Magyarországon minden 4., 5. nô hal
meg rosszindulatú daganatos megbetegedésben. (Nemzetközi viszonylatban elsô
helyen állunk, jóval meghaladva az EU-i
átlagot.)
2000-ben az elôzô évekhez képest 30%kal nôtt a tumoros gondozottak száma
Pest megyében. Az elmúlt 25 évben a daganatok miatt történt rokkantosított betegek aránya 100 %-kal emelkedett (a rokkantosítási szigorítás ellenére).
A halálozási gyakoriságban férfiaknál a
tüdôrák, míg a nôknél az emlôrák listavezetô, amelyet a vastag- és végbél-, gyomor-,
nyirok-, hasnyálmirigy-, petefészek-, méhtest-, méhnyakrák követ. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a méhnyakrák, és a mellrák
okozta halálozás megelôzhetô lenne rendszeres megfelelô szûrôvizsgálattal.
Miért áll fenn mégis ez a szomorú
helyzet?
Az ok egyértelmû. A nôk jelentôs száma
nem tartja be a statisztikai vizsgálatokkal is
alátámasztott szabályt: 18-20 éves kortól
élete végéig évente egy alkalommal – panaszmentesség esetén is – rákszûrô vizsgá-

laton kell résztvennie! Ennek oka elsôsorban az érintettek közömbössége, önmaguk és családjuk iránti felelôtlensége és az
egészségügyi alapismertek hiánya.
Mi a rák?
Kóros sejtburjánzás (az adott sejt genetikai programjában sugárzás, vírusfertôzés, bizonyos vegyületek hatására zavar áll
be), amely végül felemészti a test energiáit.
Hogyan történik a nôgyógyászati rákszûrés?
• Elôzményi adatok felvétele (a hajlam
öröklôdik)
• Emlôk vizsgálata áttapintással
Az önvizsgálatot minden nônek el kell
végeznie 1-2 havonta!
• Külsô nemi szervek megtekintése
• Kolposzkóppal a hüvelyfal és a méhnyak vizsgálata
• Bakteriológiai és cytológiai mintavétel
(amelyet késôbb megfestenek és megvizsgálnak)
A méhnyakrák kialakulását kisebb
elváltozások elôzik meg, ezért fontos a
szûrések évenkénti ismétlése, mert mi-

nél korábban észreveszik az elváltozást,
annál jobbak a rákmegelôzési és gyógyulási esélyek.
• Méh és petefészkek megtapintása hasfalon keresztül, ezen szervek megnagyobbodásának, gyulladásának kiszûrésére.
A vizsgálat lehetséges eredményei:
P0 vagy P1 = értékelhetetlen minta,
ismétlés szükséges
P2 = negatív lelet
P3, P4, P5 = kóros elváltozás található a
kenetben, ezért további vizsgálatok indokoltak.
A vizsgálat viszonylag egyszerû, fájdalommentes, rövid ideig tart és ingyenes.
KÉRJÜK, HOGY KORTÓL FÜGGETLENÜL SAJÁT EGÉSZSÉGÜK ÉRDEKÉBEN
MINÉL TÖBBEN VEGYÉK IGÉNYBE INGYENES RÁKSZÛRÉSÜNKET!
IDÔPONTJA: 2005. május 27. 1000-1400,
Dr. Dobos György
HELYSZÍNE: Tahitótfalu, Kossuth út 30.
Anya-, Gyermekvédelmi Tanácsadó
Kívánjuk, hogy ennek a Védônôi Szolgálat általi kedvezményezésnek nyertesei
a családok legyenek!
Védônôk
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Gubacsi József a harmadik helyen állt, ám
hibátlan akadályhajtásának köszönhetôen
feljött a második helyre, maga mögé utasítva több válogatott versenyzôt. A pontversenyben tehát az élrôl várhatja a következô
fordulót, mivel az élen végzett Varga Péter
válogatott hajtó eredménye nem számít
bele a régiós bajnokságba.
A regionális bajnokság további fordulóit
Nógrádgárdonyban, Tápiószentmártonban
és Jászkarajenôn rendezik meg.
A szép eredményekhez gratulálunk és
további sikeres versenyzést kívánunk!
Fábián Csaba, TLSE sportbizottság

Egyletünk szervezésével 2005. március
27-én megtartottuk a már hagyományos
húsvéti locsoló bált. Ígéretünkhöz híven a
bál bevételét, azaz 70.000 Ft-ot átadtuk az
óvodák részére az udvari játékok vásárlásának támogatására.

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Híres magyar lovasok
Emléket szeretnénk állítani azoknak a
kiemelkedô tudású hazánk fiainak, akik
a lótenyésztés, hadászat, versenyzés területén maradandót alkottak.
Mesterhármas
Ebbe a sorba három kitûnô lovas szakember illik. Elsôként a tudományos lótenyésztés korszakát elveivel megalapozó, a
jó magyar lófajtákat adó állami ménesek
magvát képezô lóállomány alapját jó érzékkel és szakértelemmel kiválogató Csekonics József. Azután a kiegyezést követôen
1869-tôl a magyar lótenyésztést fejlôdési
pályára állító Leveldi Kozma Ferenc, akinek munkássága révén a magyar lovak a
világ élvonalába kerültek. Igaz ebben a
sikerben nagy része volt gróf Széchenyi
István, báró Wesselényi Miklós és követôik

által, Francis Cavalieró segítségével importált kitûnô angol telivér méneknek és ivadékaiknak is. Kiemelkedôen jó képességû,
önzetlen, hazájukat szolgáló emberek álltak akkor a fontos váltóknál. Az eredmény
nem maradt el.
Harmadikként Petkó-Szandtner Tibort
kell itt említenünk. Ô nemzetközi eredményeivel és 1931-ben kiadott Magyar kocsizás címû könyvével átmentette a magyar
kocsizás hagyományait és megalapozta korunk fogat sikereit. Bábolnai ménes parancsnokként, mint szobrász az agyagot
úgy formálta az arab állományt és világhírûvé emelte.
Ôket és tevékenységüket a magyar lótenyésztés története kapcsán már méltattuk.
Nógrády Gábor, TLSE titkára

Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület rovata
Most tehát folytassuk a
történelmi áttekintést,
hogyan miként alakult,
változott az íjak formája,
fajtája, jelentôsége.
Honfoglaló ôseink harcászatilag fontos eszköze
volt a lóhátról jól kezelhetô magyar íj, mellyel
egy teljesen új, eddig ismeretlen és szokatlan
harcmodort valósítottak meg. Tudatosan tanítottak meg annyi gyereket bal kézzel lôni,
mint amennyit jobbal, mert amikor az ismert
menekülôs cselt bemutatva hirtelen megfordultak és ellentámadásba mentek át, akkor
valójában körbefogták az ellenséget, majd
mindkét oldalról egyszerre, folyamatosan
egy irányba forogva, lôtték ôket. Ennek nem
csak fizikailag, hanem lélektanilag is nagy
szerepe volt. Képzeljék el, hogy micsoda
precíz munkára, szervezettségre volt szükség ennek megvalósítására. Tehát az akkori
Európában joggal imádkozták, hogy „A magyarok nyilaitól ments meg Uram minket!”
Az úgynevezett kalandozások során bôven
megismerhették ôseink harcmodorát. Azt
azonban érdekességként elmondom, hogy
ezek a „portyázások” tudatos akciók voltak.
Hogy miért írom ezt. Nos tudni kell, hogy a
Honfoglalás elôtti idôben az itt élô Avar törzsek hatalmas aranykészlettel rendelkeztek.
Egyes újabb kori kutatások azt boncolgatják,
hogy ôk voltak a „szálláscsinálók”, azaz az
elôôrs, akinek a Kárpát medence területének feltérképezése, valamint a stratégiailag
fontos pontok megszerzése volt a feladata.
Ezért rendelkeztek hatalmas kincs felett, mert
nem mindent lehetett harcosan megoldani...
Tehát ôket Nagy Károly megtámadta és

gyakorlatilag kirabolta. E mérhetetlen kincsbôl hozta létre a birodalmát, városokat, apátságokat, bazilikákat alapított hatalmának megszilárdítása érdekében, a mai Spanyolországtól az Inn folyóig terjedô területen, mely késôbb a Német-római császárság nevet kapta.
Így aztán a „kalandozó” ôseink, pontosan tudván azokat a helyeket, ahol a megmaradt kincseket tartották, egy hihetetlenül jól szervezett akció keretében hadjáratot indítottak ezek
visszaszerzésére. Ez addig mûködött, míg ki
nem ismerték a harcmodort, és Augsburgnál
vereséget nem szenvedtek a magyar hadak.
A belsô politikai helyzet is megváltozott,
létre jött a magyar állam, kialakult az ország
berendezkedése. A harcászat bizonyos szintig háttérbe szorult, átalakult. Azután egyszer csak újabb íjak és íjfeszítô népek jelentek meg, akik alaposan elpáholtak bennünket. Ôk voltak a tatárok.
A középkorban azonban az íjak használatának fontossága fennmaradt. Szerte Európában rendszeresített fegyver volt, bár formája,
erôssége változott, alakult. Kialakultak jellegzetes íjfajták, így pl. Angliában a Long Bow,
a hosszú botíj, melynek legismertebb íjásza
Robin Hood volt.
Az íjak kiképzése mindig a térség adottságaitól függött, tényszerûen, hogy mibôl lehetett íjat készíteni. Azután a hatás fokozása érdekében megjelentek az elsô számszeríjak,
melyek erôsebbek voltak a hagyományos
íjaknál. Ugye mindenki hallott már Tell Vilmosról?
A technikai fejlôdés elôtérbe helyezte a
nagyobb erejû puskát, bár a tûzgyorsaságának lassúsága miatt az íjakat eleinte nem tudta kiszorítani. Erre legjobb példa az oszmán
birodalom hadviselése, akik a szemben álló

puskákkal simán felvették a harcot villámgyors török íjaikkal. A hadseregük janicsárképzôjében külön hangsúlyt fektettek az íjászatra, olyan sikerrel, hogy a távlövés világrekordját a mai napig egy janicsár tartja, aki a
feljegyzések szerint átlôtte a Boszporuszt.
A magyar huszároknál egészen a XVIII.
századig rendszeresített fegyver volt az íj.
Azután a jelentôségét teljesen elveszítve, a
XX. században jelent meg újra, mint sport és
vadászeszköz, érdekes módon elôször Angliában, majd az Egyesült Államokban. Hála
Istennek nálunk is éltek olyan emberek, akik
a magyar íjat szerették volna életre kelteni,
mert képzeljék el, egy darab(!) sem maradt
fenn az utókorra. Ilyen ember volt László
Gyula professzor, aki régészeti ásatásokban
talált leletek alapján állította össze az újkori
magyar íjat. De ennek külön története van.
Most pedig engedjék meg, hogy sportegyesületünk életébôl pár gondolatot önök
elé tárjak.
Április 30-án tartottuk háziversenyünket,
melynek eredményérôl a következô számban
számolunk be, a május 14-i országos verseny
eredményével együtt.
Az Önkormányzathoz benyújtott pályázatunkon 157.000 Ft-ot nyertünk, melyet ezúton
is köszönünk.
Egyesületünk újabb támogatót is szerzett a
Kerecsen Íjász Bt. személyében aki többek
közt értékes tárgyakat ajánlott fel a versenyeinkre.
Honlapunk a http://www.takise.hu internetcímen található, ahol sok érdekességgel,
rendszeresen frissülô hírekkel találkozhatnak.
Az íjászat iránt érdeklôdôket továbbra is
várjuk, tanácsot, íjat szívesen adunk!
Képiró Gábor
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Köszönjük, jól vagyunk.
Ismerôseim, gyakran felteszik azt a
kérdést, hogy „mi újság az óvodában?” Sok
a gyermek? Elkészült a tervezett új épület? Sikerült berendezni? Hogy áll az óvoda
udvara? Hogyan birkóztatok meg az építkezés nehézségeivel? A személyi feltételek
biztosítottak?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre igen
egyszerûen válaszolhatok.
Köszönjük, most már jól vagyunk.
2004. szeptemberében birtokba vehettük a felújított és az újonnan felépült óvodát. Az új épület 110 m2-es, nagy csoportszoba+galéria, öltözô és mosdó a gyermekek minden igényét kielégítik. Ezen kívül,
külön logopédiai szoba, iroda, nevelôi szoba, raktár, mosókonyha, valamint személyzeti öltözô áll a dolgozók rendelkezésére.
Óvodánk tágasabb, kényelmesebb, korszerûbb, és mindennek helye van, ami a
mûködéshez szükséges. Pályázat útján
nyertük az új galériás csoportszoba teljes
bútorzatát, a szekrénysort, asztalokat, székeket. A gyermekek új játékokkal és bababútorokkal gazdagodtak, részben a költségvetésbôl, részben pedig négy önkormányzati képviselô anyagi támogatásából.
Felszerelési tárgyakat kaptunk a Gazdabolt
vezetôségétôl, valamit az Együtt Gyermekeinkért Egyesület pályázat útján nyert
összegbôl készíti el az óvoda bejárati ka-

puját. A segítésnek még nincs vége, mert
a Lovas Sport Egylet rendezvényén felajánlott összegbôl, mindkét óvoda udvari játékait gyarapíthatjuk. Köszönjük!
Sajnos az óvodánk udvara még használhatatlan, de a tervek elkészültek és az uniós szabályoknak megfelelôen reméljük,
hogy ôsszel birtokba vehetjük.
Még türelmesek vagyunk, nehezen, de
elviseljük a hiányosságokat. Szülôknek,
gyermekeknek sem volt könnyû az építkezés alatt kerülgetni az építôanyagot, gépeket, szerszámokat. Megértô türelmüket
ezúton köszönjük. Nem tehettünk mást,
az óvodának mûködni kellett és mi azon
fáradoztuk, hogy a szülôk elégedettek legyenek a gyermekek pedig jól, és biztonságban érezzék magukat.
Köszönjük, jól vagyunk, hiszen szeptembertôl 94 fô gyermekkel kezdhettük
meg a tanévet. A nagycsoport, kényelmesebb két csoportszobában készülhetett fel
az iskolai életre. Az óvónôk nyugodtabb
körülményeket alakíthattak ki a gyermekek felzárkóztatására. Tahitótfaluból 27
gyermek indulhat az elsô osztályba. Helyükbe 2005. szeptemberében, nagy izgalommal és szeretettel várjuk, a 3 évet
betöltött gyermekeket.
Köszönjük, jól vagyunk, mert a személyi
feltételeink is biztosítottak. Hosszú évek

Fény és árnyék

zást, a közös gyökereket fejezi ki, valamint
az állandóságot. Legalábbis én így látom.

Engedjék meg, hogy bemutassak önöknek egy olyan embert, aki Tahitótfalu nevét ismertté tette.

A képek témája változatos, a tájképektôl, a modern sztár portréján át a csendéletig. Szentendre belvárosi részén, ott,
ahol a legtöbb turista megfordul, egy nyu-

Ô a színekkel, a fénnyel és az árnyékkal
dolgozik. Képeket fest, többek között helyi ihletésû tájképeket is. Gyönyörû képeket. Elsô önálló kiállítása április közepén nyílt meg Szentendrén a Céh galériában. Színvilága, látásmódja szinte elevenné varázsolja a vásznat, mint például a
Süllôzôk címû festményén a napkorongnak a Duna vizével való találkozása során
szinte látni és hallani lehet, ahogy a vén
folyó méltóságteljesen hömpölyög Tahi és
Tótfalu között. Én nem vagyok a festészet
szakavatott ismerôje, de amit láttam, az
magával ragadóan szép volt.
Számomra a legszebb kép „A hét vezér”
címet kapta az alkotótól. A festmény elôterében hét fehér törzsû, méltóságteljes fa
áll, erôs gyökerekkel, hátrébb pedig több
délceg fa áll a mezôn. Mindegyik csupaszon, naturista egyszerûségében éli
hosszú életét. Ennek ellenére csodálatos,
azonkívül, hogy élethû, az együvé tarto-

óta, megszokott kollégákkal dolgozunk. 7
fô szakképzett pedagógus és 4 fô szakképzett dajka várja az újonnan érkezôket.
Az óvoda egyre fontosabb szerepet tölt
be a családok életében. Igyekszünk megosztani eddigi gyakorlati munkánk során
pedagógiai tapasztalatainkat, hiszen a
szakemberek mi vagyunk, ismerjük az
óvodáskor szükségleteit. Igyekszünk megkönnyíteni az átmenetet az óvodába a
gyermekeknek és a szülôknek egyaránt.
Felébresztjük a szülô felelôsségét a gyermeknevelés iránt, és bepillantást engedünk az óvodai nevelés minden területébe. Hisszük, hogy csak közösen érhetünk
el eredményt a gyermekek fejlôdésében.
Mindannyiunk érdeke, hogy a szülôk megelégedésére a gyermekek derûs, nyugodt
és biztonságos körülmények között fejlôdjenek és nevelkedhessenek.

Beíratás az óvodába 2005. május 1-tôl
május 31-ig
Tahi 2. sz. óvoda, Almásy L. u. 17.
Tahitótfalu 1. sz. óvoda, Petôfi S. u. 12.
Beíratáshoz szükséges: a gyermek személyi
adatai, lakcímbejelentô kártyája, a szülô személyi igazolványa.
Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2005.
december 31-ig betöltik a 3. évet.
Kosik Lajosné, óvodavezetô

godt kis sziget ez a galéria, ahol az alkotások megtekinthetôk. Sajnos már nem minden kép látható a kiállításon, mert van
olyan, melyet megvásároltak és külföldre
vittek, de mindegyik jobb alsó sarkában
ott áll: Fábián János Tahitótfalu.
-piroga-

Zsoltáréneklés
Szeretettel várjuk a Szentendrei Református Gimnáziumba, 2005. május 13-án,
(péntek) délután 3 órára azokat a széphangú gyermekeket, akik szívesen és
örömmel énekelnek.
Ismét, immár másodszor rendezzük
meg a kistérségek Zsoltár- és népdaléneklési Találkozóját.
A találkozó anyaga: Énekeskönyvünk
hét bûnbánati zsoltára: 6; 32; 38; 51; 102;
130; 143. A Szentlélek Istenrôl való
énekek: 370; 372; 374.
A zsoltárok és dicséretek közül egyetegyet kell kiválasztani és azt egy versszakkal szép ritmusban elénekelni, valamint
egy népdalcsokrot elôadni. Tehát mindenki énekel egy zsoltárt, egy dicséretet és
egy népdalcsokrot.

Kategóriák: egyéni és csoportos.
Minden korcsoportból jelentkezhet egy
fô, és egy csoport. (A csoportos éneklés
fôleg a kisebbeknek ad erôt, biztonságot.)
A korcsoportok a következôk:
I. korcsoport
1-2. osztályosok
II. korcsoport
3-5. osztályosok
III. korcsoport
6-8. osztályosok.
A találkozó minden tagját értékeljük, és
arany, ezüst, bronz fokozattal jutalmazzuk.
Nagyon szeretnénk, ha a gyülekezetekbôl sokan eljönnének a találkozóra, hogy
gyermekeink érezzék, jó együtt énekelni,
Istent együtt dicsérni.
Érdeklôdni lehet a helybeli református
lelkipásztornál, vagy a szervezô tanárnál
(Lázár Enikô, tel.–fax: 26-302-595).
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A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...
A világ körülöttünk gyakran olyan, mint egy
értéktemetô. Azonban egyre többen vágynak
arra, hogy a múltból merítsenek erôt, kapaszkodót, bizalmat és szeretô közösségre találjanak. Az otthona mindenkinek a lakóhelyén
van. A lakóhely múltjának, értékeinek a megismerésével növekszik az érzelmi kötôdés a
közvetlen környezethez. Erôsödik az összetartozás érzése. Ezért vállaltuk, hogy idôsödô
embereket felkeresünk, és megkérjük ôket,
meséljenek életük alakulásáról. Így mód nyílik
a hagyományok megismerésére, folytatására
és megôrzésére, egyben példaértékû lehet a
fiatalok számára. Mi pedig örömmel megyünk
meghallgatni az idôs embereket, és megtisztelônek érezzük, hogy bizalmukba fogadnak
és mesélnek.
Kedves vendéglátónk Zabolai Lászlóné,
Fancal Klára, – azaz Klári néni. Értékes múltbeli ismeretanyaggal rendelkezik, és már mesél is.
Jelenleg is a szülôi házban él, itt született és
nôtt fel. Mindenre vigyáz, ôrzi, ami még a
szülôktôl megmaradt.

Faggatjuk fiatal éveirôl. Elmeséli, bizony
nem volt könnyû gyermekkora. Keményen
dolgozott, mint kisleány libát, kacsát legeltetett, pásztorkodott, állatokat etetett. Késôbb
a földekre vitték dolgozni a szülei, mert a
nehéz világban minden „pénzteremtô kézre”
szükség volt.
Megtudtuk, a kis pásztorok a libákat, kacsákat a „Lójárásnál” és a Dögtemetônél úsztatták
a Dunán, és az említett partszakaszok füves
részein legeltették az állatokat. Akkoriban a
munkáért ruhát, ételt adtak a gyerekeknek a
módosabbak, ez is segítség volt a családnak.
Ha befejezték a rájuk bízott munkát, és maradt
egy kis idejük, ôk is játszottak. A nagyobb állatokat, lovakat, marhákat, disznókat, birkákat
pásztorok ôrizték, akik reggel a hajóállomásnál gyülekeztek, innen indultak (Hôsök tere,
Szabadság út) felé. A csordába gyûlt állatokat a
váci út mellett terelték ki a „kisoroszi” és a
„váci” legelôre.
Minden állatfajtának meg volt a maga legelôje. Naplementekor, a csorda visszaérkezésekor, az állatok kiváltak a csordából és mindegyik megtalálta haza az utat. A kapu elôtt
bôgtek, jelezve, hogy hazaértek.
Megtudtuk, hogy akkoriban olyan tiszta volt
itt a Duna, hogy a mosást a felnôttek itt végezték. A kavicson szárították a ruhákat.
A lakásban szép kézimunkákat láttunk. Ennek kapcsán mesélte el Klári néni, hogy a kézimunkázást már kis iskolás korban el kellett
sajátítani. Ma is szeretettel gondol vissza gyermekkori éveire. „Másként volt az akkoriban,
mint most”.
Egy osztályteremben több korosztály tanult,
de megfértek. Nagy volt a szigor, a hitet komolyan vették. Reggel délben imádkoztak, kötelezô volt templomba járni, gyónni, áldozni. Ezt
még ma is tartja, és az gondolja a Jó Isten
szeretete a mai napig kíséri.
Ünnepekre hogy készültek?
„Szegénység az volt, de a születi mindig
igyekeztek «kiteremteni» a rávalót, hogy a

Hagyományôrzés Tahitótfalun
Tavasszal a Tahitótfalui ôslakosok földjeiben, kertjeiben csodálatos látvány fogadja az ideékezôket. A táj pompázik a
szebbnél szebb színes virágoktól, nárcisz,
tulipán, jácint, egymás után – az idôjárástól függôen – szinte egyszerre ontják virágaikat.
Szorgos kezeknek gyorsan kell leszedni,
csokorba kötni, eladni a kényes kecses
„árut”, hogy az mindenkinek örömet
szerezzen. Ezek a virágok hírnevünket
öregbítik az epertermesztésen kívül. Ez is
egy formája a hagyományôrzésnek.

Asszonyok a virágaikkal Tahitótfalun

liturgi ételek az asztalra kerüljenek.” Szülei, és
gyerekként maga is a papi földeket árendába
használták, igyekeztek mindent megtermelni,
ami a család szükséglete volt. Fényképek kerülnek elô, ahol szépen felöltözött, egyenruhás lányokat láttunk. Kiderül, hogy a lánykörnek volt egyenruhája, az ô szavaival élve
„tótos” kockás szoknya, fehér blúz, fekete
mellény. A másik egyenruha fehér ingváll, fehér szoknya és kötény. A ruhákat ünnepi alkalmakra vették fel. Ünnep elôtt mosták, keményítették, vasalták a fehér ruhát. Ilyenkor kívül-belül kitakarították a házakat is. Szegények
voltak, de tiszták és takarosak.
Kíváncsiak voltunk, mi volt akkoriban, ha
valaki beteg lett, volt-e orvos?
Emlékezete szerint a falu elsô orvosa egy
zsidó ember volt, Dr. Kuniczer Sándor, „aki
elég jól eltalálta a bajok ellenszerét”, de ha komolyabb volt a dolog, Szentendrére küldte a
betegeket. Oda lovas kocsival lehetett akkoriban vinni a beteget.
Rövid idô alatt ennyi mindent megtudhattunk Klári nénitôl, és talán még sok minden a
tarsolyában maradt, amit szívesen közreadna.
Hálásak vagyunk és köszönjük, hogy emlékezéseinek részesei lehettünk.

...és most

Köszönet és kérés
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Hagyományôrzô Kör köszönettel tartozik Angelmayer Gyulánénak, Bese Lászlónak és Lászlónénak a nagylelkû tárgyi felajánlásokért,
amellyel a leendô faluház gyûjteményéhez
hozzájárultak. Továbbra is szívesen fogadunk felajánlásokat, régi bútorokat, használati eszközöket, ruhanemûket, kézimunkákat, egyéb holmikat a gyûjteménybe!
Augusztusi falvédô-kiállításunkhoz is
várunk kölcsönbe falvédôket, konyhai faldíszeket! E tárgyakat a kiállítás után visszaszolgáltatjuk. Segítségüket köszönjük!
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VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY
SZERELVÉNY SZAKÜZLET

FODRÁSZAT
férfi-nôi-gyermek

ahol szaktanácsadással, tervezéssel,
kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

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

Havonta más AKCIÓVAL várom kedves vendégeimet!

Egyedülálló szolgáltatásaink:
Szerelôknek ÁRUKIADÁSI ÜGYELET:
este 1900-ig (tel: 06-30/430 6533)

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!

Ingyenes anyagkiírás építész vagy
épületgépész terv alapján.
Tájékozódjon, mennyi az anyagköltsége az Ön által
elképzelt felújításnak illetve újonnan építésnek!
Kész házakhoz kérhet CO-veszélyességi
felülvizsgálatot!

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!
Ízelítô LISTAÁRAINKBÓL, melyek az áfát is
tartalmazzák

Termék

Listaár (bruttó)

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 egységcsomag – UNI (légtelenítô, tartó, dugók)

726 Ft

Törölközô szárító radiátor íves – 500 széles / 1250 magas

19 774 Ft

Ötrétegû csô 16x2,0 (fûtésre, vízre) vastag alubetét-lézer forrasztás 190 Ft
Padlófûtéshez csô NÁ 20x2 mm

74 / 195 / 217 / 260 / 337 Ft

LÉGBEVEZETÔ – nyílászáróba építhetô gáztûzhelyhez:

14 314 Ft

LÉGBEVEZETÔ – nyílászáróba építhetô kéményes gázkészülékhez: 8 037 Ft
LÉGBEVEZETÔ – falba építhetô kéményes gázkészülékhez:
SZÉNMONOXID érzékelô Honeywell

19 321 Ft
14 985 Ft

Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / Saunier Duval Renova

112 660 Ft

Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT

161 911 Ft

PVC - csatorna csô NÁ 110 / 2 fm

803 Ft

PVC - könyök NÁ 110 / 90˚

326 Ft

KPE gázcsô NÁ 32

140 Ft

KPE vízcsô NÁ 25
Ivóvíz utántisztító berendezés – forrásvíz az otthonában!

Kiváló minôségû hajápoló termékek, festékek használata.
Hagyományos és modern frizurák az egész családnak,
kedvezô áron!
Ingyenes tanácsadás: hajápolás, frizrakészítés, hajformázás!
Nyitva: hétfôtôl-péntekig 9-17 óráig
Telefon: 06(70) 943-7209
Cím: Tahitótfalu Hôsök tere – Kossuth L. u. sarok
Manikûr – pedikûr – mûkörmösnek hely KIADÓ!

90 Ft

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

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.

157 813 Ft
Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Apróhirdetések

BAUER UTAZÁSI IRODA
2025 Visegrád, Fô u. 46. Tel: 26/397-127, 20/9686-566

Redônyök, reluxák, szúnyoghálók, napellenzôk, szalagfüggönyök, harmónikaajtók gyártása, javítása, szerelése! Telefon: 06-30-261-6521
Angoltanárnô Tahitótfalun nyelvtanítást vállal kezdôtôl a
középfokú nyelvvizsgáig, egyénileg vagy csoportosan.
telefon: 06-30-593-5917

A templomtól 20 m, a Korona Galéria mellett.

Görögország – app+rep. 8 nap/ 7 éj:
Horvátország – app. 8 nap/ 7 éj:
Olaszoszág – app. 8 nap/ 7 éj:
Tunézia – száll+rep+fp. 8 nap/ 7 éj:
Egyiptom – száll+rep+fp. 8 nap/ 7 éj:
Törökország – száll+rep+fp. 8 nap/ 7 éj:
Római barangolások – 5 nap/4 éj
Párizs-Versailles – 7 nap/5 éj
Prága +Csehország – 4 nap/3 éj

36.900,- Ft-tól
20.950,- Ft-tól
33.900,- Ft-tól
39.900,- Ft-tól
49.900,- Ft-tól
65.900,- Ft-tól
59.900,- Ft
79.900,- Ft
42.900,- Ft

SZÁMOS MÁS AJÁNLATTAL VÁRJUK IRODÁNKBAN!
Eng.sz: R-1772/98

Bélyeggyûjteményt, régi pénzeket, képeslapokat, papír
régiséget vásárolok. Telefon: (26) 385-387
Szántóföldet és legelôt vásárolnék Tahitótfalu
határában! Telefon: 06-30/951-7727

FIGYELEM!
Felújítottuk a falu Fôterén lévô zöldség-gyümölcs
üzletünket, kibôvített árukészlettel:
• Primôr zöldségek, egzotikus déli gyümölcsök,
• Aszalt gyümölcsök,
• Friss kenyér és pékáru

Bútorkészítés! Egyedi, beépített bútorok az ön igényei

Várjuk kedves régi és új vásárlóinkat!
Tahitótfalu Fôtér (Hôsök tere 2.)

szerint! Telefon: 20-259-9118

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!

T

Ô

6-18-ig
6-13-ig
7-11-ig

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM

TE

Csónak javítás és bérlés! Telefon: 20-571-1376

Nyitva tartás: hétfôtôl-péntekig
szombaton
vasárnap

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…

Tahitótfalu

12

2005. MÁJUS

Községi Tájékoztató
Építkezik, átalakít, felújít? Ne menjen messzire!
Nálunk mindent megkap.
8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
GÁZ, VÍZ, FÛTÉS SZERELVÉNYBOLT
Tahitótfalu, (bent a szigeten) Szabadság út 15., Kék Duna
Szövetkezet udvarán (Váci rév felé) és Üröm, Ürömi út 30/c.
AKCIÓINK:
• RADEL acéllemez lapradiátor: listaár -19%
• TEKA konyhai beépíthetô készülékek szett akciója -20%, Móra
gáztûzhely
• BUDERUS kombi turbós, 24kW, programozható
termosztáttal, 177.000,- Ft
• Renova Star és BAXI Mein kéményes 24 kW
kombi 116.000,-Ft, turbós 138.000,-Ft
• HAJDÚ 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, Kludi Terció karos csaptelep -15%
• HENCO SUPER csô, 16-os -15 %, 20-as -10%
• HUNGAROTHERM vásári akció, pl. VAILLANT -10%
Minôségi termékek kedvezô áron:
• Alföldi mosdók, wc-k, Kludi, Mofém, Grohe, Hansgrohe
csaptelepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok, (Ravak,
Sanplast, Hüppe)
• Keringetô szivattyúk, Grundfos 25/60 22.350,-Ft
Halm (német gyártmány, cirkóba szerelhetô kivitelû)
• Viega gázpress és Viega forrasztós rézidomok, ötrétegû csövek,
idomok
HÍVJON: telefon, fax: 26-386-721, 26-350-997, 06-30-9515-484
Nyitva tartás: h-p.: 730-1630, szo.: 730-1200
Kivitelezô kiválasztásában segítünk! Építtetôknek kiemelt
kedvezmény! Jöjjön, igyon meg egy forró csokoládét, és közben
nézzen szét nálunk!

Állatorvosi rendelô
Tahi, 2022 Elekfy Jenô u. 4.
Dr. Patócs András
Tel.: 26 387-177, 06-30-290-7082, fax: 26 387-177
Szolgáltatásaink:
Széles körû sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátás,
védôoltások, veszettség elleni oltások, röntgen,
diszplázia szûrôállomás, baleseti sebészet, mikrochip
behelyezés, útlevél kiállítás.
Rendelés: h-sz-p: 16-19-ig
szo.: 9-12-ig
Egyéb idôpont telefon egyeztetéssel

AKCIÓ
a TOPÁN Cipôboltban!
Siesta gyermekcipôk, szandálok rendkívül
kedvezményes áron a készlet erejéig.
9.200 – 8.500 Ft-ról 5.500 Ft-ra.
24-30 méretig.
Tahitótfalu, Hôsök tere.

KEDVEZÔ ÁRAK! KEDVEZÔ ÁRAK! KEDVEZÔ ÁRAK!

Irisz szépségszalon

A „Kék Duna” Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet
(Székhelye. 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 15. sz.) IGAZGATÓSÁGA ezúton értesíti valamennyi tagját és kívülálló üzletrész
tulajdonosát, hogy 2005. május 20-án (péntek) 9 óra kezdettel

Tahi, Szentendrei út 1.
Telefon: 06 30 582 5813

KÖZGYÛLÉST

Szépülj velünk!
2 in 1 fodrász ajánlatunk!
Hozd el párodat magaddal!
Nôi hajvágás ára a férj
hajvágását is magában foglalja…
Telefon: 70/607-9446
•
Tavaszi fogyasztó programunk!
Cellulit masszázs infraszaunával
3.200,-Ft-ért/alkalom
(kb. 1,5 órás kezelés). 5. alkalom
INGYENES!
•
Szolárium akciónk! Profi szolárium krém (Ausztral Gold
20 ml-es) vásárlásánál ajándék zseton!
(3 perc ingyenes szolárium használat!)

Nyitva: h-p 900-2000 óráig
szo.: 900-1400 óráig

tart, melyre ezúton tisztelettel

MEGHÍVJA.
Közgyûlés helye: „Kék Duna” Kereskedelmi és Szolgáltató
Szövetkezet Tanácsterme (2021 Tahitótfalu, Szabadság út 15. sz.).
NAPIRENDI JAVASLAT
1. Igazgatóság beszámolója a 2004. évi gazdálkodásról, a mérleg- és
eredmény kimutatás ismertetése.
Tájékoztató a 2005. évi gazdasági elképzelésekrôl.
Elôterjesztô: Igazgatóság Elnöke
2. Felügyelô Bizottság beszámolója a 2004. évi tevékenységérôl,
javaslat a mérleg- és eredmény kimutatás elfogadására.
Elôterjesztô: Felügyelô Bizottság Elnöke
3. Egyéb témák megtárgyalása.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyûlés azonos
helyen és napirendi javaslattal EGY ÓRÁVAL késôbb kerül megtartásra, mely az eredeti napirendek tekintetében a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.
Tisztelettel:
„Kék Duna” Kereskedelmi és Szolgáltató
Szövetkezet Igazgatósága
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Foci hírek: hegymenetben
A felnôtt labdarúgó csapatunk eddigi
tavaszi eredményei:
Szigetmonostor–Tahitótfalu 2:1 (góllövô: Jakab Elemér)
Rosszul játszottunk, de a játékvezetô két
ezerszázalékos büntetôt „elfelejtett" megadni nekünk.
Tahitótfalu–PILE 1:0 (góllövô: Batári
Csaba)
Nagy meccs volt, az ellenfél mindaddig
veretlen volt. Végig mi irányítottuk a játékot. A mérkôzést megtekintette Csank János mesteredzô is, és csapatunk szervezettségét, érettségét méltatta..
Tahitótfalu–Pilismarót II. 3:1 (góllövô:
Jakab Elemér (2), Marton Zoltán)
A fiatalokból álló ellenfél kultúráltan, szépen játszott. A mi csapatunk 15 perc alatt
három gólt rúgott, majd érthetetlen módon
leállt, persze tette ezt annak tudatában,
hogy a mérkôzés eredménye nem számít
bele a bajnoki tabellába.
Tahitótfalu–Visegrád 1:0 (góllövô:
Borza Róbert)
Az ellenfél az elôzô meccsén tíz gólt rúgott, és itt is bizonyította jó hírét. Nagyon
nagy taktikai csata volt, nyugodtan állítható, hogy ez a meccs nem körzeti szintû mérkôzés volt! Gólunkat az a BORZA RÓBERT
lôtte gyönyörû szabadrúgásból, akit a télen

pont Visegrádtól igazoltunk, de már korábban játszott öt évet Tahitótfaluban. Több
góllal is gyôzhettünk volna, de az öltözôt
így is majd szétvetette örömünk.
Helyezésünket tekintve a május elsejei
fordulót megelôzôen a harmadikak vagyunk, de vesztett pontjainkat tekintve egy
ponttal vezetünk! (Az elôttünk levôk még
játszanak Pilismaróttal, amikor nem szereznek majd pontot.)
A Budapest Bajnokságban játszó Serdülô
csapataink közül a 15 évesek a 2., míg a 13
évesek a 3. helyen állnak.
Bozsik-program
Egyesületünk rendezte az április 15-i fordulót, ahová négy volt NB I-es, sôt Magyar
Bajnok játékost is meghívtunk: Szedlacsek
Istvánt, Szedlacsek Jánost, Zsinka Jánost,
Batári Csabát. 144 kis focista játszott aznap,
tiszteletét tette a tornán Budai András, a
Tahitótfalu Sportegyesület elnöke valamint
Vaczó Zoltán az Önkormányzat Oktatási,
Kulturális- és Sportbizottságának elnöke is.
Az április 20-án megrendezett Diákolimpián iskolánk 5-6. osztályos csapata a kilenc
körzeti csapat közül a 4. helyezést érte el.
Turóczi Csaba

Iskolai nyári tábor
2003-ban kelet felé indultunk, Telkibánya volt az úti cél. 2004-ben a nyugati országrészt jártuk be, Fertôd volt a központunk. Idén irány dél!
2005. június 21-tôl (kedd) - június 27ig (hétfô) ismét fergeteges nyári tábort
szervezünk, ezúttal Sikondára.
Sikonda Komlótól 4 kilométerre, nyugatra fekszik. A település egy völgyben, a Mecsek hegység északi részén terül el, három
oldalról dombok szegélyezik. Fürdôjérôl híres. A strandot körülvevô erdô sétányai kellemes kikapcsolódást, a sikondai Pihenôpark sportolási lehetôségeket (kézilabda,

futball, teke stb.) biztosít. Táborunk a
„Sikonda Ifjúsági Tábor” közvetlenül az
élményfürdô tôszomszédságában található.
A környék is bôvelkedik látnivalókban. A
Világörökség városa Pécs, a világhírû Villányi hegység, Abaliget cseppkôbarlangja, a
Máté-vár Magyaregregyen, Orfû, Pécsvárad,
Mohács, Siklós, Szigetvár mind felfedezésre
vár.
Természetesen külön autóbusszal utazunk. RÉSZVÉTELI DÍJ: 26.900 forint.
Jelentkezni személyesen az iskolában, vagy
telefonon lehet Balogh Zsoltnál (20/3196471)
vagy Vaczó Zoltánnál (30/4719543).

Az Együtt Gyermekeinkért Egyesület 1999. évi
megalakulása óta szervez
rendezvényeket elsôsorban
a tahitótfalusi gyerekeknek.
2004-ben szervezett programjaink:
– Csodák Palotája interaktív kiállítása Tahitótfalun
– Gyermeknapi majális a tahisi óvodákban
– Kézmûves foglalkozások az óvodákban
– Mikulás látogatás Tahiban és Tótfaluban.
Kezdeményezésünkre létrejött civil össze-

fogás keretében megvalósuló programsorozat a Nemzeti Civil Alapprogram nagymértékû támogatását is elnyerte.
Az elmúlt évben második alkalommal fogadhattuk a személyi jövedelemadó 1%-os
felajánlásait. Íly módon 144.422 forint
felajánlás érkezett számlánkra, amelyet ezúton is köszönünk támogatóinknak.
Kérjük támogassa Egyesületünk céljainka megvalósítását, ajánlja az Együtt Gyermekeinkért
Egysületnek személyi jövedelemadója 1%-át.
Adószámunk: 18685406-1-13

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 9–13-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.: 300-763, 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, nyitva: hétfô 8–12 és
12.30–17; kedd, csütörtök, péntek 8–12 és 12.30–15.30; szerda 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – 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.: 387187, ügyf.: hétfô 7,40–17-ig, kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.:
7.40–11.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, 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
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A civil szervezetek támogatása
Tahitótfalu Önkormányzatának Képviselôtestülete „A helyi civil szervezetek támogatásáról” szóló 2/2005-ös önkormányzati rendelet alapján a település költségvetésbôl 2 millió
forint vissza nem térítendô pénzügyi támogatást szavazott meg a helyi civil szervezetek és
alapítványok részére. A támogatást pályázati
rendszer keretében osztottuk szét.
A pályázaton való részvételre minden szervezet figyelmét felhívtuk, az április 11-i határidôre hét szervezet nyújtotta be pályázatát. A
pályázatok nyilvánosak, a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetôk. A pályázatok felbontása és értékelése az Oktatási, Kulturális- és
Sportbizottság feladata volt. A kettô milliós keretre 3.622.160 forint támogatási igény érkezett. A pályázatokból egyéb érdekességeket is
kiolvashattunk: a szervezetek összesen 341
taggal rendelkeznek, ami igazán örvendetes.
Legtöbb tagja, 95 fô, a Tahitótfalu Sportegyesületnek van. A szervezetek összesített kiadása tervezett költségvetéseik alapján 6,9 millió
forint, tervezett saját bevételük 3,3 millió forint, melyet az önkormányzati támogatáson

túl egyéb pályázatokkal és magántámogatási
összegekkel egészítenek ki.
Az Oktatási Bizottság április 20-án tartotta
ülését, ahova minden pályázó civil szervezet
képviselôje meghívást kapott. Közösen megvitattuk a pályázat tapasztalatait, és javaslatokat fogalmaztunk meg a jövô évi kiírással kapcsolatban. A legnehezebb feladat természetesen a pénz elosztása volt, melynek végén a
bizottság tagjai elosztási javaslatot fogalmaztak meg a támogatások összegére vonatkozóan. Az április 21-én megtartott képviselôtestületi ülésen, módosítva a bizottság javaslatát,
a következô döntés született:
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány
Tahitótfalui Nyugdíjas Klub
Tahitótfalui Aranyszarvas
Közhasznú Íjász SE
Tahitótfalui Tömegsport
és Szabadidô Egyesület
Vox Insuale Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület

315.000.- Ft
157.000.- Ft
157.000.- Ft

A harmadik forduló megoldásai:
1. Boci Bálint új ruháján fehér, fekete
és vörös foltok díszlenek. Kettô kivételével mind fehér, kettô kivételével mind
vörös, és kettô kivételével mind fekete.
Hány folt található Boci Bálint új
ruháján?
Megoldás: összesen 3 folt található a
ruhán (egy fekete, egy fehér és egy vörös)
2. A fiókban 10 fekete és 10 barna
azonos méretû zokni van. Hány darabot
vegyünk ki becsukott szemmel, hogy a
kivett zoknik között biztosan legyen 1
pár azonos színû zokni?
Megoldás: 3 zoknit kell kivenni a fiókból (mert akármilyen színû is az elsô kettô, a harmadikra biztosan valamelyikkel
azonos színt húzunk ki)
3. Az ábrán látható nyolcszöget 4 egyforma (területû) részre kell felbontani.

900.000.- Ft
236.000.- Ft

A támogatásokat a civil szervezetek május
15-ét követôen a támogatási szerzôdés aláírása
után kapják meg. Az elszámolás a támogatási
szerzôdés alapján 2005. december 31-ig történik meg.
Reméljük, a támogatás segítséget nyújt ahhoz, hogy a civil szervezetek minél több helyi
lakost bevonhassanak programjaik szervezésébe és az azokon való részvételbe.
Vaczó Zoltán

„A tahitótfalui Általános
Iskola gyermekeiért”
alapítvány hírei

157.000.- Ft
78.000.- Ft

Tessék gondolkodni! végeredmény
Tisztelt lapolvasó!
Eljutottunk játékunk végéhez. Szeretnénk mindenkinek megköszönni a játékban való részvételt. Reméljük, jól szórakoztak a feladványok megfejtése közben.
A harmadik forduló nyertese: Kelemen
Éva.
A mindhárom fordulót figyelembe véve
a legtöbb helyes feladatmegoldást beküldte, és ezzel a játék abszolút gyôztese:
Sztankovics Tibor
GRATULÁLUNK! Nyereményüket eljuttatjuk.

Tahitótfalu Sportegyesület
Tahitótfalui Lovas Sport Egylet

Megoldás: több jó megoldás is van,
ezek közül három

Az alapítvány kuratóriuma március végén
tartotta ülését. Az új kuratórium áttekintette
az alapítvány anyagi helyzetét és döntéseket
hozott a pénzkezelés módjáról. Az idei tanévre az alapítvány 100.000 forint támogatás
odaítélésérôl döntött, melyet a Diák Önkormányzat által szervezett nap, a tanév végi
tanulmányi versenyek, az év végi könyvjutalmak valamint a nyári táborozás költségeire fognak fordítani.
Az alapítvány, az iskola vezetésével egyeztetve, a tanév elején fogja meghatározni a
támogatott iskolai programok körét, valamint a gyermekek jutalmazásának feltételeit. Az alapítvány mûködésérôl, terveirôl a
kuratórium rendszeresen tájékoztatja a
szülôket, valamint a falu lakosságát.
Az alapítvány céljainak eléréséhez kérjük
idén is adójuk 1%-ával támogassanak bennünket.
Alapítványunk számlaszáma: 18681952-1-13
Az alapítvány kuratóriuma

Közlemény
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
honlapja elkészült!
Megtekinthetô: www.dunainfo.net/~gabika.

Maróthi Ágnes
matematika tanár

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.

