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Március 15.
„Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...
Megvirradt, fölébredt a föld, fut
A hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal
Jött e hajnal,
Piros arca vad sugára
Komor fényt vet a világra;
E pirúlás: vér, harag és szégyen
A fölébredt nemzetek szemében.”
Petôfi Sándor

Meghívó
az ünnepségre

Hazánk igen nagy áldozatokat hozott a
20 éves napóleoni háborúskodás alatt mind
újoncok állításával, mind pénz és terménybeli segéllyel. Az elesettek száma mintegy
200 ezer volt, a hadiköltség pedig a 100
millió forintot is meghaladta.
A monarchia nagy kiadásai következtében eladósodott, amit a pénz elértéktelenedésével (infláció) próbált ellensúlyozni.
Ennek eredményeképpen a nép teljesen
elszegényedett.
Folytatás a 2. oldalon

2007. márciusi programok
Meghívjuk településünk minden
lakóját az 1848-as forradalom és
szabaságharcról tartandó
megemlékezésre.
2007. március 14.
1730 – Koszorúzás a Hôsök terén
1800 – Ünnepség a Sportcsarnokban
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Március 3. Töltôdj fel! – Zenés ifjúsági délután, a miskolci lámpás együttes elôadásában!
Helyszín: Népház. Idôpont: 1600–1800-ig.
Március 7. Nyílt nap alsó tagozatosok számára! Helyszín: Pollack Mihály Általános
és Zeneiskola. Idôpont: 800–1000-ig
Folytatás a 3. oldalon

A tartalomból:
Önkormányzati hírek
Rendôrségi hírek
Lomtalanítás
2007. március 2.
Arany János születésnapja
A múlt nyomában...
Nyílvesszô
Fábián Zoltán mese- és
prózamondó verseny
1% a civil szervezetekért

3.
4.
4.
5.
6.
8.
9.
14.

Önkormányzati
hírek
A Képviselôtestület (Kt.) a jelenlévô 11
tag egyhangú szavazata mellett elfogadta a
kéményseprôi díjakról szóló rendeletet. A
díjak 2007-ben:
1. Háztartási szabvány kémény
Lakossági LKS (gáz-vegyes)
1270 Ft/év
Lakossági LKS (gáz-vegyes) „tartalék”
820 Ft/év
Közületi KKS (gáz-vegyes)
1440 Ft/év
Közületi LKS (gáz-vegyes) „tartalék”
820 Ft/év
Lakossági LKS üdülô (vegyes)
1900 Ft/év
Lakossági LKS üdülô (gáz)
1900 Ft/év
Folytatás a 3. oldalon

Boldog, bensôséges nônapot kíván minden
kedves hölgy olvasónak a szerkesztôség
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Március 15.
Folytatás az 1. oldalról
I. Ferenc (1792-1835) király minisztere,
a hírhedt Metternich osztrák herceg nagy
adók és vámok kivetésével tönkretette a
földmûvelést, ipart és kereskedelmet. Szellemi téren is óriási volt az elnyomás, német
szellemben és nyelven tanítottak az
iskolákban. Olyan fôurak akadtak, mint
Festetich György, aki Keszthelyen gazdasági iskolát alapít, valamint Széchényi
Ferenc, aki saját könyvtárát és kincseit
ajánlja fel a nemzetnek. Ebbôl létesült a
Nemzeti Múzeum. A nemzet kezdett megint feleszmélni. I. Ferenc király – a vármegyék ellenszegülésének hatására (megtagadták az adót, az újoncokat, a királyi rendeleteket) – ismét összehívta 13 évi szünetelés után 1825. évre az országgyûlést.
Ezzel kezdôdött Magyarország újjászületésének korszaka, a reformkorszak.
Az újjáalakulás nagy munkáját gróf
Széchenyi István készítette elô. Jelszava
volt, hogy „Magyarországnak elôbb gazdagnak kell lennie, hogy független, szabad
és hatalmas legyen”. Könyveiben, mint a
Hitel, Világ, Stádium összegezte reformgondolatait. A modern gazdálkodás feltételének a megfelelô felszereltséget tartotta, amelynek alapja a hitel és a föld szabad
rendelkezése. Ezért el kell törölni az ôsiség törvényt. Az ország terheinek viselésébôl a nemességnek is egyenlôen ki kell
vennie a részét, azaz adóznia szükséges.
Azon fáradozott, hogy Pest szép várossá
fejlôdjön, hogy a külföldön élô fôurak
hazatérjenek, és itt költsék el vagyonukat.
Az ô áldozatkészsége nyomán alakult
meg a Magyar Tudományos Akadémia (birtokainak egész évi jövedelmét ajánlotta
fel, 60 ezer forintot) a magyar nyelv és
mûvelôdés ápolására.
A másik nagy magyar újító Kossuth Lajos volt. Széchenyit vallotta vezérének, és
ô nevezte „a legnagyobb magyar”-nak.
Országgyûlési tudósításai miatt háromévi
börtönt szenvedett. Kiszabadulása után
1841-ben megkezdte a Pesti Hírlap újság
szerkesztését. Ebben olyan meggyôzô erôvel, páratlan szép stílusban foglalkozott
minden égetô kérdéssel, amely a haladással, a szabadsággal összefüggött, hogy az
egész nemzet rokonszenvét megnyerte.
A magyar ipar pártolása végett Országos
Védegyletet alapított. Ennek tagjai kötelezték magukat, hogy hat éven át csakis
hazai ipartermékeket vásárolnak. Iparegylettel, iparkiállítással, Gyáralapító Társasággal, Kereskedelmi Társasággal és a Vukovár-Fiume-i vasút tervével törekedett a
magyar ipar fellendítésére. A cél az önálló,
gazdaságilag független nemzetállam megteremtése volt.

Míg az 1843-44-es országgyûlésen többségben voltak a konzervatívok és a nyelvkérdésen kívül más pontban nem tudtak
újítást hozni, addig az 1847-48-as nevezetes pozsonyi országgyûlés már jelentôs
reform törvény-tervezetekkel indította el a
fejlôdés útját. Az országgyûlést V. Ferdinánd király (1835-1848) magyar beszéddel
nyitotta meg. A nemesi rendek önként
mondtak le az adómentesség kiváltságáról
és eltörölték az ôsiség törvényt, továbbá
kimondták az örökváltságot (a jobbágyság
felszabadult a földesúri terhek alól).
Így jött el az 1848-as esztendô, mely
Európában forradalmak sorát indította el:
palermói felkelés, 1848. január 12., párizsi
forradalom, 1848. február 24., bécsi forradalom, 1848. március 13. és a mi forradalmunk után a berlini forradalom,
1848. március 18. Az országgyûlés ideje
alatt érkezett meg a hír, hogy Párizsban kitört a forradalom és kikiáltották a II. Köztársaságot. Az esemény hatására Kossuth
Lajos indítványozta 1848. március 3-i beszédében, hogy az országgyûlés követelje
a bécsi abszolutizmus megszüntetését és
Magyarország számára modern népképviseleti alkotmáyt hozzanak. A döntés még
meg sem született, amikor 1848 március
13-án Bécsben is kitört a forradalom és elsöpörte Metternich herceg egész rendszerét. Erre a hírre fogadta el az országgyûlés
az egész liberális alkotmányos programot
és nagy küldöttség ment Bécsbe, hogy a
király szentesítse a követeléseket.
Ugyanazon a napon egy kis létszámú, fôleg írókból, költôkbôl álló értelmiségi csoport, a „márciusi ifjak”, Petôfi és társai reggel
kilenckor a Pilvax kávéházból az egyetemre
mentek, ahol az ifjúság csatlakozott hozzájuk. Elôször az orvosokhoz, majd a mérnökökhöz, utána a jogászokhoz vonultak. „E
nap folytában azonban a mozgalmak annyira
kifejlôdtek, hogy a' kávéházokban összecsoportosult és Petôfi költô vezérlete alatt álló
sokaság martzius 15-én 1/2 tíz órakor a mérnöki és orvosi ifjúságot az elôadások alatt
megrohanván, azt magához csatlakozásra
buzdította. Ezekkel egyesülve, 10 órakor
épen az egyetemi nagyobb épülethez értek,
hol az elôadásokból szétbocsátott bölcsészetiek borzasztó lárma között egyesülvén, az
egyetemi épület elôtt megállapodott, és minekután Petôfi által ezen alkalomra költött
nemzeti dal, és nagyobb részint már Kossuth
Lajos mint országgyûlési követ által is indítványozott 12 pont egekig ható éljenzések között felolvastatott volna, az egész tömeg
Landerer könyvnyomdájába vonult, hol az említett pontok és dalnak minden censura nélküli
kinyomtatását kieszközlötte.” (Jedlik Ányos, a
Királyi Magyar Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar dékánjának feljegyzése)
Tíz órakor lefoglalták a Landerer-nyomdát. A cenzor engedélye nélkül nyomtat-

ták ki követeléseiket, a 12 pontot és Petôfi
versét, a Nemzeti dalt. Tizenegy órakor
kezdték osztogatni a szabad sajtó elsô példányait, kézrôl kézre adogatták a forradalmi röplapokat. Az esô ellenére délután három órakor tízezer ember gyûlt össze a
Nemzeti Múzeum elôtti téren. Jókai felolvasta a 12 pontot, Petôfi elszavalta a Nemzeti dalt. Ezt követôen a tömeg a városháza elé vonult. A városi tanács vezetôi aláírták a fiatalok követeléseit. Megválasztották a Közbátorsági Bizottmányt, melynek a
tagjai a márciusi fiatalok és megyei, városi
vezetôk lettek. A helytartótanács fegyverbe állítatta a katonákat. Az összecsapás
azonban elmaradt. Délután öt órakor kiszabadították Táncsics Mihályt a börtönbôl, a kocsi elé magukat fogták be a fiatalok, így vitték végig a városon. Este az
Operában díszelôadást tartottak, ahol Petôfi elszavalta a Nemzeti dalt és elôadták a
Bánk bánt. A március 13-i bécsi és a 15-i
pesti forradalom hatására az udvar kénytelen volt az országgyûlés követeléseit elfogadni, és ezekbôl törvényeket alkotni. A
törvények tartalmazták a „12 pont” legfontosabb követeléseit. Ezáltal a békés átalakulás végbement. Gróf Batthyány Lajos
vezetésével létrejött az elsô független, az
országgyûlésnek felelôs magyar kormány.
A miniszterek többsége a kor reform-politikusai közül kerültek ki, így helyet kapott
a kormányban Széchenyi és Kossuth is.
Ez a békésen induló, széles nemzeti
összefogáson alapuló átalakulás úgy tûnt,
1848. ôszére lehetetlenné válik, mivel az
Osztrák Birodalom vezetése a magyar érdekek ellenében, a neoabszolutizmus eszközeivel képzelte el a modernizálást. A
magyar alkotmány alapját képezô törvények visszavételének követelésével fegyveres harcot kényszerített az országra.
És az ország fegyvert ragadott, s ha nem
volt, szerzett magának, ha azt sem lehetett
gyártott magának. Felállított, megszervezett, felszerelt, kiképzett és felfegyverzett
magának egy hadsereget, amely képes volt
helyt állni Európa egyik legnagyobb haderejével, a császári-királyi hadsereggel
szemben mindaddig, míg egy még hatalmasabb hadsereg, az orosz cár hadereje
tört az országra, s még hónapokig folytatta harcát reménytelen helyzetében is.
Ezért aztán a Márciusi Ifjak és a Nemzet
egységének példája, a kor szellemének
megfelelô modern Magyarország (melyet a
világon egyedülálló módon alakítottak ki,
ugyanis a nemesi kiváltságokat nem eltörölték, hanem a jobbágyokat emelték nemesi sorba), egy független, szabad Magyarország kikiáltása és megvédése mindmind példával szolgál számunkra. Nem
elég szabad hazában élni, de tenni is kell
azért, hogy nemzetünk felemelkedjen.
Képíró Gábor
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
2. Gyûjtô kémény
Lakossági LKS (hagyományos és gáz)
960 Ft/szint/év
Közületi KKS (hagyományos és gáz)
960 Ft/szint/év
3. Központi Kémények 60 KW felett
14 400 Ft/db
4. Mászható kémények
5 184 Ft/ó bruttó rezsióradíj
5. Megrendelésre kötelezô munkák:
Kéményvizsgálatok
7 600 Ft/vizsg.
Tervfelülvizsgálat
6 400 Ft/egys.
Kéményvizsgálat (központi kémények)
21 418 Ft/vizsg.
Kéményvizsgálat (túrós kémények)
26 602 Ft/vizsg.
A Kt. 12 igen szavazattal elvi támogatását adta egy 7 települést ellátó tûzoltóôrs
létrehozásához Tahitótfaluban.
A Kt. 13 igen szavazattal megalkotta
rendeletét az önkormányzat 2007. évi
költségvetésérôl, továbbá a saját konyhán
biztosított élelmezés térítési díjairól.
A Kt. 13 igen szavazattal megbízta az
iskola bôvítés kivitelezôjét a pótmunkák
elvégzésével.
A Kt. 13 igen szavazattal Boronkai
Gábort a helyi újság szerkesztôbizottsága
tagjává megválasztotta.
A Kt. 12 igen 1 nem szavazattal közbeszerzési pályázat kiírásáról döntött (a Felsô
Káposztás területén) gáttervezésre.
A Kt. 13 igen szavazattal a honlap szerkesztésére és kezelésére vonakozó szerzôdést meghosszabbította (Gallardo Entertainment Kft).
A Kt. 11 igen, 2 tartózkodás mellett
döntött a M-ÁMOR presszó szemközti

oldalán lévô buszöböl kialakításáról.
A Kt. 12 igen szavazattal Tóth János
jegyzôt megbízta az Eperfesztivál elôkészítésével és lebonyolításával, melyet a
Kulturális Bizottsággal egyeztetve végez.
A Kt. 12 igen szavazattal jóváhagyta a
bérleti díjak egységes forint alapú meghatározását.
A Kt. 10 igen, 1 nem ,1 tartózkodás
mellett megvásárolta a korábbi orvosi
ügyelet területének magántulajdonban lévô
1/2 részét, 2,5 millió forintért.
A Kt. 12 igen szavazattal meghosszabbította a Videotéka Kft. bérleti szerzôdését
5 évvel, mely a Hôsök terén lévô bérleményre szól.
A Kt. 12 igen szavazattal a földosztás
elôsegítése érdekében a 0110/7 hrsz-u ingatlant közúttá minôsítette.
A Kt. 10 igen, 2 tartózkodás mellett 5
db számítógép beszerzéséhez biztosított
támogatást (2-2 db felnôtt háziorvosok, 1 db
fogorvos) részére.
A Kt. 12 igen szavazattal elfogadta a kistérségi társulás tagdíját (500 Ft/fô állandó
lakos)
Eperfesztivál pályázat
A Képviselôtestület pályázatot hírdet az
Eperfesztivál pénzügyi, technikai lebonyolítására, melyrôl a hírdetés a honlapon
(eperfesztival.com) megtekinthetô, a Polgármesteri Hivatalban átvehetô.
Március 9–10. munkarend
A március 15-i ünnep körüli munkanap
módosítása miatt a Polgármesteri Hivatal
március 9-én (pénteken) egész napos (8–16
óráig) ügyfélfogadást tart, 10-én (szombaton) és 16-án (pénteken) zárva lesz!

2007. márciusi programok
Folytatás az 1. oldalról
Március 10. Kézmûves foglalkozás –
Nemzeti ünnepünk jelképei címmel!
Foglalkozások: kokárda készítés, krumpli
puska, mézeskalács sütés, üvegfestés, stb..
Helyszín: Népház. Idôpont: 1400–1700
Március 14.
I. rész
– ünnepi beszéd
– koszorúzás
Helyszín: Tahitótfalu Hôsök tere
Idôpont: 1730
II. rész
– ünnepi beszéd
– ünnepség az 1848-as forradalom emlékére
– ünnepi mûsor, bemutatják a Pollack

Mihály Általános és Zeneiskola 6. osztályos tanulói
– Tolnay Miklós
– díjátadás (díszpolgári emlékérem, ifjúsági díj)
Helyszín: Sportcsarnok. Idôpont: 1800
Március 17. Ruhabörze
Helyszín: Népház. Idôpont 1400–1700-ig
Március 22–23. Beiratkozás a Pollack Mihály Általános és Zeneiskolába.
Idôpont: 800–1600-ig
Március 28. Színházi járatunk következô
állomása a Magyar Színház!
Darab címe: Tamási Áron - Ábel
Indulás: 1730-kor Tahitótfalu Hôsök tere

Eboltási értesítô
Az ebek 2006. évi veszettség elleni
védôoltásáról és féregtelenítésérôl
[81/2002 (IX. 4.) FVM rendelet].
Az eboltás helye és ideje:
Tahitótfalu: Kossuth L. u. Dunapart,
2007. márc. 20. kedd, 9–11 és 14–16 óra.
Tahi: Hajóállomás, 2007. márc. 22. csütörtök, 9–11 óra.
Oltó állatorvos: Dr. Patócs András
A Magyar Állatorvosi Kamara Pest megyei Szervezetének 16/2007 sz. határozata szerint:
Az oltás ára: 2400 Ft/kutya. A féreghajtó gyógyszer ára: 150 Ft/tbl. Adagja: 1
tbl./10 kg.
Azt a kutyát, amely egy éven belül veszettség elleni oltásban részesült és az
utolsó veszettség elleni oltástól 1 év
még nem telt el, az oltásra elvezetni
nem szükséges.
Pótoltás helye és ideje: ápr. 2–13 között, hétfôtôl-péntekig 16–17 óra között az állatorvosi ambulancia rendelôjében (Tahi, Elekfy Jenô u. 4) a fenti
feltételek mellett. Évközi lejárt ill. elsô
veszettségi oltások beadása egész évben, a fenti rendelôben – rendelési idô
alatt – beadatható.
Az évenkénti oltás és féreghajtás
kötelezô!
Tóth János jegyzô

Anyakönyvi hírek
Ebben az évben eddig született 4 fiú, 1
leány, összesen 5 gyermek.
Házasságot kötött 1 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Molnár András, 64 éves, Cinke u. 3.
Mikle Julianna, 83 éves, Dózsa Gy. u. 22.
Szabó Andor Zoltán, 23 éves, Hársfa u. 2.
Jegyrendelés/információ: Mengyi Gábor
Tel: 30/685-9914
Március 31.
Bábszínház. Idôpont: 1000
Hagyományôrzô kör filmvetítése
Téma: Szente András és felesége
Idôpont: 1500
Helyszín: Népház
Mengyi Gábor

A Helyi regionális
televízió mûsorának
sugárzási idôponjai
csütörtök: 1800-tól (új mûsor)
vasárnap: 1800-tól (ism.)
hétfô: 1000-tól (ism.) és 1800-tól (ism.)
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Rendôrségi hírek
Tisztelt tahitótfalui lakosok!
A februári hónapban községünk útjain
szerencsére csak néhány anyagi káros,
vagy kisebb sérüléssel járó közúti baleset
történt. A balesetekre ismét jellemzô volt,
hogy az okozó gépkocsi vezetôje gyorsan
közlekedett, szabálytalanul elôzött, vagy
figyelmetlenül vezetett.
Tahitótfalu területén a hónapban négy
bejelentett bûncselekmény történt. Mind
a négy cselekmény kisebb értékre elkövetett lopás volt. A négy bûncselekmény
közül most kettôt emelnék ki önöknek,
mivel úgy tûnik, nem csak községünket
érinti, hanem a környékbeli településeken
is volt már hasonló cselekmény.

APEH sajtóközlemény:
Tájékoztató az illetékbevételek alakulásáról
Az APEH az illetékbevételek alakulásáról a
40/2006. PM rendelet 6.§-a alapján minden
hónap 15-ig tájékoztatást tesz közzé a
www.apeh.hu honlapján a Szervezet/Üvegzseb menüpont alatt. A megjelentetett adatok egyfelôl az illetékbevételek képzôdését,
másfelôl a felosztását tartalmazzák, amelyek
ezáltal minden érdeklôdô számára megismerhetôvé válnak. Mint ismeretes 2007.
január 1-tôl az illetékhivatalok az APEH
szervezetébe integrálódtak, s tevékenységüket ettôl az idôponttól már az új szervezeti
struktúrában látják el.
Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal

Lomtalanítás
Tavaszi lomtalanítási akciónkra a következô idôpontokban kerül sor:
Tahiban:
Kirakodás március 31 és április 1.
Elszállítás április 2-án (hétfô)
Tahitótfalu – sziget:
Kirakodás április 10-11.
Elszállítás április 12-én (hétfô)
Kérjük lomtalanítási akciónkat vegye
igénybe, apadjon a falu körül szétszórt
lomok mennyisége, védje ezzel is környezetünket! 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!

A két bûncselekménybôl egy esetben
mezôgazdasági eszközöket, egy esetben
pedig közterületen tárolt, de hatósági
jelzés nélküli, forgalomból kivont személygépkocsi tûnt el.
– Adatgyûjtés után feltételezhetô, hogy
mindkét lopást olyan személy vagy személyek követték el, akik vas- és színesfém gyûjtésbôl tartják fenn magukat.
– Továbbá megállapításra került az is,
hogy a területen 2-3 különbözô több fôbôl álló csoport járja az utakat és „gyûjtik” a vashulladékot. Esetlegesen lakásokba becsengetve próbálják rávenni az
ott lakókat, hogy adjanak el nekik
vashulladékot. Ezek a személyek nem a
környéken található átvevôhelyekre
szállítják az összegyûjtött dolgokat,
hanem távolabb mindig másik telepre
viszik azokat.

– Ez a tény sajnos nagymértékben megnehezíti az esetek felderítését és az eltulajdonított tárgyak megtalálását is.
Ezért kérem, hogy azonnal értesítse a
rendôrséget, amennyiben olyan személyeket látnak, akik vashulladék gyûjtéssel
foglalkoznak, és házról – házra járnak.
Továbbá ezen személyek gépkocsiján,
olyan tárgyakat látnak, ami szemmel
láthatóan nem vashulladék, hanem valamilyen jó állapotban lévô eszköz, szerszám.
Kívánok önöknek további bûn és balesetmentes napot.
Március havi fogadó óra:
7-én 16 és 18 óra között
26-án 16 és 18 óra között
Hegedûs Gábor r. ftörm.
Körzeti megbízott

APEH sajtóközlemény:
A 2007. március 1-je és március 31-e között
alkalmazható üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló –
többször módosított – 1995. évi CXVII.
törvény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi
az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatalt,
hogy havonta tegye közzé a tárgyhónapban a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan
alkalmazható üzemanyagárat.

- ESZ 98 ólmozatlan motorbenzin 259 Ft/l
Gázolaj
243 Ft/l
Keverék
268 Ft/l
Ha a személyi jövedelemadó törvény
hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplô
árak szerint számolja el, nem szükséges az
üzemanyagról számlát beszerezni.

Ólmozatlan motorbenzinek:
- ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin 248 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet
Egy kép a télbúcsúztató farsangi felvonulásról:
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2007. március 2.
Arany János születésnapja
Legnagyobb
epikus költônk
élete és költészete az igényesség, a lelkiismeret, az emberség példája.
1817. március 2-án született Nagyszalontán.
Apja Arany György, anyja Megyeri Sára.
14 éves korától segédtanító, a debreceni kollégiumban tanul, de 19 évesen vándorszínésznek csap fel.
1836–39: Nagyszalontán tanár, 1840-tôl
jegyzô. Felesége Ercsey Julianna, gyermekei: Juliska és László (költô és népmesegyûjtô). 1847-ben másodszor nyeri el a
Kisfaludy Társaság pályázatán az elsô helyet, mûvével, a Toldival a sikert és Petôfi
barátságát is megszerzi.
A szabadságharc után Geszten nevelôsködik, majd 1851-tôl 1860-ig Nagykôrösön
tanít.
1860-ban Pestre költözik, folyóiratokat
indít, 1870-tôl az Akadémia fôtitkára. Élete

2007. március 27.
Színházi világnap
Shakespeare Ahogy tetszik címû vígjátékának negyedik felvonásában hangzik el
Jacques szállóigévé vált híres monológja:
„Színház az egész világ” .
Március 27-én a világ figyelme a színház
felé fordul, hogy az emberek, a nézôk vagy
a szakma ismert és kevésbé ismert elkötelezettjei tisztelegjenek Thália temploma elôtt.
Ilyenkor rendhagyó módon a színház felé
fordulunk, elôtte tisztelgünk. Reményke-

Nemzetközi Nônap

végén sokat betegeskedik, de költészete
legszebb lírai alkotásai, az Ôszikék ekkor
születnek.
1892-ben Budapesten hal meg.
1848-ban írt versével emlékezünk a 190
éve született Arany Jánosra.
ÉL-E MÉG AZ ISTEN?
Él-e még az Isten... magyarok Istene?
Vagy haragra gerjedt népének ellene,
És elhagyta végkép,
Hogy rabló, zsivány had, bérbeszedett csorda
Égesse, pusztítsa, öldökölje sorba
Régi kedves népét?
Él-e még az Isten - az az Isten él-e,
Ki e dús Kanaán országba vezérle
Mint Izráelt hajdan,
Hozván ôseinket füstnek fellegében,
Égre felpirosló tûz-oszlop képében,
Véres viadalban?
dünk, hogy a színházba járás kultusza március 27-én újra ránk köszön, és ezzel a közönség színház iránti elkötelezettségének biztató jövôképét is elôrevetíti.
Márciusban, a rendszeres színházba járó
közönségünkkel az Ábel trilógiából készült
zenés színpadi játékot nézzük meg:
A 15 éves Ábel, akit apja erdôpásztornak
ad a Hargitára, elindul a rengetegbe, a
rengeteg erdôbe… Ezer mesében indul így
egy gyermek a nagyvilágba, az életbe egy tarisznyával, amelyet az édesanyja tömött
meg ennivalóval. Ábelnek azonban ravasznak kell lennie, hogy meg tudjon állni a viharos erdôben, melybe az élet kézen fogva

Él-e még az Isten, - az erôs, hatalmas,
Aki elleninken adott diadalmat
Száz-meg-száz csatákon?
Aki ujjainkat kardhoz egyengette,
Nevünket dicsôvé, félelmessé tette
Széles e világon?
Él-e még az Isten, ki erôs karjával
Megtartott, megôrzött ezer éven által
Egész mostanáig?
Ki annyi veszély közt nem hagyá elveszni,
Töröknek, tatárnak martalékul esni
Árpád unokáit?
Él még, él az Isten... magyarok Istene!
Elfordítva sincsen még e néprôl szeme,
S az még, aki régen:
Harcra hát, magyar nép! Isten a vezéred:
Diadalmat szerez a te hulló véred
Minden ellenségen.

Mengyi Gábor
fölvezette. Meg kell tanulnia, hogy túljárjon
az emberek eszén, és még inkább meg kell
tanulnia, hogy a tréfa édes ízével vonja be
azokat a dolgokat, melyek máskülönben nagyon is keserûek volnának. Mert ott is, a
havasok magányában is megjelenik a pénz,
a hatalom, a törvény, az egyház, no meg a
szerelem…
Mi célra vagyunk a világon? – csendül fel
újra és újra a kérdés. Ábel hosszú utat jár be
– a siheder fiúból sokat megélt felnôtté válik
–, mire a választ megleli. „Azért vagyunk a
világon, hogy valahol otthon legyünk
benne”.
Mengyi Gábor

Utazás 2007 kiállítás – összefogunk
2007. március 29-április 1. – 30. kiállítás

1857. március 8-án New Yorkban 40 ezer
textil- és konfekcióipari munkásnô sztrájkolt
a béregyenlôségért és munkaidô csökkentésért. Erre emlékezve 1910 augusztusában
Koppenhágában Clara Zetkin javaslatára
elhatározták, hogy NEMZETKÖZI NÔNAPot
tartanak. Magyarországon 1914-ben ünnepelték elôször.
Madách Imre: Az ember tragédiája
(részlet)
Nyolcadik szín
Minô csodás kevercse rossz s nemesnek
A nô, méregbôl s mézbôl összeszûrve.
Mégis miért vonz? Mert a jó sajátja,
Míg bûne a koré, mely szülte ôt.

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása idén második
alkalommal szerepel az Utazás kiállításon,
ezzel is lehetôséget biztosítva a térség 13
települése, azok vállalkozói, programgazdái,
turisztikai attrakcióval és termékkel rendelkezô egyesületei részére, hogy együtt jelenjenek meg ezen a nagyszabású, ezreket vonzó turisztikai rendezvényen.
Újdonság és az együvé tartozást mi sem
jellemzi jobban, hogy két turisztikai szempontból legjelentôsebb településünk:
Szentendre és Visegrád város a DPÖTKTval karöltve egy közös standot bérel.
A standon helyet kívánunk biztosítani
valamennyi fent felsorolt, turizmushoz kap-

csolódó szervezetnek, cégnek.
Kérünk mindenkit aki meg kíván jelenni
standunkon akár prospektussal, személyesen, termékbemutatóval, kézmûves foglalkozással, vagy csupán a minél attraktívabb
megjelenésünkhöz, vendégcsalogatáshoz
szeretne hozzájárulni, az jelentekezzen az
alábbi elérhetôségeken:
Szentendrén: Kammerer Zsófia, 06-26503-398; kammerer@ph.szentendre.hu
Visegrádon: Berta Barbara, 06-305882542; barbara.berta@citromail.hu
Többi térségi településrôl: Dánosné Pillér
Judit info@dunakanyar-pilis.hu; 26-505-404;
T/F 26-312-437
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A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...
A. Szente András és felesége
A. Szente András is egyike azoknak, aki a
mai napig abban az utcában él, ahol felnôtt,
és családot alapított. Gábor Áron utca egykori lakói voltak Németék, Debreczeniék,
Zabolaiék, Bugyeláék, Bálinték, Karneválék,
Mészárosék, Bánhegyiék, Stiblárék, Seresék, Vinczéék, Nagyházúék, Királyék, Malikék, Gombaiék, Bujdosóék, Katonáék, Budai Istvánék, Lengyelék, Dombóék, Kollárék. Egy kezünkön megszámolhatjuk, hogy
hány család él ma is itt a felsoroltak közül.
Szülei, A. Szente András és Papp Julianna
a saját 2,5 hektáron és több bérelt földön
gazdálkodott. A szülôk a jelenleg András
bácsiék lakta ház helyén álló kétszobás
házban éltek. Valamikor két család élt itt és
két házszámmal rendelkezett az épület.
András bácsi Nagyházú nevûre emlékszik az
akkor itt élôk közül.
Háziasszonyunk, született H. Csereklye
Julianna felmenôi 120 évig harangozók voltak a református templomban. A „H” betû
erre utal a család, így édesapja H. Csereklye
Sándor neve elôtt. Róka Juliannát vette
feleségül, házasságukból Juliska nénin kívül
még négy gyermek született.
Szente András pontosan emlékszik a II.
Világháború idején falunkba bevonuló
német egységekre és a Nagyároknál lezuhant német repülôgépre. A kéttagú legénység szerencsésen túlélte a zuhanást. Ebbôl
az idôbôl egy másik repülôhöz kötôdô
emlékét is felelevenítette. Román katonai
gép szállt le a Szigetfarok-Pankútnál. Az
eltévedt repülôgép személyzete azt hitte,
hogy az orosz csapatok már itt tartózkodnak. A falu lakossága az árván maradt gépet
szétbontotta, elhordta. A gépen levô kilenc

bombát tûzszerészek robbantották fel.
Gyerekként András bácsi is szemtanúja volt
a bombák megsemmisítésének. A robbantógödör kiásásában Papp József biztosan
közremûködött, Baranyai László jelenlétében már bizonytalan volt. Robbantáskor a
váci és tahitótfalui lakosságot felkérték,
hogy az ablakokat nyissák ki. A német megszállás történetéhez tartozik, hogy hét német katona halt meg a Váci-révnél. A faluba
hozott holttesteket az iskola kerítésénél fektették el. András bácsi nem felejti, hogy
egyikük, egy szôke katona akkor még élt. Az
elesetteket a református temetôben temették el, sírjukat hosszú ideig Perjesi mama
gondozta.
Az elsô orosz katonák a Gyöpöknél léptek
Tótfalu területére, folytatta visszaemlékezését házigazdánk. Szente képviselôvel tárgyaltak, Nagyházú János tolmácsolt. Nagyházú még az I. Világháborúban négy évig
volt orosz fogságban, oroszul is ott tanult
meg. András bácsiéknak és Rajos Istvánnak
kellett a Váci-révhez fuvarozni az orosz katonákat. A Vácon levô orosz egységek nem
tudtak az itt tárgyaló orosz küldöttségrôl, a
szekereket aknazáporral szórták meg. Két
lovat szétszaggatott az aknatûz, András bácsi a révtôl a faluba vezetô „befutóárokba”
ugorva vissza tudott menekülni. Mindenki
túlélte a támadást, a kalandot ô maga kisebb
aknaszilánktól kapott sérüléssel megúszta.
Az orosz csapatok itt tartózkodtak már,
amikor Tahiban valaki feladott két német
katonát. Beta Csereklye Józsefnek kellett a
foglyokat és az orosz kísérôiket fuvarozni a
Váci-révig. A Dunai átkelésnél az egyik német katona a csónakból a vízbe vetette magát, az orosz katonák utána lôttek. Nem tudni, hogy a német katona túlélte-e a szökést.
Az oroszok, a felrobbantott híd újra építé-

séhez, a falu lakosságából gyûjtötték össze
a munkaerôt. A Marosi-féle szérûn levô pajtát felgyújtották, a tûzoltásra érkezô lakosságot már nem engedték haza, egy hétig kellett robotolniuk. Az óvodában szállásolták el
ôket, a rokonság látta el élelemmel a szabadságuktól megfosztott embereket.
Egy magyar katona halálának emléke kötôdik a faluhoz. 1945-ben a váci Duna-ágon
levô uszályon kapott srapnelszilánk találatot
a nágocsi születésû Fummer Béla. A katonát
a református temetôben temették el. Ecsedy tiszteletes úr vette magához a katona iratait, ô értesítette az elhunyt családját. A hozzátartozók eljöttek Tótfaluba, Surján Józseféktôl kértek kölcsön pénzt, hogy elszállítsák, és otthoni földbe temessék el halottukat. A katona felesége arról a piros pulóverrôl ismerte fel férjét, amit ô készített számára. A halott Nágocsra való szállítását András
bácsiék vállalták. Velük tartott még Nagyházú János is, orosz tudására szükség volt, az
országban még harcok folytak. Másfél nap
alatt értek lovas kocsival Nágocsra. A visszavezetô úton Székesfehérvárnál találkoztak a
fogságba esett Csizmadi Andrással és Sisa
Pista zenésszel. A foglyok csak kikiáltani
tudtak, hogy a hazatartók hozzák el hírüket
az itthoniaknak.
1948-tól András bácsi a Vízmûveknél vállalt munkát. A tótfaluiakból álló brigádba
került, kubikus munkát végeztek. A brigád
vezetôje Zagyvai János volt, a brigádban
Ezékiel Lajos, Tordai Mihály, Papp József,
Budai József, Tóth János, Heves János, Gombai József és Tóth János dolgozott még. Sok
helyen dolgozott a brigád, egy rövid ideig a
tótfalui Duna szakasz töltését erôsítették
meg, mivel a gát nem volt egybefüggôen
megépítve. A töltést a Gombaszögi-villától
a megyeri keresztgátig másfél-két méter

...és most
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magasságra emelték. A földet a mai ártérbôl
kubikolták ki.
1950-ben a szentendrei Cementgyárban
helyezkedett el, még abban az évben behívták katonai szolgálatra. Az alapkiképzés
után nem sokkal Vácra került híradósnak.
Nevetve mesélte, hogy távcsôvel látta édesanyját, amint kolbászért megy a padlásra.
Folyamatosan léptették elô. Már ebben az
idôben is tervezték, hogy Visegrád környékén vízierômûvet építenek. A víz sebesség
méréséhez 180 fáklyát engedtek le Pilismaróttól Kisorosziig. Visegrádon Rákosi Mátyás is megtekintette a látványos mérést,
mondta el az akkor már szakaszvezetôvé
elôléptetett Híradós. András bácsi egysége
építette ki a telefon összeköttetést a megfigyelôpontok között, még a Prédikálószékre
is el kellett juttatni a telefonvonalat. Az itt
végzett jó munkájáért ôrmesteri rangra
emelték.
1947-ben ismerkedett meg feleségével.
Juliska néni elmondta, hogy szülei 15 hol-

don gazdálkodtak, de gyerekkorában Leányfalura költöztek. A Cserni-villába mentek el
mindenesnek. Cserniéknek itt 25 holdjuk
volt, gazdálkodással is foglalkoztak. A család
egy kétszobás házat kapott tôlük. Nyolc és
fél évet laktak itt, majd a Cserni-villa államosításakor költöztek vissza Tótfaluba, a Bem
utcába. A szülôk 1961-ben építettek saját
házat a Vörösmarty utcában.
András bácsival 1949-ben, egy húsvéti
mulatságon ismerkedett meg. 1953-ban szerelt le András bácsi, még ebben az évben
házasságot is kötöttek. Juliska néni bedolgozóként járult hozzá a családi kasszához.
Éveken át több egyedül maradt idôs utcabelit gondozott. András bácsi 38 év után
kénytelen volt befejezni a munkát a Cementgyárban, rokkantnyugdíjas lett. A felsoroltak ellenére egész életüket mégis a mezôgazdasági munka határozta meg. 1961ben építették fel a régi családi ház helyén
otthonukat. Három gyermekük született.
Judit a legidôsebb, ôt követték az ikrek.

A hónap régi tárgya

Egy leírás községünk címerérôl
Falunk egykori jegyzôjének, Kontra Imrének
írásai között találtunk rá községünk címerábrázolásának egyik magyarázatára.
„A XV század elején községünk az akkor
fénykorát élô Visegrád várához tartozik. Lakossága földmûveléssel kismértékben, de annál
inkább állattenyésztéssel foglalkozik. Híres
sajkás, hajós nép, hajóikkal, vontatólovaikkal a
Dunát egész hosszában bejárják. Ma már ki nem
deríthetô okból de valószínûleg az udvar és
Visegrád közötti szolgálatokért kapta községünk Zsigmond királytól a pecsétjén a címer
használati jogát, mert egyike a legrégebb címereknek. A címernek az Országos levéltár által
közölt leírása a következô: a címerkép:

Köszönet!
Az „Ôszirózsa” Nyugdíjas Klub 13 éve
alakult. Ez idô alatt az iskolaigazgatók azzal
segítették klubunkat, hogy minden hétfôn este
össze tudtunk jönni a Népház nagytermében,
és rendezhettünk bálokat, zenés mûsorokat,
vacsorákat, nyugdíjas találkozókat, stb.(térítés
mentesen). Köszönjük!
Mivel a Népház udvarán lévô önálló épületet
az iskola nem használja tovább, a képviselôtetület megszavazta és átadta a Nyugdíjas
Klubnak használatra. Mi nagy örömmel hoztuk
rendbe. Nagyszerû kis klubhelyiséget alakítottunk ki, sok önzetlen ember segítségével.
Dubniczki István, Elter József, Csorba András
(Bábi), Király Gábor, Németh János munkáját
és odaadását köszönjük!
A 13 év alatt sok problémával fordultam

a visegrádi vár felhúzott rostélyú nyílt várkapuját ábrázolja, kétoldalon a kockakövekbôl
épített alacsony ormos bástyafallal. A kapu
mögül és föléje szintén kockakövekbôl épült
hatszögletû magas torony emelkedik, gombosvégû tetôvel, mely alatt köröskörül rácsozott ablakok láthatóak. A torony baloldalán
növekvô emberarcú ezüst félhold alatt a kis
címerpaizs jobbra nézô sassal ezüst mezôben a
brandenburgi vörös sas, Zsigmond királynak
Brandenburg ôrgrófjának családi címere. A
torony jobb oldalán lebegô hatású arany csillag
alatt Magyarország korábbi címerpaizsa lebeg,
jobbról vörössel és ezüstel hétszer vágott
mezôvel, a baloldali kék mezôben két csillaggal.
Budai Mihály polgármesterhez. Soha nem mondott nemet, mindig mellettünk, az idôsek mellett állt, mindenben segítette a klub mûködését.
Mindannyian köszönjük!
Még hátra van a klub berendezése, a falak
dekorálása, stb. és ebben Aladics Antal grafikusmûvész van segítségünkre. Köszönjük!
Külön köszönjük Wágner Péter képviselô
anyagi támogatását!
Tisztelt „szépkorúak”, és nem idôsek!
Szeretettel várjuk azokat, akik részt vennének klubunk életében. Új emberek, új ötletek,
frissítenék klubunk amúgy is mozgalmas életét.
Tisztelet és köszönet Tahitótfalu minden
jóindulatú, segítôkész emberének, akik barátsággal, egy mosollyal, egy kézfogással fordulnak
felénk, a nagymamákhoz, nagypapákhoz!
Katonáné Nyírô Ágnes
Klub vezetôje

Erzsébet és András Julianna napkor született, ahogy András bácsi fogalmazott névnapi ajándékként érkeztek. Unokáikról szeretettel és büszkén meséltek.
Juliska néni azt kívánja az utódoknak,
hogy nyugodtan éljenek. András bácsi azzal
zárta a beszélgetést, hogy mindenki szeresse egymást, szeresse a családját és az idegeneket. Mindenki gondoljon a holnapra,
hogy a gyerekeiknek jobb legyen. Legyenek
jó kedvûek, tette még hozzá.
Köszönjük a beszélgetést!
Március 31-én 15 órakor vetítjük le a
házaspárral készült beszélgetést a Népházban. A vetítésen további eseményeket tudhatunk meg a szovjet csapatok itt tartózkodásáról, a háború utáni hidakról, András
bácsi katonai elôléptetéseinek történetérôl,
az augusztus 20-i búcsúról. Megtudhatjuk
továbbá, hogy az esküvôjükön a bort miért
a ház padlásáról mérték. Szeretettel várunk
mindenkit.

Zsigmond király nejének a Czilley családból
származó Borbála királynénak címere.
Zsigmond király és Borbála királyné az 14061437 közötti években uralkodtak, czimerünkön szerepelô családi címerük kétségtelenül
bizonyítja, hogy községünk címerét tôlük kapta
s így ha címeradományozásra vonatkozó okirat
nincs is meg többé, kétségtelen az is, hogy
címerünk most 550 éves.”
Az írás közreadásnál az eredeti formát és
helyesírást követtük.
Továbbra is várjuk az olvasók segítségét, hogy a tulajdonukban levô régi írások egészét vagy részleteit községünk
lapjában leközölhessük. Az eredeti írásokat a tulajdonosnak visszaszolgáltatjuk.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

A nyugdíjas klub
programajánlata
2007. március 19-én este 1800-kor
mindenkit sok szeretettel vár
a tahitótfalui nyugdíjas klub!
Az est vendégei:
Horváth Sándor cigányzenekara
Korány Márta
Molnár László
Magyar Köztársasági Érdemrenddel
kitüntetett
Tolnay András
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Belépés: 500 Ft
Információ: 20/421-9410
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Nyilvesszô
a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász
Sportegyesület rovata
Szeretettel üdvözöljük a kedves olvasót!
Ettôl az évtôl kezdve egy, az íjászat iránt
érdeklôdôk, illetve már íjászók részére egy
az íjászat technikáját és az íjászedzéseket
érintô sorozatot indítunk útjára, természetesen az aktuális híreink mellett.
Tehát akkor most elôször az aktualitásokról: köszönhetôen az iskola vezetésének és az Önkormányzatnak, kedden és
csütörtökönként este fél 7 és fél 9 között
a Népházban tudunk edzeni. Itt elsôsorban a technika csiszolására fektetjük a
hangsúlyt, mely fix távolságról tudunk lôni igen jó körülmények közt. Aki szeretne
csiszolni a technikáján, annak Papp Karcsi
és jómagam szívesen állunk a rendelkezésére. Felhívjuk minden tagtársunk figyelmét, hogy a tagdíjak befizetésének határideje március 15. A tagság feltétele ennek
rendezése!
Az edzések, idôjárás függvényében a pályánkon hétvégén is folytathatók, mivel a
távolságbecslés, illetve a terepviszonyok

közötti lövések gyakorlására ez az igazán
alkalmas edzés.
Az idei elsô szabadtéri verseny március
15-én Szentendrén lesz, aki erre készül,
annak mindkét edzési lehetôség adott.
Most akkor pár szót az edzések mikéntjérôl. Mindenki, aki íjászik, elôbb – utóbb
szembesül azzal a kérdéssel, hogy az íjászat melyik ágában szeretne versenyezni.
Ez ugye lehet pályaíjászat 30–90 m-es távokon különbözô méretû kör alakú céltáblára, lehet terepíjászat 10-60 m-es távokon
terepviszonyok közt különbözô méretû
kör alakú céltáblákra és lehet 3D vadászíjászat szintén terepen 5–50 m közötti méretlen távon, állatalakos célokra. Ennek eldöntése azért fontos dolog, mert az edzéseken ezeknek a szituációknak a gyakorlása fontos. Mire is gondolok? Amíg a pálya
íjászok 3-as sorozatokat lônek, addig a 3D
–ben egy vagy két lövés lehetséges, attól
függôen, hogy az adott szervezet szabályzata mit engedélyez az adott versenynapra. Eszerint az edzéseken célszerû egy lö-

Óvoda avató – ház szentelô
2007. február 19-én a Tahitótfalui „KINCSESSZIGET” Waldorf irányba tevékenykedô Óvoda avatóját és ház szentelôjét ünnepeltük. Füzes Ádám atya áldotta meg az
épületet és közösségünket. A Szív Lelkiségi
Központból Gellért atya néhány kedves
szóval köszöntött bennünket. A Tahitótfalui Katolikus Egyházi Kórus Kovács Miklósné vezetésével, szép mûsorával emelte
az ünnep fényét. Nagyon köszönjük.
A kedves vendégek finom süteményekkel leptek meg minket és ajándékokat is kaptunk. Köszönjük szépen!
A Tahitótfalui Waldorf Óvodáért Alapítvány 2005-óta dolgozik egy óvoda létrehozásán. 2006. szeptemberében sikerült
mûködési engedélyt kapni a Zrínyi utca
33. szám alatti ingatlanra. Jelenleg 1 csoporttal (24 gyermek) mûködik, naponta

Megszülettem!
Kedves Szülôk!
Sokszor felvetôdött a kérdés, miért nem
kerülnek be a megszületett gyermekek név
szerint a Községi Tájékoztatóba. Az újság
szerkesztô bizottsága eddig adatvédelmi
okokból nem hozta, nem is hozhatta nyilvánosságra az újszülöttek neveit. A szülôk
kérésére azonban megtehetjük, és szeretnénk is megtenni ezt. Készítettünk egy

730-13 óráig. Integrál sajátos nevelési
igényû gyermekeket is. A szabad játék és a
mûvészeti tevékenységek mellett a természetes anyagok, játékok használata fô
hangsúlyt kap, a napi, a heti és az éves ritmusban. Az ünnepkörökhöz kapcsolódó
szokások, mesék, tevékenységek segítik a
gyermekek számára az ünnep megélését.
Az egészséges életmód alakítását bio
minôségû ételekkel valamint rendszeres
friss levegôn történô mozgással segítjük. A
gyerekekkel kis bio konyhakertet mûvelünk. Gyümölcs fák és bokrok, szôlôlugas
biztosítják a friss bio gyümölcsöt.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik munkájukkal, adományaikkal segítették óvodánk születését.
Horváth Alíz óvodapedagógus
06-30-55-777-85
egyszerû ûrlapot, melyen a gyermek nevét
és születési dátumát kell csak feltüntetni.
Az édesanya vagy édesapa pedig aláírásával
igazolja az adatok helyességét, valamint
hozzájárul azok közléséhez. Amennyiben
támogatják elképzelésünket, kérjék a szerkesztô bizottság által összeállított ûrlapot a
védônôktôl. Csak azon gyermekek nevét
tudjuk közzé tenni, akik szülei erre felhatalmaztak bennünket. Reméljük egyre többen
élni fognak a lehetôséggel.
Szerkesztô bizottság

vést leadni egy adott célra, mert az elsô lövésnek mindenképpen jónak kell lennie,
míg, ha valaki pályára edz, annak három
igen pontos lövést kell leadnia mindannyiszor.
Ha valaki íjászni szeretne, az elsô kérdés, hogy milyen íjat vegyen. Erre vonatkozóan tanácsot adni igen nehéz, mivel ez
igen sok mindentôl függ. Az egyetlen jó tanács az, hogy keressen fel egy egyesületet,
ahol erre a kérdésre választ talál és segítséget is kap.
Az edzések célja, hogy a megfelelô mozgáskoordinációt el lehessen sajátítani, és
ezt lehessen begyakorolni. Tapasztalatból
mondom, hogy egy rosszul begyakorolt,
vagy rossz mozdulatsor gyakorlása éveket
vesz el egy íjász sikeres pályafutásából,
ezért érdemes ezt tapasztalt íjászoktól, edzôktôl elsajátítani.
Ha bárkinek kérdése lenne, vagy csak
érdeklôdik irántunk, akkor honlapunkon
sok kérdésre választ talál honlapunkon,
mely a www.takise.hu címen érhetô el.
A következô számban az íjászat alapjaival foglalkozunk.
Megköszönve megtisztelô figyelmüket:
Képiró Gábor

Nektek is hiányzik
a bölcsôde?
Nincs rá pénz – sokszor hallhatjuk ezt
mostanában, ha szociális ügyekrôl van szó.
Pedig lehet, hogy összefogással és egy kis
odafigyeléssel is elintézhetôek a problémák.
Bizonyára sok szülônek jelent gondot
Tahitótfaluban, hogy nem tudja hol elhelyezni kisgyermekét. Éppen ezért elsô lépésként kérem minden olyan szülô jelentkezését, akinek
– problémát jelent gyermeke elhelyezése,
– várhatóan a jövôben szüksége lesz bölcsôdei szolgáltatásokra.
A kezdeményezés támogatásának módja
a BÖLCSÔDEI IGÉNYFELMÉRÔ ÛRLAP
aláírása 2007. április 15-ig. Az ûrlapot az
alábbi helyeken lehet aláírni:
1. Védônôi szolgálat elôterében (Kossuth
Lajos út 30.)
2. Tahisi óvodában (Almásy László út 17.)
3. Tótfalusi óvoda öltözôiben (Petôfi Sándor út 12.)
4. Gyermekorvosi rendelô várójában (Ifjúsági út 11.)
További információ és JELENTKEZÉS
TELEFONON:
Péli Noémi (mobil: 06 20 4473588)
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Fábián Zoltán mese- és prózamondó verseny, 2007.
„A mûvészet a kimondhatatlan tolmácsa”
Goethe
A Fábián Zoltán mese- és prózamondó
versenyt minden évben az író születésnapja körül (1926. jan. 30-án született)
rendezik meg a Dunakanyar általános
iskolái, hiszen Leányfalun élt.
Ez az idei már a 12. alkalom volt. Nagy
öröm, hogy hagyománnyá vált a mesemondás és a versenyeken oly ritkán szereplô magyar írók elbeszéléseit és novelláit is meghallgathattuk.
De ki is volt Fábián Zoltán?
Méltatlanul keveset tudunk róla. Pedig
már az elsô könyvével, az 1952-ben megjelent Utak c. elbeszélésgyûjteményével
József Attila-díjat kapott.
Újabb elbeszélései a Hegedûszó, a Három kiáltás, Déltôl hajnalig és Vízipálma
címen jelentek meg 1956 és 1977 között.
Ítélet c. regényét 1961-ben írta. Kulin
György csillagászprofesszorral együttmûködve, A. F. Bian néven, három tudományos-fantasztikus regényt írt.
1970-tôl haláláig (1983) a Magyar Írószövetség titkára volt.
Európai utazását – mellyel a magyar
könyvkiadást próbálta elôsegíteni – az
Íme, Európa c. útinaplójában követhetjük
nyomon.
Útjára indította az Olvasó népért mozgalmat és alapítója volt az Új Auróra folyóiratnak.
A versenyre Dunabogdányból, Kisorosziból, Leányfaluról, Nagymarosról,
Szentendrérôl, Szigetmonostorról, Vácról és Visegrád két iskolájából érkeztek
diákok, természetesen a helyi indulók
mellett. Összesen 45-en három kategóriában (1. kategória: 3-4. oszt., 2. kategória: 5-6. oszt., 3. kategória 7-8. oszt.).

A versenyt iskolánk igazgatónôje, Gillich Péterné nyitotta meg, majd felcsendült az író hangja magnófelvételrôl. Nagy
szeretettel köszöntöttük Mária nénit,
Fábián Máriát, aki ennek a versenynek
mozgatórugója, lelkes motorja.
A három korosztály külön-külön versenyzett.
A zsûri tagjai voltak:
3-4. osztályosok versenyében
Horányi Sándorné, a Pollack Mihály Ált.
és Zeneiskola tanára
Maday Emôke, színész-elôadómûvész
Mezei Anna, a visegrádi Áprily Lajos Ált.
Isk. volt igazgatója
5-6. osztályosok versenyében
Földesdy Gabriella, a Kárpát-medencei
Irodalomtörténeti Társaságok Szövetségének titkára, középiskolai tanár
Dr. Sin Edit, a Ferenczy Múzeum munkatársa, muzeológus, irodalomtörténész
Szarvas Rita, a szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium magyar-történelem szakos tanára
7-8. osztályosok versenyében
Fábián Mária, az író testvére
Jékely Endréné, a leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola magyartanára
Tolnai Miklós, színmûvész-elôadómûvész.
A zsûri méltatta, hogy ily sokan neveztek,
dicsérte a diákok találó szövegválasztását, a
szép magyar beszédet és az értô elôadásmódot. A magas színvonalnak köszönhetôen a zsûri kétszer is megosztott 1.
helyet adott ki, illetve különdíjat is odaítélt.
Miközben a versenyzôk a Népház tantermeiben szerepeltek, addig a kísérô gyerekek a lenti nagyteremben társasoztak,
beszélgettek.
A verseny eredménye:
3-4. osztály
Különdíjban részesült, így az oklevél mel-

Köszönetnyilvánítás
A zsûri egybehangzó véleménye szerint
a 12. Fábián Zoltán mese- és prózamondó
verseny igen magas színvonalúra sikerült.
Nagy érdeklôdés kísérte a versenyzôk és a
kísérôk részérôl egyaránt. Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek jól felkészültek, szépen beszéltek és magas színvonalon teljesítettek. Érezhetô volt mögötte az

olvasmányélmény.
Kiváló volt a szervezés, az együttmûködés a jelenlevôk részérôl. Igazi ügyszeretet
vezérelte a tantestületet és a meghívott
zsûritagokat egyaránt. Nem is tudom eléggé megköszönni ezt a szíves, önkéntes
áldozatvállalást. Külön köszönöm a bensôséges, ünnepélyes hangulatot keltô

lé Fábián Zoltán: Íme, Európa könyvét kapta
Bodor Adrienn Nagymarosról.
1. hely: Makrai Márk (Vác) és Sidoo
Zsombor (Leányfalu)
2. hely: Kókai Bálint (Vác)
3.hely: Gyombolai Kristóf (Nagymaros)
5-6. osztály
Különdíj: Kovács Gábor (Leányfalu)
1. hely: Komjáti Péter (Tahitótfalu 5.b oszt.)
2. hely: Heves Szabina (Tahitótfalu 5. a oszt.)
3. hely: Köllô Zoltán (Szentendre, II. Rákóczi F. Ált. Isk.)
7-8. osztály
1. hely: Csoma Attila (Szentendre) és
Lelkes Péter (Vác)
2. hely: Hartai Kornélia (Tahitótfalu 7. oszt.)
3. hely: Vitéz Noémi (Visegrád, Áprily L.
Ált. Isk.)
A versenyzôk emléklapot, a nyertesek
oklevelet és könyvutalványt kaptak.
A kísérô tanárokat megajándékoztuk iskolánk névadójáról, Pollack Mihályról szóló kiadványunkkal. A zsûri munkáját pedig
iskolánk tûzzománc szakkörének pályázati
mûveivel köszöntük meg.
Nagy örömmel fogadtuk Mária néni (Fábián Mária) ajándékát, 10 kötetet, az író
Íme, Európa c. útinaplóját.
Végül köszönetet szeretnék mondani a
„Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért” Alapítványnak, hogy üdítôvel,
szendviccsel és pogácsával vendégelték
meg a versenyzôket és a kísérôket.
Köszönjük mindenkinek, aki segített a
verseny megszervezésében és méltó lebonyolításában.
Találkozunk jövôre a visegrádi Dunakanyar Erdei Iskolában!
Matus Klára
tanár

megnyitót. Az egész verseny gondos és
gördülékeny levezetése, a megelôzô elôkészítô munka, a gyönyörû emléklap, valamint a gyerekek felkészítése az iskolák
részérôl, végül a szíves vendéglátás mind
nagy elismerést érdemel.
Köszönetemet fejezem ki a Fábián
Zoltán Alapítvány nevében is.
Üdvözlettel és szeretettel:
Fábián Mária Magdolna
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Megalakultunk!

Téltemetés Tahitótfaluban
Idén is elbúcsúztattuk a telet, a hídról a
Dunába dobtuk a Kisze babát, koszorút,

2006. 12. 16-án megalakult a
SZENTENDREI-SZIGETI VETERÁNAUTÓS
ÉS MOTOROS EGYESÜLET (SZESZVAME)
Elnök:
Véber Alfréd (30) 222 5859
Titkár:
Takács József (30) 691-7837
Gazdasági felelôs:
Tekes Tamás (30) 691-7838
Amennyiben Ön rendelkezik veterán
autóval vagy motorkerékpárral vagy csak
egyszerûen vonzódik az ilyen jellegû jármûvek iránt, és szívesen lenne tagja egyesületünknek, keressen fel minket a fenti
telefonszámok valamelyikén, szeretettel
várunk minden jelentkezôt, leendô tagot.
Tisztelettel
SZESZVAME vezetôsége

Állatorvosi rendelô
a Tahi hídfônél
Állatorvosi rendelônk a Szabadság téren, a nagy parkoló mellett mûködik.
Munkámat a Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenôrzô Állomás nyilvántartásba vétele alapján jogosult állatorvosként végzem.
Haszonállatok és hobbi állatok gyógyításával, kezelésével, szállításukhoz és
egyéb feladatokhoz szükséges vizsgálatok
végzésével, igazolások készítésével is
foglalkozunk.
Kedvezményes, összevezetéses eboltás
a rendelôben:
2007. 03. 10. szombat 10-12 óra,
03. 17. szombat 10-12 óra,
03. 24. szombat 10-12 óra,
04. 14. szombat 10-12 óra,
04. 28. szombat 10-12 óra
E napokon az oltás díja: 2 400 Ft/eb,
féreghajtás 200 Ft/10 ttkg.
Egyéb napokon: 3 000 Ft/eb (H-P: 16-18
óra, Szo.:10-12 óra)
Házhozhívás: 26-385-152, 30-93-70-83
Dr. Szolnoki János
Dr. Erdôs Gizella

léggömböt is küldtünk vele, hogy messze
vigye tôlünk a telet.

Tahitótfalu
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HITELAKCIÓ!
Szabad felhasználású
fogyasztási hitel
Kamata változó, jelenleg évi 12%+évi 1% kezelési költség.
A hitelösszeg felsô határa 5 000 000 Ft,
maximális futamidô 10 év.
500 000 Ft-ig akár ingatlanfedezet nélkül is!
Teljes hiteldíj mutató (THM):
14,06 – 14,87%
Az akció 2007. február 1-tôl 2007. május 31-ig tart
Hitel
összege: (Ft)

Törlesztések db száma / összege:
12

24

36

48

6 766 5 390

60

72

84

200 000

17 907 9 540

500 000

44 766 23 850 16 913 13 474 11 433 10 092 9 150

96

108

120

4 574

1 000 000

33 826 26 947 22 866 20 183 18 299 16 913 15 859 15 036

2 000 000

67 652 53 894 45 731 40 336 36 598 33 826 31 717 30 072

3 000 000

80 841 68 596 60 549 54 896 50 738 47 575 45 108

4 000 000

107 788 91 461 80 732 73 195 67 651 63 434 60 144

5 000 000

134 734 114 327 100 914 91 493 84 564 79 292 75 180

Egyedi hitelbírálat lehetséges!
A fentiekben közölt információk tájékoztató jellegûek és nem minôsülnek a Takarékszövetkezet részérôl
konkrét ajánlattételnek! A Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja!

Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27., telefon: 06-26-387-187

Tahitótfalu
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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
2007-ben a támogatásra szánt pénzkeret
1.200.000 Ft.

– 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

költségeire használhatja fel 2007. december 31-ig.
7. A pályázatok beadásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtásának határideje:
2007. március 28-a. (szerda) 1600 óra.

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével
lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban (Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.) vehetô
át.

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal (2021 Tahitótfalu, Kossuth
L. u. 4.)

5. A támogatási döntés, az elbírálás határideje

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

3. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu
székhellyel rendelkezô
– Alapítványok
– Egyesületek
– Jogi személyiséggel rendelkezô szervezetek
– Jogi személyiséggel nem rendelkezô
szervezetek

A támogatások odaítélésérôl a Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság
javaslatára a képviselôtestület dönt legkésôbb 2007. április 30-ig.
A pályázókat a pályázati döntés után 5
munkanapon belül értesítjük az eredményrôl. A civil szervezetek az elnyert
támogatást a támogatási szerzôdésben
meghatározott módon egy összegben
vehetik igénybe.

Nem nyújthatnak be pályázatot

Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétôl számított 5 napon belül egy alkalommal lehetôség van.
Formailag nem megfelelô pályázatok elutasításre kerülnek.
8. További információ
A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Magyar Gábortól kérhetô a 309216-193 telefonszámon.

6. A támogatás formája
– Pártok
– Önkormányzati fenntartású intézmények
– Közalapítványok

A borítékra írják rá: „civil pályázat”

A támogatás vissza nem térítendô támogatás, melyet a támogatott szervezet célja
szerinti tevékenységének, mûködésének

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Tölgy kugli 1 800,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Tahitótfalu Község
Önkormányzata

DORCA KFT.
Épülettervezés,
kivitelezés
Cím: 2021 Tahitótfalu,
Tamási Áron utca 1/B.
Telefon/fax:
06-26-585-170,
585-171,
06-20-960-4288

VALENTIN ÉPÍTÉSZ IRODA
Épülettervezés ügyintézéssel.Családi ház, hétvégi ház, bôvítés, átalakítás, ipari
létesítmény tervezése! Iroda cím: 2000 Szentendre, Fulcó Deák u. 16/A.
Telefon: 06-20-9825-994. Tel,fax: 06-26-301-810
Eladó! Rétföld II. dülôben 1700 n.öl szántó, és Alsóhatár I/I oszt. közös tulajdonú 14
AK értékû szántó. Telefon: 30-408-2523
Eladó jó állapotban lévô használt 2 db FALCON 5.0 KW-os KN gázkonvektor,
1 db FÉG 5.8 KW-os KN gázkonvektor, 1 db 120 l-es gázboyler. Telefon: 30-408-2523

Számítógépszerviz

30/9483709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.

Pszichoterapeuta, gyógyító Tahiban is várja
pácienseit minden korosztályból, testi-lelki
gondjaikkal
[önismeret, társkapcsolat, epekô,
sólerakódás, üszkös végtagok
(pl.: cukorbetegeknél) stb.],
reménytelennek vélt esetekben is.
Bejelentkezés:
06-70-3275-753, 386-243 telefonon.
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VASTELEP

Állatorvosi ambulancia
Patócs és trs.-a Állatgyógyászati Bt.
Tahitótfalu, 2002 Elekfy Jenô u. 4.
Telefon, Fax: 06-26 387-177
Mobil: 06 30 290-7082
E-mail: patocsandras@t-online.hu
Állatorvos: dr. Patócs András
Rendelési idô: hétfô,szerda, péntek: 900-1100-ig, 1600-1900-ig
kedd, csütörtök: 900-1100-ig, 1600-1800-ig
szombat: 900-1200-ig
Naponta: 800-1900-ig telefonegyeztetéssel állunk rendelkezésére.
Szolgáltatásaink:

védôoltások, veszettség
széles körû betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont és izületi sebészet, szalagpótló mûtétek,
hím és nôivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós mûtétek,
traumatológia, intenzív terápia,
monitorozott gépi /isoflurán/ altatás,
labordiagnosztika helyben,
röntgen, UH, endoskopia /idegentest eltávolítás/,
fogászat, UH fogkôeltávolítás,
diszplázia szûrôállomás,
mikrochip behelyezés, állatútlevél kiadás,
számítógépes nyilvántartás, tenyészpár keresés.

Amit háznál lelkiismeretesen el lehet végezni, (oltások, egyszerûbb
kezelések) vállaljuk!
Jelszavunk: Mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!

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

MEGNYITOTTUK!
– ingatlanközvetítés
– tanácsadás
– hitel ügyintézés
– földhivatali ügyintézés
– ügyvédi közremûködés
(szerzôdés-elôkészítés és bonyolítás)
– kapcsolódó adó-, illeték-, öröklési
és családjogi tanácsadás
– cégalapítás, módosítás
– egy hét alatt
(kötelezô módosítások végsô határideje
2007. szeptember)

TE

T

Ô

R
TÁ

ingatlan irodánkat Tahiban, a 11-es út mellett,
a híd lábánál

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
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

MIXTON „D” Ingatlanközvetítô
Nyitva: kedd, szerda,
csütörtök 1300–1800-ig
Tel: 06/26/393-222
E-mail: drmeresz@freemail.hu
Dr. Mérész Katalin: 06/20/9722-445
Szilágyi Zoltán: 06/20/4689-435

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Tahitótfalu
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1% a civil szervezetekért
Tisztelt Adózók!
2007-ben ismét lehetôség van rá, hogy
adójának kétszer egy százalékáról döntsön egy egyház és egy civil szervezet javára. Ha nem rendelkezik az egy százalékokról, azok az állami költségvetésbe kerülnek. Kérjük, adója 1%-át a tahitótfalui civil
szervezetek javára ajánlja fel!
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
2003. május óta bejegyzett szervezet. Legfontosabb rendezvényei: bábszínházak
szervezése, ingyenes nyári gyermekfoglalkozások a Pihenôparkban, Adventi hét,
Hagyományôrzô Kör.
Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, kérjük, ajánlja fel adója
1%-át alapítványunk javára. Támogatását
elôre is köszönjük.
Adószámunk: 18699636-1-13
Az EGYÜTT GYERMEKEINKÉRT
EGYESÜLET 1999. évi megalakulása óta
szervez rendezvényeket elsôsorban a tahitótfalui gyerekeknek. Kiemelt programjaink a gyermeknapi majális és a Mikulás
látogatásának megszervezése.
Kérjük támogassa Egyesületünk céljainak megvalósítását, ajánlja az Együtt
Gyermekeinkért Egyesületnek személyi
jövedelemadója 1%-át.
Adószámunk: 18685406-1-13
A TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY
célja a nehéz helyzetbe került tahitótfalui
lakosok illetve családok támogatása, ha saját közremûködés is tapasztalható az illetôk részérôl. Kérjük segítsenek, hogy
gyôzni tudjon az ôszinte segítôkészség –
az élet valós nehézségeivel szemben, a bizalom – a bizalmatlansággal szemben, a

Ruhabörze
Szokásos tavaszi ruhabörzét 2007. március 17-én, szombaton rendezzük 1400-1700
óra között a NÉPHÁZban (Tahitótfalu,
Bajcsy Zsilinszky u.).
Beköszöntött a tavasz! Elô a tavaszi ruhatárral! Gyorsan rámolja át a ruhásszekrényt!
Amire már nincs szüksége, feleslegessé
vált, azt hozza el, hátha másnak pont az kellene. Mindegy, hogy felnôtt, gyerek vagy
csecsemô ruházat, esetleg könyv, játék,
használati eszköz.
Lehet árulni, vásárolni, csereberélni,
ajándékba adni. Sok szeretettel várunk
minden érdeklôdôt.

reális segítô szándék – a naív jóhiszemûséggel szemben. Kérjük ajánlja fel adója
1%-át e szándékra!
Adószám: 18685279-1-13
A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY célja
a községünkben tanuló általános iskolás
tanulók gyermekek segítése, az iskolai
nevelô-oktató munka anyagi támogatása.
Az alapítvány céljainak eléréséhez kérjük
idén is adójuk 1%-ával támogassanak bennünket.
Adószám: 18681952-1-13
A TAHITÓTFALUI ARANYSZARVAS
KÖZHASZNÚ ÍJÁSZ SPORT EGYESÜLET a helyi íjászok egyesülete. Évente két
alkalommal megrendezett országos szintû
versenyükkel, valamint az egyesület tagjainak versenyeken elért kiváló eredményeivel öregbítik Tahitótfalu hírnevét.
Kérjük adójuk 1%-át ajánlják fel e szép
magyar hagyományt ápoló egyesület
támogatására.
Adószám: 18704390-1-13
A VOX INSULAE SZIGET HANGJA
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését,
zenemûvek publikálását, elôadócsoportok támogatását tûzte ki célul. Legfontosabb szervezete a Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar, mely rendszeres szereplôje Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek. Adójuk 1%-ának felajánlásával az egyesület és az énekkar
munkáját, valamint a Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét programsorozatát
támogatják.
Adószám: 18704723-1-13
Vaczó Zoltán

Természetesen, szokásunkhoz híven,
szívesen fogadjuk a karitatív ruha ill. játék
adományokat is. Ha felesleges, de jó állapotban lévô játéka is van, gyereknapi rendezvényre szívesen fogadjuk.
Szabó Judit szervezô

Iskolai nyári tábor!
Bár messze még a nyári szünet, közhírré
tesszük, hogy idén is lesz nyári tábor! 2007ben immár ötödik alkalommal vágunk neki
az ország egy csodálatos vidékének, ezúttal
a Balaton-felvidéknek. További információ
és jelentkezés Balogh Zsolt és Vaczó Zoltán
tanáruraknál az iskolában.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •
CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ – Szentendre,
Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-ig, tel.: 06 40
38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-100 – TIGÁZ 2 Kft.,
Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax: (47) 361892 • 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 70 331-6091, 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 •
MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • 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 2., tel.: 503-384
(anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya),
503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383,
503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380
(jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12,
13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. 17–07 óráig, tel.: (26)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, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P
8–15-ig, tel.: 387-140 • 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 316731 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, 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 (26)
500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-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: Szabó Judit,
Boronkai Gábor, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Képíró Gábor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 1700 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

