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Húsvét üzenete
Földi életünk legnagyobb ellensége,
amivel egyszer mindnyájunknak szembe
kell néznie: a halál.
Az elmúlás gondolata félelemmel tölti el az
emberek életét. Az elôttünk élô generációk
jöttek és elmentek, születtek és meghaltak.
Egyiküknek sem sikerült kikerülnie a halált.
A Biblia a halál beköszöntét a bûn megjelenésével magyarázza (Római levél 5:12).
Tudósok sokasága évek óta kísérletezik
olyan „csodaszer” életelixír feltalálásával,
ami az élet meghosszabbítását szolgálná.
Tény, hogy egyes esetekben némely betegségnél sikerült átmeneti gyógyulásokat
elérni, de a halál ellenszerét még senki nem
fedezte fel.
Filozófusok százai szerettek volna már a
halál fátyla mögé betekinteni, hogy a halál
mibenlétét megfejtsék, de hiába…! A halál
nem válogat. Sosem tudhatjuk mikor jön el
értünk!
Sokan kérdezik: Van-e valami remény?
Van-e lehetôségünk a halhatatlanságra? A

válaszhoz nem kell tudósok, filozófusok
mûhelyeibe menni, elég Arimathiai József
üres sírjához kimenni. Annak idején Magdalai Mária, a másik Mária és Salome ment a
sírhoz, hogy a megfeszített Jézus Krisztus
testét bebalzsamozzák. Legnagyobb meglepetésükre a sírt üresen találták. Egy angyal
állt elôttük a sírban, aki ezt mondta: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit
megfeszítettek? Feltámadt! Nincs itt!”
(Márk evangéliuma 16:6). Ez volt a
legnagyszerûbb hír, amit ember hallhatott!
Jézus Krisztus feltámadása a keresztyén
hitvallás legfôbb alapigazsága. A feltámadásba vetett hit nélkül nincs üdvösség!
„Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, a
szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta ôt a halálból, akkor üdvözülsz…!”
(Római levél 10:9). Ez a keresztyének
hitének a kulcsa! Sok, és egyre több ember
nincs tisztában húsvét ünnepének igazi
jelentésével.
Folytatás a 2. oldalon

2007. áprilisi programok

hívott vendégeik kedves József Attila versük felolvasásával emlékeznek a költôre.
Ez az alkalom lehetôvé teszi, hogy elindítsunk egy irodalmi, történelmi és kulturális
értékeket közvetítô rendszeres klubdélutánt, melyet „Látókör klub” néven ismerhet meg a nagyérdemû!
Mindenkit sok szeretettel váruk 1830-kor a
tahitótfalui Népházban!

2007. április 6. (Nagypéntek)
Szigeti Ökumenikus Énekkar fellépése
Helyszín: Tahitótfalu Református Templom
Idôpont: 1800
2007. április 11. – Költészet Napja
A Népházban rendhagyó módon és hagyományteremtô szándékkal ünnepeljük meg
a Költészet Napját: az érdeklôdôk és meg-
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Önkormányzati
hírek
A március 1-én megtartott testületi ülésen a képviselôtestület meghallgatta a felnôtt háziorvosok beszámolóját. Az egészségügyi reformok következtében nôtt a
rájuk háruló adminisztrációs teher. A kötelezô feladataik ellátásához szükséges internet kapcsolat kiépítését és annak
közvetlen alapdíjának megtérítését vállalta
az önkormányzat.
A BABA-MAMA csomag – mellyel az
önkormányzat kedveskedik minden újszülöttnek – értékét a korábbi 2 500 Ft helyett
Folytatás a 2. oldalon

Folytatás a 7. oldalon

Boldog, örömteli Húsvéti ünnepeket kíván
minden kedves olvasónak a szerkesztôség
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Húsvét üzenete
Folytatás az 1. oldalról
Húsvét nem a földi élet meghosszabbított
folytatása, mégha Jézus elôször ebbe a világba lépett is vissza. A Biblia azt tanítja,
hogy a Jézus Krisztussal való személyes
kapcsolat által garantálja Isten az örök életet az Ô dicsôséges jelenlétében.
A csoda azzal kezdôdött, hogy harmadnapra Jézus Krisztus feltámadt a halálból,
kijött a sírból és megjelent a csodálkozó
tanítványoknak, akik már teljesen elveszítették a reménységüket.

A feltámadás tényébe vetett hit nélkül a
húsvét értelmét vesztett ünnep volna és
marad! „Ha pedig Krisztus nem támadt
volna fel, akkor hiábavaló a mi igehírdetésünk, de hiábavaló a ti hitetek is…!”
(Korintusiakhoz írt 1 levél. 15:14) írta
annak idején a nagy apostol, Pál.
Jézus Krisztus feltámadásának ténye tette
húsvétot az ünnepek ünnepévé! Ezt ünnepeljük évrôl-évre, vasárnapról-vasárnapra!
Nem volt ennél nagyobb gyôzelem ezen a
világon, mert ez a feltámadás gyôzelem a
bûn felett, gyôzelem a halál felett!
Emberek sokaságát tartja fogva a félelem
és a bizonytalanság. Létezik-e Isten? Hiteles
könyv-e a Biblia? Mi a végsô igazság? Ha van

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
5 000 Ft-ban állapította meg a képviselôtestület. A csomag tartalmának összeállítását most is a védônôk szakmai segítségével végezzük.
A két évvel ezelôtti Eperfesztiválhoz kapcsolódóan került elôször megrendezésre az
országos tûzzománc pályázat és a pályamunkákat bemutató kiállítás. Az idén ismét
sor kerülne erre a rangos kiállításra. A tûzzománc pályázat és kiállítás megszervezésére, lebonyolítására, díjazására a képviselôtestület 600 000 Ft támogatást szavazott meg.
A képviselôtestület hozzájárult dr. Magyar
Gábor kérelmére, a tulajdonában lévô külterületi ingatlanát kettészelô közút áthelyezésre kerüljön annak szélére. Az ehhez
szükséges eljárás terheit a kérelmezô viseli.
A Magyar Posta községünkben a külterületi lakók postai küldeményének elhelyezésére postaládákat kíván telepíteni a
Szabadság u., Béke u. és Táncsics Mihály
utcában, közterületen. A testület jóváhagyta
a kérelmet.
Több kérelem érkezett közvilágítás bôvítésére. A Méhész utcában a kérelmezô vállalta a kivitelezés terheit, ezért a testület
engedélyezte egy lámpatest felszerelését. A
testület úgy döntött, hogy az igényeket
felméri, és áprilisban visszatér a témára.
Mosoni Dávid kérelmére az önkormányzat úgy döntött, hogy értékesíti a tulajdonában lévô 3194 hrsz-ú ingatlant.
A 2841 hrsz-ú ingatlan villamosenergia
ellátásához szükséges közterület használatot
a képviselôtestület engedélyezte.
Az önkormányzat 2007. évre szóló köz-
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beszerzési tervét a testület elfogadta. Jelenleg folyik még a beruházási igények felmérése, a fontossági sorrend összeállítása.
Az Eperfesztivál pénzügyi, technikai lebonyolítására pályázatot hirdetett meg az
önkormányzat. A pályázat beadási határideje
április 2. A nyertes pályázatot a Kulturális-,
Sport és Idegenforgalmi Bizottság elôkészítése és javaslata után a képviselôtestület
fogja kiválasztani.
A Dunakanyar Területfejlesztési Tanács
csónakház tervezésérôl szóló programjára lehetett pályázni. A testület egyhangúlag döntött arról, hogy beadjuk a pályázatot. E célra
alkalmas területnek a Tahi oldalon lévô
kemping melletti önkormányzati partszakasz bizonyul.
Dr. Kútvölgyi Ida fogorvos rezsiköltségeinek részletekben történô törlesztéséhez a testület egyhangúlag hozzájárult.
Következô testületi ülés idôpontja 2007.
április 12. (csütörtök) A képviselôtestület
munka és üléstervében elfogadott tervezett
napirendek a következôk:
1. Elôzô évi költségvetési beszámoló elfogadása
2. Tájékoztató a rendôrség munkájáról
3. Civil szervezetek pályázatai
4. SZMSZ felülvizsgálata
Az ezt követô testületi ülés 2007. május 3án (csütörtökön) lesz. Tervezett napirend:
1. Helyi rendeletek felülvizsgálata (I.)
2. Tájékoztató a gyermekorvosi és fogorvosi
ellátásról
3. Önkormányzati rendezvények elôkészítése
A tényleges napirendek az ülések elôtt egy
héttel a hirdetôtáblákon megtekinthetôk.
Mindenkit szeretettel várunk a testületi
üléseken.

személyes kapcsolatunk Jézus Krisztussal,
akkor ezek a kérdések a helyükre kerülnek!
Amikor kijött a sírból akkor lett érthetôvé
mindenki elôtt, hogy Ô mirôl is beszélt.
Megvan tehát minden okunk az örömre és
hálaadásra, hisz nem kell tovább sötétségben, bizonytalanságban, kilátástalanságban
élnünk!
Legyen ezért Istené a dicsôség most és
mindörökké!
ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!
Nagy Sándor
baptista lelkipásztor

Figyelem!
Itt a tavasz, ami egyesek számára a munkavégzést, míg másoknak a pihenést jelenti.
A kettô összehangolása, a békés együttélés
érdekében az alábbi rendelkezésekre szeretnénk felhívni mindenki figyelmét és egyben
kérjük azok betartását.
Kertépítéssel és -fenntartással (pl. fûnyírás) valamint építkezéssel kapcsolatos
zajt keltô tevékenység végzése és zajforrások mûködtetése
– hétköznapokon 06 óra és 20 óra között
– szombaton 10 óra és 18 óra között engedélyezett,
– vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden más idôszakban tilos.
Száraz füvet, kerti hulladékot közterületen
égetni tilos. Saját ingatlanon szabadban égetni (száraz füvet és kerti hulladékot lehet,
egyéb hulladékot, pl. papírt, mûanyagot
tilos!) hétfôn és pénteken, 8 és 20 óra között
a tûzvédelmi szabályok betartásával szabad.
Állat az állategészségügyi, állatvédelmi,
közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bûz stb.)
nélkül tartható. Az állattartó köteles az állat
tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biztosítani, szükség szerint takarítani, fertôtleníteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról
rendszeresen gondoskodni.
Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen –,
hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a
tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne
hagyhassa el.
A földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfû
virágzását megakadályozni, és ezt követôen
ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig
folyamatosan fenntartani.
Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztató a Képviselôtestület március 22-i ülésérôl
A Képviselôtestület (Kt.) a Gyermekjóléti Szolgálat mûködésére vonatkozó
korábbi Szentendre városával kötött szerzôdést, 13 igen szavazattal megszüntette,
és ugyanilyen arányban fogadta el a Többcélú Kistérségi Társulás keretében történô
feladatellátást.
A Kt. 13 igen szavazattal elfogadta az
orvosi ügyelet mûködésérôl szóló beszámolót.
A Kt. 13 igen szavazattal engedélyt
adott az orvosi ügyelet épületében nôgyógyászati rendelésre.
A Kt. 13 igen szavazattal az Illés Lajos
emlékest (Magyar Ének) rendezvény megtartásához hozzájárult.
A Kt. 9 igen szavazattal, 3 ellene, 1 tartózkodás mellett Mengyi Gábor közmûvelôdés szervezôt 2007. április 1-tôl határozatlan idôre közmûvelôdés szervezôvé
kinevezte.
A Kt. 13 igen szavazattal a Váci révben
lévô földterület elôvételi jogáról lemondott.

A Kt. 11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás
szavazattal a 2686 hrsz.-ú ingatlan elôvételi jogáról lemondott.
A Kt. 11 igen, 1 ellene, 1 tartózkodás
szavazattal a Dankó utca rendezését, kátyúzását jóváhagyta.
A Kt. 11 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a Sportpálya körülkerítéséhez
szükséges pénzügyi fedezetet biztosította.
A Kt. 13 igen szavazattal a Tormaréten
szennyvízcsatorna hálózat bôvítését elfogadta.
A Kt. 13 igen szavazattal a Béke utca
végén lévô fatelep szennyvízcsatorna
hálózatra történô csatlakozását a hálózat
bôvítésével jóváhagyta.
A Kt. 13 igen szavazattal jóváhagyta az
Alsókáposztás utcában lévô vízvezeték
bôvítését.
A Kt. 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás
mellett a gáttervezési ajánlatok közül a
MÉLY-ÉPTERV ajánlatát elfogadva (7,2
mFt+Áfa) hatalmazta fel a polgármestert a

Költségvetés 2007.

jelentkezik.
Fejlesztési céljaink megvalósítására saját
bevételeink sajnos nem nyújtanak fedezetet, erre a hitelfelvétel nyújt lehetôséget. Ebbôl a célból az OTP-vel hitelkeret szerzôdést
kötöttünk négy hitelcél megjelölésével.
– árvíz és környezetvédelem
22,5 M Ft
– utak építése, ingatlanfelújítás 171 M Ft
– közigazgatási intézm. felújítása 63 M Ft
– kulturális és infrastruktúra fejlesztése, közmûvelôdési intézm. bôvítése
13,5 M Ft

Mennyibôl és az mire jut? Erre a kérdésre
kell a képviselôtestületnek megadnia a választ a költségvetés elfogadásakor.
Szempontok, alapelvek melyek figyelembevételével állt össze a költségvetés:
– a kötelezô feladatok ellátására meglegyen
a kellô fedezet (intézményeink fenntartása, utak karbantartása stb.)
– megkezdett beruházásainkat be tudjuk
fejezni (iskolabôvítés)
– elôzô évben megszavazott támogatásokat
(szociális, civilszervezetek, egyéb szervezetek) ebben az évben is biztosítani tudjuk
– nemzeti ünnepeink méltó megünneplésére, egyéb rendezvényeink lebonyolítására is legyen fedezet
– a fejlesztések és egyéb intézményi felújítások utoljára, de nem utolsó sorban kerültek tervezésre.
Most lássuk fôbb bevételeinket:
A központi költségvetésbôl normatív támogatást a kötelezô feladatok ellátására lakos létszám arányban kap községünk. Ezt
azonban saját bevételeinkbôl minden évben
ki kell egészítenünk.
Saját bevételeink adók tekintetében mérsékelt bevételnövekedést biztosítanak. A
képviselôtestület az adók %-os mértékén
nem változtatott, adóemelést nem szavazott
meg, bevételnövekedést a garázsok után kivetett adó és a családi házakra megszûnt
adókedvezmény jelenti.
A lakosság terhei az elmúlt években nagy
mértékben növekedtek, sajnos ez az önkormányzat esetében még hatványozottabban

A képviselôtestület megfelelô bizottsági
elôkészítések után fog dönteni arról, hogy a
hitelkeretbôl mekkora összeget és milyen
célra kíván felhasználni, természetesen a
visszafizetési kötelezettséget a hiteltörlesztés terheit figyelembe véve.
Legnagyobb bevételeink áttekintése
után most nézzük meg a kiadásokat:
Intézményeink költségvetése kapcsán a
pénzügyi bizottság által kidolgozott javaslat
alapján a személyjellegû kifizetéseknél
2,082 M Ft megtakarítást értünk el, azzal,
hogy a magas SZJA vonzatú juttatásokat kiváltottuk adómentesen adható üdülési csekkel és egészségbiztosítási pénztári tagdíjjal
így a dolgozók nem kaptak kevesebbet,
mint az elmúlt években.
A közüzemi díjak nagy mértékû emelése
viszont komoly összeggel terheli meg költségvetésünket ez több milliós tehernövekedést jelent majd.
Intézményeink felújítására, állagmegóvására 15,43 M Ft-ot terveztünk, ebbôl 6 M Ftot a Népház belsô felújítására és udvarának
burkolattal történô ellátására.
Az iskola bôvítése ebben az évben befeje-

szerzôdés megkötésére.
A Kt. 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodását jóváhagyta.
A Kt. 11 igen szavazattal 2 tartózkodás
mellett a közútpótló kompok felújítására
vonatkozó pályázat elfogadásáról döntött.
A Kt. 8 igen szavazattal 5 tartózkodás
mellett a kompokhoz vezetô közút felújítására vonatkozó beruházás lebonyolítására a Közlekedéstudományi Intézet Kht.-t
megbízta.

Anyakönyvi hírek
Ebben az évben eddig született 6 fiú, 1
leány, összesen 7 gyermek.
Házasságot kötött 1 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Debreczeni Lajos, 87 éves, Ifjúság út 16.
Fodor Dénes, 74 éves, Tompa M. u. 1/A
Gyürki Józsefné, 87 éves, Hôsök tere 9.
Horváth Gizella, 83 éves, Béke út 70.
zôdik, ennek költségeire 3 M Ft-ot terveztünk.
Eszközfejlesztések: a sportcsarnokban takarítógép vásárlása, a konyhára fôzôzsámoly
beszerzése vált szükségessé az elôbbi esetében 1,5 M Ft, az utóbbinál 2 M Ft a tervezett költség.
A polgármester alapilletményének összegén nem változtatott a képviselôtestület. A
képviselôi tiszteletdíj képviselô esetén
18 025 Ft, bizottsági elnök tekintetében
30 900 Ft.
Támogatásokra (civil szervezetek, egyéb
szervezetek, helyi sportegyesület, tûzoltóság, háziorvosok) az elôzô évhez hasonló
összeget terveztünk, egy kivétellel a helyi
rendôrôrs ebben az évben nem kap támogatást.
Beruházások elôkészítésére a kerékpárút
és a gát építésének terveire 10,5 M Ft-ot
különítettünk el. A gát megépítését kiemelt
fontosságú beruházásként kezeli a képviselôtestület.
Röviden így tudtam községünk 2007. évi
költségvetését ismertetni
Községünk minden lakójának erôt egészséget kívánok a problémák megoldásához,
és a kitûzött tervek megvalósításához.
Tisztelettel: Gaál Sándorné képviselô,
a Pénzügyi, Ügyrendi és Ellenôrzô
Bizottság Elnöke

Képviselôi fogadóórák
április és május hónapban
Helye: Polgármesteri Hivatal, Tahitótfalu,
Kossuth Lajos u. 4.
Ideje: április 4., április 18., május 2., május
16., május 30., 1700–1800 óráig
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Az Oktatási, Informatikai és Tájékoztatási Bizottság munkájáról
A 2006-ban megalakult képviselô-testület
által életre hívott bizottság öt tagból áll. A
képviselôk közül Képíró Gábor, Vaczó Zoltán és Wágner Péter Antal, míg külsôs tagként Boronkai Gábor és Perjéssy Barnabás
tagja a bizottságnak. Állandó szakértônek
Horváth Alízt és Szabó Máriát kértük fel.
Bizottságunk megalakulása óta négy
ülést tartott, további két alkalommal határozatképtelen volt.
A választási kampány során több fórumon felmerült a pontos, korszerû, igényes
tájékoztatás megteremtésének igénye.
Eddigi tevékenységünk fôként e célt szolgálta. A már meglévô tájékoztatási formák
adta lehetôségeink jobb kihasználása vezérelte munkánkat. Elkészítettük a Községi
Tájékoztató új laptervét, elképzeléseink a

következô hónapok kiadványaiban fokozatosan jelennek meg. Bizottsági elôkészítés után a képviselô-testület községünk
honlapjának üzemeltetésére a Gallardo
Entertainment-el újabb egy éves szerzôdést kötött. Hosszú vajúdás után beindult
a Hírlevél is, mely a regisztrált honlap-látogatóknak ad mindig friss információt az
oldal újdonságairól. Januári ülésünkön
meghívottként a Kistérségi Társulás elektronikus közigazgatás-fejlesztési projectjérôl hallgattunk meg beszámolót és fogalmaztuk meg ezzel kapcsolatos feladatainkat. A Dunakanyar Regionális Televízióval
kötendô szerzôdést áttekintettük, egyeztetések folytak a kábeltévén való megjelenésünk feltételeirôl, megegyezés még nem
született.

Interjú a bizottságok külsôs tagjaival

2006 októberében lezajlott választások
nyomán megalakult az új képviselôtestület.
Ám nem csak a képviselôtestület, hanem a
testület munkáját segítô bizottságok is áta-

lakultak. A sok régi tag mellett sok új taggal
bôvült a „csapat”, akiket a Községi Tájékoztatón keresztül szeretnénk szépen sorban bemutatni. Egy kedves ismerôsömmel
szeretném kezdeni a sort. Béres Gabriellával, a Kulturális-, Sport- és Idegenforgalmi Bizottság külsôs tagjával beszélgettem:
– Kedves Gabi! Szeretném, ha röviden bemutatkoznál. Gondolom, már sokan
ismernek, hiszen képviselônek is indultál a tavaly októberi választásokon.
– Iskoláimat a fôvárosban végeztem, és ott
is tanítottam, míg férjem létre nem hozta
kézmûves mûhelyét. Azóta, 12 éve együtt
dolgozunk, ütôhangszereket, készségfejlesztôket készítünk, elsôsorban gyerekeknek. Öt évvel ezelôtt költöztünk Tahiba
két gyerekünkkel. Rövid idô alatt tahisinak éreztük magunkat, az itt élôk segítôkészségének és nyitottságának köszönhetôen
– A kulturális bizottság tagjának megvá-

A novemberi ülés keretében a bizottság
tagjai megtekintették az iskola épületeit és
meghallgatták Gillich Péterné igazgatónô
beszámolóját. Áttekintettük a Szervezeti
és Mûködési Szabályzat bizottságunkra
vonatkozó részeit, megfogalmaztuk feladatainkat. A képviselô-testület munkatervével összhangban megkezdôdött a bizottság munkatervének kialakítása.
Terveink, elképzeléseink, ötleteink megvalósításához a bizottság tagjainak munkáján túl az Önök visszajelzéseire, segítségére is szükség van. Megköszönve az
eddig kapott észrevételeket, kérem, kísérjék figyelemmel bizottságunk munkáját.
Vaczó Zoltán
a bizottság elnöke
lasztottak. A bizottsági tagságot sikernek tartod?
– Nem jutott eszembe a siker szó. Megtisztelônek érzem, hogy a bizottság tagjai
közé választott, ezúton is köszönöm a testületnek a bizalmat. Majd ha munkámmal
kellôképpen hozzá tudok járulni a kulturális élet gazdagításához, akkor lehet
sikerrôl beszélni.
– Az eltelt néhány hónap után, hogyan
látod a helyed a bizottságban? Milyen
terveid, feladataid vannak?
– Az elmúlt idôszakban elsôsorban a bizottság mûködésével és terveivel ismerkedtem. Látva a falu megvalósult és tervezett
színvonalas és változatos, széles rétegeknek szóló kulturális eseményeit, fontos
feladatnak tartom az emberekben az
érdeklôdés felkeltését. Jó lenne, ha minél
többen tudnának a rendezvényekrôl és
részt is vennének rajtuk, mert érdemes.
Köszönöm a rövid bemutatkozást, és
sok sikert kívánok a munkádhoz
Szabó Judit

A 2007. évi lakossági energiatakarékossági pályázat
A Gazdasági Minisztérium meghirdeti a
lakossági energiatakarékossági pályázatot és
az ahhoz kapcsolódó hitellehetôséget az
1994 elôtt, hagyományos technológiával
épült házakra.
Külsô hôszigetelésre, nyílászáró-cserére,
illetve energiaellátó berendezések cseréjére
pályázhatnak támogatásért a hagyományos
építésû lakások tulajdonosai
Az állami támogatáshoz kedvezményes
hitel kapcsolódik és olyanok is felújíthatják
az energiatakarékosság érdekében otthonaikat, akik nem rendelkeznek önerôt jelentô
pénzügyi forrással.
A célra 2,6 milliárd Ft áll rendelkezésre. Az
MFB Rt. meghirdeti az ehhez kapcsolódó hi-
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telprogramot. Ennek kamata jelenleg 6,4%.
A pályázati anyagok a meghirdetéssel egyidejûleg kerülnek fel a GKM honlapjára a
www.gkm.gov.hu címen.
A pályázatok benyújtása pedig 2007.
április 10-tôl megkezdôdhet.
A Gazdasági Minisztérium lakossági megújuló energiahordozó-felhasználás növelést
elôsegítô pályázatot is indít. Támogatásért
lehet pályázni, pl. napkollektorok, hôszivattyúk, vagy egyéb megújuló energiahordozóval üzemelô beruházásokhoz. Ezeknél
a beruházásoknál nincs elôírt építési forma
és új építésû lakásoknál is lehet pályázatot
benyújtani. Ennek feltételrendszere döntô-

en megegyezik a lakáskorszerûsítési pályázatokéval. Eltérést jelent, hogy a drágább
beruházási költségû megújuló energiahordozó-ellátásra irányuló pályázatnál magasabb összegû hitelt lehet felvenni.
A program keretében 15%-os, maximum
265 ezer Ft vissza nem térítendô állami támogatást nyerhetnek el a pályázók.
A költségek fennmaradó 85%-ára, illetve
az állami támogatási keret kimerülése esetén
a teljes beruházási költségek 100%-ra (saját
erô bevonása nélkül) kerül bevezetésre a
kedvezô feltételeket kínáló hitelprogram.
A pályázati kiírás elérhetô:
www.gkm.gov.hu címen.
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Tahitótfalu Díszpolgára cím adományozása 2007.
A Tahitótfalu község önkormányzata által
alapított kitüntetések közül 2007-ben, a
március 15-i nemzeti ünnepünkön két Díszpolgári cím került átadásra.
Horányi Sándorné tanárnô, az iskolánkban, községünkben 40 éven át végzett kiemelkedô oktató és nevelô munkájáért
részesült az elismerésben.

Munkáját nagyfokú szakmai igényességgel végzi. Iskolánkban munkaközösség vezetônek választották. Fiatalabb kollégáinak
beilleszkedését rendszeresen segíti. Többször tartott megyei szintû bemutató foglalkozásokat. A tantestület a Közalkalmazotti
Tanács elnökévé is megválasztota.

Rendôrségi hírek
Tisztelt tahitótfalui lakosok!
Az év elsô két hónapja jól kezdôdött bûnügyi és közlekedési szempontból is, amint
ezt az újság elôzô számaiban olvashatták.
Sajnos márciusban nem volt ilyen bíztató a
helyzet: két esetben történt családi ház
betörés és két víkendház betörés is volt.
A jó idô beköszöntével pedig megszaporodtak a balesetek is. Sajnos Tahitótfalu
külterületén történt egy halálos kimenetelû baleset, de volt egy könnyû sérüléses,
valamint egy súlyos sérüléssel járó motoros baleset is.
A jó idô miatt a kétkerekûek szerelmesei megjelentek az utakon és a falunkban
történt motoros baleseten kívül, másik két
ilyen jellegû (súlyos sérüléses) baleset

Hosszú éveken át sikeresen készítette föl
tanulóit országos és megyei tanulmányi
versenyekre. Éveken át irányította az iskola
Vöröskeresztes csoportját.
Munkájáért több kitüntetésben is részesült. Az elimeréshez gratulálunk! További
munkájához kívánok jó erôt és egészséget!
Dr. Ecsedy Aladár (1902-1990) falunk
volt református lelkipásztora posztumusz
díszpolgári cím elimerésben részesült. Az
elismerést gyülekezetéért és Tahitótfalu
községért végzett kiemelkedô munkássága
miatt kapta.
Tildy Zoltán utójaként került lelekipásztornak községünkbe 1929-ben. Ecsedy
Aladár az Országos Vasárnapi Iskola mozgalom egyik vezetôje lett. Teológiai doktorátusát is ebbôl a támakörbôl szerezte. Több
mint 60 könyve jelent meg. Lapot szerkesztett, zenét szerzett, verset és színdarabot írt.
A falunk református gyülekeztének 1962-ig
volt lelkipásztora. Nyugdíjasként 82 éves
koráig dolgozott a leányfalui szeretetotthonban. Lelkészsége idején épült – sok egyéb
között – a Kossuth L. utcai iskola, épült a
templom kerítése, az orgona; létesült
Tahiban a Sion hegy missziós konferencia
központ.
történt a szomszédos településeken.
Mint ahogy azt önök is tapasztalhatták
településünkön is megjelentek kismotorjaikkal a fiatalok, akik csoportokba verôdve zavarják az itt lakókat, veszélyeztetve
másokat és önmagukat is. Rossz azt látni,
hogy sokszor egészen fiatal gyerekek –
akiknek koruk miatt még nem is lehet
vezetôi igazolványuk – szüleik engedélyével és a tôlük kapott kismotorjaikkal
száguldoznak az utakon. Gyakran csak a
szerencsén és a felnôtt jármûvezetôk odafigyelésén múlik, hogy nem történnek tragédiák.
Jó lenne, ha a szülôk a saját felelôsségüket
átgondolnák, és csak akkor vásárolnának
motort a gyermeküknek, akkor engednék
ôket nyeregbe szállni, ha elérték a megfelelô életkort, illetve megszerezték a vezetésre jogosító igazolványt és a kellô rutint.
Én, mint a település lakóiért és a közle-

Felhívás! - A Rendôrkapitány tájékoztatója
A közelmúltban elkövetett két típusú telefonos csalássorozatról értesítettek bennünket,
ezért kérem, hogy amennyiben bárki hasonlóval találkozik, az alábbiak szerint járjon el.
Az elsô eset a hagyományos, vezetékes telefonokat érinti, amelynél egy automata géphang
értesíti a hívást fogadó személyt, hogy egy
egzotikus nyaralást nyert, amelynek minden
költségét fizetik. Ezután megkérik, hogy nyomja
meg a 9-es gombot a további részletekért. Ekkor

egy emeltdíjas számra kapcsolnak, amelynek a
percdíja 20 angol font. Ezt követôen azonban
már hiába szakítjuk meg a hívást azonnal, minimum 5 percet, azaz 100 fontot kiszámláznak. A
hívás végén megkérnek, hogy billentyûzzük be
a postai irányítószámunkat és a házszámunkat és
további két perc múlva tájékoztatnak, hogy
mégsem mi vagyunk a szerencsés nyertesek. Ez
alatt az idô alatt a hívás díja elérheti a 260 fontot.
Mivel a hívások eredete külföldi, a hatóságok és

Civilként is sokat tett falunkért. 1944-ben
nagy szerepe volt a Hôsök szobra felállításában.
1956-ban naggyûlést, megemlékezést
szervezett az emlékmûnél. Az 1960-as években segített a takarékszövetkezet létrehozásában, majd a víztársulat megalakításában.
Egész életén át kereste az alkalmat, hogy
segíthessen. Lelipásztorként jól szolgálta
egyházát, gyülekezetét, közéleti emberként
pedig önzetlenül dolgzott embertársaiért.
Ecsedy Aladár a tahitótfalui református
temetôben nyugszik.
Emlékét megôrizzük.
Budai Mihály polgármester
kedés biztonságáért is felelôs rendôr nem
mehetek el tétlenül az ilyen jellegû szabálysértések mellett sem. A gyermekek és
az önök érdekében kénytelen vagyok eljárást kezdeményezni minden ilyen esetben. Ezek az eljárások nem csak a gyermekeket, hanem a gondviselô szülôket is
érintik. Nekik is vállalni kell a felelôsséget
a gyermekeik tetteiért, szabálysértéseiért.
Kérem a kedves szülôket, hogy jobban
figyeljenek oda gyermekeikre és szülôi
tekintélyükkel, szeretetükkel is segítsék a
munkámat.
Kívánok önöknek további bûn és balesetmentes napot.
Április havi fogadó óra:
11-én 16 és 18 óra között és
21-án 16 és 18 óra között.
Hegedûs Gábor r. ftörm.
Körzeti megbízott
a telefontársaság nem sokat tehet ellene. Az
egyetlen, amit tenni lehet, hogy AZONNAL
MEG KELL SZAKÍTANI A HÍVÁST, AMINT EGY
ELÔRE FELVETT ÜZENET ARRÓL TÁJÉKOZTAT, HOGY NYERTÜNK VALAMIT!
Egyéb variációk is elôfordulhatnak, ezért
minden hasonló esetben így járjunk el!
A második eset a mobiltelefonokkal kapcsolatos. Nem fogadott hívásként a 0709 020
3840-es szám jelenik meg. Az utolsó négy szám
változhat, de az elsô négy ugyanez marad A
szám visszahívása 50 font/percbe kerül.
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A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...
Bán Mihály és Kiss Irma
Papp János és felesége hívta fel a figyelmünket, hogy 84 éves szomszédjuk bizonyára érdekes dolgokat tud mesélni falunk
és saját élete történetérôl. Így ismertettek
meg bennünket Bán Mihállyal és élettársával, Kiss Irmával.
A beszélgetés elején rögtön kiderült,
hogy Mihály bácsi felmenôi már több generáción keresztül itt éltek. Egyik ôse, Bán István a falu bírója is volt. Édesapját, Bán
Mihályt 1914-ben a szerb frontra vitték.
Ebben az évben hadifogsába került, a hét
évig tartó fogság ideje alatt megjárta Macedóniát, Albániát és Franciaországot. Hazaérkezése után nem sokkal feleségül vette Maróthi Erzsébetet. Maróthi Erzsébet szülei a
mai Kossuth utca 49. szám alatt álló, azóta
elbontott házban laktak. A házaspárnak két
gyermeke született, Mihály és Erzsébet. A
szülôk 14 holdon gazdálkodtak.
Mihály bácsi elôdei által lakott házban
lakik. Megtudtuk, hogy az 1900-as nagy tûzvész a házat nem pusztította el, pedig a tûz
a szomszéd háznál keletkezett. A nagy szél
ellentétes irányba terelte a tüzet. Szülei
1913-ban a nádtetôt lecserélték cseréptetôre, a ház homlokzatát átépítették. Kamrát,
nyári konyhát és istállót magába foglaló melléképület is ekkor építettek a ház mellé.
Németh József kômûves mester a saját maga
készítette gondos tervrajzán színnel is elkülönítve jelezte a meghagyott és újra épített
falakat.
A református iskolában tanult, barátai
voltak Tordai István, Németh János, Csizmadi
András, Ferencz József. A hat elemi elvégzése után kötelezôen levente kiképzésre
kellett járnia. Hetente egyszer vonultak ki a
leventék a mai sportpályához. Alaki kiképzésben részesültek, a mai szabadidôpark
helyén álló lôdombnál a fegyver használatával ismerkedtek. A levente gyakorlatokon
való részvételt szigorúan vették. Mihály bácsi többedmagával nem mindig tett ennek
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eleget. A mulasztás miatt, egy vasárnap hajnalban a csendôrök ôt, valamint Gál Sándort, Valcz Istvánt, Csereklye Lászlót, Kosznóczki Jánost és Berinszki Józsefet összeterelték és gyalogosan Pomázra hajtották
ôket. Esô esett aznap, megérkezéskor az
épület csurgásába állították a fiatalokat,
majd egész nap fát vágattak velük. Este
engedték el ôket és gyalogosan kellett a
visszautat is megtenniük. A büntetés után
nem is hiányoztak a további kiképzésekrôl.
1943-ban állt a sorozóbizottság elé, ami a
Népházban zajlott. A bizottság elnöke Unger Béla ôrnagy volt, a sorozást végezte még
Takács György, valamint a falu akkori jegyzôje és bírója. Katonaorvos alaposan megvizsgálta a sorozáson részvevô fiatal embereket, a vizsgálat döntötte el a katonai szolgálatra való alkalmasságot. 1943 farsangján
tartották a Regruta-bált a Csizmadi-féle kocsmában. A regruták a rokon lányoktól, a
katonai szolgálatra alkalmatlan legényektôl
kapott nemzetiszínû és színes szalagokat
tûzhettek a kalapjukra. A regruta bál nem
különbözött az egyéb báloktól. „Nagy mulatság volt, reggelig táncoltunk” emlékezett
vissza Mihály bácsi.
Még annak az évnek az ôszén vonult be
többedmagával Rahóba. Az alapkiképzés
után az orosz frontra kerültek, innen Szlová-

kián keresztül, Ausztián át, Németországba
nyomják az orosz seregek az alakulatát. Itt
tûnt el egy támadás során a tótfaluiak közül
Csereklye László és Baranyai János. Linznél
estek orosz fogságba, Vácot érintve, vagonokba zárva jutottak a szevasztopoli fogolytáborba. Munkára fogták ôket, a kegyetlen
körülmények miatt a legyengült foglyokat
1946-ban hazaengedték, az életben maradt
tótfaluiak együtt jöttek haza.
Hazaérkezése után a család földjein dolgozott, 1948-ban házasodott össze H. (Hidas)
Szabó Juliannával. Felesége családja vámszedôként dolgozott az egykori hídnál. Feleségétôl 1972-ben elvált, házasságukból Mária
lányuk élte meg a felnôtt kort, öt éve veszítette el. Mihály bácsi egyedül gondozta szüleit halálukig, édesapja a 98. éves koráig élt.
A falu egyik kerekes kútja közel volt hozzájuk. Kôvel kirakott 10 méter mély, itatóval
ellátott kút volt, emlékezett vissza. A környékbeliek innen hordták az ivóvizet, itt itatták állataikat. Az Orosziba menô fuvarosok
és az onnan jövô vásározók is itt pihentették
meg állataikat. Emberi tragédia is történt a
kútnál. Kovács András kisbíró „családi bántódás” miatt ugrott a kútba. Gille József
kútásó mentette meg az életét, ô ment le
érte és húzta ki az elkeseredett kisbírót. E
történet kapcsán mesélte el Kovács András
fiának szomorú történetét. Mihály bácsival
volt egy korú a kis Kovács András. A gyerek
libaôrzés közben, az ötös hajó indulásakor
úszott közel a hajóhoz. A hajó által keltett
hullámok ragadták magukkal a fiút.
A kút mellett mázsáló is volt, a faluban
mûködô Török József mérlegkészítô készítette. A lezárt mázsáló kulcsát Harmos Margitnál találhatták meg a mázsát használni
akarók. A falu másik mázsálója a fôtéren, az
egykori patika elôtt szolgálta a lakosságot.
1959-ben Mihály bácsi a Gázgyárban helyezkedett el, mint gépkezelô. Innen ment
nyugdíjba 27 év után. A mezôgazdasági
munkát a gyári munka mellett, és nyugdí-

...és most

2007. ÁPRILIS

Tahitótfalu

Kultúra, falutörténet

Községi Tájékoztató
jasként is folytatta és végzi mai napig.
Mihály bácsi 1984-ben ismerkedett meg
Kis Irma nénivel. Irma nénit napszámosnak
fogadta fel, a megismerkedésük óta együtt
élnek. Irma néni Tiszavasvárról került Tahitótfaluba, ahogy mondja, az akkori férje
rosszaságai miatt. A Táncsics utca 10. alatt
kaptak tanácsi házat. Férjével, Berta Mihállyal pásztorként kaptak munkát. Idénymunka volt ez, márciustól novemberig tartott. Férje reggel hatkor réz trombitával
hívta a teheneket az indulásra, az összegyûlt

állatokat kihajtották a legelôre. A legelô a
kisoroszi határban a Csapáson volt. Fejés
után a férje kinn maradt a legelôn az állatokra vigyázni, Irma néni haza járt fôzni. A
fôzés után az ebédet kivitte a férjének, a
behajtásig kint is maradt. Három évig ôrizték
a teheneket. 1971-ben a pomázi fonodában
helyezkedett el, 1983-ban innen ment
nyugdíjba. Házasságából két gyermek született. Nyugdíj után napszámba járt, dolgozott
Síposéknál és Csörgô Sándoréknál. Három
unokája és egy dédunokája született.

2007. áprilisi programok
Folytatás az 1. oldalról
2007. április 8-án 1800-kor Húsvéti vígasság. Zenél a Riviera Duó.
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Jegyár: 2000,- Ft
Jegyek vásárolhatók Nógrády Gábornál
Tel: 30/948-6427
2007. április 15. (vasárnap) 1800 óra
Illés Lajos emlékest
Cantus Hungaricus – Magyar ének (teljes mû)
Elôadók: Homonyik Sándor, Szvorák
Katalin, Tolcsvay Béla, Cantus kórus
Helyszín: Tahitótfalu Református Templom
Jegyárak: elôvételben 1000 Ft,
helyszínen 1200 Ft
Információ: Mengyi Gábornál

Öröm és remény...
(Részlet Szentviktori Ádám húsvéti
himnuszából)
„A világ megújulva már,
Új örömben részesít,
Krisztus a sírból kiszáll,

Tel: 30/ 685-9914
E-mail: program@tahitotfalu.hu
Web: www.tahitotfalu.hu
2007. április 21. Kirándulás a Nyugdíjas
klub szervezésében
Az utazás helyszínei: Kôszeg – Szombathely – Bükfürdô
Információ: Katonáné Nyírô Ágnes
Telefon: (26)385-774
2007. április 21. A Föld napja – Zöld
szombat
Tahitótfalu Önkormányzata nagytakarítást
szervez falunkban!
A Polgármesteri Hivatalban azok jelentkezését várjuk, akiknek fontos környezetünk
tisztántartása! A hulladékgyûjtéshez szükÉs feltámad minden itt.
A szolgáló elemek
Mind a fenkölt ünnepet
S a teremtôt érezik....

Irma néni azt kívánja unokáinak, dédunokájának, hogy legyenek egészségesek, boldogok. Mihály bácsi azt kéri a fiataloktól,
hogy becsüljék az öregeket, az ô generációja megbecsülte az idôsebb korosztályt.
A beszélgetés levetítésekor további részleteket tudhatnak meg a nézôk Mihály bácsi
családjáról, Német János tragikus haláláról,
katona élményeirôl, a fogság nehézségeirôl,
az árvizekrôl. A vetítés 2007. április 28-án 18
órakor lesz a Népházban, tisztelettel várunk
minden érdeklôdôt.
séges zsákokat a Polgármesteri Hivatal biztosítja!
Tegyük tisztába a falunkat!
Információ: Szabados-Molnár István
Telefon: 20/320-4767
2007. április 28. (szombat) 10:00 óra
Bábszínház
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében, valamint a Dió pékség
támogatásával a Nefelejcs Bábszínház
bemutatja: A csodálatos nyúl c. zenés
marionett bábjátékát
Helyszín: Tahitótfalu Népház
2007. április 28. (szombat) 1800 óra
Hagyományôrzô kör filmvetítése
Aktuális téma: Bán Mihály és Kiss Irma
élete
Helyszín: Tahitótfalu Népház

Szent György
napja – április 24

Hol járható az út,
Arra mutat a Kerub,
S - mint megmondta Isten ezt Nincs keze a palloson,
Élet gyôz Halál felett,
Most az emberé lehet,
Ami egykor elveszett:
A boldog Paradicsom.
Boldog húsvéti ünnepet kívánok mindenkinek!
Gellért atya

Szent György napja a falusi ember életében valamikor nevezetes nap volt. Azon a
napon hajtották ki elôször a legelôre az állatokat.
Haragszik a gazda, készül a vásárra,
/: Sej, haragszik a gazda, hogy nincs kész
munkája. :/
Haragszik, nem bánom, nem félek én tôle,
/: Sej, megjön Szent György napja, majd
elmegyek tôle. :/
(magyar népdal – részlet)

Költészet napja – április 11.
1905. április 11-én született József Attila.
Ennek emlékére 1964-tôl minden évben
ezen a napon ünnepeljük a Költészet Napját. A megemlékezôk sorából természetesen
nem maradhatunk ki mi sem, ezért 2007.
április 11-én 1800 órakor minden érdeklôdôt
szeretettel várunk a Népházban.
A Népházban rendhagyó módon és
hagyományteremtô szándékkal ünnepeljük
meg a Költészet Napját: az érdeklôdôk és

meghívott vendégeik kedves József Attila
versük felolvasásával emlékeznek a költôre.
Ezért arra kérjük és biztatjuk Önöket,
hogy a számukra legkedvesebb magyar vagy
külföldi költô egy-egy kiválasztott versének
felolvasásával, szavalásával vegyenek részt
ezen a rendhagyó, ám mégis tiszteletteljes
megemlékezésen.
A programra április 11-én, 18.00 órakor
kerül sor.
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Felhívás

A meseírás napja – a gyermekkönyvek nemzetközi napja

Április 2. – Andersen születésnapja
A budapesti Néprajzi Múzeum magyarországi falvakat bemutató sorozatot indít. Az a megtiszteltetés érte községünket, hogy a sorozat
elsô meghívottja Tahitótfalu lehet.
A nagyszabású rendezvény része volna egy,
a Néprajzi Múzeumban megrendezett tárgyi
emlékeket bemutató kiállítás. A Néprajzi Múzeum munkatársaival egyeztetve ismét bemutatnánk Kosár és konyha kiállításunkat, és új
elemként az Eperfesztivál történetének tárgyi
emlékeit is kiállítanánk. A Néprajzi Múzeum a
kiállítást kiegészítené az általuk ôrzött tahitótfalui néprajzi és egyházi tárgyakkal. A kiállítás
2007. június 3-án nyílik meg.
Azzal a kéréssel fordulunk ismét Önökhöz,
hogy a már visszaadott kiállítási tárgyakat ismét
kölcsönözzék, illetve a megôrzött adakozói
névsor alapján ismét meglátogassuk eddigi
támogatóinkat. Természetesen új felajánlókat is
szívesen várunk május 20-ig. Egyben azt is kérjük, hogy az Eperfesztiválok eseményeirôl megôrzött tárgyi emlékeiket, családi fényképeiket is
juttassák el részünkre. Az elszállítást és visszaszállítást vállaljuk.
Reméljük, hogy kéréseink újra meghallgatásra találnak, és méltón mutathatjuk be községünk múltját annak határain kívül is.
Köszönjük segítségüket:
Tahitótfalu Önkormányzata
Rainer Gabriella, 385-831, Szônyi
Zsuzsanna, Wegroszta Gyula, 385-967

Fehérvasárnap
Húsvétot követô vasárnapot nevezték fehérvasárnapnak. Mikor még csak felnôtteket kereszteltek, ôket is nagyszombaton,
akkor azok ezen a napon vették le a keresztelôi fehér ruhájukat. Ezen a napon keresztszüleinek kötelezô volt a megkereszteltet
vendégül látni és a keresztelô évfordulójára
pedig ajándékot adni neki. Mikor már
újszülötteket is kereszteltek, akkor ezen a
napon szemelték ki a keresztszülôket,
keresztkomákat úgy, hogy komatálat küldtek nekik. A komatál tartalma tájanként változott, de nem hiányozhatott belôle a húsvéti tojás, kalács, kis üveg ital. A komatálat
köszöntô, ének kíséretében adták át:
Komatálat hoztam,
Fel is koszorúztam,
Koma küldte komának,
Hogy váltsa ki magának.
Ha nem váltja magának,
Küldje vissza komának.
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A mese nagyon fontos – ezt tudjuk
mindannyian. A mesekönyvek drágák – de
ott a könyvtár. Kinek van ma már ideje
könyvtárba menni?! Hisz elég a távirányító
után nyúlni… Máris ott a mese, addig is
elvan a gyerek. Mese?! Sokszor komoly
tehetség kell ahhoz, hogy érthetôen elmagyarázzam a csemetéimnek, hogy attól,
hogy rajzolva van a történet, nem biztos,
hogy gyerekeknek való, és hát az ellenkezôje is ugyanolyan nehéz: rávenni ôket,
hogy vegyék a fáradságot, és üljenek már
le megnézni azt a jó kis mesejátékot.
Ugyan nem rajzolva van, és egy kicsit
türelemmel kell lenni ahhoz, hogy kibontakozhasson a történet, és attól még jó
lehet, ha nem pörögnek a képek olyan
eszeveszett tempóban…
Könnyebb a helyzet, ha már este, az
ágyban fekszenek. Csak a kislámpa világít,
mely fényénél alig-alig látni a mesekönyv
apró betûit. A képes könyveket nem is
szeretem ilyenkor, mert folyton valamelyik gyerek kibújik a takaró meleg vackából, hogy megkukucskálja a rajzoló által
megálmodott szereplôt.
A kicsik mindig ugyanazt a kedves
mesét szeretnék hallani, minden este, míg
a nagyok mindig új történetre vágynak.
Ilyenkor jön a bevált módszer: régi ismert
szereplôk, új meg új kalandjait kell elôvenni. Amikor nem vagyok túl fáradt, és a kedvükben akarok járni, hát akkor jön a saját
történet.
Lekapcsoljuk a kislámpát is, és kezdôdhet a mese. Sokszor közösen formáljuk

Jólesô érzéssel
Jólesô érzéssel láthattuk, hogy a modern gépek mellett még látható falunk-

meg a mese szereplôit, de ha olyan kedvük van, akkor a saját kis ötletüket is
beleszôjük a történetbe. Emlékszem az
elsô saját-mese-sorozat fôszereplôje a
„hároméveskisfiú” volt. Ô is azokat a
kalandokat élte át, amit aznap mi.
Aztán jött Bucimaci és barátai: Szarvas
Szilárd, Ôz Bendegúz, Vaddisznó Valér,
Nyuszi Gyuszi, Farkas Frici stb. Ez azért
volt különleges saját-mese-sorozat, mert
ez apa meséje volt. Ô kezdte el, és neki
kellett minden este leülnie mesélni,
hiszen más nem ismerte a szereplôket és a
történetet. Hosszú kihagyás után most
ismét van ilyen saját-mese-sorozatunk:
Manóerdô manóiról szól. Csitt-Csatt és
Piff-Puff, Zümm-Zümm, Rifi-Rafi és a hármasikrek Hi-Hi, Ha-Ha és Hu-Hu újabb
kalandjait várják minden este.
Egyre nehezebb az életkoruk elôrehaladtának és a rohanó világ miatt támasztott
igényeiknek megfelelni. Amíg tart a
történet, addig némán figyelnek, mert
leköti minden figyelmüket, ám ha vége,
akkor jön a reklamáció: miért ilyen rövid,
még egyet szeretnének!
Sajnos nem minden este van rá lehetôségem, hogy meséljek nekik, de akkor
jön a mama, és megmenti az estét: Mesél,
mesél, mesél. Nem fejbôl, mert már nincs
hozzá türelme, de olvassa a kiválasztott
mesekönyvbôl a régenhalottésmárelfeledett történeteket, és az álmos unokák
boldogok ahogy mese varázsa körülöleli
ôket.
Sz. J.

ban a régi lovascskocsi és a ló. Budaiék
Rigó nevû szép lovacskája büszkén teljesíti feladatát, amelyre gazdája bíztatja.
Ne hagyjuk elveszni e szép hagyományt!
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Nyilvesszô
a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász
Sportegyesület rovata
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót. Túl vagyunk az év elsô versenyén.
Március 15-én, Szentendrén a Turul Íjász
Egyesület rendezett versenyt, melyen igen
szép számban képviseltettük magunkat.
Néhány szóban szeretném ismertetni az
eredményeinket:
Papp Máté gyerek Longbow I., Papp
Patrik gyerek Longbow II., Almássy Dániel
gyerek tradicionális II., Aradi Tamás gyerek tradicionális III., Jurkovicsné Petri
Tímea nôi tradicionális I., Pappné Szente
Erika nôi longbow, de a nôi vadászreflex
kategóriába sorolva III., Papp Károly férfi
longbow, de a férfi vadászreflex kategóriába sorolva I., Fábián István férfi vadászreflex II., Hegedûs Mihály férfi csigás irányzék nélküli II. és Jurkovics István férfi csigás irányzékos kategóriában a II. helyen
végzett. Ez 10 érem egy versenyen! Csak
így tovább! Sajnos a verseny krónikájához
tartozik egy szomorú baleset is, Mészáros
István alelnökünk felesége Erzsi, aki kísérôként vett részt a versenyen és az eredmények beírásában segédkezett, az egyik
célnál rosszul lépett és a lábát törte. Ezúton is kívánunk jobbulást neki!
Az elmúlt havi cikkben megkezdett sorozatunkat folytatva, most az edzések
felépítésérôl szeretnék néhány szót ejteni.
Minden edzésnek a bemelegítéssel kell
kezdôdnie. Ennek során a vállizületeket, a

könyököt és a csuklót kell átmozgatni. A
pontos találat elérését elôsegíti, ha légzésgyakorlatokat végzünk. Ha túl vagyunk a
bemelegítésen, akkor jöhet a lövés gyakorlása. A lôállásba a célra merôlegesen álljunk, enyhe harántterpeszben, a lábak a
váll vonaláig legyenek nyitva. A jól kivitelezett lövéshez egy ún. lövési ciklust kell
végrehajtani. Ez a következô elemekbôl
áll: Az íj felhúzása és lehorganyzása a fixponton, célzás, oldás, az íj kitartása, az íj
leeresztése.
Az elsô lépcsô az íj fixponthoz húzása.
Ennek gyakorlása rengeteg lövést igényel,
mert a fixpont megtalálása és rögzítése az
egyik legfontosabb része az íjászatnak.
Üres íjjal soha nem szabad gyakorolni! Ha
megvan a fixpont, akkor ki kell tudni tartani az íjat mindaddig, amíg a célzást megfelelô bizonyossággal el tudjuk végezni! A
célzás mindenkinél, illetve minden íjfajtánál más és más, a vesszôhegyes célzástól
a réstechnikán át, a csigás irányzékkal való

Tahitótfalusi Lovas
Sport Egylet
Pillanatképek a magyar fogathajtás történetébôl címû kiállításról pár szóban: a
többszörös világbajnok Lázár testvérek
sikereire alapozva szeretne rövid bepillantást nyújtani a magyar kocsizás történetébe egy, a napokban megnyílt kiállítás a
budapesti Közlekedési Múzeumban,
melynek célja a jelen és a múlt egyidejû
bemutatása.

célzásig. Az oldásnak gördülékenynek kell
lennie, fontos, hogy közvetlenül oldás
elôtt az íjba bele kell tolni és az oldó
kéznek pedig simán hátrafele kell mozdulni. Ekkor éri el ugyanis az íjász azt az
állapotot, amikor a lapockái összeérnek és
ez fontos a jó lövés kivitelezéséhez. Miután oldottunk, az íjat nem engedjük le,
hanem a vesszô becsapódásáig kitartjuk.
Az egyik leggyakoribb hiba ennek elmulasztása, így az íj lerántása miatt a vesszô
nem a megfelelô helyre fog menni. Csak
ezután lehet leengedni az íjat, és ha mindent jól csináltunk, akkor egy pontos
lövésnek örülhetünk. Teremben igen jól
lehet gyakorolni a lövéstechnikát, de a
versenyre való igazi felkészülést a szabadtéri edzések adják, amikor különbözô
mért és méretlen távokról ad le az íjász
lövéseket. Meg kell tanulni a távbecslést,
mert a versenyeken jelölt, de méretlen
távokról kell lôni. Arról, hogy hogyan zajlik a felkészítô edzés szabadtéren, hogyan
lehet a távbecslést gyakorolni, a következô számban fogok részletesen írni.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Hajrá TAKI!
Képiró Gábor

Kerekegyházán. Támogatásukra egy lelkes
szurkológárda indul Tahitótfaluból.
Nógrády Gábor

A jelen nagyszerû fogathajtóinak sikerei
talán fokozza az érdeklôdést a múlt alkotásai iránt, de lehet, hogy az elôdök megismerése a múlt idôtálló tárgyai keltik fel
még több emberben az érdeklôdést a
lovak és a fogatok iránt.
A sikeres fogathajtó testvérpár két kocsiját hozta el a kiállításra: egy terepkocsit
és egy díjhajtó kocsit. Magyar és nemzetközi eredményeikrôl, gyôzelmeikrôl serlegek, érmék sokasága tanúskodik, amibôl
válogatást állítottak össze. Emellett a magyar kocsizás történetérôl láthatnak vázlatos összefoglalót a látogatok, valamint
néhány modell és eredeti jármû a múzeum
gyûjteményébôl a kocsik sokszínûségét és
a kocsigyártás magas szintjét képviseli.
Fogathajtó versenyzôinknek elsô nagy
megmérettetése április 13–15. között lesz
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Focihírek
A téli átigazolási idôszakban sikerült hazahoznunk Szabó Norbertet és idekerült Tóth
Péter is, mindketten védekezô játékosok,
nagy erôsítésnek tartom a megszerzésüket.
Elôbi váci, utóbbi budakalászi nevelés.
A bajnoki rajt kissé álmosra sikeredett:
gól nélküli döntetlent értünk el itthon az
Ikladdal szemben. A krónikához hozzátartozik, hogy sárga lapos eltiltás illetve családi okok miatt három kezdôjátékosunk
hiányzott, az ellenfél pedig megerôsödött a
télen, nagyon rossz volt a talaj és viharos
erôsségû szél fújt. Mindazonáltal 12 gólhelyzetet puskáztunk el! Továbbra is a har-

Iskolai sport
A kézilabda diákolimpián a 7-8. osztályos
fiúk szép eredményt értek el a körzeti döntôben: ezüstérmet szereztek, úgy, hogy
sokáig vezettek a sporttagozatos, nagyhírú
szentendrei Rákóczi ellen. A bíráskodás
kissé részrehajló volt: a második félidôben
az ellenfél 7 db 7 méterest dobhatott, míg
mi egyet sem, így nyert a Szentendre 2 góllal…
Az általunk rendezett „Tavasz Kupán”
alsó tagozatos csapataink taroltak: mind az

madik helyen állunk, 4 és 6 pontra az
üldözôktôl, az elôttünk levôk elônye pedig
2 és 4 pont.
További hazai mérkôzések:
Április 15., 1530: Tahitótfalu – Pomáz
Április 29., 1600: Tahitótfalu – Dunabogdány
Május 13., 1630: Tahitótfalu – Verôce
A Göd csapata visszalépett.
Ifi csapatunk remekül kezdte a tavaszt: 43-ra legyôzte a listavezetô Ikladot, méghozzá 1-3-as állásról fordítva! Így most az elôkelô 4. helyen állnak, hátrányuk a dobogótól 6 pont.
Serdülô csapatunk továbbra is nagy
fölénnyel 1. helyezett.
Turóczi Csaba
Edzô
1-2. osztályosok, mind a 3-4-esek elhódították a Kupát! Utóbbi csapatunk mindhárom
mérkôzését megnyerte, Szíjj Krisztián a 7
gólunkból 6-ot szerzett, és adott egy gólpasszt is! Ô ötödikes, de 1996-os születésû,
így játszhatott a „kisebbek” között. A
mezônyt mindkét korosztályban a leányfalusi, a pomázi Mátyás király, a szentendrei
Templomdombi és a mi iskolánk alkotta.
A fenti sikerekhez gratulálunk!

JÓTÉKONYSÁGI SPORT GÁLA
Tahitótfalu Önkormányzata, a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány és a Kisoroszi Judo és Kung-fu klub szervezésében
2007. április 20-án (pénteken) 18:00 kezdettel
jótékonysági sport gálát szervez a tahitótfalui Sportcsarnokban a
Szent János Kórház gyermektraumatológiája javára!

Programok:
17:45-kor a Dömösi Majorett Csoport felvonulása a Hôsök terérôl
dobszó kíséretével.
Dunakanyar SE focibemutatója
Szent György Lovagrend lovagi tornája, Visegrád
Reneszánsz tánccsoport mûsora, Visegrád
Meijin Karate klub bemutatója, Szigetmonostor
Szent András Általános iskola tornabemutatója, Szentendre
Taekwondo klub bemutatója, Budapest
Judo és Kung-fu klub bemutatója, Kisoroszi
Aikido klub bemutatója Budapest
Majorett tánccsoport elôadása, Dömös

Díszvendégeink:
Tuncsik József, négy danos cselgáncsmester, európa bajnok,
olimpiai bronzérmes
Szemes Árpád, Pest Megyei Sportigazgatóság vezetôje
Fizel József, három danos cselgáncsmester
Dr. Pelényi Attila, Szent János Korház traumatológiai Osztály
osztályvezetô fôorvosa
Budai Mihály, Tahitótfalu polgármestere
Molnár Csaba, Kisoroszi polgármestere
Csörgô Mihály, Jakab Péter, Vanyák László klubelnök
Támogatói jegy 1000 Ft-os egységáron vásárolhatók a helyszínen.
További adományokat a korház köszönettel elfogad.
Minden érdeklôdôt és támogatót szeretettel várunk.
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Turóczi Csaba
Testnevelô

„KOCSMA” Kupa visszhang
Telt ház és óriási érdeklôdés mellett zajlott le a 2. „Kocsma” Kupa. A vége is rendkívüli izgalmat hozott, a 3. hely és az 1. hely
is 7 méteres rúgásokkal dôlt el.

Végeredmény:
1. Tünde presszó
2. Sportszár büfé
3. Grill büfé
4. Domb presszó
Legjobb kapus: Margit László
Legjobb játékos: Valcz Benedek
Hármas holtverseny gólkirályok:
Kiss Mihály, Szabó Norbert, Szávuly Zoltán.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
azoknak, akik segítették és támogatták ezt
az eseményt.
Oláh Csaba – Plascsevics János
szervezôk

Hitelt szeretne?
Segíthetek?
Építkezéshez, új és használt lakás vásárláshoz,
lakásfelújításhoz, magas törlesztôrészletû hitelének kiváltásához és szabadfelhasználású jelzáloghitelekhez kínálok lehetôséget.
•
•
•
•
•
•

sorbanállás nélkül
ingyenes tanácsadással,
sikerdíj nélkül,
az értékbecslési díj visszatérítésével,
folyósítási jutalék nélkül,
az elsô évben kedvezményes kamattal
lakáscélú hitel: 1,49 %,
szabadfelhasználású hitel: 2,49%
THM az lakáscélú hitel esetében:

4,03%-tól
Sallai Mónika 30-449-7919

2007. ÁPRILIS
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A Föld napja – Zöld szombat (2007. április 21.)
Az ökológiai válság jeleit tapasztalva az
amerikai Denis Hayes és barátai 1970. április 22én tartották meg az elsô Föld napja rendezvényt.
Azon a napon 25 millió amerikai emelte fel szavát a természet védelméért, ráirányítva a figyelmet a bioszféra pusztulására, az üvegházhatást
okozó ipari szennyezésre, az ôserdôk irtására,
valamint a veszélyes hulladékok mennyiségének
rohamos növekedésére.
Magyarországon a környezetvédôk 1990-ben
alapították meg a Föld Napja Alapítványt azzal a
céllal, hogy koordinálja a magyar Föld napja
eseményeit. Kiáltványukban a közös felelôsségre
hívják fel a figyelmet. Azóta hazánkban a városi
tömegmegmozdulásoktól kezdve szabadegyetemi elôadásokig, faültetéstôl a hulladékok újrahasznosításának megszervezéséig, falusi majálisokig sokféle akcióval ünneplik április 22-én a
Föld napját. A környezetért aggódó polgárok, civil szervezetek, iskolák, környezetvédô szervezetek mind-mind saját szervezésû programmal, a
legkülönfélébb módon teszik emlékezetessé és
világméretûvé ezt a napot.

Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a
világot? Így hangzik a Föld napja mozgalom jelmondata. 1990 óta Magyarországon évrôl évre
egyre többen érzik úgy, hogy legalább megpróbálják, és legalább a Föld napján, április 22-én
tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek,
rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedôt,
patak- és falutakarítást szerveznek.
Tahitótfalui lakosként nap, mint nap szembesülhetünk azzal – elegendô csupán körülnéznünk –, hogy mindenhol szemetet találunk, még
ott is, ahol nem lehetne. Nyugodt lélekkel sétálunk el egy szemétkupac mellett mondván: ez
nem az én szemetem. A Polgármesteri Hivatal
befizetett adóforintjainkból jelentôs mértékben
áldoz a falu tisztántartásáért, azonban ez nem
elég. Jogosan merül fel a kérdés: mit tehetünk mi
Tahitótfalu rendezettebbé, tisztábbá tételéhez?
A Föld napján megrendezett programok alkalmat adnak arra, hogy az egyes ember mérlegelje:
kíméletesen bánik-e környezetével, és mit tesz
azért, hogy a természet és benne az ember egészségesebben éljen? A Föld Napja program fontos

Aki a Duna vizét issza…– verseny általános iskolásoknak
(A verseny kiírója: a Fôvárosi Vízmûvek
Zrt., lebonyolítója a Földrajztanárok Egylete)
Ma már az egész világon, Magyarországon is és a
szigeten is a szemét, a hulladék kezelése nagy felelôsséggel járó, részben államilag szervezett tevékenység. Az illegális szemétlerakás pedig mennyiségi és
veszélyességi szempontból különösen komoly figyelmet igényel.
A Szentendrei-szigeten lévô vízbázis termelô kútjainak közelében élünk. A tavalyi év sikerén felbuzdulva az idei tanévben is beneveztünk a versenyre. A
6. osztályos csapat (Halász Márk, Ráczkevi Beáta,
Szendrei Márk) pályázata elsô helyezést ért el a népes
mezônyben. Gratulálunk! Horányi Sándorné
A gyôztes pályamû:
AKI A DUNA VIZÉT ISSZA.... versenyfeladat
(Halász Márk, Ráczkevi Beáta, Szendrei Márk, 6/a)
Mottó: „Betegségeink 90%-át megisszuk”– Pasteur
Mi a Szentendrei-szigeten, azon belül is Tahitótfalun lakunk. A Pollack Mihály Általános és Zeneiskolába járunk. Tahitótfalu és környéke nagyon fontos az
itt található kutak miatt. Itt a szigeten is nap mint nap
szemtanúi vagyunk a környezet szennyezésének.
A közvetlen környezetünkben, a szigeten 3 fajta
szennyezés jellemzô: a talajszennyezés, a szennyvízszikkasztás és a szakszerûtlen szerves trágyázás.
A felszín alatti vizek esetében természetes illetve
mesterséges forrásokból származhat a szennyezô
anyag. Az emberi tevékenységbôl származó szennyezés forrásai a következôk lehetnek:
• a szilárd hulladék lerakók
• a szennyvíz tározók
• a mezôgazdaság
• olaj szivárgás vagy elfolyás
• mélyen elföldelt toxikus hulladékok

Ezen szennyezések közül a leginkább elôforduló
és mindenki számára könnyen felfedezhetô a talajszennyezés. A talajszennyezés alatt azt értjük, hogy a
kirándulók ott hagyják az üres mûanyag és üveg
palackjaikat, az autósok kiöntik a fáradt olajukat a
fûre, az erdôben hagyják a kiégett akkumulátorokat
és a soha el nem bomló háztartási gépeket, illetve
felelôtlen emberek nagy mennyiségben összegyûjtött szemetüket teherautókkal hordják ki a természetbe. A nem megfelelôen kezelt hulladékokat, azok
bomlástermékeit a csapadékvíz a talaj felszínén szétmossa, és az beszivárog a talajba. Így elszennyezôdik
a talaj felszíne, majd a szennyezô anyagok belekerülnek a talajvízbe. Innen az áramlás útján gyakran jelentôs vízbázisokat is veszélyeztetnek.
Amennyiben több hulladékanyag kerül a környezetünkbe és okoz ott szennyezôdést, megkezdôdik az
élôvilág egyes tagjainak pusztulása. Sérül a tápláléklánc. Veszélybe kerül az ember egészsége is. A helyreállítás igen sok gondot, munkát és sok pénzt igényel.
Ez sokszorosa annak, amit korábban a szennyezôdés
megelôzésének elmulasztásával megtakarítottunk.
Mi a Váci rév felé mentünk el, mert tudtuk, hogy
azon a környéken is vannak víztermelô kutak. Nem is
nagyon kellett keresni az illegálisan lerakott szemetet.
A Pokol csárdánál a látvány nem volt mindennapi.
Minden felé, kb. egy családi ház kertjét felölelô területen szétszórva mûanyag flakonok, „Nitro”-s doboz, olajos doboz, bôr, papír, fém, alumínium, üveg, mûanyag
vászon, építési törmelék, festékes vödör, vegyszeres
tartály, szerves anyag (állati csontok), gumi, hungarocell, és aeroszolos palack. A környékrôl fotókat készítettünk és az alapján elemeztük a talált hulladékokat.
A talált szemetet mi anyaguk, a vízbe belôlük bekerülô szennyezés alapján négy csoportra osztottuk,
úgy mint a kémiai (olaj is), szerves, fémes és egyéb
anyagok.

üzenete az, hogy mindannyiunk felelôssége,
hogy milyen környezetben élünk ma és milyen
környezetet örökölnek tôlünk unokáink. A közös felelôsségérzeten túl a különbözô településen élôk együttes cselekvése tudja csak megvédeni a helyi környezeti és természeti értékeket a
mának és a jövô nemzedékének.
Ennek szellemében ez év áprilisában különbözô akciókkal segítjük elô településünk szeméttôl való megtisztítását. Április 2-án Tahiban, április 12-én Tótfaluban lesz lomtalanítás. Április
21-én veszélyeshulladék-gyûjtés lesz Tótfaluban
és Tahiban egyaránt. Április 21-ére Zöld szombatot (Duna-part, patak- és falutakarítást) szervezünk, hogy a közterületeken található hulladékot
is összegyûjtsük. Az összegyûjtött hulladék elszállítását és a hulladékgyûjtéshez szükséges zsákokat a Polgármesteri Hivatal biztosítja.
Ezúton kérünk mindenkit, akinek fontos
környezete tisztasága jelentkezzen a Polgármesteri Hivatalban a szemétgyûjtés kellékeiért, és
erre biztassa a környezetében élô embereket is.
Szabados-Molnár István
falugondnok
Az elsô csoporthoz a kémiai úton elôállított gumi,
hungarocell, oldószer, festék, mûanyag vászon, mûanyag flakon került. A „Nitro”-s doboz hátulján jelöléseket találtunk, ezeknek utánuk néztünk.
jelzés azt jelenti, hogy a doboz tartalma ártalmas
(„Xn”). A betû- szám jelölések magyarázata:
• R 20/21-lenyelve ártalmas
• R 38-szem és bôrizgató hatás
• S 13-élelmiszertôl és takarmánytól távol tartani
• S 23-belélegezve veszélyes
• S 29-csatornába engedni tilos
• S 46-lenyelés esetén orvoshoz kell fordulni
veszélyes oldószer tartalom:
• Aceton: az Aceton szerves oldószer, vízben
kiválóan oldódik, talajba gyorsan beszivárog, kémiai
képlete: C3H6O,
• Xilol: szerves oldószer, nehezebben oldódik,
mint az Aceton, kémiai képlete: KMnO4.
A fenti felsorolásból is látszik, hogyha az anyag
vízbe kerül szervezetünkre nincs jótékony hatással.
Különösen veszélyesnek ítéltük meg, hogy ha valaki a „Nitro”-s vagy a festékes és olajos dobozt dob ki a
környezetbe annak tartalma, kiömölve bejuthat a talajvízbe, amit aztán megiszunk. Egy liter olaj 1 millió liter tiszta vizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni.
A második csoportba a szerves anyagokat soroltuk. Ebbe a csoportba raktuk a bôrt és az állati csontokat. Veszélyességük abból adódik, hogy megtelepednek rajtuk, belôlük élnek a káros betegségeket
okozó különbözô baktérium fajták, amik a csapadékvízzel szintén beszivároghatnak, majd megfertôzhetik az ivóvízbázist.
A harmadik csoportot a különbözô fémek adják. A
fémek is bomlanak, fémes vegyületekkel szennyezve
a vízbázist. Szervezetünkbe bekerülve ezek a fémvegyületek károsak, betegségeket okoznak. Fémvegyületek festékekben is elôfordulnak pl.: az ólom vagy a
higany.
Folytatás a 14. oldalon
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Szentendre Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala munkatársat keres

adóügyi csoport irányítási feladatainak
ellátására.

2007. április 8 – 9. Húsvéti Tojás Vadászat!
Nagyszabású családi rendezvény
a tahitótfalui Bodor Majorban.
• Gyerekeknek tojáskeresési verseny
• Kirakodó vásár
• Póni lovaglás
• Bábszínház
• Rock-and roll bemutató
• Locsoló versmondó verseny
• Kemencében sült finomságok
• Lovas bemutató
• Lovas kocsikázás
• Egészség sátor, véradás
• Locsoló Bál
A rendezvényre a belépés díjtalan!
Vacsora jegyek kizárólag elôzetes megrendelés alapján
rendelhetôk: 06-30-544-22-33, vagy 06-26-585-020
E-mailen: info@bodormajor.hu, www.bodormajor.hu
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
BODOR KFT. 2012 TAHITÓTFALU, RÉVÁLLOMÁS PF.8

Betétakció!

Bôvebb információ: Szentendre, Polgármesteri Hivatal, illetve
az interneten:
http://www.szentendre.hu/index.php?akt_menu=448&hir_reszlet=509
Tahitótfalui csárdába
keresünk konyhai kisegítôt, gyakorlott pultoslányt, szakképzett
felszolgálót!
Érdeklôdni lehet: 30-6962408
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
Ha igényled, jön a szódás!
– Nyomjon tiszta szikvizet a pohárba! –
Hagyományos, 1 literes „nosztalgiaüvegben” házhoz szállítok szikvizet. Az új üvegeket ingyenes használatra adom,
bérleti díj nélkül.
Szállítás heti két alkalommal.
Üvegigényét szíveskedjen jelezni:
Rákné, Leányfalu, 06-26-380-778

Betétakció!
Most
megkaphatja
a kamatadót!

3 millió Ft feletti 3 havi takarékszelvényben
történô betételhelyezés esetén a harmadik
hónapra évi 10% kamatot fizetünk.
EBKM: 6,36%
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Tahitótfalui Kirendeltsége
Nyitva tartás: hétfô:
7,45-16,30
Kedd – Csütörtök:
7,45-15,30
Péntek:
7,45-12,30
Ebédidô hétfôtôl-csütörtökig 12,00-12,30-ig
Tahitótfalu, Petôfi s. u. 27. Telefon: 06-26-387-187
e-mail: dkanyar hu.inter.net
www.dunakanyar-tksz.hu
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100.000 Ft feletti új betételhelyezéssel* megtakaríthatja akár a kamatadó teljes
összegét. EBKM: 5,83% - 6,70%
Az akció 2007. április 1-tôl 2007. április 30–ig tart.
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Tahitótfalui Kirendeltsége
Nyitva tartás: hétfô:
7,45-16,30
Kedd – Csütörtök:
7,45-15,30
Péntek:
7,45-12,30
Ebédidô hétfôtôl-csütörtökig 12,00-12,30-ig
Tahitótfalu, Petôfi s. u. 27. Telefon: 06-26-387-187
e-mail: dkanyar hu.inter.net
www.dunakanyar-tksz.hu
* Nem számít új betételhelyezésnek a folyószámláról
lekötött összeg lekötési idô lejárta esetén történô
ismételt lekötése, továbbá a már elhelyezett betéti összeg
más betétformába történô áthelyezése.
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VASTELEP

Állatorvosi ambulancia
Patócs és trs.-a Állatgyógyászati Bt.

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!

DORCA KFT.

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

30/9483709

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

Ô

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Épülettervezés,
kivitelezés

Számítógépszerviz

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

T

Naponta: 800-1900-ig telefonegyeztetéssel állunk rendelkezésére.
Szolgáltatásaink:

Tahitótfalu, Szabadság út 48.

TE

Tahitótfalu, 2022 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

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

2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.
cserepek, gyári áron kiszállítással

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

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…
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Aki a Duna vizét issza…
Folytatás a 11. oldalról
A negyedik csoport az egyéb anyagok, az üveg és
építési törmelék, amelyek nem bomlanak el, anyagukban nem veszélyesek, de a rendezetlen szétszórt
hulladék látványa tönkreteszi a táj eredeti szépségét,
csökkenti a pihenés, kikapcsolódás teljes körû
lehetôségét. A szelektív hulladékgyûjtés bevezetésével Tahitótfaluban is sokat javult a helyzet – de még
mindig nem megnyugtató A korábbi években szakköri foglalkozások keretében térképeztük fel az illegális szemétlerakó helyeket és jelentettük be a polgármesteri hivatalba akik teherautóval elszállították a
szemétkupacokat. Szívesen vett részt az iskola szinte
minden tanulója a Fôvárosi Vízmûvek szervezésében
a szigeti „Szemétszüret akció”-ban. Ezt a kezdeményezést és a velejáró munkát szívesen folytatnánk.
A víz az élet alapja. Az ember talán kibír egy napot
evés nélkül, de ivás nélkül nem. A világon kb. 3 milliárd embernek nincs elegendô, tiszta ivóvize. Mi itt
élünk a vízlelô kutaknál, nekünk még fontosabb
megôriznünk környezetünk tisztaságát. A vízszennyezés hatására a felszíni és felszín alatti vizek
minôsége oly módon változik meg, hogy a víz alkalmassága emberi használatra és a benne zajló természetes életfolyamatok biztosítására csökken vagy
megszûnik. Hogy elkerüljük a bevezetô mottó beigazolódását tennünk kell környezetünk megóvásáért és
erre társainkat és környezetünket is ösztönöznünk
kell, hogy a szemetet mindenki megfelelôen kezelje,
ne szemeteljük tele környezetünket.

Veszélyes hulladék
gyûjtési akció
Idôpontja: 2007. április 21. (szombat)
8-12 óráig
Helye: Tahi – Parkoló (Szabadság tér)
Tótfalu – Kék Duna parkoló (Szabadság út)
A szelektív hulladékgyûjtés jegyében,
környezetünk védelme érdekében akciót
szervezünk a háztartási veszélyes hulladékok begyûjtésére. A leggyakoribb lakossági
veszélyes hulladékok a következôk:
– szárazelem
– akkumulátor
– fáradt olaj
– sütô zsiradék, étolaj
– gyógyszer
– vegyszer, növényvédôszer
– festékmaradékok, hígítók
– savhulladékok,
– fagyálló folyadék
– ragasztók, gyanták
– elektronikai hulladék, képcsövek, izzók,
fénycsövek,…
– személygépkocsi gumiköpeny, tömlô
– vegyszerek csomagoló anyagai.
A gyûjtést az OTTÓ Kft. végzi, a költségeket az önkormányzat fizeti.
Vegyen részt az akcióban!
Tahitótfalu Polgármesteri Hivatal
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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
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

Waldorf baba – mama
csoport

Kis híd Szentendre és
Szigetmonostor között

2007. április 17-tôl baba–mama csoport indul a Tahitótfalui „KINCSESSZIGET” Waldorf
irányba tevékenykedô Óvodában. Tahitótfalu,
Zrínyi u. 33.
Felmerült annak igénye, hogy leendô óvodásaink és szüleik ismerkedhessenek egymással és az óvodával. Ennek próbálunk teret nyitni. Keddenként (2007. április 17., 24., május
8., 15., 22., 29., június 5., 12., 19.) délelôtt
9–10.30-ig várja kisgyermekes anyukákat
közös együttlétre Marjai Mária. Játék, étkezés,
beszélgetés, kézimunkázás.
Témák: a szabad játék, az óvodai mûvészeti
tevékenységek, az étkezés, az óvodai élet
ritmusai, a Waldorf óvodapedagógia, mint
megelôzô gyógymód. Szeretettel várunk minden érdeklôdôt:

Az M0 út részeként híd épül a két Dunán és
a szigeten keresztül. Lejárója nem lesz a hídnak
Szigetmonostoron, ezért került már az eredeti
kis híd építése a szentendrei Dunára. A két
érintett település, Szentendre és Szigetmonostor évekig tartó egyeztetés után megegyezett a
híd helyében. A kiválasztott hely a szentendrei
kaszinótól Budapest felé kb. 300 m-re van, a
11-es úti csatlakozás pedig a Dera-pataknál.
Kezdôdhet a tervezés, és kb. 4 év múlva
Pócsmegyer és Szigetmonostor lakóinak nem
kell körbe jönni Tahitótfalu felé Szentendrére.

Marjai Mária és Horváth Alíz
Tel.: 06-30-55-777-85

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.

