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2007. júliusi programok
Július 2–6-ig 9:30-12:30 – Agyagtechnika
Miniatûr szobrok, ajándéktárgyak
készítése. Vezeti: Czövekné Török Lídia
Szervezô: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány
Helyszín: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky
úton a focipálya mögötti Pihenôpark
Július 7. – Halászléfôzô verseny
Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô
Egyesület szervezésében
Helyszín: Tótfalu Kossuth L. u. végén a
Duna-parton
Kezdés: 11.00
Mindenkit szeretettel várunk!
Július 9–13-ig – Baptista Gyülekezet
Gyermekhete
Helyszín: Népház
Július 16–20-ig 9:30-12:30 – Kreatív
tárgy, test és arcfestés, itong szobrászat.
Festés, ami belefér, különbözô festési
technikák, az egyéni képzelôerô szabad
kifejezése. A mûvekbôl kiállítás!
Vezeti: Aladics Antal grafikus mûvész

Szervezô: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány
Helyszín: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky
úton a focipálya mögötti Pihenôpark

Önkormányzati hírek

2.

Rendôrségi hírek

3.

EPERART

4.

Július 23–27-ig 9:30-12:30 – Fafaragás,
fatárgyak készítése.
Vezeti: Kollár Gábor fafaragó mester
Szervezô: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány
Helyszín: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky
úton a focipálya mögötti Pihenôpark

A hónap régi tárgya

5.

Július 30-tól augusztus 3-ig 9:30-12:30 –
Néptánc, népdal, népi játékok,
kézmûves foglalkozások
Vezeti: Szabó Judit
Szervezô: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány
Helyszín: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky
úton a focipálya mögötti Pihenôpark

Eperfesztivál Budapesten
és Tahitótfaluban

6.

Szemétszedés a
TLSE hírei

8.

A parlagfûrôl

12.

Önkormányzati
hírek
2007. június 14-i testületi ülés

Állandó programok héfô-péntek:
Váltóversenyek, labdajátékok, pingpong, tenisz és kosárlabda oktatás
Folytatás a 2. oldalon

Figyelem!
Itt a nyár, 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

A tartalomból:

– 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.
Folytatás a 2. oldalon

A Szentendrei Hivatásos Tûzoltóság
mûködésérôl Jámbor Ferenc parancsnoki beosztásban lévô tûzoltószázados tartott beszámolót. A mûködési terület paraméterei: 13 település, 43 ezer ember,
4 településen hatósági munka, 23 ezer
ha. terület. Tájékoztatta a testületet,
hogy megszorító intézkedések miatt az
állam csökkenteni kívánja a tûzoltóôrs
állományát. Ahhoz, hogy a jelenlegi létszám tartható legyen 2008-ban is, egy új
tûzoltóállomást kell létrehozni, lehetôleg az ellátási terület közepén ill. északi
részén, hogy onnan jobban le lehessen
fedni a szigetet és az terület északi
részén lévô településeket. Két helyszínt
jelölt meg: Visegrádot és Tahitótfalut.
Folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Elképzeléseik szerint egy új tûzoltóállomást kellene létesíteni Tahiban, kb. 120 m2es alapterülettel. A létesítés és üzemeltetés
költségei még nem tisztázódtak. Az elôkészítési munka folyamatban van, a tárgyalások folytatódnak.
Lezárult a Tahi Óvoda tetôfelújításának
közbeszerzési eljárása. Két ajánlat közül a
kedvezôbb ajánlatot tévô P&N 2001 Kft.-t
bízta meg a képviselôtestület a kivitelezési
munkákkal. Az óvoda felsô épületének
födém és tetôhéjalás, valamint a konyhaépület tetôhéjalás cseréjérôl szól a szerzôdés, bruttó 11,040 millió Ft összegben.
További felújításokat is tervezünk, azokra
pályázni szeretnénk.
Elkészült a képviselôtestület által megrendelt Tahitótfalu szigeti hídfô északi részéhez kapcsolódó gátszakasz tanulmányterve, mely két változatot vizsgál: Az „A”
változat nyomvonala a majdani elkerülô
úttal esik egybe, míg a „B” változat a Duna
partjához közel húzódik. A továbbtervezéshez a testület döntése szükséges, mely változat kerüljön kidolgozásra. Sajnos a tervezôk nem foglaltak állást egyik változat
mellett sem, így nem könnyû dönteni, hisz
mindkét változat mellett szól érv pro és
kontra. A tervezôk által becsült kivitelezési
költség 383,5 – 385,5 millió Ft., mely azért
ilyen magas, mert „rendkívül kedvezôtlenek az építési és egyéb adottságok”: Hatalmas földmunka, sok tulajdonos, ráadásul az
altalaj vízáteresztô képessége jelentôs.
Mint már láthatják, buszöböl építése kezdôdött Tahi Újtelep buszmegállónál, a
Duna felôli oldalon. A Mély-Recy Kft. 3739
ezer Ft-os ajánlatát fogadta el a képviselôtestület, s ôk végzik a kivitelezést.
Tóth János jegyzô beszámolt a június 3-i
Néprajzi Múzeumbeli Eperfesztiválról. A
Faluforduló c. rendezvénysorozaton való
megjelenésre a képviselôtestület korábban
360 ezer forintot szavazott meg, melyet a
Múzeum használt fel a rendezvény elôkészítésére. Ezen kívül az aznapi mûsor lebonyolítása (zenekar, tánccsoport, busz, élelmiszer és eper) 648 716 Ft volt. Ezt az
összeget az ottani könyv-, lekvár- és eperárusítás, valamint szponzori támogatás és
két képviselô tiszteletdíj-felajánlásai fedezték.
Dr. Magyar Gábor képviselô, mint az
Eperfesztivál fôszervezôje beszámolt a
június 8-9-10-i Eperfesztiválról: A pénzügyi
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elszámolás folyamatban van. Az áramszüneti problémák a rendszer túlterhelése
miatt történtek.
ÉLETKÉPEK a huszadik századi Tahitótfaluból címmel magyar-angol nyelvû kiadványt jelentetett meg Tahitótfalu Önkormányzata. A kiadvány a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával készült. A támogatott példányokat – községünk jó hírnevét öregbítendô –
reprezentációs célokra használjuk fel, ám
aki saját magának szeretne vásárolni – az
erre a célra megjelentetett második kiadásból – 1000 Ft-os áron a Polgármesteri
Hivatalban hozzájuthat, a többi helytörténeti kiadvánnyal együtt.
A Vertikál üzletház tulajdonosa felajánlotta üzletét megvételre, a képviselôtestület nem kívánt élni ezzel a lehetôséggel.
Gaál Sándorné, a Pénzügyi Ellenôrzô és
Ügyrendi Bizottság elnöke a bizottság
ülésének határozatképtelenség miatti elmaradásáról számolt be. Ezért javasolta, hogy
a legkisebb létszámú bizottságot bôvítsék
ki plusz két fôvel: Képíró Gábor képviselôvel és Zakara Ákos külsôs taggal. A
képviselôtestület mindkét tagot megválasztotta.
Az Építésügyi Bizottság bizottsági ülése is
egyszer elmaradt és az Oktatási Tájékoztatási és Informatikai Bizottság ülései is
több ízben elmaradtak. Mindegyik azért,
mert a bizottságok tagjainak fele nem jelent
meg az ülésen. Sajnos ez a munka rovására
megy, ezért Vaczó Zoltán képviselô javasolta a képviselôi tiszteletdíjat megállapító
rendelet ide vonatkozó szankciók beépítését.
Kisoroszi felmondta az iskolatársulást
községünkkel, jövôre Visegráddal kíván
szerzôdést kötni. Tárgyalásokat folytatunk
Dunabogdánnyal hasonló iskolafenntartói
társulás létesítésérôl.
Tahi Óvoda megfelelô mûködéséhez
szükséges plusz egy óvodapedagógus státusz létesítéséhez járult hozzá a testület.
Két havi jutalmat szavazott meg a testület
Tahi Óvodából nyugdíjba vonuló dajkának.
Jó egészséget kívánunk neki a megérdemelt pihenéshez!
2007. július 05. után rövid nyári szünet
következik, majd augusztus 23.-án ülésezik
újból a Képviselôtestület, ahova továbbra is
hívunk és várunk minden érdeklôdôt!

2007. júliusi
programok
Folytatás az 1. oldalról
Vezeti: Mengyi Gábor mûvelôdésszervezô
Helyszín: Pihenôpark, Tahitótfalu, BajcsyZsilinszky úton a focipálya mögött található!
Információ kérhetô:
Rainer Gabriellától: 06/309211013,
vagy Mengyi Gábortól 06/306859914
Idôpont: 9:30–12:30

Figyelem!
Folytatás az 1. oldalról
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 virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az
állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenntartani.
Polgármesteri Hivatal

Bérbeadás
Tahitótfalu Község Önkormányzata elsôsorban egészségügyi szolgáltatások
(szakorvosi rendelések) biztosítása céljából használatra meghirdeti a volt orvosi
ügyelet (Tahitótfalu, Ifjúság u.) épületrészt, 2007. szeptember 1-tôl.
Pályázat leadása és információ: Budai
Mihály polgármester (26) 585-112
Határidô: 2007. augusztus 10.

Anyakönyvi hírek
Ebben az évben eddig született 5 fiú, 7
leány, összesen 12 gyermek.
Házasságot kötött 5 pár.
Az elmúlt idôszak halottja:
Tekes András, 86 éves, Szentendrei út 77/a.
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Rendôrségi hírek
Tisztelt tahitótfalui lakosok!
Múlt hónap 14-én elkezdôdött gyermekeinknek a nyári szünet. A nyári szünet
egyik nagy veszélyforrását a szabadvizek,
(folyók, tavak) strandok rejtik magukban.
A nyári melegben mi sem lehet kellemesebb a hûsítô habokban való megmártózásnál, azonban a fürdôzés meggondolatlan és
felelôtlen magatartással veszélyessé is válhat. Annak érdekében azonban, hogy szabadságuk valóban kellemesen teljen, és
gondtalanul végzôdjön, kérjük szívleljék
meg tanácsainkat és tartsák be a fürdôzés
alapvetô szabályait.
A szabadvizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdôhelyen történô fürdôzés. Ezeket a helyeket – elôzetes mederfenék vizsgálat, valamint a parton és a vízben történô kitûzés és vízminôség ellenôrzés után – szakemberek választják és jelölik ki. Itt jelen vannak azok a feltételek,
amelyek lehetôvé teszik – szükség esetén –
a gyors mentést.
6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó 14
éven aluli gyermekek csak felnôtt kíséretében fürödhetnek a szabad vizekben. Az
úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a jól úszóknak is célszerû a
mentômellény vagy a mentôgallér használata.
Az elmúlt években sok halálos áldozatot
követelt a, csónakból, illetve gumimatrac-

ról történô vízbeesés.
Minden vízi jármûnek, így a csónaknak
is felelôs vezetôje, kapitánya van, akit megválasztanak, vagy a mindenkori kormányevezôs, aki a csónak végén ül. Az ô felelôssége, ha valaki a csónakból a vízbe
ugrik, s belefullad. Fontos, hogy mozgásban lévô csónakot csak a vezetô engedélyével lehet elhagyni. A vízjármûvet,
elhagyó fürdôzôt mindaddig követni kell,
amíg az nincs teljes biztonságban. A mozgásban lévô csónakban tartózkodóknak tilos állni, továbbá az úszni nem tudó személy mentômellényt köteles viselni. A csónak vezetôje a beszállás elôtt köteles tisztázni, hogy a csónakban helyet foglaló személyek tudnak-e úszni.
Meg kell említeni a másik veszélyforrást,
amelyet a számunkra ismeretlen vízterület
és annak tulajdonságaiból fakadó váratlan
helyzetek okozhatnak (erôs sodrás, örvénylés, a mederfenék egyenetlenségei,
gödrök, ahol nem ér le a láb). Váratlan
veszélyhelyzetben pánik lesz úrrá a fürdôzôkön, nem hoznak helyes döntést, megrémülnek, kapkodnak, a végtagjaik „lebénulnak” és elmerülnek.
További tanácsként javasoljuk, hogy
közvetlenül étkezés után, teli gyomorral,
felhevült testtel, szeszesital és gyógyszer
hatása alatt ne fürödjünk. Kerüljük a sekély, valamint az ismeretlen vízterületen a
vízbeugrást, valamint a szív- és keringési
betegségben szenvedôknél az egyedül
történô fürdôzést.
Felhívjuk a figyelmet, hogy saját, családja

és embertársai érdekében a fürdés és a vízi
közlekedés szabályait fokozottan tartsák
be, ügyeljenek a gyermekekre, akiket felnôtt felügyelete nélkül se a parton, se a vízben ne engedjenek egyedül tartózkodni!
Fentiekkel nem az a célunk, hogy elriasszuk a vizektôl, hanem az, hogy megfontoltabb, józanabb gondolkodásra késztessük, felhívjuk a figyelmét önmaga és társainak megóvására, hogy a nyár nyújtotta örömöket baj nélkül, kihasználhassa.
Pár szóban tájékoztatnám önöket a június havi statisztikáról:
Az elmúlt hónapban községünkben 8 db
bejelentett bûncselekmény történt.
– ebbôl hat esetben kisebb értékû lopást
követtek el hétvégi házak sérelmére, melyekben nyomozást rendelt el a
Szentendrei Rendôrkapitányság.
– egy esetben külföldi fiatal személyek ellen követtek el lopást ( JEKA ház )
– egy esetben pedig szándékos rongálás
miatt indult eljárás.
Tahitótfalu útjain a múlt hónapban 4 db
közlekedési baleset történt.
– három esetben sérüléssel nem járó anyagi káros baleset,
– egy esetben pedig könnyû sérüléssel
járó baleset történt.
Kellemes szünidôt, jó nyaralást kívánunk!
Hegedûs Gábor r. ftörm.
körzeti megbízott

Polgárôr nap Magyarországon – július harmadik vasárnapja
A polgárôr mozgalom alapvetô célja a
közrend védelme, a bûncselekmények számának csökkentése, a közbiztonság javítása a lehetô legnagyobb mértékû jelenléttel
a területen.

– politikai semlegesség.

A polgárôr mozgalom összefogja a fenti
cél érdekében tenni akaró állampolgárokat, igyekszik megteremteni a szervezett és célirányos cselekvés feltételeit és
annak társadalmi hátterét a bûnmegelôzés,
a bûnözés elleni fellépés, a gyermek és ifjúságvédelem, a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, a környezetvédelem és a közlekedésbiztonság javítása terén.

A tevékenység kiterjedhet:
– bûnmegelôzési kiadványok terjesztésére
– iskolai bûnmegelôzési programokban
való részvételre
– elôadások, bemutatók, kiállítások,
tanácsadások szervezésére
– közbiztonsági és bûnmegelôzési
járôrtevékenység, figyelôszolgálat
végzésére (Rendôrséggel, stb.
együttmûködve is)
– lakossági, önkormányzati és egyéb
(politikamentes) rendezvényeken rendezôi feladatok ellátására stb. is.

A polgárôr mozgalom fôbb jellemzôi:
– önkéntesség és törvényesség;
– az emberi jogok tiszteletben tartása;
– ellenszolgáltatás nélkül végzett
tevékenység;

A polgárôr elsôsorban közterületen, szabadidejében és saját költségén (tagdíjak,
felszerelés, telefon-, és benzinköltség, stb.)
teljesíti önként vállalt kötelezettségét.
Hatósági jogosítványokkal nem rendelke-

zik. A Btk. 29. §-ában rögzített jogos védelem lehetôségét kötelezettségként önkéntesen felvállalja. Szolgálatát külön díjazás
nélkül látja el. (Idézet Polgárôrség Szentendre honlapjából)
A környezô települések zömében már
megalakult és mûködik a polgárôrség,
segítve a rendôrség és a települési önkormányzat munkáját. Járôrözéssel, rendezvények biztosításával segítik lakóközösségüket. A tahitótfalui polgárôrség hiányát
mi magunk is érezhetjük, hisz amikor fiatalok és felnôttek „randalíroznak”, kárt
tesznek a köz- és magántulajdonban, vagy
amikor rendezvényeket, szüreti felvonulásokat kell, ill. kellene megfelelô létszámmal biztosítani, akkor sokszor elhangzik az
óhaj: bár lenne polgárôrségünk…
Sz. J.
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EPERART
2007. június 8-9-10én immár 9. Eperfesztiválját rendezte meg
Tahitótfalu Község Önkormányzata és annak
elsô EPERART kísérôrendezvényét a VOX
Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület. A rendezô Egyesület azt a célt tûzte
ki maga elé, hogy az Eperfesztivál fô vonulata mellett egy szerényebb, csendesebb,
intimebb és meghittebb kikapcsolódási
lehetôséget nyújtson az idelátogatóknak,
mindezt úgy, hogy ne ütközzön a fesztivál
fôprogramjaival. A szervezésben segítettek
a tahitótfalui keresztyén/keresztény egyházak és az Önkormányzat.
A Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület az idén elôször EPERART néven
egyház- és komolyzenei koncerteket és
egy meghívásos karikatúra rajzversenyt
hirdetett mûvészek, mûvészeti csoportosulások részére Eper és fesztivál címmel. A
beérkezô pályamunkákat szakmai zsûri
értékelte, melynek tagjai Kósa Klára keramikus, Budai Mihály polgármester, Bor
Zoltán és Szabó Judit voltak. 11 személytôl
összesen 30 pályamû érkezett az ország
számos pontjáról.
A díjazottak:

A zsûri a szellemes ötletért különdíjat is
kiosztott Rák Bélának, Bûnbeesés címû
munkájáért (Budapest)
A beérkezett pályamûvekbôl megrendezett kiállítás megnyitójára szombaton, 9-én
10 órakor került sor. Nagyon finom epertortával lepett meg bennünket a TETA,
amit ezúton is köszönünk.
A 3 este 3 koncert szórakoztatta a közönséget. Pénteken este Szvorák Katalin
Kodály és Liszt-díjas népdalénekes a római
katolikus templomban „Mondj, szívem
dalt”-népénekek és imádságok címû koncertje került megrendezésre.
Szombaton a budapesti Albert Schweitzer Kórus a baptista gyülekezeti házban
adott a capella koncertet Lassus, Bruckner,
Palestrina, Thomson, Mozart, Pachelbel és
Kodály mûveibôl. Vezényelt Farkas Dorottya és a kórus alapító karnagya, vezetôje Kenessey László.
Vasárnap Kobzos Kiss Tamás, Magyar
Örökség Díjas elôadómûvész a református
templomban „Dícsérlek lanttal és kobozzal” – lelki énekek a magyar múltból címmel adott zenei-lelki táplálékot a hallgatói

Július 9-tôl a Sziget Hangja kórus kórustábort tart, melyre várjuk minden énekelni
vágyó jelentkezését.
A drávaszögi gyerekek július 16-tól vendégeskednek nálunk, esetleges adományaikat, segítségüket továbbra is szívesen
fogadjuk.
Körösmezei-Varga Zsuzsanna
VOX Insulae Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület

I. DÍJ:

Dluhopolszky László: Marketing fogás (Budapest)
II. DÍJ: Halter András: …Legalább nem
kell hajolni (Szolnok)
III. DÍJ: Kelemen István ...Csak ez az
egy szem maradt) (Baja)

VII. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét –
Szigetmonostor, július 9–15.
A Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület családi énekkaros tábort szervez
a Szentendrei-szigeten. Délelôtt intenzív
énekkari próbák a felnôtteknek, míg a
gyermekek kézmûves foglalkozásokon
vesznek részt. Záró hangverseny július 15-

én vasárnap délelôtt Szigetmonostoron, a
református istentiszteleten, a táborban tanult anyagból.
Info: Szabó Judit
tel.: (26)386-708; (20)543-1269,
szigethangja@dunainfo.net

Zenés Esti Áhitatok, július 9–13. 19.00 órakor
(A VII. Sziget Hangja Ökumenikus
Mûvészeti Hét esti áhitatainak programtervezete. A végleges programot keresse a plakátokon, szórólapokon, a települések honlapjain.)
Hétfô: Szigetmonostor (kat. templom)irodalmi est
Kedd: Szigetmonostor (klubház) táncház
(ifjú Muzsikás)
Szerda: Tahitótfalu (ref. templom):
Rostetter Szilveszter orgonaestje, Surán
Mónika kürt kíséretével
Csütörtök: Pócsmegyer (ref. templom)
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számára.
A koncertek és a kiállítás látogatása is ingyenes volt, a beérkezett adományokat a
drávaszögi magyarajkú gyermekek táboroztatására gyûjtötte, és használja fel az
egyesület.
Szeretnénk megköszönni támogatóinknak a segítséget a fesztivál megrendezésében: Tahitótfalu Község Önkormányzata,
baptista gyülekezet, Nagy Sándor lelkipásztor, Szénási László lelkipásztor, Vénusz
Gellért atya, a fellépô mûvészek: Szvorák
Katalin, Kobzos Kiss Tamás, Albert
Schweitzer Kórus, a MÚOSZ Karikatúra
Szövetség, TETA.

Török Ágnes fuvolakoncertje
Péntek: Tahitótfalu (kat. templom):
Krafcsik Ibolya és Zákányi Borbála
furulyakoncertje
A koncertek ingyenesek, de adományokat köszönettel elfogadunk 25 fô drávaszögi, határon-túli magyar anyanyelvû gyermek 2007. július 16–22. között
Szentendrei-szigeti táboroztatására!
Info: Szabó Judit
tel.: (26)386-708; (20)543-1269,
szigethangja@dunainfo.net

Felhívás
A tahitótfalui Takarékszövetkezet történetét bemutató kiállítás megnyitását tervezzük 2007. október 31-én, a Takarékossági
Világnap alkalmából. A kiállítás az egykori
Hangyaszövetkezet helyi történetérôl is
szeretne képet nyújtani.
Kérjük, a Szövetkezet régi dolgozóit, valamint azokat, akik a Hangyaszövetkezet és a
belôle megalakult Takarékszövetkezet történetével kapcsolatban dokumentumokkal,
fényképekkel, emléktárgyakkal (naptár, plakát stb.), régi irodai berendezésekkel (szekrény, íróasztal, írógép stb.), korabeli munkaruhával, bemutatható takaréklevelekkel, érdekességekkel rendelkeznek, jelentkezzenek.
Jelentkezésüket, felajánlott tárgyi és szellemi értékeiket elôre is köszönjük. A kiállításra szánt tárgyakért elmegyünk, a kiállítás zárásakor azokat visszajuttatjuk.
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Tahitótfalui Kirendeltsége
Szônyi Zsuzsanna és Wegroszta Gyula
Telefon: (26) 385-967

Tahitótfalu

2007. JÚLIUS

Történelem, közösség

Községi Tájékoztató
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A hónap régi tárgya: gyufacímke gyûjtemény
Egy kis négyzethálós füzetbe gyûjtötte
össze 1960-tól 1964-ig Kálmán Istvánné
Szente Julianna gyermekkora gyufásdoboz
címkéit. Elmondta, hogy az akkori gyerekek
között népszerû volt még a postai bélyeg, a
szalvéta és a slágerszövegek gyûjtése.
A gyerekek figyelték, mikor jelenik meg
olyan gyufásdoboz, amelynek címkéje még
nem található meg gyûjteményükben. Az új
„kincset” a dobozról leáztatták, megszárították, és a gyûjtemény megfelelô helyére
beragasztották. Egymás között a címkéket
cserélgették is.
Az egykori kislány a füzet hét oldalára
ragasztott fel száz darab gyufacímkét, témakörönként csoportosítva. Láthatunk háborús aknák veszélyére felhívó címkesort,
gyümölcsszörpöket, mosóporokat, lottóreklámozókat. Állatokat és népviseleteket
bemutató grafikai munkákat, de megtudhatjuk azt is, hogy a feleslegessé vált papírt
a MÉH-be vigyék. A füzet utolsó lapjain az
olimpia történetének kiemelkedô eseményei jelennek meg. Megtalálható még a gyûjteményben, az akkor bizonyára ritkaságnak
számító angol és arab gyufák címkéi, az
önálló vagy egykori sorozat egyes darabja,
amelyhez nem sikerült a sorozat többi párját összegyûjteni.
Néhány jó tanács, reklámszöveg a cím-

kékrôl: „Ha bombát találsz jelentsd a Tanácsnál”, „Radion mindent mos”, Ideál
mosópor nylonhoz, selyemhez, gyapjúhoz”, „Öröklakás 3,30-ért. Lottó”, „1960.
január 1. Népszámlálás”, „Ne tüzeljük el a
papírt, átveszi a MÉH!...”.

A gyûjtemény szépen mutatja be a ’60-as
évek elejének tárgyi kultúrtörténetének egy
kis szeletét.

A címkékrôl megtudhatjuk még, hogy 30
és 40 fillérbe került akkor egy doboz gyufa.

Szônyi Zsuzsanna
Wegroszta Gyula

Köszönjük Kálmán Istvánnénak a segítséget.

Gyermeknap az óvodában
Találós kérdések
Háromszáz arató mit csinál egy nap legtöbbet?

Egy fél szalmaszálhoz mi hasonlít a legjobban?
(A másik fele)
A malomnak olyan része, melyet nem
használnak, de hogyha nincs, felkopik az
álla a molnárnak.
(gabona)
Melyik ló tud olvasni?
(tanuló)
Melyik szót írjuk hátulról?
(vakáció!)

Az idôjárás megkegyelmezett nekünk, és
elkergette az esôt Tahi Óvoda fölül ama
június 2-i szombaton, mikorra a gyermeknapot szerveztük. A rossz idô nem mosta el
a programokat: volt ugrálóvár, kézmûves
foglalkozások, sorversenyek… A gyermek
hastáncbemutató legalább akkora – ha nem
nagyobb – közönséget vonzott, mint a személyautós és motoros rendôrjárôrök, akik
készségesen megmutattak jármûveiken
mindent, a legapróbb részletekig a kíván-

a rendôrségnek, az önkormányzatnak, és a
fellépô gyermekeknek.

(Lyukat a búzaszálon.)

csiskodó gyermekeknek. A tombolasorsoláskor csak azok bosszankodtak, akiknek
nem maradt tombolajegy, mert így a sok
értékes tombolatárgy közül nem nyerhettek. Ám a délutáni népmese utáni epertortából bôven jutott mindenkinek. Az egész
napos programot egy kis magyar táncház
zárta.
Az Együtt Gyermekeinkért Egyesület köszönetét szeretné kifejezni az óvónôknek
áldozatos munkájukért, a segítô szülôknek,
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Tahitótfalu

2007. JÚLIUS

Községi Tájékoztató

Eperfesztivál Budapesten és Tahitótfaluban
Nagy feladatot vállaltam magamra azzal,
hogy írok egy cikket a Községi Tájékoztatóba községünk legnagyobb rendezvényérôl, az Eperfesztiválról. Hogy ez miért
nagy feladat – legalábbis számomra?!
Tulajdonképpen sem a Néprajzi Múzeumos
Eperfesztiválnak, sem az „igazi” Eperfesztiválnak szervezôje nem voltam. Amennyire
erômbôl és tudásomból telt, besegítettem
mindkettôbe, s így tulajdonképpen mindkét esemény szerencsés részese lehettem.
Több éves kitartó munka gyümölcse (és
itt szó szerint lehet érteni) az Eperfesztivál
és az általa megteremtett hírnevünk. Ennek
talán elsô komoly visszajelzése a budapesti
Néprajzi Múzeum megkeresése volt. Új rendezvénysorozatukhoz Tahitótfalut és az
Eperfesztivált szemelték ki elsônek, ahol
Faluforduló címmel az ország településeit
kívánják sorban bemutatni. Az ünnepélyes
program, melyen maga az Eperfesztivál jelent meg, 2007. június 3-án, vasárnap zajlott. A program részvevôi már korán reggel
váci révben kompra szálltak, és a régi „kofalekváros-palacsintaevô verseny díjazottjai
voltak!) mellett az idôsebb korosztályt is
sikerült megnyerni a rendezvényen való
részvételre: Régi epertermesztôk meséltek
szokásainkról, személyes élményeikrôl,

hajók” mintájára lehajóztak Budapestig,
majd a Néprajzi Múzeum közelében kikötöttek. Onnan a tahitótfalui „küldöttség” szekérrel, hintóval, s a többség lábbusszal
átvonult a múzeum épületéhez. Alig tudtuk
magunkat átverekedni a Parlament környékére szervezett futófesztivál résztvevôin,
ám a múzeum közönsége és épülete csak
ránk várt. Az aulában a Zöldsziget Néptánccsoport mûsora után Tóth János jegyzônk és fôszervezônk ünnepi beszéde következett, majd a mûsor énekkel és Budainé
Sipos Erzsébet és tanítványai citerázásával
folytatódott. A monumentális lépcsôpi-
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henôkön, körfolyosókon és az egyik kiállítótérben is mi voltunk jelen: kézmûveseink remek foglalkozásokat tartottak a
gyermekeknek és a vállalkozó kedvû felnôtteknek egyaránt. Az eper témában kiírt
gyermekrajzpályázat kiállított munkáit is
sokan megtekintették. S talán amire a legbüszkébbek lehetünk, az a kosárkiállítás,
mely Szônyi Zsuzsanna és Wegroszta Gyula
gyûjtô- és szakértô munkáját és természetesen ôseink kosárfonó tudományát dicséri, s
mely kiállítás egész nyáron át megtekinthetô a múzeumban. Községünk kicsinyei
(akik a gyermekrajzpályázat és az eper-

2007. JÚLIUS
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Községi Tájékoztató
A gyermekek legnagyobb örömére mindhárom napon kézmûves foglalkozásokon
próbálhatták ki kézügyességüket, kreativitásukat. A civil szervezetek mellett a rendezvényen jelen volt a Vöröskereszt
véradókamionjával, s a Magyar Posta is erre
az alkalomra készíttetett alkalmi bélyegzôvel lepte meg a fesztivál látogatóit. Tudom,
hogy a felsorolás nem teljes, de remélem
nem felejtettem ki semmi lényegeset.
A rendezvénnyel kapcsolatosan legnagyobb bánatom az volt, hogy az enyhe télnek köszönhetôen az idôjárás fintoraként
mire eljött a fesztivál ideje, addigra az eper
leérett, így a róla elnevezett Eperfesztiválon
legkevesebb magából az eperbôl volt.
Szabó Judit

majd a muzeológusok osztották meg tahitótfalui tapasztalataikat a jelenlévôkkel.
A Néprajzi Múzeumban való megjelenés
jó reklámnak bizonyult Tahitótfalunak és az
Eperfesztiválnak.

nei koncertek, különbözô tánc- és sportbemutatók szórakoztatták a közönséget. A
képzômûvészeti kiállítások (tûzzománc és
karikatúra) mellett a Tófalui templomokban
megrendezett Eperart koncertek nyújtottak
másfajta kikapcsolódást.

Az Eperfesztiválhoz
A mûsor szerkezetének változtatása a hagyományos értékrend felé sikert hozott. Az
vezethetett a rekord látogatói létszámhoz,
hogy sokaknak eddig ezek az értékek
hiányoztak a fesztiválból, most ezek az emberek is meglátogatták a rendezvényt.
Fontos, hogy idén semmilyen bûncselekmény és baleset nem történt a fesztivál ideje
alatt a fesztivál területén.
A végelszámolást követôen már bizonyos, hogy idén elôször a 3 napos fesztivál
lényegesen kevesebb pénzébe került a falunak.
Dr. Magyar Gábor fôszervezô

Az Eperfesztivál a korábbi évekhez
hasonlóan sok ember munkájából
valósult meg.
A szervezôknek, a szereplôknek, a
támogatóknak, a segítôknek, egyszóval mindenkinek akinek köze volt a
fesztiválhoz ezúton mond köszönetet
Tahitótfalu Önkormányzata
Sokak számára nem volt egyértelmû,
hogy most mikor is van az Eperfesztivál?!
Hát természetesen június 8–9–10-én. Talán
nem szükséges annyira részleteznem, mint
a Néprajzi Múzeumban való megjelenést,
hiszen itt sokkal többen voltak és lehettek
jelen.
Az Eperfesztivál forgatókönyve tulajdonképpen a már jól bejáratott hagyományok
szerint zajlott: a háromnapos rendezvényen
a szervezôk – Magyar Gábor, mint fôszervezô, és az önkormányzat kulturális bizottságának irányításával – törekedtek arra, hogy
minden igény és minden korosztály kedvében járjanak: sokrétû könnyû- és népze-
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Tahitótfalusi Lovas
Sport Egylet hírei
Lovas Egyletünk és a
Bodor major közösen 2007 június 9-én
Tahitótfalu történetében elôször országos
meghívásos fogathajtó versenyt rendezett.
Bátran kijelenthetjük, hogy ez a verseny
az Eperfesztivál leglátványosabb és legizgalmasabb része volt. 21 fogat mérte össze
tudását az ország legszebb helyén fekvô
versenypályán. Érdekeségként megemlíteném, hogy világsztár hajtók tisztelték
meg a versenyünket. Bárdos György világbajnok, Dobrovicz József világbajnok gyönyörû 4-es lipicai fogatával.
A pályát Nagy Sándor országos bajnok
építette. A verseny szünetében Lovas iskoláink hangulatos bemutatókkal szórakoztatták a közönséget.
Külön megköszönjük a Zablakert Lovas
Iskolának, a Kállay udvarháznak Semró
András és Bánó Csilla közremûködését.
A Fogathajtó verseny gyôzteseinek járó
díjakat Budai Mihály polgármester úr és

Sajtos Sándor alpolgármester úr adták át.
Külön köszönném szponzorainknak értékes ajándékait, név szerint:

Tahitótfalu Önkormányzata, Bodor Ferenc, Juhász Gyula, Tóth Lászlóné, Niesz
Ferenc, Nógrády Gáborné, Solymosi Ágnes, Schell László, Semró András és Dr.
Szilágyi Attila.
Nógrády Gábor, TLSE

Tanácsok a hôguta megelôzésére
Tekintettel a klímaváltozással kapcsolatos elôrejelzésekre, felhívjuk figyelmüket
az alábbiakban javasolt egészségvédelmi
óvintézkedésekre:
I. Hasznos tanácsok kánikula idejére a
hôguta megelôzése és kezelése érdekében
fiatal anyukák és kisgyermekek számára
– Csecsemôket, kisgyermekeket árnyékban levegôztessünk!
– Ne sétáltassunk a hôségben kisbabát!
– Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat
(kutyát) zárt, szellôzés nélküli parkoló
autóban!
A babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínáljuk ôket tiszta vízzel, vagy pici sót tartalmazó, citromos teával a szoptatás után!
Ha van elektromos ventilátora, használja nagy melegben! Lehetôleg éjjel szellôztessen!
Széles karimájú kalappal, napszemüveggel és naptejjel védje magát és gyermekét!
II. Hasznos tanácsok kánikula idejére
a fiatalok számára
– Széles karimájú kalappal, napszemüveggel védd magad a nap égetô erejétôl!
– Könnyû, világos színû, bô szabású, pamut alapanyagú ruhát hordj forró napokon!
– Nagy melegben zuhanyozz langyos vagy
hideg vízzel akár többször is!
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– Tölts 1-2 órát légkondicionált helyiségben!
Bôrtípusodnak megfelelô fényvédô
krémmel naponta többször kend be magad! (Ha nagyon világos a bôröd, kék a
szemed, használj 10 feletti napvédô faktoros naptejet!)
Ha kánikulában a szabadban sportolsz,
gyakran hûtsd magad és fogyassz legalább
4 liter folyadékot! Fontos a só pótlás is!
III. Hasznos tanácsok kánikula idejére
a hôguta megelôzése és kezelése érdekében idôsek számára
– A 65 évnél idôsebbek, különösen a szívbetegségekben és magas vérnyomás betegségben szenvedôk a melegben fokozódó panaszaikkal azonnal forduljanak
orvoshoz!
– Nagy melegben zuhanyozzon langyos
vagy hideg vízzel akár többször is!
– Ha van elektromos ventilátora, használja nagy melegben!
– Kánikulai napokon a különösen meleg
dél körüli, kora délutáni órákat töltse
otthon, besötétített szobában, viszonylag hûvösben!
– Forró nyári napokon ne a legmelegebb
órákra idôzítse a piaci bevásárlást!
AZOK, AKIK SZÍVGYÓGYSZERT SZEDNEK, A VÍZHAJTÁS MELLETT IS FOGYASSZANAK ELEGENDÔ MENNYISÉGÛ
FOLYADÉKOT, AZAZ A SZOKÁSOSNÁL EGY
LITERREL TÖBBET A FORRÓ NAPOKON!

MIT IGYUNK?
Víz, ásványvíz, tea
Szénsavmentes üdítôk
Paradicsomlé, aludtej, kefir, joghurt
Levesek
MIT NE IGYUNK?
Kávé, alkohol tartalmú italok
magas koffein- és cukortartalmú
szénsavas üdítôk
Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat, Szentendre
dr. Homor Zsuzsanna
kistérségi tisztifôorvos

Felhívás
fotópályázatra!
Az „Anyatej Világnapja” alkalmából a
Védônôi Szolgálat FOTÓPÁLYÁZATOT hirdet az anyatejjel táplált csecsemôk, kisgyermekek édesanyái részére.
A téma: anyatej – szoptatás
Az ezzel kapcsolatos fotókat a védônôi
tanácsadóban gyûjtük össze és állítjuk ki. A
saját fotókat ünnepléssel és megvendégeléssel jutalmazzuk.
Munkátokat elôre is köszönjük.
Védônôk
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TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY

INGYENES
NYÁRI PROGRAMJA 2007. JÚLIUSÁBAN A PIHENÔPARKBAN
Hétfôtôl péntekig 9.30-12.30 óráig

2007. július 2-6-ig – Agyagtechnika
Miniatûr szobrok, ajándéktárgyak készítése. Vezeti: Czövekné, Török Lídia

2007. július 9-13-ig – Baptista Gyülekezet Gyermekhete

2007. július 16-20-ig – Kreatív tárgy, test és arcfestés, itong szobrászat
Festés, ami belefér, különbözô festési technikák, az egyéni képzelôerô szabad kifejezése. A mûvekbôl kiállítás! Vezeti: Aladics Antal grafikus mûvész.

2007. július 23-27-ig – Fafaragás, fatárgyak készítése
Vezeti: Kollár Gábor fafaragó mester.

Sportfoglalkozások folyamatosan: labdajátékok, ping-pong, tenisz és kosárlabda
oktatás. Vezeti: Mengyi Gábor
mûvelôdésszervezô
Pihenôpark: Tahitótfalu, Bajcsi Zsilinszy úton a foci pálya mögött található!
Információ kérhetô: Rainer Gabriellától: 06/309211013,
vagy Mengyi Gábortól 06/306859914

Álláshirdetés
Tahi 2. számú Óvoda (Tahitótfalu, Almásy László u. 17.) felsôfokú végzettségû fiatal, lelkes, kreatív, gyermekszeretô
óvodapedagógus jelentkezését várja üres álláshelyre 2007. szeptember 1-i kezdéssel. Pályakezdô vagy max. 10 éves
gyakorlattal rendelkezô munkatársat keresünk. Jelentkezni 2007. augusztus 1-tôl augusztus 24-ig lehet rövid életrajzzal,
személyesen a 2. számú Óvodában.
Kosik Lajosné óvodavezetô
Kiadó!
2 db 30 m2-es garzon lakás kiadó (szoba, konyha, fürdôszoba) Tahitótfalu Váradok-dülôben.
Telefon: 06-30-9702-322

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT?
TÁJÉKOZÓDJON AZ ÁRAKRÓL

www.szerelvenyszakuzlet.hu

Társkeresés
Diplomások,
vállalkozók, komoly
emberek társkeresôje
a Cronos már a
Dunakanyarban
is megtalálható
Szentendrén.
Várja hívását a
(26) 314-700 vagy
06-30-557-5346-os
telefonon Anna,
hétvégén is 8-20 óráig.
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TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT
KÖZHASZNÚ ALAPITVÁNY

INGYENES
NYÁRI PROGRAMJA
2007. AUGUSZTUSÁBAN A PIHENÔPARKBAN
Hétfôtôl péntekig 9.30-12.30 óráig

2007. július 30 -augusztus 3-ig.
JÁTÉKOS NÉPZENE, NÉPHAGYOMÁNY,
NÉPI ÉTELEK, NÉPI JÁTÉKOK
Vezeti: Szabó Judit.

2007. augusztus 6-10-ig.
KOSÁRFONÁS, LOVAGLÁS, IJÁSZAT
Vezeti: Németh Mariann, ZABLAKERT, Nógrády Gábor,
Gaál Sándor, Fábián Ildikó

2007.augusztus 13-17-ig.
TÜZZOMÁNC KÉPEK ÉS ÉKSZEREK KÉSZÍTÉSE.
Vezeti: Szántó Sándor, Szántóné Karácsony Tünde.

Igény szerint: Sportfoglalkozás, labdajátékok,
ping-pong, kerékpározás, Vizicsata, játékok
Vezeti: Mengyi Gábor népmûvelô

Mindenkit szeretettel várunk!

A Sport és Pihenôpark
a focipálya mögött található,
Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u.
Szervezô: Rainer Gabriella 06/30/9211-013
Mengyi Gábor 06/30/6859-914
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VASTELEP

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

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.

Sallai Mónika 30-449-7919

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

30/9483709

Ô

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Épülettervezés,
kivitelezés

Számítógépszerviz

TE

DORCA KFT.

T

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200

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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A parlagfûrôl
A közterületeken, valamint az önkormányzati tulajdonú egyéb területeken a
közterület-felügyelôk felmérése és intézkedése nyomán a gyomnövények kaszálása
folyamatos.
Tekintettel arra, hogy a magántulajdonban álló belterületi ingatlanok önkéntes parlagfû-mentesítésére nyitva álló határidô
június 30-án letelt, a beérkezô lakossági
bejelentések alapján az önkormányzat tudomására jutott parlagfû-szennyezettség csökkentése érdekében számos esetben került
sor közérdekû védekezésre.
A parlagfû rendszerint utak és vasúti sínek mentén, parlagon hagyott területeken,
építkezéseken, árokpartokon, friss füvesítéseknél, nem megfelelôen gyomírtott kapás
kultúrákban, réteken és legelôkön fordul
elô. Minden egyes növény pollenszemcsék
millióit szórja a levegôbe. Egy tô parlagfû
egy év alatt 60 ezer magot is termelhet,
melyek a talajban maradva akár harminc
évig is csíraképesek maradnak. A parlagfû
ma többnyire a közlekedési útvonalak mentén terjed. A fôutak melletti keskeny sávban
és a vasútállomások környékén különösen
nagy számban található. Terjedhet még növényi magvakkal (elsôsorban napraforgómaggal) és madáreledellel is.
Bár még nem minden országból nyerhetô
több évre visszamenôleg is értékelhetô
adat, annyi bizonyos, hogy a parlagfû pollenre allergiás népesség évrôl évre nô.
Vizsgálatok szerint a RAST pozitivitással iga-

zolt parlagfû pollen-allergiások aránya a
nyolcvanas évek végén 20% körül volt, a
kilencvenes évek végére azonban már megközelítette a 30%-ot. Tény, hogy a parlagfû
jelenleg minden erôfeszítés ellenére szinte
akadálytalanul terjed.
A nagyszámú mag, ami a talajban évtizedekig csíraképesen képes várakozni, rendkívüli módon megnehezíti a hatásos védekezést. Ez az oka annak, hogy amint véget ér
egy kampány, a parlagfû hamarosan ismét
elfoglalja a megtisztított területet. Végül
azokon a területeken, melyek évtizedek óta
fertôzöttek és a talajban csírázásra (pl.
Magyarország), ott az egyetlen megoldás a
folyamatos irtás. A cél a robbanásszerû elszaporodás megakadályozása.
A növény levelei jellegzetesen szeldelt
formájúak, színük sötétzöld, fonákjuk
szürkés-zöld. A színén és a fonákján is sûrûn
szôrözöttek, a fonákon található szôrzet
hosszabb a színen levôknél Magyarországon, március végén indul meg a kelése,
áprilisban már tömegesen jelenik meg.
Április-május hónapokban az éves kikelô
mennyiség nagy része kibújik, de ezután is
csökkenô intenzitással folyamatosan kel az
ôszi fagyokig.
Felhívjuk a figyelmét minden kedves
olvasónak, hogy környezetében irtsa minden elérhetô eszközzel a parlagfüvet!
Segítsünk mindannyian allergiás embertársainkon!
Mengyi Gábor

Családi házak, lakások teljes körû felújítása
VÍZ-GÁZ-FÛTÉS-VILLANY-KÔMÛVES MUNKÁK KIVITELEZÉSE
SZAKTANÁCSADÁSSAL, TERVEZÉSSEL

MINÔSÉGI MEDITERRÁN ÉS EGYÉB TÍPUSÚ KÔBURKOLÁS,
KÔFAL, KÔKERÍTÉS RAKÁSA, ÉPÍTÉSE
utánfutó kölcsönzés helyben

Tahi, Visegrádi út 52. (11-es fôút)
Tel.: 06 /26-585163, mobil: 06 /30-9330667
Nyitva tartás: Hétfô-péntek: 7:30-17:00-ig, szombat: 8:00-12:00-ig
Kivitelezéseinkre 2 év garancia!
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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.: 310-300, ügyf.: hétfô:
8.30–17-ig, kedd-csüt.: 8.30–15-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ –
Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA –
Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték,
állampolgárság), 503-381, 503-300/482 (népességnyilv.,
lakcím, mozg. parkolási kártya), 503-300/484 (útlevél), 503374 (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.: 387123, 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.: 387040, 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.: 385807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2.,
ügyf.: hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-731 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385873, 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.

