
A farsang bajor-osztrák jövevényszó, a
„vaschang”-ból származik. Ezt a szóformát
ôrzi a Nyitra megyei köszöntô refrénje:
„Agyigó, agyigó, fassang, fassang!” Elsô írá-
sos jelentkezését 1283-ból ismerjük bajor-
osztrák adatokból. Magyarországon a kö-
zépkorra tehetô a kialakulása. Elterjedése
valószínûleg három fô területen történt: a
királyi udvarban, a városi polgárság és a
falusi lakosság körében. A királyi udvarban
jelentôs volt az itáliai hatás, míg a másik két
szinten német mintával kell számolni. Ezt az
is bizonyítja, hogy nálunk a latin gyökerû
karnevál kifejezés a farsangra vonatkozóan
nem honosodott meg, inkább a városi, álar-
cos, báli mulatságokra használják a hétköz-
napi szóhasználatban.

Folytatás az 5. oldalon

Január 15-én keddre, hulladékszál-
lítás ügyében rendkívüli testületi ülés
lett összehívva, ahol Verebes Sándor
képviselô nem jelent meg. Az új szol-
gáltatói szerzôdés következtében jelen-
tôsen megemelkedett díj kompenzálá-
sa miatt a testület úgy határozott, hogy
az új gyûjtô edényzet költségeit nem
terheli a lakosságra, azt átvállalja. A kü-
lönbözô fizetési konstrukciókat össze-
hasonlítva a kedvezôbb 4 éves edény-
bérleti konstrukciót választotta azzal a
kikötéssel, hogy a negyedik év végén
megvásárolhatja azokat maradványérté-
ken. Így nem kerülhetünk többé olyan
helyzetbe, hogy esetleges szolgáltató
váltás esetén nem lesz tárolóedényünk.

A 2008. évi munka- és ülésterv szer-
inti elsô rendes ülését 2007. január 17-

én tartotta a Képviselô-testület. 
Folytatás a 2. oldalon

1 8 6 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Farsangi szokások

2008. február 22. (péntek)

Bibliai elôadás: A JELENÉSEK

KÖNYVE c. sorozat folytatódik! 

A BÁRÁNY ÉS AZ OROSZLÁN avagy 

A HÉTPECSÉTES KÖNYV FELNYITÁSA.

Elôadó:Kulcsár Attila bibliaoktató
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Idôpont: 1800

Az elôadás ingyenes!

2008. február 23. (szombat)

A Habakuk Bábszínház bemutatja

„Aranyos tarajos kiskakas” címû

elôadását

Helyszín: Tahitótfalu Népház
Idôpont: 1000

Támogatói jegy ára: 500 Ft

Folytatás a 3. oldalon

Februári programok

Tahitótfalu Község Önkormányzatá-
nak Képviselô-testülete február 21-én
csütörtökön 18,00 órától FALUGYÛLÉST
tart   a Népházban (Tahitótfalu, Bajcsy-Zs.
u. 2.).

Fôbb témák:
Tájékoztató a költségvetésrôl
Tájékoztató a Rendezési Terv módosításáról
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Önkormányzat

Falugyûlés



Folytatás az 1. oldalról

Hiányzott Verebes Sándor és Wágner
Péter képviselô. A leköszönt Képíró Gá-
bor helyébe lépô Kubanek István letette a
képviselôi esküt a testület és a választási
bizottság elôtt, ezzel hivatalosan is tagja
lett a Képviselô-testületnek.

Budai Mihály polgármester tájékoztatta
a megjelenteket a lejárt határidejû határo-
zatok végrehajtásáról, valamint a két ülés
között történt fontosabb eseményekrôl.
Ezen belül alpolgármester úr beszámolt a
folyamatban lévô pályázatokról. Az elôzô
lapszámunkban már felsorolt 7 utcát érin-
tô út- és felszíni csapadékvíz elvezetô há-
lózat építésére beadott hiánypótlásunkat
a pályázat kiírója befogadta, azaz nincs
már semmi hiányosságunk azzal kapcsola-
tosan. A gátépítéssel kapcsolatos pályázat
is elôkészítés alatt áll: a pályázatíróktól
beérkeztek az ajánlatok, és megkezdôdött
a gátépítéssel érintett ingatlanok tulaj-
donosainak megkeresése. Ezúton kérjük a
tisztelt érintetteket, hogy a pályázat bea-
dásához szükséges Tulajdonosi Nyilatko-
zatukat adják meg az Önkormányzat ré-
szére. Információ a Polgármesteri Hivatal-
ban kérhetô. Újabb pályázati lehetôség
mutatkozik: településközpontok fejleszté-
se. Ezen a pályázaton faluház kialakítására
nyílna lehetôség.

A Testület bizottságainak ülésérôl a bi-
zottsági elnökök számoltak be: január 11-

én összevont bizottsági ülést tartott a Kul-
turális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság
és az Építésügyi Településfejlesztési Bi-
zottság. Közösen megtekintették az ún.
Pintér-házat, melyben a Faluházat kívánja
a község kialakítani. A bejárás során bebi-
zonyosodott, hogy az épületet csak úgy
lehet birtokba venni, ha elôbb azt ki-
ürítik, és a tisztasági meszelést elvégzik. A
bizottság megjelölte azokat a funkciókat,
melyeknek a Faluházban szeretne otthont
adni: mûvelôdésszervezô irodája, klubhe-
lyiség, állandó- és idôszaki kiállítás részére
kiállítótér, raktár. A bizottság javaslatára a
Testület felkérte a Jegyzô urat, hogy még
az ingatlanban lévô ingóságait 2008.
január 31-ig szállítsa el. Tóth János jegyzô
felajánlotta, hogy az ott lévô bútorok
közül szívesen átadja használatra azokat,
amelyekre az önkormányzat igényt tart. A
közös bejárást január 24-én ejtik meg. Má-
sik téma, mellyel a bizottság foglalkozott,
az Eperfesztivál lebonyolítói pályázat ki-
írásának elôkészítése volt. A javaslat alap-
ján dr. Magyar Gábor bizottsági elnök és
Tóth János jegyzô közösen állítja össze a
pályázati kiírást, melynek ajánlati leadási

határideje 2008. február 22. A kiírás teljes
szövege a honlapunkon megtekinthetô.

Az Építésügyi Településfejlesztési Bi-
zottság január 14-én ülésezett, ahol a
Helyi Építésügyi Szabályzat felülvizsgá-
latát tárgyalta. Az idô rövidsége miatt az
intézmény-felújítások napirendet elnapol-
ta. Január 15-én a Pénzügyi, Ügyrendi,
Ellenôrzô Bizottság ülésezett. Legfonto-
sabb napirendjük a 2008. évi költségvetés
elôkészítése volt. A bizottság elnöke is-
mertette a legfontosabb sarokszámokat,
ám amíg az intézményi felújítások nincse-
nek megtárgyalva, addig nem állhat össze
a teljes költségvetés. Ráadásul, ha meg-
nyerjük a már beadott vagy tervezett pá-
lyázatok valamelyikét, akkor annak önré-
szét is be kell tervezni a kiadási oldalra,
mindent újra kell számolni!

A Képviselô Testület folytatta a Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzat módosításá-
nak tárgyalását. Mivel nem ért annak
végére, ezért következô testületi ülésen
ismét napirendre tûzi.

A napirendi javaslatban szereplô 2008.
évre vonatkozó községi rendezvénytervet
a testület elôkészítés és elôterjesztés hiá-
nyában nem tudta elfogadni. 

A törvényben elôírt köztisztviselôi tel-
jesítményértékeléshez a Képviselô Testü-
let az alábbi célokat határozta meg: köz-
szolgáltatás színvonalának emelése, az
önkormányzati pályázatokban való foko-
zott közremûködés, intézményi ellenôrzé-
sek biztosítása, adóhátralékok behajtása,
adózási szabálytalanságok feltárása, azok
megszüntetésében való közremûködés. 

Az Egyebek között a Testület vállalta a
8 osztályos iskolaépítési pályázathoz
(Népház melletti területre) az elnyerhetô
250 millió Ft feletti 80 milliós önrész biz-
tosítását, mert a beruházás kalkulált össz-
költsége 330 millió forint. 

A szentendrei Rendelôintézet 12 millió
forintot kért (ebbôl 821 ezer forint jutna
Tahitótfalura) a Kistérségi Társulástól
mobil ultrahang berendezés vásárlására. A
testület abban az esetben támogatja az el-
képzelést, ha legalább negyedévente, öt
éven keresztül egy alkalommal itt helyben
végeznek szûrôvizsgálatot.

A testület megbízta Dr. Sajtos Sándort
és Szabó Juditot a Faluközpont pályázat
elôkészítésével.

A 2008 április 11-re tervezett Harcmû-
vészeti Találkozó helyszínéül a Tornacsar-
nokot a Képviselô-testület ingyen biztosít-
ja Rácz Gábor szervezônek. Az Ökumeni-
kus Imahét záró alkalmára – a református
gyülekezet kérésére – szintén térítésmen-
tesen adja oda azt a Testület.

A Testület elfogadta a hulladékkezelési
szolgáltatási díj megállapításáról szóló ön-

kormányzati rendelet egységes szerkezet-
be foglalását.

A dunabogdányi „Figyelj Rám” Köz-
hasznú Egyesülettel határozatlan idejû
szerzôdést kötött az Önkormányzat a házi
segítségnyújtás átvállalásáról. A megálla-
podás értelmében a szolgáltató átveszi az
önkormányzat által alkalmazott gondozó-
nôt, beiskolázza, annak bérét a település
állja továbbra is. Tahitótfalu területén jö-
vedelmi viszonyoktól függôen 0-500 Ft/
óra térítési díj ellenében végzi a házi gon-
dozást. 

A gátépítés pályázathoz az Önkormány-
zat a közútkezelôi hozzájárulást megadta.

A testület elfogadta a kábeltévével kö-
tendô szerzôdést, mely értelmében 2008.
évre 1 000 000 Ft támogatás fejében a
Dunakanyar Regionális Televízió a telepü-
léshez és az önkormányzathoz kapcsoló-
dó eseményekrôl, hírekrôl felvételt készít
és sugároz az önkormányzat által meg-
jelölt kapcsolattartó személyén keresztül
jelzett esetekben.

Folytatódnak az iskola-óvoda társulás
ügyében megkezdett tárgyalások Duna-
bogdánnyal.

Képíró Gábor lemondott képviselôt a
Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizott-
ság külsôs tagjának megválasztotta a Kép-
viselôtestület.

A Testület tudomásul vette dr. Magyar
Gábor kérését, hogy elbonthassa a Csapá-
son álló (TSZ-szel szemben) állatfelhajtó
vasszerkezetét, és a területet megtisztít-
hassa.

A Képviselô-testület lemondott elôvá-
sárlási jogáról a 0108/2, 0108/19, a
0133/17 és a 0133/18 hrsz alatti szántó
mûvelési ágú területek kapcsán. 

Az útépítések tárgyában létrehozott
Vizsgáló Bizottság mandátuma lejár 2008.
január 31-én. A bizottság elnökének kéré-
sére a Testület hozzájárult annak 2008.
március 7-ig történô meghosszabbításá-
hoz.

A Képviselô-testület úgy döntött, hogy
nem kíván állást foglalni „A demokrácia
nem fél!” c. kiáltvánnyal kapcsolatos meg-
kereséssel kapcsolatosan.

Január 22-én rendkívüli testületi ülést
hívott össze Budai Mihály polgármester
úr, melynek témája a hulladékszállítás,
pontosabban a lakossági tárolóedényzet
beszerzésének felülvizsgálata volt. Az
ülésen nem jelentek meg Wágner Péter és
dr. Magyar Gábor képviselôk. Amikor el-
kezdôdött a kukák kiosztása, akkor derült
ki, hogy a cég által „használtnak” ígért ku-
kák elhasználtak, koszosak, büdösek. Le
kellett állítani a kukák kiosztását, és új ku-
kákról kellett gondoskodni. Kedvezô ára-
jánlatot sikerült beszerezni, melyet a ka-
posvári cég is – engesztelésül a koszos
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Folytatás az 1. oldalról
2008. február 23. (szombat)

Hagyományôrzô Kör filmvetítése

Téma: Beszélgetés d’Ouvenou Lórántné

tanárnôvel

Helyszín: Tahitótfalu Népház
Idôpont: 1500. Az elôadás ingyenes!

2008. február 24. (vasárnap)

Csomasz Tóth Kálmán könyvének

kiadványbemutatója a Vox Insuale

Sziget Hangja Közhasznú Egyesület

szervezésében. Vendégfellépô a székesfe-
hérvári Csomasz Tóth Kórus
Idôpont: 1600 

Helyszín: Tahitótfalu Református Templom
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Egy évvel ezelôtt kezdtük meg különbözô
pályázatok elôkészítését. A mai napig öt
pályázatot adtunk be, ebbôl két pályázatot
megnyertünk egy befogadásáról visszaiga-
zolást kaptunk és további két pályázatot
2008. január 28-án adtunk be.

A két megnyert pályázatról elôzô szá-
munkban beszámoltunk. Ezek a Bajcsy-
Zsilinszky utca burkolatának felújítását és a
11 sz. fôúton forgalomcsillapító középszi-
get megépítését teszik lehetôvé.

2008. január 4-én, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Közremûködô szervezetétôl ka-
pott tájékoztatás alapján, a „Belterületi köz-
lekedési és kiegészítô infrastruktúra fejlesz-
tése Tahitótfalun” címû pályázatot formai
szempontból befogadták és értékelésre bo-
csátották. Ebben a Rózsa, Kertész, Kós
Károly, Sionhegyi, Nefelejcs, Viola, Visegrádi,
utcák útjainak és a felszíni burkolt csapadék-
víz elvezetésének kiépítésére 199 983 072 Ft
értékben pályáztunk. Elnyerése esetén 2569
méter hosszban épülne új közmû.   

A Tahiban lévô tagóvoda és a Központi
iskola teljes felújítására elkészített pályázati
anyag, 209 000 496 Ft összegben rögzíti a
ráfordítandó költségeket. A központi iskola
bejáratánál olvasható, hogy utoljára 1967-
ben történt komolyabb átalakítás felújítás –
eltekintve a nem rég megépült új szárnytól.

Az ötödik pályázatunk a Népház melletti
területen építendô 8 tantermes alsó tagoza-
tos iskola megvalósítása érdekében lett be-
adva. A 306 970 317 Ft-os tervezett beruhá-
zás minden szempontból, a kor követelmé-
nyeinek megfelelôen megépített és felsze-
relt iskolabôvítést jelentene.

Az eddig beadott pályázatok összértéke
731 153 885 Ft. A nagy értéket képviselô
pályázatok bármelyikének megvalósulása
nem csak azt jelenti, hogy látványos fejlô-
dést eredményez a falunkban, hanem azt is,

hogy ezek újabb költségvetési terhet jelen-
tenek, miután az önrészt vállalni kell, amely
10 illetve 30%, és a fenntartás is önkormány-
zati feladat. Ezért azon is dolgoznunk kell,
hogy hogyan tudjuk gyarapítani pénzügyi
forrásainkat. Ki kell dolgozni olyan hosszú
távú gazdasági, gazdálkodási stratégiát,
amely nem csupán a lakosság adóforintjaira
építi a fenntartást, fejlesztést. 

Jelenleg két újabb pályázaton dolgozunk,
amely a Szabadság utca parkosításával egy
idôben a Pintérház felújítását, illetve gát-
építést tenne lehetôvé. Amíg a fenti, nagy
értéket képviselô pályázatok eredményérôl
nem kapunk tájékoztatást, nem tartjuk cél-
szerûnek újabb nagy projektek felvállalását,
hiszen az önrész biztosítása nagy teher és
felelôsség. Ez nem jelenti azt, hogy ismert és
várható pályázatokat nem készítünk elô,
hiszen minden pályázat engedélyes ter-
veket igényel.

Dr. Sajtos Sándor alpolgármester  

Öt beadott pályázat több mint 

734 millió forint értékben

Tisztelt Választópolgár!

2008. március 9-én ügydöntô országos
népszavazásra kerül sor a következô kérdé-
sekben:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvôbeteg-
gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követô év január 1-
jétôl ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi
ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-
szakellátásért a jelen kérdésben megtartott
népszavazást követô év január 1-jétôl ne
kelljen vizitdíjat fizetni?”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag
támogatott felsôfokú tanulmányokat foly-
tató hallgatóknak ne kelljen képzési hoz-
zájárulást fizetniük?”

Minden választópolgár 2008. február 22-
ig névre szóló „Értesítô”-ben kap tájékoz-
tatást a névjegyzékbe vételérôl. Ha nem kap
„Értesítôt”– a helyi választási irodában, a
jegyzônél – érdeklôdhet annak okáról. Ha a
névjegyzékbôl kimaradt, minél elôbb kez-
deményezze a névjegyzékbe vételét, mert a
szavazás napján erre már nem lesz lehetô-
sége!

Bôvebb tájékoztatást minden választópol-
gár szórólapon megkap.

A népszavazásról  tájékozódhat a:
www.valasztas.hu internetes oldalon, vagy
a Polgármesteri Hivatalban a (26) 387-198/3
melléken.

Népszavazás

2008. március 9.

Februári programok

kukák miatt – megajánlott. A testület
elfogadta a 80 és 240 l-es edényzet
vásárlására tett árajánlatát, melyhez 5 év
garancia és 10 év alkatrészellátás is jár.
A már kiosztott használt kukák cseréje
megkezdôdött, a matricák cseréjével
együtt.

2008. január 28-tól Budai Mihály pol-
gármestert távolléte miatt határozatlan
idôre – az Önkormányzati Törvény alap-
ján – Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
helyettesíti teljes jogkörrel.

A Községi Tájékoztató szerkesztôbi-
zottsági ülésére január 28-án került sor,
ahol jelen volt Almássy Csaba, Budai
Mihály, Mengyi Gábor, Szabó Judit,
Vaczó Zoltán.

Szabó Judit

2007. évben összesen született 24 leány
és 30 fiú, összesen 54 gyermek.

Megszülettem!

2007. november 5-én, nevem Nyusa Boglárka
2007. november 29-én, nevem 

Bokor András László
2007. december 10-én, nevem Rácz Benedek
2007. december 11-én, nevem Poós Dominik
2007. december 17-én, nevem Dobrády Flóra
2007. december 30-án, nevem 

Orbán Giannis Ferenc

2008-ban eddig házasságot kötött 1 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Hauser Lajos, 76 éves, Gábor Á. u. 41.
Kálmán Lászlóné, 77 éves, Feszty Á. u. 20.
Csereklye Istvánné, 80 éves, Béke út 40.

Anyakönyvi hírek
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Tahitótfalu Község Önkormányzata Kép-
viselô-testülete pályázati kiírást tesz közzé a
X. jubileumi Eperfesztivál technikai lebonyo-
lítására. A pályázat nyertese a legmagasabb
ajánlatot tevô cég (az alábbi feltételek és kö-
telezettségek teljesítése mellett), akit az ön-
kormányzat megbíz a lebonyolítással. A nyer-
tes visszalépése esetén a 2. helyezettel auto-
matikusan szerzôdést köt az önkormányzat,
amennyiben a pályázati kiírásnak megfelel,
azaz a kiírásban szereplô támogatási összeget
minimum biztosítja, az összes  többi egyéb
feltételek biztosítása mellett. 

Az önkormányzat a fesztivál rendezôi jogát
ezen belül a programokról való döntés, a
helyszín megválasztása, a vásározói  (500 m2),
mutatványosi (500 m2), vendéglátói (1000 m2)
reklámfelületek elhelyezési és a színpad he-
lyének kijelölési jogát fenntartja. 

A rendezvény teljes bekerülési költsége a
pályázót terheli, kivétel a kiállítás költsége, a
sportrendezvény lebonyolítási költsége, to-
vábbá a reklámköltség (ezek nagyságáról az
önkormányzat dönt). 

A pályázó (lebonyolító) köteles biztosítani:
– a programok  lebonyolításához szükséges

technikai és pénzügyi feltételeket, szpon-
zori támogatásokat (fedett színpad – mini-
mum 80 m2 –, hang-, és fénytechnika, a
rendezvény helyszínén folyamatosan ren-
delkezésre álló áramfejlesztôt, (aggregátort
– minimum 140 kW teljesítményût), az ön-
kormányzat által biztosított az áramvétele-
zéshez szükséges eszközök (vezeték és vil-
lamos szekrények) felhasználásával az
áram kiépítését és folyamatos meglétét,
továbbá annak költségét 

– a vendéglátás lebonyolításához 200 db sör-
pad asztal garnitúrát

– 2 db (egyenként minimum 20 m2-es) öltö-
zôsátrat

– 1 db VIP sátrat (minimum 20 m2), ahol na-
ponta: 2 hordó (100 l) sört, 100 üveg üdí-
tôt, 100 fô részére 1 alkalommal egytál

ételt felszolgál 
– 1 db kiállítósátrat (minimum 50 m2)
– minimum 5 perc zenés tûzijátékot
– 10 db mobil WC-t (ingyenes használattal

és szombati – vasárnapi tisztítással (az ön-
kormányzat által kijelölt helyen)

– a rendezvény helyszínének folyamatos ta-
karítását (az önkormányzat által biztosított
konténerekbe), és a konténerek  szállítási
költségét

– saját ingó dolgainak és a terület egészének
vagyonvédelmét, biztonsági ôrzését (mini-
mum 4 fô 24 órás biztosítással és fô mûsor-
idôben további 4 fô) 

– a hatósági engedélyek beszerzését  (ÁNTSZ,
Tûzoltóság, Rendôrség, Orvosi ügyelet,
mentôk, szerzôi jogvédô, tûzijáték enge-
dély beszerzése) és annak bemutatását a
rendezvényt megelôzôen 2 héttel. 

– a szerzôi jogvédô szervezet által meghatá-
rozott díj megfizetését.

A pályázó nyilatkozik az ajánlott pályázati
összeg (szponzori támogatás) bruttó, illetve
nettó összegrôl, amely nem lehet kevesebb
nettó 6 millió Ft-nál, továbbá tudomásul ve-
szi, hogy az ajánlat az idôjárási és árvízi viszo-
nyoktól független, így a pályázati összeget,
mely a lebonyolítás pénzügyi fedezetéül szol-
gál, letétbe helyezi a rendezvényt megelôzô-
en az önkormányzatnál 2008. június 2-ig. A
pályázati összeg a felsorolt szolgáltatásokra és
rendezvényi költségekre nem fordítható és
azzal összefüggésben a pályázónak elvárása
nincs az önkormányzat felé, melyrôl a pályá-
zó nyilatkozik és arról is büntetôjogi felelôs-
sége tudatában, hogy az összeget a megadott
határideig megfizeti. 

A pályázót megilleti a területileg korláto-
zott, de egyébként korlátlan és kizárólagos
vendéglátói, vásárszervezôi, mutatványosi
jog. A pályázó reklámfelületet kap a szponzo-
rok, támogatók megjelenítésére az Eperfesz-
tivál honlapján korlátlanul. A pályázó reklám-

felületet kap a plakáton és a szórólapon,  mi-
nimum 10%-ot. A 8 oldalasra tervezett  mû-
sorfüzet (A/6) minimum 3 oldalnyi felületén
a pályázó szintén reklámfelületet kap. A szín-
padot minimum 50%-ban használhatja a nyer-
tes pályázó reklám céllal.

Az Önkormányzat rendelkezésre bocsátja a
rendezvény helyszínét (Tahi Dunapart és/vagy
a Tahi parkoló) a szemétszállításhoz konté-
nert, az önkormányzati sátrakhoz az áram kié-
pítését biztosítja. Az önkormányzat jogosult
hagyományos és új támogatói részére a rek-
lámfelületek felhasználására. 

Az önkormányzat saját sátrai felhasználásá-
val ingyenes vásározói tevékenységet biztosít
a helyi kézmûvesek részére (max. 12).

Ha az önkormányzat és a nyertes pályázó
együttmûködése (az önkormányzat  korábbi
partnereivel és esetleg egyéb lehetôségek fel-
használásával) többletbevételt, támogatást
eredményeznek, akkor a többletbevétel 50%-
a az önkormányzatot illeti meg, a további
50% pedig része a pályázó által megajánlott
támogatási összegnek (minimum 6 millió fo-
rint).

Nem pályázhatnak azok a cégek, vagy azok
utód cégei, amelynek jelen pillanatban is
fennálló tartozásuk van az önkormányzat felé. 

A pályázathoz csatolni kell:
1. részletes céginformáció (30 napnál nem

régebbi cégkivonat és alapító okirat)
2. kiterjedt referencia lista
3. a képviseletre jogosult személy megbízóle-

vele (30 napnál nem régebbi hiteles alá-
írási címpéldány)

4. a pályázat elbírálásánál elôny a bankgaran-
cia.

Az ajánlat leadási határideje: 2008. február
22. (péntek) 11,00 óra

Az ajánlat leadásának helye: Polgármesteri
Hivatal  2021 Tahitótfalu, Kossuth L.u.4.

A  pályázatokat zárt borítékban, „Eperfesz-
tivál” megjelöléssel kell leadni, vagy postára
adni.

További információ: 
Tóth János jegyzô, 26/585-112, 06/30-28-07-427
Dr. Magyar Gábor, 06/70 331-60-91

Pályázati  kiírás X. Eperfesztivál 

lebonyolítására 2008. Június 6-7-8.

A házi segítségnyújtás javítása érdekében
„Ellátási szerzôdést” kötött önkormányza-
tunk a dunabogdányi székhelyû Figyelj Rám
Közhasznú Egyesülettel.

Ez az ellátási forma mindazok számára
segítséget nyújt, akik otthonukban és lakó-
környezetükben végzett napi teendôiket
egészségi állapotuk miatt részben vagy csak
segítséggel képesek elvégezni.

Szakképzett gondozónôink segíteni tud-

nak az ellátott napi tevékenységeinek elvég-
zésében, alapvetô szükségletei kielégítésé-
ben (például: étkezés, mosdatás, öltözés),
biztosítják a közvetlen környezet higiéniá-
ját, (ágyazás, portalanítás), segítenek az
étkezés után rendrakásban, tisztálkodásban.
Az ellátott egészségi állapotától függôen
segédkeznek helyzet-, ill helyváltoztatásá-
ban. Levegôztetnek, igyekszenek mobilizál-
ni az ellátottat. Szükség esetén felügyeletet
biztosítanak. Igény szerint segítenek a bevá-
sárlában, gyógyszerek, segédeszközök ki-
váltásában, illetve ügyintézésben.

A Figyelj Rám Közhasznú Egyesület sze-
mélyszállító szolgálata szükség szerint segít-

séget nyújt azon szociálisan rászorulók szá-
mára, akik a indennapi életvitelt segítô szol-
gáltatások helyszínére szeretnének eljutni.
(Pl. orvosi rendelés, egészségügyi kezelé-
sek, személyes ügyintézés, nagybevásárlás).
A gépjármû speciálisan átalakított, ezért ke-
rekes székesek szállítására is alkalmas. A té-
rítési díj jövedelemtôl függôen 0-500 Ft/
óráig terjed.

További információért idôpont egyezte-
tésért hívja: Spáth Gottfriedné Jutkát a
26/390-324 vezetékes, vagy a 06-20-448-
5253 mobil telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal

Házi 

segítségnyújtás
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Folytatás az 1. oldalról
Farsangnak jeles napjai 

A farsang ideje vízkereszt napjától (január
6.) hamvazószerdáig tart. Ebben az idôszak-
ban több jeles nap is felbukkan.

Január 6. Vízkereszt - a karácsonyi tizen-
ketted zárónapja

Január 22. Vince napja - termésjósló nap:
"Ha megcsordul Vince, teli lesz a pince".

Február 2. Gyertyaszentelô Boldogasz-

szony napja - egyházi ünnep, az emberek
azonban idôjósló napnak is tartották.

Február 3. Balázs-nap: gyertyát és almát
szenteltek, s ezeket a gyermekek torok-
fájásának gyógyítására használták. A balá-
zsolás ma is élô hagyomány.

Március 12. Gergely-nap: az iskola téli
idôszakának befejezô napja, amikor a tanu-
lók adományokat gyûjtöttek a tanítónak és
az iskolának.

Farsang farka, tobzódócsütörtök 

A szokások és hiedelmek zömének szem-
pontjából azonban többnyire farsangvasár-
nap, farsanghétfô és húshagyókedd alkotja az
igazi farsangot. A záró három napot „farsang
farkának” is nevezik. Ezek a felszabadult
mókázás, vagy ahogyan mondják: a fordított
világ napjai. Ezt mutatják a zártkörû kocsmai
asszonymulatságok, a farsangi paródiák (pl.
temetésparódiák) és az álesküvôk.

A hamvazószerdát követô napon az egyna-
pos böjtöt felfüggesztették, hogy a farsangi
maradékot elfogyaszthassák („Inkább a has fa-
kaggyon, mintsem az étel megmaraggyon.”
Kórógy). Ez volt a zabáló-, torkos- vagy tobzó-
dócsütörtök. A következô naptól kezdve azon-
ban valóban nem ettek az emberek húst és
zsíros ételeket húsvét vasárnapjáig. Ebben a 40
napban az egyház azért tartatta a böjtöt és tiltot-
ta a vigadalmakat, még a lakodalmakat is, hogy
az emberek teljesen megtisztult testtel és
lélekkel várják a húsvétot.

Kormozás és kiszehajtás 

Egyes helyeken tüzes kerekeket görget-
tek, mert azt remélték, a földi tûz segíti a

Napot abban, hogy erôre kapjon. A kormo-
zás, busójárás, téltemetés szokásai mind a
gonosz tél elûzését jelképezték. A tél és a
tavasz küzdelmét jelmezekbe bújt emberek
játszották el. Természetesen a tavasz lett a
gyôztes, és a tél elbujdosott szégyenében. 

Sok helyen a telet jelképezô szalmabábu
elégetésével vettek búcsút a hosszú téltôl.
Tyúkverôzés Farsanghétfôn délelôtt a legé-
nyek felöltöztek, egyik cigányasszonynak,
másik koldusnak, harmadik menyasszony-
nak, negyedik vôlegénynek, az ötödik
vôfélynek. A menyasszonynak szalmakötél-
bôl font koszorú volt a fején, a vôlegénynek
bokréta a kalapjánál, a legényeknek szalmá-
ból sarkantyú a csizmáján. Tarisznyával és
kosárral indultak az útjukra, és bementek
minden házba, mondván:

Hipp, fassang, hopp.
János uram fassang.
Itt is adnak, amit adnak,
Egy darab szalonnát.
Tyúkláb, daruláb,
Macska ül a szalonnán.
Menjetek lehajtani,
Nekem egy darabot vágni.
A vers után táncoltak, majd a gazd-

asszonytól lisztet, szalonnát vagy tojást kap-
tak, amit a kocsmában közösen elfogyasz-
tottak (Rozsnyó). 

Tuskóhúzás 

A farsangi lakodalmas játékok közül a
leglátványosabb a nyugat-dunántúli rönkhú-
zással, tôkehúzással összekötött mókaházas-
ság. Pl.: Rábatótfalun 31 méter magas fát
döntöttek ki, ezt húzták végig a lányokból,
legényekbôl alakult párok a Szentgotthárdig
vezetô úton. A menetben 168 jelmezes figu-
ra vett részt. Kétszer is megálltak,és ilyen-
kor tréfás esküvô játszódott le. Jellegzete-
sen húshagyókedden rendezték a tuskóhú-
zást olyan községekben, melyekben az esz-
tendô során nem volt lakodalom.

Kongózás 

Szatmárban húshagyókedden úgy csú-
folták ki a pártában maradt lányokat, hogy
pléhdarabokat kongattak az ablakuk alatt,
és azt kiabálták :

Hushagyó!
Itt maradt az eladó.

Akinek van nagy lánya,
Hajtsa ki a gulyára.
Ennek egy változata a szegedi tôkehúzás

hamvazószerdán. Ekkor szoknyába öltözött
legények váltakozva olyanokkal, akiknek fél
lábukon magyar nadrág, a másikon bugyo-
gó, fejükön kakastoll van, arcuk tûzszínûre
van festve, járnak fel s le a városban. Az
egyik lámpást tart a kezében, a másik
bográcsot fog, benne víz és meszelô, s ezzel
csapkodnak jobbra-balra, a harmadik meg
húzza a tôkét, tambura, cintányér, rossz
bogrács verése mellett. A negyedik ostorral
hajtja a tôkést. Menet közben azt kiabálják: 

Ij, ju - ju!
Vén ju'!
Kimaradtam
A farsangbu' !
Tehát a farsang végén, a nagy evések és

ivások, a nagy bálozások és vidám alakosko-
dások után számba vették az eladó lányokat.
Ha a farsang nagyon hosszúra sikeredett,
akkor abban reménykedtek, hogy ilyenkor
még a csúnya lányok is férjhez mennek
majd. Kicsúfolták a pártában maradottakat,
ugyanis annak bûnhôdnie kellett, aki ki
akart bújni a családalapítás kötelessége alól.

Mengyi Gábor

Farsangi

szokások

Tisztelt tahitótfalui lakosok! Ezúton is
szeretnék elnézést kérni a 80 és 240 literes
használt hulladékgyûjtô edények szállítása
során okozott kellemetlenségekért. Az Ön-
kormányzat és a lakosság szempontjából
nem mentség, de az idô rövidsége miatt
nem fordítottunk kellô figyelmet az edé-
nyek állapotára és ellenôrzés nélkül meg-
bíztunk a szállítónkban, azt feltételezve,
hogy a használt edényekre jellemzô kopás
és minimális sérülésen túl további esztétikai

negatívummal nem kell számolnunk. A pol-
gármesteri hivatal munkatársaival folyama-
tos kapcsolatban vagyunk és egyeztetjük,
hogy milyen módon tudjuk a lehetô legrövi-
debb idôn belül helyrehozni hibánkat.
Felajánlottam technikai közremûködésün-
ket az új edények kiosztásában és a régiek
elszállításában. A következô hulladékszáll-
ítási napon megkezdôdhet a csere, úgy
hogy ebbôl a lakosságot semmilyen anyagi
hátrány ne érje. Társaságunk  közremûkö-
dik az edények cseréjének lebonyolításá-
ban.

Közel 35 éve végezzük ezt a szolgáltatást

több mint 250 ezer ember számára, de még
soha nem fordult elô velünk hasonló eset,
ezért kérem, hogy cégünk munkáját ne ez
alapján ítéljék meg, hanem adjanak támo-
gatást annak érdekében hogy bizonyíthas-
suk érdemesek vagyunk az Önök bizalmára. 

Szeretném hangsúlyozni, személyes fele-
lôsségemnek érzem, hogy valamennyi mun-
katársam mindent megtesz annak érdeké-
ben hogy a közszolgáltatásunk az Önök igé-
nyeinek és az itt élôk elvárásainak megfele-
lôen teljesüljön.

Petes Tamás marketing igazgató

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.   

A szemétszállításról

Bizonyára sokan hallottak már róla, hogy
a Delikát8 „Fôzzön játszóteret” programja
keretében lehetôség van megnyerni egy
modern és biztonságos játszóteret, amit
idén a szerencsétôl függetlenül a legszor-
galmasabban gyûjtô település is automati-
kusan megkap ajándékba. A Pollack Mihály
Általános és Zeneiskolában (Kossuth Lajos
u. 26.) kihelyezett dobozban gyûjtjük a
Delikát8 ételízesítô-tasak kivágott vonal-
kódjait. Kérjük, iskolásaink segítségével mi-
nél több vonalkódot juttassanak el hozzánk.
A gyûjtés augusztus 15-ig tart, arra buzdí-
tunk mindenkit: kapcsolódjanak be a gyûj-
tésbe.

Gillich Péterné

igazgató

Delikát8 játszóterek
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d’Ouvenou Lórántné tanítónô

A januári számban megjelent egykori Tahit
ábrázoló korai metszet kapcsán rövid beszél-
getést folytattunk d’Ouvenou Lórántnéval,
Baby nénivel. Úgy gondoltuk, hogy a metszet
történetét folytatva Baby nénit tovább kérdez-
zük Tahi múltjáról, a Kernstok-d’Ouvenou-
ház további érdekességeirôl, valamint a taní-
tónôi pályájának emlékeirôl. Édesapja, Hajós
István a Fôvárosi Vízmûveknél a magánépítési
osztály fôtisztjeként, édesanyja, Kohautek Sa-
rolta, Baby néni születéséig a MÁV irodai alkal-
mazottjaként dolgozott. A család Budapesten,
a déli vasút közelében, „Krisztinában” élt.
Megtudtuk, a Baby becenevet még édesapja
adta, a Saroltát túl komoly névnek tartotta.
Elemi és polgári iskoláit a lakhelyükhöz közeli
iskolákban végezte el. Az angolkisasszonyok
tanítóképzô iskolájába 14 évesen került. Az is-
kola „nagyon szigorú, következetes szabályo-
kat állító” intézmény volt. Egyforma frizurát
hordtak a tanulók, az évszaknak, az alkalom-
nak megfelelô egyenruhát kellett viselniük.
Szabó Magda által írt Abigél címû könyv és az
abból készült film pontos képet nyújt az ottani
életrôl. Hálásan gondol az egykori intézmény-
re, az életben sokszor segítségére voltak az ott
tanultak. Az iskola mellett sokat sportolt,
úszott, teniszezett, korcsolyázott, a család
rendszeresen „háztól-házig gyalog” a budai
hegyekben kirándult.

1939-ben egy felvidéki kiránduláson ismer-
kedett meg leendô férjével. Férje családja
francia eredetû. Franciaországból Ausztriába
menekülnek, ahol d’Ouvenou Ferenc Guyon
Richárd segédtisztje lett. Az 1848-49-es sza-
badságharcot Guyon mellett harcolja végig, a
szabadságharc után Törökországba, majd
Franciaországba menekült. Magyarországra
visszatérve d’Ouvenou Ferenc a Kossuth-gye-
rekek franciatanára, felesége pedig nevelô-

nôjük lett. d’Ouveneu Ferencnek öt unokája
született, egyik lányunokáját Elekfy Jenô fes-
tômûvész vette feleségül, Baby néni apósa,
d’Ouvenou Roland kultúrmérnöknek tanult.
Ô kötött házasságot Kernstok Katicával, aki
Kernstok Károly festômûvész féltestvére volt.
Baby nénitôl megtudtuk, hogy apósa tervezte
a 11-es útról a Tahi hajóállomásig vezetô utat,
az út építését és annak fásítását a Köves-család
és az akkor Tahiban nyaralóval rendelkezô te-
hetôsebb családok finanszírozták. A nagyma-
ma, Obermayer Katalin, Kernstok Károly
édesapjának második felesége volt, ô vásárol-
ta nyaralónak a Tahi házat 1890-1900 között.
A 7,5 hold területen szôlômûvelést folytattak,
Baby néni férje még gyermek volt, amikor a
szôlôs kipusztult. Amikor Baby néni Tahiba
kezdett kijárni, csak a bor palackozására szol-
gáló üvegek, címkék, a palackok dugózását se-
gítô eszköz maradt meg az egykori borkészí-
tés tárgyaiból. Férje baráti kapcsolatot tartott
fent Kövesékkel, Kisfaludinéval és annak hú-
gával, Bilingékkel, Ronkaiékkal, a két Pola-
reczki-lánnyal, közülük az egyik patikusné
volt a faluban, a másik, Márainé, aki Tahi pos-
tamesternôjeként dolgozott. A birtokon négy
épület állt közel egymáshoz. Az elsô a vincel-
lérház, amelyet felsô présnek is hívtak. Prés itt
nem volt, de borászati munkákat végeztek
benne. Borkóstolóterem is volt benne, a bor
csövön keresztül jutott fel a hordókból a 23
méter hosszú, bolthajtásos pincébôl. Ehhez
az épülethez még egy istálló is tartozott. Az
alsó présnek nevezett épület egy helyiségbôl
álló építmény volt, a szôlô préselése ott tör-
tént. A lakóház öthelyiséges kúriaszerû épület
volt, négy szoba elôtt oszlopos veranda futott.
Az ötödik a teraszra nyílt. Ezt a szobát a hábo-
rú alatt a zsidó árvaház épületébe beköltözô
tisztiiskola betegszobának foglalta le. A lakó-
épülettel szembeni negyedik épületbôl már
csak romok emlékeztettek arra, hogy egykor
ott egy épület állt – emlékezett vissza Baby
néni a 40-es évekre. A katonaság más Tahiban
álló épületet is lefoglalt. A tahi postától számí-
tott második házban, Csereklyéék laktak. Eb-
ben erôdítési parancsnokság mûködött. 1943-
ban a tahi birtokot férje gyümölcsfákkal ültet-
te be. Az ültetés elôtt talajvizsgálatot végezte-
tett el. Ennek eredménye és a terület fekvése
alapján választották ki a területre ültetendô
gyümölcsfafajtákat. Az 1944-45-ös évek az
újonnan telepített gyümölcsösnek nem ked-
vezett. A háború viszontagságai nemcsak a
gyümölcsöst, de a család ingó és ingatlan tulaj-
donát is nagyrészt elvitte.

A háború után két évig férje még dolgozha-
tott korábbi munkahelyén, de 1947-ben bé-
listára került. Baby néni úgy gondolja, hogy
férje azért került a listára, mert apósa a háború
elôtt a Vízmûveknél vezérigazgató-helyettes

volt. Ezekben a nehéz idôkben édesapja segí-
tette ki ôket nyugdíjából és gyári fizetésébôl.
1947-ben költöztek ki végleg Tahiba. Férje-
ahogy fogalmazott Baby néni – „valami csoda
folytán” állást kapott a bogdányi bányában.
Innen is távoznia kellett, a nógrádkövesdi bá-
nyában helyezkedett el. Csak késôbb kerül-
hetett vissza a bogdányi bányába, de már más
munkakörbe.

A házuk földterületét felesbe kiadták, gaz-
dálkodott rajta Liptai Lajos és József, majd
Debreczeni Mihály. A beszolgáltatási kötele-
zettség Baby néniék részét mindig elvitte. A
terület egy részére a tsz is igény tartott, amit
késôbb visszavásárolhattak. Az épületet óvo-
dának is kinézték a hatóságok; e sok bizony-
talanság késztette arra a családot, hogy az alsó
prés épületét elbontsák.

1957-ben Kovács Gyula, az iskola igazgató-
ja és Baranyai Béla kereste meg, hogy tanítson
az iskolában. Elôször az egykori árvaházban
mûködô iskolában tanított. Itt egy terem és a
hozzátartozó terasz volt az iskola része. Há-
rom turnusban oktattak Kékesi Margittal és
Humayernéval együtt. A Tahiban élô gyere-
kek 8-11, 11-2 és 2-5 óráig jártak ide, a három
osztály felváltva tanult. Az elsô év után az egy-
kori Borbás-lány nyaralójának alsó részében
levô két szobában és elôszobában tanítottak
tovább. Itt már negyedikig járhattak a tahi
gyerekek iskolába. A felsorolt tanárok mellett
negyedikben Fonyódiné tanított. Felváltva,
délelôtt és délután folyt két-két osztállyal a
tanítás. Tornázni a közeli teniszpályára vitték
a gyerekeket. Baby néni a hatvanas évek ele-
jén bekerült a falu központi iskolájába. Alsós
tanítónôként oktatott a Népházban, a gyüle-
kezeti teremben, az egykori katolikus iskolá-
ban és a Tanácsházán. Elter tanárnôvel volt
nagyon jó viszonyban, kicsit lányának is érez-
te, a mai napig szeretetteljes barátság köti
össze ôket. 1980-ban nyugdíjba vonult, de

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és ma



A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
egyik célkitûzése évek óta a faluban élô gyer-
mekek szórakoztatása és foglalkoztatása, me-
lyet igyekszünk is teljesíteni.

A nyári hónapokat kivéve minden hónap-
ban bábszínházi elôadást szervezünk és több
mint egy éve a Nefelejcs Bábszínház aranyos
zenés bábjátékát láthatták, élvezték kicsinye-
ink, de sajnos több produkcióval már nem
rendelkeznek a mûvészek. Utolsó elôadásu-
kon elköszöntünk tôlük és arra kértük ôket,
segítsenek hasonló társulatot ajánlani, akik a
magyar és a világirodalom mesekincseinek
legnépszerûbb darabjait színre viszik és eze-
ket a gyerekek értelmi és érzelmi fejlettségük-
nek megfelelô módón, színvonalasan és eszté-
tikusan adják elô, ezzel visszacsempészve az
igazi varázslatot a mesét,  visszaadva a mesére

kiéhezett gyerekeknek azt amit a rohanó világ
már majdnem el-
felejt. Így a HABA-
KUK BÁBSZÍN-
HÁZ elôadásait ta-
láltuk az ajánlatok
alapján megfelelô-
nek, akik  2008.
február 23-án szom-
baton 10 órai kez-
déssel Sopronból
jönnek hozzánk a
Népházba az „Ara-
nyos Tarajos kis-
kakas” címû nép-
szerû mesével,
ami a gyerekeink
aktív szerepvál-

lalásával elevenedik majd meg. Jöjjenek minél
többen, hogy megtiszteljük Ôket jelen-
létünkkel.
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megszakításokkal tíz évig a napköziben taní-
tott tovább. Tanításban az igazságosságot tar-
totta nagyon fontosnak. Közel ötszáz gyerek-
kel ismertette meg az írást, olvasást és a szá-
molást. Tanítványaira nagy szeretettel gondol,
a mai napig örül, ha találkozhat velük.

Anyagi helyzetük idôközben könnyebbé
vált, lett villany és sok egyéb, ami élhetôbbé
tette életüket. Gyermekeikkel sokat kirándul-
tak a hegyekben, az egykori Képzôs baráti tár-
sasággal a mai napig összejár. 1972-ben meg-
özvegyült. Adrienn lánya itt Tahiban, Lóránt
fia Franciaországban él, Krisztina Budán, az

egykori szülôi házban lakik. Hat unoka és
tizenkét dédunoka (1-20 évesig) szeretete
veszi körül. Baby néni ma is sportos, fiatalos,
mindennap nagyokat sétál. Erônlétét, szelle-
mi frissességét elôdeinek köszöni, közülük
nem egy a kilencven évet is megélhette.

Üzenetét az alábbiakban foglalta össze: A
mai rohanó, anyagias világunkban az embe-
rek szótárából az a szó, hogy SZERETET kie-
sett. Nem igen törôdünk embertársainkkal,
nem foglalkozunk problémájukkal, nem akar-
juk azokat megoldani, bizony ez nagy kár.

Mert aki nem ad szeretetet, az nem is kap. 

A családi életében nagyon sok nehéz idô-
szak volt, melyeken csak a család szeretetével,
együttérzésével, támogatásával tudtak túljut-
ni. Akármennyi megpróbáltatás érte, mégis
azt mondja: „az élet szép, az élet jó, csak sze-
ressük egymást”- zárta gondolatait.

Köszönjük a beszélgetést.

A közel egyórás beszélgetés levetítése
2008. február 23-án 15 órakor lesz a Nép-
házban. 

Szeretettel várunk minden egykori tanít-
ványt, ismerôst és érdeklôdôt.

Január 12-én ismét megemlékeztünk a re-
formátus temetôben a II. világháború legtöbb
áldozatot követelô ütközetérôl. Az emlék-
beszédet G. Szalai István mondta:

Ma 2008. január 12-én, a doni katasztrófa és
tragédia 65. évfordulóján talán sokakban föl-
merül a kérdés: Miért örökké csak emlékezni,
s emlékezni, hiszen ismerjük azt az idôt, az
akkori eseményeket, igen, tudjuk, hogy száz-
ezernél is több magyar élet hunyt ki Tél tábor-
nok halálos szorításában az óráig tartó pokoli
ágyútûzben, a több száz harckocsi földrenge-
tô morajlásában, halálosztó csapásai alatt.

Vajon bárki is beletudná képzelni magát itt
közülünk abba a helyzetbe? Amikor a magyar
katona a derékig érô fagyos hóban, 40 fokos
életpusztító dermedt fagyban, lôszer nélkül,
becsületbôl szuronyos kézitusában megfu-
tamította a  3–7–10-szeres túlerôt?

Mindig szerzôdésszegô románok megfuta-
modása nyomán hullahegyekbe torlódott
földjeit hátrahagyva éhesen, megtépázottan,
életét mentendô menekülnie kellett? Igen,
ismerjük, de mi késztette a magyar katonát az
öldöklô szuronyrohamra? Csak a parancs?
Bizonyára nem!

Az azt követô évtizedek szélárnyékában
megbújó hiteltelenjei azt mondogatták, vés-

ték az utókor emlékezetébe: ott, a Donnál a
magyar katona nem a hazáját védte! A sok-sok
hazugság egyike! A magyar akkor már tudta
fogságból hazatért apáitól, hogy milyen az a
kommunizmus, ami orosz földön a hozzá ha-
sonló hétköznapi ember millióit áldozta föl a
lágerekben a hatalomért mesterségesen kiala-
kított éhségjárványokban, tarkólövések után
árokba lökve! De tudta azt az élet- és emberel-
lenes magyar 1919-bôl is! S joggal, okkal fél-
tette hazáját, családját, szülôföldjét, házát,
izzadtsággal mûvelt földjét! S ím, igaza volt!
Bizonyítja ezt az 1956-ig terjedô idôszak, s ta-
lán még a 21. század eleje is! De mi adott neki
erôt mindehhez? Hát ez az, amit nem szabad
elfelejtenünk, s újra kell tanulnunk a Trianon
utáni oktatási rendszer nemzetszeretetre, az
Isten-haza-család szeretetre nevelte ôket.

Ez volt az akkori mindennapi magyar s a
katona életének vezérlôelve, a mindenek fö-
lött álló! Hát ez adott neki erôt a szuronyro-
hamhoz, élete mentéséhez, a túléléshez!

Tekintsünk itt mi is ismét önmagunkba!
Vannak nekünk, a mai magyarnak ilyen vezér-
lôelveink!? S ha nincsenek, hogyan éljük meg
hétköznapjainkat, magyar katonaság nélkül.
Hogyan védenénk meg a hazát, az édesanyát,
a kedvest, a házat, az életünket? Nincs itt az

ideje az ön-
vizsgálatnak?
A józan ész-
nek most fölûl
kell bírálniai a
mai vadkapi-
talista ideoló-
giát s ha más-
ként nem, az
életösztön
okán követni
kell a föntebb
említett érték-
rendet!

Ez amit a Don kanyar katonáitól meg kell
tanulnunk!

V. Somogyváry Gyula:„...Apák, szerelmes
vôlegények, kik porladoztok haj, sok éve már
s akik elé mennydörgô ágyúszóban véres
mezôkön toppant a halál: aludjatok! A szuny-
nyadástok boldog, mert csonttá-kövült ben-
netek az álom, hogy diadalmas, erôs nemzet
él kárpát ölében, a tiszai tájon…”– A boldog
szunnyadókhoz (De mindehhez, hogy ismét
így legyen, kell az a bizonyos vezérlôelv!). S
imádkozzunk a költôvel: „Imádkozz értük
régi kürt csak halkan, búgva, sírva, bolyongjad
be a messze ûrt s hajolj le minden sírra…
Álmodjanak az álmodók boldog hazát és
népet!”

Tûzgyújtás hôseink emlékére

Bábszínház a népházban gyermekeinknek!



...február és április között rakja le ikráit. 
A Duna minden részén megtalálható ra-

gadozó hal. Tápláléka: halak, békák, ebi-
halak és még kiskacsákat is szívesen elô-
szeretettel fogyasztja. Ez a halfajta is ne-
mes hal, méretkorlátozással védett, 50 cm

alatt vissza kell helyezni a kifogott helyre.
Könnyen becsapható hal, mert a jól
mozgó mûcsalira is rácsap. Szép fehér-
húsú hal, kifejlett példány elérheti a 150
cm hosszúságot is.

Sas József 8. osztályos tanuló
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A 2007-es év mozgalmas volt  klubunk életé-
ben.

Minden héten, a hétfôi napon összejövünk,
egy kis vidám hangulatú csevegésre.

No, de ezeken kívül kirándultunk is. Hogy
merre, hova mentünk? Komárom-Komárnoban
megnéztük, körbesétáltuk az Európa-udvart,
majd fürödni voltunk.

Tiszakécskén a nagyszerû, modern fürdôben
úszkáltunk.

Nyáron a Somogyvámosi Krisna-völgyet láto-
gattuk meg. Nagy élmény volt egy másik élet-
forma megsimerése, ahol villany, TV, hûtôgép,
stb. nélkül élnek, mindent maguk állítanak elô
(élelem), de mosolyogva, békében, nyugodtan
telik az életük. Én hiszem az egy Istent; Ôk Kris-
nának hívják.

Ôsszel Gemencen, Baján és Szekszárdon vol-
tunk. Szintén sok élményt gyûjtöttünk. Két alka-
lommal nóta-estet rendeztünk, ismert, neves
nótaénekesek és cigányzenekar fellépésével.

Rendeztünk farsangi-bált és batyus szilveszte-
ri-bált.

Az önkormányzat és a Lovas Egyesület által
évek óta szervezett majálison mindig részt ve-
szünk. A sátraink alatt minden hely foglalt, a
fôztünk mindig hamar elfogy, tehát jó hangula-
tot tudunk teremteni.

A névnapokon virággal, pezsgôvel, olykor
finom vacsorával ünnepeljük egymást. Nem
hagyjuk el magunkat, hanem igyekszünk szí-
nesíteni a „szépkorú” életünket.

2008-tól új neve van a klubnak:
Tahitótfalu Ôszirózsa Klub.
Ezzel az összefoglalóval igyekszem kedvet

csinálni ahhoz, hogy új tagokat is üdvözöl-
hessünk körünkben.

Katonáné Nyirô Ágnes

Évösszesítô és változások
Szeretettel üdvözlöm

kedves olvasóinkat!
Az elmúlt esztendô is-

mét sok szép eredményt hozott egyesületünk-
nek. December végén az évzáró vacsorán
összegeztük a 2007. évi eredményeket, és
ezek alapján az Év Legjobb T.A.K.I. –s Íjásza
címet a gyerek kategóriában Papp Máté, az ifi
kategóriában Papp Patrik, a nôk között Papp-
né Szente Erika, míg a férfiak közt Papp Ká-
roly nyerte el, ugyanúgy, mint ahogyan két
éve folyamatosan. 

2007-ben 12 versenyen 47 érmet szerez-
tünk. Ezt mindannyian sikerként könyvelhet-
jük el, hiszen folyamatosan sikeresek vagyunk,
és ezt országszerte elismerik, sôt határainkon
kívül is. A múlt évben, elsôsorban a GP rend-
szer átláthatatlansága miatt nem volt minôsítô
szintet meglôtt íjászunk.

Az elmúlt év változások sorát indította el ná-
lunk. Képiró Gábor lemondott elnöki tisztérôl
december 31-i hatállyal, ezért az egyesület
Tisztújító Közgyûlés összehívása mellett dön-
tött. Január 16-án össze is gyûltünk szép szám-
mal, hogy új személyeket válasszunk a meg-
üresedô tisztségek betöltésére, mivel az Elnök-
ség és a Felügyelô- valamint a Fegyelmi Bizott-
ságok tagjai is lemondtak. 

A Közgyûlés határozatképes lévén a követ-
kezô személyeket választotta meg:

A Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász
Sportegyesület elnökévé: Papp Károlyt, Alel-
nökévé: Mészáros Istvánt, Elnökségi tagjává:
Fábián Jánosnét választotta.

A Felügyelô Bizottság tagjainak Gaál Sándor-
nét, Jurkovics Istvánt és Loszmann Zoltánt, a
Fegyelmi Bizottság tagjainak Pappné Szente
Erikát, Képiró Gábort és Kubanek Istvánt vá-

lasztotta meg. Így újult erôvel fogtunk neki az
ez évi munkának, melynek elsô fejezeteként
Papp Karcsi, Jurkovics István és Vermes János
Biztonságtechnikai Ellenôr képzésen vett
részt, melyet a Magyar Íjász Szövetség szerve-
zett, hogy az íjászversenyek biztonságosabbak
legyenek. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy
eddig is azok voltak, most viszont a tanfolya-
mot elvégzett emberek felelnek a pálya bizton-
ságáért. A MÍSZ azt szeretné elérni, hogy a ver-
senyrendezés jogát csak akkor adja át, ha a ver-
senyen induló valamennyi versenyzô rendel-
kezik versenyengedéllyel, akár az 1000 Ft-os
alap, akár az 5000 Ft-os minôsítô engedéllyel.
Ez sok feladatot ró az egyesületekre, így ránk
is. Idei elsô versenyünk május 3-án már ezek-
nek a kritériumoknak meg kell, hogy feleljen. 

Nem lesz könnyû ez az esztendô, tele vál-
tozásokkal, várakozásokkal. Mi viszont csak
egyet szeretnénk: Jövô ilyenkor is elmondani
azt, hogy sikeres 2008-as esztendôt zártunk.

-piroga

Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú 

Íjász Sport Egyesület rovata

Az „Ôszirózsa” Klub hírei

Kettes fogathajtó ver-
senyzôink a téli idôszakban sem pihen-
nek. Gubacsi testvérpár a rossz idô ellené-
re naponta lovagolják fogat lovaikat. Bo-
dor testvérek részt vesznek a fedeles ver-
senyeken, legutóbb Székesfehérváron a 9
éves Bodor Benjámin elsô lett és bátyja
Bodor Márk is sikeresen szerepelt. 

„A FEI Büro közgyûlést tartott 2007.
november 15-16. között Dubaiban (UAE).
2009. augusztus 18-23. között Magyaror-
szág ad otthont a kettesfogathajtó világbaj-
nokságnak. FEI jelölô Bizottsága készítette
elô a döntést, amelyet Lausanne-ban tartot-
tak novemberben. A 2009. évi junior táv-

lovas világbajnokság rendezését is Ma-
gyarország kapta meg. A százéves magyar
lovassport történetében ez az elsô eset, ami-
kor nemcsak fogathajtó, hanem más lovas
világbajnokságot is rendezhet hazánk”.

Id. Bodor Ferenc

Nógrády Gábor, TLSE

TLSE

hírek

A Csuka...

Kedves Kollégák, Tisztelt Szülôk!
Szeretettel meghívjuk Önöket a „Fejlesztô-

terápiák gyermekeinkért” címû elôadássoro-
zat második találkozójára, amelyre február 15-
én, 17:00-kor kerül sor a tahitótfalui óvodában
(Petôfi Sándor. u. 12.).

Témánk: Bemutatkozik az Ayres terápia
Elôadók: Molnár Magdolna és Papp Tímea

pszichológusok

Az elôadássorozat célja, hogy bemutasson
olyan terápiás eljárásokat, amelyek segítséget
nyújtanak az óvodás- és iskoláskorban már
jelentkezô vagy elôre jelezhetô viselkedési
illetôleg teljesítményproblémákkal küszködô
gyermekeknek.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Sziget Aprónépe Baráti Társaság, Óvoda

Meghívó
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Lakótér kialakítás farsangi, azaz megszo-
kottól eltérôen.

A farsang a tavaszvárás ünnepeibôl nôtt ki, én
azonban nem a mulatozós, jelmezes hangulatát
szeretném bemutatni, hanem egy olyan tér kia-
lakítását, ahol nem szokványosak a falak, színek,
burkolatok, térelválasztások, s ötleteket merít-
hetnek belôle.  Noha a farsang szó német ere-
detû, s fecsegést (faseln) jelent, nem szaporítom
tovább a szót, inkább nézzék a rajzot (hátha
kapóra jön?).

Egyre elterjedtebb a nappali, konyha és az
étkezô egy légtérbe tömörítése, de legtöbbször
mégis alkalmazunk valami olyant, ahol e funk-
ciókat el akarjuk különíteni. Leggyakoribb a
padlóburkolat-váltás. Megszoktuk, hogy a kony-
hában hidegburkolatot (gress, mázas kerámia),
a szobákban parkettát teszünk. Megoszlik a véle-
mény a – mostanában nagyon elterjedt – lami-
nált padlókról, pedig akad közöttük jó néhány,

amelyik vízálló, jó minôségû, s ezekbôl egysé-
ges, megszakítás nélküli padlóburkolat rakható.
Ha az azonos típusú laminált padlókból kétféle
árnyalatot választunk, akkor játszhatunk a csí-
kokkal. Rövid lakásban ezzel az optikai trükkel
hosszíthatjuk a teret, sôt, az egyik oldalon még
a falra is felfuttathatjuk egy darabig. Laminált
padló helyett valódi fa hajópadlóból is lerakha-
tó, de akkor „bombabiztos” vízálló lakkal kell fe-
lületkezelni. Érdemes a bútorok színét is a pad-
lón megjelenô fa árnyalatai közül választani. A
világos-sötét kontrasztot élénk színekkel (fuk-
szia, orchidea, kiwizöld) javasolt társítani. (Pl.:
padló, bútorok: sötét ill. fehérített tölgy, meny-
nyezet, oldalfalak: a választott szín leghalvá-
nyabb és valamivel sötétebb árnyalata, sötétítô-
függönyök, díszpárnák, dísztárgyak: a választott
szín erôsebb árnyalatai, fehérrel kiegészítve)

Az étkezô íves falának ötletét az asztallap adta,
a körbe rakott székekkel belesimul a térbe. Az ív
folytatásaként képzett, üvegpolcos falfülkék a
vitrin és tálalószekrény funkcióit töltik be. Kivi-
telezhetô hajlítható gipszkartonból, Ytongból,
kis méretû téglákból. A gipszkarton elônye,
hogy gyorsan, tisztán, „szárazon” készül, de spe-

ciális rögzítéstechnikát igényel (a polctok tartóit
vagy a képek akasztóit megfelelô tiplikkel, csa-
varokkal lehet csak felszerelni). Az asztal fölé
függesztett lámpa és falfülke- világítások helyét
célszerû elôre megtervezni. 

Az üveget az asztallapon, vitrinajtókon kívül
térelválasztónak is alkalmaztam, mely egyben a
konyha és nappali közt elhelyezett kiállítófal.
„Állandó tárlat” esetén az üvegfal egyik lapját
utólag ragasztatjuk be az üvegessel, azért, hogy
a belevalókat (tiszta csigaházak, ágak, kavicsok)
otthon, mi magunk bele tudjuk helyezni. Min-
denképpen kérjünk páramentesítô granulátu-
mot, melyet a végleges beüvegezés elôtt a kavi-
csok közé szórunk. Ebbe a zárt üvegtérbe mást
is elhelyezhetünk, pl. rizspapírra vagy kifeszített
textilre készült rajzot. Üveges mûhelyben is
legyártathatjuk, (thermoüveg), de akkor a
design-nak az üvegprofil és a mester szabja meg
a határt! Ha „idôszakos tárlatot” szeretnénk,
akkor nyithatóra kell tervezni, így a látványt akár
évszakonként, vagy hangulatunktól függôen
lehet változtatni – akár egy farsangi jelmezt.         

P. Fogarasi Dianna enteriôrtervezô

Februári színek 

és hangulatok

A fenti címmel látott napvilágot a VOX INSU-
LAE Sziget Hangja Közhasznú Egyesület gondo-
zásában egy vékonyka, mindössze negyven olda-
las könyv, melynek bemutatója február 24-én 16
órakor kezdôdik a református templomban. A
könyv Csomasz Tóth Kálmán életmûvének egy
olyan részlete, amely magyarul mindmáig nem
volt hozzáférhetô.

Ha a szerzô neve nem tûnik ismerôsnek, afö-
lött csodálkozni vagy szégyenkezni különöseb-
ben nem szükséges. A mai magyar „szellemi”
(sic!) közélet ajnározott sztárocskái és igazi tudó-
saink között ui. nincs közös alap, s közállapotaink
torzulásaként a széles körû publicitás nem a
kimûvelt emberfônek jár és jut. Kiadványunk és
annak bemutatója eme hazai gondban próbál
csekély kárpótlást kínálni, legalább egy szerzô
erejéig.

Csomasz Tóth Kálmán (1902–1988) irodalom-
angol szakon szerzett bölcsészdoktorátust, s
emellett zenei és theológiai végzettsége is volt.
A zenetudós Szabolcsi Bence támogatottjaként
egy mindmáig alapvetô könyv közreadásával
kandidált a Magyar Tudományos Akadémián. A
Budapesti Református Theológiai Akadémia (a
Károli Gáspár Hittudományi Egyetem jogelôdje)
ének-zene professzora volt, s a református hívek
máig az általa szerkesztett gyülekezeti énekes-
könyvet használják (1948 óta). Közel hétezer
nyomtatott oldalt kitevô tudományos munkássá-
gának ismertetésének nyilván nem itt van a he-
lye, most csupán a frissen kiadott munkáról eshet
néhány szó.

Mint a XVI. századi énekelt magyar dallamok
közreadója és mûveltségünk külkapcsolatainak
ismerôje, Csomasz Tóth Kálmán egy eleve és
csak német nyelven fogalmazott munkájával

megpróbált kitörni a Kárpátok-karámból, a kül-
honi befogadásunkat igencsak gátló nyelvi el-
szigeteltségbôl. Ötven reformáció korabeli hun-
garikumot – a szó itt XVI-XVII. századi magyar
protestáns egyházi énekeket jelöl! – fordíttatott
németre és maga írt egy történeti áttekintést adó
tanulmányt, ugyancsak németül, hogy a Nyugat
számára ismeretlen értékeinket közel vihesse
mind a szakértô, mind a laikus közönséghez. „O
wahres Wort” címen kiadott munkája kétszer –
1983-ban és 2005-ben – jelent meg Budapesten.
Annak elôtte „ober Enns”, azaz: az Óperenciás-
tengeren túl mindössze két magyar protestáns
egyházi éneket tartott számon a világ állítólag
boldogabbik fele.

Egyesületünk vállalta, hogy Csomasz Tóth Kál-
mán eddig magyarul nem hozzáférhetô tanul-
mányát és könyvének egyéb szöveges részeit
anyanyelvünkre átültesse, s így próbálja felmu-
tatni, hogy jeles tudósunk miként igyekezett
hidat verni hazai és egy külsô mûveltség között.
Úgy gondoljuk, hogy Csomasz Tóth Kálmán 25
évvel korábbi vállalkozása új nyomatékot kapott
azzal, hogy országunk az Európai Unió része lett.

A február 24-i könyvbemutatón Füzesséry Éva
ad számot a fordítás munkájáról; e sorok írója
Csomasz Tóth Kálmán személyét és munkássá-
gát szándékozik közelebb hozni. A székesfehér-
vári Csomasz Tóth Kálmán Énekkar és a Sziget
Hangja Ökumenikus Kórus a szerzô kórusmûvei-
bôl ad elô, majd a zenei programot követôen
szerény vendégséggel kívánjuk traktálni azokat,
akik e könyvecske létrejöttét munkával, anyagi
eszközeikkel napvilágra segítették, valamint a
Csomasz Tóth-család tagjait és mindazokat, akik
hívásunkat elfogadva jelenlétükkel tüntetik ki
rendezvényünket.

Minden kedves olvasót szeretettel hívunk és
várunk! Zákányi Bálint

„Új világosság jelenék”

Telt ház és nagy érdeklôdés mellett zajott le
a 14. „Dagober” öregfiúk teremtorna.

Kiélezett küzdelemmel és izgalmas csatá-
ban dôlt el a kupa sorsa.

Végeredmény:
1. Kisoroszi
2. Tahitótfalu
3. Szentendre
4. Dagober és barátai

Különdíjak:
Legjobb játékos: Kiss Mihály
Legjobb góllövô: Szedlacsek István
Legjobb kapus: Kisoroszi kapusa
Dagober legjobb: Józsa Zoltán
Tahitótfalu legjobb: Kiss Mihály

Ezúton szeretném megköszönni azoknak,
akik nélkül nem jött volna létre:

Tahitótfalu Önkormányzat és Iskola, Kósa
Reneszánsz Stúdió, ROSCO Sport, Kék Duna
Borozó, M-ámor Presszó, Piros Bot Horgászbolt,
Niesz Ferenc, Szilágyi Attila, Szedlacsek Imre.

Plascsevics János szervezô

A „Dagober” Kupa

visszhangja
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Visegrádi utazási irodába
keresünk angolul jól beszélô

munkatársat.
Elvárások: önálló, kreatív

munkavégzés.
Német nyelvtudás elônyt jelent.

Jelentkezés: önéletrajzzal
Tel: 20-9686-566, 

e-mail: travel@bauerreisen.hu

FELHÍVÁS! A JELENÉSEK KÖNYVE c. sorozat folytatódik!
Február 22-én pénteken este 18 órai kezdettel szeretettel várjuk a NÉPHÁZBA!

A BÁRÁNY ÉS AZ OROSZLÁN avagy A HÉTPECSÉTES KÖNYV FELNYITÁSA címû elôadásra!
Elôadó: Kulcsár Attila bibliaoktató. Cím: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u 2

Az elôadás ingyenes, Jézus élete címû könyvet és Bibliát tudunk adni ajándékba, akik ezt jelzik a következô telefonszámon: 
06-26-385-543, Zsiros Anitánál

1 0

–Depresszió, szorongás, pánik betegek 
Psychotherápiás kezelése

–Autogén tréning, relaxáció betanítása 

–Stroke megelôzés, agyi érbetegségek
kivizsgálása, gondozás

–Parkinson-kór és más központi ideg-
rendszeri eredetû mozgászavarok diffe-
renciál diagnózisa, kezelése, gondozás

–Alzheimer-kór, memóriazavarok
megelôzése, kivizsgálás, gondozás 

–Epilepszia, eszméletvesztéses rosszul-
létek, felnôttkori epilepszia diagnosztika,

–Fejfájás, szédülés, arcidegzsába,
a tünetek hátterének kivizsgálása,
kezelés, gondozás

–Krónikus fájdalom szindróma /porcko-
rong betegségek, kezelés, gondozás

–Lágy lézer kezelés 

Med plusz Serv BT. Neurológiai szakrendelô
Dr. Szappanos Zsuzsanna neurológus szakorvos

Tahitótfalu, Nefelejcs köz 2.
KH, OTP, Uniqua egészségpénztárral 

szerzôdött szolgáltató
Bejelentkezés – tel.: 06-30-241-661, 06-26-385-316

Rendelési idô: kedd, csütörtök 16–18 h

Dr. Szappanos Zsuzsanna egyéb elérhetôségei:
Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház

Tel.: 06-26-801-700/1157
Hétfô, szerda: 9–15 h, péntek 9–14 h

Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs
Szakkórház, Pomáz, Tel.: 06-26-525-620/175

Kedd, csütörtök: 9–14 h

38 éves 182/88, jó megjelenésû iparos ember
ingatlannal, komoly vállalkozással társat keres
korban hozzáillô, vállalkozó szellemû nemdo-
hányzó hölgy személyében 36 éves korig a
Dunakanyarban, közelebbrôl Tahitótfalu és
környékérôl. „Komoly kapcsolat” jeligére.

Jelentkezni  lehet a CRONOS társkeresô szent-
endrei irodájában mindennap 8 és 20 óra kö-
zött hétvégén is a 314-700, vagy a 06-30-557-

5346-os telefonon Annánál. Ezentúl minden
kedves komoly, társkeresô hívását is várom! 

Anna – Hívjanak bátran!

Rendelô:
2022 Tahi, 
Szentendrei út 6.
H-P: 16–18h, Sz: 10–12h
Telefon: 06-26-385-152, 06-30-9-370-863
Éjjel nappali hétvégi ügyelet: 06-30-9-370-863

www.hegyvidekiklin.uw.hu 

• Kedvenc és haszonállatok teljeskörû állatorvosi ellátása
• Baleseti betegellátás, csonttörések mûtéti kezelése
• Terápiás és kozmetikai mûtétek
• Szülészeti segitségnyújtás, ivartalanitások
• Védôoltások – veszettség elleni oltás, számozott bilétával.
• Számitógépes betegnyilvántartás
• Állatútlevél (Pet Passport) , micro-chip beültetés,

leolvasás.
• Röntgen és UH-vizsgálat, labor-háttér, EKG-vizsgálat, szûrés
• Csipôizületi (könyök is) dysplasia- szûrés 

(FDB-, MNJK-szürôállomás).
• Ultrahangos  fogkôeltávolitás és mikrochip beültetés
• Gyógytápok, diétás kutya-és macskaeledelek

HIVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!
Dr. Szolnoki János • Dr. Erdôs Gizella

Ajánlatunk cégek számára:
munkaruha emblémázás szitázva és hímezve, rekláma-
jándék emblémázása, reklám-, cégtábla, ponyva, utca

és házszámtábla készítése. Autódekoráció.
Februárban 5–10% kedvezmény reklámtáblákra!
Egyedi ajándékok saját fotóról, Valentin napra!

Mûhely: www.dekoralom.hu
Dunabogdány info@dekoralom.hu
Táncsics M. u. 23. tel.: 06/20 412 2421

Nyitva: hétfô, kedd, szerda: 10–18-ig,
más idôpontban telefonos egyeztetés alapján!

PEDIKÛR
Lábápolás otthonában.
Érdeklôdni lehet: 06-20-460-8316

***
TÉLI VÁSÁR
A TOPÁN CIPÔBOLTBAN!
Tahitótfalu, Hôsök tere
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

Tel../fax: 26-585-134, 
30/900-1975, 20/556-4663

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

SchindlerS Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

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

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

Cím: 2021 Tahitótfalu, 
Tamási Áron utca 1/B.

Telefon/fax: 
06-26-585-170, 

585-171,
06-20-960-4288

„FÉ” KÖNYVELÔ BT.
vállalja bt-k, kft-k, 

alapítványok, egyéni vállalkozók 
teljeskörû könyvelését, 

bevallását, visszamenôleg is.

2022 Tahi, Visegrádi út 68.
Tel/fax: 26/387-079, 

06/20/547-1362

Svédmasszázs! Köpölyözés!
• lazít

• méregtelenít
• cellulitisz ellen
• lumgábóra stb.

10 éves tapasztalat, 
kérésére házhoz megyek!

06-70-453-30-28, 06-70-334-40-96
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TÉLBÚCSÚZTATÓ BÁL!
Szeretettel meghívjuk Önt és

Kedves Családját
2008. március 1-jén 19 órától

a tahitótfalui Népházban tartandó
bálunkra.

Belépô ára: 2500,-Ft/fô
Vacsora: malacsült, tört hagymásbur-

gonya, dinszteltkáposzta.
ÉLÔ ZENE!     TOMBOLA!

Jegyek elôvételben:
Tahi Kertvendéglôben (Tahitótfalu,

Szentendrei út 80.) személyesen, vagy
a 06-20-31-21-807-es telefonszámon,

illetve Horváthné Csörgô Andinál
személyesen (Szentendrei út 94.), vagy
a csorgoandi@gmail.com e-mail címen,
ill. a 06-70-33-44-096-os telefonszámon.

Hitelt szeretne? Segíthetek?
Építkezéshez, új és használt lakás vásárláshoz, lakás-

felújításhoz, magas törlesztôrészletû hitelének kiváltásához
és szabadfelhasználású jelzáloghitelekhez kínálok

lehetôséget.

• sorbanállás nélkül
• ingyenes tanácsadással,

• sikerdíj nélkül,
• ingyenes kockázati biztosítással

Önnek még nincs biztosítva az otthona?
Szeretne olcsóbb biztosítást? 

Nem tudja hogyan gondoskodhat családja biztonságáról?
Hívjon!

Sallai Mónika 30-449-79-19

A BKSZ egységes közlekedési szolgálta-
tás kialakítását célzó törekvéseinek megfe-
lelôen elkezdôdött az utastájékoztatási
rendszerek összehangolása. Ennek elsô lé-
péseként 2007. augusztus 1-jén a pilisi tér-
ségben közlekedô járatok a BKV-nál hasz-
nálthoz hasonló, 3 jegyû számot kaptak.

A 10-es sz. fôúton 2007. augusztus 1-
jétôl bevezetett számozást folytatva Társa-
ságunk a menetrendváltozással együtt
Pomáz és Szentendre közlekedésében
érintett autóbuszvonalainak számozására
is javaslatot ad.

A rendszer bevezetésével pontosan
azonosíthatóvá, és egymástól megkülön-
böztethetôvé válnak az Egyesített Bérlettel
is igénybe vehetô, elôvárosi járatok, ezál-
tal segítve az utasok tájékozódását.

Ezzel egy idôben a megállóhelyi utastá-
jékoztatás is megváltozik, formájában a
BKV indulási jegyzékéhez igazodva, mellyel
egyértelmûvé válik a menetrendben sze-
replô indulási idôpontok és az útvonalon
közlekedô különbözô, adott megállóhe-
lyen megálló, vagy ott csak áthaladó jára-
tok egymáshoz rendelése.

Új BKSZ vonalszám és megnevezés

880 Budapest – Szentendre – Visegrád –
Esztergom

882 Budapest – Szentendre – Visegrád
884 Budapest – Szentendre – Dunabog-

dány
888 Budapest – Szentendre, Püspökma-

jori ltp.

889 Budapest – Szentendre – Tahitót-
falu, Hôsök tere – Dunabogdány
– Pilismarót

872 Budapest – Szentendre,
Püspökmajori ltp.

893 Budapest – Szentendre – Surány
894 Szentendre – Surány – Szigetmo-

nostor
870 Szentendre – Dömörkapu –

Pilisszentlászló
898 Szentendre – Kisoroszi
890 Budapest – Szentendre – Tahitótfa-

lu, Hídfô – Hôsök tere – Váci rév

Volánbusz Zrt.

1091 Budapest, Üllôi út 131.

Tel.: (1) 219-8000

www.volanbusz.hu

VOLÁNBUSZ  tájékoztató: Új utastájékoztatási-vonalszámozási rendszer

Tahitótfaluban tenyésztett 
friss pisztráng

folyamatosan kapható! 
Sütve és nyers tisztított formában!

A Siesta kávézóban: 
Dunabogdány, Kossuth L. u. 129.

Tel.: 06-30-662-5831, 06-30-914-1502

Unja már az égetô, idôtrabló elavult
szoláriumokat? Egészséges, gyors,

tartós barnulásra vágyik?

Nálunk megkaphatja!
Kellemes környezetben élvezheti a csúcs-

technologiával készült, hangterápiával 
felszerelt Infra állószoláriumot!

Bejelentkezés:
Tahitótfalu Petôfi S. u .28.

Tel.: 0630-212-1154
www.koromkucko.com
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Életciklus 
betétek

Takarékszövetkezetünk lehetôséget 
biztosít ügyfelei részére, hogy nagyobb
gyermekeikrôl is gondoskodhassanak

Tanulmányi elôtakarékossági betét:

A szerzôdést a szülôk kötik, 14. életévét betöltött gyermekük
részére. A számlára havi rendszerességgel minimum 1.000 Ft
fizetendô. A befizetés történhet a Takarékszövetkezet
pénztárában, átutalással, vagy – amennyiben rendelkezik
bármely kirendeltségünknél számlával – átvezetéssel is. Az elô-
takarékosság idôtartama minimum 4 év. Kamata: évi 5,00%.
Lejáratkor a számított kamat 10%-át fizetjük ki kamatprémium-
ként.

Családalapítási elôtakarékossági betét:

A szerzôdést a szülôk kötik önmaguk, vagy 14. életévét
betöltött gyermekük részére. A számlára havi rendszerességgel
minimum 1.000 Ft fizetendô. A befizetés történhet a
Takarékszövetkezet pénztárában, átutalással, vagy – amenny-
iben rendelkezik bármely kirendeltségünknél számlával –
átvezetéssel is. Az elôtakarékosság idôtartama minimum 3 év.
Kamata: évi 5,00%. Lejáratkor a számított kamat 10%-át fizetjük
ki kamatprémiumként.

Gondoskodás betétszámla:

A szerzôdést nagykorú természetes személy köti, ked-
vezményezett megjelölésével. A számlára havi rendszerességgel
minimum 500 Ft fizetendô. A befizetés történhet a
Takarékszövetkezet pénztárában, átutalással, vagy – amenny-
iben rendelkezik bármely kirendeltségünknél számlával –
átvezetéssel is. Az elôtakarékosság idôtartama minimum 3 év. 
Kamata: évi 5,00%.  

Junior számla:

A szerzôdést 14. életévüket betöltött diákok köthetik. A szám-
lanyitás, és a számlavezetés ingyenes, továbbá a számát nyitó
diákokat a Takarékszövetkezet egy VISA Electron bankkártyá-
val ajándékozza meg.

További információkért keresse 

munkatársainkat!

A Babakötvény 
minden babának

jár!

2006. január 1-jétôl babakötvény formájában
az állam 40.000 forint támogatást nyújt min-
den újszülöttnek. A rászoruló gyermekek
ennél több támogatást kapnak: kezdô
tôkéjüket késôbb az állam két részletben
124.000 Ft-ra egészíti ki. Ha a gyermek
születése után Start-számlát nyitnak
Takarékszövetkezetünknél, az állam átutalja
az induló összeget. A kezdô tôkét érdemes
saját befizetésekkel növelni, mivel ezek után
az állam további támogatást ad.

Start-számla

nyitása esetén 

plüssfigurával

ajándékozzuk

meg ügy-

feleinket!

Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27. Tel.: 06-26-387-187
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri 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.

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.: 14–18-
ig, 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) 361-
892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság
u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig.
Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-
7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6.,
tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZER-
TÁRI 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, üzemorvosi rendelés:
hétfô, szerda, csüt. 12–13, kedd 11–12, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét pén-
tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-
ciós 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, 310-
424, 312-933 • 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), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383,
503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380
(jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12,
13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL
– Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig
és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P
8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA –
tel.: 385-807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári
fasor 2., ügyf.: hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-
731 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-
ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-
873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER-
HES SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105
és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént.
8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.:
385-873, fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30,
Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecse-
mô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796

Tisztelt Adózó!
2008-ban ismét lehetôség van rá, hogy

adójának kétszer egy százalékáról dönt-
sön egy egyház és egy civil szervezet javá-
ra. Ha nem rendelkezik az egy százalékok-
ról, azok az állami költségvetésbe kerül-
nek. Kérjük, adója 1%-át a tahitótfalui civil
szervezetek javára ajánlja fel!

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFA-

LUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2003. május óta bejegyzett szervezet. Leg-
fontosabb rendezvényei: bábszínházak
szervezése, ingyenes nyári gyermekfoglal-
kozások 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 tahi-
tótfalui gyerekeknek. Kiemelt program-
jaink a gyermeknapi majális és a Mikulás
látogatásának megszervezése.

Kérjük támogassa Egyesületünk céljai-
nak 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 sa-
ját közremûködés is tapasztalható az ille-
tôk részérôl. Kérjük segítsenek, hogy
gyôzni tudjon az ôszinte segítôkészség –
az élet valós nehézségeivel szemben, a bi-
zalom – a bizalmatlansággal szemben, a
reális segítô szándék – a naív jóhiszemû-
séggel szemben. Kérjük ajánlja fel adója
1%-át e szándékra!

Adószám: 18685279-1-13

A TAHITÓTFALUI ARANYSZARVAS

KÖZHASZNÚ ÍJÁSZ SPORT EGYESÜ-

LET a helyi íjászok egyesülete. Évente két
alkalommal megrendezett országos szintû
versenyükkel, valamint az egyesület tag-
jainak versenyeken elért kiváló eredmé-
nyeivel 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, elôadócsopor-
tok támogatását tûzte ki célul. Legfonto-
sabb szervezete a Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar, mely rendszeres sze-
replôje Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek. Adójuk 1%-ának fel-
ajánlásával az egyesület és az énekkar
munkáját, valamint a Sziget Hangja Öku-
menikus Mûvészeti Hét programsorozatát
támogatják.

Adószám: 18704723-1-13

A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKO-

LA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY célja
a községünkben tanuló általános iskolás
tanulók gyermekek segítése, az iskolai
nevelô-oktató munka anyagi támogatása,
az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek
javítása. Kiemelt feladatul tûztük ki a
2007-2008-as tanévre az idegen nyelv ta-
nulásának elôsegítését, az iskolai szabad-
idôs tevékenységek, tanulmányi, sport- és
kulturális versenyek, vetélkedôk támo-
gatását, a hátrányos körülmények között
élô diákok társadalmi esélyegyenlôségé-
nek megteremtését. 

Az alapítvány céljainak eléréséhez kér-
jük idén is adójuk 1%-ával támogassanak
bennünket!

Adószám: 18681952-1-13
Vaczó Zoltán

1% a civil szervezetekért

Dr. Bellavics Erzsébet háziorvos, általá-
nos és foglalkozás eü. Szakorvos (Tel.:
385-563) rendelési ideje megváltozott:

Hétfô: 13.00-16.00
Üzemorvosi rendelés: 12.00-13.00

Kedd: 7.30-11.00
Üzemorvosi rendelés: 11.00-12.00

Szerda: 13.00-16.00
Üzemorvosi rendelés: 12.00-13.00

Csütörtök: 7.30-11.00
Üzemorvosi rendelés: 12.00-13.00

Péntek:
Páratlan hét 8.00-11.00
Páros héten 13.00-16.00

Üzemorvosi rendelés csak telefonos

egyeztetés alapján!

A rendelés utolsó félórája az elôjegyzett
betegek részére fenntartott.

Háziorvosi rendelési idô változás


