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Ballag már a vén diák…
Lassan közeledik a tanév vége és vele az
iskolai ünnepélyek idôszaka. Június 14-én
elballagnak nyolcadik osztályos tanulóink.
A nagy izgalmakon, a felvételiken már túl
vannak, elkészültek a fényképek a tablóra,
szervezzük a ballagást.
Életük, tanulmányaik talán legfontosabb
szakasza lezárul. Az elmúlt nyolc év alatt az
írni-olvasni nem tudó kisgyerekbôl már
ifjakká, „majdnem felnôtté” váltak.
Szomorú és ugyanakkor megható
esemény a ballagás. Örülünk, hogy eddig itt
voltak, velünk voltak, „anyáskodhattunk”
felettük, terelgethettük életüket.
Kívánjuk minden ballagó diákunknak,
hogy váltsák valóra álmaikat, leljenek igaz
barátokra, de leginkább azt, hogy tudják
megôrizni nyitottságukat és jókedvüket!
Ballagó diákjaink:
Alföldi Norbert
Barabás Tímea
Barti Kitty Helga
Borda Tamás
Bötkös Dávid
Czompoly Dóra
Csereklye Mercédesz
Csereklye Tímea Éva

Diósi István
Hartai Kornélia
Komjáti Kamilla
Kovács Veronika
Ladányi Hunor
Lancsák Brigitta
Margit Alexa
Maróthi Márk
Matisa Brunó
Mészáros Zsolt
Nagy Ádám István
Nyitrai Zoltán
Orosz Rita
Paál Dzsesszika
Sas József
Szél Zsófia
Szijj Dominik Ákos
Szilágyi Gabriella
Sztankó Zsolt
Vaczó Renáta
Osztályfônök: Maróthi Ágnes
Ballagási ünnepségünket június 14-én,
szombaton 1000-kor tartjuk, melyre sok
szeretettel meghívjuk a kedves szülôket,
nagyszülôket, hozzátartozókat és minden
érdeklôdôt.
Gillich Péterné

Rovar- és rágcsálóirtás
A meleg beköszöntével fokozottabban
kell figyelni a rovarok és rágcsálók irtására.
A fertôzô betegséget terjesztô vagy
egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok valamint rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelôzésérôl, távoltartásukról, rendszeres irtásukról az érintett
terület vagy épület tulajdonosa (bérlôje,

használója, kezelôje) köteles gondoskodni.
Egészségügyi kártevônek minôsül többek
között az emberen élôsködô vérszívó tetvek, a maláriát terjesztô szúnyogok, a betegséget terjesztô kullancsok és atkák, a csótányok és egyéb élelmiszert szennyezô rovarok, a vándor- és házipatkány valamint a házi egér és a lakásban megtelepedett egyéb
egerek.
Folytatás a 3. oldalon
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Önkormányzati
hírek
Az április 29-i testületi ülésen nem
vett részt Budai Mihály polgármester és
Karácsony Ádám, Magyar Gábor, Verebes Sándor és Wágner Péter képviselôk.
Elsô napirendként a Képviselô-testület rendeletben fogadta el a 2007 évi
zárszámadást. A 2007 évi költségvetés
kiadásai nem haladták meg a bevételeket, mindez köszönhetô annak is, hogy
nem voltak kiemelkedôen nagy beruházások.
Második napirendként Dr. Sajtos
Sándor alpolgármester a két ülés között történt legfontosabb eseményekrôl tájékoztatta a jelenlévôket. Többek
között arról, hogy sikeresen lezajlott a
Kulturális Seregszemle Gálája, a Vasárnapi Vásárnap a Bormustrával, a Szentgyörgy-napi Játékok.
Folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Az illegális hulladéklerakók felszámolására beadott pályázatunk hiánypótlását
befogadták. Az Irígy hónaljmirígy együttes forgatási engedélyt kért és kapott
községünkben. A Szentendrei Bárczi
Gusztáv Általános Iskolát szeptembertôl
bezárják. 8 tahitótfalui sajátos nevelési
igényû gyermek jár oda. Az iskolát a
Kistérség kívánná tovább fenntartani,
mely ügyben folynak a tárgyalások.
Harmadik napirendként a bizottságok
számoltak be munkájukról. A Környezetvédelmi, Mezôgazdasági és Katasztrófaelhárítási Bizottság az ülésén határozatképtelen volt, azonban elkészítette a
„Tiszta udvar, rendes ház” program tervezetét, továbbá javasolta a Képviselôtestületnek, hogy a legutóbb keletkezett
anomália elkerülése végett legközelebb a
veszélyes anyag gyûjtését zárt helyen
végezzék. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Vállalat területi igazgatója Lindmayer
Eszter lett.
Ezután az Építési és Településfejlesztési
Bizottság beszámolója következett. A hiányzó bizottsági tagok miatt ez a bizottság
is határozatképtelen volt. Ennek ellenére
a bizottság foglalkozott a Rendezési Terv
módosítására beérkezô kérelmekkel.
Tótfalui óvoda tetôzetének sürgôs felújítását (cseréjét) javasolja a bizottság, mert
annak idején az ácsszerkezethez nem
nyúltak annak ellenére, hogy az akkor
készíttetett szakvélemény is alátámasztotta szükségességét az épület felújítása
során, hanem csak a héjazatot cserélték ki
rajta. A Bem utcai vízelvezetés kivitelezôjének a Cserkertop Kft.-t választotta a
testület.
A Pénzügyi, Ügyrendi és Ellenôrzô
Bizottság határozatképes ülést tartott.
Átnézte a bérleti szerzôdéseket, és több
hátralékot, módosítatlan szerzôdést talált.
A Pénzügyi Bizottság javasolta a Váci rév
bérleti szerzôdésének felülvizsgálatát is.
Javaslatot dolgozott ki a leendô Faluház
épületének bérleti díjára. A bérleti díj
megállapítása rendeletmódosítást igényel,
azonban a javaslatot a testület nem fogadta el minôsített többséggel, ezért a döntés
el lett napolva. A júniusi testületi ülésre a
Kulturális Bizottság kidolgoz egy újabb
javaslatot. Tóth János jegyzô beszámolt az
olaszországi (Laino Borgo testvér települési kapcsolatfelvétele) út költségvetésérôl. Az önkormányzat kiadásai voltak:
537 000 Ft repülôjegyre, 72 620 Ft szál-
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lásra, 19 500 Ft biztosításra, 24 100 Ft
ajándékra. Ez összesen 653 220 Ft. A
küldöttség 4 képviselôtagja ennek az
összegnek a ráesô részét saját tiszteletdíjából fizeti. A fennmaradó 391 932 Ft-ot
a testület a költségvetésre terhelte.
Az Oktatási, Informatikai és Tájékoztatási Bizottság határozatképes ülést tartott, ahol javaslatot dolgozott ki a televíziós közvetítésekre, amely a késôbbi egyeztetések alapja, továbbá az önkormányzat
által kifüggesztésre kerülô tájékoztatók
tartalmi-külalaki megjelenésére, valamit a
hivatali apparátus számítógépes továbbképzésére.
Negyedik napirendként a testület elfogadta a FEUVE (Folyamatba épített, Elôzetes és Utólagos Vezetôi Ellenôrzés) szabályzatot, mely a Polgármesteri Hivatal
belsô pénzügyi ellenôrzésének eljárásrendjét tartalmazza. Ugyanebben a napirendben fogadta el a testület az új SZMSZ
függelékeit is.
Az ötödik napirendben Egyebek következtek. A Pénzügyi Bizottság javaslatát a
Képviselô-estület elfogadta, mely szerint
a Népházat 2008. július 1-tôl kereskedelmi célra nem adjuk bérbe. Az indokok
közt szerepelt, hogy hamar leamortizálódik a nemrég felújított nagyterem.
A Képviselô-testület állásfoglalásban
kérte fel Wágner Péter képviselôt, nyilatkozzon arról, hogy továbbiakban el
tudja-e látni bizottsági munkáját, mert
sorozatos távolmaradása miatt a bizottságok ülései rendre határozatképtelenek.
A községünkben praktizáló háziorvosok kérték, hogy az Önkormányzat vizsgálja meg a praxisok támogatásának
lehetôségét. Mivel ôk is fizetnek iparûzési
adót, ezért ezt szeretnék megkapni mûködési költségeik támogatására. A kiadásbevételi oldal kimutatásának elkészülte
után a testület újból tárgyalja a témát. A
Kulturális Seregszemle szervezési költségeire a szervezôk részére 15 000 Ft-ot
biztosít a Testület. A Képviselô-testület
vállalta a 20 Ft/fô, azaz 104 000 Ft éves
tagdíjat az Ister Granum Korlátolt Felelôsségû Csoportba, melynek 104 település a tagja. Új térképet készíttet Tahitótfalu Önkormányzata, melynek költségeihez 100 000 Ft-tal járul hozzá. 8 fô általános iskolás tanulónk tett sikeres nyelvvizsgát, akik vizsgadíját az önkormányzat
átvállalja. Gratulálunk nekik!
A május 22-i testületi ülésrôl Budai
Mihály polgármester és Wágner Péter

képviselô maradt távol. Elsô napirendként a Helyi Építési Szabályzat módosítását tárgyalta a Képviselô-testület. Második
napirendként a Rendôrség beszámolóját
hallgattuk meg. Errôl bôvebben olvashatnak külön írásunkban. Következô napirend a gyámügyi és gyermekjóléti szolgálat 2007. évi munkája volt. Néhány adat
a beszámolóból:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az Önkormányzat 55 családnak,
összesen 120 gyermek részére folyósított
2007-ben, évente két alkalommal 5-5000 Ftot. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesült a Népjóléti Bizottság
döntése alapján 39 gyermek. A támogatást zömében beiskolázási segély, tankönyv hozzájárulás, tanulmányi kirándulás, táborozás címén használták fel, 510 000 Ft nagyságrendben. Természetbeni juttatást a „baba-csomag” keretében
adott az Önkormányzat, gyermekenként
5000 Ft értékben 45 gyermeknek. Beiskolázási segélyt 46 gyermek kapott (egyedülálló szülô esetében 15 000 Ft, családban élô gyermek esetében 10 000 Ft). Segélyezésre az Önkormányzat 1 674 000 Ftot költött 2007-ben.
Étkezési
térítési
kedvezményre
968 000 Ft lett felhasználva, 4 óvodást és
24 napközist támogatva, 50 és 100%-os
kedvezmény biztosításával.
Ezen számok kiemelése mellett még a
jövôre vonatkozóan tett javaslatokat
hangsúlyoznám: „A szülôi felelôsséget
mind jobban elôtérbe kellene helyezni. A
gyermekek szabadidejének hasznos idôtöltéséhez programok szervezése.” Mindezek azért fontosak, mert fôként a 13-17
éves korosztályban elszaporodott a szabálysértések száma: zömében jogosítvány
és bukósisak nélküli motorozás, és a sokszor csoportosan elkövetett, sok esetben
nem szegénységbôl eredô lopások.
Negyedik napirendként Dr. Sajtos Sándor alpolgármester a két ülés közötti eseményeket ismertette. Lezajlott a kétévente megrendezésre kerülô Kulturális
Seregszemle Gálája Visegrádon. A 15.00
órától 20.30 óráig tartó „maratoni” mûsorban községünk képviseletében szereplôk remekül helytálltak! Ugyanazon a
hétvégén triatlon verseny zajlott a Szentendrei-szigeten. Tahitótfalut a kerékpáros
része érintette. Szerencsére minden bonyodalom nélkül zajlott le, annak ellenére, hogy a szervezôk elmulasztották idôben értesíteni az Önkormányzatot.
Kistérségi projectben megvalósuló e-
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önkormányzat keretei közt a Polgármesteri Hivatalnak új iktatóprogramja van,
melyet május 19. óta használ. A Középmagyarországi Regionális Közigazgatási
Hivatal Törvényességi Fôosztálya felszólítására 30 napon belül módosítani kell a
közterület használati rendeletünket. A
Közigazgatási Hivatal lakossági kezdeményezésre bekérte 2006. február 12-tôl a
Képviselô-testületi ülések jegyzôkönyveit, testületi határozatait, rendeleteit, és
Karácsony Ádám által vezetett Vizsgáló
Bizottság jegyzôkönyveit. Az Állami Számvevôszék a befejezett vizsgálatának állásfoglalását megküldte. Az anyagot a Pénzügyi Bizottság fogja elôször megtárgyalni.
A Kihívás napja országos tömegsportrendezvény községünkben elmaradt. A Kulturális Bizottság vizsgálja meg ennek okát.
Ötödik napirendként a bizottságok
beszámolója következett.
Az Oktatási, Informatikai és Tájékoztatási Bizottság nem ülésezett, de Vaczó
Zoltán elnök itt számolt be arról, hogy a
zeneiskola akkreditálása megtörtént. E
miatt is módosítani kellett az iskola Szervezési és Mûködési Szabályzatát. Iskolánk
új neve: Pollack Mihály Általános Iskola és
Zeneiskolai-Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény lett. A Kulturális, Sport és
Idegenforgalmi Bizottság beszámolója
elsôsorban az Eperfesztivál programjáról
szólt. Az idén újdonság lesz a sétahajózási
lehetôség szombati és vasárnapi napokon. Felnôtt 800 Ft, gyermek 400 Ft, és
családi (max. 6 fô, ebbôl max. 2 felnôtt)
2000 Ft-os támogatójeggyel lehet igénybe

venni az egy órás kis-dunai sétahajókázást. Mindkét napon, az elsô járatra a
Kulturális Seregszemle Gálájának tahitótfalui résztvevôi ingyen szállhatnak fel! Az
elôzô évi elektromos szolgáltatási hibák
kiküszöbölésére új, két alrendszeres hálózat kerül kiépítésre, melyre a Testület
300 000 Ft-ot megszavazott. Az Eperfesztiválra meghívott olaszországi Laino
Borgo település küldöttsége még ezidáig
nem jelentkezett, nem tudni, eljönnek-e.
Viszont megint útra kel a Képviselô-testület egy küldöttsége. Meghívást kaptunk
2008. június 15-re, vasárnapra Szôlôsgyulára, az elsô szôlôsgyulai Eperfesztiválra.
Sápi Sándor, a kárpátaljai 1400 fôs település polgármestere kereste meg Önkormányzatunkat levelével, melyben testvér
települési kapcsolatlétesítési szándékáról
írt. Szôlôsgyula Ukrajnában, a román
határ mentén, dél-Ugocsában fekszik.
Tôle 8 km-re van a Tisza, és 15 km-re a
román-magyar-ukrán hármashatár. A település 98%-a református, és földmûvelésbôl él. Elsôsorban epret, szôlôt, egyéb
gyümölcsöt és zöldséget termelnek. A
faluban mûködô magyar általános iskolába 148 gyermek jár.
Hatodik napirendben a tulajdonügyek
szerepeltek. A CBA átépítésének engedélyezéséhez településrendezési szerzôdést
kíván kötni az önkormányzat. Ennek tartalmi egyeztetése folyamatban van. A
Bodor Kft. kompfelújítási pályázaton való
indulását az Önkormányzat támogatja, a
bérleti szerzôdés módosításával egyetemben. A Bem utca vízelvezetéséhez szükséges szolgalmi jog-létesítési szerzôdés

Anyakönyvi hírek
2008. évben eddig született 11 leány és 6
fiú, összesen 17 gyermek.

Megszülettem!
2008. 04. 26-án, nevem: Nagy Vivien Viktória
2008. 05. 04-én, nevem: Vernel Bálint
2008. 05. 05-én, nevem: Biró Ilona
2008. 05. 09-én, nevem: Perényi Blanka
2008. 05. 15-én, nevem: Ferenczi Márk
2008. 05. 17-én, nevem: Csömör Dominik
2008. 05. 20-án, nevem: Szabó Nóra
2008-ban eddig házasságot kötött 8 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Marjai Sándor, 79 éves, Bartók B. u. 3.

Pénzbüntetés jár
a szemetelésért
A polgármesteri hivatal dolgozói tetten
értek néhány személyt, akik közterületre
hulladékot hordtak, és azt otthagyták. Az

aláírásra került.
Hetedik napirendi pont alatt a tótfalui
óvoda tetôcseréjével kapcsolatos ügyeket
tárgyalta a testület. A tervezôi- és a közbeszereztetési árajánlatot a testület elfogadta. A kivitelezést az óvoda zárva tartási
idôszakára kell ütemezni: július 7-augusztus 16. A Bajcsy Zsilinszky utca felújítása
kapcsán felmerült, hogy nem elég, ha
csak az útburkolatot aszfaltozzuk újra,
hanem ahhoz, hogy a vízelvezetés korrekt
legyen, a járdaszegélyt is meg kell építeni.
Ennek az eredetileg tervezetthez képest
plusz költsége van. A járda megépítésének költségét már nem tudja felvállalni az
önkormányzat, így csak a szegély készül
el „közpénzbôl”. A községháza bôvítéséhez kivitelezôi és közbeszereztetôi árajánlat-kérésrôl határozott a testület. Kilencedik napirendi pont alatt elhangzott, hogy
a várt 400 helyett 80 db 80 literes hulladéktároló edényre érkezett vissza igény.
Következô testületi ülés várható
idôpontja: 2008. június 19.
Tervezett napirendek:
• Parlagfû mentesítési program
• Tájékoztató a Tûzoltóság mûködésérôl
• Tájékoztató az Óvoda mûködésérôl
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

FIGYELEM!
A megmaradt OTTO zsákokban június
végéig lehet kirakni a háztartási hulladékot. Ezután már csak a kaposvári cég emblémájával ellátott zsákokat szállítják el.

Rovar- és
rágcsálóirtás
Folytatás az 1. oldalról
Aki a rágcsáló és rovarirtásra vonatkozó
egészségügyi jogszabályt vagy az ilyen
jogszabály alapján kiadott egészségügyi
rendeletet megszegi, fertôzô betegség
elleni védekezés elmulasztásának szabálysértése miatt 60.000 Ft-ig terjedô
pénzbírsággal sújtható.
Kérünk mindenkit, hogy gondoskodjon
a kártevôk irtásáról, továbbá, hogy az
elpusztult rágcsálók, fôként patkányok
tetemeit ne a közterületen, árkokban,
szemétgyûjtôkben helyezzék el.
Polgármesteri Hivatal
ügyben szabálysértési eljárás indult, és
pénzbírság kiszabására került sor. A
szemetelôkkel a jövôben is hasonlóan
fogunk eljárni!
Tóth János jegyzô
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Kivonat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselô-testületének 14/2007.
(XI. 26.) számú, a helyi állattartásról szóló rendeletébôl
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendeletet Tahitótfalu Önkormányzat közigazgatási területén alkalmazni kell:
minden olyan személyre, szervezetre, aki az
állat tulajdonosa, aki gondozza, felügyeli, és
minden olyan ingatlanra, épületre és építményre, ahol kisüzemi állattartás folyik.
(2) A rendelet nem alkalmazható: cirkuszra, állatkiállításra, vágóhídra, engedéllyel mûködô állatfelvásárló telephelyre, lósport telepre, nagy létszámú állattenyésztô és állattartó telepre, állatkórházra, gyepmesteri
telepre, állatkertre, vadaskertre, laboratóriumi kísérleti állattartásra és a fegyveres testületek állattartására.
2. §
(1) A rendelet alkalmazása szempontjából
gazdasági haszonállat: a ló, szamár, öszvér,
szarvasmarha, bivaly, teve, jak, méhek, sertés, juh, kecske, baromfi (tyúk, kacsa, liba,
pulyka, gyöngytyúk, galamb), a gazdasági célból tartott prémes állat (nutria, nyérc, ezüst
és kék róka, nyúl stb.), a gazdasági haszon
céljával tartott futómadár (emu, strucc),
illetve vadak (fácán, fürj, szarvas stb.).
(2) Lakásban tartható állat: az eb, a macska,
a kedvtelésbôl tartott díszmadarak, díszhalak,
kistestû rágcsálók (szíriai aranyhörcsög, tengerimalac, stb.).
(3) …a település területén tartható állatok
számát e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. A mellékletben szereplô nagytestû haszonállatok együttes tartása esetén max. azok
összlétszámának 50 %-a tartható.
(4) Nem minôsül állattartásnak a közvetlen
fogyasztásra vásárolt legfeljebb 3 baromfi,
melyet legfeljebb 2 napig a lakásban vagy a
hozzá tartozó melléképületben tartanak.
(5) Ha a környék lakói nyugalmának zavarása az állattartásra vonatkozó szabályok megtartása mellett valósul meg, akkor a jegyzô
jogosult eljárni a Ptk. figyelembe vételével.
(6) Nagyüzemi állattartás csak külterületen
lehetséges, de a volt zártkertekben nem.
3. §
(3) Ôrzô-védô eb: az, amelyet ...ôrzô-védô
szolgálat során alkalmaznak, vagy munkavizsgával rendelkezik, illetve amelynek ilyen
funkcióját az alkalmazó intézmény vezetôje
igazolja.
(4) Vakvezetô: az az eb, amelyet erre a
célra speciálisan kiképeztek, és a Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége (1146
Budapest, Hermina út 47.) igazolvánnyal látott el.
(5) Jelzôeb: az, amely a halláskárosultak
segítségét szolgálja, aminek szükségességét
szakorvosi igazolással kell bizonyítani.
4. §
(2) Üdülôterületen és üdülô jellegû külterületen telkenként – a lakásban tartható
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állatokon kívül – … legfeljebb 10 baromfi
tartható.
(5) Külterületen az állattartás korlátozás alá
nem esik, …
(9) Hazánkban nem honos, … állatfajok
egyedi tartásának engedélyezését egyéni elbírálás alá kell vonni. Az elbírálás a hatósági
állatorvos és a mezôgazdasági bizottság állásfoglalása alapján a Polgármester hatáskörébe
tartozik.
(10) Szigorúan tiltott védett állatok befogása, tartása és árusítása.
(11) A község közterületein állatokat legeltetni, és kóborolni hagyni tilos!
5. §
(1) A …kertes családi házak udvarán háztartásonként …legfeljebb 2 eb – és egyszeri
szaporulata három hónapos korig – tartható.
(2) Többlakásos épületben, társasházban
és ezek udvarain lakásonként egy eb – és
egyszeri szaporulata három hónapos korig –
tartható.
(3) A meghatározottnál nagyobb létszámú
eb indokolt esetben a polgármester külön
engedélyével, az ÁNTSz és a Kerületi fôállatorvos szakvéleményének figyelembevételével tartható.
(4) Ebtenyészet mûködése önkormányzati
hatósági eljárás keretében engedélyezhetô.
6. §
(2) A telep, ház, lakás bejáratán a harapós
kutyára utaló figyelmezô táblát kell …elhelyezni.
(3) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon
tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az
ingatlan határait ne hagyhassa el.
(4) Ebet többlakásos épület erkélyén, folyosóján tartani tilos, a közös használatú udvaron pedig csak a szomszédok írásbeli beleegyezésével lehet.
7. §
(1) Közterületen, lakóház folyosóján és
lépcsôházában az ebet pórázzal, a 40 cm magasságot elérô ebet pedig szájkosárral is el
kell látni. Ebet – a 40 cm-nél alacsonyabb eb
kivételével – csak 14 éves kort betöltött személy sétáltathat.
(2) Veszélyes és veszélyesnek minôsített
ebet közterületre csak fém szájkosárral, a
kibújást megakadályozó, fojtó nyakörvvel,
két méternél nem hosszabb, nem kihúzható
pórázzal, a tartási engedély jogosultjának
felügyeletével szabad kivezetni.
(3) Ebharapás esetén az állattartó köteles
az ebet hatósági állatorvoshoz vinni, megvizsgáltatni és az arról szóló igazolást a sérelmet
szenvedett személynek, illetve képviselôjének átadni.
(4) Az állattartó köteles gondoskodni arról,
hogy az eb a közterületet és a lakóház közös
használatú terültét… ne szennyezze. Az e

területeken keletkezett szilárd ürüléket az
állattartó köteles haladéktalanul eltávolítani.
…Az eb tartója köteles az e célra rendszeresített és alkalmas eszközöket (zacskó,
lapát) magánál tartani.
8. §
(1) Tilos ebet beengedni vagy bevinni a
vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, kivéve az ÁNTSZ külön engedélyével.
(2) Tilos ebet – a vakvezetô eb kivételével
– beengedni vagy bevinni oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális intézmény területére és kegyeleti helyre, ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, diákszállásra, az olyan
parkba, zöldterületre, nyílt vízfelültre és
tóba, ahol tábla tiltja az ebek beengedését és
bevitelét.
9. §
Ôrzô-védô szolgálatot ellátó magánszemély, szervezet ebtartásához a külön jogszabályban meghatározott elôzetes engedély
szükséges.
10. §
(1) Az eb tartója köteles az ebet évenként
– a három hónapos kort elért ebet harminc
napon belül, majd hat hónapon belül ismételten – a saját költségére magán állatorvossal
veszettség ellen beoltani.
(3) Az eb tartója évente egy alkalommal
köteles az eb féregtelenítését elvégeztetni és
ennek megtörténtét az oltási igazolásban is
feltüntetni.
11. §
(1) Ha a jegyzô az eb tartását megtiltotta,
az eb eltávolításáról a tartó köteles gondoskodni; ennek elmaradása esetén ezt a feladatot hatósági rendelkezésre a tulajdonos költségére a gyepmester végzi el.
(2) A gazdátlan, kóbor ebek elfogatásáról
és a gyepmesteri telepre történô szállításáról
a gyepmester gondoskodik.
(3) Az ebet igazolt tulajdonosa 14 napon
belül kiválthatja. A ki nem váltott ebbel a
gyepmester szabadon rendelkezhet
12. §
(1) …háztartásonként …két macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható.
(3) A köz-, és lakóépületben elszaporodott
macskák eltávolításáról az épület tulajdonosa, illetôleg kezelôje köteles gondoskodni.
13. §
(1) Az állati hullák és melléktermékek
begyûjtését, …a gyepmester végzi a Gyepmesteri telepen.
(2) Minden állattartó köteles a tulajdonában levô, illetve gondjaira bízott kis és nagy
állat fertôzô betegségben vagy annak gyanújában történô elhullását a körzeti állatorvosnak bejelenteni és annak ezzel kapcsolatos
további utasítását betartani.
(4) Kisállatok tetemei (max. 50 kg) az állattartó telkén belül elföldelhetôk.
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14. §
(1) Az állattartásról szóló önkormányzati
rendeletben foglaltak megsértése esetén
…szabálysértési eljárás lefolytatására, valamint szabálysértési bírság kiszabására van
lehetôség, mely jegyzôi hatáskörbe tartozik.
(2) A …tetten ért elkövetôt az ellenôrzésre
felhatalmazott személy ezertôl-tízezer forintig terjedô helyszíni bírsággal sújthatja.
1. sz. melléklet
Tahitótfalu belterületén lévô lakóházak udvarában tartható haszonállatok
Belterület (kivéve az üdülô övezeteket):
Tahi
Tótfalu
Ló, szarvasmarha, és növen–
dékállatok 1 éves korig
3 db
5 db
Sertés és növendékállatok
3 hónapos korig
10 db
20 db
Kecske, juh és növendék–
állatok 3 hónapos korig
10 db
20 db
Prémes haszonállat
szaporulatával együtt
120 db
120 db
Baromfi
50 db
100 db
Tahitótfalu belterületén az üdülô övezetekben a következô haszonállatok tarthatóak:
Prémes állat szaporulatával együtt: 40 db,
baromfi: 30 db

2. sz. melléklet
Állattartás céljára szolgáló melléképületek követelményei
1. Állattartó melléképület létesíthetô, ha
nem bûzös, ha a területre elôírt terhelési határértéket meghaladó káros hatást nem eredményez, és ha a szomszédok jogos érdekeit
nem sérti.
2. Amennyiben a telken állattartó építmény elhelyezhetô, úgy az, a következôk
szerint lehetséges:
– a melléképítmény lehet fôépületet kiegészítô vagy különálló, mely maximum 3 m
homlokzatmagasságú és 4,5 m tetôgerinc
magasságú, a hátsó kertben az OTÉK szerinti
védôtávolságok megtartásával, melyek szomszédos ingatlanokra is vonatkoznak,
– oldalhatáron álló fôépület esetén a melléképület arra az oldalhatárra kerülhet, amelyen a fôépület áll.
3. Fôépület nélkül állattartás céljára szolgáló melléképítmény nem helyezhetô el belterületi építési telken, belterületen lévô
szérûk kivételével.
4. Az engedély kérelemnek tartalmaznia
kell: hol, mikor, milyen és mennyi állat
(tartása) technológia leírása.
5. A tarthatósághoz az állategészségügyi
szakhatóság véleménye szükséges, hogy az

engedélykérelemben közölt feltételek alapján mennyi állat tartható.
Az állattartási építmények védôtávolsága kifutókkal együtt:
Melléképület,
Védôtávolság Védôtávolság
építmény,
lakóépülettôl
ásott, fúrt
trágya tároló
kúttól
Kistestû állat
Min. 10 m
Min. 15 m
Nagytestû állat
Min. 20 m
Min. 20 m
Nagyüzemi
100 m, 20 m
50 m
állattartásnál
növénysávval
(bokor, erdô)
Az állatok férôhely igénye:
Állatfajta
Férôhely mérete
Csibe mélyalom 8 hetes korig
18-20 db/m2
Tojótyúk mélyalom
5-7 db/m2
Tojótyúk ketrecben
15-20 db/m2
Koca elletô
2,25x2,4 m/db
Koca szállás
2,25x0,65 m/db
Hízó
1,6x1,8 m/db
Tehén kötött tartásban
2,75x1,8 m/db
Tehén kötetlen tartásban
6 m2/db
Növendék szarvasmarha
1,9x0,9 m/db
Növendék szarvasmarha kötetlen
tartásban
3-5 m2/db
Borjú közös rekeszben
2-5 m2/db

Beszámoló a tahitótfalui rendôrôrs munkájáról
A Képviselô-testület május 22-i ülésén
dr. Orbán Balázs r. ôrnagy, ôrsparancsnok
beszámolója hangzott el a rendôrôrs 2007.
évi mûködésérôl. Az írásos beszámoló néhány részlete:
A Tahitótfalui Rendôrôrs a Szentendrei
Rendôrkapitányság illetékességi területén
helyezkedik el, jelentôs méretû, 96 km2
mûködési területtel. A kapitányság teljes
területét figyelembe véve itt található a
hétvégi házak egyharmada. Bûnügyileg
továbbra is a hétvégi házak sérelmére
elkövetett betöréses lopások és alkalmi
lopások jellemzôek. Az elkövetet szabálysértések túlnyomórészt közlekedési jellegûek illetve jelentôs a tulajdon elleni
szabálysértések száma.
Az elmúlt évekhez képest az összes
bûncselekmény száma 225-rôl 259-re változott, amely 15%-os növekedést mutat.
Kiemelten kellett kezelni a betöréses lopásokat, melyek száma a 2007-es év folyamán kétszeresére emelkedett. Ennek két
fô oka egyrészt a Szigetmonostor-Horány
területén, másrészt a Tahitótfalu hegyoldalban történt hétvégi ház betöréssorozat volt. Az elôbbi sorozatlopás elkövetôje elôzetes letartóztatásban van, míg
az utóbbi sorozat tettese 2008 tavaszán
került felderítésre.
Az alkalmi besurranásos lopások száma
jelentôsen csökkent.

Tahitótfalu területét is érinti az a bûncselekmény forma, amikor az elkövetôk
különbözô szolgáltatók alkalmazottainak
adják ki magukat, bejutnak a lakásokba és
ott lopást követnek el, elsôsorban idôs
személyek sérelmére.
Az úgynevezett „átutazó bûnözôk” által
elkövetett bûncselekmények száma is
jelentôs, kik elfogására az azonnali bejelentés és jó megfigyelés esetén van lehetôség.
Gépkocsi-lopás 2007-ben két esetben
fordult elô. Egy roncs, illetve egy új típusú
gépkocsit tulajdonítottak el.
A bejelentett bûncselekmények száma
nô, ennek ellenére a vagyon elleni illetve
a személyek elleni bûncselekmények
körében a látencia továbbra is magas.
Az ittas vezetés miatt 19-rôl 23-ra emelkedett az elrendelt nyomozások száma. Az
ittas vezetés megelôzésére és visszaszorítására komoly hangsúlyt fektet a rendôrôrs a jövôben, mint ahogy azt országos
szinten is meghirdették.
A körzeti megbízottak idejük nagyobb
részét a saját területükön töltik, ezzel
szemben a járôrök járulékos feladataik
(átkísérések, ôrzések) miatt lényegesen
kevesebbet töltenek el a területen. Az
átkísérések száma az elôzô évihez képest
jelentôsen nôtt. Bûnüldözô munkát a
körzeti megbízottak rendszeresen, a járô-

rök alkalomszerûen végeznek. Idén cél a
járôrállomány fokozottabb bevonása a
bûnügyi munkába adatgyûjtések, megfigyelések feladatával. A szükséges intézkedésekre a szolgálatban levô állomány
azonnal reagál, azonban a terület nagysága
miatt a kiérkezési idô változó.
A nyári idôszakban az üdülôk megjelenésével az itt tartózkodók száma 5-6-szorosára nô; szinte minden héten valamilyen
jelentôsebb csoportokat, tömegeket vonzó
rendezvény zajlik a négy szigeti település
egyikén. A rendezvényeken az ôrs biztosította a rendôri jelenlétet, együttmûködtek
a meglévô polgárôrségekkel és egyéb biztonsági szolgálatokkal. A rendezvények
rendkívüli események nélkül zajlottak le.
Továbbra is jelentôs feladat (Budapest
közelsége miatt) a karhatalmi feladatok
ellátása a kötelezôen elôírt berendelések
alkalmával. Erre 2007. évben több esetben
került sor.
Összegezve: a bûncselekmények száma
emelkedett, ezen belül a betöréses lopások száma köszönhetôen a két sorozatbetörésnek. Az egyéb feladatok (átkísérések,
ôrzések, rendezvények biztosítása, karhatalmi feladatok…) végrehajtása továbbra
is problémássá teszi az egész területet
felölelô és folyamatos járôrözést és ezáltal
a bûnmegelôzést.
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Versenyfelhívás!
Pest Megye Önkormányzata a „Tégy a
parlagfû ellen!” Közhasznú Alapítvánnyal
közösen 2008-ban megújult parlagfû-mentesítési versenyt hirdet a megyei települési
önkormányzatok számára.
A verseny tétje egy négy millió forint
értékû játszótér!
A versenyben való részvétel feltételei:
Szervezzenek településükön az önkormányzat, civil szervezetek és a lakosság
együttmûködésével parlagfû-mentesítési
akciót 2008. június 23. és 29. között. Az
akcióban gyommentesítsék a település
belterületét, beleértve az önkormányzat
kezelésében lévô közterületeket, az utak,
rézsûk mentét, a közparkokat, közösségi
tereket, ezzel egyidejûleg a helyi lakosok
bevonásával minél több magánkertet. A
mentesítést dokumentálják fényképekkel,
töltsék ki a részvételt igazoló ûrlapot. Az

akcióról így elkészült dokumentációt a
település jegyzôje rövid kisérôlevéllel
hitelesítse.
Postára adás határideje 2008. július 4.
péntek.
A legjobbnak ítélt pályázatok helyszínére
a zsûri 2008. július 14-tôl kezdôdôen személyesen ellátogat és az így szerzett benyomások alapján dönt a verseny nyertesérôl.
Eredményhirdetés: 2008. szeptember
26-i Közgyûlésen.
A verseny nyertes településének négymillió forint értékû játszóteret építtet Pest
Megye Önkormányzata és a „Tégy a parlagfû ellen!” Közhasznú Alapítvány.
A játszótér építésének feltétele: megfelelô terület, engedélyek biztosítása, tereprendezés.
Szûcs Lajos
Pest Megye Önkormányzatának Elnöke

Tisztelt tahitótfalui Civil szervezetek,
Ingatlantulajdonosok!
Kérjük jelentkezzenek fenti verseny kiírásra, részvételi szándékukat írásban
vagy telefonon jelezni szíveskedjenek a
Polgármesteri Hivatalban, hogy a résztvevôk között regisztrálni tudjuk.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Köszönet…
… a Laki Cukinak, Lakatos Csabának, aki –
mint mindig – kedvesen, szeretettel fogadta
és megvendégelte szereplô zenész és nem
zenész gyermekeinket a tavasz folyamán.
Ezúton is köszönjük!
Bánk Zsuzsa, a zenetagozat vezetôje

2008 – A Biblia éve, 3. forduló
Elérkeztünk a Bibliai vetélkedô 1 részének
utolsó fordulójához! Köszönjük, hogy többen
vették a fáradságot és bekapcsolódva a sorozatba, válaszoltak a feltett kérdésekre. Két
nagyon fontos ünnepet jártunk körül eddig,
amit egyébként össztársadalmi szinten is
ünnepelni szoktunk, igaz sajnos nem azonos
tartalommal, mint amit a Bibliából megláthattunk! Reméljük, hogy ezek által a kérdések és
az arra talált válaszok által is sikerült Húsvét
és Pünkösd IGAZI és EREDETI jelentését
megérteni!
Az utolsó forduló kérdéseit Jézus Krisztus
legegybefüggôbb, legteljesebb és a Biblia által megörökített leghosszabb prédikációjának, a „Hegyi Beszédnek” alapján állítottam
össze!
Olvasd el a Bibliából a Máté evangéliumának 5., 6., 7. fejezeteit!
1. Sorold fel, hogy Jézus Krisztus
szerint kik a „boldogok” és miért?
2. Milyenek legyünk azokhoz az
emberekhez, akik ellenségesek
velünk?
3. Mit tanít Jézus Krisztus az eskürôl
és milyen legyen a beszédünk?
4. Milyen kéréseket fogalmaz meg
Jézus Krisztus a „Mi Atyánk”
imában?
5. Mit tanulhatunk meg a megbocsátásról a Hegyi Beszédben?
6. Milyen kincs (vagyon) az igazi Jézus
szerint és miért?
7. Szükséges és indokolt–e az aggódás
a földi életben? (Indokold röviden
válaszod!)
8. Mit akart Jézus mondani a „széles és
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keskeny úttal” kapcsolatban?
9. Kicsoda hasonlít a bölcs
építômesterhez Jézus szerint?
10. Miért álmélkodott a sokaság a Hegyi
Beszéden?
11. Bónusz kérdés: Fogalmazd meg,
milyen érzések, vélemények alakultak ki benned a Biblia olvasása
közben?

Most is, mint az elôzô fordulókban rövid,
lényegre törô válaszokat várunk!
A megfejtéseket továbbra is a szokásos
címek valamelyikére kérjük:
Postai úton: 2021. Tahitótfalu, Ifjúság u.
13., Baptista Gyülekezet
Elektronikus úton: nagys@bta.hu
Beküldési határidô: 2008. június 30.
A szervezôk nevében:
Nagy Sándor baptista lelkész

Kulturális Seregszemle 2008. Tahitótfalu
Az immáron hagyományosan kétévente
megrendezésre kerülô Dunakanyar Kulturális Seregszemle tahitótfalui fordulójára számos jelentkezô érkezett. Mindez köszönhetô
volt részben a Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola tanárainak, akik rendkívüli nagy
figyelmet fordítva felkészítették diákjaikat a
megmérettetésre. Ezek közül a felkészítô
tanárok közül engedjék meg, hogy kiemeljek
néhány nevet: Grazl Erika zongoratanárnôt,
Bánk Zsuzsanna hegedû és szolfézs tanárnôt,
akik kitartó szorgalommal a tehetséges Tahitótfalusi gyerekeket magas szintû mûvészi
produkciókra készítették fel. A hangszeres
produkciók ennek köszönhetôen kistérségi
viszonylatban kiemelkedô szintet értek el.
Mivel a rendezvény természetesen nem
csak az iskolások mûsorából állt, ezért többek között szeretnék megemlíteni még valakit, Szabó Juditot, aki a régi hagyományokat
(néptánc, népdal) ápolva az ifjú generációt,
az óvodások útját egyengeti mindannyiunk
nagy örömére. Munkájához továbbiakban is

sok sikert és kitartást kívánunk. A rendezvény nem csak az óvodások és iskolások
mûsorából állt, hanem láthattunk olyan fiatalokat, aki citeratudásukat Budai Sípos Erzsébet közremûködésével mutatták be, valamint
ifjú és felnôtt hastáncosokat Tóth Evelinnek
köszönhetôen. Hallhattunk éneket Dr. Magyar
Gábortól, verset a 82 éves Mosonyi György
elôadásában, közönség és a zsûri nagy
örömére.
Hosszú lenne a lista, ha mindenkit név
szerint említenék, ezért csak gratulálok azoknak, akik részt vettek ezen a megmérettetésen és kiemelten köszönetet szeretnék
mondani a zsûrinek akik társadalmi munkában a kistérség összes településén elbírálták
és tovább juttatták az arra érdemeseket és
köszönet azoknak a segítôknek, akik mind a
hangosításban és a rendezvény zökkenômentes lebonyolításában segítséget nyújtottak!

Mengyi Gábor
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Drávaszögi utazás
A Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület ismét Drávaszögbe utazott. A
Nemzeti Civil Alapprogram által támogatott
utunkon gyermekeinkkel meglátogattuk a

tavaly Szentendrei-szigeten táborozott horvátországi gyermekeket. A cserekapcsolat ápolására utaztunk ki május 1-4. között Harasztiba, Laskóra, Várdarócra. Kint tartózkodásunk alatt meglátogattuk a legdélebbi szlavóniai magyar iskolát Kórógyon. A horvát állam
által gyönyörûen felújított és felszerelt nyolcosztályos általános iskolába 23 tanuló jár.
Mindenük megvan, ami szem-szájnak ingere:
minden osztályban televízió, videó, korszerûen felszerelt számítógépterem, kémia-fizika
labor 10-15 fôre. Amiben hiányt szenvednek,
az a magyar nyelvû könyv. Nem mentünk
azonban üres kézzel: több doboz használt, de

még jó állapotban lévô könyvet vittünk
magunkkal, amiket a tahitótfalui könyvtár
selejtezésekor kaptunk, illetve amelyeket
erre a célra adtak össze Tahitótfalu lakói. A
könyveket átadtuk az iskola igazgatónôjének,
akinek köszönetét szeretném tolmácsolni,
minden adományozó felé.
Szabó Judit

Községi képviselôtestületi jegyzôkönyv bejegyzése a tahitótfalui
Kis-Duna-híd vasszerkezetének újjáépítésérôl 1947.
14 kgy. 1947
349 kig 1947 szám
Tárgyáltatott: a magyar Építési- és Közmunkaügyi Minisztérium 1947 január hó 25 én kelt
2315/1947 IV. É. K. M. számú leirata a Tahitótfalu község tulajdonát képezô u. n. tahitótfalui közuti Kis-duna-hid vasszerkezetének
ujjáépítése és a céljára a leirathoz melleklet
versenytárgyalási kiírási mûveletben jelzett
cca. 550.000 forintos költség fedezeti hiánynak a község által való vállalása iránt.
Elôadó fôjegyzô felolvasta és ismertette a
képviselôtestülettel a tárgyban hivatkozott
2315/1947. IV. E. K. M. sz. miniszteri leiratot,
valamint az annak mellékletét képezô, a híd
ujjáépítésének vállalatbaadásával kapcsolatban a minisztérium által kiadott kiírási
mûveletekben /: Ajánlat, Ajánlati költségvetés,
Különleges feltételek és Versenytárgyalási
hirdetmény, Engedményokirat :/ foglaltakat.
Mindennek elôzménye, hogy a község még
1946 évben kérte a Miniszterelnök Urat, a
Közlekedésügyi Miniszter Urat és az Építés- és
Közmunkaügyi Miniszter Urat a vólt hadmûveletek alatt felrobbantott összekötô közuti Kis-Duna-hídjának a község és az egész szentendrei sziget mezôgazdasági termelô lakossága létérdekében sürgôs ujjáépítését. Az ujjáépítésre való megbízást kormányintézkedésre
az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium
kapta meg.
A versenytárgyalási hirdetmény szerint az
ajánlatok benyujtásának határideje 1947 febr.
hó 15-ke.
A híd elkészítésének határideje pedig 1947
julius hó 31-ben van a versenytárgyalási hirdetményben megállapítva.
A miniszteri leirat s annak mellékletét képezô kiírási mûveletek lényege, hogy Tahitótfalu község közuti vashídját az az Építési és
Közmunkaügyi minisztérium építteti ujjá, az
építési költségekbôl a Minisztérium magára

vállalt 400.000 forintot, míg a hiányzó cca.
350.000 forint terhet a községnek kellene vállalnia és viselnie.
Az ujjáépítési költség a Minisztérium által
közölt elôméreti költségvetési adatok szerint
cca. 950.000 forint.
A községnek az építési vállalkozó kölcsön
adna a szükséges vasanyagot, melynek értéke
cca. 300.000 forintra tehetô, míg a cca.
350.000 forint fedezeti hiány költséget a vállalkozó a községnek hitelezné, a Minisztériumhoz benyujtandó ajánlatban foglal feltételek
mellett. Ezen 350.000 forint terhet kell a
községnek vállalnia.
A község a reá esô építési tehernek viselését
ugy képzelte el, hogy a község tulajdonát
képezô u. n. Szent Imre alapítvány vagyonát
képviselô budapesti Asztória szálló házbérjövedelmét törlesztésre leköti. Az Asztória
szálló három épületbôl tevôdik, ebbôl az
alapítványi vagyont képezô illetôség mintegy
egyötöd. Az Alapítvány a Földmûvelôdésügyi

Miniszter Úr fôhatósága és kezelése alatt áll.
Hogy azonban a szállóból az alapítványt megilletô tulajdoni illetôség jövedelmét fokozhassuk a Pénzügyminiszter Urtól arra a tehernek
kiegyenlítéséig házadómentességet kértünk. A
pénzügyminiszter Úr azonban ezen kérésünket teljesíthetônek nem találta a 154.874/
1946 VII. számú leiratában foglaltak szerint.
Miután ezen szándékunk sikertelen vólt, ekkor a Pénzügyminiszter Urtól az adómentesség helyett pénzbeli támogatást kértünk. A
Pénzügyminiszter Úr hozzájárulás helyett
150.000 forint kamatmentes államkölcsönt
hajlandó folyósítani. A terhek további törlesztésére pedig az ujjáépítendô híd vámdíjbevételei szolgálnak.
A község elöljárósága tisztában van azzal,
hogy az építési költségekbôl Tahitótfalu községet terhelô összeg óriási és tulságosan terhes, a község teherbíró képességét meghalladja. A község azonban kénytelen ezen rendkívül sulyos anyagi áldozat vállalásában bele
menni, mert híd nélkül a nagy fejlôdésnek
indult színmagyar s nagykiterjedésû falu rohamos visszafejlôdése és menthetetlen elszegényedése fog bekövetkezni, ami már is az eltelt
3 év óta sajnos erôsen mutatkozik. Tehát a híd
sürgôs ujjáépítése Tahitótfalu község intenzív
belterjes gazdálkodást és gyümölcstermelést
folytató dolgozó színmagyar közönségnek, de
egyben az egész szentendrei sziget négy nagyközsége termelô lakosságának is legelsôbbrendû létérdeke. Hiszen a tönkrement hidat
éppen ezen okból kellett megépíteni.
(folytatjuk)
Az írást az eredetivel megegyezô helyesírással közöljük.
Köszönjük Kádas Györgynének és Horányi
Sándornénak, hogy a jegyzôkönyvet rendelkezésünkre bocsátotta.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula
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Emléktábla avatás

Emlékezzünk Trianonra!
Azon gondolkoztam, hogy egy hozzám
hasonló fiatal átélheti-e, meg tud-e békülni
a Trianoni döntéssel.
1920. június 4-én aláírtak egy szerzôdést, melyet mi magyarok, míg világ a világ, soha nem fogunk elfelejteni és mindig
emlékezni fogunk rá.
Az elsô emlékfoszlányaim kisgyerek koromra nyúlnak vissza, mikor is a 80-as
években külföldi rendszámú autók érkeztek hozzánk (Dacia, Skoda). Boldog és
büszke voltam, hogy családomnak külföldi
rokonai vannak. Vártam a sok ajándékot a
messzirôl jött idegenektôl. Meglepetésként ért, hogy az autókból kiszálló családok minden egyes szavát értem és egy
nyelvet beszélnek velem. Anni néni és
Vencel bácsi ízes magyar nyelven köszöntött, Lenke és Zoli is magyarul szólt hozzám, de ez egy kicsit másként hangzott.
Akkor még nem értettem, hogy a rokonok
határainkon túlról érkeztek: Szovátáról,
Erdélybôl és Zselízrôl, Felvidékrôl.
Ez volt az elsô alkalom mikor szembe-

sültem azzal, hogy Magyarországon kívül
is élnek magyarok.
Egy másik emlékkép bennem él arról,
hogy édesapám nyakában ülve egy hatalmas téren vagyunk, mellettünk sok ember. Az emberek zászlókat tartottak és fekete szalag volt rájuk kötve. A hangfalakból értelmetlen szövegek hallatszottak és
egy szó, ami visszatérô refrénként hallatszott: Trianon. Talán ez a két emlékem az,
amikor legkorábban szembesültem a trianoni békeszerzôdés következményeivel.
Otthon elôttem Magyarország térképe
és egy másik térkép szintén Magyarországról, de ez utóbbi sokkal szebb, hiszen
a térkép szélét gyönyörû címerek díszítik:
Bihar, Borsod, Fogaras, Brassó, Csanád,
Csík…
Felnôttként, minden a helyére került. A
régi határokat kivéve.
2008. június 4-én 18 órakor megemlékezést tartunk a Tahitótfalu Népházban,
ahová mindenkit szeretettel várunk.
Mengyi Gábor

Trianonra emlékezünk
1920. június 4.
Voltak, vannak éveink, amikor valamilyen – szinte érthetetlen okoknál fogva –
nem emlékeztünk, s nem emlékezünk
TRIANON-ra. Hiszem, remélem, lesznek
éveink, amikor emlékezni fogunk rá. Nem
titokban, nem félve, hanem nyíltan, és
együtt, fájón, és reménykedve. Ha másoknak joguk van emlékezniök fájdalmaikra,
akkor nekünk is van jogunk, s kötelességünk emlékezni Trianonra! Hogy
miért nem emlékezünk, emlékeztünk rá?
Félretéve a sok-sok alapos indokot – de
nem mellôzve, s feledve – az egyik ok minden bizonnyal az, hogy nem tudjuk mit

vesztettünk általa. Felsorolni, értékelni,
sohasem lesz elég a szó, az érv, de nézzük
a legláthatóbbakat.
A Magyar Királyi Statisztikai Hivatal
szerint, akkori írásmóddal, részletek (ld. a
lenti táblázatokat).
A Békeszerzôdésben Magyarországot
akkori 300 millió USD kártérítés megfizetésére kötelezték: Oroszország kapott:
200 millió USD-t, Jugoszlávia: 50 millió
USD-t, Csehszlovákia: 50 millió USD-t.
G. Szalai István, 2008. május

1. Az ország területe Horvátszlavonországgal együtt:
Trianon elôtt:
325.411 km2
Után:
93.073 km2
2. Az ország lakossága:
Csehszlovákiához csatoltak:
Romániához:
Jugoszláviához:
Ausztriához:
Olaszországhoz:
A területbôl kapott:
Cseh-Szlovákia
Románia
Jugoszlávia
Ausztria
Olaszország
Lengyelország
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7.515.886 fô
1.084.343 magyart
1.704.851 magyart
563.545 magyart
64.646 magyart
6.493 magyart
62.937 km2
102.787 km2
63.497 km2
4.926 km2
21 km2
589 km2

Trianon
Vasutaink hossza:
Szántóföldünk:
Erdônk:
Állatállományunk:
Szarvasmarha:
Ló:
Juh:
Sertés:
Megtermett:
Búza:
Kukorica:
Bányászat, kohászat:
Feketeszén termelés:
Barnaszén:
Só:

A Tildy Zoltán Kulturális Örökség Alapítvány kezdeményezésére emléktábla avatására került sor május 1-én Budapesten a
Magyar Rádió, volt Esterházy Palota és volt
köztársasági elnöki rezidencia falán. Tildy
Zoltán Tahitótfalu egykori református lelkésze, kisgazda politikus, országunk második világháború utáni elsô miniszterelnöke
majd köztársasági elnöke volt.
Az emléktábla avatásán beszédet mondott
Tôkés László református püspök, EU parlamenti képviselô, valamint Tildy Zoltán volt
munkatársa, Horváth János, aki ma Fideszes
képviselôként parlamentünk korelnöke.
Az avatáson jelen volt még néhány ma is
élô volt munkatársa, ismerôse, köztük az
emlékeit könyvben is megörökítô Rácz
Erzsébet. Tildy lelkipásztori szolgálatának
több településérôl, így községünkbôl is
többen vettek részt az avatáson és
helyeztek el koszorúkat az emléktáblánál.
B. M.

Domokos László:
Magyar harangok
„Magyar harangok hangja csendül,
Magyar szívek imája zendül.
Magyar folyók, magyar Kárpátok,
Vérkönnyben ázott rónaságok.
Élôk, egymástól elszakadtak,
Halottak, akik nem nyughatnak,
Kövek, fák, erdôk – mind kiáltnak:
Igazságot Magyarországnak!
Amíg nyílnak a vadvirágok, Amíg
remegnek délibábok,
Amíg a földön vágyak kelnek, Élnek,
szeretnek, énekelnek,
Amíg magyarnak szíve dobbanVirágban, könnyben, vérben, dalban
Isten üzen a nagyvilágnak: Igazságot
Magyarországnak!”
elôtt

után

22.081 km
24.781.127 kat. hold
15.223.917 kat. hold

8.363,5 km
9.568.630 kat. hold
1.825.181 kat. hold

7.319.121 db
2.351.481 db
8.548.204 db
7.580.446 db

2.149.796 db
896.498 db
2.406.041 db
3.322.407 db

44.497.421 mázsa
48.132.242 mázsa

19.950.076 mázsa
15.055.696 mázsa

10.972.546 mázsa
81.636.167 mázsa
2.483.471 mázsa

7.992.068 mázsa
56.770.119 mázsa
-
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Juhász Gyula: Trianon
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erô szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,

És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes mûveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derût.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsôket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsôket, magyar sírokat,
Dicsôség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tûnt a dicsôség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petôfi Sándor!
Ã egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha ôt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is gyôzni fogsz,

Lezárult egy tanév
Véget ért a 2007-2008-as tanév. Minden
gyermek örül, hogy végre itt a nyár. Örülnek – szerintem – a pedagógusok is, hisz
rájuk is vár egy kis pihenés. Tulajdonképpen én is örülök, és nem csak az elôttünk
álló nyárnak, hanem a mögöttünk lévô
tanévnek, és annak eredményeinek. Jómagam ugyan csak néptánc ügyben vagyok
illetékes, de az idei év áttörô jelentôségû
volt számomra. A négy éve Tahi óvodában
elkezdett, majd két éve Tótfalu óvodában
is folytatott néptánc foglalkozás a most
lezárt tanévtôl kezdve (írom azt, hogy
kezdve, mert bízom benn, lesz folytatása)
az általános iskola alsó tagozatában is
bevezetésre került. A kisebbek lelkesen
jártak az óvodákban a heti félórás foglalkozásokra, és a nagyobbak, a heti kétszer 45 perces iskolai szakkörre. A két

TLSE hírei
Ragyogó idô és csodálatos hangulat volt a
Lovas Egylet szervezésében lebonyolított
május 1-jén. Köszönetünket szeretnénk
kifejezni a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítványnak, Együtt Gyerekeinkért Alapítványnak és a Nyugdíjas Klubnak támogatásukért.
Továbbá köszönjük Angelmayer Gyulának és segédhajtójának Tóth Lászlónak a
fogattal való zenekarszállítást a zenés ébresztéshez, a Kállai Lovas udvarnak a gyermekek egész napos ingyenes lovagol-

óvodában összesen kb. 30 gyerek járt néptáncra. Az iskolai szakkörön átlag 12 gyermek jelent meg, köztük három fiú is. A
Kulturális Seregszemle apropóján felléphettünk mindhárom csoporttal a szülôk és
a község elôtt is, megmutatva mit tanultunk ebben az évben. Az iskolásoknak a
fellépésre varrtunk 17 szoknyát köténnyel,
különbözô méretben. Készültek gyöngybôl nyakláncok, és vettünk selyemszalagot
is a leányok hajába. Köszönet a sok segítségért Borné Haluska Mariannak, valamint
Princzné Bérczi Krisztinának és édesanyjának. Oktatási és fellépési célokból botokat
is beszereztünk az ugrós férfitáncokhoz.
Mindezek képeznék az iskolai „néptánc
ruha és kelléktár” alapját, melyet szép
fokozatosan szeretnék bôvíteni.

tatását, Szmercsányi Márton és Horváth
Frigyes látványos lovas bemutatóját, Szûcs
Dánielnek a Tambura zenekar szponzorálását, Kiss Lászlónak és Niesz Katalinnak a csodálatos csülök pörköltet, és
Solymosi Ágnesnek a provance módon
készített sült és rántott csirkecombjait,
Regényi Jánosénak a 200 db palacsintáját
és Nógrády Nórának a fantasztikus túrós
fánkját .
Köszönjük Magyar Zoltánnak a terület
biztosítását és természetesen községünk
lakosainak, akik jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.

S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát, hol
Arany Jánost ringatá a dajka
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcsô,
Bírnád feledni Kassa szent halottját
S lehet feledni az aradi ôskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S ôszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendô hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem
De mindig, mindig gondoljunk reá!
A néptánc tanulás év végi lezárásaként
Aprók táncházát tartottunk a Madárdal
zenekar közremûködésével május 24-én a
Népházban. A 30-35 érdeklôdô nagyon jól
érezte magát. Leginkább óvodások és
kisiskolások jöttek el szüleikkel erre a
kézmûves foglalkozással összekötött rendezvényre. Szeretnénk hagyományt teremteni, és évente kétszer (ôsszel és tavasszal) táncházat szervezni a gyermekeknek, mert úgy vélem, a szülôket is rajtuk
keresztül tudjuk bevonni a hagyományápolásba.
Az Aprók táncházának megvalósulásáért
köszönet az Önkormányzatnak, Kerekesné Agárdi Noéminek, Princzné Bérczi
Krisztinának.
Jó nyaralást mindenkinek, ôsszel folytatjuk!
Szabó Judit
Nagyon sikeresen kezdôdött a galopp
szezon sporttársunk, dr. Szilágyi Attila, lovai számára.
A Bábolnától vásárolt két 3 éves kanca
(Gilda és Oxána) Varga Zoltán lovaglásával
két értékes gyôzelemmel mutatkozott be a
Kincsem Parkban. Szintén jó eredményt
ért el Cégér nevû 3 éves csôdör, mivel
elsô futására 2. helyezett volt orosz zsokéjával (Sergej Wasiutow). Reméljük, hogy a
lovak szezon eleji jó formája még javulni
fog és így esélyük lesz nagyobb versenyekben indulni a nyár folyamán.
Nógrády Gábor

***
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Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú
Íjász Sport Egyesület rovata
Legutóbbi híradásunk óta eltelt egy kis
idô, de egyesületünkben az élet nem állt
meg. Kezdjük talán az elején, mi is történt
még áprilisban? Azonkívül, hogy kitavaszodott, természetesen elindult a versenyszezon is, így aztán mi is versenyezni
indultunk. Elôször Lábatlan volt az uticél,
ahol a Holcim vadászháznál a helyi Aranyszarvas Íjász egyesület versenyén vettünk
részt nem kis sikerrel.
Papp Máté aranyérem, Papp Patrik
aranyérem, Pappné Szente Erika aranyérem és Papp Károly aranyérem. Ezenkívül Papp Karcsi, mint a legtöbb pontszámot lövô tradicionális íjász – mert a tradicionális kategória és a longbow kategória
ebbôl a szempontból össze lett vonva –
elhozta a Vándorkupát is.
A következô versenyhelyszín egy kicsit
meszszebb ugyan, de ugyanúgy a 10-es út
mentén Komárom volt, ahol a Monostori
erôd adott otthont egy nagyszerû íjászversenynek. Itt a következô eredmény született: Papp Máté aranyérem, Papp Patrik
ezüstérem, Papp Károly bronzérem.
Mielôtt a saját versenyünkre térnénk át,
szeretnék néhány szót szólni arról, hogy
milyen egyéb eseményeken is találkozhattak velünk. A Vasárnapi Vásárnapon nyílt
napot tartottunk, ahol közhasznúsági feladataink szellemében mindazokat szívesen
láttuk, akik érdeklôdést mutattak az íjászat
iránt és szerették volna kipróbálni ezt a
nagyszerû sportot. A Kis-Duna Televízió a
helyszínen forgatott, így láthatóak voltunk
a kábeltévé adásban is. Minden évben, így
idén is megrendeztük a háziversenyünket,
amelynek az az érdekessége, hogy mindenki (ha egy családból többen is jönnek,
akkor ôk közösen egy célt készítenek)
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készíthetett egy célt, aminél csak az a kitétel, hogy nem lehet balesetveszélyes, ami
lehet bármilyen trükkös, emberpróbáló,
és a cél gazdája jelöli ki azt, hogy honnan,
milyen módon kell meglôni azt. A célra a
legjobb lövô egy aprócska ajándékot kap a
cél gazdájától. Ez egy nagyszerû program,
mert az íjászat minden csínja-bínja mellett
lehetôség a csapaton belüli vidámság,
összetartozás élményére, pláne, ha végén
együtt sütünk szalonnát jót beszélgetve.
Hosszas elôkészület és szervezés után
május 3-án megrendeztük a IX. T.A.K.I.
Kupát, amely elôször nem a hagyományos
helyszínen került megrendezésre, hanem
Losonczi Benjáminnak köszönhetôen
Pócsmegyer határában. Sajnálatos, hogy a
versenyünk erre a napra datálódott, mert
mi bizony 10-én Pünkösdkor szerettük
volna ezt megrendezni, de ezen a napon
Tahiban a Stampok parkban a Tüzes Íjász
egy kétnapos versenyt rendezett, így
kénytelenek voltunk módosítani, aminek
az lett a következménye, hogy nem jött
annyi versenyzô, amennyi szokott, köszönhetôen a 3D GP, illetve a Történelmi
GP elsô fordulójának, melyek pont 3-án
kerültek megrendezésre. Így is 74 versenyzô vágott neki a színvonalasan, biztonságosan megépített pályának. Ennek a
versenynek az érdekessége, hogy most
elôször sikerült valakinek végleg megnyernie a Tahitótfalu Bajnoka Vándorkupát, azaz egymásután háromszor Bodogán Sándor bizonyult a legtöbb pontszámot elérô íjásznak, így most már az ô
otthonában díszeleg ez a szép serleg. A
verseny biztonságtechnikai ellenôre Papp
Károly volt, így ô nem versenyezhetett,
ellenben ezért minden dicséret megilleti
ôt, hiszen nagyszerûen látta el feladatát, a
legkisebb szabálytalanságot azonnal szóvá

téve intette helyre a renitens íjászt. Szerencsére ilyen eset nem sok volt. A helyi
TV itt is forgatott, és Karcsi nagyszerû
házigazdaként vezette ôket végig a pályán,
gondosan megmutogatva, hogy mit érdemes felvenni. Mire a csapatok beértek,
elkészült a finom ebéd is, így a fáradt íjászok máris le tudtak ülni enni egy jót.
Amíg az eredmények összesítésre kerültek, az versenyzôk egy íjásztombolán nyerhettek különféle ajándékokat, ez nagyban
függött attól, hogy milyen korongot lôttek
a kihelyezett vesszôfogón, ugyanis minden korong hátán található volt egy felirat,
amely az ajándékra utalt. A versenyeredmények is megszülettek, így hamar sor
kerülhetett azok kihirdetésére is. Szerencsére a számunkra is új hazai pályán azért
jutott nekünk is érem, mégpedig a következô elosztásban: Papp Máté aranyérem,
Csereklye Nóra aranyérem, Papp Patrik
aranyérem, Gaál Sándorné ezüstérem,
Pappné Szente Erika ezüstérem, Mészáros
István aranyérem, Szalai Zsolt ezüstérem,
Szalóky József bronzérem, Mészáros Tamás ezüstérem, Ábrahám Gábor bronzérem és végül, de nem utolsósorban
Vermes János bronzére. Annyit azért megjegyeznék, hogy Mészáros Tamás ugyanannyi pontszámot ért el, mint az elsô
helyezett Bergmann Pál, de sajnos kevesebb 11 pontost lôtt és így lett második.
Köszönjük mindenkinek, akik lehetôvé
tették, hogy egy nagyszerû versenyt tudhatunk magunk mögött Losonczi Benjáminnak a területet, tagjainknak pedig az
odaadó, precíz munkát. A következô nyílt,
országos versenyünk szeptember 6-án
kerül megrendezésre, melyre minden
érdeklôdôt szeretettel várunk.
Egyesületünkrôl híreket, a versenyünk
teljes eredménylistáját megtalálják a
www.takise.hu internetes oldalon.
Továbbra is: Hajrá T.A.K.I.!
Képíró G.
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Iskolai sport
Nagy focisikerek
Hetedik és nyolcadik osztályos leány
focicsapatunk – miután kivívta a megyei
diákolimpiai döntôbe jutást – május 13-án
Vácott szépen szerepelt: a III. helyezést
szerezte meg. A névsor: Csereklye Mercédesz, Lancsák Brigitta, Barti Kitti, Vaczó
Renáta, Barabás Tímea, Paál Dzsesszika,
Szilágyi Gabriella, Ráczkevi Beáta, Papp
Eszter, Herczegh Emese.
Ötödik és hatodik osztályos fiú focicsapatunk 11 mérkôzés (körzeti selejtezô,
majd döntô, megyei területi döntô) megnyerése után jutott a megyei nagydöntôbe
úgy, hogy ezeken a mérkôzéseken gólt
sem kapott! A döntôben szintén a III.
helyezést szereztük meg, amely hatalmas

siker, hiszen megyeszerte több mint 150
csapat nevezett ebben a korosztályban! A
csapat névsora: Bódi Attila, Bódi Ádám,
John Richárd, Baranyai Márk, Horváth
Márk, Szabó József, Miskolczi Gyula, Szijj
Krisztián, Csereklye Márk, Szabó Zoltán.
Gratulálok valamennyi leány és fiú focistánknak! Ezúton is köszönöm kollégámnak, Balogh Zsoltnak és Szijj nagymamának, hogy a százhalombattai döntôre
segítettek elszállítani a csapatot!
Atlétika
Május 8-án Szentendrén rendezték a
körzeti diákolimpia atlétikai számait. Mi a
három-próba csapat- és egyéni versenyen
indultunk, a II. korcsoportban. Fiú és
leány csapatunk egyaránt a 6. helyen
végzett a 11 iskolát felvonultató versenyben. Lányok: Csicsay Emese, Marton

Fanni, Gonda Rebeka, Rácz Panna, Rátkai
Amanda, Kapitány Kármen. Fiúk: Kovács
Ádám, Szabó Richárd, Kovács Gábor,
Szöllôsi Ferenc, Szávoly Tamás. Egyéni
versenyben futásban Marton Fanni a 4.,
Csicsay Emese az 5. helyen végzett. Szabó
Richárd a 4. helyet szerezte meg a
mezônyben. Kislabda dobásban Rátkay
Amanda és Szávoly Tamás egyaránt a 4.
helyet szerezték meg. Távolugrásban
Szabó Ricsi 5. helyezést ért el.
Csapatban a középmezônyben végeztünk, de az egyéni versenyben elért dobogó közeli teljesítmények kiemelkedôek.
Köszönet Kovács László kollégámnak, aki
a gyerekeket felkészítette és a versenyre
elkísérte ôket.
Turóczi Csaba
testnevelô

Bölcsôhalál – megmentheti kisgyermeke életét a felkészült szülô
függésbe hozták, ám bizonyítható összefüggést nem talált az orvostudomány.
Gyakoribb az elôfordulás a kis súlyú
babáknál, a koraszülötteknél, a rosszabb
körülmények között élôknél, ezért az
egyes szakemberek azt valószínûsítik,
hogy az AGYÁLLOMÁNY bizonyos részeinek éretlensége játszhat szerepet a hirtelen csecsemôhalál bekövetkeztében.
Amerikai kutatók szövetteni vizsgálatok
során megállapították, hogy az „elment”
csöppségek agyában szokatlanul kevés
SZEROTONIN receptor található. Az is
kiderült, hogy a szerotonin receptorok
felelnek a légzés szabályosságáért.
Egyszerûsítve: hiába érzékeli az agy,
hogy magas a vér széndioxid tartalma, ha
a vészjelzés, miszerint szaporábban kell

lélegezni, nem jut el a tüdôhöz, így hirtelen fulladás léphet fel.
A baba akkor is veszélybe kerülhet, ha
felborul a hôháztartása. Ezt például kiválthatja a nem megfelelô ágyazás is. Mivel a
pontos ok ismeretlen, csupán néhány
megelôzô óvintézkedés javasolható:
• A babát NE HASRA (fôleg éjjel), hanem
oldalára fektesse a szülô!
• A szoba ne legyen túlfûtött és a babaágy
matraca ne legyes túl puha, süppedôs!
• A szülôk beszerezhetnek egy speciális
készüléket, (LÉGZÉS FIGYELÔ) amely
hangjelzéssel figyelmeztet, ha a kicsik
légzése nem folyamatos.

A tûzzománc szakkör 2008 évzáró sikereirôl

került, Bán Boglárka 12 éves „A libapék” tûzzománc alkotásával III. díjat nyerte el. 2008.
04. 14-én volt a megnyitó ünnepség Gödön.
Ecker Nóra gimnazistánk tûzzománc alkotását is csatolták a mi képeinkhez.
Szivárvány 2008 Nemzetközi Gyermek
Képzô- És Iparmûvészeti Pályázat, Zánka.
Téma: környezetünk, körülöttünk élôk bemutatása, játékok, élmények, helyi szokások és
hagyományok. 19 alkotó 23 alkotását neveztük be a pályázatra. Sikerült 5 nemzetközi díjjal öregbíteni Tahitótfalu hírnevét. 27 országból 7000 képzô és iparmûvészeti alkotásból:
Csicsai Emese, 9 éves, különdíj
Horváth Dzsena, 10 éves, ezüst
Kovács Dávid, 9 éves, bronz
Hartai Györgyi, 11 éves, bronz
Kovács Viktória, 11 éves, bronz.
Gratulálok a gyerekeknek az elért eredményekért! Köszönettel tartozunk a szakkör
fenntartóinak, támogatóinak és mindenkinek
aki hozzájárult a Tûzzománc mûhely mûködéséhez 10 éven át.
Szántó Sándor

Számos feltételezés látott már napvilágot az úgynevezett bölcsôhalálról, vagy a
hirtelen csecsemôhalálról, de a pontos
okát és a hathatós védekezés módját nem
sikerült megtalálni. Az elnevezés a csecsemôkorúak körében – szerencsére ritkán –
elôforduló, minden fellelhetô ok nélkül,
alvás közben bekövetkezô elhalálozást
jelenti. Magyarországon évente 25-30 kisbaba hal meg így. Általában 9 hónapos kor
alattiakkal, kettô és négy hónap közöttiekkel fordul elô, és az áldozatok között
több a fiú, mint a lány.
Azt is megállapították, hogy ezeket a
kicsiket rendszerint hasra fektetve hagyták magukra a kiságyban. A megrázó jelenséget a terhesség alatti dohányzástól, a
tápszeres táplálásig már mindennel össze-

Örömünkre, a kísérletezô kedvünk által lettünk ismertek a Dunakanyarban, az országban
és a határokon túl is, már egy évtizede a tûzzománc gyerekalkotásokkal. Ennek az a titka,
hogy játékos technikákat találtunk ki, amit vékonyabb vörösrézbôl is elkészíthetôk. A legolcsóbb anyagokkal dolgozunk, játékosan már
óvodás kortól elkezdve. A szakkörben már az
I., II. osztályos kortól sikeres alkotókká fejlôdnek. A Pollack Mihály Általános és Zeneiskolában 2007 szeptemberében 33 gyerek részvételével indult a szakkör.
2007-2008-ban 3 pályázaton vettünk részt,
szép sikerrel. Az Egri Kulturális és Mûvészeti Központ, a tavaszi fesztivál keretében
megrendezte az V. Diákalkotók Országos
Tûzzománc Biennáléját a reneszánsz évéhez kapcsolódva. A mi iskolánkból 15 alkotó
20 tûzzománc képpel jelentkezett. A kiállításra 458 alkotásból 359 pályamûvet zsûriztek
kiállításra és a mi mûhelyünkbôl a következôk
kerültek be :

Fehérvári Eszter, 10 éves
Kocskovszki Viktória, 8 éves
Ecker András, 12 éves
Varga Boglárka, 10 éves
Kovács Dávid, 9 éves
Csicsai Emese, 9 éves
Színes katalógusban megjelent Ecker András „A három bakkecske” (Mátyás király
mondáiból). A gimnazistáink közül Ecker
Gábor 18 éves és Kovács Hajnalka 16 éves
alkotásaik kerültek kiállításra. Meglepô volt a
szülôk és gyerekek öröme és az, hogy több
mint 27-en utaztak Egerbe a megnyitóra Tahitótfaluból. Köszönet ezért a hozzáállásért!
Weöres Sándor gyemekköltészete képzômûvészeti és iparmûvészeti országos pályázat
gyermekeknek, melyet a Németh László
Általános Iskola, Alapfokú Mûvészeti
Oktatási Intézmény (Göd) hirdetett meg a
világhálón. Az ország több mint 32 alkotóközössége jelentkezett. Itt mi 10 alkotással
vettünk részt és mind a 10 alkotás kiállításra

Tomasevits Sándorné
Védônô
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Lépjen idôben!
Tisztelt Nyugdíjas Ügyfelünk!
Bizonyára Ön is értesült már a
sajtóból arról, hogy a Posta a nyugdíjak házhozszállítását meg szeretné szüntetni, mert egyre nagyobb
veszélyt jelent a posta alkalmazottai
számára, hogy rengeteg készpénzzel a táskájukban járják a
falvak, városok utcáit.
Nagy kockázatot jelent a
nyugdíjasok számára is
az, hogy az egész havi
megélhetéshez szükséges pénzt otthon tárolják,
lehetôséget adva ezáltal
sok tisztességtelen embernek a pénzük megszerzéséhez.
Éljen kényelmesebben!
Önnek sem kell várnia otthon, amíg a pénzt házhoz
hozzák. Nyisson idôben
számlát, még mielôtt azt
kötelezôvé tennék!
Használja ki a helyi pénzintézet, a Takarékszövetkezet elônyeit, hogy pénzügyei intézésében segítségére legyen! Ha helyi
takarékszövetkezetet választ, a késôbbiekben
Önnek sokkal kényelmesebb lesz a helyi fiókot
felkeresni, mint egy távoli
Bankba elmenni.
A szövetkezet már elôre
gondolt
nyugdíjasaira,
amikor megalkotta Senior
számla csomagját. Ez azt
jelenti, hogy a normál
lakossági számla díjának
feléért vállalja a nyugdíjasok számlavezetését, a
kártyát is fél áron kapják a
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nyugdíjasok. Ezzel a kártyával Ön
már szinte minden élelmiszerboltban, benzinkútnál és egyéb elfogadó helyen tud vásárolni belföldön
és külföldön egyaránt a nélkül, hogy
Önnek ez akár egy fillérjébe is
kerülne.
A fentieken kívül még rengeteg
elônye lesz annak, ha Ön számlát
nyit.

Ha Ön megbízást ad arra, akkor
automatikusan lekerülnek számlájáról a fizetendô közüzemi díjai. Ez
persze csak az után, miután Ön
meggyôzôdött arról, hogy az a díj
jogos. Elôször Ön megkapja otthonába a számlát, és azt az értesítést,
hogy melyik nap terhelik meg számláját a közölt díjjal. Ha Ön ezzel nem
ért egyet, akkor még van bôven
ideje, hogy elsétáljon a kirendeltségbe és közölje, hogy a
tárgyhavi gáz-, illetve villanyszámlát Ön nem
szeretné befizetni, mert
esetlegesen soknak találja.
Ha nem használja fel
egész nyugdíját, akkor
megtakarítását is kényelmesen intézheti egy
megbízással. Nem okoz
gondot, hogy otthon levô
pénzét hova rejtse el a
betörôk elôl.
Ha augusztus végéig
megnyitja számláját a
Dunakanyar Takarékszövetkezet egyik kirendeltségénél, szép ajándékot is kap.
Végül egy jó tanács:
mielôtt elkötelezné magát bármely pénzintézethez, gyôzödjön meg
a számlavezetés kondícióiról!

Érdeklôdjön idôben,
lépjen idôben!

Mindenkit szeretettel
vár a Dunakanyar
Takarékszövetkezet!

Tahitótfalu
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VASTELEP

Alapszintû számítástechnika tanfolyam
Számítógép használat, Word, Excel,
PowerPoint, Internet használata!

Tahitótfalu, Szabadság út 48.

Kiscsoportos oktatás (max. 6 fô)

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

Tanfolyam díja: 16 000 Ft/fô
Érdeklôdni és jelentkezni!
Tel: 06-70/459-3977 vagy 06-20/398-4391
2022 Tahi, Visegrádi út 14.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.

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

30/9483709

Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.
Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200

Ô

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Épülettervezés,
kivitelezés

Számítógépszerviz

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,
hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

T

Klíma szerelést, beszerzést, telepítést, javítást, karbantartást vállalok.
Csereklye András
Tel: 06-30-370-7084, E-mail: info@csa-k.hu
Web:www.csa-k.hu
***
38 éves 182/88, jó megjelenlésû iparos ember ingatlannal,
komoly vállalkozással társat keres nemdohányzó hölgy
személyében 36 éves korig a Dunakanyarban, közelebbrôl
Tahitótfalu és környékérôl „Komoly kapcsolat” jeligére.
Jelentkezni lehet a (26)314-700, vagy a 06-30-557-5346
telefonon a CRONOS társkeresô irodájában mindennap 8és 20 óra között.

TE

Apróhirdetés

DORCA KFT.

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.

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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FIGYELEM, FIGYELEM, FIGYELEM!
Kedves szülôk és gyerekek!
Rövidesen vége az óvodának, iskolának és
megkezdôdik a nyári szünet, szeretnénk
segíteni abban, hogy a sok szabadidô hasznosan teljen gyermekeink számára, ezért

idén is – mint eddig több éven át – a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
megrendezi a Pihenôparkban az ingyenes
nyári gyermekfoglalkozásokat, ahová minden korosztályt szeretettel várunk!

TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPITVÁNY

INGYENES
NYÁRI PROGRAMJAI, 2008. JÚLIUS – Hétfôtôl-péntekig
9.30-12.30 óráig
2008. június 30-tól július 4-ig
– Baptista Gyülekezet gyermekhete
Helyszín: Népház
2008. július 7-9-ig TÛZZOMÁNC KÉPEK
ÉS ÉKSZEREK KÉSZÍTÉSE.
Vezeti: Szántó Sándor, Szántóné Karácsony Tünde.
2008. július 9. – Játékok Napja Családoknak
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében
2008. július 10-11.
LOVAGLÁS Kállai Lovas Udvarház lovagoltat
ÍJÁSZAT oktatás Mészáros István, Fábián Ildikó
2008. július 14-18-ig – Kreatív tárgy, test
és arcfestés „festés ami belefér”
Vezeti Aladics Antal grafikus mûvész
2008. július 21-25-ig – Kosárfonás, nemezelés,
filcelés, népi étel és hangszer készítés
Vezeti: Sirkó Németh Mariann, Béres Attila, Béres Gabriella
2008. július 28-31-ig Kerámia
és mézeskalács készítés
Vezeti: Bérczy Krisztina fazekasmester
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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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385353, 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) 501100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11ig, 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 • 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, 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 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, 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.: 385597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503381, 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 – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta
Zsuzsana, tel.: 06-30-6501-508 • 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 • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501444/118 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 csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • 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.

