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X. EPERFESZTIVÁL
A jubileumi Eperfesztivál minden „eddigi arcát”
megmutatta:
- sütött a nap – esett az esô…
- volt kínálat, de kevés az eper…
- sok árus – nagy közönség…
- volt hagyományápolás – voltak koncertek…
Mindenesetre a közönség az elmúlt 9 év valamenynyi eddigi sikeresnek mondható programját, valamilyen módon „újra” láthatta.
A legörömtelibb a családi és „kiegészítô” (véradás,
sétahajó) programok voltak. A Dunakanyari Nyári
Játékok részeként az Eperfesztivál olyan programsort
mutatott fel, amely méltán vonzotta a nagyközönséget. A közönség pedig az idôjárástól függetlenül
( a három nap alatt mintegy 15-20 ezer fô) jól érezte
magát, melyhez hozzájárultak:
- a kézmûves foglalkozások
- a gyerek programok
- a sport programok
- a lekvárfôzés
- a jól sikerült FOTO kiállítás
- az „epres” vásár és epres kosarak és megannyi
zenés program.
Az epres sütemények versenyén is nagyon szép
dolgokat láthatott a közönség. Az 1. alkalommal megrendezett, és a Hajdúszoboszlói Barátság Szálló által
támogatott Eperszépe szépségverseny is jól sikerült.
A kevés résztvevô ellenére a Szépségkirálynôvel nem

vallanánk sehol sem szégyent.
A rendezvény hangulatát, a zenés mûsorok tették
teljessé, melynek nagyrésze a várt színvonalon teljesült.
A tüzijáték részben láthatatlan volt. Nem volt
szerencsés a helyszín választás.
Sajnos az esô miatt néhány program (felvonulás,
kötélhúzás) elmaradt, de a biztonság mindennél fontosabb volt.
A Kulturális Pince Klub, ha kevés számú érdeklôdôt
is vonzott elsôre, de egy új kezdeményezés itt is elindult.
Persze kétszer ennyi ( Koronás cukor és HAAS által
támogatott) eperlekvár is elfogyott volna…
A FOTO kiállítás megmutatta Tahitótfalu derûs és
nehéz napjait, szépségét és árnyoldalait.
Folytatás a 4. oldalon

2008. július 7-9-ig
TETA ingyenes nyári programja a Pihenôparkban
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Felhívjuk figyelmüket, hogy a
Polgármesteri Hivatalban a nyári szabadságolások miatt 2008. július 14-25-ig csak
ügyelet lesz, az ügyfélfogadás szünetel.
Köszönjük megértésüket!

Önkormányzati
hírek

PROGRAMOK
2008. június 30-tól július 4-ig
Baptista Gyülekezet gyermekhete
Idôpont: 14.00 - 18.30-ig
Helyín: Tahitótfalu Népház
A rendezvény ingyenes

A tartalomból:

Tûzománc képek és ékszerek készítése
Vezeti: Szántó Sándor, Szántóné Kovács
Tünde
Idôpont: 9.30 - 12.30-ig
Helyszín: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u.
(focipálya mögött)
A rendezvény ingyenes
Folytatás a 3. oldalon

A 2008. június 19-i testületi ülésrôl
hiányzott Budai Mihály polgármester,
Karácsony Ádám, Magyar Gábor, Vaczó
Zoltán és Wágner Péter képviselôurak.
Elsô napirendként a testület meghallgatta Jámbor Ferenc szentendrei
tûzoltóparancsnok beszámolóját. Szentendre Város Önkormányzata Hivatásos
Tûzoltósága illetékességi területén 13
település található (melybôl 4 Pomáz
Város Önkéntes Tûzoltósága alá tartozik). Éves vonulási szám kb. 460 db.
Ezek több mint 60%-a kárelhárítás,
mûszaki mentés volt. Statisztikailag
Folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati hírek
a Dunakanyarban 43.000. ember él, ám
a valóságban ez a szám 7-8.000.-rel több.
Az M0-ás csomópont megépülésével várhatóan a gépjármûforgalom is megnô
(szakemberek elôrejelzése szerint 58 000
egységjármû/nap), és az ipari park is mindjobban kiépül. Ráadásul a tûzoltó parancsnokság a mû-ködési terület szélén helyezkedik el. Ugyan a mûködési terület északi szélén, Visegrádon tervezik egy ún. Biztonsági
Központ (mentô, rendôrség, tûzoltó) építését, de arra az ottani szálloda-beruházások
miatt szükség is lesz. A Szentendrei-sziget
településeinek ellátása azonban nem oldódik
meg. Véleménye szerint szükség lenne egy
Tahiban megépítendô tûzoltóôrsre. A kezdeményezést elviekben támogatja a többi
szigeti település és Leányfalu is. A mintegy
100-150 m2 alapterületû 4-6 fôs épületet a
Tûzoltóparancsnokság megterveztetné, és a
felszerelést, az állományt és a mûködtetést
is tudná biztosítani. Szeretné Tahitótfalu
Önkormányzatát arra kérni, hogy jelöljön
ki erre a célra helyet, és természetesen a kivitelezés költségeihez is járuljon hozzá.
Második napirendi pontként Kosik
Lajosné óvodavezetô számolt be az Óvodák
mûködésérôl. Tahi ill. Tótfalu Óvoda 80
és 100 férôhelyes. Az oktatási törvény
lehetôségét kihasználva 120%-ig lettek feltöltve a helyek. Ez a 2007/2008-as tanévre 93 és 120 gyermeket jelentett, míg a
következô 2008/2009-es tanévre 96 és 115
gyermeket jelent. Mindkét óvodában 4-4
csoport mûködik. A Képviselô-testület elfogadta a vezetô óvónô által javasolt új csoportlétszámokat. Papp Emília Lídia gyógypedagógus-logopédus nyugdíjba vonul.
Ezúton kívánunk jó pihenést neki! Tótfalu
óvodába egy óvónô felvétele szükséges,
mert a kiscsoportnak csak egy óvónôje van,
és a nagy létszámú csoport miatt ez indokolt lenne. Az óvodai ebédbefizetések rendjét is át kellene gondolni, mert a jelenleg
alkalmazott módszer nem megfelelô. Külön
pénztáros kellene, vagy csekkes módszert
kellene bevezetni.
A meghirdetett harmadik napirendi pontot, a Helyi Építésügyi Szabályzat módosításának elôkészítését a Testület elnapolta,
mert a kért elôkészítô anyagot a tervezôk
nem szállították le.
Negyedik napirendként településünk
közútjainak kátyúzására kiír közbeszerzési
eljárás gyôztesét fogadta el a Testület: a
szentendrei Berner-Trans Kft-t.
Ezután következtek a két ülés között történt legfontosabb események beszámolói.
Általános iskolánk zeneoktatási minôsítése
befejezôdött. „Kiválóra minôsített alapfokú
mûvészetoktatási intézmény” címre javasol-
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ták. Gratulálunk! Köszönjük azt a színvonalas munkát, ami ehhez a kiváló eredményhez vezetett!
Az Eperfesztivál az esôs idô ellenére
zökkenômentesen zajlott le, csak néhány
program maradt el. Részletes beszámoló a
következô testületi ülésen lesz.
Ezután a bizottságok számoltak be munkájukról. Oktatási Informatikai és Tájékoztatási
Bizottság elnöke, Vaczó Zoltán javasolta,
hogy a 2008. decemberétôl nyugdíjba vonuló Kosik Lajosné óvodavezetô munkáját ez
év augusztusától megbízott óvodavezetô
vegye át. 2009 év elején ír ki pályázatot a
Képviselô-testület a vezetôi poszt betöltésére.
Építési és Településfejlesztési Bizottság
ülése elmaradt ugyanazon ok miatt, mint a
harmadik napirendi pont.
A Közbeszerzési Bizottság egy taggal való
bôvítését javasolta Csörgô Mihály elnök,
mert ha az állandóan hiányzó Wágner Péter
képviselô mellett még valaki akadályoztatva
lenne, akkor a bizottság határozatképtelen
lesz. Nagyházú Miklóst választotta új tagnak
a Képviselô-testület.
Kulturális Sport és Idegenforgalmi
Bizottság javasolta, és a Képviselô-testület támogatta a Vox Insulae Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület kérését, hogy a leendô
Faluház és a Népház épületében 2008.
július 14-20. között megrendezze a Sziget
Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hetet, térítésmentesen.
Ezután a Tulajdonügyek következtek:
Visegrádi út melletti 210 m hosszú járdaszakasz építésére beadott kérelemre kért
árajánlat szerint a tervezés-kivitelezés költsége közel 5 millió forint lenne, melyet az
önkormányzat most nem tud felvállalni.
Több bejelentés érkezett árvízi területen
fakivágásra. Az illetékes hatóság tájékoztatása szerint árvízi területre, a gát és a Duna
közti területre senki nem kaphat fakivágási
engedélyt! Aki ott fát vág, engedély nélkül
teszi, illegálisan, mely szabálysértési eljárást
von maga után.
Tahi parkoló üzlettulajdonosai közterülethasználati díj mérséklése iránti kérelmével
érdemben nem foglalkozik az önkormányzat, amíg az üzlettel kapcsolatos adótartozásukat nem rendezik.
A Szentendrén mûködô Bárczi Gusztáv
Általános iskolát, ahol sajátos nevelési igényû
gyermekeket oktatnak, a fenntartó Pest
Megyei Önkormányzat nem kívánja tovább
fenntartani, és jogutód nélkül meg akarja
szüntetni, vagy átadni más fenntartónak.
A kistérség 13 településérôl (és Budapestrôl
is) összesen 63 gyermek jár ide. Van olyan
település ahonnan jelenleg nincs tanulója
az iskolának, de van olyan is, ahonnan
27 gyermek jár ide. Tahitótfaluból

kilenc gyermek veszi igénybe az iskolát.
Természetesen szükség van az iskolára, ezért
a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása átvenné az
intézmény mûködtetését a megyétôl. A számítások szerinti közel 50 millió forintot kell
a kistérségnek a mûködésére költeni. Nagy
vita a települések között, hogy lakosság- vagy
tanulói arány alapján osszák fel ezt az összeget. Azon települések, ahonnan jelenleg
nem vagy csak 1-2 gyermek jár ebbe az iskolába, azok nem lakosságarányosan akarják
a fenntartási költségeket megosztani. Arra
azonban nem gondolnak, hogy a létszám
folyamatosan változik, arra nem lehet egy
intézmény mûködését alapozni. Felmerült
egyéb alternatív intézménymegmentô
lehetôség is. Az egyeztetések folytatódnak.
Egy biztos, szeptembertôl újra kell nyitnia
kapuit az iskolának. Tahitótfalu Képviselôtestülete azt a változatot támogatja, hogy
lakosságarányos költségmegosztással a kistérség vegye át az intézmény fenntartását.
Nyolcadik napirendi pontként Sajtos
Sándor alpolgármesterúr tájékoztatást adott
a folyamatban lévô és tervezett beruházások
helyzetérôl. A KMOP belterületi utak pályázatát szeptemberi határidôvel újra benyújtjuk. (Ezen pályáztunk, de nem nyertünk a
Sionhegyi út, Viola u., Nefelejcs u., Visegrádi
út, Rózsa u. Koós Károly u., Kertész u.
építésére. Reméljük most sike-resebbek
leszünk.) Tótfalui óvoda tetôfelújításához
mûszaki ellenôr 260 ezer forintos ajánlatát a Képviselôtestület elfogadta. A BajcsyZsilinszky utca felújítása megkezdôdött. Az
utca mindkét oldalán lakókat meg kívánja
szólítani az Önkormányzat, hogy a meglévô
járda építéséhez járuljanak hozzá, mert
önkormányzati költségvetésbôl csak a burkolat és a járdaszegély lesz finanszírozható.
Kilencedik napirendként három rendeletet fogadott el a Képviselô-testület. A kistérséggel közösen nyert GVOP pályázat okán
megvalósuló e-közigazgatás egyik eleme az
elektronikus ügyintézés. A Testület által
elfogadott rendelet 2008. június 30-tól lép
hatályba, mely szerint a www.tahitotfalu.hu
Tahitótfalu hivatalos honlapján egyes ügyek
és eljárási cselekmények elektronikusan
intézhetôk. Természetesen nem e-mailen
keresztül, hanem kizárólag az elektronikus
közigazgatási szolgáltatói felületen meghatározottak szerint. Ügyfélkapus regisztráció
és bejelentkezés után használható majd
ily módon a honlap adóügyben, mûködési
engedély-, építés-, szabálysértési és birtokvédelmi ügyekben.
2008. július 01-tôl Tahitótfalu Község
Képviselô-testülete helyi jelentôségû védett
természeti területté nyilvánította a Kônig
kertet, a Torda-szigetet és a Martuskaszigetet.
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A Képviselôtestület elfogadta a közterület-használatról szóló rendeletet.
Mellékletben rögzíti az önkormányzati
tulajdonban lévô közterületeken árusítható termékek sorát. (napilap,hetilap,
folyóirat,levelezôlap, virág, léggömb,
zöldség és gyümölcs, pattogatott és fôtt
kukorica, sült gesztenye, csomagolt
pirított tökmag, napraforgómag, földimogyoró, vattacukor és egyéb gyárilag,
vagy az elôállító által csomagolt cukorka, jégkrém, fagylalt, valamint az egyes
ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek
az adott ünnepen és az azt megelôzô 20
napban.) Nem adható engedély a községi
fôúthálózathoz tartozó közutakra, valamint az idegenforgalom szempontjából
jelentôs közterületekre, továbbá akkor,
ha a közterületi elárusítóhelytôl közúton
számítva 100 méteren belül hasonló cikkeket árusító üzlet mûködik. Az engedélyt a polgármester adja ki a hatályos
helyi díjakról szóló rendelet alapján.
Tizedik napirendként a parlagfû-mentesítési program ismertetése következett.
A Környezetvédelmi, Mezôgazdasági és
Katasztrófa-elhárítási Bizottság javaslata
alapján a külterületi utak mentén (évente
kifüggeszthetô) parlagfû-mentesítésre felhívó tábla kerül kihelyezésre.
Sz. J.
FIGYELEM!
A Duna parton – mind Tahiban, mind
Tótfalun – TILOS FÁT KIVÁGNI! Aki azt
teszi, szabálysértést követ el.

Anyakönyvi hírek
Ebben az évben eddig született
19 leány, 9 fiú, összesen 28 gyermek.
Megszülettem!
2008. május 29-én, nevem: Szabó Csenge
8008. június 01-én, nevem: Balla Alma
2008. június 02-án, nevem: Zvara Olivér
2008. június 09-én, nevem: Szalai Csilla
2008. június 18-án, nevem: Szántai Attila
2008. június 26-án, nevem: Herdics Katalin
Házasságot kötött 12 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Hosszú Béláné 85 éves Kossuth L. u. 9.
Mészár Árpádné 65 éves Vörösmarty u. 15.
Sipos Zoltán 75 éves Tompa M. u. 9.
Kövesdi Teréz 80 éves Dózsa Gy. út 18.
Kiss Sándorné 87 éves Kisköz 5.
Sörös Tóth István 47 éves Béke út 49.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat 2008. évi nyári
felújítási munkálatai
Tahitótfalu Községi Ökormányzat 2008.
évi költségvetésében tervezett karbantartási, felújítási keret terhére több intézményben elkezdôdnek a munkálatok,
kihasználva az óvodai, iskolai szünidôt.
Tahitótfalu
óvodában
tervezett
tetôcsere elmarad, mivel öt meghívott
kivitelezô egyike sem vállalta a munkát
a kiírásban szereplô feltételek mellett. A
meglévô jogerôs építési engedély alapján, így csak a következô évben tudunk
új közbeszerzési eljárást lefolytatni. Az
épület tetôszerkezetében lévô elektromos
rendszer felülvizsgálását, szabványosítási
ellenôrzését mind-ezek ellenére elvégezzük. Célszerûnek látszik a tetô felújítására
szánt összeg egy részét az utak vízelvezetésre, problémáinak megoldására fordítani, azt is elsôsorban az aszfaltburkolat
nélküli utaknál.
Tahi óvoda részleges felújítását
elkezdtük, mivel a beadott pályázataink
eredményérôl csak július végén várható eredményhírdetés. Olyan munkákat
terveztünk alapvetôen, amelyek sikeres
pályázat esetén is megvalósításra kerülnének. „Bölcsödei” épületrész valamenynyi nyílászáróját újakra cseréljük, a felsô
épület mindkét vizesblokkját felújítjuk,
két épület között fedett átjárót tervezünk,
majd festés, mázolást.
A Központi iskolában is több nyílászárót kicserélünk, Népházban a parketta
csiszolására, Sportcsarnokban a felvizesedés megszüntetésére, Orvosi rendelô
járdájának, ablakainak javítására, Konyha
festésére, mázolására kerül sor.
Elkészült a Bem utca burkolt vízelvezetô
árka és az Orvosi ügyelet elôtti részen
kialakításra került egy esztétikus fedett
gépkocsibeálló, ezzel javítva a kiszállások
idôigényét téli idôszakban.
Napokban készült el a Duna mellékág Tahitótfalui szakaszának rehabilitációs
terve, amelyet elvi vízjogi engedélyezésre
hamarosan beadunk. A terv abból a célból
készült, hogy a vízi turizmus fellendítésére és üdülési-rekreációs létesítmények
kialakítására milyen konkrét lehetôségek
vannak.
A Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása július
15-ig befejezôdik.
Az utak kátyúzását, javítását július közepén kezdjük. Az elmúlt évben 1500 m²-es
felületet tudtunk kijavítani, holott a felmérések szerint közel 4500 m² javítására
lett volna szükség. Tahi oldalon 1000 m²
-es felületet javíttattunk ki, a fennmaradó
részt Tótfalun.
Ebben az évben is közel azonos arányban tudunk útjavítást végezni. Ezzel együtt

át kell gondolni a hegyen lévô forgalmi
rendet, mivel a hegyen lévô utak zöme
nem alkalmas 25-30 tonnás jármûvek
közlekedésére. Az elmúlt évben is egy
több tengelyes 35 tonnás betonszállító
egy kanyarban gyakorlatilag letörölte az
aszfaltréteget, amely javítása több százezer
forintba került.
Jelenleg három pályázatunkat (iskolaóvoda felújítás, 8 tantermes iskola építés,
faluközpont kialakítása) a kiíró formailag
befogadta, értékelési, bírálati szakaszban
van.
A belterületi utakra elkészített pályázati
anyagot szeptemberig ismét beadjuk.
Dr. Sajtos Sándor
alpolgármester

PROGRAMOK
Folytatás az 1. oldalról
2008. július 9.
TETA ingyenes nyári programja
a Pihenôparkban
Játékok napja családoknak
Családsegítô és gyermekjóléti szolgálat
szervezésében
Idôpont: 9.30 - 12.30-ig
Helyszín: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky
u. (focipálya mögött)
A rendezvény ingyenes
2008. július 10-11-ig
TETA ingyenes nyári programja
a Pihenôparkban
Kállai Lovas Udvar Lovagoltat, íjászat
oktatás Mészáros István, Fábián Ildikó
Idôpont: 9.30 - 12.30-ig
Helyszín: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky
u. (focipálya mögött)
A rendezvény ingyenes
2008. július 14-18-ig
TETA ingyenes nyári programja
a Pihenôparkban
Kreatív tárgy, test és arcfestés „minden
ami belefér”
Idôpont: 9.30 - 12.30-ig
Helyszín: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky
u. (focipálya mögött)
A rendezvény ingyenes
2008. július 14-20-ig
Énektábor
Helyszín: Tahitótfalu Népház és a
Faluház
Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3 oldalról
2008. július 21-25-ig
TETA ingyenes nyári programja
a Pihenôparkban
Kosárfonás, nemezelés, filcelés, népi
étel és hangszer készítés
Vezeti: Sirkó Németh Mariann, Béres
Attila, Béres Gabriella
Idôpont: 9.30 - 12.30-ig
Helyszín: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky
u. (focipálya mögött)
A rendezvény ingyenes
2008. július 28-31-ig
Kerámia és mézeskalács készítés
Vezeti: Bércy Krisztina fazekasmester
Idôpont: 9.30 - 12.30-ig
Helyszín: Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky
u. (focipálya mögött)
A rendezvény ingyenes

Pintérház (alakuló faluház) 2008.
nyári nyitvatartása és programjai:
Nyitvatartás:
Hétfô 13.30 - 17.30
Kedd 13.00 - 19.30
Szerda 13.00 - 16.00
Csütörtök 13.00 - 16.00
Péntek -

-

Cím:
2021, Szabadság út. 2. (sportcsarnok
után lévô elsô épület a váci rév irányába)
Tel.: 06/26 585-028
Kedd
- Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása (elôzetes egyeztetés szerint)
- Bibliai elôadás 18.00 - 19.30-ig

X. Eperfesztivál
Folytatás az 1. oldalról

A véradáson közel 150 fô adott vért, amely a
Vöröskereszt munkáját és az önkénteseket dicséri.
A hajókiránduláson résztvevôk a közvetlen
környezetünk természeti szépségében gyönyörködhettek. A strandfoci és röpi a vállalkozó kedvû
sportolni vágyók teljesítményét mérte… míg az
íjászat nemcsak bemutatót, de oktató feladatokat
is vállalt.
Egy pici hiányérzet még mindig van az eper
miatt, de az egész faluban közel százan árultak
epret a Fesztivál helyszínén és az utak mentén…
Mindent összegezve ez az év az együttgondolkodásról és a jó kompromisszumokról szólt…!
Van még mit csiszolni…Talán már a
Nyárbúcsúztatón.
Köszönjük hát mindazoknak ezúton, akik nemcsak a X. de mind a tíz Eperfsztivál elôkészítésében,
lebonyolításában segítkeztek, közremûködtek.
Felsorolni is nehéz lenne ôket, ezért csak a X.

Eperfesztivál megrendezésében résztvevôknek
mondunk külön köszönetet:
Köszönjük!!!: - Magyar Zoltánnak, aki a területet
évek óta ingyenesen bocsájtja rendelkezésünkre; a
konyha dolgozóinak és mindazoknak, akik a lekvár
fôzésben segítettek, sürögtek-forogtak; a fotó kiállítás alkotóinak, rendezôinek, ügyelôinek; a hivatal fizikai állományának és a közmunkásoknak; az
„epres” vásárt segítô pedagógusoknak és köztisztviselôknek; a strandfoci és röpi szervezôinek; a
Kultúrális Pinceklub vendégeinek a részvételt
(köztük Pitti Katalinnak); a TETA elôkészítésben
és lebonyolításban vállalt szerepért; az Íjászoknak
a bemutatót és az oktatást; a Laki-Cukinak az óriás
tortát; Németh Mariannak az eper és virágkosarakat; az epres sütemények készítôinek a finomságokat; a lovasoknak a felvonulás elôkészítését,
az iskolás és óvodás gyerekeknek a fellépést, a
mesében; az epres gazdáknak az epret; a segítô
képviselôknek, továbbá a támogatóknak!
Tóth János jegyzô

Szerda
- Családsegítô Szolgálat ügyfélfogadása
(elôzetes egyeztetés szerint)
2008. július 14-20-ig
- énektábor

2. eperart
2008. június 6-án Rostetter Szilveszter
orgonaestjét hallgathattuk meg a református templomban. Az orgonamûvész, zenetudós rendszeres vendége Tahitótfalunak,
hisz minden nyáron orgonajátékával örvendezteti meg a „Sziget Hangja Ökumenikus
Mûvészeti Hét” közönségét. Az Eperarton
viszont elôször járt nálunk. Azok, akik nem
jutottak el a hangversenyre, azok is bele-
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hallgathattak, hiszen a koncerten ott volt
a Dunakanyar televízió, és már mûsorra is
tûzte a mûvésszel készített riporttal egyetemben.
Június 7-én “Ifjú muzsikusok Kecskemétrôl” adtak ígéretes koncertet a baptista gyülekezeti házban. Marosi Ágnes, aki
zeneiskolánk hegedû szakos növendéke
volt, most brácsán játszott. Két iskolatár-

sát hívta vendégfellépônek: Csernus Verát
és Csôvári Dórát, akik fuvoladarabokat játszottak. Mindhárom hölgy most végzett a
kecskeméti Kodály Zoltán Zenemûvészeti
Szakközépiskolában. Bíró Ágnes (brácsa)
és Berényi Bea (fuvola) tanítványai most
felvételiznek a Zeneakadémiára. Sok sikert
kívánunk nekik!
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Június 8-án a római katolikus templom
9 órás szentmiséjén a dunabogdányi Cecília
Kórus énekelt Ott Rezsô vezetésével. A kórussal
2 éve vettük fel a kapcsolatot, amikor kórustalálkozón láttuk ôket vendégül. Tavaly szerettük
volna meghívni ôket az Eperart-ra, de akkor
egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak eljönni.
Most Halmos László: H-moll miséjét adták elô
nagyszámú érdeklôdô elôtt. Köszönjük a katolikus gyülekezet által készített szeretetvendégséget.
Úgy gondoljuk, hogy az Eperfesztivál színes
programját idén is sikerült még jobban színesíteni. Köszönet a gyülekezeteknek, akik a
házigazdái voltak a programoknak, köszönet
a fellépôknek, hogy idejüket és energiájukat
ennek a rendezvénynek szentelték, és köszönet a közönségnek, hogy megtisztelték a 2.
Eperartot. A három jótékonysági koncerten
befolyt adomány összesen 90.080.- forint volt,
melyet a drávaszögi magyarajkú gyermekek
táboroztatására fogunk fordítani.
Köszönettel: Vox Insulae Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület, szervezô
Sz. J.

Kiállítás az
Eperfesztiválion és
a Pintérházban
Az elmúlt évekhez hasonló képen, idén is
megrendezésre került az Eperfesztivál.
A számos változatos program mellett a nagyérdemû több újdonsággal ismerkedhetett meg.
Az egyik ilyen különlegesség a Korvinás Alkotó
Tábor volt, ahol a rendezvény ideje alatt változatos
kézmûves foglalkozások várták az érdeklôdôket.
A tábor melletti kisszínpad adott helyet a gyerekeknek szóló mûsorszámoknak.
Idén sem maradhatott el az évrôl évre változó
témájú és magas színvonalú kiállítássátor sem,
melyet helyi mûvészeink közremûködésével, valamint a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítványnak
köszönhetôen szemlélhettünk meg.
Idén fotókiállítás volt, amely az Ami az „Életképek
a XX. Századi Tahitótfaluból” címû könyvbôl kimaradt címet viselte.
Ez a kiállítás Almássy Csaba, Bor Zoltán és
Kollok Alajos helyi vonatkozású képeibôl volt
összeválogatva.
2008. nyár végétôl megtekinthetô ez a páratlan anyag a Pintérházban (alakuló faluház) 2021
Tahitótfalu, Szabadság út 2. szám alatt.
Mengyi Gábor

A könyvtár nyári nyitvatartási rendje
2008. június 25.
2008. július 2.
2008. július 9.
2008. augusztus 14.
2008. augusztus 21.

1600-1800
1600-1800
1600-1800
1600-1800
1600-1800

Községi képviselôtestületi
jegyzôkönyv bejegyzése
a tahitótfalui Kis-Duna-híd
vasszerkezetének újjáépítésérôl 1947.
(2. rész)
A község színmagyar törekvô és
legfôképpen a budapesti piacokra termelô
földmûvelô népe nagyon fájlalja, hogy a
Pénzügyminiszter Úr mereven elzárkozott,
attól, hogy az Asztória szállóra ideiglenesen
házadómentességet adjon, illetôleg utóbb
pedig készpénz hozzájárulás helyett csupán 150.000 forint államkölcsönt hajlandó
nyujtani. Hiszen az Asztória szállóból olyan
óriási adójövedelme van az államnak, hogy
tekintve az ujjáépítés sürgôs és életbe vágó
közérdekû voltát, az adómentesség megadása,
illetôleg megfelelô számottevô összegû hozzájárulás adása csak igen elenyészô, egészen
csekély bevételi veszteséget jelentett volna
az állami bevételeknél. Reméljük és bízunk
abban mégis, hogy a Pénzügyminiszter Úr
ujból megfontolás rmelô dolgos és produktív
lakosságának legalább 250.000 forint hozzájárulás adásával.
Szente József nemzetgyûlési képviselô,
képviselôtestületi tag teljesen egyetért az elöljáróság elôterjesztésével és javaslatával, mivel
a tervezett Duna-híd ujjáépítése elsôsorban
Tahitótfalu, de egyben a szentendrei sziget
né gy színmagyar termelô lakosságának legfontosabb létérdeke, s a mint mondotta ezért
követett el eddig minden lehetôt aziránt,
hogy a híd sürgôsen megépítessék és hajlandó
a képviselôtestülettel egyetértve a sziget és Tahitótfalu lakossága további fejlôdése és gazdasági érdekében
a legmesszebbmenô s a legsulyosabb terhet
jelentô anyagi áldozatokat vállalni. Ölbetett
kézzel nem várhatjuk be, míg a község derék,
dolgos és produktív termelô és a budapesti
piacokat ellátó lakossága visszafejlôdik, elszegényedik és visszaesik a nyomuruságba.
Benedek István képviselôtestületi tag
hasonló értelemben szólalt fel, mint az
elôzô felszólaló, Üller András tag javasolja
a képviselôtestületnek egy szûkebb körû
hídépítési bizottság megalakítását, mely szerint állana az elôljáróságból és mellette Dr.
Mesteházy Béla és Benedek István kiküldött
képviselôtestületi tagokból.
Üller András elôbbi indítványához többen
is felszólaltak elfogadni javasolják ezen indítványt.
Elôadó fôjegyzô és egyben az elôljáróság
javaslata az, hogy: vállalja magára a község
a cca. 550.000 forintos terhet oly értelemben, hogy biztosítékul leköti az ujjáépítendô
hídját, illetôleg a hídvámot oly összegû törlesztési részlet mellett, amennyi a hídvám

jövedelembôl évente futni fogja. Egyben a
Pénzügyminiszter Urtól ismételten kérjen
250.000 forintos hozzájárulást a már kifejtett okok és indokok alapján, hogy ezzel
elviselhetôbbé tegye a lakosságra nehezedô
és hosszu idôn át fizetendô, a rendesnél magasabb összegû, tehát igen terhes hídvámot a
híd sürgôs megépítése Tahitótfalu község
és a szentendrei sziget 20.000 fônyi színmagyar, sorgos és produktív lakosságánák
legelsôbbrendû létérdeke. Az elôljáróság egyben kéri a képviselôtestület hozandó határozatára sürgôsség kimondását is.
Letárgyalás és megvitatás után az elöljáróság határozati javaslatára egyenkénti, névszerinti szavazásra tette fel a kérdést.
A megejtett névszerinti szavazás eredménye:
Az elôljáróság javaslata mellett „igennel”szavaztak: Üller András, G Csereklye István,
Maróthi István, B Szabó János, Dr Mesterházy
Béla, Dr Kass Ferenc, Benedek István,
Bencsik András, Mrekvicska Gyula, Jánosi
Ferenc, Rajos István, Szente József, Verebes
Sándor, Csörgi Sándor, Budai András, Kovács
János, Gille József, Pittner Benedek, Adamik
László, U Csereklye Sándor, Kálmán István,
Bencsik István, Zbugyella István, Székházi
József, Fülöp Vilma, Ossvald Ferenc, Németh
Sándor, A Szente István, Csizmadi János,
Kádas György és V Szabó István.
Leadatott összesen 31 szavazat, kik valamennyien „igennel” szavaztak.
„Nemmel” – nem szavazott senki.
(Folytatjuk)
Az írást az eredetivel megegyezô helyesírással közöljük.
Köszönjük Kádas Györgynénak és Horányi
Sándornénak, hogy a jegyzôkönyvet rendelkezésünkre bocsátotta.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula
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Tiszta Forrás Tahiért Szociális és
Kulturális Egyesület
Cím:2022Tahi Ereszvények u 41.
Email:bemi91@t-online.hu T:30 5053077 és
26-385236
Elnökség: Konkoly Kornél (elnök),
Tamás Ernô Móric,Tolnai Miklós
Tagok száma: 62
Adószám: 18719538-1-13
Az Egyesület alapvetô céljának elsôdlegesen
a karitatív tevékenységet, valamint a társadalmi tudatformáló és környezetvédelmi
tevékenységet tekinti. Ezen belül különösen
fontosnak tartja az idôsek és rászorulók
támogatását például az ételhez való hozzájutás megszervezésével, takarítással, valamint a

háztartási gépek megjavításával, és minden
olyan egyéb módon, amellyel a rászoruló
részére segítség nyújtható.
Az Egyesület tevékenységével a környezet védelmét, valamint az ehhez szükséges
szemlélet kialakítását kívánja segíteni oly
módon, hogy természetjáró programokat
szervez a Pilis világának megismerése érdekében, gyalogosan és biciklivel, valamint
turistapihenô kialakítását kezdeményezi,
illetve megszervezi az ennek kialakításához
szükséges munkát.
Az emberek természetbarát szemléletének kialakítása érdekében ismeretterjesztô
elôadásokat szervez az alábbi területek
széleskörû ismertetése érdekében: gombaismeret, a környezetünkben élô madarak

megismerése, téli gondozása és gyógynövény ismeret, valamint az egészséges életmód alapvetô feltételei, illetve szemlélete.
Továbbá elôsegíti és támogatja a lakókörnyezet szépítését fa és egyéb zöldnövényzet ültetésével, valamint a hulladék környezetbarát
módon történô kezelését, illetve lehetôség
szerinti felszámolását.
Az Egyesület a társadalmi tudatformálás érdekében hagyományôrzô programok
szervezését (agyagozás és egyéb kézmûves
foglalkozás) kívánja megvalósítani, valamint
egyéb, elsôsorban kulturális programok szervezésével és támogatásával kíván részt venni
a település kulturális életében.
Konkoly Kornél

KISTÉRSÉGI HÍREK
Kiemelkedô pályázati siker a Kistérségi
Társulásnál
Hét és félmillió forint kulturális célokra
Pályázati szempontból is beigazolódott a térség kulturális összefogására épülô Dunakanyar
Nyári Játékok létjogosultsága. Egyedülálló sikert
könyvelhet el ugyanis a Pilisi-Dunakanyar azzal,
hogy máris 7,5 millió forintnyi pályázati támogatás elnyerésérôl számolhat be.
A Reneszánsz Év keretében hirdette meg az
OKM 2008. februárjában a Közkincs Program
térségi szintû pályázati felhívásait, melyre kistérségünk két anyagot nyújtott be, s mindkét
pályázatunk sikeres is volt – tájékoztatta lapunkat
Vámos Attila a kistérségi iroda vezetôje.
A térségi kulturális élet tervezési, fejlesztési feladatainak összehangolására, a Nyári
Játékok koordinálására létrehozott Közkincs
kerekasztal mûködtetéséhez 600.000 Ft támogatást nyertünk. A kerekasztal célja, hogy
a kistérségi kulturális szakemberek, a civil
szervezetek koordinációs csoportként aktívan
részt vegyenek a térség egységére irányuló
teremtô és alkotó folyamatban.
A Közép-Magyarországi Régióban egyedüli
nyertesként pedig kistérségi közmûvelôdési referens foglalkoztatására, kulturális szolgáltató iroda
fejlesztésére 6.950.000 Ft támogatásra találta
érdemesnek a kiíró a kistérségi irodát. A referens feladata többek között a térségi információs
hálózat létrehozása, évente ismétlôdô programok
(Nyári Játékok és a szeptemberi Dunakanyar
Aquavity sportrendezvény) szervezése. A térség
mûvelôdéstörténeti hagyományát összefoglaló
kutatás, az aranykor nyomába eredô, - az ómagyar, az Árpád-házi, bizánci görög, valamint a
reneszánsz hagyatékot bemutató szakmai anyag,
speciális monográfia elkészítése is ebbôl a forrásból valósulhat meg.
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Indul a Dunakanyar Aquavity
Újabb izgalmas kezdeményezésnek
lehetnek majd tanúi vagy akár résztvevôi
a térségben élôk és a Dunakanyarba látogatók szeptember második hétvégéjén. A
Szentendrei Duna-ágban hagyományteremtô
szándékkal „kincskeresô kalandtúra” indul
szeptember 13-a szombat reggelén, míg
Szentendre belvárosában egész napos sportfesztivál zajlik majd. Az esemény összefogója a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulásának Irodája,
csatlakozó partnerei pedig a térségi települések önkormányzatai, vízisport-egyesületei.
A Szentendrei Duna-ág páratlan szépségére építve, olyan élmény gazdag eseményt
indítanak útjára a szervezôk, melyen keresztül az egész térség, mint egység mutatkozik
meg és válik vonzóvá, megismerhetôvé.
Amint azt Stiglmayer Gábor fôszervezô
elmondta – a cél aktív részvételre bírni a
térséghez kapcsolódó közösségeket, velük
együttmûködve országossá, vagy akár nemzetközivé szélesíteni a kalandos versengésben résztvevô flottillák körét, mert a csapatok természetesen vízen közelítik majd meg
az újabb és újabb állomáshelyeket. Fontos
célkitûzés az is, hogy a rendezvénnyel
fokozzák a Pilisi-Dunakanyar településeinek
ismertségét, úgy hogy közben vendégszeretetükkel a személyesség varázsával mutatják
be valódi értékeiket.
Mindemellett hangsúlyos célja a
szervezôknek az is, hogy felhívják a figyelmet
a közös sportolás élményére, a napi mozgás
fontosságára és örömére úgy, hogy az esemény egyszerre nyújtson közösségi, kulturális és sport élményt a résztvevôknek.

Elnyert kistérségi sportpályázatok
2007 után ebben az évben is három-háromszázezer forintos támogatást nyert el a kistérségi
iroda közremûködésével négy sportegyesület.
Nyári táborok szervezésére pályázati támogatásban részesül a Magyar Vár Alapítvány, a GÓLIÁT
Diák és Szabadidô Sport Egyesület, a Magyar
Profi Kick és Thai Box Szervezet, illetve a
„HÓD” Honismeret Túraegylet. 2008-ban is azon
egyesületek részére nyújtott be pályázatot a
kistérségi iroda, ahonnan az elsô megkeresések
érkeztek, hiszen kistérségenként limitált számú
pályázat volt beadható. Érdemes tehát figyelni
a kiírásokat.
Jogi és ifjúság referens a kistérségnél
2008. májusától dr. Török Balázs személyében
újabb szakemberrel egészült ki a kistérségi iroda
csapata. A jogász kolléga
a térség ifjúsági ügyeinek
összehangolása mellet
– ami nagymértékben
jelenti a további pályázati
lehetôségek kiaknázását
is – az általános jogi feladatokban mûködik majd
közre.

MUNKALEHETŐSÉG!
Jó kézügyességgel rendelkező női
munkaerőt keresünk hosszútávra visegrádi
műhelybe, egésznapos állandó, betanított
munkára.
Jelentkezés a 06-30-3540-898-as számon.
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Javaslat Szentendre és térségének
közlekedési kiszolgálására
A XIII. kerületi rendezés kapcsán az Árpád hídi
autóbusz-állomás 2008. második félévében megszüntetésre kerül, így az innen induló járatok budapesti
végállomása is módosul.
Második ütemben a 11-es úton Szentendre felôl a
fôvárosba közlekedôjáratok kerülnek áthelyezésre,
melynek feltétele az új Megyeri híd átadása. Az M0
északi körgyûrû egyik legfontosabb része a 2-es
és 11-es utakat összekötô híd, melynek a helyközi
közlekedésbe történô bekapcsolásával megvalósul
az Észak-Budát és Észak-Pestet összekötô kapcsolat,
ugyanakkor a budai oldalon a HÉV közlekedés továbbra is biztosítani tudja az eljutási lehetôséget.
Vizsgálatunk alapján megállapítható, hogy az autóbuszok elsôsorban Budapest irányába késnek jobban.
A reggeli csúcsidôszakban 6:40 órától folyamatosan
növekszik a járatok késése, mely 8:30 óra körül
Árpád híd autóbusz-állomási érkezéseknél eléri a 4070 percet is.
Érdekesség, hogy az autóbuszok Budapesten nem
Pünkösdfürdô u. és Raktár u. közötti szakaszon torlódnak, hanem közvetlenül az Árpád híd budai, illetve
pesti hídfôjénél kialakuló forgalmi dugókban.
Új útvonal, végállomás, menetidô
A fentiek alapján a Megyeri híd átadásával egyidejûleg a járatok a jelenlegi útvonal helyett a Megyeri
híd – Váci útvonalon közlekednek Újpest Városkapu
metróállomásig.

Új megállóhelyek a 2-es fôúton
- Budapest, Újpest Városkapu
- Budapest, TUNGSRAM Rt.
- Budapest, Fóti út
- Szentendre Papírgyár
- Szentendre, Egyetem
- Szentendre, autóbusz állomás
Reggeli csúcsidôszak
A reggei csúcsidôszakban a Budapestre közlekedô
járatok számának változását összességében nem tervezzük, azonban a jelenleg Szentendre, Püspökmajori
lakóteleprôl induló járatainkat Békásmegyer HÉV
állomásig(tól) (Heltai Jenô tér) közlekedtetjük, a
jelenlegi járatgyakoriság mellett. A menetrendeket
úgy alakítjuk ki, hogy az autóbuszokat a különbözô
irányokból egyszerre érkeztetjük Szentendre, autóbusz-állomásra, így utasainknak lehetôsége van az
útirányok tetszôleges kiválasztására, a járatok közötti
átszállásra. Tekintettel arra, hogy a BKV – HÉV járatok
Szentendrérôl 7-10, Békásmegyerrôl 5 percenként
indulnak, ezért az átszállásoknál elsôsorban az autóbusz-autóbusz kapcsolatokat vesszük figyelembe.
Napközbeni közlekedés
A napközbeni közlekedést jelenlegi járatgyakoriság
mellett biztosítjuk. A békásmegyeri kapcsolat biztosítása érdekében a délelôtti órákban is indítunk járatokat
Szentendre, Püspökmajori lakótelep – Békásmegyer (
és vissza ) viszonylatokban.

Délutáni csúcsidôszak
A délután folyamán a jelenlegi menetrend szerint
óránként 4 alkalommal, ütemesen, 15 percenként
indítunk Budapestrôl Szentendre felé járatokat, mely
gyakoriságot a megváltozott útvonalaknak megfelelôen tartunk meg.
Esti idôszak
Az esti idôszakban – 20:00 óra után – járatgyakoriságban nem tervezünk változást.
Díjszabási változások
Az új útvonal 1,7 km-el kevesebb a jelenleginél,
mely egyes viszonylatokban bérlet és menetjegy
árcsökkenést jelenthet (Szentendre - M0 Megyeri híd
- Budapest, Újpest Városkapu).
Az új átszállási kapcsolatok a rendszeres, bérlettel
rendelkezô utasok számára nem jelentenek további
változást, míg a menetjegyes utasok számára olyan
díjszabási konstrukció kialakítását tervezzük, mely
nem jelent díjnövekedést (Szentendre - Békásmegyer
– Budapest, Budai oldal).
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

A Posta nem tervezi a nyugdíjak
kihordásának megszûntetését.
Dunakanyar
Takarékszövetkezet

Kedves Barátom! - Ökumenikus Mûvészeti Hét
Szeretettel várunk a VIII. Sziget Hangja Ökumenikus
Mûvészeti Héten 2008. július 14-20. között
Tahitótfaluban, a reneszánsz jegyében.
Amit kínálunk:
Családbarát tábor, ahol a felnôttek énekkari munkája
alatt a gyermekekkel képzett keresztyén pedagógusok foglalkoznak.
Karvezetô: Zákányi Bálint karvezetô, egyházzenész
Vendég karnagy: Rostetter Szilveszter karnagy,
zeneszerzô, orgonamûvész
A tábor anyaga:
Lasso: Super flumina Babylonis; Friderici: Baráti kör;

Banchieri: Contraponto bestiale alla mente; Lasso:
Zsoldos szerenád; Gumpelzhaimer: Úristen, szánj
meg; Hassler: Ünnepre jöttünk; Isaac: Innsbruck;
Napi program:
reggel: 8.30 órakor közös áhitat, majd beéneklés a
gyermekekkel együtt
délelôtt: 9.00 órakor szólampróbák és összpróba,
párhuzamosan gyermekfoglalkozások
ebéd: 13.00 órakor
délután: pihenés, szabad foglalkozás, kirándulás a
környéken, strandolás
este: 19.00 órakor zenés áhitat, minden este más
helyszínen, más és más elôadókkal

Érkezés: hétfôn reggel 9.00 órára - kérünk, ne késs,
hogy 10-kor már énekelhessünk!
Zárónap programja:
- közös énekkari szolgálat az istentiszteleten
- ebéd a tábor résztvevôi és meghívott családtagjaik,
barátaik számára is
Szervezô: Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület 2021-Tahitótfalu, Hôsök tere 7.
Bankszámlaszám: 64700021-10011049
Jelentkezés, információ: Szabó Judit
Tel.: (26)386-708; (20)543-1269
szigethangja@dunainfo.net

Jelentkezési lap
Szeretnék a VIII. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Héten részt venni.

Étkezést: kérek / nem kérek / csak ebédet kérek (megfelelô rész aláhúzandó)

Nevem: ……………………………….............................................……..
Címem: ………………………………………………................................
Telefonszámom, amelyen elérhetô vagyok: .………………..………….…..
e-mail címem:
…………………………………………….............…
Életkorom: ………. év Felekezetem: …………………........................…….
Kórus, amiben énekelek:…………………………...…… (nem elôfeltétel!)
Hány éve, és melyik szólamban: ……………….., ……….. éve
Szállást: kérek / nem kérek
(megfelelô rész aláhúzandó)

Gyermeket hozok:
név: ……………………… életkor:………felekezet: ……………………
név: ……………………… életkor:………felekezet: ……………………
név: ……………………… életkor:………felekezet: ……………………
név: ……………………… életkor:………felekezet: ……………………
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Közlemény
Közlemény a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatairól
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány / továbbiakban : alapítvány (adószám:
18699636-1-13; székhely: 2021-Tahitótfalu, Gát utca
6.) ezúton ismerteti a 2007. évi közhasznú tevékenységének fôbb adatait :

G. Passzív idôbeli elhatárolás
Források összesen

Éves Beszámoló
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgó eszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív idôbeli elhatárolás
Eszközök összesen
D. Saját tôke
I. Induló tôpke
II. Tôkeváltozás

III. Lekötött tartalék
IV. Tárgyévi eredm. alaptev.
(közhasznú tev.)
V. Tárgyévi eredm. vállalkozási tev.
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

( ezer ft-ban)
138
138

389

527

527

Az Alapítvány 2007. évben különösen személyes közremûködést ((programok lebonyolítása (pl.:
bábszínház)), rendezvények szervezése (pl.: az eperfesztiválon: a diákalkotók II. országos ûzzománc
kiállítása, a nyári programok, az „adventi hét” stb.))
és pénzügyi lehetôségeihez mérten némi anyagi
kiadást (pl.: a Hagyományôrzô Kör támogatása)
tudott nyújtani közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében.

Az Alapítvány a következô években céljainak
megfelelôen - azaz a sportolási, szabadidôs tevékenységek feltételeinek megteremtéséhez, Tahitótfalu
közterületeinek rendben tartásához környezetének megóvásához, valamint kulturális értékeinek
megôrzéséhez, megóvásához- kíván támogatást
nyújtani.
A 2007. évrôl készült közhasznúsági jelentés az
Alapítvány székhelyén megtekinthetô.

Az Alapítvány 2007. évben sem pénzbeli, sem
természetbeni juttatást nem nyújtott vezetô tisztségviselôi részére.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 2007. évben támogatták, segítették
Alapítványunkat céljai megvalósításában. A következô években is törekszünk arra, hogy céljaink
elérése érdekében Tahitótfalu Önkormányzatával,
a helyi lakossággal, a helyi szervezetekkel, intézményekkel még szorosabb kapcsolatot sikerüljön
kialakítani Tahitótfaluért való „közös tenni akarás
érdekében.”

Az Alapítvány 2007. évben 200.000,- Ft támogatást nyert a Nemzeti Civil Alaptól, valamint SZJA 1%

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma

389

527

bevételbôl 95.194,- Ft összeg került Alapítványunk
folyószámlájára. Tahitótfalu Önkormányzata
400.000,- forint támogatásban részesítette alapítványunkat.

ESTI ZENÉS ÁHITATOK
VIII. SZIGET HANGJA Ökumenikus Mûvészeti Hét 2008. július 14-20.
Július 14. hétfô 19.00 h
ROSTETTER SZILVESZTER RENESZÁNSZ
ORGONAESTJE
Szigetmonostor, római katolikus templom
Július 15. kedd 19.00 h
RENESZÁNSZ TÁNCHÁZ
TÁNCMESTER: PÉTER BOGLÁRKA
ZENÉL: UNGARESCA CONSORT
Tahitótfalu, Népház
Július 16. szerda 19.00 h
TÓTH EMESE RENESZÁNSZ CIMBALOM-ESTJE
Tahitótfalu, római katolikus templom
Július 17. csütörtök 19.00 h
„SZÜLETÉSTÔL AZ ÚJJÁSZÜLETÉSIG”
TÍMÁR SÁRA NÉPDALÉNEKES ÉS KÁNTOR
ZSUZSANNA ELÔADÓMÛVÉSZ ESTJE
Kisoroszi, református templom
Július 18. péntek 19.00 h
SZIGET HANGJA ÖKUMENIKUS MÛVÉSZETI
HÉT KÓRUSÁNAK HANGVERSENYE
Pócsmegyer, református templom
Július 20. vasárnap 10.00 h
SZIGET HANGJA ÖKUMENIKUS MÛVÉSZETI
HÉT KÓRUSÁNAK ZÁRÓHANGVERSENYE
Tahitótfalu, református templom

A zenés áhitatokra a belépés ingyenes,
adományokat örömmel fogadunk
DÉLVIDÉKI (HATÁRON TÚLI) MAGYARAJKÚ
GYERMEK
SZENTENDREI-SZIGETI
TÁBOROZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA.
számlaszám: 64700021-10011049
információ: szigethangja@dunainfo.net
www.tahitotfalu.hu

A mûvészeti hetet a VOX INSULAE Sziget
Hangja Közhasznú Egyesület szervezi.
Támogatók:
Tahitótfalu Önkormányzata, Dió Pékség
Tahitótfalu, Zöldség Gyümölcs Vegyesbolt
Tahitótfalu Hôsök tere, Háztartási Bolt
Tahitótfalu Hôsök tere, Nemzeti Civil
Alapprogram, CBA

Fogarasi Diána: Júliusi színek és hangulatok
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Életregény - Péreli Zsuzsa életmû-kiállítása

Kulturális „jó hír”, hogy községünk híres
lakójának az parmûvészeti Múzeumban kiállítása van. Jó szívvel ajánljuk minden mûvészetet
és szépet szeretô olvasónknak.
Az “Élet-Kép-Regény” címû életmû-kiállítás
Péreli Zsuzsa textilmûvész több mint 30 éves
munkásságának legkülönbözôbb mûfajokban
született alkotásait mutatja be. A tárlaton - részben a múzeum saját gyûjteményében ôrzött,
részben más hazai köz-, és magángyûjteményekbôl kölcsönzött - régebbi munkák mellett
egy külön erre az alkalomra készített új alkotás
is szerepel. Az ismert textilmunkákon kívül a
mûvész elsô ízben mutatja be korai olajpasztell
képeit és grafikai mûveit. A kiállítás anyagában
több mint 70 kárpit, valamint számos grafika,
kollázs, akvarell szerepel.

A kiállítás május 22-tôl szeptember 14-ig látogatható az Iparmûvészeti Múzeumban.
Kurátor: E. Nagy Katalin
A Péreli életmû-kiállításhoz kapcsolódó programok, foglalkozások:
Péreli Zsuzsa “Élet-Kép-Regény” címûéletmûkiállításához kapcsolódóan az Iparmûvészeti
Múzeum a következô, minden korosztályt megszólító, interaktív programsorozattal várja a
látogatókat:
Tárlatvezetés:
elôre egyeztetett idôpontban
(456-5113, zsofia.kancler@imm.hu)
Osztályfoglalkozások:
elôre egyeztetett idôpontban
(456-5107, muzeumpedagogia@imm.hu)
A gyerekek megismerkedhetnek a hazai iparmûvészet egyik legjelentôsebb textilmûvésze,
Péreli Zsuzsa mûhelyével. Megismerhetik,
milyen anyagból, milyen technikával, milyen
eszközökkel készültek a kiállított alkotások,
és maguk is alkothatnak a múzeumpedagógiai
foglalkozás során.
Alkotóház - Iparmûvészeti môhely kicsik-nek
és nagyoknak:
2008. augusztus 2. 1500-1700: Szövött üzenetek

2008. szeptember
gyapjúszálak

6.

1500-1700:

Titkos

A szombati családi napokon Péreli Zsuzsa
életmû-kiállításán keresztül a látogatók a textilmûvészet anyagaival, technikáival ismerkedhetnek meg, valamint tárlatvezetésen vehetnek
részt.
Kárpit Akadémia - Gondolatébresztô tárlatvezetés, elôadás, beszélgetés:
2008. augusztus 13. 1730-1900: Beszélgetés
Péreli Zsuzsával
2008. szeptember 10. 1730-1900: Metafizikus
alkotások a textilmûvészetben
Teaház idôseknek - Tárlatvezetés és beszélgetés egy csésze tea mellett:
2008. július 16. 1500-1700: A kárpitszövés fortélyai

Számítógép-szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.

GÁZ, VÍZ, FŰTÉS, SZANITER,VILLANY KISÁRUHÁZ
Tahitótfalu, /bent a szigeten / Szabadság út 15. Kék Duna Szövetkezet udvarán /Váci rév felé/
Hívjon: Tel/fax: 26-386-721, 06-30-9515-484, Nyitva tartás: H-P: 7.30-17.00 Szo: 8.00-12.00
-Teka gránit mosogatók, csapteleppel 49.900,- Ft-tól 62.900 Ft-ig,
- Konyhai beépíthető gépek akciós áron -GARDENA kert építés! Minőség megfizethető áron!
-SANIT WC tartály falba építhető+fali wc csésze+ wc tető 36.000-ft-tól
-RAVAK, RIHO (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak) 10 % kedvezmény
-MARMITE öntött márvány mosdó, kád. SCAVOS bútorok
-Gáz és vegyes tüzelésű álló kazánok
-Radel, Radeco, Vogel Noot stb. radiátorok -Villanyszerelési anyagok raktárról vihetők
Kivitelezőt keres segítünk!
E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Fizetés bankkártyával is
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VASTELEP

UTAZNI SZERETNE?

Parkettázás,
felújítás!
Ingyenes
felmérés,
tanácsadás!

IBUSZ, Kartago,
Neckermann,
stb. útjait nálunk
AKCIÓSAN foglalhatja!
Last minute utak, repülőjegy,
utasbiztosítás.
BAUER UTAZÁSI IRODA
Visegrád, Fő u. 46.
(A templomtól 20 m,
a Korona Galéria mellett)
Tel: 26/397-127 • Eng.
sz.:R-1772/98
www.bauerreisen.hu

Családi házak energetikai
tervezését, ellenőrzését,
energetikai tanúsítványok
készítését vállalom
Téglássy Györgyi okl. építészmérnök
2022 Tahi, Nefelejcs u.6.
gyorgyi@teglassy.hu
20/953 2389

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

Tanító néni
06-20-3109501

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

MIHALIK DÉNES
KŐMŰVES MESTER
Tahi, Bartók Béla utca 13.
Telefon: 06-26/386-916
06-20/9458-821
Teljes kivitelezés!
felújítás, tatarozás, villany,
víz, fűtés és egyéb
szakipari munkák
Drywitt homlokzati
hőszigetelő rendszer

T

Épülettervezés, kivitelezés

Alsósok
korrepetálását
vállalom!

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

TE

DORCA KFT.

06-20952-1324

Tahitótfalu, Szabadság út 48.

ÔTÁ

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R

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

cserepek, gyári áron kiszállítással

SZÁRAZ TÜZIFA
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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évforduló
1978. július 20-án helyezték ünnepélyesen
forgalomba a Szentendrei-szigetre vezetô
hidat. Az idén 30 éves hidunkat szeretnénk
megünnepelni, és nevet adni neki. Mint
korábban hírül adtuk, a Tildy Zoltán híd nevet
a Földrajzi Bizottság már jóváhagyta. Ezt az

évfordulót és a „keresztelôt” szeretnénk méltó
képen megünnepelni. A tervezett kiállításhoz
várjuk azokat a dokumentumokat, írásokat,
képeket, amelyek a mostani Tildy Zoltán
hídról, ill. az elôzô Almássy hídról készültek.
A dokumentumokat a Polgármesteri
Hivatalban adhatják le.

ÁGI VIRÁG
Új virágüzlet nyílt!
Tahi Szentendrei út 73. sz. alatt (Szöszi” vegyesbolt mellett)
Cserepes növények, vágott virágok, palánták, kaspók, kosarak, száraz díszek,
alkalmi csokrok, sírcsokrok, koszorúk, virágkosarak, és tálak
KÉSZÍTÉSÉT VÁLLALOM RENDELÉSRE IS!
Kedvező árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Nyitva: H-P-: 9,00-18,00 Szo.: 8,00-17,00V.: 9,00-13,00

Gyakorlattal rendelkező virágkötőt keresünk üzletünkbe!
Telefon: 20-255-1225

TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPITVÁNY

INGYENES

NYÁRI PROGRAMJAI, 2008. JÚLIUS – Hétfôtôl-péntekig
9.30-12.30 óráig
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.:
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 • 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.: 300763, 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, 585024 • 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 8–12ig 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.: 7.45–12.30ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385873, 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: 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 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.

