
Nemzeti zászlónk színei: piros, fehér,
zöld. Ki ne tudná ezt? De mit tudunk még?

A piros-fehér-zöld színhármas elôször
Mátyás király (1458-1490) idejében tûnik fel
egy pecsétnyomón, de elterjedtté és népsze-
rûvé majd csak a reformkorban (1825-1848)
válik. A korabeli értelmezés szerint a piros
sáv az „erôt”, a fehér a „hûséget” és a zöld a
„reményt” szimbolizálta. Az 1832-36. évi
országgyûléstôl törekednek hivatalossá
tételére. 

Az 1848-as követelések egyike volt, hogy
„a nemzeti színek régi jogukba visszaállíttas-
sanak” – szemben a Habsburgok fekete-sárga
színeivel. Errôl az 1848-as áprilisi törvények
XXI. cikkelye rendelkezett. A piros-fehér-
zöld zászló így hivatalosan elismert magyar
nemzeti jelkép lett, amelyet 1848-49-ben már
általánosan használtak polgári zászlóként. 

A kokárda nemzeti színekbôl formált, kör
alakú jelvény vagy szalagcsokor. Nemzeti
ünnepeken sapkára vagy a kabát kihajtójára
tûzve viselik. A francia forradalom idején
(1789) használták elôször, magyar neve is
francia ôsének a „cocarde”-nak magyarosí-
tott változata.

Az eredeti szabály szerint a színek mindig
belülrôl kifelé olvasandók. A zászló fölsô ré-
sze kerül a kokárda belsejébe, az alsó része
pedig a külsô szélére. A magyar kokárda
piros-fehér-zöld színû, tehát helyesen kívül-
re kerül a zöld. Az 1848-as pesti forradalom
idején a márciusi ifjak még valóban így is
használták, de Than Mór festményein is
megfigyelhetô, hogy a huszárok csákórózsá-
ján is helyesen szerepel a színsorrend.
Manapság legtöbbször a piros van kívül és a
zöld belül.

A hagyomány szerint Petôfi Sándor Szend-
rei Júliától, Jókai Mór Laborfalvi Rózától ka-
pott kokárdát. Március 15-e pesti forradal-
mának eseménysora a Nemzeti Színházban
Katona József Bánk Bán címû színdarabjának
elôadásával zárult. Ez alkalomból Jókai Mór
szónokolt a színpadon. Szavaira így emlé-
kezett vissza egy késôbbi írásában:

„Látjátok ezt a háromszínû kokárdát itt
a mellemen? Ez legyen a mai dicsô nap
jelvénye. Ezt viselje minden ember, ki a
szabadság harcosa; ez különböztessen meg
bennünket a rabszolgaság zsoldoshadától.

Folytatás a 2. oldalon

Faluház rendszeres programjai

Hétfônként 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas
Klub összejövetele. Vezeti: Katonáné
Nyírô Ágnes, +3620/225-1773
Kéthetente kedden (március 9., 23.)
16:00: MAGHÁZ-népi gyermekjátszó,
logopédus és fejlesztô pedagógus

vezetésével. Vezeti: Kleszky Katalin,
0620/986-6889
17:30: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565-4660
Szerdánként 18:00: DOBSZERDA-kézi-
dob kör. Vezeti: Béres Attila,
+3630/944-4002
Csütörtökönként 15:30-17:30:
Gyermek képzômûvész szakkör Lengyel
Rita grafikusmûvész vezetésével

Folytatás a 2. oldalon
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Piros, fehér, zöld

A 2010. február 11-én megtartott tes-
tületi ülésrôl Magyar Gábor képviselô hi-
ányzott. Az elsô napirendi pont alatt a
mezôôr és a falugondnok tájékoztatta a
jelenlévôket a 2009. évi munkájáról. Ezu-
tán a 2010. évi költségvetési rendeletet
fogadta el a képviselô-testület, melyrôl
február 25-én tart Falugyûlést. A helyi
kitüntetésekrôl szóló rendelet módosítá-
sára benyújtott elôterjesztést a testület
elfogadta, mely szerint a Tahitótfaluért
Emlékérem és a Tahitótfalu Község
Díszpolgára kitüntetések átadása nem a
március 15-i ünnepség keretei között
lesznek, hanem az augusztus 20-i községi
ünnepségen kerülnek átadásra. Ezáltal a
címekre való nevezési határidô is módo-
sult május 15-re.

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek



Folytatás az 1. oldalról
Tel.: +3620/547-5450
Kéthetente pénteken 18:00 (március 5.,
19..) EZ AZ A HÁZ! –diákklub összejövetele

Faluház programjai márciusban 

Március 18. 18:00: Falu-Téka: Szakács
Gábor, rovásírás kutató, újságíró: 
A bosnyák piramisok rovásjelei
Március 25. 18:00: Falu-Téka: Remény-
Egészség Kör összejövetele. Vezeti:
Kovács József, tahitótfalusi népi gyógyító

Népház rendszeres programjai

Kedd, csütörtök 17:30-18:30
Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, 0620/560-4065
Kedd, csütörtök 15:30-16:15 Néptánc
tanítás iskolásoknak. Vezeti.: Szabó Judit,
0630/338-6806
Szerda 16:30-18:00 Szabás-varrás tan-
folyam. Vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike,
06/26 385-325, ingyenes
Szerda 17:00-18:00 6-9 éves gyerekeknek
hastánc tanítás, 18:00-19:00 9-14 éves
gyerekeknek hastánc tanítás. Vezeti: Tóth
Evelyn, 0620/9291325
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar próbája. Érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338-6806

Népház programjai márciusban

Március 12. péntek 14:00-16:00
Kézmûves foglalkozás „Nemzeti
Jelképeink” címmel
Március 13. szombat 17:00 Haas György:
A szeretet apostola – Varga Béla élete c.
könyvét bemutatja dr. Horváth János
képviselô, a Parlament korelnöke.
Március 15. hétfô 16:45 Ünnepi mûsor
az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékére
Március 26. péntek 18:00 Családi
Moldvai Táncház a Peskóta együttessel
Március 27. szombat 10:00 Habakuk
Bábszínház bemutatja Az aranyszôrû
bárány c. mesét

* * *
Havonta egyszer önköltséges színházláto-
gatást szervezünk, utazás bérelt busszal
történik. Az aktuális elôadásról, a
jegyekrôl és minden egyéb programról
érdeklôdni lehet Béres Gabriella mûve-
lôdésszervezônél tel.: +3630/337-5527.

* * *
Csiri-biri torna indul Tahitótfaluban a
Sportszár aerobik termében keddenként
10:00-kor és a Kincsessziget Óvodában
csütörtökönként 10:00-kor. Jelentkezni
Roskó Ildikónál lehet: +3630-230-8343.

2010-ben született 3 fiú, 4 leány, összesen
7 gyermek

Megszülettem!

2010. január 26-án, nevem: Szalai Csenge Sára
2010. január 30-án, nevem: Gasztonyi Botond
2010. február 02-án, nevem: Mocskonyi Janka
2010. feburár 17-én, nevem: Kinczel Marcell
2010. február 20-án, nevem: Öreglaki Panni

Házasságkötés nem volt.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Balkú Antal Ferencné, 73 éves, Pataksor 8.
Szilágyi Gergely, 80 éves, Mezô I. u. 1.

Helyesbítés!
Halottaink 2009. éves összesítésébôl téve-
désbôl a névsorból kimaradt: Németh
Istvánné és Bicskey Károly.
Emléküket megôrizzük, nyugodjanak
békében!

B. M.
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Folytatás az 1. oldalról

Tulajdonügyek napirend alatt a 0154/14
hrsz alatti földutat 1000 m2 területtel 200
ezer forintért eladja a szomszédos ingatla-
nok tulajdonosának, Bálint Lászlónak a
képviselôtestület. A Községháza belsô ud-
var kialakítására (behajtó, támfal, rámpa,
parkoló) a CserkerTop Kft. 4,598 millió
forintos ajánlatát fogadta el a testület. A
Községháza II. üteméhez 5 db belsô ajtóra
és egy 6-lapos tolóajtóra 2,33 millió forin-
tot szavazott meg a testület. 

A központi iskolaépület vizesblokkjának
felújítására beadott pályázathoz 2,1 millió
forint önrész biztosításáról döntött a
képviselô-testület.

A testület elfogadta az új nyersanyagnor-
mákat, mely szerint az óvodás gyermekek
310 Ft-ot, a napközisek 450 Ft-ot fizetnek
egész napra a teljes árú étkezésért.

Szabó Judit

Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselô-testülete 8/2010. (01.29) határo-
zata szerint elfogadta a Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társu-
lási Tanácsa Társulási Megállapodásának 12.
§ (8) bekezdése módosítását, mely a szociális
alapszolgáltatási feladatok ellátásáról az Ön-
kormányzat saját intézménye által nyújtott
közoktatási szakszolgáltatás kiegészítô nor-
matívájának igénylésérôl, valamint a mozgó-
könyvtári szolgáltatás támogatásáról szól. 

Önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek

Tahitótfalu márciusi

programjai

Folytatás az 1. oldalról
[…] Ezt tûzzük kebleinkre mindannyian,
kikben magyar vér és szabad szellem lán-
gol!”

A szabadságharc leverését követôen tiltott
volt a kokárda viselése. A kommunista dik-
tatúra évei alatt sem szívelték a nemzeti
színekbôl álló kokárdát. Manapság semmi
nem tiltja, mégis egyre kevesebben tûznek
fel kokárdát március 15-én. Talán ódivatú,
poros szokásnak gondolják? Kirekesztô tar-
talmat tulajdonítanak neki? Ideje friss leve-
gôt engedni az áporodott gondolatok közé: a
politikai irányzatok jönnek-mennek, de a
nemzet marad. És marad a piros-fehér-zöld
zászló és marad a kokárda is. 1848. március
15-én csoda történt Magyarországon. Bár
átélni nem tudtuk Petôfivel és Jókaival
együtt, de erre emlékezünk minden ta-
vasszal és méltó módon ünnepelünk. Idén
kezdhetnénk talán ezzel: dobozból, fiókból,
varrókosárból, kabátzsebbôl elô hát a
kokárdával!

Vaczó Zoltán

Piros, fehér, zöld

Tisztségviselôk ügyfélfogadása:
– Polgármester minden hétfôn: 9,00-11,30
– Jegyzô minden szerdán: 9,00-11,30
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása:
Hatósági ügyfélfogadás:
Hétfô: 8,00-12,00; 13,00-17,30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13,00-15,30
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8,00-11,30
Pénzügyi csoport ügyfélfogadása,
pénztári órák:
Hétfô, szerda: 8,00-10,00

A Polgármesteri Hivatal

és tisztségviselôk ügyfél-

fogadási rendjérôl



���� �������	�
�
�������	
���������

Önkormányzat2 0 1 0 .  M Á R C I U S

3

Tahitótfalu Község Önkormányzata
2010. tavaszán egészség-prevenciós moz-
galmat indít, melynek keretében méh-
nyakrák és nemi szervi szemölcs ellen ol-
tási programot kezd a helyi lakosú 13-14
éves kislányok egészségének megôrzése
érdekében. E kiemelten támogatott kor-
csoport számára az Önkormányzat igen
jelentôs támogatással biztosítja a 3 oltás-
ból álló védôoltás sorozatot, amennyiben
a szülô kéri azt.

Az oltási programot a 4 komponensû
Humán Papilloma vírus vakcinával (6, 11,
16, 18-as) végezzük, amely a méhnyakrák
mellett a nemi szervi szemölcsök ellen is
megfelelô védettséget nyújt.

A Humán Papilloma vírus (HPV) okozta
megbetegedésekrôl, a védekezés módjáról
a www.hpvinfo.hu honlapon tájékozódhat.

A lakosság kezdeményezésére az Önkor-
mányzat most úgy határozott, hogy kibô-
víti a HPV elleni egészség-prevenciós
programot, melynek keretében azok a
helybéli lakosok, akik nem tartoznak a
kiemelten támogatott korcsoportba, de az

orvosi indikációnak megfelelô életkorúak
(lányok és felnôtt hölgyek, továbbá 9-15
év közötti fiúk is), a program keretében
igen jelentôs árkedvezménnyel juthatnak
hozzá a 4 komponensû védôoltáshoz a ki-
jelölt gyógyszertárban (Sziget Gyógyszer-
tár), orvosi vény ellenében. 

A recept felíratható a gyermek házior-
vosnál, háziorvosnál vagy a nôgyógyásznál.

Tahitótfalu, 2010. február 4.

Dr. Sajtos Sándor

polgármester

Tisztelt Polgárok!

Tisztelt Választópolgárok!

Az alábbiakban a Magyar Köztársaság
Elnöke által kiírt 2010. április 11-i Ország-
gyûlési Választásokkal kapcsolatos leg-
fontosabb információkat teszünk közzé.
Részletesebb információk a Polgármesteri
Hivatalban kaphatók.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vá-
lasztásokra vonatkozó jogszabályok részle-
tesen meghatározzák a választás elôkészí-
tését és lebonyolítását. 

Kérjük tehát, Önöket, hogy informálód-
janak!

Felhívjuk a pártok figyelmét a delegálás
lehetôségére. Továbbá a pártok tevékeny-
ségük során vegyék figyelembe a helyi
rendeletet is (pl. közterület foglalás, plaká-
tok elhelyezése stb.).

Tahitótfalu, 2010. február 08.
Tóth János

HVI vezetô

Értesítôk és ajánlószelvények
megküldése (Ve. 14 § (1) bek.)
Névjegyzék közszemlére tétele 
(Ve. 14. § (1) bek.)

Névjegyzékbôl való kihagyás vagy
névjegyzékbe való felvétel miatti kifogás
benyújtása (Ve. 20/E.§ (1) bek.)
Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel
kérelmezése (Ve.89/B. § (1) bek.)
Igazolási kérelem (elsô és második for-
dulóra egyaránt) benyújtása személye-
sen vagy meghatalmazott útján 
(Ve. 89.§ (2) bek.)
Igazolási kérelem (elsô és második for-
dulóra egyaránt) benyújtása személye-
sen vagy meghatalmazott útján 
(Ve. 89.§ (2) bek.) ajánlott levélben
SZSZB tagok és póttagok választása
(Ve.23.§ (1) bek.)
Választási bizottságok megbízott tag-
jainak a jelöltet, listát állító jelölô
szervezet és független jelölt általi
delegálása (Ve. 25. § (2) bek.)
Jelölt ajánlás (Ve. 46. § (3) bek.)
Szavazás 1. forduló 
Helye: Iskola (Tótfalu)

Népház (Tótfalu)
Bölcsôde (Tahi)
Óvoda (Tahi)

Plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek
érdekében elhelyezték, köteles eltávolí-
tani (Ve. 42.§ (6) bek.)

2010. február 8–12.

2010. február 10–17-ig 16,00 óráig
(megtekinthetô a Polgármesteri
Hivatalban)
2010. február 10–17-ig 16,00 óráig

2010. március 19-én 16,00 óráig

2010. április 9-én 16,00 óráig

2010. április 6-án 16,00 óráig (beérkezési
határidô)

2010. március 22-ig

2010. április 2-án 16,00 óráig

2010. március 19-én 16,00 óráig
2010. április 11-én 6,00 és 19,00 óra
között

2010. május 25-ig.

Országgyûlési 

választás

2010. 04. 11.

BEVÉTELEK

Normatív állami támogatás 161.471
Átvett pénteszközök,támogatások 154.106
Gépjármûadó(átengedett adó) 40.000 
Helyi adóbevételek

- építményadó 65.000 
-idegenforgalmi adó 700 
- iparûzési adó 40.000 

Saját mûködési bevételek 41.400
Egyéb sajátos bevételek 723
OEP támogatás 7.600
Fejlesztési célú támogatás                      34.000
Tervezett pénzmaradvány 170.000
Összesen: 715.000

KIADÁSOK

Mûködési kiadások 498.595
Kamat kiadás 4.000
Felhalmozási kiadások 115.000
Támogatások, átadott pénzek 24.900
Hiteltörlesztés 13.036
Fejlesztési célú tartalék 28.100
Tartalék 31.369
Összesen: 715.000

Az önkormányzat 2010. évi költségve-
tésérôl szóló rendelet mellékleteivel együtt
megtekinthetô honlapunkon: www.tahitot-
falu.hu

Tahitótfalu Községi Önkormányzat

2010. évi költségvetése 

(ezer Ft-ban)
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Ismét egy sikeres pályázat, közel 100

millió forintos pályázatot nyertünk bel-

területi utak építésére

Nagyon örülök, hogy egy újabb nagyszerû
hírt közölhetek Tahitótfalu lakóival! 

Ismét eredményesen készítettünk elô egy
pályázatot, amelynek megnyerésével, közel
94 millió forint egyszeri, vissza nem téríten-
dô támogatásban részesültünk Tahitótfalu
földes utcáinak fejlesztésére.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Közép-magyarországi Operatív program tá-
mogatási rendszerhez benyújtott pályáza-
tunk megnyerése lehetôvé teszi Tahitótfalu-
ban, a Tormarétnél a 11-es úttal párhuzamo-
san teljes hosszban leaszfaltozni a Visegrádi
utcát, a tótfalui oldalon pedig a Rózsa utcát,
a Kós Károly utcát és a Kertész utcát.

A projekt Támogató által elismert elszá-
molható összköltsége 134.074.820 Ft. A
fennmaradó 30%-os önrész, 40.222.446 Ft,
amelyet a Képviselô-testület által elfogadott
költségvetésben tudunk biztosítani. A pro-
jekt fontosságára való tekintettel és a
lakosság tájékoztatása érdekében 2010. már-
cius 10-re Falugyûlést tervezek összehívni az
érintett utcák (Visegrádi utca, Rózsa utca,
Kertész utca, Kós Károly utca) ingatlantulaj-
donosai részére a Népházban 18,00 órai
kezdettel.

Trianon emlékhely

Korábban igény merült fel a lakosság, a
képviselôk egy részérôl, hogy hozzunk létre
egy Trianon emlékhelyet Tahitótfaluban. A
kezdeményezést méltányolva, Tahitótfalu
Község Önkormányzatának Képviselô-tes-
tülete a Trianon emlékhely helyszínéül a
Tahitótfalu, Szabadság u. - Dió pékség mel-
letti területet jelöli ki. Korábban az önkor-
mányzat honlapján is volt szavazás a lehet-
séges helyszínekrôl, de mindössze 88 szava-
zat érkezett, és e vélemények is megoszlot-
tak. 35%-uk egyetértett, 65%-uk pedig más
helyszíneket jelölt meg. Így maradt a testület

eredeti döntése, hogy az emlékmû a szige-
ten, a pékség melletti területen kerüljön fel-
állításra, ahol a tervezett sétány vezet hozzá. 

A megvalósulás érdekében megbízást
adtunk a PannonExpert Mérnöki Tanácsadó
és Szolgáltató Kft.-nek, a Trianon emlékmû-
nek, és a közvetlen környezetének kertépí-
tészeti terveinek elkészítésére, 243.750 fo-
rint értékben. A látványtervet elfogadtuk, és
tervezôi árajánlatot kértünk a teljes meg-
valósításra. Az árajánlat megérkezett és
három megvalósítási variációt tartalmaz. A
látványterv valóban megfelel az emlékhely
céljának.

El kell mondani, hogy az eddigi költsége-
ket az önkormányzat finanszírozta, de a
nagyságrendjében több millió forintot kite-
vô emlékmû elkészítéséhez elengedhetet-
lennek tûnik széleskörû közösségi hozzájá-
rulás, összefogás. Az önkormányzat saját for-
rásból csak úgy tudná a szükséges forrást
elôteremteni, ha más területrôl elvonást
eszközöl. A költségvetésben nem szerepel a
Trianon emlékmû fedezete, továbbá ebben
az évben összesen 13 millió forinttal csök-
kentek az állami normatívák. Jelentôs az el-
nyert pályázatok önrészterhe is, amely mint-
egy 50 millió forint (gáttervezés, útépítés,
iskola vizesblokkjának felújítása, Almássy
utcai óvoda tetô felújítása). Az adakozás
elôsegítése érdekében számlát kívánunk
nyitni, melynek számát hamarosan köz-
zétesszük. 

Azt remélem, hogy a Trianon emlékmû
állni fog, ha összefogunk és ékes példaként,
közadakozásból állítunk emléket a tragikus
történelmi eseménynek.

Rendkívüli hóhelyzet és hóeltakarítás

Ebben az évben alaposan kijutott nekünk
is a havazásból. Régóta itt élô emberek me-
sélik, hogy 1987 óta nem volt ekkora hó Ta-
hitótfaluban.

Ez meg is látszott, sokszor magam sem
tudtam, hogyan jutok le a hegyrôl a hivatal-
ba. Nemhiába volt országosan is hosszú idôn
keresztül, többször is narancsriasztás a rend-
kívüli hóhelyzet miatt.

A hó miatti rossz érzéshez az is hozzá-
járult, hogy a közútkezelô hatáskörébe tar-
tozó fô- és mellékutakat késve takarították,
így hiába takarítottuk mi az utat az önkor-
mányzat hatáskörébe tartozó utakon, joggal
alakulhatott ki olyan érzés az emberekben,
hogy az önkormányzattal szerzôdött társaság
nem dolgozik elég hatékonyan. Pedig igen.
Csak néhány szám, ami a megfeszített mun-
kájukat tükrözi: 141 óra hótolás, 142 óra
útszórás, azaz 52 m3 sóshomok, és 30 m3

homok kiszórása a nehezen járható utakra,
utcákra.

El kell mondanom, hogy a lehetôségek
szerint teljes gôzerôvel folyt a hótakarítás,
de biztosan maradtak ideig-óráig olyan utcák
is, ahová csak késôbb érkezett meg a hótoló.
Arról már nem is beszélek, hogy miután a
közútkezelô késve takarította el a havat,
több alkalommal is kénytelenek voltunk a mi
eszközeinket a hídfeljáróhoz vezényelni,
hogy letakarítsák a hidat és környéket, hogy
a hó ne vágja el teljesen Tótfalut és a
környezô településeket a 11-es fôúttól.

Sport

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képvi-
selô-testülete a Magyar Fekete Kobudo Kem-
po Harcmûvészeti Szövetség Tahitótfalui Ta-
noda versenyzôi (Hegedûs Mihály, Hegedûs
Márk, Németh Nóra, Bognár Kinga), részére
6000 Ft/fô támogatást biztosított a Kempo
Európa Kupán való részvételükhöz. A tahi-
tótfalui versenyzôk közül a legjobb ered-
ményt Bognár Kinga érte el, aki a fegyveres
formagyakorlatban ezüstérmes lett.

Ezúton is gratulálunk Neki és a többi ver-
senyzônek!

Együtt a HP vírus ellen

A Human Papilloma Vírus, azaz a méh-
nyakrák elleni küzdelem jegyében és a nemi
szervi szemölcsök kialakulásának megelô-
zése érdekében akciót kezdeményezett az
önkormányzat. A 2010. évi költségvetésben
részlegesen fedezetet biztosít maximum 50
fô részére a Human Papilloma Vírus elleni
oltáshoz. 

Az 1996 január 1. és 1997 december 31. kö-
zött született lányok számára az Önkormány-
zat a 3 oltásból álló oltási sorozatból a második
két oltás költségét átvállalja, amennyiben a
szülô/gondviselô igényli, valamint 14 év felet-
ti lányoknak, hölgyeknek és a 9–15 éves korig
fiúknak is, az oltási program keretében jelen-
tôs kedvezménnyel biztosítja a védôoltást. Az
elsô, a család által biztosított oltáshoz is – szo-
ciális rászorultság esetén – támogatást biztosít
az Önkormányzat. 

Polgármesteri tájékoztató

Az elmúlt idôszakban történt jelentôs eseményekrôl

Rózsa utcai pocsolyákRózsa utcai pocsolyák
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A HPV vírus okozta megbetegedésekrôl, a
védekezés módjáról, a védôoltási program-
ról részletes tájékoztatást tart Dr. Szécsényi
Ilona gyermekorvos, 2010. március 9-én
(kedden) 18 órakor a tahitótfalui Népházban
(Bajcsy- Zsilinszky u. 2.), melyre minden
érdeklôdôt várunk! 

Egymásért – Jótékonysági Koncert

Mint az emlékezetes mindannyiunk szá-
mára, 2010. január 07-én az esti órákban
Kovács Csaba tulajdonát képezô ingatlan tel-
jesen leégett. Három kiskorú gyermekét ne-
velô család minden ingósága megsemmisült.
A család tragédiáját látva, szinte az egész
település összefogott, és ki-ki, saját lehetô-
ségéhez mérten, azonnal a bajba jutott csa-
lád segítségére sietett.

E nagyvonalú akció egyik kiemelkedô ese-
ménye volt az önkormányzat és Papadimit-
riu Athina, a Budapesti Operettszínház szín-
mûvésznôje által a család megsegítésére
szervezett segélykoncert. Nagyon egyet
tudtam érteni Athinával, amikor elmondta,
mennyire örül annak, hogy ha valami ko-
moly baj van, akkor Tahitótfalu meg tudja
mutatni, mi a szolidaritás, mi az összefogás.

Ezúton is szeretném megköszönni a
nagylelkû, segítôkész fellépô mûvészeknek a
támogatást, amivel egy feledhetetlen gála-

mûsorral járultak hozzá a szerencsétlenül
járt család életének újrakezdéséhez.

A rendezvényt megtisztelte Szénási László
református lelkész úr, valamint Nyíri Csaba,
Leányfalu és Molnár Zsolt, Szigetmonostor
polgármestere is. Külön öröm volt, hogy az
összefogás nem állt meg Tahitótfalu határá-
ban, hiszen sokan eljöttek Dunabogdányból,
Szentendrérôl, Szigetmonostorról és Pócs-
megyerrôl is.

Külön érdekesség volt, hogy nem csak a
program résztvevôi fizették be a támogatásul
szolgáló 2000 forintos támogatói díjat,
hanem maguk a fellépô mûvészek is megvál-
tották a belépôjegyet. Így ôk nemcsak mûvé-
szetükkel, hanem anyagi hozzájárulással is
támogatták a Kovács családot.

Nagy remény van arra, hogy a család háza
még ebben az évben felépülhet. Az önkor-
mányzat egyebek mellett már eddig is nagy
segítséget adott a telek kialakításban, a geo-
déziai felmérésben, kitûzésben, telekren-
dezésben.

Összességében, a jótékonysági koncerten
résztvevôk további 462 000 forint segítséget
adtak a hálás családnak.

A program felemelô pillanata volt, amikor
Fischl Mónika és Vadász Dániel, a Budapesti
Operettszínház mûvészei léptek fel. A mû-
sorszám kezdetekor kislányuk sírni kezdett a
színpad mellett, de Athina felemelte ôt és

felvitte az éneklô szülôkhöz. Mindannyian,
akik ott voltunk, ebben a pillanatban foko-
zottan átéreztük, hogy mit jelent egy család
összetartozása. Minden benne volt abban a
szorításban, amikor a kislány magához ölelte
szüleit.

Dr. Sajtos Sándor

polgármester

Téma: Tahitótfalu földes utcáinak fejlesztése

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Örömmel értesítem Önöket, hogy 2010.

február 15-én hivatalos értesítést kaptam,
hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Közép-Magyaroszági Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott
„Tahitótfalu földes utcáinak fejlesztése”
címû KMOP–2.1.1/B-09-2009-0027 jelû
pályázatunkat, a Regionális Fejlesztési
Programok Irányító Hatóságának vezetôje
93.852.374 Ft összegû támogatásra érde-
mesre ítélte, 70%-os támogatási intenzitás
mellett. A projekt Támogató által elismert
elszámolható összköltsége 134.074.820 Ft.

A fennmaradó 30%-os önrészt, 40.222.446
Ft-ot, Tahitótfalunak kell biztosítani. A pro-
jekt fontosságára való tekintettel és a
lakosság tájékoztatása érdekében 

2010. március 10-én 

FALUGYÛLÉST tartunk

a Népházban 18,00 órai kezdettel

az érintett utcák (Visegrádi utca, Rózsa
utca, Kertész utca, Kós Károly utca) ingat-
lantulajdonosai részére.

Meghívó

Falugyûlésre
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A veszettség elleni védekezés jogszabálya
megváltozott. 

A 164/2008.(XII. 20) FVM rendelete
7§(5) és a MÁOK – Magyar Állatorvosi Ka-
mara – hatályos szabályzata tartalmazza az
eboltás megszervezésének és végrehajtásá-
nak új rendjét (www. maok. hu honlapon).
A fenti rendelet szerint 2010. január 01-tôl
új számozott oltási könyvek kiadása köte-
lezô Magyarországon.

Eboltás ideje: 2010. március 18.
csütörtök 9-11-ig és 15-17-ig.

Eboltás helye: Tahitótfalu, Szabadság
u.15. Szakszövetkezet portája!

Pótoltás ideje: 2010. március 23. kedd
9-10-ig a fenti helyen.

Az oltás ára 3200 Ft, az új számozott
könyv ára 300 Ft = 3500 Ft/eb. 

A féreghajtó ára 200 Ft/10 kg.
Akinek már új számozott oltási könyve

van az csak az oltás és a féreghajtó árát fizeti.

Tahiban az Állatorvosi Ambulancia ren-
delôjében (Elekfy J. u. 4.), rendelési idô-
ben, folyamatosan lehet végeztetni az ol-
tást. A fenti kedvezmények április 30-ig ér-
vényesek.

Háznál történô oltás igényét a 26 387-
177 vagy Dr. Bánsági Tamás 30/470-7984
telefonján lehet kérni.

A veszettség nem gyógyítható, állatról
emberre terjedô fertôzô betegség. Az ebek
veszettség elleni évenkénti oltása és féreg-
telenítése kötelezô, az eb tartójának a fele-
lôssége.

Fontos! Kérjük, hogy az eboltási igazol-
ványt mindenki hozza magával! A kutyákat
biztonságos nyakörvvel, pórázon kérjük
felvezetni az oltás helyére.

Együttmûködésüket köszönve
Tisztelettel

Dr. Patócs András

állatorvos

Értesítés az ebek 2010. évi veszettség

elleni védôoltásáról

Tisztelt Olvasók!
Örömmel adunk tájékoztatást, ha közsé-

günk egy-egy lakója országos elismerést kap.
Fehér Károly több, mint egy évtizede lakik
Tahitótfaluban, és az az elismerés, melyet
kapott, községünk hírnevét is növeli.
(Szerkesztô Bizottság)

Dr. Fehér Károly „Az Év Sportújság-

írója” 2009.

A Nemzeti Sportszövetség az idén hetedik
alkalommal ismerte el és díjazta az elôzô év
kiemelkedô teljesítményt nyújtó sportembereit. 

A Gödöllôi Grassalkovich Kastélyban 2010.
február 19.-én rendezett Díjátadó Gálán Dr.
Gémesi György a Nemzeti Sportszövetség el-
nöke hangsúlyozta: az elismerés a teljes ma-
gyar sporttársadalom, a sportszakma vélemé-
nyét tükrözi. A Díjat a Nemzeti Sportszövetség
tagsága, 75 országos sportági szakszövetség,
20 megyei sportszövetség, a szakmai, a tár-
sadalmi szervezetek, valamint a sportszakma
különbözô területeit képviselô bizottságok
kiérlelt véleménye alapján ítélték a legjobbak-
nak. 

Hat kategóriában osztottak díjakat. 
„Az Év Sportolója” – hármas holtverseny: 

Kovács Katalin (kajak), Gyurta Dániel
(úszás), S. Kovács Ádám (karate)

„Az Év Utánpóltáskorú Sportolója”: 
Hosszú Katinka (úszás)

„Az Év Edzôje”: 
Széles Sándor (Gyurta Dániel edzôje)

„Az Év Sportvezetôje”: 
Dr. Baráth Etele (kajak-kenu)

„A Sportolók Egészségéért”: 
Dr. Páll Zoltán (Világjátékok csapatorvosa)

„Az Év Sportújságírója” 
1. Dr. Fehér Károly, a Magyar Lovassport Szö-

vetség kommunikációs igazgatója
2. Gyuricza Róbert, Magyar Távirati Iroda
3. Hajdú István, TV kommentátor

A gálán elhangzott méltatás szerint: Dr. Fe-
hér Károly negyed évszázada a lovassport és a
lovaskultúra ápolásának, fejlesztésének meg-
határozó személyisége. Eddig négy fogathajtó
világbajnokság és három Lovas Világkupa saj-
tófônöke. Öt országos szaklap fôszerkesztôje,
köztük a Lovas Magazin alapítója. Címzetes
egyetemi  tanár,  a  mezôgazdaságtudomány
kandidátusa, „A Lovassport Örökös Sajtófônö-
ke”. A Szent István Egyetem másoddiplomát
adó Lovastanár és Szervezô Szak ötletgazdája,
irányítója. 

KÖSZÖNÖM!

Hálás vagyok a sorsnak, hogy olyan ügyet –
a lovassportot – szolgálhatom, amely egyben
nyugtató, pihentetô, felüdítô, kikapcsolódásra
hívó életelemem, ha úgy tetszik – a hobbim is.
Ráadásul, ha – mindezt a Nemzeti Sportszö-

vetség – sportéletünk kiemelkedô személyisé-
geinek társaságában magas kitüntetéssel, „Az
Év Sportújságírója” címmel ismeri el – az
külön öröm és nagy megtiszteltetés. 

Pályám több fontos idôszakát – jelesen a
mostanit is – legyen szabad stílszerûen a Gróf
Széchenyi István által megálmodott lóverseny-
hez, a Derbyhez hasonlítanom. 

Az év legnagyobb versenyén elôttem halad-
nak a biztonságot adó kiváló felvezetôk, akik
felfogják az ellenszelet, segítenek, óvnak:

a Szüleim, akik most fentrôl tekintenek rám
és nagyon büszkék; 

a számomra nyugodt, szeretetteljes környe-
zetet varázsoló feleségem; 

a sok örömet adó családom; 
a barátaim – élükön az az ember, akinek

felelôsségteljes munkáját a Szövetségünkben
segíthetem.

Mellettem a csapattársak, a munkatársak, a
tehetséges versenytársak, a támogatóim.

Csak velük együtt sikerülhetett rangos
versenyt, Derbyt nyernem, kitüntetésre, elis-
merésre érdemes teljesítményt nyújtanom. 

Hálásan köszönöm mindannyiuknak:
hogy nyerô lovat kaptam,
hogy starthoz segítettek,
hogy e magas rangú elismeréssel, a Der-

bymben, a magam versenyén célba érhettem.
Ameddig szellemi és fizikai erôm engedi –

ígérem – versenyben maradok! 
Fehér Károly 

Fehér Károly, az év sportújságírója

A szerkesztôség nyílt levelet kapott
Farkas Istvánnétól, aki panasszal fordul a
nyilvánosság felé. A településünkön
mûködô egyik élelmiszer boltban újonnan
bevezetett vonalkódos beárazási módszer
okozta kellemetlenségeket teszi szóvá.
Levelét továbbítottuk a bolt vezetôségének.

A Szerkesztôség

Olvasói levél

Olvastuk a február havi Faluújságban az Ön-
kormányzati híreket, melyben tájékoztatják a
lakosságot, hogy mit végeztek 2009. évben.
Megtudtuk, hogy 2009-ben 26 alkalommal ült
össze a testület, de megtudtuk azt is, hogy kép-
viselôink hány alkalommal hiányoztak az
elmúlt évben. A falu lakossága ledöbbent egyes
képviselôk érdektelenségén. Ha belegondol-
unk, választáskor hogyan tülekedtek azért,
hogy képviselôk lehessenek, mi pedig
megszavaztuk ôket. Csalódásunk és fel-
háborodásunk nagy!!! Nem azért szavaztunk
rájuk, hogy a testületi üléseken meg sem jelen-
jenek. Kérdésünk az, hogy tulajdonképpen mit
csinálnak a falu érdekében? Ôk nem sokat! 

A következô választásnál javaslom, tartsák
magukat távol, ne pályázzanak képviselônek,
mert nem fogunk rájuk szavazni!

Farkas Istvánné

Olvasói vélemény
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Ebben a sorozatban a Tahitótfaluban
élô és alkotó népmûvészeket, iparmûvé-
szeket és képzômûvészeket szeretném be-
mutatni. Tevékenységük sokak számára
már ismertté válhatott egy-egy kiállítás,
alkotótábor vagy kézmûves vásár során.

Bodacz Károly, ólomkatona készítô

Munkáit Európaszerte ismerik nemcsak a
katonásdit játszó gyerekek, hanem a megszál-
lott ólomkatona gyûjtô felnôttek is. Bodacz
Károly, ólomkatona készítô 8 éve él Tahitótfa-
luban. 1993 óta készíti rendíthetetlenül a mí-
ves, finoman kidolgozott apró ólomfigurákat. 

– Hogyan talált rá erre a nem minden-
napi mesterségre?

– A Hadtörténeti Múzeum ajándékboltjában
dolgoztam feleségemmel évekig. A tulajdonos
külföldi ólomkatonákat forgalmazott, magyar
figurái nem voltak. Márpedig egy magyar had-
történeti múzeumban magyar figurákat keres-
tek. Ekkortájt kezdett el Fábián Dénes, egy
mûvész ember magyar katonákat készíteni.

– A 90-es évek elejéig nem is voltak ólom-
katona készítôk Magyarországon?

– Volt egy-két idôs ember, aki az I. és a II.
világháborús Wermacht katonákat, a németek
által gyerekeknek készített játéksorozatokat
öntötték újra. Régiségek között megtalálták az
öntôformákat és legyártották a figurákat. Szó-
val a Fábián-féle sorozatok voltak az elsô, iga-
zán hazai ólomfigurák. Ekkor kedvet kaptam a
gyûjtéshez, és hogy kibôvítsem a sorozatai-
mat, magam is elkezdtem katonákat készíteni.
Több évig tartott, amíg ráéreztem a figurák
kidolgozására és kivitelezésére és elértem a
mostani minôséget.

– Jelenleg az ország legjobb ólomkatona
készítôjeként tartják nyilván, de Európában
is jegyzik. Cége, a Minihistory közismert a
gyûjtôk körében. Sikere titka nemcsak az
igényes kidolgozás, hanem az is, hogy a
figurák öltözékükben és fegyverzetükben
korhûek. Hogy talált rá hiteles forrásokra?

– Jártam a könyvtárakat, a Hadtörténeti Mú-
zeum anyagát tanulmányoztam, rengeteg se-
gítséget kaptam a múzeum akkori igazgatójá-
tól, Zarnowsky Attilától. Például eredetiben

megnézhettem az 1848-as bakának a felszere-
lését, fegyverzetét .

– Volt elôképzettsége, ami segítette Önt
e mesterség elsajátításában?

– Persze, villanyszerelô és ívlánghegesztô a
szakmám. Ha valakit érdekel a történelem, az
utánanéz a dolgoknak. Úgy jöttek sorra nálam
a figurák, hogy azokat a személyiségeket
tudtam megformázni, akik tetszettek. Megcsi-
náltam István király, Mátyás király, Szent
László király figuráját. A honfoglalástól 1848-ig
több korszak katonáját megformáztam. A fegy-
verzetekrôl is rengeteg érdekességet tudtam
meg. Mátyás király seregének a fegyverzete
például zömmel cseh mûhelyekbôl került ki,
amely felért akár a svéd acéllal. A katonák
öltözéke is alapos tanulmányozást igényel.
Mint érdekességet, megtudtam, hogy egészen
az I. világháborúig a gyalogság cipôje három-
napos használatban volt. Egy kaptafára készült
a cipô és háromnaponta cserélték bal lábról a
jobbra, jobb lábról a balra. Megismertem
jónéhány fegyvert, például a huszároknál
használatos rövid csövû kovács puskát, a
kurtályt. Szóval menet közben sok érdekes
dolgot tud meg az ember és ez még izgal-
masabbá teszi a figura elkészítését. 

– Az én kedvencem a hátrafelé nyilazó
lovas. Szívesen elnézném köztéri szoborként.
Nagyobb térbeli alkotás, szobor elkészí-
tésével nem kacérkodott még? Hiszen aki
ilyen kifinomultan, mozgásában árnyal-
tan tud megformázni egy alakot, mint
Ön, lehet, szobrászként is komoly értéket
tudna létrehozni.

– Maga az ólom behatárolja a méretet.
Nagyon puha anyag, nagyobb méretben az
ólom nem bírja el magát a figurát. Gondol-
kodom más anyagban is, de az nagyobb tudást
és anyagi ráfordítást igényel.

– Ha nem hadititok, avasson be engem és
az olvasót az ólomkatona készítés menetébe.

– Elsô és legfontosabb, hogy irodalmi anya-
got gyûjtök a figurákról.  Aztán megpróbálom
méretarányosan összehozni a testet, ami drót-
vázra felvitt, hôre keményedô gyurma. Utána

rakom rá az öltözéket, fegyverzetet, a
díszítéseket. Figyelni kell azt is, hogy hogyan
lehet önteni a figurát. Az öntôforma kétdi-
menziós, ezért egy térbeli, háromdimenziós
mozduló alakot több részbôl kell kiönteni. Ha
kész a prototípus, jön az öntôforma készítés. A
figurát beágyazom gyurmába, ráöntöm a kokil-
lát, az öntôforma anyagát, majd ha megkötött,
leszedem róla a gyurmát, így a figura fele már
benne van az öntôformában. Ugyanezt
csinálom a figura másik felével. Az öntôforma
tehát két összeillô félbôl áll. Megvan tehát az
öntôformánk. Ezután bekeverem a fémötvö-
zetet, ami ólom, ón, cink és antimon keveré-
ke, majd kiöntöm az alakot. Ez a hagyományos
módszer, a gravitációs öntés. Centrifugális
öntéssel még finomabb munkákat lehet
készíteni. Ezekben a figurákban tulajdonkép-
pen már alig van ólom. Tiszta ólomból nem
lehet míves ólomkatonát önteni. A régi és a
replika figurák szinte csak ólomból készültek,
a kezük robosztus, nincsenek kidolgozva a
részletek. Egyéb fémek hozzáadásával folyéko-
nyabbá, keményebbé kell tenni az anyagot,
hogy az apró finomságokat, az arcot, a fegy-
verzet díszítését meg lehessen jeleníteni. A
lovas figuráknál a lovat üregesre csinálom, kü-
lönben nem bírná el az ólom a figura súlyát.
Aztán jön a festés, ebbe családom is szívesen
besegít.

– Az anyagok összetételére maga jött rá?
– Igen, hiszen az ilyen titkokat nem

szívesen adják ki a mesterek.

– Gyakran látom Önt lóháton a határban,
a falu utcáin. Fegyverzet nélkül ugyan, de a
régi idôk hangulatában poroszkál, arra
használva lovát, amire való, közlekedik vele. 

– Én azért jöttem ki Pestrôl vidékre, mert
elegem volt az emberekbôl, abból a tömegbôl,
amit a város jelent. Azért választottam Tahitót-
falut, mert a városból kiszakadva, 30 km-t meg-
téve ez a falu egy távolinak tûnô, természetes
hely, ahol van még szántóföld és dolgozó trak-
tor, vadállat és víz, szabadságot jelentô tér. 

Béres Gabriella, mûvelôdésszervezô

Mesterségük mûvészei – mûvészetük mesterei
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Választani az életben rendszerint nehéz.
Nehéz jól s jót választani. A választás leg-
többször önérdekû. Bizonyára érettség
kell ahhoz is, hogy az ember tágabb meg-
fontolások és bölcs döntés  alapján a közjó
érdekében jól s jót válasszon, miközben
összehangolja döntését a saját érdekével.
2010 áprilisában errôl van szó. Aki nem
választ, az mellôzi a saját érdeke érvénye-
sítésének lehetôségét, de megvonja támo-
gatását a közjó, a közérdek érvényesülésé-
nek lehetôségétôl is. A politikus is ember
– mondják. Tehát emberi tökéletlensége
okán tévedhet. (Más az, ha döntéseinek
súlyát, következményeit szándékosan tor-
zítja, akkor nem téved, hanem bûnt követ
el.) A választópolgár is emberbôl van, te-
hát ô is tévedhet. 2010 áprilisa alkalmat ad
mindkét félnek arra, hogy okuljon a koráb-
bi tévedéseibôl, s mindkét fél helyesen
éljen a demokrácia adta lehetôségekkel,
nem csak politikai, hanem erkölcsi érte-
lemben is.

Bízom abban, hogy aki a lap januári szá-
mában jól értelmezte az „Akit illet, és akit
nem…”c. írásnak az emberi élet, a magyar
sors létfontosságú összetevôire vonatkozó
üzeneteit, helyesen fogja értelmezi az
alábbiakat is:

Szokás a politikai életben különbséget
tenni legalább két oldal, a bal- és a jobb
között. Nem kívánom pontosítani az elôb-
bit, mert a nap, mint nap minôsítôk érvei
ismertek. A mikszáthi fôszereplôhöz „az
akarnok, …lebegô, izgága, súlytalan em-
bertípus, amelynél az elért eredmény, a
kivívott pozíció s a mögötte levô szellemi,
morális teljesítmény kiáltó aránytalansága
jelzi mindig az orcátlan jellemszegénysé-
get…” hasonlók 20-21. sz-i világunkban
nem egyedülállóak. Egy fô-, vagy mellék-

szereplô demokratikus úton-módon törté-
nô – a társadalom által elfogadott morális
értékek alapján – helyes útra történô tere-
lése még csak „kezelhetô” lenne. De ho-
gyan „kezelhetô” mind ez, ha egy élettôl,
a magyarság hagyományos erkölcsi érték-
rendjétôl, hagyományaitól idegen szûk
réteg kiegészíti a fentieket nép-, élet-, és
magyarellenes politikával, életlehetôsé-
geinek, jövôjének gazdasági-erkölcsi bom-
lasztásával? Nos, mint fentebb a zárójel
utal rá: ez bûn. A bûnre lehet erkölcsi
feloldozás és büntetés. Aki csak egyéni ér-
dekeit nézi, az szavazhat egy ilyen „rend”
folytatására, aki pedig a közérdeket, a
nemzet jövôjét, utódai sorsát is felelôsség-
gel viseli, az a másikra szavaz.

Mit eredményeztek az elôbbiek ez
idáig?! Ismerjük hétköznapjainkból. 

Túllépve a politikai kategóriákon: én a
jó oldalon állok. Ez számomra erkölcsi és
nem politikai kategória. A jó pedig az,
hogy elfogadom a több ezer éves keresz-
tyénséget (egy ennek tized annyi ideje
létezô torzult izmusokkal szemben), az
ebbôl fakadó erkölcsi értékrendet, amely
a társadalom alapját képezô család, a
szülôföld és a Haza szeretetét, az irántuk
viselt felelôsséget is. Ez a másik alternatí-
va, a másik „rend”. Én tehát továbbra is
erre szavazok: egy szebb, jobb magyar
hazára. 

E „rend” megteremtéséhez az azt ígérôk
részérôl garanciák kellenek és feleleôsség. 

Ehhez figyelmeztetô emlékeztetéskép-
pen, tanácsként néhány idézet: 

„Démokritosz: …a jól kormányzott
állam a legnagyobb mentsvár…ha ez
egészséges, akkor minden egészséges, ha
viszont ez tönkremegy, minden tönkrem-
egy…”, „Machiavelli: …a leghasznosabb

erôdítmény…a nép szeretete…”, „Tán-
csics: a kormány az országért van, tehát
fölötte a nemzet mindenkor intézked-
hetik.”, „Kossuth:…szolgái és nem urai
vagyunk a nemzetnek…”, „Lincoln:
..ismerje meg a nép az igazságot s bizton-
ságban lesz az ország…”, „Bethlen Gábor:
…ítélje meg az úristen az én ügyemet is,
ha magamnak gyûjtök-é, avagy az ország
békességének ótalmazásáért, megmaradá-
sáért költöm el az ország jövedelmét…
azért, hogy „…nemzetünknek valaha
immár legyen csendes békessége…”. Úgy
vélem, kell egy régi-új keresztyéni „rend”,
melyet Wass Albert „A hagyatékban” így
összegez: „…az Úr titkát ôrizzük…
nemzedékrôl nemzedékre, míg gyökeret
nem ver újra a magyarok lelkében. Mert
amíg ez meg nem történik, addig bizony
nem lesz békessége ennek a népnek. Az Ô
rendelése pedig az, hogy emberelje meg
végre magát a magyar! ”

„…Szeresd a te magyar testvéredet,
rosszat ellene ne cselekedj…” 

Pál elsô levele a korintusbeliekhez így
figyelmeztet (1/10): „...Kérlek titeket,
hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok
és ne legyenek közöttetek szakadások…”

Ide kívánkozik utolsó figyelmeztetésként
a nagy magyar kultuszminiszter, Kle-
belsberg Kunó üzenete: „Ha nem sietünk a
középosztály segítségére, lecsúszik és
helyét az újgazdagok foglalják el, kik nem-
zeti és kulturális hagyományok hiányában
nem lesznek képesek az államfenntartó
szerepre… olyan súlyos helyzetben lévô
nemzetnek, amilyen helyzetben most a ma-
gyar van, voltaképpen nem is volna szabad
pártokra szakadnia… mert lehet egy
nemzetet szegénnyé, koldussá tenni, de ha
a nemzetben lakó szellemi és erkölcsi
erôket megtartani és gyarapítani képesek
vagyunk, akkor a nemzet nincs elveszve.”

2010. február  02. 

G. Szalai István

Két választás Magyarországon

(Mikszáth után szabadon)

Hagyománnyá vált, hogy kétévenként
az Eperfesztivál keretén belül bemutatjuk
Tahitótfalu múltját, hagyományait.

Ebben az évben a község évrôl évre tar-
talmasabbá váló kulturális életét szeret-
nénk megmutatni a fesztivál közönségé-
nek.

Két témakört választottunk. Az elsô, a
községünkben eddig megrendezett kul-
turális programokra felhívó plakátokat; a
második, a tahitótfalui emberek és a ló
kapcsolatát szeretné bemutatni.

Elsô tervünket Almássy Csaba grafikus-

mûvész évek óta készített plakátjai biz-
tosítják. 

A másik tervünk megvalósításában kér-
jük az Önök segítségét, hiszen a ló sokfé-
leképpen jelen volt és van a tahitótfaluiak
életében. Részben, mint munkájukat se-
gítô igavonó állat, vagy csézát és szánt
húzott. A régi katonaélet idején is fontos
szerepet kapott a ló a férfiak életében.
Lóvontatta díszes halottaskocsi vitte utol-
só útjukra az egykori lakosokat. Ma hobbi
és sport célból is tartják.

Felhívásunk, kérésünk tehát e témához
kapcsolódik. Kérjük, hogy akinek régi
vagy mai lószerszáma, a lótartással kapcso-
latos tárgya, könyve, fényképe, hajtási en-
gedélye van, segítse munkánkat. Továbbá

kérjük azokat is, akiknek egykori katonai
Szolgálati emléklapja, a huszársághoz be-
vonultaknak emléktárgya, itt készült fény-
képe van, ajánlja fel bemutatásra a három
napig tartó kiállításra. Várjuk temetések
fényképeit, ahol lóhúzta halottaskocsi lát-
ható. Nagyon örülnénk, ha a mai Tahitót-
faluban a lovassporttal foglalkozók is je-
lentkeznének, hogy a sportló szerszámát,
a lovagló egyenruhát, a lósportban elért
eredményeiket be tudjuk mutatni. Termé-
szetesen minden ötletet, amely a kiállítás
témájához köthetô, szívesen veszünk.A
tárgyakért személyesen is elmegyünk, és
azokat a kiállítás végén visszajuttatjuk.

Segítségüket elôre is köszönjük.
Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,

Wegroszta Gyula – 385-831 és 385-967

Felhívás
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A következôkben felsorolt felsô légúti
fertôzésekkel mindannyian többször
találkozunk életünkben. Egy kis segítséget
szeretnék nyújtani ezek elkülönítéséhez
illetve kezelésükhöz.

1. Közönséges nátha: általában az ôszi-téli
idôszakban elôforduló, enyhe, cseppfer-
tôzéssel terjedô, csak a felsô légutakat
érintô betegség. Számtalan vírus okoz-
hatja. Tünetei: rossz közérzet, hôemel-
kedés, orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés,
fejfájás, torokfájás, kaparó vagy viszketô
érzés a torokban, izomfájdalom vagy
végtagfájdalom. A tünetek egy héten
belül maguktól elmúlnak. Terápia: leg-
fontosabb az orrváladék alapos és rend-
szeres eltávolítása. (Gyermekeknél jól
használható az orrszívó-porszívó.) Java-
solt orrcsepp vagy orrspray használata.
Ezek csökkentik az orrnyálkahártya duz-
zanatát, megszüntetik az orrdugulást.
Fontos, hogy napi 3 alkalomnál, illetve
egy hétnél tovább ne alkalmazzuk eze-
ket, ugyanis ezekhez a szerekhez hoz-
zászokik a szervezetünk és egy idô után
már önmaguk fognak orrdugulást okoz-
ni. A recept nélkül kapható gyógyszerek
közül a legkevesebb mellékhatása a Na-
sivinnek és az Afrinnak van, de több
más készítmény is elérhetô. Javasolt
ezek mellé kiegészítésnek sós orrcsepp
vagy orrspray használata, ami segíti a
váladék feloldását és kiürülését. Ezeket
naponta többször is lehet használni,
vény nélkül kaphatóak (pl: Sterimar).
Gyakran elôfordul az orrdugulással egyi-
dejûleg fülfájás is, ennek oka a fület az
orral összekötô járat (ún. eustach kürt)
nyálkahártyájának a duzzanata. Fülcsep-
pet ezekben az esetekben nem kell
használni, az orrcseppek ill. orrspray-k
megoldják a fül fájdalmát is. Szükség
esetén (38,5 °C felett) lázcsillapítás. Jó
hatású lehet a nyálkahártya kiszáradás
megelôzése miatt hideg párásítók hasz-
nálata (forró gôzzel való inhalálás nem
javasolt, ugyanis fokozza a duzzanatot.).
Emellett enyhíti a tüneteket és csökken-
ti a betegség lefolyását a C-vitamin
(2x500 mg/nap), Calcium pezsgôtablet-
ta (500 mg /nap), torokfájás esetén szo-
pogatós tabletták (Mebucain, Strepsils,
Septofort, Neo-angin, Mucoangin) illet-
ve napi 5x gargarizálás (sós kamillatea,
Phlogosol, Tantum verde). A kombinált
készítmények, ún. vízben oldódó porok
(Neo-Citran, Coldrex) használata is
szóba jön, de ne felejtsük el, hogy ezek
paracetamolt tartalmaznak és ezt ve-
gyük figyelembe a láz-és fájdalomcsil-
lapítók használatakor. Figyeljünk oda a

megfelelô folyadékbevitelre, fôleg láz
esetén. Szövôdmények: idônként elô-
fordulhat, hogy a tünetek elhúzódnak
illetve egy hét múlva ismét lázunk jelen-
tkezik. Ennek oka a vírus által károsított
nyálkahártyák bakteriális felülfertôzô-
dése. Ez középfülgyulladás, arcüreg-
gyulladás, légcsôgyulladás képében je-
lentkezhet. Csak felülfertôzôdés esetén
indokolt antibiotikum szedése, ennek
eldöntése háziorvosi feladat. Antibioti-
kum adása vírusos eredet esetén feles-
leges és káros, az esetleges szövôdmé-
nyek kialakulását sem elôzi meg.
Megelôzés: kézmosás, arcmaszk.

2. Influenza: fôleg az ôszi-téli hónapok-
ban elôforduló, cseppfertôzéssel ter-
jedô vírusfertôzés, amit az különböztet
meg a többi vírustól, hogy betegség ese-
tén az általános tünetek dominálnak.
Tünetei: hirtelen, magas lázzal (39-39,5
°C), hidegrázással, igen rossz közérzet-
tel, levertséggel, fejfájással, izomfájdal-
makkal (végtagokon és szegycsont
mögött) kezdôdik, ezeket a tüneteket a
torokban kaparó érzés, esetleg száraz
köhögés követi, a hurutos tünetek csak
késôbb jelennek meg. Gyerekeknél
hányinger, hányás gyakran elôfordul. A
panaszok általában 3-5 nap alatt maguk-
tól elmúlnak, de a köhögés 10 napig, a
gyengeség, kimerültség néha hetekig is
elhúzódhat. Ha a köhögés 10 napnál
hosszabb ideig fennáll, felülfertôzôdés
valószínûsíthetô, ekkor antibiotikum
adása vállhat szükségessé. A csecsemôk,
az idôsek és a krónikus betegek nem
fogékonyabbak a fertôzésre, de náluk
gyakrabban alakul ki súlyos szövôd-
mény (pl: tüdôgyulladás). Terápia: meg-
egyezik a náthánál felsoroltakkal. Bizo-
nyos esetekben, amikor az influenzaví-
rus-fertôzés nagy biztonsággal kimond-
ható és a tünetek megjelenésétôl fogva
kevesebb, mint 24-48 óra telt el, hasz-
nálhatóak vírusellenes gyógyszerek.
Ezek meggyorsítják a fertôzés lefolyását
és gátolják a vírus továbbadását. Fontos
ezen kívül az ágynyugalom, ezzel ugyan-
is csökkenthetjük a szövôdmények ki-
alakulását és a fertôzés elhúzódását.
Száraz köhögés esetén, fôleg, ha az
kínzó és éjszaka is fennáll, köhögéscsil-
lapító szedése javasolt (pl: Sinecod,
Codein, Hydrocodin, csak receptre
kaphatóak). Hurutos köhögés esetén,
amennyiben a váladék nehezen szakad
fel, köptetô adása megfontolandó. Ezek
többnyire vény nélkül kapható szerek,
számtalan fajtájuk létezik (pl: ACC,
Fluimucil, Robitussin, Solmucol, Paxi-
rasol, Ambroxol, Terpén-hidrát). Mege-

lôzés: védôoltással. 
3. Torokgyulladás: fôleg az ôszi-téli-kora ta-

vaszi hónapokban jelentkezik. A kóro-
kozók zömében vírusok, kisebb részben
baktériumok. Tünetek: a mandulák és a
garat nyálkahártyája duzzadt, élénkvö-
rös. Ez torokfájást, illetve nyelési nehe-
zítettséget okozhat. Vírusos eredet mel-
lett szól, ha apró, átlátszó folyadékkal
telt hólyagokat látunk a torokban;
kísérôtünetek az orrfolyás, rekedtség,
köhögés; láz nem minden esetben van
jelen és a legtöbb esetben 3 napig tart.
Bakteriális eredetet valószínûsít, ha a
mandulákon több kisebb genny-csa-
pocskát (tüszôt) látunk és a betegség
hirtelen magas lázzal, fejfájással kezdô-
dik. Terápia: a tünetek alapján általában
eldönthetô, hogy mely esetekben van
szükség antibiotikum adására. Kétes
esetben a torokból vett váladék vizs-
gálata (tenyésztés vagy gyorsteszt) segít-
het. Lehetôség van egy fehérje, úgy-
nevezett CRP kimutatására (gyorsteszt
ujjbegybôl nyert vérbôl vagy hagyo-
mányos laboratóriumi úton), ez is segít
az elkülönítésben. Amennyiben bakteri-
ális eredet igazolható, antibiotikum
adása szükséges. Minden más esetben
láz- és fájdalomcsillapítás, torokfertôt-
lenítés (gargarizálás, szopogatós tablet-
ták), C-vitamin szedése javasolt. Megelô-
zés: Gyakori kézmosás, arcmaszk,
közösség kerülése.

Dr. Szente Szilvia

Amit a felsô légúti fertôzésekrôl feltétlenül tudni kell

Programtervek

– 3 napos Fogathajtó verseny 
– NOX – koncert
– Királyi – Operett – Nóta show
– Presidance – táncszínház
– Szüreti felvonulás
– Eperlekvár fôzés

Fôvédnökök:

Lázár Vilmos  fogathajtó világbajnok –
Magyar Lovas Szövetség elnöke
Szûcs Lajos Pest Megye Önkormányzat
elnöke 

Info: 

eperfesztival.eu; tahitotfalu.hu; 
lovasplaza.hu

12. Eperfesztivál

és I. Duna-kanyar Kupa  

Kettes-fogathajtó „B”

Országos bajnoki forduló

(Tahitótfalu)



A februári újságban beszámoltunk az isko-
lánkban lezajlott vers- és prózamondó verseny
eredményérôl. A két elsô helyezett: Podlovics
Laura és Rátkai Amanda képviselte iskolánkat
Dunabogdányban a Fábián Zoltán prózamon-
dó versenyen.

Évek óta sikerrel szerepelünk diákjainkkal
ezen a rangos versenyen. Idén elhoztuk az 5-6.
és a 7-8. osztályos kategória elsô díját. A két
gyôztes élménybeszámolóját adom közre.

Papp Judit szaktanár

A pipec nyuszi címû történetet, amivel meg-
nyertem az iskolai versenyt, sajnos nem adhat-
tam elô, mert kikötés volt, hogy a versenyzôk
csak magyar szerzô mûvével szerepelhetnek.
Ezért Lázár Ervintôl tanultam egy másik prózát.

A megmérettetés egy megnyitóval kezdô-
dött, amiben zenés produkciókat is láthattunk.
Utána minden kategória külön-külön osztály-
termekbe vonult. Elôször elmondtuk a szaba-
don választott prózánkat. Utána mindenki ka-
pott egy oldal szöveget és öt perc felkészülés
után fel kellett olvasnunk, ügyelve a hangsúlyo-
zásra. Ezek után mind a zsûri döntésére vár-
tunk. A zsûri döntése alapján kategóriámban az
elsô helyezést nekem sikerült elvinni!
Általában az elsô helyezett a nagyközönség
elôtt még egyszer elmondja a prózáját. Ez idén
is így volt, még egyszer elôadtam a mesém.
Nagyon élveztem a versenyt, és szeretnék
jövôre is részt venni rajta.

Podlovics Laura

Nemes Nagy Ágnes: Jeromos, a remeterák –
ez volt az a mese, amit elmondtam az elsô vers-
és prózamondó versenyemen. Nagyon izgatott
voltam, de megtanultam a szöveget, és úgy
éreztem, át tudom adni a történetet. Ôszintén
bevallom, 3 évvel ezelôtt hallottam elôször Fá-
bián Zoltán nevét, de azóta tudom, hogy nagy-
szerû író volt, és hogy az ô emlékére rendezik
minden évben a versenyt. Az elmúlt években
kétszer rendezték Visegrádon az idén pedig a
Dunabogdányi Általános Iskola adott otthont en-
nek a nagyszerû rendezvénynek. Minden évben
sokat készülök a Fábián Zoltán vers- és próza-

mondó versenyre, próbálom kitalálni, hogy mi-
lyenek legyenek a szereplôk, különbözô hango-
kat találok ki nekik. Mivel Benedek Elek emlékév
volt tavaly, ezért én az ô meséi közül válogattam,
így esett a választásom a Szóló szôlô, mosolygó
alma, csengô barack címû mesére. Király, király-
lányok, egy disznó, na és persze a gyümölcsök,
mind-mind más hangon szólaltak meg. Nagyon
élveztem a mesemondást, de bevallom, akkor
voltam a legboldogabb, amikor egy újabb
oklevelet vehettem át, amit büszkén tettem fel
szobám falára. Oda, ahol az elismeréseimet
gyûjtöm. Rátkai Amanda
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A hófehér szürkeség elmúlt a tavasszal.
Rög fagya olvad várva a magra, illata hívja
a kertészt. Gallyakon rügy fakad, duzzadó
élet ritmusa áldja az égi csodát. Nyújtózva
végre felkel a nap, melege – erôt adva a
kéznek, – betölti a testet. Ébred ki él, pezs-
dül a vére, gyermeki módon   játszik a szél-
lel. Virággal nyílik a lélek, a gond elenyé-
szik. Tél kora nem terheli vállát, derekát
nyújtva néz fel az égre: „Nézd Uram, mit
teszünk együtt, teremtve!” 

Ismét tavasz van, az elkészült vetéster-
vekbe beleírtuk már a saját tapasztalatain-
kat is. A vetômagvak válogatásakor vegyük
figyelembe, hogy a tavaly használt hibrid
növényekbôl fogott mag nem „hozza” azt
a küllemet, azt az ízt sem, amit elvárunk
tôle. Nem érdemes magról továbbszaporí-
tani ezeket a növényeket. A hibrid vetô-
magokat F1 jelzéssel látják el. Fontos tud-
nivaló, hogy a zöldségfélék meddig ôrzik
meg a csíraképességüket: (év)

Vetéstervünkben figyelembe vettük a
növények társíthatóságát, életfeltételeit.
Tápanyaggal dúsított kiskertünk talaja
megfelelôen szellôs és morzsalékos, a fagy
után már csak gereblyéznünk kell a mag-
ágy kialakításához. Az elmúlt, csapadékos
télutó kellôen feltöltötte a vízraktárként
szolgáló altalajt. A nap fénye megfelelô
hômérsékletre melegíti a talajt, így aztán,
ha még vetnivalóról is gondoskodtunk,
minden bizodalmunk meglehet a jó ter-
mésben. Az ablakpárkányon dédelgetett
palánták egyre erôsebbek lesznek, meg-
nyúlásuk ellen kikelés után csökkenteni
kell a hômérsékletet, takarékosabban kell
öntözni. Legjobb, ha alulról áztatjuk a föld-
jüket, de vigyázzunk a mértékre! A borsót

már 4 °C-os földbe is vethetjük, a saláta
szintén elviseli az alacsony hômérsékletet.
Az utóbbi növény fejlôdését elôsegíthet-
jük valamilyen hôcsapdával is. (fóliaala-
gút, fátyolfólia, melegtalp stb.). A kinti ve-
tést általában március közepétôl érdemes
ütemezni, ha kellôen meleg (10-15°C) a
föld. A korábban kikerültek is ezt a hômér-
sékletet várják a keléshez. Idôszerû mun-
ka a betakart növények kibontása, fák
csurgóinak (a lombozat takarta terület)
lazítása villával. A metszés, lemosó perme-
tezés is ránk vár, ha még nem végeztük el.
Sokéves tapasztalat alapján március köze-
pe táján megsokasodnak a feladatok.
Gyakran kevés a kéz, az idô. A gyermeke-
ket ideje kiterelni a számítógép elôl … A
közösen végzett munka gyógyít! Szívde-
rítô, amikor a napfényes kiskert határán
beszélgetnek a szomszédok, ki-ki a saját
telkén könyököl a gereblye vagy ásó
nyelére.

Ne feledjük: a kerti munka a legszen-
tebb imádság!

2010. Böjtmás hava
Nagy István kertészmérnök

biogazda@citromail.hu

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások rendjérôl:

• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô Szolgálat) – szerda:
12:30–15 óra között

• Katona Ildikó, családgondozó (Gyermekjóléti Szolgálat) – kedden
12–15 óra között

• Tiszóczi Enikô, pszichológus – páratlan héten, hétfôn 13–18 óra között
• Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász – havonta egyszer hétfôn 13–17 óra

között 

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások
ingyenesek és elôzetes idôpontegyeztetés szükséges!

06 26/312-605, 06 26/400-172

zeller 4-5
sóska 3-4
fejes saláta 4-5
petrezselyem 2-3
sárgarépa 3-4
paradicsom 4-6
pasztinák 1
vöröshagyma 3-4
káposzta 4-5

paprika 3-4
retek 4-5
padlizsán 3-6
cékla 4-5
tökfélék 6-8
bab 3-4
borsó 3-4
kukorica 3-4
spenót 4-5

Siker a próza-

mondó versenyen
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A Faluház ezúton mond köszönetet özv.
Benedek Istvánnénak és családjának a le-
endô kovácsmûhely számára felajánlott
kovács szerszámokért. Benedek István
kovácsmester e szerszámok segítségével
készítette a faluban látható csodálatos
kovácsoltvas kerítéseket, kapukat. 

Köszönetnyilvánítás

Minden kedves érdeklôdôt szeretettel
várunk a Pócsmegyeri Református
Templomba!

Február 27. szombat 18.00 óra

MEDDIG JUTHATUNK EL A VALÓSÁG

FELTÁRÁSÁBAN?

Ifj. Bodoky Tamás újságíró 2008-ban
Göbölyös Soma-díjat kapott TÚLKAPÁ-
SOK címû cikksorozatáért, amely 2006.
október 23-a eseményeit mutatja be. Az
Index internetes portál újságírója megje-
lent cikkei kapcsán arról vall, meddig jut-
hatunk el, milyen akadályokba ütközünk a
tények feltárásakor.

Március 3. szerda 18.00 óra

KÔRÖSI CSOMA SÁNDOR ÚTJÁN

Kubassek János a magyar földrajztudo-
mány egyik legnagyobb képviselôje. Az
érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója
fiatal korától példaképének tekinti Kôrösi
Csoma Sándort, akinek nyomában egyete-
mi tanulmányai végén hosszú indiai és ne-
páli körútra indult. Kutató útjain szerzett
tapasztalatai szolgáltak alapul lenyûgözô
tudományos munkásságának. Saját felvéte-
lekkel illusztrált elôadása páratlan élményt
nyújthat.        

Március 5. péntek 18.00 óra

REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTÉSZET A

XVIII. ÉS XIX. SZÁZADI MAGYARORSZÁ-

GON

Bibó István mûvészettörténész másod-
szor lesz elôadója népfôiskolánknak. A té-
ma legnagyobb szakértôje saját felvételei-
vel mutatja be a magyar református tem-
plomépítészet sajátosságait. A kortörténe-
ti háttér megrajzolásával érthetjük meg,
miért számít a világon egyedülállónak a
hazai református templomépítés.

Március 6. szombat 18.00 óra

HITÉLET, BOLDOGSÁG, BOLDOGULÁS 

Bagdy Emôke akadémikus, a Károli Gás-
pár Egyetem tanszékvezetô professzora. A
pszichológia tudományának több szakirá-
nyában is nemzetközi tekintéllyel bíró
elôadónk a magyar közélet ismert szerep-
lôje. Hitvalló reformátusként beszél arról,
hol és hogyan találjuk meg életünkben a
boldogságot. Hogyan lehet boldogulni éle-
tünk nagy kihívásaival korunk egyre
sivárabb mentális állapotában? 

Népfôiskolai hét

Pócsmegyeren

2010. január 7. örökre bevéste magát csa-
ládunk emlékezetébe, sajnos nem a kellemes
emlékek közé! Ott álltunk a romok mellett a
hóban és nem tudtuk, mi lesz másnap. Egy
álmatlan éjszaka után világosban is szembe-
sültünk a károkkal és nehéz szívvel eltemet-
tük szeretett kutyáinkat. Rövid idô után el-
kezdett csörögni a telefon és nem tudtuk
letenni napokig, csak jöttek a felajánlások, az
adományok, az együttérzô, megható telefo-
nok, barátok kerestek fel. Egyszerûen nem
akartuk elhinni, hogy ilyen létezhet. Egyik
hihetetlen felajánlás érkezett a másik után,
mindenki abban próbált segíteni amiben
csak tudott, ki tárgyi adományokkal, ki tartós
élelmiszerrel, ki a munkáját ajánlotta fel az
építkezéshez, ki lakást ajánlott ideiglenesen
és sokan pénzt küldtek, külföldrôl is. Tahi-
tótfalu polgármestere rendkívüli gyorsse-
gélyben részesített minket és biztosított
afelôl, hogy minden hivatalos ügyintézésben
számíthatunk a segítségére az építkezésnél. 

Az „Egymásért” jótékonysági koncert
ötlete egy nagyon kedves tahitótfalusi szí-
nésznô, Papadimitriu Athina fejébôl pattant
ki, mikor megtudta, hogy mi történt velünk.
Az önkormányzattal együtt megszervezte ezt
a szép estét. Nagyon megható volt, ahogy a
falu és a környékbeli települések lakói egyre
csak jöttek és jöttek miattunk, értünk a
koncertre, akár fellépôként, akár nézôként.
Igazából erre nincsenek is szavak, mennyire
jól esett ez nekünk, hiszen nem régóta élünk
itt, ebben az összetartó közösségben. 8 éve
költöztünk ide Szentendrérôl. 

Szeretnénk megköszönni Mindenkinek a
segítséget, igyekszünk mihamarabb felépí-
teni a házunkat, természetesen ugyanott, a
régi helyén, hiszen itt van az otthonunk, a
gyerekeink, nagyfiunk kivételével ide szü-
lettek, nem is tudnák máshol elképzelni az
életüket! Köszönjük!

Kovács Család

Köszönet a

segítségért

KERTÉSZ
vállalja kertek teljeskörû gondozását.

• permetezést
• metszést

• sövénynyírást
• gyepfelület kezelést és egyéb kerti munkákat,

zöldhulladék elszállítással

Beja Attila dísznövénykertész
06-70-659-69-59

Köszönetet mondok mindazoknak, akik
édesanyám Szabó Istvánné, született Né-
meth Mária elhunyta alkalmából részvé-
tüket és együttérzésüket fejezték ki.

Szabó István

Köszönet
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Gondozási – nevelési – oktatási és
alternatív terápiás ház Tahitótfaluban,
Zrínyi utca 33/A.

2010. március és április minden csütör-
tökjén és szombatján délelôtt 9-11 óráig
kenyérsütéssel egybekötött nyitott kapuk-
kal várjuk az érdeklôdôket.

Az alvégen a Csurhétban nôttem fel.
Amikor szüleim dolgoztak, nagyszüleim vi-
gyáztak rám. Papa sokat mesélt a hábo-
rúról, meg a hadifogságról. Nagyanyám-
nak volt egy igen szépen rendben tartott
kertje egy nárciszültetvény szomszéd-
ságában. Húsvét táján csak úgy áradt a
tavaszi szellôvel az a finom virágillat.
Tavasztól ôszig sok idôt töltöttük ott.
Mindenféle kerti zöldség helyet kapott
benne, ám földi eper foglalta el a nagy
részét. Az pedig, mint köztudott, igen
mélyen van, szóval akkorát kell hajolni
hozzá, azért a szép piros édes szemért,
hogy az ember orra majd a földet éri. Hát
ebben a munkában görbült meg az én jó
Rozi nagyanyám.

Nem voltam az az unatkozós fajta gye-
rek, nem is nagyon vállalta nagymamámon
és keresztanyámon kívül – sem a rokon-
ságból, sem a szomszédságból – senki a
felügyeletemet. Mama pontosan megmu-
tatta, hol kell megfogni a mácsonya meg a
tarack „nyakát”, anélkül, hogy megszúrna,
jó hosszú gyökerével együtt ki lehessen
húzni a földbôl. Amikor ez már mind meg-
volt, gondoltam, most már pihenhetünk
egy kicsit és felmásztam erre a gyönyörû,
hajlott hátra. Fejemet a fehér, jó szagú
kontyához nyomtam, amibôl néhány szál
kilátszott a kendô alól. Mama nem szólt
semmit, csak mosolygott az orra alatt és
folytatta a gyomlálást alázatosan a földig
hajolva. Dudorászva, minden lépésnél
ringatott, míg elszenderedtem. Hátára
simulva érezhettem minden mozdulatát, a
földhöz való viszonyát, érzését. 

Ma egyre kevésbe van lehetôség ezeket
a mozdulatokat ellesni nagyszülôktôl. A
tapasztalatot, megérlelt tudást átvenni.
Erre teremthet lehetôséget ez a kezdemé-
nyezés. A hagyományos nagycsalád min-
tájára, ahol mindenkinek meg volt a fela-
data. Kicsit újra közénk jöhet ilyen for-
mában. Ahol már nincsenek nagyszülôk
vagy messze vannak a gyerekek, unokák.
Itt megtapasztalhatják a mindennapok
közös eltöltésében és együtt tevékeny-
kedésében. Az ünnepek és a hétköznapok
megélésében.

Gondozás

2010. január 1-tôl mûködik a Szamóca
Családi Napközi, ahol 20 hetes kortól 3
éves korig bölcsôdei gondozást nyújtunk,
kis létszámú, 5 fôs csoportban.

Nevelés

2009. szeptemberétôl a Szamóca Wal-
dorf Óvodában 3 évestôl 8. életévét be
nem töltött gyermekek részére biztosí-
tunk óvodai nevelést. A hagyományos
óvodai tevékenységek, (mint rajzolás, fes-
tés, gyurmázás, ének, mese stb.) mellett
kenyérsütés, gyapjúkép készítés, hang-
szeres zene, néptánc, hagyományôrzés is
megtalálható.

Oktatás

Folyamatosan mûködik egy önszerve-
zôdô tanulókör, szerdán és pénteken
délután 16-18 óráig általános iskolások
részére, tehetséggondozás, korrepetálás,
kézimunkázás, háztartási és házkörüli,
kerti teendôk.

Valamint német nyelvoktatás minden
korosztály számára igény szerint. Korre-
petálás, nyelvvizsga felkészítés.

Alternatív terápiák-szelíd gyógymódok-
érzékszervek ápolása

Zene terápia, aromaterápia, színterápia,
Kismamajóga, baba-mama jóga, nagy-

babás jóga, óvodás jóga, felnôtt jóga, baba
masszázs, thai masszázs, prána nadi, póni
lovaglás.

Integráció

Vállaljuk 1-1 sajátos nevelési igényû
(SNI): gyengénlátó, nagyothalló, megké-
sett beszédfejlôdésû, mozgáskorlátozott,
beilleszkedési, tanulási, magatartási ne-
hézségekkel küzdô gyermek nevelését,
fejlesztését is.

Heti rendszerességgel jár fejlesztô-logo-
pédus hozzánk. 

Idôsgondozás

Jelenleg Idôsek Napközije szervezôdik,
idôsek napközbeni ellátására, gondozásá-
ra, étkeztetésére, valamint napközbeni
elfoglaltságok szervezésére: kézimunká-
zás, gyerekjátékok varrása, faragása, javítá-
sa, készítése, mesélés, felolvasás, házi, ház
körüli, kerti teendôk.

Különlegességek

A veteményes kert, valamint egy gyü-
mölcsös gondozása, ápolása.

Van egy kis könyvtárunk, így olvasással
is kellemesebbé tehetik pihenésüket idô-
seink.

A Sziget ôstermelôitôl naponta friss
„bio” minôségû zöldséget, gyümölcsöt,
tejterméket kapunk. Abból készítjük saját
fôzôkonyhánkban a házias ételeket. Külön
figyelve az egyéni igényekre és szükség-
letekre, allergia, cukorbetegség, „vega”
étrend.

Az év minden munkanapján nyitva tar-
tunk, naponta 6-18 óráig. 

Egész évben be lehet kapcsolódni kö-
zösségünkbe.

Tanácsadás, családsegítés

Segítséget nyújtunk, szakemberek felke-
resésében, segítô beszélgetésre van lehe-
tôség, valamint szállításban.

Kiemelkedôen közhasznú, non-profit
Alapítványunk célja, az alapító okiratban
foglaltak szerint:

Napköziotthonos óvoda mûködtetése,
gyermekek napközbeni felügyeletének,
gondozásának, nevelésének, oktatásának
ellátása, kislétszámú csoportban, barátsá-
gos, családias és természetközeli környe-
zetben. Sport és szabadidôs tevékenysé-
gek szervezése a 20 hetestôl a 14 éves kort
be nem töltött gyermekeknek mind alkal-
mi, mind tartós jellegû foglalkozások
(pl.nyári tábor) keretében. Óvodáskorú
gyermekek képességfejlesztése, ismeret-
terjesztés iskoláskorú gyerekek számára.
Az Alapítvány tevékenységi köre: szociális
tevékenység.

Támogatás

Az általunk nyújtott ellátásban ré-
szesülôk saját anyagi lehetôségeikhez mér-
ten támogatják alapítványunkat, pénzzel a
64700083-05100040 számlaszámon a
Dunakanyar Takarékszövetkezetnél, Fû
Ibolya a Gyermekekért Alapítvány részére,
melyrôl igazolást állítunk ki. Valamint a
mûködéshez szükséges minden egyébbel
(játék, a hagyományôrzéshez régi szer-
számok eszközök, fateknô, népviselet,
papír, textil, ruhanemû, könyvek a könyv-
tárba, élelmiszer, kétkezi munka, szeretet
és jószó)  

Elérhetôségek:

www.szamocawaldorfovoda.freeweb.hu
e-mail:
szamocawaldorfovoda@gmail.com,

szamocacsana@gmail.com
telefon: 06-20-575-46-18

Horváth Alíz

Nyitott kapuk
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E nap az iskola téli idôszakának befejezô
napja volt, s egyben a mezôgazdasági
munka egyik kezdô napjának is tekintet-
ték. Gergely pápát, az iskolák patrónusát
püspöki ruhában személyesítették meg, az
iskolások katonás rendben, néha lovon
vonultak fel. Gergely napi köszöntôk a
XVII–XVIII. századból is maradtak ránk.
Ma már leginkább csak Dunántúlon és
palóc vidéken gyakorolják e szokást, azon-
ban Erdélyben is ismerték

Az egyháztörténet úgy tudja, hogy a
gergelyezés IV. Gergely pápa (827-844)
intézkedésére terjedt el, aki ezzel Nagy
Szent Gergelyt, az iskolák, diákok egyik
védôszentjét akarta megtisztelni. A játékot
eredetileg három diákgyerek adta elô: egy
püspök és két káplánja. A többi gyerek
megfelelô öltözetben egy-egy mesterséget
képviselt. A gyermekpüspök a templom-
ban versbe szedett prédikációt mondott,
majd tavaszköszöntô seregével bejárta a
várost. Az ünnep egyúttal a diákok tavaszi
félévének kezdete is volt, amikor új tár-

sakat toboroztak. A köszöntésért kapott
élelmiszert (tojás, kolbász, szalonna) a ta-
nítónak adták a gyermekek.
„Gergô pápa napja ma van e világba.
Készülj, gyerök, mindjár viszünk iskolába.
Eleget hevertél itthon a kuckóba;
Sokat kandikáltál a kásás fazékba.
Ne bújj azér, István, Gyurka, Pétör, Jankó!
El ne szaladj, András, Mihály, Samu, Ferkó!
Könyvet vétess, József, Dániel és Lackó!
Elbírsz egy ábécét te is, öcsém, Palkó.”
(népdal)

Szabó Judit

Március 12., Gergely-nap

Felnôtt csapatunk eddig négy edzômér-
kôzést játszott, a csapat játéka bíztató.
Eredmények:  
Február 06. Tahitótfalu-Dunabogdány 8-2
Február 13. Tahitótfalu-Pilisvörösvár II. 5-0
Február 21. Tahitótfalu-Pomáz 3-3
Február 25. Tahitótfalu-Pomáz 6-3

A téli idôszakban végül is két játékost
igazoltunk: Losonci Lajost a Bp. I. osztályú
Voyage SE-bôl és Kovács Gábort Nyírtelek-
rôl (megye II. o.).

Az ificsapatba visszatért Mák Bence és
igazoltunk egy fiút Dunabogdányból.

Változott a nyitóforduló idôpontja: már-
cius 13-án, szombaton kell fogadnunk a
Leányfalu csapatait, a felnôtt mérkôzés
14,30, az ifié 12,30 órakor kezdôdik.

A bajnoki fôpróba hazai pályán, március
6-án lesz 14,00 órakor a Chinoin ellen.

* * *
Iskolai sport

A Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség

programjában két korosztály terembaj-
nokságát is tornacsarnokunkban rendezték.

Február 11-én az 5-6 osztályosok játszot-
tak, a 8 csapatos mezônyben fiúcsapatunk
döntôt játszott, azt sajnos hosszabbítás
után elveszítettük, leánycsapatunk pedig
tisztességggel helytállt.
Eredmények:
Tahitótfalu fiú-Tahitótfalu leány 6-1
Tahitótfalu fiú-
Szentendre Templomdombi Iskola 4-0
Tahitótfalu leány- 
Szentendre Templomdombi Iskola 0-3
Tahitótfalu leány-
Szentendre Barcsay Iskola 1-2
Tahitótfalu fiú-Leányfalu 1-2

Február 25-én bonyolítottuk le az 1-2.
osztályosok bajnokságát, fiúcsapatunk a 4.
leányaink a 7. helyet szerezték meg.
Eredmények: 
Tahitótfalu fiú-Szentendre Barcsay 0-2
Tahitótfalu leány-
Pomáz Mátyás király Iskola 0-3
Tahitótfalu fiú-Tahitótfalu leány 4-0
Tahitótfalu fiú-Pomáz 5-0
Tahitótfalu leány-Szentendre Barcsay 1-2

Tahitótfalu fiú-Leányfalu 1-4
Turóczi Csaba Focihírek

Évek óta küszködnek a civil szervezetek
és a mûvelôdéssel, oktatással foglalkozó
szakemberek, hogy Tahitótfalu lakóiból
igazi közösséget „kovácsoljanak”. Mennyi
és mennyi idôt, energiát fordítanak arra,
hogy különbözô kulturális és sport ren-
dezvényekre elcsalogassák az embereket,
közösségi színtér biztosításával. Ez ügyben

kicsit szkeptikusak a rendezvények szer-
vezésével foglalkozók, hisz mindig ugyan-
azokból az emberekbôl áll  a magja minden
rendezvénynek. És mégis… mozog a Föld!
Legalábbis most megmozdult. A Kovács
család egy segítô kézzé kovácsolta össze a
lakosokat! Elôször sokan nem tudták kik
ôk. Aztán mindenki rájött: ja! a buszsofôr
Csaba bácsi! Ôt én is ismerem! És jöttek a
felajánlások, jöttek a telefonok. Nekem

jutott a megtiszteltetés, hogy a segíteni
szándékozókkal tartsam a kapcsolatot. Egy
idô után már csak megköszönni tudtam a
felajánlásokat, hisz a család egyenlôre már
befogadni, tárolni nem tudja a sok-sok min-
dent, amit kapnak. Ezek nem csak tárgyak
és pénz, hanem odafigyelés, segítô kéz, és
szeretet, ami áramlik feléjük. Remélem
mindez kitart egészen a házszentelôig... 

Szabó Judit

Össze-kovácsolódás

Abból a feltételezésbôl indultunk ki,
hogy Tahitótfaluban számos, szépírással
(is) foglalkozó ember élhet, akiknek mun-
kái helyi csatornákon nem juthatnak el
hozzánk, merthogy nem mûködnek ilyen
kanálisok. Ezért gondoltunk arra, hogy
megpróbálunk kinyitni egyet. 

Arra kérjük mindazokat, akik kitapint-
ható írói vénával vannak megáldva, hogy
vegyék fel velünk a kapcsolatot, és jöj-

jenek el májusban egy felolvasó estre,
ahová saját írásaikkal érkezzenek. Tôlük
maguktól szeretnénk hallani, mi foglalkoz-
tatja ôket. Ismerjük meg egymást, próbál-
junk meg idônként itt helyben összegyü-
lekezni. 

Feltételünk nincs. Legfeljebb annyi,
hogy vagy az írás témája vagy a létrehozó
személye némiképp kötôdjön Tahitót-
faluhoz, s ez legyen elegendô indok szo-
rosabbra fûzni a helyi irodalmi szálakat. 

E kis felhívásnak és vállalkozásnak a
„Tavaszi zsongás” címet adtuk. A szigorú

tél -mintha már századok óta hidegülne-
csak véget ér, megjön a tavasz, kinyílnak a
virágok és zsongani fognak a méhek. Aki
maga is szívesen részt venne e tavaszi
zsongásban, kérjük, jelezze egyeztetés
céljából a +3620-4384-911-es telefonszá-
mon és/vagy a program@tahitotfalu.hu e-
mail címen. Az írásokat elôzetesen nem
kérjük, csupán majd a felolvasó est után
egy példány közrebocsátását. 

Béres Gabriella, 

Zákányi Bálint

„Tavaszi zsongás”

Idôpont: 2010. március 14., vasárnap 
Helyszín: Leányfalu, Szt. Imre herceg út 9-
13 (Móricz Zsigmond Ált. Isk. tornacsar-
noka)
10:00 TAHI - ETYEK
11:30 DUNAKANYAR SE - TAHI
Idôpont: 2010. március 21., vasárnap
Helyszín:Leányfalu, Szt. Imre herceg út 9-
13 (Móricz Zsigmond Ált. Isk. tornacsar-
noka)
10:00 TAHI - SZIGETSZENTMIKLÓS
11:30 DUNAKANYAR SE - SZIGETSZENT-
MIKLÓS

A mérkôzéseket a 2009/2010 Pest me-
gyei Nôi Röplabda bajnokság tavaszi for-
dulójának keretein belül játsszuk.

Eddigi legjobb eredményünk a Pest me-
gyében: 2007 Dunakanyar Se I. helyezés.

Röplabda
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Szörényi Levente és Bródy János szerzeménye, a 

KÔMÛVES KELEMEN 
címû rockballada kerül színre

2010. március 21-én (vasárnap) 18 órakor 
az erdélyi Maros Mûvészegyüttes 

és erdélyi színmûvész szólisták elôadásában 
a dunabogdányi SPORTCSARNOKBAN. 

Belépô: 1200 Ft 
Jegyrendelés a helyszínen vagy elôzetesen:

Liebhardt András, mûvelôdészervezô. 
Tel.: 06209846453

Apróhirdetések

Magyar nyelv és irodalom, német és orosz nyelv tanítását vál-
lalom. Ráczné, 06-30-321-9384

Tahitótfaluban keresek orosz és történelem tanárt, aki
gyermekemet érettségire felkészítené. Tel.: Lôrinczyné
Velencei Ágnes, +3620-967-0827

ELADÓ! 2 db 700-700 m2-es építési telek Tahitótfalu Kós Károly
utcában. Irányár: 11.000 Ft/m2

Érdeklôdés: 06-20 374-2389, 06-20 983-6876

TÉLVÉGI  KIÁRUSÍTÁS!

2010. március 8-tól Tahitótfalu, Topán cipôboltban, Hôsök tere
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VÁLTSON A HAGYOMÁNYOS,
vegyi anyagokkal kezelt, ezáltal káros hatásokkal rendelkezô

INTIM-BETÉTEKRÔL
antibakteriális – antivirális, 

NÔGYÓGYÁSZATI BETEGSÉGEKRE 
ÉS MEGELÔZÉSÜKRE

ÚJ, GYÓGYHATÁSSAL RENDELKEZÔ
TERMÉKCSALÁDRA.

Mára lehetôvé vált, hogy a hölgyek egészséges
intim-termékeket használjanak.

A használat ajánlott: hüvelyi és húgyúti gombás-
és vírusfertôzések, felfázás, alhasi fájdalmak és
görcsök, HPV, myoma, petefészek-gyulladás és 
-cysta, aranyér, ciklusbeállítás, szülés és közös

medencehasználat után, hüvelyi PH-normailizálás,
vizelettartási, uraknak végbél- és prosztata-

problémák esetén.
A két nemzetközi egészségdíjat nyert 

technológiát a sebészetben is használják.

26/950-392 – 30/6652-194
Munkatársat keresünk otthoni márkaképviselet

ellátására, fogyasztói klub szervezésére.

Pénzintézet szentendrei kirendeltsége

állásbörzét hirdet
Munkalehetôségek fô- és mellékállásban:

- Szórólapozás - Hitelügyintézô
- Piackutatás - Pénzügyi tanácsadó
- Telefonos asszisztens - Toborzási asszisztens
- Nyugdíjpénztári bedolgozó - Hatásközpont
- Csoportvezetô Önálló munkakörök    

Érdeklôdni lehet a 06/26/502-464-es telefonszámon
8.00–18.00 óra között

Felülvizsgáltatná régi, elavult lakásbiztosítását? 
Új autót vett, netán újrakötné évfordulós casco-ját 

vagy kötelezôjét?
Gyorsan utasbiztosításra van szüksége?

Biztonságban szeretné tudni vállalkozását egy vagyon-
és felelôsségbiztosítással?

Befektetne, de nem tudja milyen életbiztosítási
lehetôségek közül választhat?

Forduljon hozzánk,
segítünk kiválasztani az Ön

igényeinek leginkább megfelelô 
biztosító ajánlatát!

Biztosítási ügyintézés,
tanácsadás helyben!

Prezervál Kft. – 2021 Tahitótfalu Gábor Á. u. 5.,
tel./fax: 06-26-385-829, www.prezerval.hu

Bokor László, tel.: 06-20-9467-203,
e-mail: laszlo.bokor@prezerval.hu

Bokorné Csizmadi Csilla, tel.: 06-20-4571-672,
e-mail: cs.csizmadi@prezerval.hu

Minôségi nyílászárók
mûanyag-fa – alu

Tahitótfalusiaknak
extra kedvezmény.

06 20/9-349-479
info@okland.hu
www.okland.hu
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945, 
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

„FÉ” 
Könyvelô BT 

vállaja bt-k, kft-k,
alapítványok, egyéni
vállalkozók teljeskörû

könyvelését,
visszamenôleg is.

2022 Tahi, 
Visegrádi út 68.

Tel/fax: 26/387-079,
06-20-547-1362

EZ VALAMI
MÁS!

Várja a Dunakanyarban mûködô
társvadász iroda, ha Ön csinos Hölgy,

okos Asszony, vagy igényes Úr és
vonzó Férfi. Hívjon bizalommal!

Tel.: 06 20 823 2025
neebredjen.egyedul@gmail.com

KELEMEN KFT

GÁZ, VÍZ, FÛTÉS, 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 
Nyitvatartás: H-P: 7.30-17.00 Szo: 8.00-12.00

- Villanyszerelési anyagok raktáron
- RAVAK, RIHO (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)

10 % kedvezmény
- Minôségi akril kádak, zuhanytálcák

- Alföldi szaniterek, Kludi, Hansgrohe, Zucchetti csaptelepek
- Mosdó csaptelep: 6800,-Ft-tól

- Fürdôszoba szekrények, kiegészítôk, 
- Falba építhetô Valsir Wc tartály 10 év teljes garanciával 

- Kondenzációs kazánok: Saunier Duval kombi 24 kW 257.000,-
Baxi, Ariston, Termomax, Junkers, Vaillant csökkent árak

- Vegyestüzelésû kazán: Focus 20 kW 136.450,- Celsius,
Hôtherm Carbon, Solida, Junkers, füstcsövek

- Radiátor: raktáron: FixTrend Dk 600*1000 18.500,- tartóval,
Radel, Dunaferr, Vogel Noot.

- Radeco és Edilkaminn kandallók
Kivitelezôt keres – segítünk!

E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Fizetés bankkártyával is.
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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: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-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, kedd: 8–11-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig,
csütörtök: 8–11-ig, péntek: 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 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton 8–12-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-19-ig, szom-
bat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel
hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üze-
morvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét pén-
tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-
ciós rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei
Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12., III., tel.: 06 1
224-0600, fax: 06 1 224-0602 • 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-szerda: 8.30–15-ig, péntek: 8.30–13-ig •
MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024
• OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384
(anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-
300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya),
503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383,
503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380
(jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12,
13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – 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 Városgaz-
dálkodási 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 • TER-
HES SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105
és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént.
8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.:
385-873, fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30,
Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecse-
mô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony Ádám,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2000
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Tisztelt Adózó!
2010-ben ismét lehetôség van rá, hogy

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

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFA-

LUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2003. május óta bejegyzett szervezet. Leg-
fontosabb rendezvényei: bábszínházak
szervezése, ingyenes nyári gyermekfoglal-
kozások a Pihenôparkban, Adventi hét,
Hagyományôrzô Kör.

Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, kérjük, ajánlja fel adója
1%-át alapítványunk javára. Támogatását
elôre is köszönjük.

Adószámunk: 18699636-1-13

A TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY

célja a nehéz helyzetbe került tahitótfalui
lakosok illetve családok támogatása, ha sa-
ját közremûködés is tapasztalható az ille-
tôk részérôl. 

Kérjük segítsenek, hogy gyôzni tudjon az
ôszinte segítôkészség – az élet valós
nehézségeivel szemben, a bizalom – a bizal-
matlansággal szemben, a reális segítô
szándék – a naív jóhiszemûséggel szemben.
Kérjük ajánlja fel adója 1%-át e szándékra!

Adószám: 18685279-1-13

A TAHITÓTFALUI ARANYSZARVAS

KÖZHASZNÚ ÍJÁSZ SPORT EGYESÜLET

a helyi íjászok egyesülete. Évente két alka-
lommal megrendezett országos szintû ver-
senyükkel, valamint az egyesület tagjainak
versenyeken elért kiváló eredményeivel

öregbítik Tahitótfalu hírnevét. Kérjük adó-
juk 1%-át ajánlják fel e szép magyar hagyo-
mányt ápoló egyesület támogatására.

Adószám: 18704390-1-13

A VOX INSULAE SZIGET HANGJA

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését,
zenemûvek publikálását, elôadócsopor-
tok támogatását tûzte ki célul. Legfonto-
sabb szervezete a Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar, mely rendszeres sze-
replôje Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek. 

Adójuk 1%-ának felajánlásával az egye-
sület és az énekkar munkáját, valamint a
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét
programsorozatát támogatják.

Adószám: 18704723-1-13

A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKO-

LA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY célja
a községünkben tanuló általános iskolás
tanulók segítése, az iskolai nevelô-oktató
munka anyagi támogatása, az oktatás tár-
gyi, technikai feltételeinek javítása.

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

Adószám: 18681952-1-13
Vaczó Zoltán

1% a civil szervezetekért

„Idôjárás tapasztalás szerint.
A milyen idôjárás van 9-ik marczius

körül, olyan szokott maradni egész marcz-
ius hónapban. Ha január meleg volt, mar-
czius hideg. Száraz marczius szép májust
jövendöl. Éjnapegyenkori szélvészek ter-
mékeny esztendôre mutatnak. Ha a nap és

hold keltében rendkívül nagy esô követ-
kezik, hasonlókép, ha a harangok messze
hallatszanak. A marcziusi sürü és büdös
köd sok égiháborut hoz. Ha marcziusban
hó esik, rosz aratás lesz.”

(Idézet az eredeti helyesírással)

Kalendárium

Könyvtár (Tahitótfalu,

Béke út 14., tel: 385-716) 

nyitvatartása:

Hétfô: 1400–1800

Kedd: 800–1200

Szerda: 1400–1900

Csütörtök:   800–1200

Péntek:      1400–1800


