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A tartalomból:
Polgármesteri tájékoztató 4.

A „kronoszban” benne van a „kajrosz”,
csak fel kell ismerni!
Az emberiség több évezredes történelmében benne vannak azok a minôsített
idôk, amelyek megváltoztatják az életét.
Ezek a változások nem automatizmusként,
hanem a felismerés nyomán történnek meg.
Ilyen gondolatok jutottak eszembe,
amikor nagypéntekre és húsvétra készülve
olvastuk a Bibliából azt a történetet, amikor
Jézus megsiratta Jeruzsálemet. Miért sírt
Jézus Jeruzsálemet látva? Mert a város lakói
nem ismerték föl az életre és békességre
vezetô utat. Ô nem a város külsô szépségét
látta, hanem a benne élô emberek életét,
lelkületét. Látta, hogy Istennek az a választott népe, amelyik arra rendeltetett, hogy
minden nép számára bizonyság legyen az élô
Istenrôl, elvesztette önazonosságát, önbecsülését és emberi méltóságát. Önazonosságát és önbecslését az a nemzeti és vallási
gôg táplálta, amibe nem fért bele sem a

Tahitótfalu áprilisi
programjai
Április 18. Vasárnapi Vásárnap.
„Legyen úgy, mint régen vót…” Állat-,
termény- és kézmûves vásár Tahitótfaluban a Tildy-híd melletti füves réten
reggel 8 órától du. 3 óráig.

maguk emberi méltóságának a megélése,
sem másokénak a tiszteletben tartása. Ez a
lelkület hívta életre az olyan radikális pártokat, mint amilyen a zélóták és szikáriusok
pártja volt. A többi vallási és politikai párt is
– de még Júdás, a tanítvány is a saját
elképzelése szerint akarta megvalósítani
„Izrael országának helyreállítását”.
Ezért nem ismerték föl Jézusban azt a valakit, aki számukra az életet és a békességet
hozta. Azért siratta Jézus Jeruzsálem lakóit,
mert tudta, hogy a vesztükbe rohannak. Azt
várták Jézustól, hogy a római rabigától szabadítsa meg ôket, Jézus pedig az önzés és
kapzsiság rabságából való szabadítást hozta
számukra.
Azt várták tôle, hogy az adófizetés roskasztó terhétôl szabadítsa meg ôket. Ô pedig
az ember bûnadósságát fizette ki a golgotai
kereszten.
Folytatás a 3. oldalon.
Faluház rendszeres programjai
Hétfônként 17:30: Ôszirózsa Nyugdíjas
Klub összejövetele. Vezeti: Katonáné
Nyírô Ágnes, +3620/225-1773
Kéthetente kedden (április 13., 27.)
16:00: MAGHÁZ-népi gyermekjátszó,
logopédus és fejlesztô pedagógus
vezetésével.
Folytatás a 13. oldalon

Tahitótfalu Díszpolgára... 6.
Mesterségük mûvészei...

7.

Amit a magasvérnyomásbetegségrôl tudni kell

9.

Ha már az isten
kertet adott

10.

Focihírek

11.

Önkormányzati hírek
Március 10-én falugyûlés volt, melynek témája a nyertes „földes utcák fejlesztése” pályázat. Nagy érdeklôdés
övezte a Visegrádi utca, Rózsa utca, Kós
Károly és Kertész utca útépítési beruházását.
Március hónapban 11-én tartott testületi ülést az önkormányzat. A 14 fôs
testületbôl 10 fô volt jelen, hiányzott
Jüsztl Zsófia, Kelemen Ildikó, Verebes
Sándor és Wágner Péter képviselô.
Elsô napirendként részletes beszámolót hallhattunk a rendôrôrs 2009. évi
munkájáról.
Folytatás a 2. oldalon
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f kíván kedves olvasóinak az önkormányzat f

Önkormányzat

Tahitótfalu

2010. ÁPRILIS

Községi Tájékoztató

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Dr. Orbán Balázs ôrsparancsnok kiemelte, hogy a 2008-as évhez képest tavaly
csökkent a betöréses lopások száma (elkapták a betöréssorozat elkövetôjét),
azonban emelkedett a súlyos testi sértések
száma. A jövôbe tekintve elmondta, hogy
a Szigetmonostor felé menô 1113-as út forgalmát sokkal intenzívebben kell ellenôrizni, sebességet mérni, mert a balesetek
zöme itt történt, nem a 11-es úton.
A falugondnok 2009. évi munkájáról
szóló részletes beszámolóját a testület
elfogadta. Tájékoztatásul elhangzott, hogy
márciusban 3, áprilisban további 5-6 fô
közmunkást alkalmaz a település.
A várható beruházások elôkészítése
kapcsán a testület elfogadta a gátépítési
pályázathoz szükséges Minôségbiztosítási
Tervet, Számviteli és Pénzügyi Nyilvántartással
Kapcsolatos
Eljárásrendet,
Kockázatkezelési Tervet, valamint a
Monitoring Tervet. A pályázatot felügyelô
Monitoring Bizottság elnöke Nagyházú
Miklós, tagjai Gaál Sándorné, Szabó Judit
és Chambre Attiláné.
A 11 útra tervezett forgalomlassító szigetekhez és gyalogátkelôhelyekhez a tulajdonosi hozzájárulást megadta képviselôtestület.
A költségvetés módosítását egyhangúan
megszavazta a testület. A módosításra

Anyakönyvi hírek
2010-ben született 3 fiú, 7 leány, összesen
10 gyermek
Megszülettem!
2010. március 04-én, nevem: Nagy Anna Kata
2010. március 04-én, nevem: Nagy Eszter Dóra
2010. március 11-én, nevem: Szolnoki Anna,
Róza

azért volt szükség, mert a földes utcák
fejlesztésére nyert összeget is be kellett
építeni a költségvetésbe.
A bizottsági beszámolókat Gaál Sándorné, a Gazdasági Bizottság elnöke kezdte. A
bizottság megtárgyalta a terembérleti díjkedvezményre beadott kérelmeket, és
arra a megállapításra jutott, hogy nem
alakítható ki egységes rend, minden kérelmet egyedileg kell elbírálnia a képviselôtestületnek. A bizottság javaslatát elfogadta a testület, mely szerint Sajtos Sándor
polgármester alapilletményének szorzóját
a korábbi 11,5-rôl 12,5-re emelje, 30%-os
költségtérítés mellett. A képviselôtestület
az egészségház fûtését 40%-kal támogatja
maximum 300 ezer forint erejéig.
A bizottság ezúton tájékoztatja a
lakosságot, hogy gépjármû súlyadó
mértékét nem az önkormányzat állapítja
meg, hanem központilag szabják ki.
A Szociális Bizottság beszámolójában
elhangzott, hogy annyi segély iránti kérelmet adnak be az emberek (45 kérelmet),
hogy hamarosan kiürül az erre a célra biztosított keret, mely máskor egész évre elegendô volt. Egyre többen kerülnek krízishelyzetbe. A HPV vírus elleni oltásra (ahol
a háromból kettôt áll az önkormányzat)
beérkezett további kedvezmény iránti
kérelmeket a bizottság nem támogatta. A
testület további kedvezmény adása helyett
kibôvítette a támogathatók körét a korosz-

Házasságkötés nem volt.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Golmitz Dezsôné, 57 éves, Visegrádi út 126.
Gubovics Ferencné, 79 éves, Pataksor 18.
Poczang Lajosné, 95 éves, Viola u. 2.

Felhívás
A Magyar Közút Zrt. az önkormányzatok, civil szervezetek és a lakosság segítségével április 22-én a Föld napja alkalmából országos szemétgyûjtési akciót
szervez. Fôként az utak, utcák mentén és
a közterületeken eldobált hulladékok
összegyûjtése a cél.
Megkérjük a tisztelt lakosságot, hogy
lehetôségeihez mérten vegyen részt az
akcióban.
Aki fontosnak tartja környezetünk tisztaságát, faluképünk javítását, és ennek
érdekében a saját maga által kijelölt területen összeszedné a szemetet, kérjük,
jelentkezzen a falugondnoknál. Itt a
regisztráció után a szemétszedéshez zsákot és kesztyût biztosítunk.
Köszönjük segítô együttmûködésüket!
Önkormányzat
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tálybeli fiúgyermekekre is.
Úthasználati díj mérséklésére érkezett
kérelmek kapcsán a testület felkérte a Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy vizsgálja felül a rendeletet. A kérelmekben egyelôre nem döntöttek.
A háztartási hulladékszállítás díj emelésének mértékét 6,5%-ban fogadta el a testület, mely a II. negyedévtôl lesz érvényesítve.
A kéményseprô szolgáltatás díja is
emelkedik, ennek mértéke 5,07 %.
A képviselô-testület döntött a Tahiban a
11-es út mellett lévô önkormányzati tulajdonú ún. „Csereklye-ház” lebontásáról, a
terület feltöltésérôl.
A testület úgy döntött, hogy Tahitótfalu,
0139 hrsz-ú ún. „Csapás” területét önkormányzati tulajdonba kéri a Magyar Államtól.
A testület megválasztotta az országgyûlési választások Szavazatszámláló Bizottságainak tagjait.
Március 23-án Falufórumot tartott a
képviselô-testület, ahol Sajtos Sándor polgármester tájékoztatta a lakosságot a
nyertes gátpályázattal kapcsolatosan. A
nagy számban megjelent érdeklôdôk
(elsôsorban az ottani terület tulajdonosai)
megtudhatták, hogy milyen feladatok várnak a tervezôkre, az önkormányzatra, a
területtulajdonosokra.
Szabó Judit

Tájékoztató a lakossági
hulladékszállítási díj
változásáról
2009 novemberében kereste meg a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. önkormányzatunkat a 2010. évi hulladékszállítási díj emelésének igényével.
Akkori ajánlatuk 29,1% díjnövekedést
tartalmazott a szolgáltatás tartalmának
megtartása mellett. Ezt a Képviselô testület nem fogadta el, és megbízta Dr.
Sajtos Sándor polgármestert a tárgyalások
folytatásával a díjemelés csökkentése
érdekében.
A tárgyalások eredményeképp 2010.
évben mindössze 6,5%-os lesz a
díjnövekedés mértéke, ami megegyezik az
ágazati infláció mértékével. Itt kell megjegyezni, hogy a lakossági díjtétel tartalmazza az évenkénti egyszeri veszélyeshulladék-gyûjtés és lomtalanítás, valamint a
szelektív hulladékgyûjtô szigetekrôl a hulladék rendszeres elszállítását is.
Polgármesteri Hivatal
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2010. április 4. - Húsvét
Folytatás az 1. oldalról
Azt várták tôle, hogy megszabadítsa ôket
ellenségeiktôl, de ô az ember legnagyobb
ellenségétôl, a haláltól való szabadulást
hozta feltámadásával.
Így Róma békéje – „PAX ROMANA” –
helyett részük lett volna a bûnbocsánat
bizonyossága és az örök élet reménysége
általi békességben.
Ennek érdekében akarta összegyûjteni
ôket Jézus úgy, mint ahogyan a „tyúk összegyûjti csirkéit”, de ôk nem akarták.
Aki pedig nem akarja felismerni, sôt
visszautasítja a történelmi idôben (kronosz)
a felkínált életet és békességet (kajrosz), az a
vesztébe rohan. Ez a veszedelem szakadt rá
Jeruzsálemre Kr. u. 70-ben, amikor Titusz
hadai lerombolták Jeruzsálemet.
Az, ami a radikális politikai és vallási pártokat szélsôséges megnyilvánulásokra ragadtatta, Jézus tanítványainak is megzavarta
látását.
Húsvét utáni harmadik napon két ember

poroszkált az emmausba vezetô úton.
Szomorúak voltak és vitatkoztak.
Amikor harmadik útitársként odaszegôdött hozzájuk a feltámadott Krisztus, nem
ismerték fel. Nem csak azért, mert ôk nem a
12-es, hanem egy sokkal nagyobb, tágabb
tanítványi körhöz tartozva nem ismerhették
annyira Jézust, hanem sokkal inkább azért,
mert saját elképzeléseik és vágyaik rontották
meg látásukat. Ôk is abban reménykedtek,
hogy Jézus fogja megváltani Izraelt. De ôk
sem a golgotai keresztre vezetô úton gondolták ennek megvalósulását.
Ezért voltak szomorúak és vitatkoztak.
Csakhogy ôk az ekkor még fel nem ismert
feltámadotthoz már kezdtek ragaszkodni.
Felismerték, hogy olyan valaki lett útitársuk, akihez ha ragaszkodnak, szomorú,
vitatkozó magatartásuk megváltozhat.
Mennyire süllyedtünk bele önazonosságunktól és önbecslésünktôl megfosztott állapotunkba? Mennyire vesztettük el emberi
méltóságunkat? A jogok és kötelességek

Parlamenti
választás 2010.

Boldogasszony
Anyánk!
(részlet)

Tisztelt Választópolgárok!
Alig több, mint egy hét van hátra a választásokig.
Új, friss információkkal nem tudunk
szolgálni, de megerôsítjük a korábbiakat,
illetve a már ismerteket.
A szavazásra 2010. április 11-én (április
25-én, II. forduló, ha lesz!) 06,00 órától
19,00 óráig kerül sor a szokásos helyeken:
01.
Iskola (Tótfalu)
02.
Népház (Tótfalu)
03.
volt Bölcsôde (Tahi)
04.
Óvoda (Tahi)
Az IGAZOLÁSSAL szavazók az 1. számú
szavazókörban (Iskola Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26.) szavazhatnak.
A jelenleg (március 24-én) ismert képviselôjelöltek:
Dr. Dragon Pál, MDF
Dr. Filó András, Jobbik
Hadházy Sándor, FIDESZ-KDNP
Kukorelly Endre, Lehet Más a Politika (LMP)
Szabó Imre, MSZP
A pártok listája véglegesítés alatt áll.
Mindenkinek békés felkészülést és
kellemes húsvéti ünnepeket kívánva!
Tisztelettel:
Tóth János
HVI vezetô

Bús szívem elfogúl, köny fakad szemembe,
Midôn Magyarország sorsa jut eszembe.
Nem tudok gondolni szép hazám multjára,
Hogy meg ne induljon könyeimnek árja;
S ekkor, mind az elmult idôk szellemének
Bús hangja, megzendûl szívemben az ének,
Melylyel jobb eleink, midôn bajba estek,
Az isten anyjához sírva esedeztek…
Sírva szól az ének: „Boldogasszony, Anyánk!
Nagy inségben lévén, így szólit meg hazánk:
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!”
...
Midôn bosszús ég legnagyobb csapása,
A pártviszály, rontott e szegény hazára:
A jobb érzésûek, kikben sírt a lélek,
Látván, mint üldözik egymást a testvérek,
Fájdalmasan zengék: „Boldogasszony, Anyánk!
Nagy inségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokról!”
Tárkányi Béla
(1821-1886) r. kat. pap költô
Történelmünk során gyakran aktuális
fohászkodás versbe foglalt változata az
1867-es kiegyezést követô „pártoskodó”
idôkbôl.
B. M.

egyensúlyba hozásával próbál magán segíteni a társadalom. De ahol egy társadalmat az
április negyedikei szellemiség pogánysága,
az arra épülô nihilizmus és relativizmus hatja
át, ott a jogok és kötelességek akkor kerülnek egyensúlyba, ha felismerjük a történelmi idôben (kronoszban) az életre és
békességre adatott idôt (kajroszt).
Az emmausba igyekezô szomorú és
vitatkozó tanítványok, a kenyeret megáldó
és megtörô Jézusban ismerték föl azt, aki
szomorúságukat örömre, vitájukat békességre fordította.
2010. április 4. – Húsvét. Kétezer évvel
Jézus feltámadása után lehet találkozni vele a
Feltámadottal, mert Ô ÉL!
A feltámadás eseményével nem lehet beszélni (hinni, tagadni lehet), de a feltámadott
Jézus Krisztussal lehet. A vele való kapcsolatban megtaláljuk egyéni, nemzeti önazonosságukat, önbecslésüket és emberi
méltóságunkat.
Ilyen áldott húsvéti ünnepet kívánok
községünk minden tagjának és egész magyar
népünknek, nemzetünknek.
Szénási László református lelkész

Húsvéti locsolóversek
Immár a tavasznak elértük kezdetét,
Minden rózsaszálnak látjuk a szépségét.
Hogy zöld ágai ne hervadjanak,
Maguk szépségében megmaradjanak,
Nyiladozzék mindig ékes virágokat,
Nyerjenek fejükre aranykoszorúkat,
Vizet hoztam a tövére, áldás szálljon a fejére.
Tündérország rózsáiról gyöngyharmatot
szedtem,
Akit azzal megöntözök, megáldja az Isten.
Tündérország gyöngyharmatja szálljon a
fejedre,
Aki téged megöntözött, jusson az eszedbe.
Hol van az a piros tojás? Ide a zsebembe!
Zöld levelû petrezselyem, ezt a kislányt de
szeretem.
Rózsavízzel megöntözöm, hogy ezután
szépen nôjön.

Áprilisi bolondságok
Húsvéti probléma: két kéz, de csak egy
száj... Ez a probléma az ivással!
Már a tizedik sörömet iszom, mert
összevesztem a feleségemmel. Hihetetlen,
mibe kerül ez a nô!
A kisbaba olyan, mint a Nescafé. Könnyû
megcsinálni és egész éjjel ébren tart!
Mi feltaláltuk az atombombát...
Mennyivel okosabbak nálunk az egerek!
Nem ôk találták fel az egérfogót!
A boldogság két legfontosabb kelléke a
jó egészség és a rossz memória.
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Polgármesteri tájékoztató

Az elmúlt idôszakban történt jelentôs eseményekrôl
Folyamatban lévô pályázataink
Mivel jelenleg Tahitótfaluban két nagy
értékû Európai Unió által támogatott
pályázat van folyamatban és egy harmadik, kistérségi kezdeményezés is elindulni látszik, úgy gondoltam, havonta
rendszeresen tájékoztatást adunk a
faluújságon keresztül Önöknek, hogy
állnak a dolgok, mi a helyzet, milyen
munkafolyamatnál tartunk.
Hiszen egy pályázati forrás elnyerése rendkívül felemelô érzés, mivel azt bizonyítja, a
beadvány elkészítése sikeres és hiánytalan
volt, az elôkészítô munka nem volt hiábavaló, tehát röviden: nyertünk!
De mit is? Mi következik azután, hogy a
támogatási levél megérkezik, közzétesszük
az újságban pár mondatban és felkerül a
honlapra?
Most következnek azok a bizonyos „szürke, munkás hétköznapok”, ami egy rendkívül összetett, szerteágazó feladatokkal bíró
– az EU elôírásai miatt különösen – pontos,
precíz, megfeszített munkafolyamatot jelent. De nézzük, mit értek ma, árpilis elején
ez alatt:
Útépítés
Az egyik, a nemrégiben támogatásra benyújtható elbírálásban részesült útpályázatunk, amely egyfordulós. A támogatási
szerzôdést várhatóan most tavasszal írjuk alá
a Pro Régió Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel.
Ez a pályázatunk korábban már többször
is benyújtásra került, de eddig forráshiány
miatt tartaléklistán maradt. Most azért is
fontos, hogy ezúttal sikerült elnyernünk a
lehetôséget, mivel azóta az önkormányzatok
infrastrukturális fejlesztésekre elérhetô források elnyerésében Tahitótfalu a legutolsó
felhívás keretei között részesült támogatásban. A Közép Magyarországi régióban az
építési támogatások megszûnnek, mert Pest
megye az EU átlagos GDP 75%-át meghaladó
gazdasági mutatókkal rendelkezik és ezért a
forrásokat a szegényebb régiókba csoportosítják át.
A pályázat, amely Tahitótfalu négy utcáját
– a Rózsa, a Kós Károly, a Kertész és a
Visegrádi utcákat érinti ebben az évben,
várhatóan ôszig lezárul, illetve megvalósul.
Az elôkészületekkel kapcsolatos feladatok
ismertetésére 2010. március 10-én falugyûlést tartottunk.
Szeretném a Képviselôtársaim és a magam
részérôl is megköszönni, hogy az érintett
utcák lakói komoly számban jelentek meg,
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amelyet két okból is pozitív visszajelzésnek
tartok. Egyrészt így, hogy ennyien eljöttek,
lehetôségünk nyílt néhány, többeket érintô
kérdést is megvitatni. Másrészt látható, hogy
a lakók érdeklôdéssel kísérik figyelemmel a
fejlesztéseket, amely nemcsak életminôségük javulását, de ingatlanaik értékének
növekedését is eredményezi. A rendkívül
szigorú Uniós elôírások miatt itt nem csupán
egy egyszerû aszfaltozásra kerül sor. Az
utcák mentén utcabútorok (virágládák, hulladékgyûjtôk stb.) kerülnek kihelyezésre és
zöldfelületeket is kialakítunk.
A párbeszédet továbbra is fontosnak tartom, így a projekt elôrehaladtával a késôbbiekben újabb fórumot szervezünk, az
akkorra aktuálissá váló kérdések megvitatására.
Gátépítési pályázat elôkészítése a második fordulós benyújtásra
Másik, még nagyobb volumenû és az
egész lakosságot közvetlenül is érintô projekt a sokat emlegetett gátpályázat, amely
kétfordulós.
Biztosan emlékeznek rá, hogy már az
elôzô önkormányzati vezetés is tett lépéseket egy árvízvédelmi mû megépítésére, de
sajnos a tervek elkészíttetésén túl már nem
jutott az akkori kezdeményezés. Nem is
juthatott, hiszen az már ott láthatóvá vált, ha
komoly, a települést hosszú távra is védeni
képes védmûvet szeretnének megépíteni, az
már évekkel ezelôtt is több százmilliós költséget jelentett volna, amelyet – még erre a
célra kiírt pályázatok híján – a település semmiképpen nem tudott volna magára vállalni.
A megépítés a mai helyzet és az árak miatt
már meghaladja a 600 millió forintot.
Az árvizek az elmúlt években is tapasztalhatóan egyre nagyobb károkat okoznak. Az
északi területek vízgyûjtô területein a nagymértékû fakitermelés valamint az éghajlati
változás stb. mind olyan tényezôk, amelyek
folyamatosan növelik az árvízveszélyt. Az
Unió emiatt jelentôs forráskeretet biztosít az
árvízvédelmi beruházásokhoz, így a Tahitótfalu területén megvalósítandó beruházás
számára is.
Az elsô fordulóra megítélt 36 millió forintból településünk önrésze mindössze 5 millió

forint, és a második fordulóban – a kivitelezési, építési szakaszra – a 605 milliót 100%ban az EU finanszírozza. Addig viszont még
nagyon sok az elôkészítô munka, amely már
hónapokal ezelôtt elkezdôdött. A környezetvédelmi tanulmányt készítô cég és a tervezôk az Önkormányzattal és a projekt
menedzsment céggel együttmûködve már
gôzerôvel dolgoznak, hogy a terület minden
tekintetben alkalmassá váljon a beruházás
megkezdésére. Folynak az egyeztetések a
közmû szolgáltatókkal (ELMÛ, Tigáz, T-Home,
DMRV Zrt.) a vezetékek, kábelek, oszlopok
áthelyezésérôl, kiváltásáról. Tárgyalásokat
folytatunk a Környezetvédelmi Felügyelôséggel és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal valamint az Erdészeti szakhatósággal és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal
is, területrendezési ügyekben. Ezek nevezetesen fásítási programok, területcserék,
régészeti feltárások, hatásbecslések és tanulmányok, geodéziai felmérések.
Ebben a pályázati témában is tartottunk az
elmúlt hónapban, március 23-án lakossági
fórumot, amely most elsôsorban az érintett
ingatlantulajdonosok tájékoztatását tûzte ki
célul.
A tervezett nyomvonal mentén 92 ingatlan található, és emiatt mindenképpen fontos a telektulajdonosokkal a szoros együttmûködés. Az ô támogató hozzáállásuk elengedhetetlen a közösségi cél eredményes
megvalósításához, hiszen látniuk kell: jóhiszemû segítségük az egyéni érdekérvényesítésen túlmutat, mivel az egész település,
sôt, a teljes Szentendrei-sziget lakosságának
érdekeit szolgálja. A fórum teljes anyagát a
Danubia televízióban illetve annak honlapján hamarosan teljes terjedelemben
láthatják.
Csatornahálózat bôvítése Tahi településrészen
És végül egy újabb lehetôség.
A közelmúltban merült fel az ötlet kistérségi szinten egy szennyvíztisztító hálózat
kiépítésére kiírt pályázaton való közös
részvétel. A kistérség a Dunakanyar 13 települését foglalja magába, melyek közül most
6 – Szigetmonostor, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Leányfalu, Dunabogdány, Szentendre –
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Önkormányzat

Községi Tájékoztató
köt Együttmûködési Megállapodást a pályázat benyújtására. A gesztor szerepét
Szentendre város tölti be, miszerint a város
100%-os tulajdonában levô Pro Szentendre
Kft. gondozza és koordinálja már az elôkészületi szakasztól a projektet, a résztvevô
települések adatszolgáltatása és közremûködése segítségével. A beadási határidô igen
szûk. Az elsô 2010. április 30., a második
július 16., a harmadik október 15.
A március 19-én Szentendre szervezésében ebben a témában tartott konferencián

elhangzottak szerint, bár rendkívül feszített
tempójú munkafolyamatot igényel, az
együttmûködôk a nyári beadás mellett döntöttek. Az ok, hogy a pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg (40 milliárd
forint) kimerülése esetén a harmadik beadási idôszakot már valószínûleg ki sem írja a
Minisztérium. A csatornahálózat kiépítésére
kiírt konstrukció maximum 85%-os támogatottságú lehet, tehát sikeres indulás esetén
az egyes településeknek a rájuk esô részt, a
100%-os kivitelezéshez szükséges 15 %-ot

biztosítani kell. Addig viszont az elôkészítést
úgyszólván azonnal kezdeni kell, hiszen
alapfeltétel, hogy a vízközmû társulás illetve
társulások megalakuljanak, valamint a vízjogi
engedélyek beszerzése is szükségszerû lesz.
Természetesen, amikor az Együttmûködési Megállapodás a 6 önkormányzat részvételével aláírásra kerül, ebben a pályázati
témában is tartunk lakossági fórumot, ahol
addigra már várhatóan a haladási ütemterv is
bemutatásra kerül.
Dr. Sajtos Sándor

2010. évi veszélyeshulladék-gyûjtés és lomtalanítási idôpontok

LOMTALANÍTÁS
Tótfalu településrészen 2010. május 10. hétfô.
Elôtte, vasárnap (május 9-én) az ingatlanok elé,
vagy jól megközelíthetô helyre lehet a lomokat
kirakni.
Tahi településrészen május 17. hétfô. Elôtte,
vasárnap (május 16-án) az ingatlanok elé, vagy
jól megközelíthetô helyre lehet a lomokat
kirakni. A kihelyezett lomok elszállítása több
napot vesz igénybe, kérjük megértésüket és
türelmüket. Felhívjuk figyelmüket, hogy háztartási szemetet, veszélyes hulladékot, építési
anyagot, 50 kg-nál nehezebb tárgyat ne tegyenek
ki az ingatlan elé!

elkezdôdnek a kerti munkák, a fûnyírás stb. Ezzel
kapcsolatban a tûzgyújtás illetve a zajvédelmi
rendeleteinkre hívjuk fel figyelmüket.
Tahitótfalu területén a tûzgyújtás napja:
hétfô és péntek reggel 8 órától este 20 óráig,
szombat: reggel 8 órától 12 óráig.
Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselô-testületének 9/2009. (V.04.) rendelete: A zaj
elleni védelem helyi szabályozásáról
2.§ (1) Magánszemélyek háztartási igényeit
kielégítô tevékenység, például kertfenntartás és
kertépítés, barkácsolás, zajt keltô gépek és szerszámok használata
a) hétköznapokon 06 és 20 óra között
b) szombaton 10 és 18 óra között engedélyezett,
c) vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden
más idôszakban tilos.
Falugondnok

VESZÉLYESHULLADÉK-GYÛJTÉS
Veszélyeshulladék-gyûjtés idôpontja mindét
településrészen 2010. május 8. (szombat) 8,00
órától 12,00 óráig
Helye: Tahi: hajóállomás
Tótfalu: Kék Duna Szövetkezettel szembeni
terület
Veszélyes hulladékok köre:
Festékek és lakkok, akkumulátorok, elemek,
motor- hajtómû-és kenôolajok, növényvédô
szerek, gyógyszerek, háztartási sütôolaj, háztartási tisztítószer, kozmetikum, elektronikai hulladék (minden ami árammal mûködik), autógumi hulladék.

És különben is...
Az elsô igazi tavaszi szombat délután éppen
a szelektív hulladékgyûjtôbe dobáltam a kiselejtezett üres befôttesüvegeimet, amikor egy idôsebb hölgy egy fekete nejlonzsákba összekötött
csomagot tett le a konténerek tövébe. Már fordult is, hogy megy tovább, amikor utána szóltam, hogy ne haragudjon, de mi van a zsákban.
Nagyon szívélyesen válaszolt, hogy mindenféle. Mondtam neki, hogy szét kellene válogatni,
és bedobálni a gyûjtôedényekbe. Mivel kerekperec azt válaszolta, hogy nem, mondtam neki,
hogy akkor kénytelen leszek felírni a gépkocsija rendszámát. Erre már visszafordult, felkapta
a „csomagot”, és nem igazán kedves hangon
kezdett velem kiabálni. Akkor ô miért fizeti az
adót, és az önkormányzat mire költi az ô adóját,
az önkormányzat még a vizet is sajnálja tôlük!
És különben is nyaljam ki… Bepattant a kocsiból ócsároló férje mellé és elhajtott. Most már
bánom, hogy nem írtam fel tényleg a rendszámát, mert valószínûleg csak a következô sarokig vagy szelektív gyûjtôig mentek, és ott rakták le a községnek szánt „ajándékukat”.
Mi ebbôl a tanulság? Ne szólj szám, nem fáj
fejem. Még szerencsém volt, hogy nem szállt ki
a férfi is, mert lehet, hogy még nekem is jött
volna egy zacskó szemét miatt. Nem értem.
Szerintem egész héten otthon válogatták a kis
szemetüket, külön autóba ültek azért, hogy el-

Emlékeztetô
Ezúton emlékeztetjük a lakosságot és a nyaralótulajdonosokat, az alábbi helyi rendeletekre,
melyek betartására kérjük Önöket. Itt a tavasz,
vigyék a szelektív hulladékgyûjtôbe, és a végén
(csak azért, hogy ne kelljen leállítani az autó
motorját arra az idôre, amíg bedobálja) jóemberhez nem méltó módon nekiálltak veszekedni valakivel, aki azért szólt, hogy megôrizze
annak a falunak a tisztaságát, amiben ôk is
élnek. Valószínûleg a befizetett adójukból több
pénz és az önkormányzat dolgozóinak
munkaidejébôl több idô jutna egyéb, akár
általuk is vágyott beruházásra, szolgáltatásra.
Nagyon sajnálom az esetet, de az lenne a jó,
ha minél többen vigyáznánk nem csak a saját
portánk, hanem a falu tisztaságára is, hisz az is
a miénk!
Szabó Judit

Véradás Tahitótfaluban
Kedves Véradó! Beteg embertársaink
nevében kérjük Önt, vegyen részt véradónapunkon !
A véradás helye: Tahitótfalu Népház
(Bajcsy-Zs. út 2.). A véradás ideje: 2010.
IV. 14 (szerda) 14,00-17,30-ig.
Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját
hozza magával! Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük !
Magyar Vöröskereszt

Március 15-i megemlékezés
Méltó módon emlékeztünk az 1848-49es forradalom és szabadságharcra, köszönet érte a fellépô mûvészeknek vala-

mint a Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola tanárainak és 6. osztályos diákjainak.

5

Közösség

Tahitótfalu

2010. ÁPRILIS

Községi Tájékoztató

Tahitótfalu Község Díszpolgára
Tahitótfaluért Emlékérem
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2010. évi
kitüntetések kezdeményezésének határidejét
2010. május 15-ig meghosszabbítottuk.
A kitüntetô címekrôl szóló rendeletünk
megalkotásának célja az volt, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedô érdemeket
szerzett személyeket, közösségeket méltó elismerésben részesíthesse.
Tahitótfalu Község Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedôen
jelentôs munkájával vagy egész életmûvével
Tahitótfalun belül, vagy pedig országosan
vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános
elismerést szerzett, mely hozzájárul a község
jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként

köztiszteletben áll. A díszpolgári cím évenkét
egy személynek adományozható, további egy
személy posztumusz kitüntetésben részesülhet évente.
Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, vagy állampolgárok közösségének, aki vagy akik a település gazdasági, kulturális, oktatási, mûvészeti, tudományos, közbiztonsági, sport, egészségügyi és szociális
területein – az adományozást megelôzô idôszakban – kifejtett kiemelkedô tevékenységgel, átlagon felüli teljesítménnyel hozzájárult(ak) a falu tekintélyének emeléséhez,
fejlôdéséhez. A Tahitótfaluért Emlékérem
kitüntetés évente két díjazott személynek
vagy közösségnek adományozható.

A kitüntetô címek adományozását kezdeményezheti a polgármester, települési képviselô, a képviselô-testület bizottsága, vagy a
településen mûködô társadalmi szervezet,
egyház, érdekképviselteti szerv. Ha magánszemély szeretne javaslatot tenni, kérjük keressen fel az elôbb említett személyek, illetve
szervezetek közül valakit, hogy támogassák
elképzelését.
A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az
ajánlott személy vagy közösség pontos adatait
(név, cím) valamint az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes
ismeretetését és méltatását.
A Képviselô-testület az elismerés odaítélésérôl minôsített többséggel dönt. A díjak
átadása a 2010. augusztus 20-i ünnepség keretében történik.
A rendelet teljes szövege megismerhetô a
Polgármesteri Hivatalban.
Vaczó Zoltán

2010 március 15. alkalmából kitüntetett fiataljaink, akik
kiérdemelték a „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj”-at
A „Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány” kuratóriuma 2005-ben díjat hozott létre
– Tahitótfaluért Ifjúsági Díj néven –, melyet
minden év március 15-e alkalmával olyan diákok kaphatnak, akik kimagasló tanulmányi
eredményük mellett a sport, a tudomány vagy
mûvészet területén is sikereket értek el, öregbítve ezzel Tahitótfalu hírnevét.
Feltétel továbbá, hogy életvitelükkel falunk
lakóinak és korosztályuknak elismerését kiérdemeljék és követendô utat mutassanak
kortársaik számára.
A kiválasztásban megkértük iskolánk tantestületének véleményét is. A pedagógusok
2010-ben 3 diákot javasoltak alapítványunknak a Tahitótfaluért Ifjúsági Díjra.
Az alapítvány a kiválasztott 3 diák részére
átadott egy-egy:
• „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” elismerô oklevelet
• 10000 Ft-os könyvutalványt és
• Fekete Júlia ötvös ékszerész által készített
kis ezüst falucímert.
A „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” átadásával
köszöntjük diákjainkat, akik a legkiválóbbak
voltak:
Deli Virágot
– Virág az általános iskolai tanulmányait példamutató szorgalommal végezte, melynek
köszönhetôen mind a 8 évben jeles tanulmányi eredményt ért el
– Kiemelkedô szorgalmához példamutató
magatartás is társult
– Sikeres nyelvvizsgát tett angol nyelvbôl
– Csendes, nyugodt személyiségével osztályközösségének meghatározó tagja volt.
Kívánjuk Neki, hogy középiskolájában ha-
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sonló módon állja meg a helyét, ezzel öregbítve iskolánk, községünk jó hírét.
Tanuláshoz való hozzáállása, szorgalma,
magatartása példaképül szolgálhat falunk diákjainak.
Ladányi Adriennt
– Adrienn 8 éven keresztül jeles tanulmányi
eredménnyel büszkélkedhetett.
– Magatartása és szorgalma, kitartása példamutató volt osztályában
– Sikeres nyelvvizsgát tett angol nyelvbôl
– Szorgalma, magatartása, de elsôsorban kitartása példaként szolgálhat községünk ifjúsága számára
Kívánjuk Neki is, hogy állja meg a helyét
középiskolájában, legyen sikeres tanulmányi
munkájában, ôrizze meg szorgalmát, kitartását
Rau Szidóniát
– Szidónia az általános iskolai tanulmányai
ideje alatt, vagyis 8 éven keresztül kitûnô
tanulmányi eredményt ért el, s e kiemelkedô teljesítmény értékét még példamutató
szorgalmával és magatartásával is emelte.
– A nyolcadik év végén angol nyelvbôl sikeres nyelvvizsgát is tett.
– Tanulmányi munkája, szorgalma, magatartása, személyisége példamutató a következô nemzedék számára
Kívánjuk Neki, hogy középiskolás, késôbb
felnôtt korában is ôrizze meg nyitottságát,
szorgalmát
Még egyszer gratulálunk a kitüntetett fiataloknak és kérjük, hogy töretlenül folytassák
további munkájukat maguk, szeretteik, hazánk és falunk javára.
Végezetül, köszönetet mondunk iskolánk
tisztelt tanárainak, nevelôinek, az iskola min-

den dolgozójának, és a kedves szülôknek is
azért, hogy áldozatos munkájuk eredményeképpen, minden évben lehetôségünk van
kiemelkedô tehetségû és tudású fiatalok
megjutalmazására és példaképül állíthatjuk
ôket falunk fiataljai elé. Legyünk rájuk nagyon
büszkék.
Ne felejtse el senki, hogy a tudás hatalmas
kincs, és a jövônkért az ifjú nemzedék lesz a
letéteményes.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
kuratóriuma nevében
Takács Györgyné

Ruhabörze
A tavasz kései megérkezése, valamint a
húsvéti ünnepek és a választások miatt a
tavaszi BABA RUHA BÖRZÉT 2010. május
8-án, szombaton délután 14.00-17.00 óra
között rendezzük meg a Népházban (Tahitótfalu, Bajcsy Zsilinszky utca). Szokásos
módon a termet az iskola ingyen a rendelkezésünkre bocsátja, ezért helypénzt nem
kell fizetni az árusoknak. Bárki jöhet árusítani, vásárolni. A karitatív célra behozott
tiszta, jó állapotú ruhanemût, cipôt,
játékot, könyvet elfogadjuk. 16.00 órától
el is lehet vinni belôle, a maradékot a Vöröskeresztnek juttatjuk el Szentendrére,
akik mindig szívesen látják.
Szóval van még idô felkészülni a RUHABÖRZÉRE, átválogatni a szekrényeket.
Érdeklôdni lehet:
Szabó Judit (30) 338-6806
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Mesterségük mûvészei – mûvészetük mesterei
Ebben a sorozatban a Tahitótfaluban
élô és alkotó kézmûves mestereket, iparmûvészeket és képzômûvészeket szeretném
bemutatni. Tevékenységük sokak számára
már ismertté válhatott egy-egy kiállítás,
alkotótábor vagy kézmûves vásár során.

Horváth Józsefné
Mária, kosárfonó

sz.

Mészáros

A faluban sok helyütt felbukkannak különféle vesszôkosarak, nagy tároló kosarak,
kis szedô kosarak, bevásárló kosarak. Ezek
közül nem egy a 83 éves Manci néni keze
munkája.
– Kitôl tetszett tanulni ezt a szép ôsi
mesterséget?
– Apukámtól, aki kosárfonóként tartotta
el a családot. Ahol születtem, Tiszaalpáron,
rengeteg fûzfavesszô volt akkoriban a folyóparton. 14 éves korom óta csinálom. Abban
az idôben a gyerekeket nem kímélték és
meg is akartam tanulni. Apukám azt mondta: „Tanuljátok meg ezt a mesterséget, mert
így mindig lesz egy darab kenyér a kezetekben”.
– Hogyan került a Tisza partjáról a
Dunakanyarba, Tahitótfaluba Manci
néni?
– Korán elkerültünk Tiszaalpárról, mert
nagy volt a szegénység. Pestre költöztünk
majd onnan egyik községbôl a másikba.
1943-ban Kisorosziban telepedtünk le.
Édesapámat az oroszok elhozták a hídépítéshez, ahol egy légitámadásban meghalt.
Két testvéremmel, férjemmel, édesanyámmal maradtunk. Ütöttük-vertük az életet hol
itt, hol ott. ’55-ben Tahiba költöztünk, férjem szülôfalujába.
– Sokan tudták akkoriban errefelé a
kosárfonást?

– Minden harmadik-negyedik idôs ember
tudta fonni a kosarat. Volt itt a faluban egy
tanár néni, a Bors tanár néni, aki hozott egy
mestert, tôle sok-sok parasztember megtanulta. Valamikor, ahol a Frida-kert van, füzesek voltak. A tanács kimérte nyilasokba –
úgy mondták –, parcellákba azoknak, akik
foglalkoztak kosárral. A gátépítésnél aztán
tönkrement, nem lett tovább füzes.
– Fia, József is sokat segít a munkában. Tudom, maguk gyûjtik be az anyagot is. Találnak még azért jófajta
vesszôt?
– Már csak itt-ott találni vadvesszôt a töltés oldalában. Elhozza a víz a magot, jövôre
gyönyörû vesszôk lesznek. Azokat gyûjti be
a fiam. Ha ô nem volna, nem is tudnék semmit csinálni.
– Mikor lehet a vesszôket gyûjteni?
Gondolom, nem mindig alkalmas a feldolgozásra.
– Áprilisban könnyen jön a haja nyúzóvassal, de június elején már vizes, beles, az
nem jó. Szeptember végétôl már fôzni kell a
vesszôket, hogy lejöjjön a haja. Augusztusban lehet gyûjteni a vesszôt fehérítésre,
zölden hántoljuk, majd télen le kell fôzni,
hogy fehér legyen. Elôbb kiszárítjuk, majd
feldolgozás elôtt beáztatjuk.
– Ezek szerint rengeteg apró fortélya
van, amit nem lehet egyik napról a
másikra megtanulni. Fiatalkorában is
dolgozott kosárfonóként?
– A dunabogdányi TSZ-ben, majd amikor
megszûnt, a Fôvárosi Kertészetnél dolgoztam raktárkezelôként, de közben a kertészetnek készítettem a kosarakat. Akkoriban
rengeteg kosárra volt szükség. A parasztság
a Pesthez közeli falvakból kocsikkal járt a
pesti piacokra. Az ötvenes évek végéig

rendszeres kofajárat volt a Dunán a pesti
csarnokig. Kimondottan gazdasági kosarakat kerestek a termények szállítására, meg a
kis fonott tálcákat. Azokba rakták az epret,
hogy ne nyomódjon, majd úgy bele a pakoló kosárba. Ma már nincs rájuk szükség,
mûanyagot használnak.
– Dehogyis nincs, megint egyre többen
használnak bevásárlásra, otthoni tárolásra vagy csak lakásdíszként fonott
kosarat. És egyre többen tanulják ezt a
mesterséget, fedezik fel a kézmûvesség, a
régi mesterségek szépségeit.
– Hát én bizony, ha fonok, ott vagyok
nyugodt, akkor nem érdekel semmi. Pedig
aki csinálja a kosarat, annak gubbasztani
kell.
– Manci néni szeme mindig mosolyog,
idôs kora és betegségei ellenére.
– Azon csodálkoztam, mi tartotta bennem a lelket, amikor utoljára kórházban voltam.
– Tán hogy hazakerüljön. Régen nem
küldték a beteget kórházba.
– Dehogy küldték, ragaszkodtak hozzá a
hozzátartozók, hogy ne vigyék, otthon ápolták, gyógyították. Még a nagyanyámtól tanultam, ha mi, gyerekek köhögtünk és nem
bírta hallani a krahogásunkat, hagymateát
fôzött nekünk, ott állt mellettünk, amíg meg
nem ittuk, két nap múlva egyikünk se köhögött, ez valódi igazság.
Idôközben Horváth József, Manci néni fia
is megérkezett, megmutatta a mûhelyt, a
szerszámokat és a készülô kosarakat. Ô viszi
tovább a családban a mesterséget. Mint
mondja, szívesen csinálja, mert szabad
embernek érzi magát, így senki rabszolgája,
talán csak saját magáé.
Béres Gabriella, mûvelôdésszervezô
Fotók: Wegroszta Gyula
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Tisztelt Lakosaink!
Településünk nagy részén a magán ingatlanokon és az ingatlanok elôtt álló elhanyagolt, gondozatlan fák, nagyméretû bokrok gyakran kellemetlenségeket, esetenként
jelentôs veszélyforrást jelentenek az ott élôk
és a járókelôk részére egyaránt.
A veszélyhelyzet csökkentése érdekében
az elkövetkezendô hetekben az ilyen módon
érintett ingatlanok tulajdonosainak levélben
jelezzük, hogy a fák korona alakításával
csökkentsék a kockázatot. Ezt a 122/2004.
(X. 15.) GKM rendelet (a villamosmû biztonsági övezetérôl) is a tulajdonosok kötelességévé teszi. Kisfeszültségû elektromos
hálózat esetén a védôövezet 1 méter, ami azt
jelenti, hogy 1 méteren belül, még szél esetén sem közelíthetik meg az ágak a vezetéket. A gallyazásban érintett fák kizárólag biztonsági okokból és szigorú szakmai szempontok alapján lettek kijelölve.

sosságát is csökkentik, mert több helyen
oly mértékben körbenôtték a közvilágítási
lámpatesteket, hogy azok fényvetése beszûkült, a lombozat takarása miatt mármár indokolatlanná vált a mûködtetése,
közvilágítási funkcióját nem tölti be.
3. Közúti ûrszelvény biztosítása
A közúti ûrszelvénybe (4,5 méter magasságig) nem lóghat be semmi, a közlekedés
biztonságát veszélyeztetô tárgy vagy növényzet. Így egyrészt elkerülhetô az, hogy
az egyébként szabályosan közlekedô gépjármûvekben az útra belógó növényzet
kárt okozzon (teherautó ponyva kiszakadás, autók fényezésének sérülése stb.)
valamint az is, hogy a veszélyre, valamint a
közlekedés rendjére figyelmeztetô KRESZ
táblák váljanak nehezen észrevehetôvé s
ezzel jelentôs baleseti kockázatot okozzanak.

Az elvadult fák, bokrok milyen veszélyt jelenthetnek?
1. Elektromos vezetékkel történô érintkezés
(áramütés- és tûzveszély)
Emberéletben és ingóságokban is károk
keletkezhetnek, ha a növények ágai elérik
az elektromos vezetéket. Ilyenkor a fák,
bokrok pusztán megérintése, illetve a
környezetükben történô tartózkodás is
rendkívüli kockázatot, életveszélyes helyzetet teremthet, mert hiába a szigetelt vezeték, ha az állandó dörzsölés hatására a
szigetelés megkopik, a fa a talajszintig
vezetheti az áramot.
Az életvédelem mellett a folyamatos
ellátás megôrzése miatt is szükséges intézkedni olyan esetekben, amikor a fák a
vezetékek biztonsági övezetében vannak.
A túl magasra nôtt ágak üzemzavart,
áramkimaradást okozhatnak, melyek száma a gallyazás rendszeres elvégzésével
jelentôsen csökkenthetô. Településünkön
több helyen oly mértékben érintettek a
közmûvezetékek, hogy az üzembiztonság
és a balesetveszély elkerülése érdekében
nem lehet megvárni a vegetációs idôszakon kívüli idôt.
A Polgármesteri Hivatal a kérdéses szakaszok áramtalanításának megszervezésével
tudja segíteni az ingatlantulajdonosok
gallyazási munkálatait. Amennyiben egy
szakasz ingatlantulajdonosai elôre jelzik e
szándékukat, a munkálatok idejére feszültségmentesítjük a kérdéses szakaszt.
Az ingatlanok elôtti közterületen levágott
ágakat, gallyakat az ingatlanok tulajdonosai saját célra felhasználhatják. Amennyiben kérik, a Polgármesteri Hivatal elszállítja a levágott ágakat.
2. Közvilágítási lámpatest
A felnövekedett fák a közvilágítás hatá-

Hogyan végezzük a gallyazást?
• A kivágott fa gallyazását mindig a növekedés irányában végezzük. Így a gallyak
eltávolítását a fa tövénél, az utolsó ágnál
kezdjük, s onnan haladjunk a csúcs felé.
• Ha élô fán gallyazunk, az eltávolítandó
ágakat mindig az elágazás tövében vágjuk
le, hogy ne maradjon csonk. A vastagabb
ágakat elôször alulról fûrészeljük be kb.
egyharmadáig és csak azután fûrészeljük
felülrôl. Gallyazás közben kerüljük az ágak
lehasadását. Ha szükséges, támasszuk alá
vagy fogjuk meg a lehajló, lefûrészelendô
gallyakat!
• Gallyazáskor legyünk óvatosak, ügyeljünk
környezetünk és saját testi épségünkre is!
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Hogyan elôzhetjük meg a késôbbi
problémákat?
Némi elôrelátással az ingatlantulajdonosok
is sokat tehetnek saját maguk és szeretteik
biztonságáért. Ha például a vezeték biztonsági övezetébe nem ültetnek olyan fát, amely
megnôve eléri az elektromos vezetéket,
akkor rengeteg problémától, esetleg balesettôl mentesülnek.
Elektromos vezeték alá az alábbi, alacsony
koronamagasságú díszfafajtákat javasoljuk
ültetésre (ebben az esetben a gallyazás
gyakorisága és mértéke jelentôsen csökkenthetô, esetlegesen teljesen elhagyható):
• Acer campestre „Nana” – gömbkoronájú
mezei juhar
• Acer platanoides „Globosum” – gömbjuhar
• Catalpa bignoides „Nana” – ernyôskoronájú szivarfa
• Crataegus laevigata „Paul's Scarlet” –
pirosvirágú galagonya
• Fraxinus excelsior „Nana” – gömbkôris
• Fraxinus ornus „Mecsek” – mecseki virá-

gos kôris
• Malus x adstringens „Hopa” – díszalma
• Malus baccata „Street Parade” – bogyós
díszalma
• Malus x purpurea „Eleyi” – pirosvirágú
díszalma
• Morus alba „Nana” – törpe eperfa
• Prunus cerasus „Umbraculifera” – gömbmeggy
• Prunus fructicosa „Globosa” – gömb-csepleszmeggy
• Sorbus aria - lisztes berkenye
• Sorbus borbásii - Borbás-berkenye
• Tilia tomentosa „Bori” – kiskoronájú ezüst
hárs
• Tilia tomentosa „Teri” – kiskoronájú ezüst
hárs
A fák környezetünk, a villamos energia
ellátást biztosító villanyvezetékek komfortérzetünk meghatározó tényezôi. Tegyünk
érte, hogy ne zavarják egymást!
Falugondnok

Köszönetnyilvánítás
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány ebben az évben is megrendezte az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
évfordulójának tiszteletére a „Nemzeti
Ünnepeink jelképei” címû kézmûves foglalkozást gyermekeink részére. Készült itt
párta, csákó, dob, forgó, zászló, virág,
kokárda gyöngybôl, textilbôl, mézekalácsból, üvegre festve. Zászlóval díszített gyertyát mártogattak a gyerekek. A fiúk készíthettek krumpli puskát, amellyel célba lôhettek. A Családsegítô Szolgálat társas játékokkal bôvítette a kellemes délutánt.
Boldogok voltak a gyerkôcök, büszkén
vitték haza az általuk készített kincseket,
nemzeti jelképeinket.
Szeretnénk ezúton is köszönetünket
kifejezni azoknak, akik mindezek megvalósításához hozzájárultak:
Princzné Bérci Krisztina, Szedlacsekné
Kristóf Judit, Nagy Lászlóné, Kopcsányi
Gyuláné, Szántóné Karácsony Tünde,
Deliné Reményi Andrea, Réthey Prikkel
Lajosné, Szabó Judit és Ferencsák István a
Családsegítô Szolgálattól.

Köszönjük!
Nyikonyuk Ferencnek és családjának
köszönetünket fejezzük ki, hogy a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Hagyományôrzô Körének régi asztalt és egy festményt
ajánlottak fel, amellyel a „Faluház berendezéséhez” hozzájárultak.
Köszönjük a horányi Varga Péternek és
családjának a múlt század elejei fésülködô
asztalt, mely immár a Faluházat díszíti,
Nagyházú Zsuzsannának a lóvontatta ekét
és Nagyházú Lászlónak a lóvontatású
vetôgépet.
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Amit a magasvérnyomás-betegségrôl (hipertóniáról) tudni kell
Miért fontos: hazánkban a lakosság 20%át érinti, azaz 100 emberbôl 20 szenved a
betegségben, ezek közül csak 10 jól kezelt
hipertóniás. Az életkor elôrehaladtával az
elôfordulási gyakoriság nô: 65 év felett 10bôl 7 ember érintett.
Mit nevezünk pontosan magas vérnyomásnak? 140/90 Hgmm felett magasnak
tekintjük a vérnyomást. Ennek az
értéknek azért van ilyen nagy jelentôsége,
mert több különbözô vizsgálat bebizonyította, hogy 140/90 Hgmm felett a vérnyomás növekedésével a szív- és érrendszeri
betegségek ill. szövôdmények kialakulásának kockázata jelentôsen fokozódik.
Normálisnak tekinthetô a vérnyomás
130/85 Hgmm alatt, optimálisnak mondható 120/80 Hgmm alatt. A vérnyomás az
életkorral párhuzamosan nô, de 140/90
Hgmm felett kortól függetlenül magasnak
tekintjük.
Mi az oka a magas vérnyomásnak: az
esetek 90%-ában az ok ismeretlen, a
maradék 10%-ában ismerhetjük csak a
pontos okot, ami lehet genetikai (azaz
családban öröklôdô), hormonális ill. életmódbeli (stressz, táplálkozás, dohányzás,
elhízás).
Mikor nevezhetünk valakit magasvérnyomás-betegnek: többszöri, a nap különbözô idôpontjaiban végzett mérések
alapján mondható ki a diagnózis, amennyiben az átlag vérnyomás meghaladja a
140/90 Hgmm-t vagy a mérések többségében a vérnyomás 140/90 Hgmm felett
van. Ennek megvalósítására két lehetôségünk van: a beteg egy megbízható vérnyomásmérôvel több napon keresztül naponta többször, különbözô idôpontokban
megméri a vérnyomását és gondosan
feljegyzi az idôpontokat és az eredményeket egy füzetben, majd ezzel jelentkezik a háziorvosánál. A másik lehetôség
egy úgynevezett ABPM felhelyezése: ez
egy készülék, ami 24 órán keresztül méri a
vérnyomást beállítás szerint 10-30 percenként, az adatokat megjegyzi és egy
számítógép segítségével grafikonon ábrázolja az eredményeket. Elônye, hogy éjszaka is végez méréseket. Ez azért fontos,
mert a betegek egy részében éjszaka is
magas a vérnyomás és a hirtelen kialakult
szövôdmények (pl: agyvérzés, szívinfarktus) fôleg az éjszakai órákban jelentkeznek.
Vérnyomás-mérési lehetôségek: elsôsorban felkaros vérnyomásmérô használata
javasolt, a csuklóra felhelyezhetô mérôk
igen gyakran megbízhatatlan eredményt
adnak (nem az átlag magyar ember csuklójára lettek kalibrálva)!
Mi a „fehérköpeny-reakció”? Gyakran
elôfordul, hogy a háziorvosnál vagy a

rendelôben mérik meg az ember vérnyomását. Fontos azonban azt tudni, hogy
ezek az eredmények félrevezethetnek,
ugyanis a betegek 15-30 %-ának magasabb
a vérnyomása a rendelôben, mint otthon.
Erre nem lehet alapozni a diagnózist és a
terápiát.
Tünetek, panaszok: a magasvérnyomásbetegségnek jellemzô tünete nincs, éppen
azért olyan veszélyes, mert hónapokig,
akár évekig is panaszmentes maradhat a
beteg, miközben vérnyomása már jóval az
elfogadható érték felett van. A panaszt a
magas vérnyomás által károsított szerv
okozza. Elôfordulhat fejfájás, szédülés, fülzúgás, idegesség, orrvérzés, látásromlás
vagy látászavar, végtaggyengeség, mellkasi
fájdalom, szívdobogás-érzés, fulladás, fáradékonyság, lábdagadás, gyakori éjszakai
vizelés is.
A magas vérnyomás hosszútávú hatásai: Ha egy ember vérnyomása hónapokon-éveken keresztül a normál érték felett
van, az több szerv mûködésének romlásához vezethet. Az egyik legfontosabb az
ereket károsító hatás. Ez egyrészt érinti a
szívet ellátó koszorúsereket, ami növeli a
szívinfarktus kialakulásának kockázatát.
Másrészt érinti a vese-ereket, ezáltal a
vesék mûködése károsodik, ez a károsodás akár vese-pótló (dialízis) kezelést tehet
szükségessé. (A vese-károsodás fokának kimutatására szolgál a 24 órás vizeletgyûjtés.) Harmadrészt a szem ereinek
károsodása látásromlást idéz elô. Az agyi
erek károsodása pedig agyérgörcsöt illetve
agyvérzést okozhat (stroke). A magasvérnyomás-betegek túlnyomó többségében a szívet érintô károsodások okozzák a
betegek halálát. Ez egyfelôl a már elôbb
említett szívinfarktus, másfelôl szívizommegnagyobbodás és szívelégtelenség
képében jelentkezhet. Ritka, de legtöbbször azonnali halálhoz vezetô szövôdmény
a szívbôl kiinduló fô-verôér (aorta) tágulata és megrepedése.
A magas-vérnyomás betegek kezelése:
1. Általános tennivalók: az esetek egy
részében egy kezdôdô illetve frissen
kialakult hipertónia csupán életmódbeli
változásokkal normalizálható.
• Testsúly normalizálása – 5-20 Hgmm-es
vérnyomáscsökkenés
• Sószegény diéta – 2-8 Hgmm-es vérnyomáscsökkenés
• Alkohol-fogyasztás csökkentése – 2-10
Hgmm-es vérnyomáscsökkenés
• Rendszeres testmozgás – 4-9 Hgmm-es
vérnyomáscsökkenés
(minimum 30 perc naponta, legalább
hetente háromszor)
Fontos ezeken kívül a dohányzás elha-

gyása, minél kevesebb kávé és zsír
illetve minél több zöldség és gyümölcs
fogyasztása.
A nem-gyógyszeres kezelésnek mellékhatásai nincsenek!
2. Gyógyszeres kezelés: orvosunk több
gyógyszercsoport számtalan tagja közül
választhatja ki számunkra a legmegfelelôbb gyógyszert. Nagyon gyakran a
gyógyszereket kombinációban alkalmazzák a jobb hatás és kevesebb mellékhatás elérése végett. Mivel a vérnyomás folyamatosan, napszakonként és
évszakonként is változó érték, idônként
szükség lehet a gyógyszermennyiség
emelésére vagy csökkentésére. Mindig
nagyon figyeljünk oda, hogy idôben
elmenjünk a háziorvoshoz feliratni a
rendszeresen szedett gyógyszereinket,
mert ha elfogy a gyógyszer vagy elfelejtjük bevenni, a vérnyomás hirtelen igen
magas értékre emelkedhet.
A magas-vérnyomás betegek követése:
a szövôdmények kialakulásának nyomon
követése miatt évente szükséges laborvizsgálat (vesefunkció ellenôrzése, illetve 24
órás vizeletgyûjtés), szemészeti vizsgálat,
EKG (esetleg szívultrahang) vizsgálat (szívinfarktus és szívelégtelenség megelôzése).
Éljünk 140/90 Hgmm alatt!!!
Dr. Szente Szilvia

Az idejében felismert melldaganat
gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szûrôvizsgálat.
A Tahitótfalun lakó 45–65 éves nôk, akik
utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két
év, meghívólevelet kapnak, amin szerepel,
hogy mikor várják ôket a
Jávorszky Ödön Kórházban
(2600 Vác, Argenti Döme tér 1-3.
Tel.: 06-27-620-620/1436)
vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás
szûrôvizsgálaton!
A szûrôvizsgálat térítésmentes.
Információ:
ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális
Intézete
Tel.: 06-1/465-3823
A lehetôség adott! Éljenek vele!
2010. április 30-tól
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A földi idôk kezdetén Flóra és Fauna –
saját érdeküket feladván –, esküt tettek,
hogy az emberré válás nehéz útján segítik
az Embert. Ezért lehetséges megütni következmény nélkül kutyát, jószágot még
akkor is, ha az erôfölény egyértelmûen az
ô oldalukon áll. Ezért lehet eltiporni virágokat, kiirtani fákat, mert az egyezség
értelmében a növények újra hajtani próbálnak. Csendes, belenyugvó tûrésével a
növény és állatvilág példát mutatva
eszmélésre segít: EMBEREK vagyunk!
A hó eleji Húsvét – az áprilisi szeszélyesség ellenére –, az áldozat utáni megújulást hirdeti. Az elvetett magvak elhelyezkedtek ágyásainkban, a meleg hatására
megindul a fejlôdésük. Legtöbbjük az opti-

2010 Áprilisa:
Szelek hava, Szent
György hava, Tavasz hó.
Ami az idôjárási vonatkozásait illeti, a
fentiek minden bizonnyal igazak bármely
áprilisra. Az idei április azonban egészen
más. Hosszú, fagyos tél, olykor dermesztô
idôk után a magyar ember manapság a
szokottnál nagyobb várakozással tekint az
új tavasz, egy új idôszak elé. Ez a várakozás
sokaknak aggodalommal terhes. Elsôsorban azoknak, akik szeretnék megújulva látni sorsukat, reménnyel színesíteni jövôképüket, egy boldog Magyarországban, egy
szebb jövôben. S felteszik a kérdést Dsida
Jenô „Tavasz kezdetén” címû versének
soraival: „Merre jártok kicsi, zöld gyümölcsök, Illatos bimbók, fakadó rügyek, mind?
Miért nem jöttetek hamarább? Mi vártunk
egyre tirátok.” Ebbéli lelki terheink
könnyítésére, a tavaszi, szeles, de már virágot hozó áprilisban engedjük magunkhoz
közelebb jönni a vidámságot is. Ezért ajánlom a Tisztelt Olvasó szíves figyelmébe az
alábbi, tahitótfalui anekdótát, amely éppen
száz éve születhetett. (A szerzô: Dr. Szászy
István: Pest megyei anekdóták c., 1908ban, Óbecsén kiadott könyve.) Ez a száz
évvel ezelôtti humor talán nem csal
könnyeket az ember szemébe, de lehet,
hogy egy tavaszváró mosolyt, igen.
„Hogy adta vissza a megyeri rektor a tótfalusinak, a kölcsönbe kapott egy akó bort?”
„Szôlôt vett F. Feri, a jelenlegi megyeri
rektor. Tavasz felé járt az idô és így igen
bizakodott ô kigyelme, hogy ôszre lesz mit
szüretelni!...Ej! – gondolá magában – minek szomjazzam én szüretig? Úgy is annyit
terem az a másfél hold buczka hogy akár
két esztendôre is elég lesz. Így azután meg-
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mális hômérsékletet, a nap melegét várja.
A kialakított ágyások kellôen laza, aprómorzsás földjébe a vetôárkot húzhatjuk
kiskapával, bottal vagy a puha földre fektetett gereblyenyél lenyomásával is készíthetünk barázdát. Elônye, hogy a magok
egyenlô mélységû, kissé tömörített árokba
kerülnek, kelésük egyenletesebb lesz. A
borsót vethetjük bokorba is: kedvünk
szerinti szabályos térhálóban, vagy szabálytalan, itt-ott felbukkanó csoportokban
4-5 centiméteres mélyedésbe 4-5-6 szem
magot szórunk. Említést érdemel a borsó
azon tulajdonsága, mely az érését a növekedése során felvett összhômérséklet feltételévé teszi. Vannak kifejtô típusú borsók, vagy koraiak, vannak velôborsók, melyeknek több naptári napra (nagyobb
hôösszegre) van szükségük. A cukorfok
megôrzés érdekében ajánlatos frissen feldolgozni a borsót.
A növénynemesítésnek hála, ma már

rengeteg zöldségféle közül választhatunk.
A rövidebb- hosszabb tenyészidô lehetôvé
teszi a kiskertünk optimális kihasználását.
Sárgarépából van 90-100 napos, (Nanti),
és 180-200 napos tenyészidejû (Vörös
óriás) is. Általában a hosszabb tenyészidejû növények valók tárolásra.
Csak ismétlésként: vethetô a sárgarépa,
petrezselyem, cékla, retek, pasztinák, saláta, spenót, sóska, vörös és lilahagyma,
duggatható a dughagyma, palántázható a
korai karalábé, karfiol, brokkoli a nemesítôk javaslata alapján. A paradicsom, paprika, padlizsán ültetése, bab vetése meleg
talajt igényel. Érdemes megvárni velük a
néphit szerinti varázslatos Szent György
napot.
A saját tapasztalataink, a sikerek természetesen módosíthatják a vetésidôt is…
2010. Böjtmás hava
Nagy István kertészmérnök
biogazda@citromail.hu

nyugtatván saját lelkiismeretét, elment egy
szép tavaszi napon a tótfalusi rektorhoz, K.
uramhoz s kért és kapott is tôle egy akó jó
tótfalusi buczkait. Mellesleg mondva, nem
sokáig tartott az egy akó bor, legalább is
nem újborig. No, de vendégek is segédkeztek az elfogyasztásában. A szüret azonban
jól bevágott. Csak úgy döntötte a homok a
szôlôt s annak levét. Mikor aztán az újbor
eljutott abba az állapotba, melyrôl szépen
írja Lévay, hogy: „Lám a leszûrt italnak,
Kinyílt már félig a szeme: Még nem csillog
– de már annak Nem must, hanem bor a
neve!”, akkor a mi F. barátunk gondol merészet és nagyot s eltökéli, hogy visszafizeti
az akónyi bor tartozást K.-nak.
Annak rendje és módja szerint elôkerült,
kimosódott és meg is töltôdött az akós hordó. A rektor úr azután boldogult P. Pali
barátunkkal – természetesen annak kocsiján – könnyebbült szívvel, vígan sietett
Tótfalu felé. Elôre is örült, hogy megszabadul az adósság terhétôl.
Tótfaluba érvén, a rektort nem, csak a
feleségét találják otthon. – Tessék csak beljebb kerülni – invitálja az ôket igazi falusi,
magyaros, alföldi vendégszeretettel. – Az
uram Váczra ment még reggel. Minden
perczben várom. Nem sok bíztatás kellett
F.-nek és P.-nek, behajtatnak a nyitott
kapun, kifogják a Pejkót s odakötik a
saraglyához. – Haza hoztuk a bort, rektorné asszony, a mivel tartoztam a kollégának
– kezdi a szót F.- De bizony jól tették, mert
mi késôn szüreteltünk s még nem forrott ki
az idei, pedig az uram nagyon szereti az
újbort. – A régit sem különben – gondolja
magában F. – No, de ne üljenek rektor úrék
szárazon, hozok mingyárt a tavalyiból. – Az
bizony jó lesz – gondolja magában most
meg P. Pali. A rektorné asszonyom azonban egy jó negyed óra mulva azon szomorú

kijelentéssel tér vissza a vendégekhez,
hogy a pinczekulcsot eltette valahová az
ura! – Hanem azért sebaj, vigasztalja a két
csaknem megrémült képû vendéget. Itt
van a megyeri újbor! Csapolják meg kérem! – Úgy is lett, a hordó csapra került.
Azonfelül pedig rohamosan odakerült
mind a két anyaszentegyháznak – már tudniillik az egyedüli üdvözítônek s az eretneknek – a papja, a katholikus kántor, a
kálvinista tanító, a jegyzô, az aljegyzô, a
bíró és adószedô, sôt a község táplálója,
akarom mondani mészárosa is. Ízlett a megyeri buczkai nagyon! Mire K. ugy délután
5 óra tájban vissza került Váczról, F. Feri, a
megyeri rektor, aki már akkor P. Pali barátunkkal megint az egyfogatún ült, így szólt
hozzá, rámutatván a kocsi derekában lévô
üres hordóra: – Visszahoztam becsülettel
az akó bort!. Igaz, hogy egy részét – legalább a tótfalusi szérûkig vissza is vitte, de
nem a hordóban, hanem másutt. K. rektor
uram pedig egy csöppet se ihatott belôle!”
A Budai Mihály uram ódon könyvébôl
vett történetet papírra vetette, közzétette:
G. Szalai István, 2010. márciusában

Fitness és Testépítô
Magyar Kupa...
...a Fitness Vital Leányfalu rendezésében
2010. május 2-án 10 órától a tahitótfalui
sportcsarnokban. EB válogató, du. szabadidôs kategóriák versenye, erre és a fekvenyomó versenyre még várjuk lelkes
amatôrök jelentkezését (a versenykiírás
megtekinthetô a www.ifbb.hu weboldalon). A szünetben táncos produkciók,
sportbemutatók és különbözô gyermekprogramok (kézmûves asztal, arcfestés
stb.) láthatók. A rendezvényre a belépés
díjtalan!

2010. ÁPRILIS

Tahitótfalu

Hagyomány, közösség

Községi Tájékoztató

Ez év április havának 18. napján Vasárnapi Vásárnap tartatikTahitótfaluban
– „Legyen úgy, mint régen vót…”
Akik jártak már a Tahi hídfô mellett füves térségen, a Vasárnapi
Vásárnapok egyikén, azoknak nem kell bemutatnunk ezt a sikeres rendezvényt. Mi volt az eredeti célkitûzés, amely ezt az évenkénti két alkalommal megrendezésre kerülô vásárt elindította?
Lehetôséget adni a környéken élôknek, hogy ne kelljen messzirôl
ismeretlen eredetû élelmiszert vásárolniuk, ehelyett vegyék és egyék a
helyben termelt élelmet, portékát. A vásár célja az is, hogy ismerkedjenek
egymással a helyben lakók: termelôk, tenyésztôk, alkotók, vásárlók.
Idei tavaszi vásárunkon természetesen szeretettel várjuk azokat is,
akik még nem jártak a Tahi hídfônél a Vasárnapi Vásárnapok egyikén
sem. Visszatérô vendégeinket pedig több újdonsággal is csalogatjuk:
lesz magyar pásztorkutya terelô bemutató és megtartjuk a „Dunakanyar
pásztorkutyája” szépségversenyt, hamisítatlan vásári kikiáltó adja majd
hírül a tudnivalókat, a felnôttek versenghetnek a Magyar Virtus Viadalon
játékos feladatokkal, a gyerekek pedig múlathatják idejüket a kézmûves
foglalkozáson. A TAKI SE íjászai e vásárnapon is bevezetik kicsiketnagyokat az íjászat rejtelmeibe.
A hangsúly természetesen most is azon van, hogy értéket közvetítsünk: legyen az akár egy helybéli idôs asszony önmaga termelte néhány
kilónyi almája, vagy egy neves környékbeli iparmûvész remeke. Ezen a
vásáron nincsenek kereskedôk, a vásárló elsô kézbôl veheti át a terméket és kérdéseire is a legilletékesebbtôl kap választ: termelôtôl,
tenyésztôtôl, alkotótól...
Várjuk szeretettel családjával együtt a Vasárnapi Vásárnapon, támogassuk a környékbeli értékeket!
Béres Gabriella és Rokob Orsolya szervezôk
(A vásáron csak a meghívott gazdák és kézmûvesek vehetnek részt.)

Magyar pásztorkutya
szépségverseny a
Vasárnapi Vásárnapon!
Igen tisztelt Gazdák, nevezésüket várjuk
április 18-án, a Tahi hídfô melletti füves
területen megrendezendô Magyar pásztorkutya szépségversenyre, amely 12 órakor
veszi kezdetét. A benevezettek tíz és tizenegy óra között jelentkezhetnek a helyszínen, 300 Ft nevezési díj megfizetése
ellenében, saját tulajdonú, kizárólag ma-

Focihírek
Február 27-én tornacsarnokunk adott helyet
a Körzeti Labdarúgó Szövetség ifjúsági teremtornájának. 8 csapat közül fiataljaink az elsô
helyen végeztek. A gólkirály játékosunk Ádám
Norbert lett. A csapat névsora: Ádám Norbert,
Mészáros János, Abaházi Márk, Aladics Dániel,
Szabó Dániel, Raffai Ádám, Borda Tamás,
Spanisberger Richárd, Konecsni Gergô, Papp
Róbert, Kosznovszki Bálint.
A csapat sikerét növeli, hogy igazi kapus
nélkül játszott az összes mérkôzésen.
Játékukhoz gratulálunk!
A felnôtt csapat utolsó edzômérkôzését
itthon játszotta, az eredmény 3:2 (0:2) a
Chinoin ellen.

gyar fajtájú pásztorkutyájukkal (ezen
fajták közé tartozik: puli, pumi, mudi).
Kizárólag pórázon tartott kutyákat fogadunk a vásár teljes ideje alatt, biztonságukról a gazdák gondoskodnak, a felelôsség
ôket terheli!
A vásárjáró látogatók szavazatai alapján
legszebbnek ítélt eb nyereménye a sziget
legnagyobb csontja, valamint gazdájának
egy pásztorkutya tulajdonosához illô
Polyák bicska lesz.
Jöjjenek, csak jöjjenek!
Béres Gabriella, Rokob Orsolya
Az elsô bajnoki a Leányfalu ellen elmaradt,
mivel azt a pályán álló hó miatt elhalasztottam.
Az új idôpont május 26. 15,30 és 17,30 órakor.
Így március 21-én Szôdön kezdtünk, az eredmény gyászos, 3:2 arányban kikaptunk.
Foghatnánk a vereséget a rendkívül rossz talajra. Az igazság azonban az, hogy a gólokat óriási
egyéni védelmi hibákból kaptuk, és 3-4
helyzetet nem tudunk értékesíteni. Nehéz lesz
így megismételni az ôszi 9 gyôzelmet.
Ificsapatunk ismét kitett magáért: 6:0-ra tarolt
Szôdön.
Iskolai sport
Az MGYLSZ körzeti téli terembajnokságán az 12. osztályosok között fiúcsapatunk a 4.,
leányaink a 7. helyen végeztek. Az eredmények
reálisak.

Örökbefogadható
kutyusok a Vasárnapi
Vásárnapon
Az április 18-án Tahiban megrendezésre
kerülô Vasárnapi Vásárnapon a Szentendrei Árvácska Állatvédô Egyesület önkéntesei mutatják be az állatvédelemben
végzett munkájukat és az Árvácska Állatmenhely gazdára váró kutyáit, cicáit.
Amennyiben anyagi vagy táp adománnyal
szeretné támogatni állataink ellátását, azt
megköszönjük.
A vásár ideje alatt lehetôség lesz kutyusok örökbefogadására.
További árva kutyusok megtekinthetôk
a menhelyen. (Szentendre, Szentlászlói út
külterület, elérhetôségünk: 06-20-5716502, 06-20-923-0212 vagy
arvacska.szentendre@freemail.hu)
www.arvacska.hu
Ugyanezen bajnoki rendszerben 3-4. osztályos
fiúcsapatunk a 2. helyet szerezte meg, 10
másodperccel a vége elôtt még 2:1-re
vezettünk, egy potyagól miatt bünetôrúgásokra
került sor, ebben pedig a Leányfalu jobb volt.
Ezzel együtt dícséret illeti a gyerekeket, hiszen
eddig ez volt a legjobb helyezésünk.
Turóczi Csaba
testnevelô
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Felhívás
Hagyománnyá vált, hogy kétévenként az
Eperfesztivál keretén belül bemutatjuk Tahitótfalu múltját, hagyományait.
Ebben az évben a község évrôl évre tartalmasabbá váló kulturális életét szeretnénk megmutatni a fesztivál közönségének.
Két témakört választottunk. Az elsô, a községünkben eddig megrendezett kulturális programokra felhívó plakátokat; a második, a tahitótfalui emberek és a ló kapcsolatát szeretné
bemutatni.
Elsô tervünket Almássy Csaba grafikusmûvész évek óta készített plakátjai biztosítják.
A másik tervünk megvalósításában kérjük az
Önök segítségét, hiszen a ló sok féleképpen
jelen volt és van a tahitótfaluiak életében. Akár,
mint munkájukat segítô igavonó állat, akár
csézát vagy szánt húzót. A régi katonaélet idején is fontos szerepet kaphatott a ló a férfiak
életében. Lóvontatta díszes halottaskocsi vitte
utolsó 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 kapcsolatos tárgya,
könyve, fényképe, hajtási engedélye van, segítse munkánkat. Továbbá kérjük azokat is,
akiknek egykori katonai szolgálati emléklapja, a
huszársághoz bevonultaknak emléktárgya, itt
készült fényképe van, ajánlja fel bemutatásra a
három napig tartó kiállításra. Várjuk temetések
fényképeit, ahol lóhúzta halottaskocsi látható.
Nagyon örülnénk, ha a mai Tahitótfaluban a
lovassporttal foglalkozók is jelentkeznének,
hogy a sportló szerszámát, a lovagló egyenruhát, a lósportban elért eredményeiket be tudjuk
mutatni. Természetesen 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

Tisztelt
Ebtulajdonos!
Ez évben is március-április hónap a
kötelezô veszettség elleni oltások kampányidôszaka. Ezen idôszakban Állatkórházunkban és Állatorvosi rendelônkben a tömegoltások helyén érvényes 3500 Ft -os áron
oltjuk kedvenceit!
A kiszállás a pénteki, „körjárati napokon”
ingyenes.
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Iskolánk eredménye az Országos Kompetenciamérésben
Minden év márciusában izgatottan várja
minden iskola az Országos Kompetenciamérés eredményét. Ekkor tudjuk meg, milyen eredményt értek el tanulóink az elôzô tanév végén (május utolsó szerdáján)
megírt felmérésben. 2010. március elején
is megérkeztek a 2009. május 27-i dolgozatok eredményei, vagyis a tavaly végzett
8. osztályosaink és jelenlegi 7. osztályosaink teljesítménye országos és nagyközségi
iskolákkal összehasonlítva.
De mi is ez az országos mérés?
Az elôször 2001 ôszén megrendezett
Országos Kompetenciamérés 2009. május
27-én hetedik alkalommal mérte fel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8., 10. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást.
A felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja,
hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják
alkalmazni a mindennapi életbôl vett
feladatok megoldása során.
A szövegértés területen a különbözô
szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendMérési
terület

Matematika
Szövegértés

évfolyam

6.
8.
6.
8.

Iskolánk
eredménye

Országos
átlag

530
500
543
555

489
484
513
502

ban és térben; események statisztikai jellemzôi és valószínûsége).
A felmérést minden iskola minden 6., 8.
és 10. évfolyamos tanulója megírja, az
eredményekrôl a tanév rendjérôl szóló
rendeletben meghatározott idôpontig (a
következô év március elejéig) minden
iskola visszajelzést is kap. Ez segíti az
iskolákat abban, hogy objektív képet kapjanak teljesítményükrôl, megismerjék
erôsségeiket és gyenge pontjaikat e két
felmért tudásterületen. A mérési eredmények megismertetése az iskolákkal az alkalmazásképes tudás jelentôségének felismerésére és a javítás igényének erôsítésére is alkalmas. Az évrôl-évre ismétlôdô mérési eredmények a módszerek eredményességének mutatói is lehetnek az elkövetkezô években.
A 6., 8. és 10. évfolyamon használt kérdôívek, feladatlapok elkészítését, továbbá
a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló
jelentés elkészítésével kapcsolatos feladatokat az Oktatási Hivatal Közoktatási
Mérési Értékelési Osztálya végzi.
Az általánosságok után nézzük, milyen
eredményt ért iskolánk az utóbbi felméátlageredmény
Községi
iskolai átlag
iskolánk
iskolánk
108%
465
114%
103%
460
109%
106%
484
112%
111%
472
118%

Nagy községek
iskolai átlaga
iskolánk
466
114%
463
108%
487
111%
477
118%

hez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzôen az információk
visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.
A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen
életszerû szituációban megjelenô probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a
matematika különbözô területeit érintve
(mennyiségek és mûveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok sík-

résben – lásd a táblázatban.
A külsô, objektív mérés nagyon fontos
az oktatás területén is. Ebbôl látjuk, hogy
jó irányba haladunk. Ezen az úton kell
továbbhaladnunk.
Gratulálok diákjainknak és kollégáimnak a kimagasló eredményhez!
A mérési eredmények nyilvánosak, felkerültek az internetre. Akik részletesebben szeretnének megismerkedni vele,
ezt a http://www.oh.gov.hu vagy a
http://ohkir.gov.hu/okmfit
oldalon
megtehetik.
Gillich Péterné igazgató

Bizonyára hallott a kutyák mikrochippel
való megjelölésének kiemelt fontosságáról is.

lével 25%-os kedvezmény érhetô el (munkadíjakra vonatkozóan)!

Az ivartalanítás egyéni és környezeti hasznait sem kell bemutatni.

Érdeklôdjön rendelônkben - Tahitótfalu,
Szentendrei út 6. T: 26-385-152, vagy az
Állatkórház recepcióján (Szentendre,
Római sánc u.2/b), telefonon: Dr. Szolnoki
János: 30-9370-863,26-317-532; illetve az
interneten: www.hegyvidekiklin.fw.hu
oldalon.

Oltassa be, jelöltesse életre szólóan
microchippel (csak egy injekció), és ivartalaníttassa kedvencét kedvezményesen. A
három szolgáltatás együttes igénybevéte-
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Dunakanyar Kulturális
Seregszemle 2010
A DUNAKANYAR TELEPÜLÉSEI, A VISEGRÁDI SZÖVETSÉG ÉS
A DUNAKANYAR PEDAGÓGIAI SZÖVETSÉG SZERVEZÉSÉBEN
Örömmel értesítünk MINDENKIT, hogy 2010-ben már hagyományosan újból megrendezzük.
Szeretnénk lehetôséget adni óvodástól az iskolás fiatalokon és dolgozókon át a nyugdíjasokig – csak amatôröknek és alapfokú „A”
mûvészeti oktatásban résztvevôknek –, hogy az elôadói
mûvészetekben megmutassák tehetségüket, tudásukat:
versmondás, prózamondás(minôség alapján lehet egy kategória
is),ének- csoportos, szóló(minôség alapján együtt is lehet), szóló
zene, csoportos zene, színjátszás, tánc, néptánc vagy egyéb
kategóriákban.
Résztvevô települések
Leányfalu, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Szigetmonostor,
Dömös, Dunabogdány, Kisoroszi, Visegrád
Jelentkezés: Tahitótfalun 2010. április 30-ig.
(az iskolában, a Faluházban, az önkormányzatnál)
I. forduló: Válogató
Idôpontja: 2010. május 6. csütörtök 17 óra
Helye: Tahitótfalu - Népház
II. forduló: Össz-Gála – Visegrádon a Tornacsarnokban
Ideje: 20010. május 15. szombat, közben: játszóházak, táncház, stb.
Meghívottak: A V4-ek országaiból amatôr elôadók és együttesek.
Egyéni elôadások legfeljebb 6 percesek, a csoportosok legfeljebb
12 percesek
Sikeres felkészülést és jó munkát kívánunk!
A Rendezôbizottság

Tahitótfalu áprilisi
programjai
Folytatás az 1. oldalról
vezeti: Kleszky Katalin, 0620/986-6889
17:30: Bibliai beszélgetések, vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565-4660
Szerdánként 18:00: DOBSZERDA-kézidob kör, vezeti: Béres Attila, +3630/9444002
Csütörtökönként 15:30-17:30: Gyermek
képzômûvész szakkör Lengyel Rita
grafikusmûvész vezetésével,
tel.: +3620/547-5450
Kéthetente pénteken 18:00 (április 16.,
30.) EZ AZ A HÁZ! – diákklub összejövetele
Faluház egyéb programjai áprilisban
Április 22. 18:00: Falu-Téka: Kubinyi
Tamás, televíziós ismeretterjesztô: A
Kárpátokon kívüli magyar ôshaza
Április 29. 18:00: Falu-Téka: ReményEgészség Kör. Téma: A szervezet
tisztítása – A tüdô, a véredények és a
nyirokrendszer. 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,

Felülvizsgáltatná régi, elavult lakásbiztosítását?
Új autót vett, netán újrakötné évfordulós casco-ját
vagy kötelezôjét?
Gyorsan utasbiztosításra van szüksége?
Biztonságban szeretné tudni vállalkozását egy vagyonés 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

0630/338-6806
Szerda 16:30-18:00 Szabás-varrás tanfolyam, 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
Ökumenikus Énekkar próbája, érdeklôdni: Szabó Judit, 0630/338-6806
Népház egyéb programjai áprilisban
Április 17. szombat 10:00: A Habakuk
bábszínház bemutatja a Kecskegidák meg
a farkas c. mesét.
Április 30. péntek 18:00: Családi
Moldvai Táncház a Peskóta együttessel
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal
történik. Az aktuális elôadásról, a
jegyekrôl és minden egyéb programról
érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél tel.: +3630/3375527.
A májusi színházlátogatásra jegyek már
kaphatók a következô elôadásra:
május 14. péntek 19,00 Operett Színház:
Rómeó és Júlia
Csiri-biri torna indult Tahitótfaluban a
Sportszár aerobik termében keddenként
10:00-kor és a Kincsessziget Óvodában
csütörtökönként 10:00-kor. Jelentkezni
Roskó Ildikónál lehet: +3630-230-8343.

Apróhirdetések
EZ VALAMI MÁS! Várja a Dunakanyarban
mûködô társvadász iroda, ha Ön csinos
Hölgy, okos Asszony, vagy igényes Úr és
vonzó Férfi. Hívjon bizalommal. Telefon:
06 20 823 2025
e-mail: neebredjen.egyedul@gmail.com
honlap:
www.ujrakezdes.shp.hu
ELADÓ! 2 db 700-700 m2-es építési telek
Tahitótfalu Kós Károly utcában. Irányár:
11.000 Ft/m2. Érdeklôdés: 06-20 3742389, 06-20 983-6876
Dunabogdányban felújított 80 m2-es,
gázkonvektoros, 3 szobás családi ház
eladó. Irányár: 9,8 millió Ft. Telefon: 0670-413-4964, 16 óra után

Számítógépszerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.
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Pályázati kiírás
1. A pályázat célja
Tahitótfalu Község Önkormányzata a
közmûvelôdési, kulturális, oktatási,
sport és szociális területen mûködô
civil szervezetek számára vissza nem
térítendô támogatást nyújt Tahitótfalu közéletét, fejlôdését elôsegítô
céljaik megvalósításához.
2. A támogatásra rendelkezésre álló
forrás és az elnyerhetô támogatás
2010-ben a támogatásra szánt pénzkeret 1.200.000,-Ft.
3. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a
Tahitótfalu székhellyel rendelkezô
- Alapítványok
- Egyesületek
- Jogi személyiséggel rendelkezô
szervezetek
- Jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetek
akik részére az önkormányzat a 2009.
évi tevékenységük értékelése alapján,
illetve a 2010. évi önkormányzati
rendezvénynaptárban szereplô önkormányzati rendezvények elôkészítésében és lebonyolításában vállalt
kötelezettségük esetén állapít meg
támogatást. Mûködésre max. 50. eFt
támogatás adható.
Nem nyújthatnak be pályázatot
- Pártok
- Önkormányzati fenntartású intézmények
- Közalapítványok
- Azok a civil szervezetek, amelyek a
közhasznú szervezetekrôl szóló
1997. évi CLV. törvény 26 § (d./
pontja szerint közvetlen politikai
tevékenységet folytatnak.
4. A pályázat anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a Polgármesteri
Hivatalban (Tahitótfalu, Kossuth La-

jos u. 4.) vehetô át, továbbá az Önkormányzati rendezvénynaptár is..
5. A támogatási döntés, az elbírálás határideje
A támogatások odaítélésérôl a Kulturális és Sportbizottság javaslatára a
képviselô-testület dönt legkésôbb
2010. 04. 30.-ig. A pályázókat a pályázati döntés után 5 munkanapon belül
értesítjük az eredményrôl. A civil
szervezetek az elnyert támogatást a
támogatási szerzôdésben meghatározott módon egy összegben vehetik
igénybe.
A támogatott 2011. 01. 31-ig beszámoló benyújtására kötelezett.
6. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendô
támogatás, melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének,
mûködésének költségeire használhatja fel 2010. december 31-ig.
7. A pályázatok beadásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtásának határideje:
2010. április 20. 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal (Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.)
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati
példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra írják rá: „civil pályázat”
Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétôl számított 5 napon belül egy
alkalommal lehetôség van.
Formailag nem megfelelô pályázatok
elutasításra kerülnek.
8. További információ
A pályázattal kapcsolatos további
információ Dr. Magyar Gábortól kérhetô a 06-70-331-6091 telefonszámon.
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Családi házak, nyaralók,
közintézmények generál kivitelezése,
szerkezet építése részfeladatok
elvégzése.
– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák
– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés
– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés
– gipszkartonozás
– festés,mázolás
– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés
munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés
Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,
telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.
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VASTELEP
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.

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
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

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

Hagyomány
és minôség,
elérhetô áron!
Továbbra is szeretettel várjuk Önöket üzletünkben, a

Parféliget Cukrászdában
(Tahi, Szentendrei út 151.,
11-es fôút 29. km.)

Nyitvatartás:
keddtôl vasárnapig 10-tôl 19 óráig
www.parfeliget.extra.hu
e.-mail:sziveslatas@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
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Kalendárium

„Idôjárás tapasztalás szerint.
Ha az idô áprilisban igen kellemetes,
rossz május szokott reá következni. Ezen
hónapi égiháboruk nedves esztendôre
mutatnak. Ha a szivárványnak kék és
sárga színei szépen és jól látszanak,
néhány napra jó idôt lehet várni. a húsvét

körüli nedves idô rossz rozsaratást okoz.
Ha sz. Györgynap körül a rozs akkora,
hogy a varju benne elbujhatik, gabonabôségre mutat.”
(Idézet az eredeti helyesírással)

1% a civil szervezetekért
Tisztelt Adózó!
2010-ben ismét lehetôség van rá, hogy
adójának kétszer egy százalékáról döntsön egy egyház és egy civil szervezet javára. Ha nem rendelkezik az egy százalékokról, azok az állami költségvetésbe kerülnek. Kérjük, adója 1%-át a tahitótfalui civil
szervezetek javára ajánlja fel!
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
2003. május óta bejegyzett szervezet. Legfontosabb rendezvényei: bábszínházak
szervezése, ingyenes nyári gyermekfoglalkozások 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.

öregbítik Tahitótfalu hírnevét. Kérjük adójuk 1%-át ajánlják fel e szép magyar hagyományt ápoló egyesület támogatására.
Adószám: 18704390-1-13
A VOX INSULAE SZIGET HANGJA
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését,
zenemûvek publikálását, elôadócsoportok támogatását tûzte ki célul. Legfontosabb szervezete a Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar, mely rendszeres szereplôje Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek.
Adójuk 1%-ának felajánlásával az egyesület és az énekkar munkáját, valamint a
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét
programsorozatát támogatják.
Adószám: 18704723-1-13

Adószámunk: 18699636-1-13
A TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY
célja a nehéz helyzetbe került tahitótfalui
lakosok illetve családok támogatása, ha saját közremûködés is tapasztalható az illetôk részérôl.
Kérjük segítsenek, hogy gyôzni tudjon az
ôszinte segítôkészség – az élet valós
nehézségeivel szemben, a bizalom – a bizalmatlansággal 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 alkalommal megrendezett országos szintû versenyükkel, valamint az egyesület tagjainak
versenyeken elért kiváló eredményeivel
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A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY célja
a községünkben tanuló általános iskolás
tanulók segítése, az iskolai nevelô-oktató
munka anyagi támogatása, az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása.
Az alapítvány céljainak eléréséhez kérjük idén is adójuk 1%-ával támogassanak
bennünket!
Adószám: 18681952-1-13
Vaczó Zoltán

Könyvtár (Tahitótfalu,
Béke út 14., tel: 385-716)
nyitvatartása:
Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

1400–1800
800–1200
1400–1900
800–1200
1400–1800

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, 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) 361892 • 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 2217125 • 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, szombat: 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; üzemorvosi 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 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
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, 503300/482 (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 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: 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.

