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Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu

Országgyûlési
választások 2010.
Tisztelt Választópolgárok!
Az Önök jóvoltából érvényes és eredményes volt a választás, kistérségi – választókerületi –szinten is.
Községünkben, az elôzô idôszak szavazásaival egyezôen az országos átlagnál magasabb volt a részvételi arány a választáson. A
Szavazatszámláló Bizottságok és a Helyi
Választási Iroda mindent megtett a választás
technikailag zökkenômentes lebonyolításáért.

Tahitótfalu májusi
programjai
Faluház rendszeres programjai
Hétfônként 18:00: Ôszirózsa Nyugdíjas
Klub összejövetele, vezeti: Katonáné
Nyírô Ágnes, +3620/225-1773
17:30: Bibliai beszélgetések
vezeti: Néhlich Edit, +3630/565-4660
Csütörtökönként 15:30-17:30:
Gyermek képzômûvész szakkör Lengyel
Rita grafikusmûvész vezetésével, tel.:
+3620/547-5450
Kéthetente pénteken 18:00 (május 7.,
21.) EZ AZ A HÁZ! –diákklub összejövetele

Rendkívüli esemény nem történt és a
szavazás jogszerû lebonyolítása biztosított
volt.
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a
munkát!
(Az eredményeket az újság 3. oldalán közzétesszük.)
Tahitótfalu, 2010. április 21.
Tisztelettel:
Tóth János jegyzô

A tartalomból:
Polgármesteri tájékoztató 4.
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Falusi asszonysorsok...
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Mesterségük mûvészei...
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Amit a szívinfarktusról
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Képriport a Vasárnapi
Vásárnapról
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Eperfesztivál programja

13.

Faluház egyéb programjai májusban

Önkormányzati hírek

Május 13. csütörtök 18:00: Falu-téka:
Lánszki Imre: A középkori magyar
kultúra pusztulása a Pilisben l.
Május 20. csütörtök 18:00: Falu-téka:
Lánszki Imre: A középkori magyar
kultúra pusztulása a Pilisben ll.
Május 21. péntek 18:00: Családi
Moldvai Táncház a Peskóta együttessel
Május 27. csütörtök 18:00: Falu-Téka:
Remény-Egészség Kör. Téma:
Urinoterápia – Az istenek fiatalító és
gyógyító nektárja. Vezeti: Kovács József,
tahitótfalusi népi gyógyító
Folytatás a 2. oldalon

Április 6-án rendkívüli testületi ülést
tartott a képviselô-testület. Törökné
Kelemen Ildikó, Magyar Gábor, Verebes
Sándor és Wágner Péter képviselôk
hiányoztak. Elsô napirendi pont Tahi
óvoda tetôfelújítás közbeszerzési pályázata volt. A második fordulóban eredményesnek kihirdetett pályázatot a
Karera-fa Kft bruttó 5,7 millió Ft-os ajánlata nyerte meg.
A földes utak építése pályázat megnyerését követôen a testület úgy döntött, hogy közbeszerzési eljárást ír ki rá
Folytatás a 2. oldalon

F Szeretetteljes anyák napját kíván minden J
f kedves édesanyának az önkormányzat f

Önkormányzat, programok

Tahitótfalu

2010. MÁJUS

Községi Tájékoztató

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
azzal a feltétellel, hogy csak akkor érvényes a pályázat, ha a támogatási szerzôdés
aláírásra kerül.
Az elsô fordulós gátpályázat kapcsán
terület elôkészítési feladatokra beérkezett
három ajánlat közül a legolcsóbb dr.
Baranyai Zoltán 5.750 ezer Ft-os ajánlatát
fogadta el a testület.
A képviselô-testület elfogadta a Közbeszerzési Tervet, melyben belterületi utak
fejlesztésére 129 millió forintot, óvodatetô
felújításra 5 millió forintot, valamint kátyúzásra 6 millió forintot tervezett elkülöníteni 2010 évben.
A kéményseprôi és szemétszállítási
díjrendeletet elfogadta a képviselô-testület. (80l kuka 13.520 Ft/év; 120 l kuka
20.228 Ft/év; 240 l kuka 40.352 Ft/év)
A közmunkaprogramban (5% önkormányzati, 95% állami finanszírozás mellett) 2 fôt szellemi és 7 fôt fizikai állományba vett fel a hivatal.
Az önkormányzat megszólította a civil
szervezeteket a Faluház udvarának rendbetétele kapcsán. Köszönjük a résztvevôk
munkáját!
Legutóbbi terv szerinti testületi ülés
április 22-én volt, ahol nem volt jelen
Jüsztl Zsófia, Magyar Gábor és Wágner
Péter képviselô. Elsô napirendi pontban a
DMRV Zrt. vezetôi tiszteltek meg jelenlétükkel és beszámolójukkal. Elôször
köszönetüket fejezték ki, hogy a tavalyi
évben Tahitótfalu település is kiállt a
DMRV mellett, mikor tiltakoztak regionális összevonásuk ellen. Majd kifejezték
azon szándékukat,hogy ezt a látogatásukat
szeretnék évente megismételni, akár
lakossági fórum elôtt is. Ezután az
N-Alexander Kft. tartott tájékoztatót vízi
közmûtársulás megalakításának módjáról,
a tervezett Tahi oldali csatornahálózat

bôvítésére készülô pályázat kapcsán.
Az évek óta készülô Rendezési terv
módosítás kapcsán a tervezô adott tájékoztatást az utolsó szakhatósági egyeztetô
fórumról. A módosított terv – hatálybalépése elôtt – lakossági véleményezésre
kifüggesztésre kerül, mely a polgármesteri hivatalban megtekinthetô.
A képviselô-testület elfogadta Tahitótfalu 2009. évi költségvetésének zárszámadását.
A Fôvárosi Önkormányzat által jóváhagyott, vízbázisból kivett ivóvíz után 1 Ft/m3
–kénti összeg felhasználhatóságára megküldték a megállapodás tervezetet. Ennek
kidolgozása most kezdôdik meg. A Fôvárosi Vízmûvek 2009. évi fogyasztása
alapján a 2010. évre becsült összeg kb. 20
millió forint.
A Mahart azon dolgozik, hogy a menetrendszerinti hajójárata bekerüljön a
tömegközlekedési eszközök közé, így az
állam is támogassa annak mûködését.
A civil szervezetek részére kiírt önkormányzati pályázaton az alábbi egyesületek
nyertek támogatást:
Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú
Íjász Sport Egyesület 150 ezer Ft; Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány 380 ezer Ft; Ôszirózsa Nyugdíjas
Klub 110 ezer Ft; Tahitótfalui Tömegsport
és Szabadidô Sportegyesület 130 ezer Ft;
Lovas Sport Egylet 250 ezer Ft; Vox
Insulae Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület 180 ezer Ft; Összesen 1.2 millió
forintot osztott ki az önkormányzat a civil
szervezetek programjainak támogatására.
A római katolikus egyháznak tulajdonba
visszaadott könyvtár- és ebédlô épületek
ellenértékeként az önkormányzat számlájára hamarosan megérkezik a 35 millió
forint, amelyet az Oktatási és Kulturális
Minisztérium fog utalni. Természetesen a
két épület funkciója egyenlôre (4 évig biztosan) nem változik az egyház és az önkor-

Tahitótfalu májusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
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 tanfolyam, vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike,
06/26 385-325, ingyenes
Szerda 17:00-18:00 6-9 éves
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gyerekeknek hastánc tanítás, 18:0019:00 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 májusban
Május 6. csütörtök 17:00: Dunakanyar
Kulturális Seregszemle 2010., l. forduló:
Válogató
Május 29. szombat 19:00: Kubinyi

mányzat közötti megállapodás értelmében.
A református temetô ravatalozójának
bérlésére-felújítására két vállalkozó jelentkezett, ezért a képviselô-testület úgy döntött, hogy az esetleges bérbeadásra pályázati kiírást dolgoz ki.
A képviselô-testület lakossági kérelemre
a Tamási Áron utcában lévô csapadékvíz
szikkasztó árok folytatása mellett döntött,
annak nyomvonalában.
Tahi óvodában üzemelô konyha részére
nettó 393.900 Ft összegben szagelszívó
berendezés megvásárlása mellett döntött a
testület.
A Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány
„Tahitótfalu” névhasználat iránti kérelmét
elfogadta a képviselô-testület.
Május 7-re van kitûzve a felújított
Polgármesteri Hivatal épületének ünnepélyes átadása. A tervezett Trianon emlékmû
központi magjának felavatása június 4.
péntek délelôttre várható. Az Eperfesztivál idôpontja június 3-6.
A Lovas Egylettel kötendô megállapodás
tervezetet, mely az Eperfesztivál lebonyolításáról szól, a képviselôtestület megvitatta, és felhatalmazta a polgármestert annak
aláírására.
Az Önkormányzat Szervezési és Mûködési Szabályzatának módosítását a testület
elfogadta. Az új kiegészítések a folyamatban lévô pályázatokkal kapcsolatosan
kerültek beépítésre.
A nemrég életbelépett közúthasználati
díjrendelet módosítását elfogadta a képviselô-testület. A módosítások a díjtáblázatot érintik elsôsorban, figyelembe véve a
helyi vállalkozók érdekeit.
Tahi óvodatetô mûszaki ellenôrzésének
feladatával a Polgármesteri Hivatal felújításának mûszaki ellenôrzését is végzô
PDK Kft.-t bízta meg a testület nettó 220
ezer forintért.
Szabó Judit

Tamás–Pitti Katalin: Álmos hét könyve –
könyvbemutatóval egybekötött elôadás
Május 21. péntek 19:00-24:00: A Kihívás
Napja a Sportcsarnokban. 19-21:30:
ingyenes kézilabdázási, utána röplabdázási lehetôség.
Június 3.-6. 12. Eperfesztivál és l.
Dunakanyar Kupa. Kettes-fogathajtó „B”
Országos bajnoki forduló
Június 5. szombat 11:00: Habakuk
Bábszínház bemutatja „A világgá ment
csacsi és bari” c. mesét az Eperfesztivál
keretén belül. Helyszín: Fesztiválpark,
Nagyszínpad elôtti terület.
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Rövid, friss a Községházáról
A Képviselô-testület április 22-i ülésén is sok
fontos téma szerepelt napirenden, melyekbôl
a legsürgôsebb tájékoztatásokat emeljük ki.
Rendezési Terv módosítása
Tájékoztatjuk a lakosságot és az ingatlantulajdonosokat, hogy a rendezési terv módosításának egyeztetô eljárása lezárult. A módosított
rendezési terv a honlapon és a községházán
megtekinthetô 2010. április 21-tôl május 21-ig
a hivatali ügyfélfogadási idôben. A módosított
tervben csak javítások eszközölhetôk.
Kérjük-várjuk véleményüket, mely akár a
következô módosítást megalapozhatja.
Ravatalozó
A Képviselô-testület pályázat alapján bérbe
kívánja adni a Ravatalozó mûködtetését,
melynek feltételeirôl a következô ülésen
várható döntés.

Községháza avatás
Az elmúlt évek intézményi felújításai (iskola, óvoda, sportcsarnok) után a Községháza
teljes felújítása - bôvítéssel együtt elkészült,
melynek hivatalos átadására 2010. május 7-én
kerül sor.
Trianoni emlékhely
A Képviselô-testület döntése alapján várhatóan június elsô napjaiban átadásra kerül a
Trianon emlékhely, amelynek építése május
elsô napjaiban megkezdôdik.
Az Önkormányzati költségvállalás mellett
szívesen fogadjuk a felajánlásokat. Befizetni
Önkormányzati csekken, vagy átutalással
(számlaszám: 11742087-15393771) lehet,
Trianon megjelöléssel.
Községi utak használati díja
A Képviselô-testület módosította a községi
utak használati díjáról szóló rendeletet (12,5 t

táblával védett utak esetén), mely alapján jelentôsen csökkentek a díjak, fôleg a helyi vállalkozók esetében.
Ügyfélfogadás változás
Májustól a hivatal ügyfélfogadása, a lakossági véleményeket is figyelembe véve változik.
Az eddigi szerda délután helyett délelôtt lesz
ügyfélfogadás.
A heti ügyfélfogadás tehát az alábbi:
– Polgármester:minden hétfôn: 9,00-11,30
– Jegyzô:
minden szerdán: 9,00-11,30
Hatósági ügyfélfogadás:
Hétfô:
8,00-11,30
13,00-17,30
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
8,00-11,30
Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Péntek:
8,00-11,30
Pénzügyi csoport ügyfélfogadása
pénztári órák:
Hétfô:
8,00-10,00
Szerda:
8,00-10,00
A tájékoztatót összeállította
a Polgármesteri Hivatal

Anyakönyvi hírek

2010 évi Országgyûlési választási eredmények – Tahitótfalu
(az érvényes szavazatok alapján – választásra jogosult: 4321 fô, szavazásra megjelent: 3066 fô (71%)
2010-ben született 8 fiú, 12 leány, összesen 20 gyermek
Megszülettem!
2010. március 23-án, nevem: Hagymási Dóra
2010. március 25-én, nevem: Kôvágó Márk
2010. március 29-én, nevem: Ágoston Emese Luca
2010. március 29-én, nevem: Ágoston Barbara Jana
2010. március 31-én, nevem: Budai Balázs
2010. április 07-én, nevem: Sárközi Sándor
2010. április 19-én, nevem: Fucskó-Bekker Balázs
2010. április 21-én, nevem: Nagy-Kozár Petra
2010. április 24-én, nevem: Horváth Zétény
2010. április 26-án, nevem: Gergelyi Nikoletta
Házasságkötés nem volt.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Vér Zoltán, 81 éves, Domb u. 3.
Gál Pálné, 81 éves, Szabadság tér 4.

TERÜLETI, listás
LMP
FIDESZ - KDNP
MSZP
MDF
Civil mozgalom
JOBBIK
Szavazók száma

1.sz körzet 2.sz. körzet 3.sz. körzet 4.sz. körzet Összesen Százalék
44
35
71
71
221
7,2 %
406
485
527
507
1925
63%
92
66
151
108
417
13,7%
15
16
32
22
85
2,8%
10
9
14
12
45
1,5%
59
83
110
110
362
11,8%
626
694
905
830
3055

EGYÉNI
1.sz. körzet 2.sz. körzet 3.sz. körzet 4. sz. körzet Összesen Százalék
Dragon Pál /MDF
17
14
24
20
75
2,5%
Filó Pál /JOBBIK
61
77
116
114
368
12,1%
Hadházy Sándor / FIDESZ
405
485
529
502
1921
63,1%
Kukorelly Endre /LMP
48
40
81
72
241
8%
Szabó Imre / MSZP
96
72
154
119
441
14,5%
Szavazók száma
627
688
904
827
3046
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Polgármesteri beszámoló az elmúlt
idôszak fontos eseményeirôl
A pályázatok költségei
A múlt havi számban írtam a folyamatban
lévô pályázatainkról. Ezek a két, kizárólag helyi, a gát és az út pályázat, valamint a kistérségi csatorna pályázat, amely még az elôkészítési
szakaszban van.
Nem esett szó azonban igazán a pályázatok
költségeirôl. Érdemes pedig beszélni róla, mivel többen kérdezik tôlem, hogy miért nem
indul a település, esetleg ha kisebb értékben
is, de több pályázaton. Sajnos azt kell válaszoljam, hogy a már említett, nem kevés munka
mellett lényeges, és talán a legfôbb szempont
a pénz.
Egész egyszerûen egy településnek fel kell
mérnie, hogy mennyi pénze van pályázatokra.
Hiszen ha elnyerünk egy támogatást, ahhoz
minden esetben biztosítani kell a megfelelô
önrészt, és minden esetben számolni kell a
menet közben felmerülô, bizony sokszor
tekintélyes összegû plusz költségekre is.
Ez egy pályázat szempontjából a következôképpen alakul:
Egy pályázatnak vannak elszámolható és
nem elszámolható költségei.
Az önrészen kívül vállalnunk kell a felmerülô, nem elszámolható költségek térítését is.
A pályázati kiírásban szerepelnek azok a
tevékenységek, beszerzések, a megvalósítással
kapcsolatos feladatok, amelyeket adott esetben, mondjuk az EU finanszíroz, mivel elengedhetetlenül szükséges a projekt megvalósításához. Ezek az elszámolható költségek.
Kicsit hasonlóan, mint egy építkezés
esetében.
Miután megszületett a döntés, megkapjuk a
költségvetést, a kivitelezô elmondja, hogy
mennyibe fog kerülni, a család összeül és
megbeszélik, hogyan rakják össze az anyagiakat, ami ehhez szükséges, és indulhat a
munka. Mi van akkor azonban, amikor esetleg
egy egyszerû válaszfal áthelyezésekor kiderül,
hogy abban a falban olyan vezetékek futnak
vagy esetleg olyan állapotban, hogy mindenképpen a hálózat részleges vagy teljes cseréje
válik szükségessé? Ezek az úgynevezett elôre
nem látható költségek. Amíg egy néhány milliós „családi” vállalás esetén ezek esetleg tízezreket jelentenek, egy több százmilliós beruházásnál a milliós nagyságrendet is elérhetik.
Ezeket a családnak – jelen esetben a pályázatoknál a település képviselô testületének –
meg kell tárgyalnia, és meghozni a döntést,
milyen módon, milyen forrásból válik ez finanszírozhatóvá. Ez a helyzet sem egy építkezés,
sem egy pályázat esetében nem könnyû. Ezekkel is számolni kell a lehetôségekhez képest a
legpontosabban.
Összegezve tehát: pályázni csak megfelelô
körültekintéssel és felelôsségvállalással célszerû.
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Faluház takarítás
Két egymást követô szombaton került sor a
Faluház tavaszi nagytakarítására, amelyre a
civil szervezetek és a képviselô-testület tagjai
kaptak meghívást. A közös munka eredményeképpen az udvarból lebontottuk a kis
épületet, mivel már nem volt helyreállítható

állapotban. Pecsétes tégláit azonban sikerült
letisztítani és azok felhasználásra kerülnek
majd az új épületrészek építésénél. Az ôszi
részleges és a tervezett következô évi felújítással és ezekkel az akciókkal, a község egyik közösségi központját lassan szerepének betöltéséhez méltó körülmények között láthatjuk.
Trianon emlékmû
A Képviselô-Testület 2010. április 22-i ülésén elfogadta, hogy az emlékmû központi
magja megépüljön.
Ezt a beruházást a kulturális keretbôl (1,5
millió forint) és a tartalék keretbôl (500.000
forint) biztosítjuk.
Láthatóan az itt lakóknak is lényeges az emlékhely kialakítása. Jólesô érzés volt látni,
hogy az április 18-án rendezett Vasárnapi
Vásárnap alkalmával – ahol a kifüggesztett látványterveket mindenki szemügyre vehette –
nagy számban fogytak el az Önkormányzat
által kihelyezett támogatói csekkek. Ehhez a
gyûjtési akcióhoz, kérjük a lakosságot,
amennyiben módjában áll, anyagiakkal támogassa az emlékhely megvalósítását.
Az építést 3 fázisra osztottuk. 2010-ben a
június 4-i, 90. évfordulóra a központi mag
készül el és ezt követi majd további két ütem,
függôen az adományok beérkezésének nagyságrendjétôl .
Itt jegyzem meg, hogy már több vállalkozó
jelezte, hogy munkájával, alapanyaggal hozzá

kíván járulni a kivitelezéshez. Az összefogásra
és a gyûjtés sikerére mindenképpen joggal
lehet számítani, hiszen errôl a falu lakói már
példaértékû tanúbizonyságot tettek a Kovács
család megsegítése esetében is.
Aláírás elôtt a szerzôdés a Fôvárosi
Vízmûvekkel – 10 év alatt 200 millió forint
Mint arról korábban beszámoltunk, a szigeti
Önkormányzatok egységes fellépésének eredményeképpen megindultak a tárgyalások a
Fôvárosi Vízmûvekkel a vízbázis védelme
miatti kártalanítás ügyében. 2009 november
26-án a Fôváros Önkormányzata az 1980/2009
(11. 26.) határozatával elfogadta, hogy az
értékesített vízmennyiség minden köbmétere
után nettó 1 forint forrást teremt, a vízdíjba
beépítve 10 éven keresztül az adott önkormányzat közigazgatási határán belül kitermelt
vízmennyiség arányában. A napokban kaptuk
meg az értesítést, hogy elkészült a szerzôdéstervezet, amelyet áttekintés után alá tudunk
írni. A jelenlegi vízkitermelési és értékesítési
adatok ismeretében ez évi 20 millió forint
bevételt jelenthet a településünknek.
Vízi tömegközlekedés
Tavaly nyáron kezdtük meg az egyeztetéseket a Mahart Passnave Kft-vel a dunai szárnyashajó járat lehetôségével kapcsolatban. Az
üzemeltetés költségei – és emiatt a jegyárak azonban igen magasak lennének összevetve a
többi bérletrendszerben támogatott közlekedési megoldásokhoz képest. Azonban a
most meghozott 39/2010 (II. 26.) munkába
járással kapcsolatos utazási költségtérítési kormányrendelet kimondja, hogy a munkáltató
megtéríti a munkavállaló utazási költségeit,
amennyiben az tömegközlekedést vesz igénybe és ez immár menetrend szerint közlekedô
hajóval is igénybe vehetô. Ez a megoldás,
amennyiben megvalósul Tahitótfalu vonzáskörzetében lévô települések lakóinak is megoldást jelenthet, ha a fôvárosban vállalnak
munkát.
A 11-es fôút beruházásainak helyzete
Az elmúlt napokban a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ tájékoztatása alapján a
Megyeri híd átadása miatt szükséges forgalombiztonsági beruházások megvalósítására kiírt
közbeszerzési eljárás keretén belül Tahitótfalu
5 projektje nem kapott érvényes ajánlatot. A
2009. ôszén indított eljárások közül a mi
esetünkben sem sikerült kivitelezôt találni,
mivel a beérkezett ajánlatok nagyságrendekkel meghaladták a munka elvégzésére ésszerû
számítások alapján méltányos összeget. Az
Útpénztár elôirányzatában azonban 2010-ben
is rendelkezésre áll forrás, és idén az elsô
félévben újra kiírásra kerülnek a településünket érintô közbeszerzések.
Dr. Sajtos Sándor
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2009. évi költségvetés teljesítése (adatok ezer forintban)
Bevételek
Mûködési bevételek
Helyi adók
Pótlékok, bírságok
Átengedett központi adók
Önkormányzati egyéb sajátos bevételek
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök
Államházt.kívülrôl végleges pénze.átvétel
Mûködési célú támogatásértékû bev. és átvett pénzeszközök
Államházt.kívülrôl végleges felhalmozás célú bev.
Felhalmozás és tôke jellegû bevételek
Hitelek
Pénzforgalmi bevételek összesen
Pénzforgalom nélküli bevételek
Elôzô évi pénzmaradvány igénybevétele
Összesen:
Függô, átfutó bevételek
BEVÉTELI FÔÖSSZEG

Eredeti elôir.
37 600
105 700

Mód. elôir.
49 210
105 700

199 253
3 600
164 452

187 721
600
206 484

7 600

14 765

270 000

270 000

163 971
952 176

163 971
998 451

952 176

998 451

Teljesítés
86 177
121 153
2 670
187 886
1 148
206 484
1 198
14 844
30
8 426
222 089

163 971
1 016 076
8 596
1 024 672

2009. évi költségvetés teljesítése (adatok ezer forintban)
Kiadások
Mûködési költségvetés
– Személyi juttatások
Munkaadókat terhelô járulékok
– Dologi kiadások
– Mûködési célú végleges pénzeszközátadás
Hitel kamat
Mûködési célú támogatások
Felhalmozási kiadások
– Felújítások
– Beruházások
Felhalmozás célú végleges pénzátadás
Tartalékok
– Mûködési célú tartalék
– Fejlesztési tartalék
Hosszú lejáratú hitel törlesztése
Összesen:
Függô, átfutó kiadások
KIADÁSI FÔÖSSZEG

2010. évi veszélyeshulladék-gyûjtés és lomtalanítási idôpontok
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.

Eredeti elôir.
477 429
222 232
63 863
167 552
23 782

Mód. elôir.
543 530
241 975
70 942
197 119
33 494

18 100
284 850
36 500
248 350

18 100
292 338
47 500
244 838
6 800
127 683

166 797
118 797
48 000
5 000
952 176

127 683
10 000
998 451

952 176

998 451

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!
Emlékeztetô
Ezúton emlékeztetjük a lakosságot és a nyaralótulajdonosokat, az alábbi helyi rendeletekre,
melyek betartására kérjük Önöket. Itt a tavasz,

Teljesítés
541 332
238 321
71 770
200 786
30 455
2 055
14 905
271 253
43 232
228 021
8300

10 288
848 133
7 531
855 664

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
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Falusi asszonysorsok a nagy háborúk idején...
avagy, ami a „Hôseinkbôl” kimaradt. II .rész
A 2004-ben megjelent „Hôseink” c. könyvben elsôsorban a falu hadra fogható férfiainak
katonasorsa elevenedett meg. A hitükért,
hazájukért, családjukért küzdôk, a hadifogságban szenvedôk példamutató üzenetekkel
„szolgáltak” az utókornak. De vajon milyen
sors várt az itthon maradt édesanyákra, feleségekre, menyasszonyokra, nôvérkékre, kishúgokra az után, hogy elhalt a katonavonat
búcsú sípjának, zakatolásának hangja? Ezeket
az idôket szeretném föleleveníteni a még élô
feleségek, özvegyek emlékezései révén. Vajon
imádságos estéik, félelemtôl-rettegéstôl terhes
éjszakáik, robotos nappalaik, testi-lelki törôdésük könnyebb volt-e mint a harctereken
szenvedôké? Akárhogyan is volt, ôket is az egy
istenbe vetett hit, a szeretettek boldog hazatérésének reménye tartotta meg állhatatos várakozásukban, s az a felelôsség, hogy embert
neveljenek gyermekeikbôl, akik megtestesítôi, tovább hordozói lesznek a távollévôk
nevének, értékeinek. Ezért tartsuk meg ôket
emlékezetünkben! Itt mondok köszönetet
azoknak, akik kitárt kapuval és nyitott szívvel
fogadtak, akik felelevenítették ifjúságuk eme
nehéz idôszakának emlékeit. (Miért utalok a
Hôseink c. könyvre egyes esetekben? Mert
elolvasásra ajánlom az itt leírtakat a férfiak
katona történeteivel, hogy jobban érzékelhessük és érthessük az itthon maradottak hozzájuk kapcsolódó nehéz sorsát.)
Magyar katonák dala/Gyóni Géza
Lángoló vörösben lengyel hegyek orma.
Látlak-e még egyszer Szülôfalum tornya?
Kinyílik-e még rám Egy kis ablak szárnya?
Meglátom-e magam Egy szelíd szempárba?
Vigye a levelem Búgó galamb szárnya, Az én
édesemnek Szép Magyarországba.
Mondja el fennszóval: Semmi bajom nincsen.
Mondja el halkabban: Megszakad a szívem.
Mondja el fennszóval: Erdei haraszton Édescsöndes álmát Fegyverben virrasztom.
Mondja el halkabban: Járok piros vérben:
Esti harangszókor Imádkozzon értem.
Viszi már levelem Búgó galamb szárnya.
Hozza is a választ Kilencednapjára:
Esti harangszókor Talpig hófehérben
Gyönyörû virágszál Imádkozik értem.
Járhatok már, pajtás, Térdig piros vérben:
Az én édes párom imádkozik értem.
Vissza is imádkoz, Az ég meghallgatja: Ha
nem karácsonyra, Virágvasárnapra.
1915 hideg januárjában, valahol a Doberdón íródott egy levél, haza a kedves feleségnek a sziget egyik falujába:… „olvasom, hogy
Magyarországon nagy árvíz van, írd meg, hogy
hogy van. És amit megôröltettem rozsot, el
tudtátok-e csinálni, és van-e elegendô mindenbôl, nem láttok-e valamiben szükséget…a
boldog viszontlátás reményében…tisztel-
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tetem a kis Juliskát…” Micsoda szeretô, féltô
aggodalom sugárzik a sziklás hegyek vad
golyó- és hóviharaiból a biztonságban tudott
család felé! Micsoda éltetô remény a hazatérésre! Micsoda szeretet és féltés a kis leánygyermek felé! Felé, aki magas kort megérvén,
holtáig mindennapos bibliai igéinek jelzôjeként oltalmazta meg ezt a levelet. Micsoda
gyermeki szeretet és tisztelet az elesett édesapa iránt! Vajon hányan volnánk ma, akik képesek lennénk minderre?!
– özv. Benedek Istvánné, (87) 2009.
november
Miután férje másfél évig távol volt, (l.
Hôseink: 59. o.) kislányát vitte magával ki a
földekre, miközben szántott, vetett, hordta ki
lovaskocsival a trágyát. 1944 nyár végén, a
Váci-rév tájékán lévô kukoricát kapálta, mikor
megjelentek felettük a Pestet bombázó amerikai repülôgépek. Remegve bújtak meg a kukoricásban, de szerencsére nem esett bajuk.
Udvaruk egyik sarkából el lehetett látni Pest
felé, ahonnan a bombák robbanása, villanófénye látszott, hallatszott. Ijedtében, futásban
a pince felé a kislányt is a házban felejtette. A
szomszédos, mai általános iskola épületére
csirkebomba esett. A bejövô oroszok elvitték
a tehenüket is, amit édesanyja a szekér saroglyájától észrevétlenül eloldott, hogy haza
vigye. Borzasztó belegondolni is, hogy ha a
tehén bôgött volna, az orosz észreveszi, talán
agyon is lôtte volna az anyját. A fiatal asszonyokat, lányokat vénasszonyoknak öltöztették, korommal kenték be, hogy oltalmazzák az
erôszakoskodó oroszoktól. Megtudta, hogy
férje Erdélyben, Désen szolgál. Egy nap felpakolt és elindult Erdélybe, hogy megkeresse.
Sikerült. De haza nem indulhattak, mert Pestet
erôsen bombázták, így a vonatok sem indultak
el. Mikor a bombázások alábbhagytak, zsúfolt,
katonákkal, menekülôkkel teli vonaton indultak hazafelé úgy, hogy a lépcsôn a férje állt a
háta mögött, nehogy leessen. A férjét egy
akkori ötödik legbefolyásosabb politikus
mentette meg a katonaságtól, az ún. pesti
Müller József – aki két fiát, bár felmenthette
volna – kiküldte a harctérre életet tanulni. Benedek István hazatérte után rengeteget dolgozott kovácsként, ô pedig azalatt is a földet túrta. A férjét azért mentették fel, mert a falubelieknek igen nagy szüksége volt kovácsra.
Amikor az oroszok megszállták a falut, hozzájuk egy idôsebb oroszt kvártélyoztak be, aki
minden este a pince elôtt imádkozott. Nagy
nehezen megtudták tôle, hogy azért, mert a fia
Szolnoknál elesett és félt attól, mi történik
majd otthon a feleségével, ha ezt megtudja. Ez
az orosz zavarta el a háztól az erôszakos hídépítô mongolokat. Bizonyítandó, hogy ôk
szegények, – a kettéválasztott konyha egyik

részében elrejtették az élelmet – az orosz elôtt
mindig csak bablevest ettek. Az meglátván ezt,
elküldött három katonát a faluba rekvirálni,
akik több zsák élelemmel tértek vissza. Az
egyik háznál volt az oroszok konyhája. Nem
volt mivel merjék az ételt a bográcsból, elvették egy kisgyerek bilijét és azzal merték
maguknak az ételt. Hiába mondták nekik,
hogy ez nem arra való. Arra emlékezett, hogy
a Sárközi gyerekek öreganyját, amint a boltból
hazafelé ballagott, az utcán egy felrobbant
csirkebomba ölte meg. Úgy a németek, mint
az oroszok el akarták hajtani a falu teheneit, de
azokat éjszaka a faluvégi szérûkbe terelték s
így megmenekültek. Idônként mûködött a
Dömötör malom, így a falu népe, – ôk is –
ôröltettek gabonát, hogy legyen liszt a konyhára. Nagyon nehéz idôket éltek át.
– özv.Benedek Lászlóné, (87)
Sokat sírtak a harctérre vitt szeretteik után.
Írták, várták a leveleket. Ha nem jött levél, rettentôen elkeseredtek. Sokat imádkozott a férjéért. (l. Hôseink: 59-62.o.) Mikor bevonult,
adott neki egy kis Bibliát, amit az mindig magával hordott. Édesapját lovas fogattal Erdélybe parancsolták. Két testvére is a fronton volt.
Erre való tekintettel kaptak az elöljáróságtól
két köbméter tûzifát. Ô ment a szekér után,
hogy fékezze azt a megcsúszástól az erdei
utakon. Édesapja két szép, betanított ökrével
járt a határba dolgozni. Mikor megszületett a
kislánya, a férjét egy pesti Müller nevezetû befolyásos ember felmentette, s az után ô is az
erdôn – amit akkor hadigazdálkodás jelleggel
ruháztak fel – dolgozott. Mindennap fenyegette az, hogy újra behívják, de a községházán
voltak jó emberek, akik segítettek a felmentésében. A testvéreirôl, akik közül az egyik páncélos volt, semmit sem tudott. Egy 44 decemberi napon kinézett az utcára a Benedek-ház
kapuján, mert erôs dübörgést hallott. Megdöbbenésére a mai iskola elôtt egy német tankból
egy Vácott elesett, csonttá merevedett feketeruhás német katonát emeltek ki a bajtársai.
Szörnyû rémület fogta el, mert a Sándor
testvére is páncélos volt, az is fekete ruhában,
s ô lelki szemeivel már szinte látta, hogy az is
így halt meg. Nem sokkal ez után jött a hír,
hogy a féltett testvér is hazaérkezett. Lajos
testvére Csehországból hazafelé bujkálás
közben, már a háború vége után, 1945. május
25-én orosz fogságba esett, amibôl másfél év
„rabszolgaság” lett. A fogságban szép kosarakat font az orosz tiszteknek, s kiengedték
vesszôt szedni. Ekkor a tarlón összeszedett két
zsebnyi búzaszemet, amit egyenként evett
meg, hogy életben maradjon. Férje távollétében mindenféle munkát kellett végeznie.
Egy alkalommal a szérûn kukorica csutkát
metélt kisebb darabokra. Annyira elszálltak
gondolatai a távolba, – a Don vidékére – hogy
csak nem levágta az egyik ujját. Esküvôjük
1943. augusztusában volt. Mint mondta,
bárhogyan is háború volt, az élet ment, mert
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mennie kellett tovább. Édesanyja és a család
leánygyermekei mûvelték a 8 fôs családnak a
16 hold földet, hogy meg tudjanak élni, az elsô
háború idején is, miközben édesapja az Isonzónál harcolt. Ôk pedig itthon az életért,
munkával, gyermekneveléssel. Máig is csodálkozik azon, hogy annyi betegség, küszködés
után megérte a 87 évet. Nem lehetett volna
így hit nélkül. De ma is boldog gyermekei, 3
unokája, 3 dédunokája és 2 ükunokája körében. Hatvan évet éltek le együtt, szép békességben. De persze, nincs tányér csörrenés nélkül. A testvére halála elôtt azt mondta a feleségének: ôk is felneveltek szépen öt gyermeket.
Errôl szólt az életük. A szegény falusi ember
akkoriban segítette a másik szegény embert.
Boldog volt, hogy elmondhatta az életét, mert
ez a beszélgetés adott alkalmat arra, hogy
visszaemlékezhessen. (Férje, Benedek László
mentette meg a doni menekülés során a falubeli Fehér Lászlót, akit a fagyos szél már betakart hóval. Egy hóbucka alóli nyöszörgésre
figyelt fel és amikor lekaparta a havat, megdöbbenve ismerte fel a falubelijét. Tisztje
továbbmenésre sürgette, de ô azt felelte, ha az
életébe is kerül, nem hagyja a falubelijét
elpusztulni.)
- J. Szabó Istvánné, (85).
Apósa az elsô háború során fogságba esett,
ahol hat évet töltött, de 1920-ban haza került.
Ez alatt anyósa teljesen egyedül dolgozta a
határbéli földeket.
Férje bevonulása elôtt meg volt az eljegyzésük. Az asszonyok-lányok kisérték ki szeretteiket a hajóállomásra. Anyósával együtt dolgoztak, együtt rettegtek A férje orvos mellett szolgált, (l. Hôseink: 123-4.o.) s mikor megtudta
hogy Ógyallán van, (a Felvidéken van Érsekújvár és Komárom között. Itt született Feszty
Árpád és nyughelye is itt van. G. Sz. I.) anyósával útnak indultak, át a komáromi hídon, s
megtalálták J. Szabó Istvánt, aki orvos-parancsnoka jóvoltából egy hétre rá maga is hazaérkezett és többé már nem is vonult be. A
gyors esküvô után az oroszok hamarosan
megszállták a falut. Csupa rettegésben éltek,
féltve a férjet elôlük. Ágyba fektették, mintha
súlyos beteg lenne. A Vácról kilôtt aknák közül egy a háztetôre, míg a másik az udvarba
esett. Csoda, hogy a náluk meghúzódó szomszédokkal együtt nem haltak meg. De a robbanás az elrejtett porcellán edényeiket s egyebeket tönkre tette. A szomszéd házban volt az
oroszok „mosodája”. Julis nénit és sok más
asszonyt arra kényszerítették, hogy itt és a
Hôsök terén lévô másik helyen is tisztára
mossák az oroszok büdös, mocskos ruháit.
Mikor egy éjszaka az oroszok kizavarták ôket
az ágyból, s maguk feküdtek bele, másnap az
ágy tele volt tetûvel. Sokat köszönhet e nehéz
idôket túlélendô, anyósának, apósának, akik
nagyon szerették ôt. Az oroszok elvitték a
szép lovukat s helyette itt hagytak egy elcsigázott sovány gebét, amivel kijártak a határba

szántani, ültetni, kukoricát kapálni.
Az oroszok az ô udvarukban ütötték le a
marhákat, hogy megfôzzék. Egy alkalommal
eldôlt a bogrács a salakos földre. A katonák
leöntötték a félkész ételt egy vödör vízzel,
felkaparták a salakról és fôzték tovább, miközben a tiszt a vétkes szakácsot jól farba
rúgta. Ugyancsak a szomszéd házba rendezték
be a fürdôt. A szoba közepén felszedték a
padlót s öntötték a vizet a gödörbe. Majd kettévágott hordóból lajtot csináltak, abban ülve
fürödtek. A férjét kirendelték a szomszéd
Kosztányék szép, erôs ökreivel gerendát szállítani a Nagy-Duna mellôl. Ekkor a kiáradt
jeges Duna vize már elöntötte a falu határát.
Amint ballagott az ökrökkel a Váci-rév felé,
egy szembejövô orosz leszorította a szekerét a
jeges vízbe, ami az ökröknek is has aljig ért. Az
ô lába megcsúszott, bele esett a jeges árba,
míg valamelyik Csörgô kikínlódta az ökröket,
szekeret a vízbôl. István bácsi azt mondta az
orosznak, bármi lesz is, ô haza megy átöltözni.
Az orosz annyira szem elôtt tartotta ezt, hogy
amikor a szekér után ment, felismerte. A
háborús idôket félelemmel, aggodalommal
telve élték meg, s hiszi, hogy csak az Isten az,
akitôl ezek ellenére ezt a hosszú, szép életet
kapta. (Novemberben volt 65. házassági évfordulójuk!)
- Özv. Rau Józsefné, (86)
Férje 1945. márciusától l948. júniusáig volt
orosz fogságban.(l. Hôseink: 111-2.o.) Nem
kívánja – emberi okoknál fogva, érthetô –
élete eme nehéz idôszakát részletesen közzétenni. Arra azonban örömmel és szeretô magyar szívvel emlékezett, hogy a Hôsök szobra
1944-es avatásán ôt tisztelték meg azzal, hogy
elszavalhasson egy 72 soros verset a hazaszeretetrôl, a hôsökrôl. Az akkor készült fénykép
ma is látható az „Életképek…c.” kiadvány 13.
oldalán.
Levelek a Kálváriáról, 3. levél (Gyóni Géza)
Nézed-e még a csillagunkat? Az esték ott is
oly fehérek?
Imádkozol-e minden este, És hiszed még,
hogy visszatérek?
Számolod-e hány csillag hullik Ilyen estén a
végtelenbe?
S nem félsz, hogy a mienk zuhan? Nem jajdulsz váddal az egekre?
Tûrô, fehér szívedbe hogy fér Annyi imádság, annyi bánat,
Hogy még én is, káromló szájjal, Mormolni
kezdem az imádat:
Miatyánk, Isten, Isten, Isten, Ki vagy a templom és az oltár,
Miatyánk Isten, ki vagy, ki vagy… Jaj, nem
tudom már, nem tudom már!
II. Folytatás
– Debreczeni Józsefné, (88)
Elsô férje 1942. júliusában került ki a Donhoz, ahol augusztus 11-én dum-dum golyótól

találva végzetesen megsebesült. Ô volt a falu
elsô hôsi halottja. 21 évesen maradt özvegyen.
(l. Hôseink: 53 és 75-7.o.) Fél évig voltak házasok. Fia még ebben az évben megszületett. Az
a sors jutott neki, hogy szántott-vetett, az árokparton füvet kaszált az igavonó állatoknak, 6
hold földet mûvelt. Mindez annyira megviselte, hogy sokat betegeskedett a szívével. Elsô
férje – szinte halálos ágyán – felhatalmazta,
hogy menjen férjhez, hogy el tudja viselni a
terheket, fel tudja nevelni a fiát. Így férjhez
ment 1944-ben. Családtag, testvéri segítség
nélkül hordozott minden gondot, terhet. Ô
tanított be két igen fogékony kis tinót a
munkára, azokkal szántott-vetett. Ilyenkor a
kisgyermek a szekérben játszogatott, míg ô a
kukoricát kapálta. Mindenféle háziállatot tartott, hogy biztosítsa a megélhetésüket, de
ezek fenntartása nagyon sok munkával járt.
Amikor elvetett, fájó szívvel eladta a két tinót
s azok árából emeltette a hôsi halált halt férjnek, Ezékiel Jánosnak a református temetôben ma is látható síremlékét. Második férje
doni harcait is félelemmel-rettegéssel élte
meg. Ma sem tudja igazán megérteni, hogyan
bírta ki mind ezt. Nagyon nehéz életet élt.
Mégis, nemrégiben volt csendes 65. házassági
évfordulójuk. 90 éves férjével mindennapi
szeretetben, fiuk és egymás iránti gondoskodásban élik életüket.
– Kovács Juliánna, (78)
Ô még fiatal lányka volt, mikor az oroszok
bejöttek. El is vitték az igavonó állataikat, a
rúdon száradó fûzér-kukoricát feldobálták a
kocsijukra s azt is elvitték. Arra emlékszik,
hogy a németek a szomszédos katolikus templom elôtt is megálltak harckocsijaikkal és
halottaikkal. Nagybátyja részt vett az erdélyi
bevonulásban. Az erdélyi magyarok öleltékcsókolták ôket. Nagybátyja egy ottani kislánytól kapott egy gyöngysort, amit neki ajándékozott. Emlékszik egy korabeli nótára:
„Az a szép, az a szép, Visszatért a
Felvidék, A Felvidéket Horthy vette kezébe,
Te meg Benes elmehetsz a fenébe!” (A hasonló kezdetû magyar nóta dallamára.)
– Kálmán Istvánné, (59)
Az édesanyjától hallottakat elevenítette fel,
aki a háború idején 17 éves volt: – udvarukban
volt a hadtápkonyha. Akkora kondérokban
fôztek az oroszok, mint egy kisebb lovaskocsi.
A kamrában rakták meg a tüzet és hatalmas
fahasábokkal táplálták. Nagy aggodalmára az
otthoniaknak, akik attól féltek, hogy a szénapadlás meggyullad és leég a ház. A hadtáposok
a frissen kövezett konyhára szalmát hordtak,
ott aludtak, majd minden reggel kisöpörtek,
kitakarítottak – ugyan abban a szobában aludt
egy tiszt is, ahol a nagy szülôk.
(folytatjuk)
G. Szalai István
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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.

Tamás Mária, festômûvész
- Meséljen arról, hogyan talált rá a festészetre? Egyenes út vezetett idáig?
- A rajzolás, festés végigkísérte az életemet. Bár gyerekkoromban otthon nem engedték, szerencsére az óvodában voltak
rajzfoglalkozások, az iskolában rajzórák és
az óvónôk, tanárok, pedagógusok az órai
munkán túl is mindig elláttak „feladattal”…
Nem nagy dolgok voltak ezek, de jó „ellensúlyként” mûködtek bennem az otthoni
viszonyokhoz képest…
Tizennyolc éves koromban, a gimnáziumi érettségi után mûszaki pálya következett
a Csepel Autógyárban és szinte azonnal elköltöztem otthonról a gyár munkásszállójára.
No, akkor „bevásároltam” ceruzákból,
rajzlapokból.
1982-ben férjhez mentem, akkor kezdtünk építkezni Tahiban. Megszülettek a
„fômûvek”, Tamás és Ági. Építkezés, család
mellett továbbra is megmaradt a rajzolás…
A tust is nagyon megszerettem… A színekhez mindig is csak úgy „mertem” nyúlni,
hogy vízfestékkel, temperával másolgattam
a Nagyokat…
A nyolcvanas évek derekán, végén a falubéli Baranyainé Magdi néni adott egy
nevezési lapot, hogy adjak be munkákat a
megyei tárlatra. A szentendrei kötôdés ezzel kezdôdött, megyei, országos tárlatok,
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rendezvények. Közben a Szentendrei, Zebegényi Alkotótábor, a Mártélyi Képzômûvészeti Szabadiskola jelentkezési lapjait
csak „gyûjtögettem”. Végül 1991-ben elôször részt vettem a mártélyi alkotótábor
munkájában. Azt követôen minden év
augusztus elsô két hete errôl szólt sokáig.
Az utóbbi években kevesebb idôt tudok ott
tölteni. A munka hódmezôvásárhelyi mesterek, budapesti neves mûvészek segítségével folyt, folyik. Fodor József, Holler László,
Neuberger István festômûvészek, Szabó
Tamás szobrászmûvész korrigálásai, a soksok beszélgetés lehetôséget adtak a szakmai
fejlôdésre.
Szentendrén Aknay János, Hann Ferenc
voltak azok, akikhez bármilyen szakmai
kérdéssel, kéréssel, problémával fordultam,
mindig példaértékû emberi tartással, hozzáértéssel, jó szándékkal segítettek.
A Hullámtér Szakcsoport is, melyet Szalay
Pál, Halász Géza és jó magam alkottunk, jó
terep volt az építkezésre. Több kiállításon
túl most egy „pihenô” szakaszban vagyunk.
Ha már mûvészeti csoportról esik szó,
megemlíteném a 2005-ben alakult IKON
csoportot, Szentendrei Szépmûvészeti
Egyesületet, melynek ugyancsak alapító
tagja vagyok. (www.ikoncsoport.hu)
- Milyen technikával, anyagokkal dolgozik?
- Mártélyon ismerkedtem meg az akvarellel, ami azóta is képeim alapja. A grafit, a tus
a mai napig beépülnek a munkáimba, a
pasztellt ehhez képest „pár” éve használom. Tehát a színek erejével, törvényeivel is
Mártélyon ismerkedtem meg.
- A festés mellett hétköznapi munkája is
van vagy sikerül a mûvészetbôl megélni?
- Nem sikerül a mûvészetbôl megélni,
nem gondolom, hogy evvel újat mondtam.

Örülök, ha valamilyen kérdôívnél azt a részt
kell kitöltenem, hogy „Mûvek magángyûjteményekben, közgyûjteményekben”, akkor van mit beírnom. Ahhoz képest, hogy
mindig el akartam kerülni, hogy mélyebben
belevessem magam ebbe a nehezen
meghatározható világba, az „élet” mindig
odavetett egy lehetôséget, ami továbbgördítette ezt az utat… Ehhez kellett, adott
volt a családom bíztatása a döntésem, a választásom is és az a bizonyos belsô kényszer, ami újra és újra alkotásra, munkára
készteti az embert. Az egyéb mûvészeti
tevékenységgel kapcsolatos alkalmi munkákon felül a megélhetéshez szükséges más
„hétköznapi munkát” is vállalni kell.
- Hogyan került sor az elsô kiállítására?
- 1997-ben egy ismerôsünk ismerôse kérdezte csak úgy mellesleg, lenne-e kedvem
az ismerôsének a galériájában kiállítani,
mondván egész jó az az akvarell, amit látott
az ismerôsünknél…
Tehát Nagy József közremûködésével
Szentendrén a Tasi Galériában volt az elsô
önálló kiállításom, melyet Szalay Pál
képzômûvész nyitott meg. Aknay János, Sz.
Varga Ágnes megtekintve a munkákat, bíztattak a folytatásra.
- Ha nézi a saját képeit, visszajönnek
azok az érzések, amik az alkotás idején
Önben voltak?
- Igen. Minden. Maga az alkotás folyamata, az azt megelôzô „gyûjtô munka”, a
továbbszövôdô
szálak,
az
egyéb
körülmények, netán kalandos fordulatok…
A kész munkát pedig, ha úgy szemlélem: jó
hogy közöm van hozzá, akkor már meg
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merem mutatni a barátaimnak is. Mindezek
után, azt gondolom, az a jó, ha minél több
helyre eljutnak és „mondják a magukét” a
képek…
- Gondolom, nem könnyû megválni a
képektôl, hiszen mindegyik saját maga lenyomata, része. Hogyan tud mégis megválni tôlük?
- Ma már az is nagy dolog, ha a hétköznapok gondjai között valaki az idejét,
energiáját rááldozza, hogy megnézzen egy
kiállítást. Hát még, ha meg is akarja vásárolni, ez igazán jó érzés.

A kép maga pedig bennem marad, a „háttérmemóriában”.
- Képein meleg színeket használ, a téma
viszont nem mondható vidámnak. A
színek, ha nem is vidámságot, de egyfajta
békés nyugalmat árasztanak és ezért jó
nézni ezeket az alkotásokat.
- A tahitótfalui kiállításom megnyitóján
Gellért atya anélkül, hogy két szót váltottunk volna, röviden, tömören így fogalmazott: képeimben az ember van jelen. Az
ember mindenestül… A születés az elmúlás
és ami közte történik… Ami rajtunk múlik,

rajtunk ne múljon!
Mert hát, min múlik egy élet, mondjuk
így, „minôsége”?
Többek között találkozásokon, az egyén
választásain, döntésein…
Mindig mindenben a saját feladatainkat,
felelôsségünket és a megoldást keressük.
Ezek tényszerûségei, törvényszerûségei,
szövevényei vannak jelen a képeimben,
szándékom szerint.
Béres Gabriella,
mûvelôdésszervezô

Amit a szívinfarktusról feltétlenül tudni kell
1) Mi a szívinfarktus? A szívizom hirtelen kialakuló vérellátási zavara, ami a szívizomzatot ellátó erek (koszorúerek) elzáródása következtében jön létre és a szívizomzatban maradandó károsodást, elhalást okoz. A vérellátási zavart a koszorúerek belsô falán elhelyezkedô zsírlerakódások (plakkok) okozzák. Ezeken a helyeken nagyobb valószínûséggel képzôdnek
vérrögök, amik a hirtelen, teljes elzáródást
okozzák.
2) Mi az angina (pectoris)? Mellkasi fájdalom, ami azért alakul ki, mert a koszorúerek az idôk folyamán beszûkültek, vagy
hirtelen beszûkülnek. Ekkor csak részleges vérellátási zavar alakul ki, nincs maradandó károsodás vagy izomelhalás. Általában terheléskor (lépcsôzés, séta, sport
közben vagy pszichés terhelés hatására)
jelentkezik és néhány percig tart, azután
magától elmúlik. A szívinfarktust megelôzô állapot, mindenképp odafigyelést
illetve további kivizsgálást igényel. Súlyosabb esetben a mellkasi fájdalom
nyugalomban is jelentkezik vagy csak
gyógyszer bevétele után szûnik meg.
3) Miért fontos beszélni róla? Magyarországon a szív- és érrendszeri betegségek
vezetik a halálozási listát, minden második
ember ezen betegségeknek esik áldozatul.
A szív- és érrendszeri betegségek közül a
koszorúér-betegség okozza a legtöbb
halált, de ide sorolunk még számos betegséget, pl.: az agyi katasztrófákat (agyérgörcs illetve agyvérzés), a magas-vérnyomás betegséget, a szívizom-megnagyobbodást, a szívritmuszavarokat, a tüdôembóliát. A szívinfarktusba a betegek fele
belehal (!), ezeknek a fele a tünetek jelentkezését követô 1 órán belül hal meg (!). A
szívrohamban meghaltak több mint a fele
el sem jut a kórházig, kb. 40% a korszerû
orvosi kezelés ellenére meghal (az esetek
egy részében azért, mert túl késôn ismert
fel a bajt és késôn fordul orvoshoz)! A hirtelen halált általában ritmuszavar okozza,
ami a folyamat elôrehaladtával bármikor
jelentkezhet.

4) Rizikófaktorok (érvényesek az
összes szív-érrendszeri megbetegedésre):
elhízás (fôleg hasi típusú), magasvérnyomásbetegség, cukorbetegség, mozgásszegény
életmód, dohányzás, magas vérzsír-szint
(fôleg koleszterin), egészségtelen táplálkozás, tartós feszültség-stressz. Ezek
önmagukban is emelik a szívinfarktus
kockázatát, amennyiben egyszerre több
tényezô áll fenn, a kockázat megsokszorozódik.
5) Tünetek:
• Mellkasi fájdalom: szívtájon, a hátban ill. gyomortájon is jelentkezhet,
nyomó vagy szorító jellegû, a bal karba,
vállba, állba sugározhat. Idônként
megsemmisülés-érzés
kísérheti.
Cukorbetegeknél és idôseknél általában
NEM a fájdalom a fô tünet!
• Nehézlégzés, légszomj, fulladás
• Ájulásérzés vagy ájulás
• Verejtékezés, elsápadás
• Hirtelen nagy gyengeség
• Hányinger, hányás
• Instabil angina: a korábban terhelésre jelentkezô, néhány percig tartó mellkasi fájdalom most hosszabb ideig tart
vagy gyakrabban fordul elô, esetleg nyugalomban jelentkezik.
A fenti tünetek jelentkezésekor (nem
kell az összesnek egyszerre fennállnia)
AZONNAL hívjon mentôt (hívószám: 104)
vagy orvost! Mivel a halált okozó szívritmuszavar bármikor bekövetkezhet, lehetôleg NE induljon el egyedül kórházba, NE
késlekedjen, NE várja meg a délutáni háziorvosi rendelést.
6) Diagnózis megerôsítése: Mellkasi
fájdalom esetén mindenképp kórházi
kivizsgálás indokolt a szívroham kizárása
vagy megerôsítése miatt. Fontos mielôbbi
EKG vizsgálat, ezen az infarktusra jellemzô elváltozásokat keressük. Ha ez nem
dönti el egyértelmûen a diagnózist, akkor
laborvizsgálat (a vérben a tünetek jelentkezésétôl számított 4 óra múlva lesz leghamarabb kimutatható eltérés) vagy szívultrahang- vizsgálat segíthet a döntésben.

7) Terápia: Az esetek legnagyobb részében sürgôs koszorúér-festés elvégzésével
igazolható a koszorúér-szûkület illetve az
elzáródás. Ez egyben terápiás beavatkozásra is lehetôséget nyújt. Egy verôéren
(artérián) keresztül egy vékony fémdrótot
vezetnek a koszorúerek eredéséhez, kontrasztanyagot befecskendezésével kirajzolják az ereket, láthatóak lesznek a
szûkületek vagy az elzáródás, ami a szívrohamot okozza. Legtöbbször egy fémhálót
(stentet) ültetnek az ér elszûkült részére
illetve az elzáródás helyére. Így helyreállítható a sérült vérellátás és megakadályozható a további szívizom elhalás. A tünetek
kezdetéhez képest minél elôbb elvégzik
az érfestést és a háló-beültetést, annál
kevesebb szívizom károsodik véglegesen.
Ezért fontos, hogy mielôbb orvoshoz forduljunk. Bizonyos idô elteltével (kb. 6-12
óra) a szívizom-károsodás visszafordíthatatlan, ekkor már nincs értelme stent
behelyezésének. Ha az érfestés során egyszerre több érszakaszon látnak elzáródást
vagy súlyos szûkületet, akkor szívmûtétet
(bypass-CABG) javasolnak. Ennek során a
koszorúsereket a szervezet más verô- vagy
visszereire cserélik. Azokban az esetekben, mikor az idôkorlátot túlléptük illetve
bizonyos életkor felett konzervatív, azaz
gyógyszeres kezelés jön szóba.
8) Megelôzés: Legfontosabb a fent felsorolt rizikófaktorok szûrése illetve
kiküszöbölése. Fontos, hogy 50 év felett
évente ellenôriztessük vérnyomásunkat,
vércukorszintünket, koleszterinszintet,
felmérjük a szív-érrendszeri rizikóstátuszt
(ez táblázatokból kiszámítható). Emellett
bizonyos gyógyszerekrôl bebizonyították,
hogy csökkentik a szívroham kialakulásának kockázatát, ezek szedése megfontolandó 50 év felett. (Kérje háziorvosa segítségét.) A szív-érrendszeri betegségek
szempontjából veszélyeztetett személyen
múlik, hogy mennyit hajlandó tenni a saját
egészsége érdekében!
Dr. Szente Szilvia
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Lengyel-magyar történelmi kapcsolatok, elsô rész
Az Árpád-kor
„Lengyel-magyar két jó barát
Együtt harcol s issza borát
Vitéz s bátor mindkettôje
Áldás szálljon mindkettôre."
Két más nép történelmi barátságáról
nem ismeretes hasonlóan közismert vers.
Tragikus esemény, a lengyel államfô és
számos lengyel állami vezetô halála irányította rá a figyelmet a lengyel-magyar nép
ezer éves kapcsolatára.
Magyarországon és Lengyelországban
csaknem egy idôben került sor az államalapításra. I. Mieszko (966-992) és I.
Boleszláv (992-1025) hasonló szerepet tölt
be a lengyel történelemben, mint Géza
fejedelem és Szent István a magyaréban.
Az Árpádok és a Piastok gyakran léptek
szövetségre. Az elsô kapcsolatfelvétel mindenesetre nem volt túl szerencsés: bár
nem sokat tudunk róla, de Géza lányának
tartják Vitéz Boleszláv lengyel fejedelem
feleségét, Juditot. A házasság nem volt sikeres: a fejedelem haza zavarta a magyar
hercegnôt. Az 1031-ben megvakított Vazul fiai (András, Béla, Levente) lengyel
területre menekültek, közülük Béla ott is
maradt egészen 1048-ig. Ô II. Mieszko
(1025-1034) lányát, Rychezát vette feleségül. Ebbôl a házasságból több gyermek is
született, köztük a késôbbi I. Géza (1074-

A növényvédelemrôl I.
A B13-as kisbolygón viszonylag egyszerû a növényvédelem. Egy búra és egy kis
törôdés… Mi magunk, ha a dédelgetett
növénykéinket baj éri, megyünk a gazdaboltba, esetleg a szomszédhoz, hatásos
szert óhajtván a betegség megszüntetésére, a kártevô, kórokozó kiírtására. De hogyan is néz ki a betegség folyamata?
A Földünkön található elemek, vegyületek valaminek a hatására elkezdenek élni. Nagyon nehéz meghatározni az élet
mikéntjét, megnyilvánulásai alapján azonban pontosan be tudjuk határolni a jelenséget. A varázsütésre megszületett élet,
többek között növekedésben is megnyilvánul. (Bár egy kristály is nô, változik,
anyagáramlás van közte és a környezete
között, mégis „érzésre” meg tudjuk különböztetni egy élô sejttôl, noha az is nô,
anyagáramlás köti a környezetéhez, stb.) A
növekedést, épülést ellensúlyozza a le-
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1077) és I. Szent László (1077-1095) magyar királyok. I. Béla (1060-1063) 1059ben ismét Lengyelországba menekült,
ezúttal bátyja, I. András (1046-1060) elôl,
s onnan 1060-ban lengyel segítséggel tért
vissza, és foglalta el a magyar királyi trónt.
Merész Boleszláv (1058-1079) lengyel
uralkodó a magyar trónharcokba is beleavatkozott, s a németbarát Salamonnal
(1064-1074) szemben I. Géza és I. Szent
László trónra kerülését segítette elô.
Késôbb nem teljesen tisztázott körülmények között elkergették országából, s
1079-ben Magyarországon halt meg, I.
(Szent) László udvarában.
III. Ferdeszájú Boleszláv (1102-1138)
Könyves Kálmán (1095-1116) és testvére,
Álmos herceg többszöri viszálya során az
utóbbit támogatta, ha kellett fegyveresen
is, késôbb azonban egyezségre jutott
Kálmánnal, örök testvériséget és barátságot fogadtak egymásnak. Boleszláv halála
után a trónviszályok és a feudális belharcok következtében a lengyel állam közel
200 évre részfejedelemségekre esett szét
II. András (1205-1235) Kálmán nevû fiával jegyezték el Fehér Leszek krakkói
fejedelem (1202-1227) Szalome nevû
leányát. Kálmán a tatárok elleni harcban
1241-ben meghalt, Szalome visszatért
Lengyelországba, ahol kolostorba vonult,
bomlás, amely kordában tartja az élôlényt,
nehogy túlságosan nagyra – a többi élôlény kárára, – szaporodjon, növekedjen.
Az egyensúly ami létrejön, rendezô elvként, törvényként jelenik meg, feltételekhez kötött. Az élet feltételei az életfeltételek. A változó életfeltételek egyes szervezeteknek kedvezôek, másoknak az egyensúlyra törekvés miatt kedvezôtlenek. Ha
bôséges a tavasz és a nyár, a rágcsálók
elszaporodhatnak, a velük táplálkozó
ragadozók száma is növekszik. A pockokra
ínséges idô a ragadozó madarak számát is
kordában tartja. A természet az egyensúly
elvén mûködik.
Amikor zöldségnövényeink életfeltételeit biztosítjuk, akkor rontjuk a lebontó,
betegséget okozó élôlények esélyeit az
életben maradásra, a szaporodásra. Törôdésünk következményeit úgy is megfogalmazhatnánk, hogy az egészséges növény
épül, nem lebomlik. A betegséget nem
okozza a baktérium vagy a gomba, hanem
a nem egészséges növény kellô életfeltételt kínál az általunk kórokozónak
minôsített baktériumnak és vagy gombának. Ezen egyensúly felismerése – kellô

maga is több kolostort alapított. 1672-ben
boldoggá avatták.
Szemérmes Boleszláv sandomierzi és
krakkói fejedelem IV. Béla (1235-1270)
király lányát, Kingát vette feleségül,
akinek életérôl több legenda is olvasható.
Az 1241-42-es lengyelországi tatárjárást
követôen Kinga több adománnyal is hozzájárult az újjáépítéshez. Férje halála után
apáca lett, az általa alapított Stary Sa˛cz-i
(Ószandec) klarissza kolostorban. Vagyonát szétosztotta a szegények között, élete
hátralevô részét az imaélet elmélyítése, illetve a folyamatos alamizsnálkodás és betegápolás kísérte végig. 1292-ben halt
meg. 1999-ben II. János Pál pápa emelte ôt
a szentek sorába. IV. Béla másik lányát,
Jolántát Ájtatos Boleszláv kaliszi-gnieznói
fejedelemhez adta feleségül. Jolánta 1279ben megözvegyült, ezért visszatért Kinga
nôvéréhez, akivel, együtt léptek be az
ószandeci kolostorba. Jolántát a XIX. században boldoggá avatták.
III. András (1290-1301) az utolsó Árpádházi király felesége Fennena, Lokietek
Ulászló unokatestvére volt.
(Dr. Tischler János történész írása
alapján, egyéb forrásokból kiegészítve és
szerkesztve.)
Vaczó Zoltán
alázatra késztetve az embert, – nem kiírtásra, elpusztításra törekszik a következményeiben, hanem az együttmûködésre.
A biogazdálkodó a kór- és károkozás
gyérítésére, nem megszüntetésére törekszik, az egészséges növényen keresztül a
„betegség életfeltételeit” szabályozza.
Az ember az egyedüli, aki nem ökológiai
(az élôlények és a környezet viszonyának
vizsgálata), hanem ökonómiai (gazdasági)
módon viszonyul az élethez, éppen ezért
azoknak, akiknek egzisztenciájuk, létük
függ a megtermelt növényektôl, alternatív
(jelen esetben kevésbé ártó) lehetôséget
nyújt az emberi elme és tapasztalat. A
kórok és károk kordában tartására számos
engedélyezett szer létezik, a lista letölthetô a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft.
honlapjáról.
A B13-as kisbolygón viszonylag egyszerû a növényvédelem. Egy búra és egy kis
törôdés… Ha idôt szánunk a növényeink
megismerésére, nálunk a búra elhagyható.
2009. Szent György hava
Nagy István kertészmérnök
biogazda@citromail.hu
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Képriport a Vasárnapi
Vásárnapról

1. Vásári forgatag
2. Hangszórónk a jó torkú kikiáltó,
Gyönyörû Zsiga
3. Készül a patkó, van rája sok ló
4. A rendre lovas csendôr felügyel
5. Porontyfuvarozás
6. Kicsinyek és kicsik
7. Külvilág kikapcsolva, dobolok
8. Anya, ezt neked festem
9. A szekeret nemcsak tolni, kormányozni
is kell
10. A Magyar Virtus Viadal férfi gyôztese
karikás ostorral aprította a salátát
11. A mudi végzi a dolgát: terel
12. Ödön, a Dunakanyar Pásztorkutya
Szépségversenyének gyôztese
Fényképek: Almássy Csaba és Béres Gabriella
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Igy készültünk a Húsvétra a Faluházban
Húsvét hétfô elôtti csütörtökön összejöttünk lányok, anyukák, hogy míves
hímes tojásokat írjunk szívünknek kedves
locsolóinknak. Bércziné Szendrô Csilla,
tojásíró népi iparmûvész irányítása mellett
születtek a képen látható gyönyörû tojások, melyekre gyimesi, moldvai, beregi és
somogyi mintákat írókáztunk.
Béres Gabriella

Részletek a 20 évvel ezelôtt megjelent újságból
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12. Eperfesztivál és I. DunakanyarTahitótfalu Kettes – Fogathajtó
„B” országos forduló
(Tahitótfalu 2010. Június 4-6.)
Ebben az évben a hagyományos Eperfesztivál mellett, talán nemcsak a lovassport szerelmeseinek örömére, kettes
fogathajtó versenyt (háromnapos országos
„B” bajnoki forduló) is rendez községünk.
A szokásos eperfesztiváli színes zenei
programok mellett, a helyi civil szervezetek gondoskodnak a rendezvény korábbi
változatos eseményeinek (strandfoci és
röpi, Eperart, lekvárfôzés, íjászoktatás,
szüreti felvonulás) lebonyolításáról. Az
Eperfesztivál helyszíne a Duna-part.
A háromnapos fogathajtó versenyre a
Bodor-Majorban kerül sor, ahova a Tahi
parkolóból – a Hôsök tere megállóval –

lovaskocsikkal és busszal biztosítjuk a kiutazást.
Az Eperfesztiválon garantáltan az eper
körül (epertorta, eperlekvár, eperturmix,
eperpálinka,….eper….eper) fog forogni a
világ, a fogathajtó rendezvényen pedig a
lovak és fogatosok körül.
A rendezvény fôvédnöke Dr. Szûcs
Lajos Országgyûlési Képviselô Pest Megye
Közgyûlésének Elnöke és Lázár Vilmos a
Magyar Lovasszövetség elnöke, többszörös fogathajtó világbajnok.
Részletes információk: eperfesztival.eu;
bodormajor.hu, lovasplaza.hu.

12. Eperfesztivál –
I. Duna-Kanyar Kupa „B”
kat. Fogathajtó OB futam
2010. 06. 03-06.
(Tervezett program)
03. Csütörtök
14.00 Fogatok érkezése-fogadása
15.00 Állatorvosi vizsgálat
19.00 Fogathajtók fogadása Magyar
Zoltán és Fiai Pincéjében
20.00 MADARAK Retróparty
04. Péntek
10.00 Díjhajtás
15.00 Térzene
17.00 Dobogókô
18.00 Perdülô táncegyüttes
18.30 Kovács Kati
19.00 Ünnepélyes megnyitó és
Kiállítás megnyitó
19.15 Welldance SE
20.00 DESPERADO
21.30 MAGNA CUM LAUDAE
23.00 Bál –DEME Trióval
05. Szombat
8.00 Strandfoci és röplabda
10.00 Maraton-hajtás
10.00-16.00 Bor-Dal utca
10.00-17.00 Gyerek játszóház
13.00 Lekvár fôzés
14.00 Fúvós-térzene
Íjász bemutató és oktatás
16.00 Telki SE sporttánc
16.30 Vadrózsák néptánc
17.00 Szüreti felvonulás, Kötélugrók
18.00 Király Viktor+meglepetés
18.45 Bangó Margit – Ökrös Tibor
és népi zenekara
19.30 Operett és musical
20.00 Fogathajtó díjkiosztó
20.30 Dupla Kávé
21.30 Tüzijáték
22.00 NAPOLEON BOULEVARD
23.30 BÁL-Szerpentinzenekarral

(B. M.)

06. Vasárnap
11.00 Akadályhajtás
12.00 Lovas bemutató
15.00 Fogathajtó eredményhirdetés
10.00-16.00 Bor-Dal utca
10,00 17.00 Gyerek játszóház
13.00 Lekvár fôzés
14.00 Fúvós-térzene
Íjász bemutató és oktatás
15.30 INDIGÓ
17.00 Don Attila Band
18.00 bell-E vey hastánc
18.45 Marcellina
19.15 Four Fathers
19.45 Csepregi Éva
21.00 PRESIDANCE COMPANY
22.00 BÁL
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Focihírek
Jelenleg ifjúsági csapatunk az 1. helyen
áll, a felnôttek pedig 2-3. helyezettek,
azonos pontszámmal a Szigetgyöngye SEvel, 3 pontra lemaradva az 1. helyezett
Vácdukától.
Eredmények (az elsô a felnôttek, a
második az ifik eredménye)
Tahitótfalu – Visegrád
Szokolya –Tahitótfalu
Tahitótfalu – Vácduka
Göd – Tahitótfalu
Tahitótfalu – Nagykovácsi

4-2
0-2
0-1
1-1
3-2

18-2
1-6
6-3
2-0
12-0

A Tahitótfalu – Leányfalu mérkôzést, amelyet a tavaszi nyitófordulóból halasztottunk el, május 26-án, szerdán játsszuk le.
Idôpont: ifi 15:30, felnôtt 17:30.

Rácz Gábor
bácsi toborzója
Április 21-én tartotta Gabi bácsi a rendes éves toborzóját, ahol az érdeklôdôk a
70 fôt felvonultató Kisoroszi Judo és
Kung-fu Klub bemutatóját láthatták. A
mûsor több elembôl állt, láthattunk cselgáncsot, kis küzdelmet, taekwando bemutatót, gyertyaütést, csillagdobást, kung-fu
fán gyakorlást. A jó hangulatú estét a
dunakeszi Déli Imádkozó Sáskák és a Bellevey Orientális Tánccsoport fellépése színesítette. Kívánunk Gábor bácsinak jó
egészséget és sok erôt a további, önként
vállalt hatalmas munkához, amit évek óta
végez sok-sok gyermek épülése és
egészséges fejlôdése érdekében.
Béres Gabriella

Hívogat az
óvoda

Turóczi Csaba

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Böttkös Jánosnak és családjának a terményrostát, melyet a TETA Hagyományôrzô Körének ajándékozott.
Köszönjük Petrikné Borikának a népi
korsókat és tányérokat, melyeket a Faluháznak ajándékozott.

Számítógépszerviz

30/948-3709

A Tahitótfalui Óvodákban 2010. május
03-tôl 14-ig beiratkozás lesz.
Szeretettel várunk minden kedves szülôt és azon gyermekeket, akik 2011. március 31-ig betöltik a 3. életévüket.
A beiratkozás helye:
I. sz. Óvoda
Tahitótfalu Petôfi S. u. 12.
Telefon: 26-387-055
II. sz. Óvoda Tahi, Almásy L. u. 17.
Telefon: 26-385-893
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- lakcímigazoló kártyája
- TAJ száma

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
Csörginé Kemény Ildikó
óvodavezetô
Apróhirdetések
KÚTFÚRÁS
- Örök garancia
- Több generációs tapasztalat
- Szivattyú telepítés
Pontos megbízható munka, rövid határidô, reális ár!
Telefon: 06-70-289-2882
ELADÓ! 2 db
700-700 m2-es építési telek Tahitótfalu Kós Károly utcában. Irányár:
2
11.000 Ft/m . Érdeklôdés: 06-20 374-2389, 06-20 983-6876
DUNABOGDÁNYBAN felújított 80 m2-es, gázkonvektoros, 3 szobás családi ház eladó.
Irányár: 9,8 millió Ft. Telefon: 06-70-413-4964, 16 óra után
ÉLELMISZER SZAKÜZLET nyitásához, üzemeltetéshez közremûködô társat és egy fô
szakképzett eladót keresek 4 órára. Barta István, 06-30-984-1102
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Aurafotó
Sok ezer éves múltra vezethetô vissza, hogy
szellemi beavatottak fényt, színt, energiateret
érzékelnek emberek körül. Fizikai testünket
körülvevô elektromagnetikus buroknak jellegzetes sugárzása van, mely ma már mérhetô.
Az aura védi a fizikai testet. Mérete, állapota
elsôsorban rajtunk múlik. Ebben az elektromagnetikus burokban létezik egy erôáram, a
hét fô csakrával, melyeknek feladata az energia felvétele és továbbítása. A meridián vonalakon keresztül eljut az idegrendszerhez, az
endokrin rendszerhez, majd a véráramba jutva
vitalizálja az egész szervezetet. A stressz, a negatív energia blokkokat képeznek, megakadályozva az energia szabad áramlását, energia
hiányos területeket hozva létre. Egészségünk
kulcsa tehát az akadálytalan energiaáramlás.
Aurafotó készítése során, bio-adataink alapján képet kapunk energetikánkról, auránk,
csakráink állapotáról, érzelmi, fizikai, mentális helyzetünkrôl
Aurafotó és 15 perces elemzés 2.500 Ft
Elôzetes bejelentkezés alapján:
Bozsó 06 30 354 39 46
2010. május 12. 18 óra
Faluház, Tahitótfalu Szabadság út 1/a

Szemtréning
A látásjavító szemtorna közel 100 éves, a
szemmasszázst és szemjógát már az ôsidôk
óta alkalmazták Kína, Tibet, India természeti
népei.
A látásjavítás komplex öngyógyító módszer,
mely alternatívát nyújt a szemüveg mellé.
A Dr. Bates által kifejlesztett módszer lényege a szemtorna, az akupresszúrás pontmasszázs, a gyógynövények alkalmazása a
szemproblémák kialakulásának megelôzésére, a további szemromlás megakadályozására és helyreállítására, valamint a szem
erôsítésére, edzésére hatékony eszköz.
A látásfejlesztô gyakorlatok rendszeres
végzésével megnövelhetjük a mérhetô látásélességet, erôsebbé és egészségesebbé tehetjük a szemet.
Három órás tréning, 4.000 Ft + 500 Ft
helységbérlet hozzájárulás
Családi kedvezmény
A tréning minimum 6 fôvel indul
Elôzetes bejelentkezés:
Bozsó 06 30 354 39 46
2010. május 19. 17.00 Faluház
(X)
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SVAROG Kft.
Cserépkályha, kandalló és kemence
Kiváló minôségû, hazai és külföldi cserépkályhák, kandallók,
kemencék, vaskályhák és kiegészítôik forgalmazása, építése olcsón,
gyorsan, megbízhatóan. Kínálatunkban megtalálhatók a kedvezô
árú erdélyi, a kiváló minôségû hazai és a manufakturális készítésû
mûvészi kályhák egyaránt.
Megkeresés esetén, helyszíni felmérést követôen, az igényeknek
megfelelô személyre szabott ajánlatot adunk, igény esetén
számítógépes látványtervvel!
Cserépkályha már 100 000 Ft-tól +ajtó +építés
KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!
Nyitva tartás:
Hétfôtôl péntekig:12-18 óráig, szombaton: 9-15 óráig
Telefonos egyeztetés esetén más idôpontban is állunk
rendelkezésükre.
Üzlet: 2000 Szentendre, Kucsera F. 6.
Székhely: 2023 Dunabogdány, Fácános u. 6.
Tel: +36 70 375 7660, +36 20 474 1000
Email: svarogkft@gmail.com
Web: www.kalyha.gportal.hu

Interwork
Temetkezési Kft.
megnyitotta Tahitótfaluban
a Béke út 12. szám alatt
új temetkezési felvételi irodáját.
Az iroda hétfôtôl péntekig 900-1600-ig tart nyitva.
Szállítási ügyelet 0-24 óráig.
Telefonszám: 06-20-398-0160.
Kirendeltségvezetô Tóth József.
Szentendrei irodánk címe: Dunakanyar krt. 17.
Telefonszám: 06-20-399-1006
Lakatos Teréz igazgató
E-mail: interworkkft@freemail.hu

Obsitos Tûzoltók
Több évtizedes gyakorlattal vállalnak:
- lakott területi, és mûtárgyvédelmi
fakitermelést
- viharkár elhárítást
- kiszáradt ill. veszélyessé vált fák
gallyazását, darabolását,
a zöldhulladék elszállításával
- emelôkosaras munkákat
- tûzvédelmi oktatást
- irodaházak ablaktisztítását
alpintechnikával
- háztetôk mohamentesítését

A Szentendrei Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai tájékoztatót tartanak a
társadalom-biztosítási ellátásokról, nyugdíjról és
azok változásairól.
Várjuk azokat, akik jelenleg munkanélküliek vagy
dolgoznak és szeretnének naprakész információt
kapni a nyugdíjkorhatár változásairól, szolgálati
idôvel, egészségügyi ellátással, az egyszerûsített
foglalkoztatással kapcsolatos hasznos tudnivalókról.

Bélteki Sándor
Tel: 06-70-334-8427
e-mail: beltekis@citromail.hu

Idôpont: 2010. május 19. szerda 15.30 óra
Helyszín: Tahitótfalu Faluház
2021 Tahitótfalu Szabadság út 1/b.

Tájékoztató
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Bojtár népi alkotó tábor
Hívogató
Kisorosziban a falu egyik legrégebben álló házában harmadik éve
mûködik „Régi idôk háza”címû kiállításunk . A nyár folyamán több
alkalommal is lehetôség nyílik az érdeklôdô gyerekeknek hosszabb
idôt eltölteni a régi idôk tárgyai, eszközei között.
A táborba érkezô leányok és legények sok-sok játék közepette megismerkedhetnek a magyar népi kultúrával.
Ôshonos házi állatainkkal és pásztoraik életével:
Népi mesterségeinkkel melyeket maguk is kipróbálhatnak
Magyar kultúra harci eszközeivel
Népdalokkal, népmesékkel, körjátékokkal, népzenével

2010 nyarán 10 alkalmas szakkört indítanak a Dunakanyarban élô
kézmûves mesterek.
Várjuk mindazon felnôttek jelentkezését akik
szeretnének megismerkedné különbözô mesterségek alapjaival,
megismernék magyar népi mesterségeink történeté,
a természetes alapanyagok felhasználását,
érdeklôdnek a kézmûves portékák iránt,
szeretnének kellemes mûhely hangulat közepette
saját alkotásokat létrehozni.
Alapanyagok a szakkör során
Agyag, anyag, bôr, csuhé, gyapjú, gyöngy, gyékény, vesszô

Várjuk érdeklôdését!

A foglalkozások 2010. június 3. hetében kezdôdnek , délután 5-8 óráig
Foglalkozás helyszínek
Leányfalu, Faluház minden hétfôn
Szentendre, PKM minden kedden
Szigetmonostor, Faluház minden szerdán
Tahitótfalu, Faluház minden csütörtökön
Kisoroszi, Régi Idôk Háza minden pénteken
A szakkör teljes díja 18.000 Ft / fô.
A csoportot minimum 10 fô jelentkezése esetén indítunk!

Rokob Orsolya
06 705 98 43 45
mezontuli@gmail.com

Várjuk érdeklôdését
A 06/70 598 4345 számon
Illetve a mezontuli@gmail.com

2010. év táborai
Június 28 – Július 2
Július 12 – 16
Augusztus 9 - 13
Helyszín: Kisoroszi „Régi Idôk háza”
Tábor díja: 16.000 Ft /fô , háromszori étkezéssel, 9-1630 óráig
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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.

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
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

Cserépkályha
és kandallóépítés!
Vállalom cserép- és téglakályhák építését,
átrakását, felújítását, kandallóépítést
garanciával, rövid határidôvel!
Érdeklôdni:
Tóth Árpád, 06-30-248-3551

Ez itt az ÖN hirdetésének a helye!
A megjelenés
feltételeirôl érdeklôdjön
a Községházán!
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Kalendárium

„Idôjárás tapasztalás szerint.
Szép idô lesz: Ha az esti pir aranyszinü.
Ha napnyugotkor a vizeken s mezôkön
sûrü köd keletkezik. Ha a szárazon
tenyézô békák magasra ülnek és brekegnek.

Rosz idô következik: Ha reggeli pir van.
Ha a hegyek ormait köd boritja. Ha az esti
pir igen vörös.”
(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 •
KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei Kéményseprô Vállalat, 1054
Bp., Steindl I. út 12., III., tel.: 06 1 224-0600, fax: 06 1 2240602 • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre,
Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12ig, 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), 503374 (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.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 •
POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123,
387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda
8–11.30-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.: 385807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô
tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2.,
tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: 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.

