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Húsvéttól pünkösdig
Idén immár hetedik alkalommal
szervezik meg a Feltámadási menetet,
amely húsvét nagypéntekjén Zamárdiból, illetve Tihanyból indul, s
pünkösdvasárnap ér célba Csíksomlyón.
A mintegy 3000 kilométeres zarándoklat áthalad a történelmi Magyarország minden utódállamán, hogy hirdesse a Feltámadott Krisztussal való
szövetségünket és nemzeti újjászületésünk tiszta vágyát. A kettôt egybefogva
és egyszerre.
Folytatás a 6. oldalon

Lomtalanítás –
veszélyeshulladék-gyûjtés
Helyszín: – Tahiban a híd melletti szelektív-hulladék gyûjtô sziget mellett 800–1200
óráig
– Tótfaluban a Kék Duna Szövetkezettel szembeni területen 800–1200 óráig
A veszélyes-hulladék gyûjtés alkalmával
leadható hulladékok:
– festékek, hígítók, azok csomagolóanyagai,

Tahitótfalu májusi
programjai
(a programokról a www.tahitotfalu.hu
honlapon is tájékozódhat)
Május 1. 16:00 Feltámadási Menet
fogadása a Trianon Emlékhelynél
Május 18. Kihívás Napja a Sportcsarnokban – ingyenes sportolási lehetôség
20:00-tól. Idôpont egyeztetés: Béres

–
–
–
–
–
–

lejárt szavatosságú gyógyszerek,
akkumulátor, szárazelem,
fáradt olaj, használt sütôolaj,
növényvédôszer, azok csomagolóanyagai,
autógumi, gumihulladék,
elektronikai hulladék (rádió, tv, mobil
telefon, fénycsô, stb.)
Folytatás az 5. oldalon

Gabriella, +3630/3375527
Június 4. Emlékezzünk Trianonra az
Összefogás Napján a Trianon Emlékhelynél. Idôpont és részletek a plakátokon.
Faluház programjai májusban
Május 12. 18:00 Íj veled 6—>7! A
Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú
Íjász Sport Egyesület elsô találkozása a
Folytatás az 5. oldalon

A tartalomból:
Önkormányzati hírek
Polgármesteri beszámoló
A Fôpásztor látogatása
Tahitótfalun
2010. évi költségvetési
beszámoló
Egy vásár – ami a falunak a
faluról szól

1.
3.
4.
5.
7.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület két ülést tartott
áprilisban 7-én és 21-én, mely üléseken valamennyi képviselô jelen volt.
Április 7-én az elsô döntés a helyi
Általános Iskola keretein belül a lovas
oktatás megszervezésérôl szólt. A
következô döntés a Népházban tartott
ruha börze ingyenes teremhasználatát
biztosította. A kompok és révek mûködtetésére kiírandó pályázat (állami)
támogatásáról is döntést hozott a
testület. A következô 6 döntés közmûvezetékek megépítéséhez biztosított
önkormányzati engedélyt. A Képviselôtestület egy Rózsa utcai ingatlan kapubejárójának megépítését is engedélyezte. A következô döntéssel a képviselôtestület ôstermelô részére közterülethasználatot biztosított árusításhoz
(eperszezon idejére). Az önkormányzat
kiemelten kezelt beruházása (gátépítés) kapcsán talajtani és humuszgazdálkodási terv készítésére adott megbízást.
Folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Rendeletalkotásra is sor került ezen az
ülésen, mégpedig a helyi díjak nem lakás
célú építményekre vonatkozó bérbeadásával kapcsolatosan. Ugyanezen tárgykörben hozta meg döntését a Képviselôtestület következô határozatával. Majd
ezt követôen az alpolgármester tiszteletdíját és költség általányát rögzítette a
képviselô-testület határozatban. A Közbeszerzési Bizottság elôkészítése alapján a
csapadékvíz elvezetés beruházás kapcsán
3 döntés is született, melynek alapján a
projektmenedzsmenti feladattal az ADITUS Kft-t, a könyvvizsgálói feladattal a
HOM-AUDIT Kft-t bízza meg. Mûszaki
ellenôri teendôket pedig a PDK Kft-re
bízta a testület. A kéményseprôi szolgáltatás ellátásáról hozott korábbi döntés
alapján csatlakozni kíván a testület a Pest
megyei Önkormányzat által kiválasztott
szolgáltatóhoz, melyrôl határozatot hozott a testület. A Képviselô-testület az
önkormányzat gazdasági érdekeire tekintettel zárt ülésen tárgyalta Fehér Zoltánné ügyét. Ezzel kapcsolatban a zárt ülésrôl is döntött a testület, majd a zárt
ülésén a hátralékok rendezésérôl. Ezen
ülés utolsó döntése a képviselô-testület
elôrehozott soron következô ülésének
idôpontjáról született. A képviselôtestület az utolsó döntést 6 igen, 1 ellene,
1 tartózkodás mellett hozta, minden más
döntése egyhangúlag született.

XIII. Eperfesztivál
június (17.-18.-19.)
A sokak által
szerencsétlennek
tartott szám jegyében fog az idei
Eperfesztivál megrendezésre kerülni.
A 13. alkalomra
sok meglepetést készítünk elô az elsô
Eperfesztivál napján született helybéli
lakóknak és szüleiknek.
Más meglepetések is várnak a hozzánk
ellátogatókra. Végre megszületik a „Tahitótfalui Eperbor”.
A programok az eddigi hagyományok
jegyében zajlanak, de természetesen új fellépôkkel is számolunk, (Holdviola,
Házibuli Attilával stb.) a már eddig is jó
hangulatot teremtô táncosok és zenészek
mellett.
A helyi kötôdésû és hagyományos programok nem nélkülözhetik az újra meghirdetett Tûzzománc pályázat legszebb
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A Képviselô-testület április 21-én tartotta korábbi döntésének megfelelôen
munkaterv szerinti ülését. Az elsô döntés
a zárszámadási rendelet elfogadása volt,
mellyel kapcsolatban további két határozat született, egyrészt a pénzmaradvány összegérôl, másrészt a szabad pénzmaradvány banki lekötésérôl. A
Képviselô-testület ezt követôen a sokak
által várt napirendet, azaz az iskola igazgató választást tárgyalta, melyen Kisné
Balázs Enikôt 5 évre igazgatóvá kinevezte. Ennek keretében elôször a titkos
szavazásról döntött a testület, majd
megválasztotta a szavazatszámláló ad.
hoc bizottságot, majd a titkos szavazás
eredményét a bizottság elnöke kihirdette, mely határozati formát nyert 8
érvényes és 1 érvénytelen szavazat alapján. A 8 érvényes szavazatból 5 szavazatot kapott Kisné Balázs Enikô, 3 szavazatot kapott Gillich Péterné.
A tulajdoni ügyek között a Képviselôtestület engedélyezte egy irodatechnikai
gép (fénymásoló, fax, szkenner) vásárlását. Majd ezt követôen döntött a
testület az önkormányzati bérlakás bérbeadásáról helyi rendôrôrs nyomozója
részére. Döntött továbbá a testület e
napirend keretében a Nefelejcs utca
belsô szakaszának felújításáról. Ezt követôen a képviselô-testület döntött a DunaVértes Köze Regionális hulladékgazdálkodási pályázat támogatásáról.

munkáiból készülô kiállítást, az eperlekvár-fôzést, az íjászbemutatót, a szüreti
felvonulást… Péntek estére nagy bulival
készülünk. Igazi sztárparádé lesz…, de
errôl legközelebb!!!
Mindenkit szeretettel várunk!
Rendezôség

A Dunaparti sétány kialakításához 4 db
pad és 2 db szeméttároló megrendelését
határozata el a testület, majd döntött a
Tiszta Udvar, Rendes Ház akció meghirdetésérôl.
Döntés született az elmúlt évben megépült belterületi aszfalt utak lakossági
hozzájárulásának mértékérôl, mely 125
eFt/ingatlan. Egyösszegû fizetés esetén
10% kedvezményt biztosít az önkormányzat, de részletfizetés esetén a mindenkori infláció mértékének megfelelô
emelésre kerül sor évente.
A Képviselô-testület a Civil szervezetek
részére kiírt pályázat elbírálásának határidejét május 30-ra módosította. Döntött a
testület a Testvértelepülés küldöttségének fogadásáról az Eperfesztivál idején, melyhez 200 eFt költséget biztosított. Az önkormányzat csatlakozásáról
döntött a testület a Megyei Önkormányzat által szervezett TE-szedd szemétgyûjtési akcióhoz. A képviselô-testület
ezen ülésének utolsó döntése a 11-es út
mentén a Honvéd utca – Bartók Béla utca
közti szakaszon reklámtáblák elhelyezésének megtiltásáról szólt.
A Képviselô-testület a külön nem
említett esetekben egyhangúan döntött a
határozatok meghozatalakor, illetve rendelet alkotáskor.
Tahitótfalu, 2011. április 29.
Tóth János jegyzô

Étkezési utalványok
beváltása!
A HÍD üzletház FORNETTI üzletében
étkezési utalványok levásárolhatók!

Anyakönyvi hírek
2011-ben született 12 fiú, 6 leány, összesen 18 gyermek
Megszülettem!
2011. március 30-án, nevem: Kovács Zalán
2011. április 02-án, nevem: Gombai Kende
2011. április 11-én, nevem: Szabados Gáspár
2011. április 19-én, nevem: Zboray Bálint
2011. április 28-án, nevem: Ott Márton
Házasságot kötött 5 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Kenézné Gille Ibolya, Petôfi út 2., 62 éves
Balogh József, Ady E. u. 23., 62 éves
Csörgô Mihály, Szabadság út 7., 75 éves
Nyugodjanak békében!
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Erdô Péter bíboros úr látogatása
Tahitótfalun
Erdô Péter bíboros, prímás, az esztergom-budapesti fôegyházmegye érseke,

Elkezdôdött a HPV elleni védôoltás
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletében idén is forrást biztosított
a HPV elleni védôoltás finanszírozására. Az

két pályázat érkezett, az egyik a jelenlegi
iskolaigazgató, Gillich Péterné, a másik
Kisné Balázs Enikô anyaga.
A pályázatokat a Nevelôtestület, a Szülôi
Munkaközösség és a Diákönkormányzat
véleményezte. 2011. április 21-én a
Képviselô-testület napirendre tûzte a
pályázók meghallgatását, és tárgyalta
Nevelôtestület, a Szülôi Munkaközösség
és a Diákönkormányzat állásfoglalásait. A
meghallgatást követôen titkos szavazásra
került sor. A jelenlévô, döntésre jogosult
képviselôkbôl öt fô Kisné Balázs Enikô
kinevezését támogatta, három képviselô a
jelenlegi iskolaigazgató személye mellett
adta le voksát, egy képviselô egyik jelöltet
sem támogatta szavazatával. A megbízáshoz minôsített többségi támogatásra volt
szükség, amely öt, egyirányú támogató
szavazatot jelent. A szavazás eredményeképpen 2011. július 01-tôl 2016. június
30-ig, Kisné Balázs Enikô látja el a Pollack
Mihály Általános és Zeneiskola iskolaigazgatói feladatait.
Pataksori pinceomlás

Sorrend balról jobbra: Dr. Kovács Zoltán érseki titkár; Vénusz Gellért plébános;
Dr. Sajtos Sándor polgármester; Erdô Péter bíboros, esztergom–budapesti fôegyházmegye érseke; Kubanek István önkormányzati és egyházközségi képviselô;
Monostori László szertartó
teológus, egyházjogász a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke, az Európai
Püspöki Konferenciák Tanácsának elnöke,
a Magyar Tudományos Akadémia levelezô
tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
nagykancellárja látogatást tett Tahitótfaluban 2011. április 2-án.
Tahitótfalui programjának elsô elemeként a Községházán fogadtuk a Bíboros
Urat, és kíséretét. Tájékoztatást adtam
településünk életérôl, eredményeirôl,
gondjairól, a megoldandó feladatokról.
Ismertettem intézményeink helyzetét,
civil szervezetekkel való együttmûködésünk eredményeit, az egyházközösségekkel meglévô jó kapcsolatunkat. A több,
mint egy órás találkozó végén Bíboros Úr
Beke Margit: Boldog Meszlényi Zoltán
Lajos püspök élete és halála címû könyvét
adta át. Az Önkormányzat nevében átadtam a településünk múltját és jelenét feldolgozó könyvünket, és azt az elmúlt
évben készült fotóalbumot, amely az
Önkormányzat és az Egyházközösségek
együttmûködését dolgozza fel.

érintett évfolyamból ebben az évben 52
gyermek igényelhetett támogatást. Felhívásunkra 25 gyermek családja jelezte,
hogy élni kíván az Önkormányzat által
kínált kedvezménnyel. A három oltásból
álló sorozatból az elsôt 2011. április 6-án
kapták meg a gyerekek. A következô tervezett idôpontja június 8., amelyet a
védônôi szolgálat fog koordinálni. Itt
jegyezném meg, hogy Önkormányzatunk
az év elején pályázatot írt ki az egyik
megüresedett védônôi állásra. Három
pályázat érkezett be, amelyek közül
Zákonyiné Zubi Valéria került megbízásra.
A dunakeszi illetôségû védônô, meggyôzô
szakmai háttérrel rendelkezik, az ô feladata lesz Tahi településrész védônôi feladatainak ellátása.

Az elmúlt idôszakban tapasztalható
rendkívül csapadékos idôjárás következtében a Pataksorban számos, korábban
borospinceként mûködô építmény rongálódott meg, omlott be. A bejárások, szakértôi vizsgálatok, talajmechanika elemzések azt bizonyítják, hogy nemcsak az
idôjárás okozta a partfalomlásokat és a
pincebeomlást, hanem a korábbi idôszakban nem kellôképpen átgondolt településszerkezet kialakítása is. Az érintett ingatlantulajdonosok többsége több méterrel
kitolta a jogi határt, olyan területeket is
beépítettek, amelyek önkormányzati tulajdonban lévô területek. Több ingatlan
vonatkozásában használati korlátozást rendeltünk el a veszélyes partfalak közelében.
Kárenyhítés céljából vis maior pályázatot
is benyújtottunk, amely lehetôséget teremthet a helyreállítások finanszírozására.
Ezzel együtt további szakértôi vizsgálatok
fogják feltárni, hogy hol helyezkednek el a
felszín alatt a ma már nem látható pincék.
Ezúton is kérjük az érintett ingatlantulajdonosok segítô megértését és együttmûködését.

Iskolaigazgató választás
CBA bôvítése
A jelenlegi igazgatónô Gillich Péterné
megbízatása 2011. június 30-án lejár. A
zökkenômentes mûködés érdekében
testületi döntés alapján pályázatot írtunk
ki a munkakör betöltésére. A felhívásra

Az elmúlt napokban a szigeten mûködô
CBA tulajdonosa felkeresett azzal a
szándékkal, hogy a korábban megkötött
településfejlesztési szerzôdést aktualizál-
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juk. Ez azt jelenti, hogy megvalósul a CBA
átépítése, bôvítése, és megvalósulnak
azok a beruházások, amelyek az üzlet környezetét szebbé, komfortosabbá teszik.
Járdák kerülnek felújításra, új parkolót
építenek, illetve a régit felújítják, valamint
fásítási programot és útfelújítást végeznek
a Trianon emlékmû környezetében. A
CBA vezetôje arról adott tájékoztatást,
hogy a beruházást ebben az évben szándékukban áll megkezdeni, és a tervek
elkészítéséhez szükséges szakmai egyeztetést elkezdte a Polgármesteri Hivatal munkatársaival. Ezzel kapcsolatban tájékoztatom Önöket arról is, hogy a korábbi
fôépítész helyett új fôépítész került kinevezésre pályáztatás útján. A szakmai tapasztalatok, referenciák figyelembevételével, személyes meghallgatásokat követôen Körmendi Judit került kinevezésre
Tahitótfalu fôépítészének.
Tûzoltóôrs, mentôállomás új fejleményei
2011. március 22-én az érintett hét
település polgármestere meghívást kapott
a tûzoltóôrs és mentôállomás megépítésével kapcsolatos további tennivalók megvitatására. Visegrád polgármestere egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni
a megbeszélésen, így a jelenlévô hat polgármester Dunabogdány polgármesterének kivételével egyhangúlag szavazott a
Dunakanyari Tûzvédelmi Társulás megalakításáról. A Társulás célja a tûzoltóôrs-

mentôállomás megépítésének elôkészítése, koordinálása, lebonyolítása. Dunabogdány polgármestere nem rendelkezett
testületi felhatalmazással a csatlakozásra.
Képviselô-testülete azonban kinyilvánította, hogy a Tahi tûzoltóôrs megvalósítását
elvi szinten támogatja, fontosságát nem
vitatja, azonban ahhoz forrást biztosítani
jelen helyzetben a 2011. évi költségvetésben nem áll módjában. A probléma feloldása érdekében április 20-án Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Kistérségi
Társulás polgármesterei elé sürgôsségi
indítványt nyújtottam be, amelyet napirendi pontok elôtt tárgyaltunk. A határozati javaslat lényege az, hogy a társulási
tanács járuljon hozzá, hogy Dunabogdány
által a kistérség irányába fizetendô tagdíj
egy negyedéves összegét a Társulás juttassa el a hét település által létesítendô
Dunakanyari tûzvédelmi társulás megnyitandó számlájára. Ezen összeg fedezné
Dunabogdány 2011. évi, és részben 2012.
évi fizetési kötelezettségeit a felvett hitel
finanszírozására. Javaslatomat a jelenlévô
12 polgármester közül 9 támogatta, 3 polgármester tartózkodott. Abban bízom,
hogy a lehetôséget kihasználva Dunabogdány Képviselô-testülete átgondolja
korábban meghozott döntését.
Nyertes Tûzzománc pályázat
Mint ismeretes, kétévente diákalkotók
részére országos tûzzománc pályázatot
írunk ki. A pályázat lebonyolításához, és a

Tahitótfalu májusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Faluházban. Íjászoktatás 6 éves kortól, felnôtteknek is. Érd.: Papp Károly
+3620/929 1465
Május 29. 18:00 Hôsök Napja alkalmával
„A Magyar Királyi 101. Honvéd Gépkocsizó Ezred a II. Világháborúban 1941-1945”
c. könyv bemutatója. Elôadó: Fónod
Csaba. Részletek a plakátokon.

képzômûvész szakkör, vezeti: Lengyel
Rita, +3620/547 5450
Csütörtök 18:00: Íj veled 6—>7! Íjászoktatás nem csak gyerekeknek. Vezeti: Papp
Károly, TAKI, +3620/929 1465
Péntek (május 13., 20.) 18:00:
Asztrológia tanfolyam. Vezeti: Szabó Kata,
+3670/653 7765

Faluház rendszeres programjai

Népház programjai májusban

Hétfô 16:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Katonáné Nyírô
Ágnes, +3620/225 1773

Május 20. péntek 18:00 Családi Magyar
Táncház. Részletek a plakátokon.

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565 4660

Május 21. szombat 18:00 Bellevey
Orientális és Showtánc Csoport Táncestje.
Támogatói felnôtt jegy 800 Ft, támogatói
gyerek jegy 600 Ft, a helyszínen.

Szerda (május 4., 18.) 18:30: Dobszerdakézidob tanulás. Vezeti: Béres Attila,
+3630/944 4002. A foglalkozás ingyenes.

Népház rendszeres programjai

Csütörtök 15:30-17:30: Gyermek
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Kedd, csütörtök 17:30-18:30
Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti:

kiállítás megszervezéséhez szükséges
pénzügyi fedezetet pályázati forrásból
szeretnénk biztosítani, ezért Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be. A
pályázatunkat a Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága támogatásra érdemesnek tartotta, így erre a rendezvényre 300.000 Ftot vehetünk igénybe. Az eredményhirdetésre és a kiállításra a 13. Eperfesztivál
keretében kerül sor. E rendezvényre
meghívtuk a vajdasági Tóthfalu testvértelepülésünk diákjainak egy csoportját.
Tájékoztatás a csatornapályázatról
Az érintett öt település beadott pályázati anyagát jelen pillanatban szakmai bíráló
bizottság értékeli, a kért hiánypótlások
megtörténtek. A szakmai értékelô bizottság a benyújtott elôzetes környezeti hatásvizsgálat ellenére részletes környezetvédelmi hatásvizsgálatot írt elô. Ezt a döntést megfellebbeztük, mivel ez további
jelentôs költséggel terhelné az Önkormányzatokat. Az öt érintett település polgármestere úgy döntött, hogy a társulás
székhelyét Szentendrérôl áthelyezi Pócsmegyerre, és a társulásnak új elnököt
választ. A csatornázási társulás elnöke
Németh Miklós Pócsmegyer-Surány polgármestere lett. A Társulás és a Vizi közmû
társulat is folyamatosan dolgozik, és
reméljük, mihamarabb végleges bírálati
szakaszba kerül pályázati anyagunk.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kákonyiné Adorján Vera, 0620/560-4065
Szerda 16:30 kezdôknek, 17:30 haladóknak: Szabás-varrás tanfolyam, vezeti: Nagy
Lászlóné Erzsike, 06/26 385-325.
A tanfolyam ingyenes.
Hétfô 15:00-16:00 show tánc iskolásoknak
Szerda 17:00-18:00 hastánc és show tánc
gyerekeknek 5-10 éves korig, 18:00-19:00
hastánc és show tánc 10-14 éves korig,
érdeklôdni: Tóth Evelyn, 0620/929 1325
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar próbája, érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806
Községi Könyvtár programja
Május 27. 18:00: Olvasókör. Téma ld.
honlap: www.tahitotfalu.hu
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást
szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az
aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél tel.: +3630/337 5527.

Tahitótfalu
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Önkormányzat, programok

Községi Tájékoztató

Lomtalanítás – veszélyeshulladék-gyûjtés
Folytatás az 1. oldalról
Lomtalanítás Tótfalu településrészen:
Kirakodás: 2011. május 22. vasárnap
Elszállítás: 2011. május 23, hétfô

•
•
•
•

Lomtalanítás Tahi településrészen:
Kirakodás: 2011. május 29. vasárnap
Elszállítás: 2011. május 30, hétfô
Az éves lomtalanítás keretében lehetôség
van megválni a háztartásoknál keletkezett
nagydarabos hulladékoktól. Pl.: bútor, háztartási gép.
Ne készítsen ki:
• A háztartásokban naponta képzôdô háztartási hulladékot,
• ipari, mezôgazdasági tevékenység követ-

keztében keletkezett hulladékot,
veszélyes hulladékot,
építési törmeléket,
autógumit, autóroncsot,
zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).

A lomok kikészítésének módja:
• Kérjük, hogy a lomokat olyan helyre helyezzék ki, melyet a Szolgáltató munkatársai jármûveikkel könnyen és gyorsan
meg tudnak közelíteni.
• Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az
úttestre, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak.
• Kérjük, hogy a közterületi rend megóvása érdekében csak a jelen tájékoztatóban megjelölt idôpontban helyezzék

ki a lomokat, melyeket a rákövetkezô
napon szállítunk el.
A lomtalanítás utáni takarítás
A kirakott lomok mennyiségétôl függôen
elôfordulhat, hogy nem sikerül egy nap
alatt elszállítani az összes lomot. Ez esetben
megértésüket és türelmüket kérjük.
A Szolgáltató az úttest megtisztításáról
gondoskodik a lomtalanítás után. Az ingatlan elôtti járdaszakasz takarítása viszont az
ingatlan tulajdonosok, vagy azok képviselôinek felelôssége és feladata. Kérjük, hogy
a lomtalanítás utáni rend helyreállításában
együttmûködni szíveskedjenek.
Szabados-Molnár István
falugondnok

2010. évi költségvetés teljesítése (adatok ezer forintban)
Bevételek
Mûködési bevételek
Helyi adók, talajterhelési díj
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
Ingatlan értékesítés
Pénzforgalom nélküli bevételek
Elôzô évi pénzmaradvány igénybevétele
Összesen:
Függô, átfutó bevételek
BEVÉTELI FÔÖSSZEG

Eredeti elôir.
41 400
105 700

Mód. elôir.
43 850
105 700

194 106
723
161 471

205 049
723
190 563

7 600
34 000

17 436
141 852
2 144

170 000
715 000

167 943
875 260

715 000

875 260

Teljesítés
78 983
120 099
2 438
216 058
1 411
190 563
1 213
18 209
129 016
7 591
8 858
167 943
942 382
- 20 398
921 984

2010. évi költségvetés teljesítése (adatok ezer forintban)
Kiadások
Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelô járulékok
Dologi kiadások
Mûködési célú végleges pénzeszközátadás
Fordított ÁFA
Hitel kamat
Mûködési célú támogatások
Felh. 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

Eredeti elôir.
498 595
249 829
58 085
164 005
26 676

Mód. elôir.
566 688
255 174
61 036
201 770
48 708

4 000
19 000
5 900
115 000
9 000
106 000

4 000
11 000
5 900
225 473
16 221
209 252

59 469
31 369
28 100
13 036
715 000

49 163
14 284
34 879
13 036
875 260

715 000

875 260

Teljesítés
599 123
250 616
61 498
212 980
39 383
34 646
4 703
9 399
5 913
193 221
18 041
175 180
1 574

13 036
826 969
398
827 367

Tahitótfalu önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet, mellékleteivel megtekinthetô a honapunkon: www.tahitotfalu.hu
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Gépkocsibejárót, gyalogosjárdát építôk,
fát ültetôk, kivágók!
Tisztelt tahitótfalui polgárok!
Az elmúlt idôszakban lefolytatott közterület-felügyelôi ellenôrzések során megállapítást nyert, hogy a jó idô beköszöntével sokan kezdtek közvetlen környezetükben kisebb-nagyobb építési munkába, gyalogosjárda, gépkocsibejáró építésébe. Sokan, környezetüket szépítendô,
fákat és cserjéket ültettek a házuk elé.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az
ingatlanjaikon kívül, közterületen az
Önkormányzat Képviselô Testületének
rendelete értelmében, a fenti tevékeny-

ségek mindegyike engedélyköteles.
Az engedélyek iránti kérelmet, a közterületek tulajdonosi jogait gyakorló, Képviselô Testülethez címezve kell benyújtani a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási
idôben, vagy levélben, a különbözô kérelmek formai követelményeirôl a Polgármesteri Hivatalban adnak felvilágosítást.
Az engedély nélküli közterülethasználatért 30.000 Ft-ig terjedô pénzbírság kiszabására, valamint ezzel együtt az
eredeti állapot helyreállításának kikényszerítésére kerülhet sor.
Kolek Zsolt közterület-felügyelô

Húsvéttól Pünkösdig
Folytatás az 1. oldalról
Zamárdiak kezdeményezték 2005-ben,
egyik fôszervezôje egykori mûvelôdésszervezônk, Gál Péter, akinek meghívására idén
falunk keresztény gyülekezetei is csatlakoztak a nemzeti zarándoklathoz. A kezdeményezés 2005 óta minden évben megvalósult. Közösségek, iskolák, magánemberek
vesznek részt benne
Az útvonal az eredeti elképzelés szerint
egy eszmei szívet rajzol a Kárpát-medencébe. A zarándoklat alsó ága Zamárdiból
délnyugati irányba indul el, majd Baranyán,
Horvátországon, Vajdaságon és az Alföldön
át a Maros völgyében lép be Erdélybe, s halad Somlyó felé. A másik ág Tihanyból megy
Burgenland felé, Felsôôr után Sopronnál
keletre fordulva Felvidéket, Észak-Magyarországot, Kárpátalját köti össze Erdéllyel és
Csíksomlyóval.
Tavaly a feltámadási menet egy középsô
ággal is bôvült, mely az ország közepét öleli
föl Szatmáron át Szilágyság felé. Idén a déli,
alsó ágból egy új hajtást is megpróbálnak

életre kelteni, hogy az Alföld és Bánát is be
legyen vonva.
A feltámadási menet jelvénye – egy
Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt –
fából van kifaragva, és eredetében rejlik a
keresztény/keresztyén egység eszméje. A
jelvényre a résztvevô hívôközösségek, stációtelepülések egy szalagot tûznek fel, a
kísérô zarándokkönyvbe pedig beírhatják
üzenetüket és élményeiket.
A jelvényt május 1-én ünnepség keretében fogadtuk a Trianon emlékmûnél,
majd agapé és kötetlen beszélgetés
következett a Faluházban. Másnap a
következô állomásra, Budapestre vittük a
Magyar Szentek Plébániájára.
„Ha nem is csoda van születôben, de mindenképpen egy nagyszerû kárpát-medencei
összefogás valósul meg idén is a Feltámadási
menet által. Négy ág köti össze az idôben
húsvétot pünkösddel, és e négy ág fûzi
össze térben a Balatontól Csíksomlyóig
népünket, éljenek tagjai bármely területen
is Burgenlandtól Kászonig. Összekötô

Tisztelt Lakosok!
Értesítjük az ingatlantulajdonosokat, hogy
lehetôségük nyílik arra, hogy az ingatlanokon keletkezett faágakat, (max. 5 cm átmérôig) és venyigét a Polgármesteri Hivatal
térítésmentesen összeapríttatja. Aki ezt a
szolgáltatást igényli, az péntekenként 12:00ig jelentse be a falugondnoknál (T: 26/387123, 7-es mellék, vagy falugondnok@tahitotfalu.hu) ezt követôen szombaton, vagy
vasárnap rakja ki az ingatlan elé az ágakat.
Kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljen arra, hogy a kirakott ágak a forgalmat ne
akadályozzák. A Polgármesteri Hivatal hétfô
délutánonként fogja a kirakott ágakat a helyszínen összeaprítani. Abban az esetben, ha
az ingatlan tulajdonosa otthon van, az aprítékot megtarthatja, ellenkezô esetben azt
elszállítjuk. Mivel már minden helyi ingatlantulajdonos számára adott a lehetôség,
hogy az ingatlanán keletkezô ágak elhelyezésére megoldást találjon, – ráadásul térítésmentesen –, azokkal szemben, akik közterületen rakják le a hulladékokat, a törvény teljes szigorával járunk el.
Polgármesteri Hivatal
eszménk a krisztusi jövôbe vetett hit, melyhez társul a közelmúlt pozitív változásaiért a
Jóistennek mondandó hála. Mindezek
gyümölcse lesz az együvé tartozás, az összefogás, a közösségi élet – család, település,
nemzet – megerôsödése, és ebbôl fejlôdik
ki az itt élô népek bizalmon és szereteten
alapuló felebarátsága is. Külön öröm számunkra tehát, hogy a Feltámadási menetben erdélyi szlovákok, bácskai horvátok is
részt vesznek.” (Gál Péter levelébôl)
Szeretettel hívjuk falunk lakosságát emlékezni közös múltunkra június 4-én a Trianon Emlékmûhöz, mert csak a közös múlt
lehet iránytûje a közös jelennek és jövônek!
Kubanek István

A Fôpásztor látogatása Tahitótfalun
A Római Katolikus Szent István Király
Plébánián 2011 áprilisának elsô két napján
kánoni látogatást tett a Fôegyházmegye
Fôpásztora, dr. Erdô Péter Bíboros, Magyarország prímása, Esztergom-Budapest
érseke.
Egyházközségünk életében most történt
elôször ilyen nagy esemény, valamennyiünk örömére!
Fôpásztorunk egyszerû, bensôséges emberközelségbôl szemlélte a Családközösség és a Karitász tevékenységét. Kiemelte
azok fontosságát, különös tekintettel a
„Családok évére”.
Április 2-án 17 óra 30-kor a Fôpásztor
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vezetésével közösen imádkoztuk a fájdalmas rózsafüzért. Ebben a nagyböjti
idôszakban különös hatással töltött el bennünket Jézus szenvedése, Kálvária-járása,
amely erôt ad a mindennapok nehézségeinek elviseléséhez.
A rózsafüzér imádság után Fôtisztelendô
Bíboros úr szentmisét celebrált. A szentmise keretében került sor egyházközségünk újonnan megválasztott Képviselôtestületének eskütételére. Munkájukra a
fôpásztor apostoli áldását adta. Isten
oltalmába ajánlotta egyházközségünket és
Tahitótfalu minden lakóját.
A szentmise befejezése után énekka-

runk az Ároni áldással búcsúzott Bíboros
Atyától.
Isten áldása és az emberek ôszinte szeretete kísérje továbbra is, felelôsségteljes
útján.
Tahitótfalu, 2011. április 13.
Karnevál Margit

Köszönetnyilvánítás
A Hagyományôrzô Kör köszöni Kepler
Erzsébetnek a régi textíliákat, valamint
Tokai Antalnak a népi cserép edényeket.

2011. MÁJUS
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Rendôrségi hírek
Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Az elmúlt idôszak települést érintô közbiztonsági helyzetrôl és a lakosságot érintô
fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok rövid
tájékoztatást adni.
Április hónapban Tahitótfalu településen
1 vagyon elleni bûncselekmény történt, egy
villanyóra szekrényt rongáltak meg ismeretlenek a Duna parton. Szubjektív véleményem, hogy ez nagymértékben köszönhetô
annak, hogy a Kapitányságra megerôsítésként gyakorló szolgálatra vezényelt próbaidôs kollégák segítségével folyamatos járôr-

szolgálatot tudunk biztosítani a Tahitófalu
Rendôrôrs illetékességi területén.
Megdöbbentô cselekmény történt Tahitótfalu területén a 11-es számú fôúton zajló
építkezésnél. Egy forgalmi szituációból
adódóan szóváltásba keveredett két gépjármûvezetô. A szóváltás során az egyik fél kôdarabokkal dobálta meg a másik felet, majd
az engedély nélkül tartott könnygázszóró
palackból lefújta. A másik gépjármû vezetôje
ekkor az engedéllyel tartott gáz-riasztó fegyverével egy alkalommal a támadójára lôtt.
Mindkét személyt elôállítottuk és az eljárás
garázdaság bûncselekménye miatt elindult.

Az elkövetkezô idôszakban több kiemelt
közúti ellenôrzést tervezünk, melynek célja az
ittas jármûvezetôk és a gyorshajtók kiszûrése.
Az ittas jármûvezetôk kiszûrésére tervezett
ellenôrzések során nem csak a gépjármûvezetôket, hanem a kerékpárosokat is ellenôrizni
fogjuk. Az elmúlt idôszakban személyi sérüléses baleset a területünkön nem történt, de az
anyagi káros balesetek okai között kiemelten
jelenik meg az ittas jármûvezetés.
Május hónapban az alábbi napokon tervezünk fokozott sebességellenôrzést Tahitótfalu területén: május 3., május 8., május 16.,
május 18., május 31.
Herdics Antal r. fôhadnagy
mb. ôrsparancsnok

Egy vásár – ami a falunak a faluról szól
Az idei tavaszt is illôen fogadtuk a
Vasárnapi Vásárnapon, köszönet a Jóistennek a szép idôért. Családok százai
válogathattak a gyönyörû kézmûves portékákban és kóstolhatták meg a közelebbi
s távolabbi vidék ízeit. Gyerekek ôrölhettek búzát kis kômalmon, sütögethettek
kenyeret, benevezhettek a legrettentôbb
madárijesztôk versenyére, szüleikkel
együtt régi traktorokat tanulmányozhattak
és íjászkodhattak. A gyôztes madárijesztôt
készítô csapat, a tahitótfalui iskola 2/a
osztálya 200 tojást vihetett haza Bálint
Tibor, a Tojás Bt. jóvoltából. A közönségdíjas traktor gazdája, Károlyi Gábor
pedig 100 l gázolajjal etetheti jószágát, az
57 éves Güldner traktort, ami immár nyolcadik alkalommal végzett porontyfuvarozást a vásáron önként és ingyen.
Köszönjük Rimóczi Zsoltnak, a tahitótfalui
Oil! Benzinkút tulajdonosának a felajánlást. A 12 koros és ifjabb traktor gazdáját is
köszönet illeti, amiért beneveztek a Traktor Mustrára, és bemutatták gépeiket az
érdeklôdô népeknek.
A vásáron rendszeresen résztvevô gazdák és kézmûvesek elérhetôségérôl
lajstromot készítettünk, hogy ne csak a
vásáron, hanem az év többi napján is

környékbéli termékekhez és portékákhoz
jussanak azok, akik elônyben részesítik a
házit és a hazait. A lajstrom önköltségi
áron kapható a Faluházban.
Köszönjük Magyar Zoltánnak, a terület
gazdájának, hogy ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a területet. Köszönjük az
Önkormányzatnak a támogatást, Almássy
Csabának a grafikai munkát, a TETÁ-nak, a
TAKI-nak és minden önként segítônek a
munkát és a részvételt.
A szervezôk
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Hôsök szobra – Hôsök napja
Az I. világháború véres csatáiban hazájukért életüket áldozó magyar katonák
emléke megörökítésének eszméje már a
háború második évében fölmerült. Báró
Abele Ferenc vezérkari ôrnagy 1915-ben
tett javaslatot arra, hogy minden község
állítson kôemléket a hôsök neveivel. Tisza
István miniszterelnök jóváhagyta a kezdeményezést. A parlament által elfogadott
1917. évi VIII. törvénycikk rendelkezik az
emlékállításról: „… a világháborúban részt
vett, illetve elesett hôsök emlékét méltó
módon, az adott községek anyagi erejüknek megfelelôen ápolják, örökítsék
meg”.
A háború után az 1924. évi XIV. törvény
szól az 1914/1918. évi világháború halottai emlékének megünneplésérôl. „1. §. A
magyar nemzet mélységes szeretettel,
magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hôs fiairól, akik az
1914/18 évi világháború alatt a hazáért
vívott súlyos küzdelmekben a magyar
nemzetnek dicsôséget és hírnevet
szerezve életüket feláldozták.
A nemzet soha el nem múló hálája és
elismerése jeléül, az élô és jövô nemzedék
örök okulására és hôsi halottaink dicsôségére minden esztendô május hónapjá-
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nak utolsó vasárnapját
nemzeti ünneppé avatja.
Ezt az ünnepnapot – mint a
’Hôsök emlékünnepét’ – a magyar
nemzet mindenkor a hôsi halottak
emlékének szenteli.”
A szoborállítások, az ünnepi megemlékezések a II. világháborúig tartottak.
A háború után csak a rendszerváltozást
követôen folytatódhatott hôseink
emlékének ápolása.
A községünk fôterén található Hôsök
szobrának állításáról Pethô Lajos (19022000) volt református tanító a következôképpen írta le emlékeit: „1943 elején,
mint levente oktatót, elküldtek tisztiiskolára. Itt ismerkedtem meg Szilágyi
Nagy István szobrászmûvésszel. Az ország
több helyén állított fel hôsi emlékmûveket. Szállásunkon pihenônapokon
elbeszélgetve elmondtam, hogy nálunk a
faluban is többször felmerült már egy hôsi
emlékmû felállításának kérdése. Közösen
elterveztük. Hazatérve mindezt elmondtam Ecsedy Aladárnak (ref. lelkész) és
Baranyai Sándornak (ref. isk. igazgató). Ôk
mondták, hogy erre a célra már régen
megvan az alaptôke a helyi Hitelszövetkezetben… Ecsedy Aladárral elmentünk a községházára elôadni kérésünket. A
válasz az volt, hogy van rá pénz ( 16-18000
pengô), de kivitelezôt még nem találtak.
Ez kedvezô válasz volt, hiszen már megvolt a kivitelezônk, Szilágyi Nagy István.
Bemutattam a tervrajzokat, az emlékmû
makettjét is. A falu vezetôsége jóvá hagyta. A szobor elkészült a szép turul madárral, és felállították a falu fôterén.”
1942 okt. 1-tôl 1944 márc. 31-ig Tahiban mûködött a Magyar Kir. 101. Honvéd
Gépkocsizó Tanezred Tartalékos Tiszti
Iskolája („hadapród iskola”).
Az iskola jó kapcsolatot tartott fenn a
faluval. Tudomást szerezve a szoborról
mûsoros elôadást tartottak, és a jegyeladásból (a volt hadapródokat is megkeresve) 5200,30 (!) pengô gyûlt össze.
Vállalták még az emlékmû alapzatának
elkészítését és a szükséges szállításokat is.
Pénzzel támogatták még az építést a község
hitfelekezetei és a község lakossága.
Az avatásra 1944. június 11-én került
sor. Az ünnepségen részt vettek a tisztiiskolások is. Beszédet mondott Ecsedy
Aladár szoborbizottság elnöke, Kádas
György községi fôjegyzô, Szente József
községi bíró. Szavalat: Karnevál Mária
(Rau Józsefné), Losonczi Lajos, Baranyai
László és a tisztiiskolai szavalókar.
A 9 m magas emlékmûre felállításakor
76 elsô, 6 második világháborús és 1 tisztiiskolai hôsi halott neve került. Az oszlopon

szerepel még PappVáry Elemérné
Sziklay Szeréna
Magyar hitvallás
címû versének elsô
versszaka:
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában.
A II. világháború halottainak neve kevés
helyen kerülhetett hôsi emlékmûvön
megörökítésre. Falunkban a háborút követôen ezt még idôben megtették. Az eltûntek neveit évtizedek múlva is pótolták.
Az 1950-es évek elején a kommunizmus
eszméjének idegen címerrôl levésték a
koronát. A maradékot és a Hiszek egyet,
valamint a hôsök között szereplô Horthy
István nevét gletteléssel eltakarták. A
turult is megpróbálták levenni, de szerencsére nem sikerült.
Amíg lehetett, ünnepségek, koszorúzások színhelye volt és ma újra az a tér. 1956
nov. 1-én emlékezetes nagygyûlés volt az
akkor még gyôztes forradalom ünneplésére.
Hadiözvegyek és hadiárvák rendszeresen elhelyezték az emlékezés virágait az
emlékmûvön. Még esküvôi menetbôl is
tett virágot a hôsi halott apját tisztelô
menyasszony vagy vôlegény a szoborra.
Az emlékmû felirataiból az esô, szél
kikoptatta a festéket. 1986-ban került sor a
felújításra. A kôfaragó aprólékos munkával
kitisztogatta a Rákosi rendszerben láthatatlanná tett címert, verset és nevet, majd
szépen kifestett mindent. Szerencsére
akkor már nem kötött bele senki, és azóta
sem (a turulba sem).
Teljes felújításra 2002-ben került sor. Az
idôjárás, az anyagok fáradása, a turul hajdani meglazítása sokat rontott a szobor
állapotán. Nem csak a turul mozgott, de a
zászlórúd és néhány kôburkoló elem is. A
helyi mûemléki védettséget kapott Hôsök
szobrát pályázaton nyert állami támogatással sikerült felújítani.
Május utolsó vasárnapján és a szobor
mellett járva hétköznapokon is jussanak
eszünkbe az értünk, a hazánkért életüket
áldozó, háborúban elesett hôseink.
Emléküket soha ne feledjük.
Budai Mihály
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Utcanevek Tahi-Tótfaluban a 2. világháború elôtt és ma…
Ismét kalapot emelhetünk a régi tahitótfalusiak elôtt, mert az általuk elnevezett utcák
a nehezebb és kevésbé nehéz idôkben is hordozták-hordozzák jeles eleink neveit. Még
akkor is, ha azok egy részét a hétköznapi élet
célszerûségének, de mégis a hétköznapok
valóságának megfelelôen nevezték el. Vagyis,
a mai halandó összehasonlítván az általa
lakott utca nevét a régivel, el-el elmélkedhet
az elôdök élethez igazított gondolkodásának
mivoltán. (Lássuk az alábbiakat eredeti írásmódban.)
„Régen: a Vata (vezérrôl
elnevezett tér)
Ma: Hôsök tere
Alsó utca
Kossuth utca
Felsô utca
Petôfi S. utca
Híd útja
Szabadság útja
Kisoroszi út
u.az
Fôvég
Ady E. utca
Kisköz.Templom utca
Kisköz
Váci út
Szabadság út
Kertekalja
Bajcsy Zs. Utca
Papkert
Toldi Miklós u.
Ennek környékén több beépítetlen, szinte
szántóföld a Kivételesek rész, mely egyházi
tulajdon.
Újsor
Dózsa Gy.u.
Béke utca
Megyeri út
Tól
Árpád út
Csíkány körút
Zrínyi u.
Zöldfa u.
Vajda utca
A környékén Csók-hegy, Kiskáposztás,
Alsó-szérûk. A Vatai-szérûk ma a Trianon szobor-Dió-pékség északi oldalán vannak.
Voltak-vannak még a Felsô-szérûk.
Tahi: (utca-dûlônevek) Baptista tábor,
Szállástetô-Szállások, Zsidó-árvaház, Kisfaludi u.,
Pincesor, Dézsma-pince, Ugró(patak), Jágerház,
Dutka, Házaspatak, Tahi-part, Majláth útja,
Kétház, Farkasverem, Gölödinhegy, Déroldal,
Bogonháti irtványos, Hegyesdi-rétek, Kalicsák,
Hegyesdi szôlôk, Erdôk, Bogonyi patak,
Kisbogonhát, Fenespatak, Szentendrei út,
Bogdányi út, Kispincesor, Hadapródok útja, Aljdüllô, Alsó rétek, Alsónyúlasi út, Sárpatak,
Lóbánya, Villám(patak), Külsô-belsô Nyulas,
Ereszvény, Urbán útja, Hosszúmezô.”
Kihez, ha nem id. Nagyházú Lászlóhoz fordulhat az ember, a falu múltjának keresésében,
miként én is tettem. Megtisztelt nem csak
engem, de a T. Olvasót is azzal, hogy úgy a fentieket, mint az alábbiakat is felelevenítette: „Egy
pár sor személyekhez és tájegységekhez kötve:
Voltunk a Villámba a Gyôri Daniék felé. Láttuk
az „Öreg Rókát”, kijött Peströl a sárpataki
kisházba. Alsónyulasra mentünk a Bécsiné háza
felé. Mentünk 6-an kapálni a Nyúlasi szôlôbe a
Tahi parton az Árvaház felé, föl az Urbáné útján
és a tetôn találkozunk az öreg Sági Jánossal a
Szarvas Péter gunyhója elôtt.
Átmentünk a Gíres patakon az Ugróra, ahol a
Diáktábor faházai voltak. Rözsét vágtunk a
Nádas-tónál. Rájött az essô délelôtt, eljöttünk

haza. Kijöttünk a Hegyesdi-kapun, a Gölödin
hegyen a Német Márton gunyhója felé,
keresztül az Unger rétjén, máris a Pataksor
pincéknél voltunk. A Debreceni Sándorék
présházukba már többen voltak, szólt a nóta,
este késôn lett vége a favágásnak.
Bogonhátra is gyalog mentünk át: Ovodaudvar, Híd, Mascha kertalja, Dutka, Majlát felé,
Farkasverem, Surján-patak, és már ott is voltunk.
Tovább a Hegyesdbe, Szöllôsi Kálmán rétje,
Róka atyus szöllôje, szomszéd a Tahi Öreg Liptai
Lajos féle. Alatta a Becsei János atyus, lefelé az
öreg Marton. A Kristóf Mihályék, Debreceni
Sándorék nagydarab szöllôeik és nagyapám
Nagyházu Lajos szöllôje, hol gyermekkorunk
nyarait boldogan töltöttük. Kalicsába Szöllôsi
Lajos szöllôje. Lefelé jövet Maroti Mihályék és a
B.Csereklye 3 testvérnek a birtoka, a Lenes
patak, Kis Bogonhát, ahonnan az Öreg Zabolai
nézett át a gunyhója elôl a jövô-menô népre,
kocsikra, szekerekre, akik arafelé jártak.
Minden nagyobb szöllôbe 4X4 mét. Cseréptetôs gyunyhó volt ahol az idôssek, 55 év
fölött kint tanyáztak, ôrizték a szöllôt. A szomszédokkal este tüzrakás, fôzték a paprikás
krumplit, vagy a lebencslevest szalonával.
Kristof Ádám öregnek a partoldalba volt a nádas
gunyhója. Az átjárót ugy hivták hogy Ádámpatakja. Legalul volt a Surján és Sil/l/e kô gunyhó a Sion hegye után a völgybe.
Ugy voltak a hegyekbe végig gunyhók Villám, Nyulasok, Ereszvények, Szállások, Házaspatakok ahol ház nélküli családok laktak és ott nôttek föl nemzedékek akik késôbb épitkeztek
majd kitörtek a világba. Például: Billegiek, Sárköziek, Gerhát, Lakatos, Német Gábor, Gubovics, Makkai. Ijen volt a régi világ, hogy bejôtek
a határba dolgozni, laktak a hegyekbe egy gunyhóba 4-5 gyerekkel sokáig majd azután Tahitótfalusi lakosok lettek. Az emberek nem bánták hogy ott laknak, de mindenkitôl elvárták
hogy tartsák tiszteletben a másét. De azért voltak a csôszök hogy rendet tartsanak.”
Még láthatók a nyomai a híddal szembeni hegyoldalon az un.Hadak Útjának, a Sárpatakon felül,
amelyrôl a rég elhalt öreg Hajdú Mihály azt mondta, hogy az a „Száguldi út”, mely átvezetett a
Vízesési réten fel az Urak Asztalához. Ezen az úton
száguldottak a budai hírvivôk a visegrádi várba.
Miként a nagy történelmi folyamatoknak is
vannak olyan részei, amelyek nem tetszôk, mégis, nem léphetünk át rajtuk, mert múltunk
részei. Hasonlóképen van ez a mi esetünkben
is. A fent említettek is része a falu történetének,
múltjának. Ezért kérem id. Nagyházú László bácsival együtt – akinek e helyt mondok köszönetet – hogy akiknek nevei megemlíttettek, ne
vegyék zokon említésüket, inkább legyenek
büszkék arra, hogy a sok névnélküli, falu-történelmet alakítóval szemben elôdeik nevei említést nyertek. Ôrizzék ezt meg utódaik javára.
Különösképpen azért, mert talán már sohasem
tudjuk meg, hogy az egyes utcákon száz évek

alatt mennyi, mennyi emberi fájdalom, öröm
vonult végig akár a határba igyekvôk szekerein
ülôk, akár a halottait temetôkbe, a menyasszonyt,
vôlegényt templomba kísérôk soraiban.
Mely házak kiskapuiban születtek, hangzottak el örök szerelmet ígérô fogadalmak, (vajon a
vésetes kôkapuk alatt vallottak voltak hosszabban tartók, avagy a fából faragott alattiak), hol
szólhatott a falu cigányzenészeinek vallomásos
szerenádja egy-egy szerelmes legény énekével
egy-egy kislány ablaka alatt? Mely kapuk alatt
csókolták meg az édesanyák a fájdalom könnyûivel a háborúkba vonuló fiaikat, és mely kapuk
látták ugyan így a visszatérôket hazatérni, betérni az idôjárás és a történelem viharai elôl menedéket keresôket? Még egyszer mondom: talán
sohasem tudjuk meg ezeket. (Miként azt sem –
ahogy az öregek mondták – hogyan kerülhetett
egy mesterségesen zsugorított koponyájú, arccal keletnek fordított ülô helyzetben eltemetett
nomádnak tûnt harcos /azt is mondták, hogy
avar volt/ az egyik ház hátsó udvarába?) De legalább vasárnapokon, vagy ünnepélyes alkalmakkor végig ballagva az utcákon, gondoljunk azokra, akik olyan szilárd alapú házakat raktak száz
éveken át a templomok körül, hogy azok állani
látszanak otthonként, menedékként az eljövendô magyar holnap megmaradásáért folytatott
mindennapok küzdelmeiben is.
Mert a magyarnak, mint mindig, újra- meg
újra, mostanság is tovább kell küzdenie! A Kárpát-medencei magyar parasztvilág – amely éppen ezer éves mivoltával bizonyította létjogosultságát – a háborút követô, számára érthetetlen ideológiák kényszere okán hosszú vajúdásra
kényszerült. Így volt ez Tahitótfaluban is. S mi
született e vajúdásból? Mára a küzdéshez szükséges akarat megtört, eszközrendszere szétszóródott, sorvadóban. Az 1896-os földalatti építéséhez fuvarozók, majd az ôket követôk szekereinek kerekei jobb esetben udvari díszek, egyegy kopott járommal. Az udvar sarkában magára hagyottan áll a gazda rozsdás kaszája, csorbult
nyelû ásója, a gazdasszony kapája. Mindhárom
nyelérôl talán már véglegesen lemosta az Idô az
ôsök kérges tenyerének erôs fogását, és talán az
anyaföld szeretetének érzését is! Ezek maradtak
meg olykor múzeumi tárgyként, míg a paraszt
elôdök elvitték magukkal jövôbéli reményeiket,
hitüket az akáclombos temetôkbe. Vegyük ismét kézbe a modern kor szerszámait, épüljünk,
emelkedjünk fel, újuljunk meg a temetôkben
nyugvók hitébôl! Szükségünk van rá!
Milyen érdekes, hogy a falu idén pontosan
100 éves háza a híd útja elôtt, éppen az Ifjúság
útján áll! Dacolva az idôvel, meg akarja élni a
101.-ik és még ki tudja hányadik évét. Sokat
látott, miként a többiek. De az Ifjúság útján
állva, talán még lát eddig sohasem látottakat.
Elhaladván elôtte s a többi régi-új ház elôtt,
gondoljunk arra: „porból lettél, porrá leszel”.
De te, ki, s mi leszel e két végpont között?!
Tahi. 2011. tavaszán. G. Szalai István
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Receptek olvasóinktól
Közeleg a ropogós májusi cseresznye
érésének ideje, érdemes elkészíteni az
alábbi süteményt!
Cseresznyés lepény
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 1 csomag sütôpor, 1 kávéskanál porcukor, só, 12 dkg
margarin vagy vaj, 3 tojás, 1 tejföl, 3/4 kg
cseresznye, zsemlemorzsa (vagy durván
vágott dió porcukorral), 2 evôkanál cukor
(vagy 4 evôkanál méz), rétesliszt
Elkészítés:

Elôveszünk egy mélyebb mûanyag tálat,
és beleszórjuk a 20 dkg lisztet, egy kevés
sütôport, 1 kávéskanál porcukrot, egy pici
sót, 12 dkg margarint, 1 tojássárgáját és
annyi tejfölt, hogy szép, sima tésztát
kapjunk. Egy tepsit kibélelünk sütôpapírral úgy, hogy pereme legyen, és a tésztát
belesimítjuk. Fontos, hogy a tésztának
legyen egy másfél centis pereme, mert ez
tartja majd meg a tölteléket. Kimagozunk
3/4 kg cseresznyét. A tésztát megszórjuk

Az anyatejrôl I.– Az anyatej jelentôsége
Négy cikkbôl álló sorozatban (1. Az
anyatej jelentôsége, 2. Szoptatás: Hogyan
és meddig?, 3. Jogaink a kórházban, 4. A
Kódex) szeretném az anyatejre, a szoptatás fontosságára felhívni a figyelmét nem
csak a mamáknak, hanem az édesapáknak,
nagymamáknak is, hiszen rajtuk is sok
múlik, hogy egy leendô édesanya megkapja a támogatást, növeljék az önbizalmát és
sikerrel szoptathassa gyermekét.
A szoptatás kérdése nem csak az édesanyákat, hanem az egész társadalmat érinti, hisz kevesebb a betegség, kevesebb a
kiadás, kevesebb a szemét, ha minél több
babát szoptatnak.
Egy adat erre vonatkozóan:
A Szoptatásért Magyar Egyesület
felmérései alapján évi 1.700.000 Ft kezdô
tápszer fogy el a mindössze évi alig 90.000
szülés mellett. A tény az, hogy sokkal több
baba kap tápszert anyatej helyett, mint
amennyi valóban rászorul.
Az itt leírtak a legújabb tudományos
vizsgálatokon és a legkorszerûbb ismereteken alapulnak.
Források: WHO (Egészségügyi Világszervezet), UNICEF (az ENSZ Gyermekalapja), La Leche Liga, Szoptatásért Magyar
Egyesület.
A WHO az elsô hat hónapban kizárólagos, igény szerinti szoptatást javasol, majd
a szoptatás folytatását hozzátáplálás mellett a baba két éves koráig, vagy még
tovább, addig, amíg a babának és a mamának is egyaránt megfelel.
Az anyatej egy olyan anyag, amit gyakran fehér vérnek neveznek, hiszen a
vérhez hasonló élô sejteket tartalmaz.
Összetételében és mennyiségében folyamatosan alkalmazkodik a gyermek
igényeihez és a növekedésével összhangban változik az összetétele.
Születéskor, amikor a babák a legvédtelenebbek, a mell kolosztrumot, vagyis
elôtejet termel, ami speciális fehérjebevonattal látja el az újszülött beleit az
elsô szoptatások alkalmával és így megvédi ôt a fertôzésektôl és az allergén
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anyagoktól.
Ez az elôtej késôbb érett tejjé alakul,
ami a szoptatás elején magas laktóz tartalmával a baba szomját, az utótejjel, ami
zsírban gazdag, a baba éhségét csillapítja.
Ezért nem kell a szoptatott babának mást
is adni.
Az anyatej elônyei a baba szempontjából: véd a fertôzések ellen, soha nem
vált ki allergiás reakciót, kevesebb az esélye az allergia (pl. asztma, ekcéma)
kialakulásának, a felnôttkori elhízásnak, a
diabétesznek, az agy és az idegrendszer
fejlôdésében nagy szerepe van, csökkenti
a jövôbeni betegségekre a hajlamot, a
szopás segíti a fogak, az állkapocs és a tiszta beszéd fejlôdését, antitesteket tartalmaz
azokkal a betegségekkel szemben, aminek
az anya ki volt téve (ezért lehet és kell is
szoptatni, ha az anya lázas beteg, vagy
influenzás), könnyen emészthetô, nincs
székrekedés, kevésbé kapja el a felsô
légúti betegségeket, illetve ezek gyorsabb
lefolyásúak stb.
Az anyatej elônyei a mama szempontjából: csökken a mellrák esélye, idô és
fáradság takarékos (nem kell a cumisüveggel veszôdni, fôleg éjjel), pénztakarékos
(nem kell cumi, cumisüveg, sterilizáló, a
tápszer áráról nem is beszélve), erôsíti az
anya-gyermek kapcsolatot, könnyebb a
nyûgös, beteg baba gondozása, kellemes
érzés a nyugtató hormonok (prolactin)
miatt, késlelteti a termékenység visszatérésének idôpontját (fôleg, amíg éjjel is
szoptat), csökkenti a csontritkulás kockázatát stb.
Szinte felsorolni is nehéz az anyatej elônyeit, de beszélhetünk-e valaminek az elônyérôl, aminek nincs semmilyen hátránya?
A tápszereknek sajnos sok hátrányuk van,
ezért csak végsô esetben szabadna hozzájuk nyúlni. Gyakran váltanak ki például
allergiás reakciót, az összetételük mindig
ugyanolyan, nem úgy, mint az anyatejé,
amely minden babának személyre szólóan
„készül”. Mindemellett nagyon drágák és
nem egyszer elôfordult, hogy mérgezô

egy kevés zsemlemorzsával, és rátesszük a
kimagozott cseresznyét. A tetejét ismét
megszórjuk zsemlemorzsával vagy dióval
kevert porcukorral. Egy külön tálban 2
tojás sárgáját habosra keverünk 2 evôkanál cukorral (vagy 4 evôkanál mézzel), 1
dl tejföllel, 2 evôkanál rétesliszttel és 3
tojás kemény habjával. A habos keveréket
a cseresznyére öntjük, és elômelegített
sütôben rózsaszínre sütjük a lepényt.
A sorozat szerkesztôje:
Sirkó-Németh Mariann
anyagokat találtak bennük.
Legközelebb arról lesz szó, hogy meddig és hogyan szoptassunk.
Kérje ingyenes kiadványainkat a védônôjétôl, illetve rendelje meg az Egyesületünknél!
Legközelebb arról lesz szó, hogy meddig és hogyan szoptassunk.
Tóth Evelyn Annamária (06-20-92-91-325)
önkéntes szoptatási tanácsadó,
A Szoptatásért Magyar Egyesület titkára
www.szoptatasert.hu, www.lll.hu
www.szoptatasportal.hu
Ingyenes kiadványaink: Szoptatós Füzet
A szoptatás elsô órája
Meddig elég az anyatej?

Focihírek
Jelenleg a tabellán a 14. helyen állunk az
Isaszeget és az Aszódot elôzzük meg, ezzel
éppen, hogy nem esünk ki, de nagyon kellenek a pontok, mert erôsen felemás a
szereplésünk.
Eredmények:
Tahitótfalu - Pomáz 1:1 (1:0) Igazságos
eredmény.
Isaszeg – Tahitótfalu 4:3 (2:3)
Pedig 2-0-ra vezettünk…
Tahitótfalu – Pilisszentiván 3:1 (1:0)
Bombameglepetés, elhunyt kapusunk,
Puzder János 50. születésnapján.
Perbál – Tahitótfalu 2:1 (2:0)
Hétközi, elmaradt mérkôzés, rengeteg gólhelyzetet kihagytunk.
Budakalász – Tahitótfalu 2:1 (2:0)
A döntetlent megérdemeltük volna.
Utóbbi mérkôzés szünetében edzônk,
Vaiser László lemondott és távozott. Utódját belsô köreinkbôl igyekszünk megtalálni.
Az U-19-es csapatunk a 15. helyen áll, a
Pilisszentiván ellen már sikerült pontot
szereznünk. Az U-16-os társaság továbbra
is második a tabellán.
Turóczi Csaba
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Községi Tájékoztató

Iskolai sport
Szép sikerek sakkban és mezei futásban
2011. március 19-én Kovács Judit 3.
osztályos tanulónk elsô diákolimpiáján a
Pest megyei sakk-diákolimpia döntôjében
szenzációs eredményt ért el: III. helyezett
lett!
Ugyanô egyéb sakkversenyeken is jól
szerepelt: a körzeti jellegû „Vadkacsa
Kupa” versenysorozaton 3 fordulóban elsô, egyszer pedig 2. helyezést ért el.
Február 19-én a korcsoportos megyei
bajnokság 4. fordulóját megnyerte.
Február 26-án, Dunakeszin 1. helyezett
lett a XIII. ,,Alag kupán”.
Nagyszerû teljesítményéhez szívbôl
gratulálunk!
Mezei futás
Az alsós lánycsapatok március 25-én
részt vettek Tápiószecsôn Kistérségi
mezei futó bajnokságon.
A ,,Körzeten kívüli nyílt kategóriában”
(ez 4 Pest megyei körzetet jelent összesen)
I. Korcsoport: 2. Kovács Judit
3. Csereklye Lívia
Csapatversenyben I. helyezést értek el.
A csapat tagjai voltak még: Dankovics
Petra, Kormány Adrienn
II. Korcsoportos lányok: 2. helyezést
értek el csapatversenyben.
Név szerint:
Májer Hanna
Hegedûs Dóra
Gille Katalin
Szénási Réka

Gondolatok a Föld órájával
kapcsolatban
Március 26-án este 20:30-kor a világ
több nagyvárosában – köztük Budapesten
is – 1 órára kialudtak a közintézményeket,
mûemlékeket megvilágító fények. Ugyanebben az órában szolidaritásunk jeleként
mi is megtehettük, hogy otthonunkban 1
órára kikapcsoltunk minden áramforrást.
A kezdeményezés nagyon szép gesztus, és
sokak számára jó érzés, hogy évrôl évre
egyre több nagyváros csatlakozik a résztvevôkhöz. Mégis felmerült bennem a
kérdés, hogy miért csak abban az 1
órában? Az év többi 8759 órájában miért
nem figyelünk Földünkre kellôképpen?
Miközben repülôgépen utazunk valamelyik közkedvelt tengerparti üdülôhelyre,
eszünkbe jut-e, hogy unokáink korában
lehet, hogy már a szabadba sem lehet
kimenni az erôs UV sugárzás miatt? És
vajon eszünkbe jut-e, hogy választhattunk
volna egy szerényebb, közelebbi üdülôhelyet is, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy a
repülôgépek ne szennyezzék tovább
Földünket. Amikor egy közismert budapesti kórházban üzembe helyezték azokat
a robotokat, amelyek az ételt és az ágynemût szállítják, és amelyeket éjszaka
akkumulátorok töltenek, hogy másnap
ismét „munkába állhassanak”, eszébe
jutott-e az üzembe helyezô(k)nek, hogy
mennyi környezetszennyezô anyag fog
majd kijutni a légtérbe, amíg ezeknek a
robotoknak naponta elôállítják az elektromos áramot. Nem beszélve arról, hogy
mindezt a munkát néhány ember elektromos áram nélkül elvégezné, így még a

munkanélküliek száma is kevesebb lenne.
Amikor piacra dobták az elektromos
fogkefét, elektromos csavarhúzót, digitális
képkeretet, elektromos kapunyitót, elektromos sövénynyírót, digitális mérleget,
digitális órát és társaikat, gondoltak-e arra,
hogy mennyi plusz energiát kell elôállítani
ezek számára, és ez mekkora környezetszennyezést jelent majd Földünknek? És
ez csak néhány kiragadott példa arra vonatkozólag, milyen eszközöket kreált
magának az ember az elmúlt évtizedekben, ami bár könnyebbé teszi az életét, de
nem létszükséglet.
Most szeretném meginvitálni az olvasót
a 40-es 50-es, 60-as évek világába, szemléltetve a különbséget az akkori és a mostani
világ között. Gépkocsi alig volt. Nagyszüleink lovaskocsival jártak piacra Tótfaluról
Budapestre. Repülôgéppel az országban
csak néhány kiváltságos személy utazhatott. Mosógép nem volt, az asszonyok a
Dunára jártak mosni mosófával. A vizet a
kútból húzták fel. Bojler nem létezett,
mosakodáshoz a konyhai kályha platniján
lavorban melegítettek vizet. Télen a házban általában 1 szobát fûtöttek, oda összehúzódott a család, hogy senki ne fázzon.
Ma autóink is fûtött garázsban állnak.
Településenként általában egy vegyesbolt
volt, ahol mindent meg lehetett vásárolni,
ami a mindennapi élethez kellett. Nem
volt szükség, arra, hogy messzirôl szállítsanak élelmiszert vagy egyéb árucikket. A
ruhákat többnyire a helyi szabó- és varrónôkkel varratták meg, nem kellett Kíná-

Gratulálunk a szép eredményekhez és
köszönet az atlétákat felkészítô-kísérô
tanárnak, Kovács Lászlónak!
A Diákolimpia téli teremfoci bajnokságán 5-6. osztályos csapatunk a Körzeti
döntôben III., 3-4. osztályosaink pedig V.
helyezést értek el.
A tavalyi évben szerepelt valamennyi
korosztályos iskolai focicsapatunk jó
szereplésért a Magyar Gyermek Labdarúgó
Szövetségtôl iskolánk 150 ezer, az óvodás
programban való szereplésért óvodánk 50
ezer Ft támogatást kapott, mely összeget
sportmezekre illetve labdákra költöttünk
el.
Turóczi Csaba
Testnevelô
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ból importálni. Településenként csak néhány családnak volt televíziója, és valószínû oda jártak össze az emberek TV-t nézni
és beszélgetni. A kézzel felhúzható
csörgôóra, amelyet nagyszüleim 1947ben, házasságkötésük alkalmából kaptak,
ma is mûködik. Az idén vásárolt digitális
óra sok fölösleges áramot el fog használni,
és valószínûleg 2075-ben már régen elfelejtve a szeméttelepen fog feküdni, többi
elektromos társával együtt.
Napjainkban, kb. fél óra alatt, míg kisfiammal elsétálunk a közeli tejboltba,
körülbelül 6-7 repülôgép halad el felettünk, ezalatt 10-15 olyan teherautóval találkozunk, amelyik élelmiszert, vagy
egyéb árucikket szállít, és nem mindig a
legközelebbi települések között. Nemrég
figyeltem fel arra , hogy szigetszentmiklósi
pékségben sütött kenyeret árulnak Tahitótfaluban, Esztergomban pedig a Tahitótfaluban sütöttet. Felmerült bennem a
kérdés: miért nem eheti minden település
a helyben sütött kenyeret. És ezek megint
csak parányi porszemei voltak annak a
luxus életvitelnek és sok ésszerûtlenségnek, amit mi, modern emberek kitaláltunk.
A legtöbb ember sajnos csak legyint, mikor arról van szó, hogy közös összefogással lelassíthatnánk a globális felmelegedést. Úgy vélik, a folyamatért elsôsorban
az ipari tevékenység felelôs, másrészt úgy
gondolják, hogy néhány ember életvitelének megváltozása nem jelentene semmit.
Ez valamilyen szinten igaz is, de ne felejtsük el: az ipar részben azért ilyen felfokozott, hogy a mi felfokozott igényeinket
kiszolgálja. Vegyük például azt, hogy ha
csak 100 ember lemond arról, hogy repülôgéppel utazzon nyaralni, már egy járatot
leállíthatnak az utasszám csökkenése miatt. Vagy ha közös összefogással kevesebbet vásárolnánk a fent említett elektromos
gépekbôl, akkor valószínûleg kevesebbet
gyártanának belôlük, mivel nem lenne
rájuk kereslet.
A fentiek alapján meggyôzôdéssel állíthatom, hogy bizonyos szinten a Földön
élô valamennyi ember felelôs a globális
felmelegedésért és tehet is ellene. Egyrészt a személyes életvitelével, másrészt
azzal, hogy erre gyermekei figyelmét is
idejekorán felhívja. Természetesen nem
arról van szó, hogy vissza kellene térni
arra az életszínvonalra, amelyik két generációval ezelôtt volt, csupán arról, hogy
nem muszáj követnünk az éppen aktuális
és divatos életvitelt, nem muszáj megvásárolni a legmodernebb elektromos cikkeket. Nem beszélve arról, hogy ezzel
rengeteg pénzt is megspórolhatunk. Így
nem kell éjjel-nappal azért hajtanunk,
hogy felzárkózzunk a környezetünkben
élô emberek színvonalához, és ez melléke-
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sen még azt is magával hozhatja, hogy
családi életünk virágzóbb lesz, mert így
több idôt tölthetünk szeretteink társaságában. Úgy gondolom, mindenféleképpen
megéri!
Jó lenne, ha erre a gondolkodásmódra
egyre több ember eljutna, hogy a társadalmi szintû ébredés után végre fellélegezhessen Földünk.
Végezetül jöjjön néhány életmódbeli
tanács (konkrét kutatási adatokkal alátámasztva), hogyan járulhatunk hozzá mi
magunk ahhoz, hogy Földünk minél
tovább élhetô legyen utódaink számára:
1. Öltözzön az idôjárásnak megfelelôen!
Otthonunkban ez az energiatakarékosság leggyorsabb és legolcsóbb módja.
Egy Egyesült Államokbeli háztartás évi
11 tonna, egy brit 6 tonna üvegházhatást kiváltó gázt enged a levegôbe,
ennek kb. 60%-a a fûtés és a hûtés számlájára írható. Egy fokos hômérsékletcsökkentés a fejlett világ egy átlagos
háztartásban évi egyharmad tonna széndioxid-kibocsátás megspórolásával jár.
Ha az öltözködési szokásain nem hajlandó változtatni, akkor legalább szigetelje jól a lakását, házát.
2. Autózás helyett tömegközlekedés. Ezt
már sokszor elmondták, de érdemes elismételni. Ha autó helyett busszal vagy
vonattal közlekedik, akkor 60%-kal
csökkentheti a közlekedésébôl eredô
üvegházhatású gázok kibocsátását. Ha
nem tud megválni az autótól, nézze meg
az 5. pontot.
3. Komposztáljon! Évente saját súlyunk tízszeresének megfelelô tömegû szemetet
dobunk el. Az elszállított szemét 60%-a
lerakóba kerül, ahol a baktériumok metánt fejlesztenek, ami szintén erôsen
üvegházhatású gáz. Az élelmiszerhulladék kétharmada komposztálható, így
csökken a káros gázkibocsátás, és a
komposztból táplálékhoz jutnak növényei.
4. Repüljön kevesebbet, különösen kis távolságokra! Az olcsó repülôjegyeknek
köszönhetôen többen repülnek, emiatt
jelentôsen megnôtt az üvegházhatású
gázok kibocsátása. Az elôrejelzések
szerint 2050-re megnégyszerezôdik a repülôgépek okozta légszennyezés. Kis
távolságokra utazzon inkább vonattal!
5. Változtasson vezetési szokásain és az
autóján! A munkán kívüli tevékenységekbôl eredô üvegházhatású gázkibocsátás 40%-a az autózásból származik. A
sebességhatár alatt és ne fölötte vezessen, rövid és felesleges utakra ne menjen autóval, vegyen fel utasokat kocsijába, rendszeresen vigye jármûvét szervizbe. Ezekkel a kis lépésekkel felére
csökkentheti a káros gázok kibocsátását.

6. Törôdjön a háztartási gépekkel! Otthon
a fûtés és a hûtés (légkondik felesleges
túlmûködtetése) után az elektromos
eszközök és a világítótestek a legnagyobb energiafogyasztók. Olyan elektromos és benzinüzemû gépeket ne
vásároljunk, aminek a feladatát kézzel is
könnyen elvégezhetjük (pl. elektromos
sövénynyíró és társai). A berendezésekbe sok fémet és mûanyagot építenek be,
ezért ne rohanjon mindig megvenni a
legújabb modelleket. Ha készüléke 5
évesnél fiatalabb és még mûködik, akkor tartsa meg. Ha nem használja, kapcsolja ki! A készenléti állapotban tartott
eszközök energiafogyasztása az USA-ban
évente 50 millió tonna üvegházhatású
gáz kibocsátásáért felelôs.
7. Kerülje az egzotikus élelmiszereket! Az
élelmiszertermelés és szállítás évente és
fejenként kb. 4 tonna üvegházhatású
gáz kibocsátásával jár. Az élelmiszerbolt
árukészlete a világ minden tájáról származik, a termékek többet utaztak a világban, mint Ön. A környezet védelme
érdekében fogyasszon minél több helyi
terméket.
8. Csökkentés, újrafelhasználás, újrafeldolgozás legyen a jelszó! Angolul ez a 3R
program (reduce, reuse, recycle). Legfontosabb a csökkentés. Egyre több csomagolóanyagot, reklámszemetet dobunk ki, rengeteg felesleges tárgyat
veszünk a reklámok hatására. Újra felhasználni természetesen nem lehet mindent, de például a mûanyag szatyrok
többszöri használatával rengeteget lehet
spórolni. Ha Nagy-Britanniában mindenki kétszer használja a mûanyag szatyrot,
akkor évente 4 millió szatyor gyártása
válik feleslegessé.
9. Munkahelyén is gondoljon a környezet
megóvására! A globális felmelegedés
elleni harc az otthonokban kezdôdik, de
a munkahelyeken is folytatni kell. Ha
energiatakarékos eszközökkel szereli fel
az irodát, ha lekapcsolja a felesleges
világítást, ha a papír mindkét oldalára
nyomtat, ha gondoskodik arról, hogy a
kidobott papírlapokat újra feldolgozzák,
akkor jelentôsen hozzájárult a károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez.
10. Élete végén is legyen zöld! A légmentesen záródó bronzkoporsók és a
földrengésbiztos sírboltok divatja feleslegesen terheli meg a környezetet. A
temetôben jelentôs mennyiségû betont,
acélt, rezet és bronzot is eltemetünk, az
USA-ban például évente 1,5 millió tonna
betont és százezer tonna acélt. Egyszerû, hagyományos temetésrôl rendelkezzen.
Próbáljuk ki egyre többen! FÖLDÜNK
MEGÉRDEMLI!!!!!!
Balláné Fejes Judit
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Népi kalendárium
Május
Pünkösd hava
„Ugarat szánt Pünkösd hava búzatermésért.
Szôlôt kapál nagy munkával jó bor
italért.”
Május 1.
A szeszélyes, „bolondos” április elmúltával májusban kivirul, megújul a természet.
Ezért különböztetik meg régóta az emberek május elsejét, mint örömünnepet, és
teszik jeles nappá különbözô szokásokkal
is.
E szokások közül legismertebb a májusfa, vagy májfa állítása, tûzése. Legények állítják hajnalra a lány házához, általában az
ajtó elé, kapu mellé az udvarra, de van
ahol a kémény mellé tûzik. Így adta a legény a falu tudtára, hogy melyik lánynak
udvarol.
Ha valamelyik lányra haragudtak, annak
a házához a kémény mellé kukoricaszárcsomót kötöttek, amit fekete szalaggal
„díszítettek” fel.
Palóc területeken csak a fát állították a
legények, a díszítést a leányok végezték
édesanyjukkal.
Az élelmesebb lányok is megtréfálták a
fiúkat. Savanyú uborkát, paprikát, krumplit
kötöttek a legénynek tûzött májusfára, ami
miatt szégyenkezhetett a „savanyúképû”,
„paprikajancsi”, „krumplifejû” legény.
Sok helyen Pünkösdkor vagy május
végén „kitáncolják” a fát, vagyis a fa kidöntése táncmulatság keretében történt.
Már a XV. században is zöld lombokkal

díszítették fel a házakat május eljesén.
A luteránusoknál szokás volt a templomban is májfát állítani.
A szokás új formájaként a virág, virágkosár küldése figyelhetô meg.
Májusi felvonulást elsô ízben 1890-ben
rendeztek Budapesten a magyar munkások. A két világháború között a Salgótarján
környéki bányászok titokban rendezték
majálisukat a közeli erdôkben, s ennek
emlékére megmaradt a kirándulások,
találkozók szokása.
Május 4. Flórián napja
Ezen a napon az ország nyugati felében
sok helyen ôsi módon gyújtottak „új
tüzet”. A tûzoltók és a tûzzel munkát
végzôk védôszentje volt Flórián. KözépEurópában volt jellemzô tisztelete. Támogatója volt más tûzzel dolgozó mestereknek is, mint például a sörfôzôknek, fazekasoknak, kovácsoknak, pékeknek, kéményseprôknek.
Május 12 – 13 – 14. Pongrác, Szervác,
Bonifác napja
A három „fagyosszent”. Ezek a napok az
idô átmeneti lehûlését jelzik. E napokon
nem vetnek, nem palántáznak. A fagyok
ellen tûzgyújtással, füstöléssel védekeznek.
Hogy a szôlô el ne fagyjon, füstöljenek
kentek!
A népi megfigyelések szerint a Pongrác
napi esô nem jó a gabonára, ilyenkor komoly károkat tehetnek ezek a május középi fagyok is, amelyek – „menetrend”
szerint – megérkeznek ezen a napon.
Május 15 – 16. Pünkösd
Neve (Panketoszt=50) arra utal, hogy
húsvét után ötven nappal következik. A

kiteljesedett tavasz nagy keresztény, két
napos ünnep a közös ünneplô alkalmakat
sugallja.
A pünkösdi szokásoknál énekelt rituálék
többször említik Szent Erzsébet nevét. A
kapcsolódás valószínûen a pünkösdi rózsa
nyomán történt. A fiatalon idegenbe
került Erzsébet legendája szerint, amikor a
szegényeknek titokban alamizsnát vitt, s
kérdôre vonták, kötényében a kenyér
rózsává változott.
A népszokások szerint, a nyárkezdet
ünnepén tartott különféle versenyek,
sportjátékok gyôztesét rövid ideig
uralkodó „pünkösdi király”-nak választják.
Már a XVI. században pünkösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, s feltehetjük, hogy maga a szokás
jóval régebben ismert volt hazánkban.
A kislányok ezen a napon tartják a
„pünkösdikirálynôjárást”, pünkösdölést. A
legkisebb leányt pünkösdi rózsával, zöld
ágakkal díszítve királynônek öltöztetik, és
rózsaszirmot hullajtva házról házra járnak
köszönteni.
Május 25. Orbán napja
Pongráccal ellentétes, „rámutatónap”.
Esôje nem a gabonának, hanem a szôlônek
árt a hiedelmek szerint. Úgy tartják a szôlôvidékeken, hogy ha esôs Orbán napja,
esôs lesz a szüretidô is. Szokás volt, hogy
a szôlôhegyen – ahol pásztorként Orbán
(kora középkori pápa) szobra állt, felvirágozták, ha napos, szép volt az idô és sárral
kenték be, ha esett. Orbán – Donát mellett
– a vincellérek, a szôlôsgazdák védôszentje, ezért állt szobra a szôlôhegyen.
Orbán napján kezdenek a méhek
rajzani, ezért a méhek „Orbán bogarai”.

dú tetejére építi. A fészekanyag száraz növényi szálakból, levelekbôl, mohákból,
vékony gyökérdarabkákból áll, de beépíti
a madár az udvaron talált pamutszálat, a
szôlôhegyeken lelt raffiát is. A csészét

finom növényi szálakkal, szôrrel és tollal
béleli. Egyedül kotlik az elsô költésnél
általában 5, késôbb 4 fehér tojáson. Párja
nem váltja, nem eteti, ezért idônként elhagyja a fészket, hogy táplálékot keressen.
A fiókák kb. 15 nap alatt kelnek ki. Anyjuk
az elsô napokban rajtuk marad, melengeti
ôket, késôbb már mindkét szülô etet. Különösen a hajnali és a késô délutáni órákban hordják sûrûn a fogott rovarokat, pókokat Elôfordul, hogy évente háromszor is
sikeresen költ. Vonuló madár, az elsô
példányok már márciusban megérkeznek
ettôl kezdve hallhatjuk a hímek nem túlságosan hangos, reszelôs elemeket is tartalmazó, mégis kedvesen csengô, rövid
strófákból álló énekét, és szeptemberben,
októberben távoznak. Rendszeresen – bár
kis számban – elôfordulnak áttelelô példányok is. Magyarországi fészkelô állományát 50.000-60.000 párra becsülik. Magyarországon védett madár!
A sorozat szerkesztôje:
Sirkó-Németh Mariann

A hónap madara
Házi rozsdafarkú (Phoenicurus
ochruros). 13—14,5 cm. A hím sötétszürke, a pofa, a torok, a begy és a mell
fekete. A farkfedôk és a faroktollak vörösek, a középsôk sötétbarnák. A másodrendû evezôk külsô zászlója fehér, ezek
együttesen alkotják a fehér szárnytükröt.
A tojó sötét szürkésbarna, szárnytükre
nincs. A fiatalok pettyesek, de sötétebbek,
mint a rokon fajok fiataljai, faroktollaik pedig vörösek. Eredetileg a sziklás területek,
fôleg magashegyek lakója volt, manapság
azonban a lakott területeken mindenütt
találkozhatunk vele. Még a nagyvárosok
belsô kerületeiben is költ, itt azonban
gyakran csak hajnalban szerezhetünk
tudomást jelenlétérôl, mert napközben az
énekét elnyomja a városi zaj. Fészkét sziklapárkányra, illetve épületzugokba, gerendák alá, esetenként füsti fecske sárfészkére, falra akasztott mesterséges fészeko-
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Kedves Vendégeink!
Ezúton felhívjuk minden kedves vendégünk figyelmét,
hogy a

KÖRÖMKUCKÓ 2011. május 31. napon, 14
hosszú év után, VÉGLEGESEN BEZÁRUL…,
de még mielôtt bárki is elszomorodna,

csak a helyszín változik!
A társaság és a hangulat,
Alex & Kriszti személyében a régi marad!
Tehát az új címünk: Szentendre Ady Endre u. 4. földszint 4.
szám alatt, izgalmas, vandonatúj környezetben várjuk
szeretettel régi és új vendégeinket egyaránt!
Egyúttal köszönjük mindenkinek az eddigi hûséget,
kitartást, baráti hangulatot, együttérzést, vidámságot,
örömöt, beszélgetéseket, és azt a rengeteg emléket, amit
az új helyünkre magunkkal vihetünk.

Elérhetôségünk: 06-20-271-7777
Viszlát Szentendrén!
Kiss Krisztina & Tar Alexandra
Emlékeztetôül: 2000 Szentendre Ady E. u. 4. fsz. 4.
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Íj veled 6

7

Íjászoktatás a Faluházban
6 éves kortól várjuk az érdeklôdôket, kicsiket és nagyokat.
Elsô foglalkozás május 12-én, csütörtökön 18:00-kor.
Részletekrôl érdeklôdni lehet Papp Károlynál: +3620/929 1465
Cím: Faluház, Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.
Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület

Legyen jó
formában
tetôtôl-talpig
Hölgyeknek és Uraknak
• Pedikûr – 1 600 Ft
• Pihentetô talpmasszázs –
400 Ft/20 perc
• Zselés lakkozás
• Szolárium – 250 Ft/3 perc
• UV mentes barnulás
Várom Önt elôre egyeztetett
idôpontban: 06-30-408-3096
Tahitótfalu, Bajcsy-Zs u. 7/A

JÓGA TAHIBAN
Szeretettel várom felszerelt
jógastúdióban, meghitt környezetben.
Hétfô: 19,30-21 ó
Csütörtök: 18-19,30 ó
Kedd: 19,30-21 ó és 19,30-21 ó
Hatásos segítség:
- Hátfájásra
- Gerincproblémákra
- Súlyproblémákra
- Stressz kezelésére
Mindenkinek ajánlom korra, nemre
való tekintet nélkül, kezdôknek is.
Az elsô alkalom ingyenes.
Bejelentkezés: Tel: 30/384-91-25

Élôhal
Malvin bácsi boltjában
élô folyami halárusítás!
Élô halak: • pisztráng
• harcsa
• csuka
• ponty
• amúr
• kárász
Pontyszelet
Halpucolás, elôkészítés megoldható.
Leányfalu, Móricz Zs. út 176.
(Sípos kanyar, szódás)
Nyitva: hétköznap 07-17 óráig
Megrendelés telefonon: 26-380-778
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Apróhirdetések
Ne hasogassa és ne tüzelje el méretes dió, cseresznye vagy
szilvafáját! Hasonló mennyiségû száraz aprított kemény tüzifát
adok érte. Megegyezünk. Tel.: 06 309 444 002.
Angol nyelv tanítását vállalja diplomás angoltanár minden
korosztálynak, nyelvvizsgára felkészítést is. Tel.: +3630/919 0279.
Ha elkóborolt a kutyája, ha új kutyát szeretne: hívja a Szentendrei Gyepmesteri Telepet: 06 20 93-16-948

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

16

Masszázs
Saját otthonában masszázst vállalok a
szigeten, Szentendre és Visegrád között.
Mobil masszázságyammal házhoz megyek.
• Frissítô masszázs 30 perc 2 200 Ft,
60 perc 3 900 Ft
• Talpmasszázs 15 perc 1 450 Ft,
30 perc 2 300 Ft
Sápyné Dudás Éva
Telefon: 26-385-885, 20-970-3085

2011. MÁJUS
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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

EBOLTÁS – 2011
Értesítjük a tisztelt gazdikat, hogy ez évben az ebek
kötelezô, veszettség elleni összevezetéses eboltása az
állatorvosi rendelôkkel rendelkezô községekben
közterületen nem végezhetô,azt a magán állatorvosi
rendelôkben, vagy háznál, az eb tartási helyén kell
elvégezni.
Rendelônkben, a Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. sz. alatt –
Tesco-val szemben az oltást akciós áron – 3800 Ft (Magyar
Állatorvosi Kamara ajánlása) adjuk be a rendelési idôben.
H-P 9-12-ig, 15-19-ig, Szo 9-12-ig.
Házhoz híváskor 3 vagy több kutya esetén a kiszállás
ingyenes! (közeli szomszédban levô kutyák esetében is)
Az oltási idôszakban – március 1.-május 31-ig – akciós
mikrochip beültetés és akciós ivartalanítás megbeszélhetô
a rendelôben.
Várjuk szeretettel,
Dr.Szolnoki János és kollégái,
30-9370-863, 26-385-152,
éjszakai, hétvégi ügyelet: 30-66-26-849

Vadhúsboltot nyitottunk
Leányfalun az új CBA áruház mellett.
Választékunkkal és árainkkal el szeretnénk érni, hogy állandó
vásárlónk legyen Ön is. Ajánlatunk:
– 4 féle ízesítésû szarvasszalámi és kolbász
– Friss vákuumcsomagolt szarvas és vaddisznóhúsok
– Tisztított egész fácán és vadkacsatestek csomagolva
– Csontos vadhús csomagok fagyasztva
– Pácolt nemes vadhúsrészek rendelésre
– Vadfûszerek
– Palackozott Alpok-Aqua forrásvíz
Nyitva: Kedd és Szombat: 8-14, Szerda, Csütörtök,
Péntek: 8-18, Vasárnap és Hétfô: Zárva
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Nôgyógyászati rákszûrés
Ismételten ultrahanggal egybekötött
nôgyógyászati rákszûrést szervezünk!
Idôpontja:
2011. 06.24. péntek 8.00–12.00 óráig
Helye: Tahitótfalu Kossuth L. u. 30.
Védônôi szolgálat
Idôpont egyeztetés elôre telefonon:
06-26-385-873 reggeli órákban
Védônôk

Gyógyszertárak
nyitvatartása
Sziget Gyógyszertár (2021 Tahitótfalu Hôsök tere 6.) 2011. április 18. napjától az alábbiak szerint tart nyitva:
Hétfô-Péntek
8,00-16,30-ig
Szombat-Vasárnap
Zárva
Tahi Gyógyszertár (2022 Tahitótfalu, Szentendrei út 5-15)
Hétfô-Péntek
8,00-19,00-ig
Szombat
8,00-13,00-ig
Vasárnap
Zárva

Felhívás kéményseprôi
szolgáltatásról
Tahitótfaluban
Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII.25) BM
rendelettel módosított 27/1996. (X.30)
BM rendelet 3-7. §-a értelmében elôírt
kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési Önkormányzat közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják el. Az Önök települését
kollegáink 2011. május 16.- június 30.
között keresik fel. A társaságunk alkalmazásában álló dolgozóink névre szóló
megbízólevéllel rendelkeznek.
Magyar Kémény Kft.

„Tiszta udvar,
rendes ház”
Tahitótfalu Község Önkormányzata pályázatot hirdet „Tiszta udvar, rendes ház” cím
adományozására. A pályázati kiírás illetve a
jelentkezési lap a honlapon megtalálható.

1% a civil szervezetekért
Tisztelt Adózó!
2011-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.
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 bi-
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zalmatlansággal 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 öregbítik Tahitótfalu hírnevét.
Kérjük adójuk 1%-át ajánlják fel e szép
magyar hagyományt ápoló egyesület
támogatására.
Adószám: 18704390-1-13
A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY célja
a községünkben tanuló általános iskolás
tanulók gyermekek 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

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd
8–16-ig, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT
(Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô,
pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: iskolafogászat •
FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás (éjjel-nappal hívható): 06
80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 •
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.:
8–16,30-ig, Tahi Gyógyszertár, Tahitótfalu, Szentendrei út
5–15. nyitva: h-p: 8-19-ig, szombat: 8-13-ig • 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 – Magyar Kémény Kft.
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: hsze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig •
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda:
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu,
info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre,
Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig,
péntek: 8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2.,
tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg.
parkolási kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig.,
lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382
(gépjármû), 503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17ig, 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 8.00–11.30, 13.00–17.30,
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • 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.: 387040, 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: Zákonyiné Zubi Valéria kedd 8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô
tanácsadás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560,
+36/30 951-7727 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.:
310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE – Tel.: 06/26
386-560, +36/30 951-7727
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella,
Budai Mihály, Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Sirkó-Németh
Mariann, Szabó Judit• Megjelenik: havonta 2500 példányban
• Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a
Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai
elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

