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Tahitótfalusi Lovas Sport

Szabadság. Gyönyörû szó, mely az emberiség történelme folyamán oly sokszor
hívott egybe embereket, egy szebb, egy
jobb világ reményében. Így történt ez
1848 márciusának idusán is, mikor a pesti

ifjúság vezérletével egy szebb és jobb életet szerettek volna, magyarként, a Habsburg uralom nélkül. Lázadó szellem a friss
tavaszi szél szárnyán csak egyet jelenthetett: forradalmat. Folytatás a 2. oldalon

Járványvédelmi tájékoztató madárinfluenza
miatt elrendelt intézkedésekrôl
Településük (Tahitótfalu) szomszédságában (megfigyelési körzet 10 km-en belül) vadmadárban madárinfluenzát állapított meg az állategészségügyi szolgálat. A
betegség fertôzô, így a betegség megállapításától a védô intézkedések feloldásáig
az alábbiakat kell betartani a járvány terjedésének megakadályozására:

a.) Valamennyi baromfit az állatok megfigyelésére alkalmas zárt helyen kell
tartani, etetni és itatni.
b.) A beteg, betegségre gyanús és elhullott
állatokat (házi baromfi és víziszárnyas)
késedelem nélkül be kell jelenteni az illetékes hatósági állatorvosnak, vagy az önkormányzatnak (tel.: 387-123, 387-198).
Folytatás a 2. oldalon

Egylet
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A múlt nyomában...
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Násznagyi könyv
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A hónap régi tárgya
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A száguldás szerelmese
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Emléksorok

10.

Adónk 1%-a

14.

Tavaszi takarítás,
lomtalanítás
Március van, hamarosan itt a tavasz,
kezdôdik a természet megújulása. Ezzel
együtt, ehhez igazodva itt az ideje, hogy
szûkebb, tágabb környezetünket mi is
rendbe tegyük.
Kérjük, hogy ne csak az udvart, hanem az
ingatlan melletti közterületet (járda, árok,
padka, út…) is takarítsa ki, rendezze minden jóérzésû polgár. Folytatás a 2. oldalon
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Járványvédelmi tájékoztató
madárinfluenza miatt elrendelt intézkedésekrôl
Folytatás az 1. oldalról
A Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenôrzô Állomás készenléti madárinfluenza vonalán: 06-20-556-2966.
Betegségre utaló tünetek lehetnek: étvágytalanság, csökkent vízfogyasztás, a
tojástermelés csökkenése, hirtelen elhullások.
c.) A tartási helyre csak a tulajdonos, az állatgondozó, illetve az állatorvos léphet,
a be- és kijáratoknál elhelyezett fertôtlenítô berendezések rendeltetésszerû
használata után.
A lábfertôtlenítôt a baromfiállomány tulajdonosának kell elkészítenie nedvszívó anyag (pl.: faforgács) felhasználásával, amit HYPO tömény oldatával kell
átitatni és állandóan nedvesen tartani.
Az udvart elhagyni csak a lábfertôtlenítô használata, valamint fertôtlenítôszeres kézmosás után szabad. A baromfiudvarban az állomány ellátásához külön
ruházatot használjunk, amit az udvarból
kivinni tilos.
d.) Baromfit a védôintézkedések alá vont
településekrôl kiszállítani, vagy oda
beszállítani tilos.
e.) Az elhullott állatokat úgy kell megôrizni, hogy azokhoz a vizsgálatig se ember,
se állat ne férjen hozzá.

f.) Tilos a tartási helyrôl tojást, baromfihúst, takarmányt, almot, továbbá egyéb,
járvány terjesztésére alkalmas tárgyakat
kiszállítani.
g.) Tilos vadmadarakat (vízi szárnyasokat)
befogni és továbbtartás céljából a többi
baromfi közé bevinni.
Az elôírások betartása kötelezô, aki ezt
megszegi állategészségügyi bírsággal sújtható.
Az elhullott, vagy leölt állatok, illetve a
megsemmisített anyagok vagy eszközök
tulajdonosát állami kártalanítás illeti meg
abban az esetben, ha az állategészségügyi
hatósággal a járvány elfojtása érdekében
együttmûködik. A kártalanítás alapja az állatok, anyagok, eszközök forgalmi értékének
100%-a.
A védôintézkedések feloldását az állategészségügyi hatóság rendeli el a járványhelyzet
alakulásától függôen, idôpontjának kihirdetésérôl az önkormányzat gondoskodik.
Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenôrzô Állomás
2100 Gödöllô, Kotlán Sándor utca 1.
(A részletes szabályokat a 44/2002.
(V.17.) FVM rendelet tartalmazza.)

Szabadság, Egyenlôség, Testvériség
Folytatás az 1. oldalról
Önálló Magyarországért, felelôs törvényhozásért, sajtószabadságért. A márciusi ifjak a
forradalom szellemi vezetôi Megalkották a 12
pontot, Petôfi megírta a Nemzeti dalt, és a
Múzeumkertbe hirdetett naggyûlésen a tömeg a költôvel együtt fejezte ki a nép egyhangú akaratát: „Esküszünk, esküszünk, hogy
rabok tovább nem leszünk!”
A cenzúra eltörlése, Táncsics kiszabadítása,
mind e nap és a forradalom vívmánya volt.
Egyenlôség. Egyenlônek lenni szintén régi
óhaj. Egyenlônek lenni egymás elôtt, egyenlônek lenni a törvényhozásban, egyenlônek
lenni a népek között. Ezek nagyon fontos dolgok 1848 márciusában Az emberek nem
voltak egyenlôk, mert a feudalizmus földesúri
osztálya, ezt nem engedte, a törvényhozásba
is csak ôk szólhattak bele, a magyar nép nem
volt egyenlô a Habsburgok által irányított
osztrákokkal. Ennek megváltoztatása nem
mehetett végbe békés úton, csak a forradalom mindent elsöprô szele építhette fel ezt az
óhajtott állapotot.
Testvériség. Talán a három szó közül ez az
emberhez legközelebb álló. Testvér. Test a
testbôl, vér a vérbôl. Milyen gyönyörû ez a
magyar nyelvben kifejezve. Azt fejezi ki, hogy

a nemzet egy test, egy vér, és ha ez tényleg
így van, akkor hegyeket képes megmozgatni.
1848 forradalma pedig egy testté és egy vérré
formálta a magyar nemzetet, melynek szíve
egyként dobbant, így tudott gyôzni a forradalom, így tudott felállni a felelôs magyar
kormány.
Szabadság, Egyenlôség, Testvériség. Mindenki tudta, érezte, hogy az uralkodó ezt
nem hagyja annyiban. A fiatal magyar szabadságot meg kellett védeni, ezért honvédsereg
felállítását irányozta elô a kormány. A sereg
vezetôi olyan katonatisztek lettek, akik a
Habsburg seregben tanultak és tudtak az ô
fejükkel gondolkodni. A falvak a templomtornyokból adták oda a harangokat, hogy a
szabadságot védelmezô seregnek legyenek
ágyúi. Megalakult a Nemzetôrség is, így a
magyar hadak felkészülve várták a Habsburg
támadást, mely szeptember 29-én következett be Pákozdnál, ahol Jellasics horvát bán
seregei megtámadták a Honvédsereget, mely
bizonyított és legyôzve az ellent azt futásra
késztette. Átesett a tûzkeresztségen a magyar
sereg, mely egészen Világosig bizonyította
rátermettségét, gondoljunk csak az 1849-es
Dicsôséges Tavaszi hadjáratra. A Habsburg
ház trónfosztása, Kossuth kormányzóvá való

Tavaszi takarítás,
lomtalanítás
Folytatás az 1. oldalról
Jó lenne, ha ezt minél többen kötelességüknek is éreznék, elôsegítve ezzel a
kulturált, egészséges környezet kialakítását.
A sokéves gyakorlatnak megfelelôen
elôsegítve a fentieket, idén és sor kerül a
tavaszi LOMTALANÍTÁS lebonyolítására.
Tahi- kirakodás április 1, 2
(szombat, vasárnap)
Tótfalu- kirakodás április 8, 9
(szombat, vasárnap)
Ezt követô napokon már ne tegyenek ki
lomokat!
Az elszállítás a kirakodást követô
napokon történik, hossza a kirakott hulladék mennyiségétôl függ. Felhívjuk
olvasóink figyelmét, hogy az elszállító
tehergépkocsival
megközelíthetetlen
helyekre ne rámoljanak ki!
Ne tegyenek ki 50 kg-nál nehezebb tárgyat, sittet, törmeléket, és veszélyes hulladékot (akkumulátor, autógumi, festék,
TV…) továbbá a kukában, zsákban
egyébként elhelyezhetô szemetet.
Lomtalanítási akciónkat vegye igénybe,
segítve ezzel a községünk területén szétszórt lomok mennyiségének csökkentését.
Polgármesteri Hivatal

kinevezése, mind a fenti jelmondat fényében
történt.
Aztán a Haza az orosz túlerônek köszönhetôen elveszett.
De az emberek szívében kitörölhetetlenül
ott maradt 1848 szellemi öröksége: a szabadság, az egyenlôség és a testvériség.
Képiró Gábor

Anyakönyvi hírek
2006. február hónapig született 3 fiú, 6
leány, összesen 9 gyermek.
Házasságot kötött 3 pár.
Az elmúlt idôszak halottja:
Nagy József
83 éves Nyírfácska u. 7.
Csereklye Istvánné 81 éves Somogyi B. u. 6.
Gonda Jánosné 56 éves Ereszvény u. 19.
Bleszits Miklós
63 éves Ady E. u. 24.
Pintér Mihály
86 éves Szent I. u. 15.
Helyesbítés!
Februári számunkban a 2005. évi
összesített anyakönyvi adatokban tévesen kétszer került be a halottak névsorába Percze János. A névsor végérôl
kimaradt Víg József, így végül is a halottak száma valóban 50 fô volt.
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Önkormányzati Hírek
A képviselô testület döntött a rendôrôrs
200 e. Ft-os, és a Szentendrei Tûzoltóság
500 e. Ft-os támogatásáról. Elfogadásra
került az önkormányzat 2006. évi költségvetésérôl szóló 3/2006.(02.28) sz. rendelete.
◆◆◆
A Megyei Területfejlesztési Tanács
CÉDE pályázatán indult önkormányzatunk
iskola bôvítése, óvoda felújítása céllal.
Pályázat került benyújtásra a Központi
régióhoz kiadvány készítése céljából
(Életképek a XX. sz-i Tahitótfalu életébôl).
A Nemzeti Sporthivatal által meghirdetett sportlétesítmények felújítási pályázatra is jelentkeztünk a tornateremmel.
◆◆◆
A képviselôtestület februári ülésén megválasztotta az áprilisi országgyûlési választás lebonyolításához a községi szavazatszámláló bizottságok tagjait.
◆◆◆
Tahitótfalu közigazgatási területén a
10/2003.(XI.11.) önkormányzati rendelet
alapján száraz füvet, kerti hulladékot
közterületen égetni tilos, saját ingatlanon
szabadban égetni hétfôn és pénteken 8 és
20 óra között a tûzvédelmi szabályok
betartásával szabad.
Aki az elôírásokat megszegi, helyszíni
bírsággal, illetve 30 000,-Ft szabálysértési
bírsággal büntethetô.
Tóth János jegyzô

Öröm és remény...
„Emlékezz ember, hogy porból vagy és
porrá leszel.” Idén már mácius elsején –
hamvazószerdán – ezekkel a szavakkal
szólít meg bennünket hívô embereket az
egyház és hív megtérésre, fölkészülésre.
Vajon nem idejétmúlt-e böjtrôl, fegyelemrôl, szent idôrôl beszélni, mindezekben
magunkat gyakorolni? Nem, hiszen tudatos
létezô az ember és a nagyböjti negyven nap
célja az Isten felé való nyitás, szeretetének
elfogadása – és ehhez le kell gyôznünk azt a
„nehézségi erôt”, melyet testi mivoltunk
jelent. Ebben vannak segítségünkre nagyböjti hagyományaink, fegyelem gyakorlataink. A keleti egyház szerzeteseinek mindennapos imádsága lehet, legyen a miénk
is: „Uram Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj
rajtam, bûnösön.”
Vénusz Gellért plébános
Tahitótfalu, 2006. február 20.

Iskolai Hírek
Félévet zártunk.
Az alsó tagozaton 174 tanuló vitte haza
félévi értesítôjét, közülük 80 gyermek már
szöveges minôsítést kapott. Ôk két év
múlva fognak szembesülni az értékelés
konkrétabb formájával, a hagyományos
osztályzással. A hiányosságokat addig lehet görgetni, illetve addigra lehet bepótolni.
A jelenlegi minôsítés szerint most két
tanuló szorul felzárkóztatásra.
Kitûnô tanulóink: Hartai Györgyi
Herczegh Jakab
Majercsik Nándor
Podlovics Laura
Ecker András
Kecskés Szulamit
A tantárgyak közül a matematika a leggyengébb 3,55-os átlaggal, az angol nyelv
a legjobb 4,24-os átlaggal.
A testnevelésórák tömbösítésének lehetôségével új dolgot hoztunk divatba, a korcsolyázást. Szinte már mindenki korcsolyázik: szülô, nagyszülô, s már csak a tanító nénikkel van baj, nekik még pótórákat
kell venniük. Jövôre, ha kapunk egy méretes dombot, elkezdjük a síelést is.
Úszóink továbbra is minden pénteken
vizesek lehetnek, a focisták fociznak, a
sakkozók sakkoznak, a tûzzománcosok az
egri biennálé után készülnek a zánkai nagy
megmérettetésre, gyûlnek a szebbnél
szebb pályamunkák.
Alsó tagozatos gyermekeink részére
ebben a tanévben mesemondóversenyt
hirdettünk meg. Minden gyermek egy rövid mesével készült az elsô megmérettetésre, amelyben az osztálytárasaik voltak a
zsûri tagjai. Így minden osztályból a három legügyesebb mesemondó-palánta jutott tovább a döntôbe. Színvonalas produkciókat hallhatott a zsûri, s ebben az
esetben különösen igaz volt a mondás „a
zsûri nehéz helyzetben volt”.
Következzenek a helyezettek:
2. évfolyam: I. Antal Noel
II. Vaczó Dóra
III. Hagymási Réka
3. évfolyam: I. Kovács Ádám
II. Hartai Györgyi
III. Podlovics Laura
Majercsik Nándor
4. évfolyam: I. Baranyai Márk
II. Heves Szabina
III. Csizmadia Krisztina
Kovács Viktória
A helyezetteknek és felkészítô tanáraiknak köszönjük munkájukat!
A XI. Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenyen az I. kategóriában (3-4.
osztályosok) Heves Szabina II. helyezést

ért el, amihez szívbôl gratulálunk. Felkészítô tanára Ormándi Jánosné.
2. a osztályos tanulóink közül 15-en jelentkeztek a MÍG MEGNÖVÖK ALAPÍTVÁNY által meghirdetett levelezô versenyre. Azon szerencsés osztályok közé tartoznak, akik meghívást kaptak NyíregyházaSóstógyógyfürdôre egy háromnapos mesterkurzusra. E program keretében kézmûves technikákat sajátíthatnak el, valamint a
környékre tehetnek kirándulásokat. Gyermekeink és osztályfônökük, Magyarné Rátóti Katalin május 26-án indulnak a
jutalomútra.
Felsô tagozaton 142 tanulót értékeltünk.
Akik minden tárgyból a legkiválóbbak:
Hartai Kornélia
Ecker Nóra
Solymár Dominik
Egy illetve két tárgyból 24 tanulónak,
míg három vagy több tárgyból 2 tanulónak
van lemaradása. A legnagyobb gondot a
német, a magyar nyelv és a matematika
tantárgyak anyagának elsajátítása jelenti. A
javításra, pótlásra van még némi idô, de a
„tét” a nyolcadikos tanulóknál igen nagy.
Heten veszélyeztetik a továbbtanulásukat,
ôk azok akik nem hittek intô szavainknak,
s nem tanultak elôdeik kárán. A nyolcadikos tanulóknak matematikából felvételi
elôkészítôt tartunk, de sajnos ezzel a lehetôséggel sem éltek azok a tanulók, akiknek
a legnagyobb szükségük lett volna erre. Az
eredménytelenségek okát nem a tananyagban, a tanárban, a tanuló meglévô képességében kell keresni, hanem a munkához
való hozzáállásban. Egy csipet szorgalom,
tenni akarás csodákra képes.
Az idei tanévben is több tantárgyból
megmérettetnek szorgalmas, tehetséges
tanulóink helyi, megyei valamint országos
versenyeken.
Az iskolai vers és prózamondó versenyen az 5. és 6. évfolyamon vers kategóriában a következô eredmények születtek:
I. Sárközi Rebeka
II. Csereklye Péter
III. Sas József
A 7. és 8. évfolyamosok közül:
I. Jakab Alexandra
II. Ecker Nóra
III. Tóth Ákos
Próza kategóriában kevesebb induló
volt, ezért korcsoport megkülönböztetése
nélkül születtek meg az eredmények.
I. Ürögi András
II. Németh Nóra
III. Bese Konrád
Halász Márk
Folytatás a 4. oldalon
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Iskolai Hírek
Folytatás a 3. oldalról
A szaktárgyi versenyek még javában
folynak, végsô eredmény csak év végére
várható.
Amit tudunk az néhány részeredmény,
amire már most is büszkék vagyunk.
Solymár Dominik az Öveges József
valamint a Jedlik Ányos országos fizikaverseny 2. fordulójába már bejutott.

A Curie Kémia Emlékverseny levelezôs
fordulóiról továbbjutott a területi fordulóba (160 pont az elérhetô maximum):
- Ecker Nóra
155 p
5.
- Solymár Dominik
152 p
8.
- Németh Nóra
150 p
15.
- Gizella Aletta
147,5
20.
Végzôs diákjaink népes hada készül az
angol alapfokú nyelvvizsgára.
Összegezve, még sok közös munka áll
elôttünk.
Iskolai életünk nemcsak tanulásból áll,
ezért most szeretném bemutatni iskolánk
két kiváló sportolóját Kondor Sándor 8.
és Fodor Gergely 6. osztályos tanulókat,
akikre igen büszkék vagyunk. Ôk az ôsz
folyamán Írországban járva szereztek rangos sporteredményeket.

Gergô eredménye
Kata (formagyakorlat)
III. helyezés
Sanyi eredményei
Kumite egyéni
I. helyezés
Kumite csoport
I. helyezés
Nemzetek közötti Kumite II. helyezés
Természetesen még számos rangos
eredménnyel büszkélkedhetnek diákjaink,
de szerényen és ügyesen titkolják. Én már
több leckét vettem tôlük, míg elmagyarázták, mi mit jelent, de a tudásom még nem
teljes, ezért most további ismertetésbe
nem bocsájtkozom.
Végezetül a tanév 2. felére minden diáknak és tisztelt kollegámnak sikeres és
eredményes további jó munkát kívánok.
Tahitótfalu, 2006. február 28.
Fónagy Gáborné igazgató

Közlemények

Meghívó

A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola
2006. március 7-én, kedden nyíltnapot tart az
alsó tagozaton 8 órától 9 45-ig.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
Ugyanezen a napon 17 órai kezdettel a
Kossuth Lajos utcai iskolában szülôi értekezletet
tartunk a jövendô 1. osztályosok szülei részére.
◆◆◆
A tahitótfalui Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola 2006. március 16-án és 17-én tartja
(2000. május 31. elôtt született) elsô osztályosok
beíratását: 16-án: 8-18-ig, 17-én: 8-16-ig.

Bábszínház
2006. február 18-án a Népházban ismét
összegyûlt a gyerek-sereg, hogy jól szórakozzon, okosodjon, ehhez sikerült megnyernünk
Bartha Tóni bábszínházát a „Paprika Jancsi” c.
elôadással. Nagyon jól érezték magukat a
gyerekek! A nagysikerû rendezvény része annak a programsorozatnak, amellyel egész évben a szervezôk jeles napokat szeretnének
szerezni gyermekeinknek. A terv az hogy havonta vagy bábszínház, vagy kézmûves
foglalkozás, vagy családi nap, gyerek koncert
bôvíti majd a Népház mûsorát.
Köszönet illeti a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítványt mint fôszervezôt és ebben
az esetben a szponzort, valamint a DIÓ pékséget adománya miatt.

SZERETETTEL MEGHÍVUNK A NÉPHÁZBA
(Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) a
„Hagymácska” c. 2006. március 18-án,

A Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola
szeretettel meghívja
Önt és kedves Családját
2006. március 17-én, pénteken
17 órakor a Népházban tartandó

TAVASZI HANGVERSENYÉRE.
szombaton 10 órakor tartandó elôadásra.
Támogatói jegy ára: 200 Ft
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Nyilvesszô –
a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú
Íjász Sport Egyesület rovata
Szeretettel üdvözlöm
olvasóinkat. Ismét eltelt
egy hónap és ismét nem maradtunk eredmények nélkül. Tahitótfalu hírnevét ismét
három teremversenyen sikerült öregbítenünk. A nyílegyenesen ÍC Nagy teremversenyén Papp Patrik aranyérmes lett, Papp
Károly 4. míg Jurkovics István 5. helyen
fejezte be a versenyt saját kategóriájában.
Ezután a Palotai Íjászok invitáltak terembe
versenyezni bennünket, melyen Papp Karcsi
a longbow-sok közt a legtöbb pontot lôtte, a
csigások versenyében Jurkovics Isti 4. míg én
az 5. legtöbb pontot lôttük. Ezután a Tököli

Tahitótfalusi
Lovas Sport
Egylet
Kedves olvasóink! A lenti táblázat a hivatalos fogathajtó versenynaptár 2006. elsô
félévének eseményeit tartalmazza (forrás:
www.fogatsport.hu).
Nógrády Gábor, TLSE

Lóbarátok köre rendezett meglehetôsen
érdekes versenyt, melyet teremversenyként
hirdetett, de a tököli reptéren egy olyan
három szintes épületben megrendezett
verseny volt, mely épületbôl az ajtók és az
ablakok hiányoztak, így nem csak hogy
hidegebb volt, mint kinn, hanem cserébe
még a szél is átfútt az épületen. Éppen ezért
több versenyzônk döntött úgy, hogy egészségét nem teszi kockára, hiszen teremversenyre készültek, inkább hazajönnek. Így
csak Jurkovics Isti képviselt bennünket, de ô
ezüstérmesként zárta a versenyt.
Ezután hagy szóljak pár mondatot az elôt-

tünk álló feladatokról. Március 25-én Jótékonysági íjászversenyt rendezünk, melynek
bevételét a Dévai Szent Ferenc árvaház részére ajánljuk fel.
Március 16-án 18 órakor e versenyre és az
idén nálunk megrendezésre kerülô versenyek lebonyolítását érintô kérdésekben,
valamint egyéb tagjainkat érintô dolgokról
feltétlenül közösen kell beszélnünk, ezért
nyomatékosan megkérek minden tagunkat,
hogy tegye tiszteletét a focipálya földszinti
öltözôjében.
Mivel lassan az idôjárás is jobbra fordul, így
a szabadtéri lövészet elôl elhárulnak az akadályok, elsô idei szabadtéri versenyünkre
megyünk március 15-én Szentendrére. Aki
szeretne jönni, az kérem hívjon fel!
Minden íjásznak sikeres évadot, jó vesszô
reptetést kívánva:
Képiró Gábor
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A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Szabó István (Juliska néni testvére), J. Szabó Istvánné és J. Szabó István régen...
Községünk legidôsebb kereskedôjéhez látogattunk el, a 85 esztendôs J. Szabó Istvánhoz és
feleségéhez, B. Szabó Juliannához.
István bácsi ôsei Diósjenôrôl kerültek Tótfaluba, nevük elején a J betû erre utal. Ahogy
beszélgetôtársunk mondta, az öregapja Szabó
Mihályékhoz került a Felsô utcába, majd a Fô
téren a Maróthi házban laktak. A család mai
otthonául szolgáló épületet szintén az öregapja vásárolta meg egy Tahiban élô gazdag bányatulajdonostól. A nagypapa hajóvontatással foglalkozott, keresetébôl viszonylag rövid idôn
belül megvásárolhatta a család végleges otthonát a falu fôutcájában. István bácsi elmondása
szerint a házban az 1800-as évek végén óvoda
mûködött, de egy idôben az épület középsô
szobájában pékség is szolgálta a község lakosságát. Lakott itt bérlôként Braun fatelepes és
Hoffmayer fodrász is. A nagypapáról büszkén
említette meg házigazdánk, hogy az 1848-49-es
szabadságharcban nemzetôrként szolgált.
István bácsi tagja volt a helyi egyházi zenekarnak. „Merész vállalkozás volt kérges kezû
emberekbôl vonószenekart létrehozni” –
mondta az egykori zenekar hegedûse. Rajta
kívül Maróthi Mihály és testvére László, Surján
Mihály, Sági István, Fejes István kádár volt a
zenekar tagja. Utóbbinak olyan vastag ujjai voltak, mondta nevetve István bácsi, hogy két húrt
fogott le egyszerre. „Szóval nem volt könnyû
dolga a Tiszteletes úrnak.” - tette még hozzá. A
zenekar elsôsorban ütemes, vallásos darabokat
játszott.
A Keresztény Ifjúsági Egyesület (KIE) legfontosabb feladata az ifjúság összefogása volt. Vezetôje Szente János, akit paraszt költôként említ vendéglátónk, segítôi voltak Benedek István, B. Csereklye István és az órás Debreczeni
József. Az Egyesület tevékenységét a kis Petôfiként emlegetett Ecsedy tiszteletes úr támogatta.
Tildy Zoltán tiszteletes úréknál 5 éves
korában hallgatott elôször rádiót István bácsi.
Ezt a készüléket fejhallgatóval lehetett hallgatni, bizonyára ez volt az elsô rádió Tótfaluban.
Elsôk között volt még rádiója Keszleréknek, de
az elsô igazi hangszórós nagy rádiója Kádas
György fôjegyzônek volt. A felvidéki bevonulás

híradásait a fél falu e rádión keresztül követte.
A falu egykori ellentéteirôl is beszélgettünk.
Alvég és a Fölvég lakosai között elôfordultak
nézetkülönbségek, legények is „összeszórakozhattak”, néha bicskázásig fajult a legények
vitája. A vagyoni helyzetbôl adódóan is kialakulhattak konfliktusok és a vallási, felekezeti
súrlódásoktól sem volt mentes a község.
István bácsi falutörténeti feljegyzéseket írt.
A dunai-gát építésérôl azt jegyezte le, hogy családonként kellett 10-15 méter töltést elkészíteni. Szóban azzal bôvítette ki az írását, hogy
kezdetben 20 nap kötelezô munkára voltak
kirendelve a lakosok. „Kézi kosárral hordták a
földet, elképzelhetjük, hogy mekkora munka
volt”, fûzte hozzá. István bácsi szerint azért
szûkek a tótfalui utcák, mert „a víz szorította a
népet a dombokra”, csak a gát megépülése
után épültek házak a völgyekben. Megkérdeztük, hogy a híd másik felén miért nem folytatták a töltés megépítését? Úgy tartották, hogy az
ott levô földek nem érik meg azt a költséget és
fáradozást, amibe az ottani gát kerülne.
István bácsiék utcája, a Fô utca (Béke út),
gyermekkorában nem volt burkolva. Esô esetén térdig érô sárban közlekedtek. Az átmenô
forgalom is rákényszeríttette a községet Vaczó
bíró idejében, hogy szilárd burkolattal lássák el
az utcát. Lôcsös kocsikkal hordták a követ, emlékezett István bácsi. Felsorolta a már ismert
boltosok neveit, akiknek az utcában kereskedésük volt, de megemlítette azt is, hogy a Sur-

ján Mihályék házában Demeter gyógyszerésznek mûködött patikája.
1949-ben házuk utcai elsô szobájából alakították ki elsô saját kereskedésüket. Az üzlet
berendezését használtan vásárolták Budapesten. Az üzlet jó három évig mûködhetett, az
ismert akkori történelmi helyzet lehetetlenné
tette a további mûködtetését. Az üzlet mellett
gazdálkodtak is. Az 1956-os eseményeket Pesten éli át, errôl most nem írunk, ismert a falu
közössége elôtt. Egy ideig a „kulák tsz-ben”
dolgozott, majd Pesten medence feltöltô lett.
István bácsi úgy tartotta, hogy „Az üzlet az
üzlet, ha kicsi is”. 1967-ben engedélyért
folyamodott üzlet nyitására, azóta vásárol a falu
apraja-nagyja a család a trafikjában. Abban az
idôben egy üzlet mûködött a faluban, a vállalkozás jó ötletnek bizonyult. Ma fiuk, István
vezeti a boltot, de hamarosan unokája, Anikó
vesz át a trafik vezetését.
Juliska néni szülei, B. Szabó János és Szente
Julianna az Újsor (ma Dózsa György út) 36.
számú házban laktak, 20 holdon gazdálkodtak.
Nevük elején a B betû talán a Bálint szóra utal,
eredetét Juliska néni nem tudja. A szülôk négy
gyermekébôl egy betegségben, egy balesetben
meghalt még gyermekkorában. Juliska nénit
1942-ben jegyezte el István bácsi, az esküvôjüket kétszer is légiriadó zavarta meg, emlékezett vissza. Házasságukból két gyermek született, unokáik és dédunokáiknak örülhetnek.
Szobájukban 60 szál rózsa utal a 60. házassági
évfordulójukra.
Juliska néni üzenete: „A fiatalok tiszteljék, becsüljék az öregeket, adjanak
szeretet.” István bácsi a következôket tartotta
fontosnak tovább adni: „A fiatalok szorgalmasak legyenek, vallásos nevelésben
részesüljenek, szeressék a földet. A
szülôk úgy neveljék gyermekeiket, hogy
nekik, az országnak, a hazának hasznára legyenek.”
István bácsi a beszélgetésünk végén kézcsókkal köszönte meg Juliska néninek az
eltöltött 60 évet. Mi is gratulálunk az idôs
házaspárnak, kívánunk még további szeretetteljes éveket mindkettôjüknek. Köszönjük a
beszélgetést.
A házaspárral készült filmünket 2006. március
18-án, 15 órai kezdettel nézhetik meg a Népházban.
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Ifj. Nagyházú András Násznagyi könyv 1929, Tahi Totfalu
Az elmúlt hónapban közölt köszöntô volt
az utolsó vers Ifj. Nagyházú András eredeti
lejegyzéseibôl. A könyvben még találhatunk
más kézírással az eredeti köszöntôk változataiból. Zárásképpen a könyv idôben utolsó köszöntôjébôl idézünk részletet. Id. Sz.
Vaczó József 1980 szeptemberében jegyezte
le, hozzátéve: „A vers írója ismeretlen:
Ifjúságom emlékeibôl írtam; Emléketzetbôl
Szondi Sándor: kedves Testvéremnek. Aki
ezt a verset mondja: tisztelettelyesen egy
pohár bort tartson a kezében.”
Felköszöntô vers

Újházasok részére (részlet)
Éljenek a derék Násznagyok.
Akik oly sokat fáradoznak szegények
Éljenek a szép derék Vôfélyek
A koszorús Lyányok is éljenek
Még a héten mind férjhez menjenek
Éljenek az öröm Apák és öröm Anyák,
Hogy mielôbb legyenek nagy Apák és
nagy Anyák
Akik nélkül e vendégség nem lehet
Éljen a szép derék vendégsereg.
Oly boldogan éljenek, hogy holtig öröm

Szülôk legyenek.
Ahány csepp bor elfogy ez öröm napon
Az ifjú páron és Násznagyon, annyi
áldás legyen
A versrészlet közreadásánál a részlet eredeti formáját és helyesírását közöljük.
Továbbra is várjuk az olvasók segítségét,
hogy a tulajdonukban levô régi írások
egészét vagy részleteit községünk lapjában
leközölhessük. Az eredeti írásokat a tulajdonosnak visszaszolgáltatjuk.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

A hónap régi tárgya

Csörgô Mihály Munkás-igazolványa

A szürke textilkötésû, 106 oldalas igazolványt 1908. december 17-én állították ki.
Az igazolvány fedôlapjáról hiányzik a
címke, helyét több árnyalattal világosabb
téglalap alakú lenyomat jelzi a kötés textiljén.
A második oldalonra cakkos szélû, kör
alakú papírpecsétet ragasztottak be. A papírpecséten, kék alapon fehér színnel
községünk címerében található ôrtorony
dombornyomású képe, vonalakkal imitált
felhôkkel látható. E köré fehér betûkkel a
következô szöveget nyomtatták: TAHITÓTFALU KÖZSÉG PESTVÁRMEGYE. A
szöveget kör alakú fehér díszítômotívum
keretezi. A 3. oldaltól a 104. oldalig nemzetiszínû zsinórral fûzték össze a lapokat,
a papírpecséten középen jól látható, hogy
a zsinór végeit a pecsét alá helyezték.

Népszerûek a filmvetítések
A hagyományôrzô kör film vetítései
egyre népszerûbbek falunkban a legnagyobb örömünkre.
Szeretnénk tovább folytatni munkánkat,
ezért kérjük azok jelentkezését, akik
szívesen mesélnének életükrôl és a falu
történetérôl.
Köszönettel:
Wegroszta Gyula–Szônyi Zsuzsanna,
telefon: 385-967
Rainer Gabriella, telefon: 385-831

A harmadik oldalon (a lapszámozás
szerint az elsô oldalon) közepén olvasható
a Munkás-igazolvány felírat. A cím fölé a
magyar címert nyomtatták, a cím alá írták
be, hogy Csörgô Mihály részére lett kiállítva. A bal felsô sarokban tüntették fel az
igazolvány számát írták: 35/908-as számú.
A lap jobb felsô szélén bejegyezték a kiállítás helyének vármegyéjét: Pest megye,
járását: Pomáz és községét: Tahitótfalu. A
lap alsó harmadánál a kiadás dátuma:
„Kiadva: 1908. évi december hó 17.
napján a …….” Bal alsó sarokban a jegyzô
Vachot Károly, jobb szélen Cs. Budai
János bíró hitelesítette aláírásával az igazolványt. A két aláírás közé nyomták a kék
színû pecsétet. A pecsét körbefutó szövege: „PEST PILIS Solt KISKUN VÁRMEGYE
1900”. A pecsét közepén ívesen: TAHITÓTFALU, alatta vízszintesen: KÖZSÉG
szó olvasható.
A negyedik oldalon (számozás szerint a
második oldalon) a tulajdonos személyleírását írták le. „Születési éve: 1856. III.
2., Vallása: református, Családi állapota:
nôs, Állandó lakhelye: Tahitótfalu,
Termete: közepes, Arcza: hosszúkás,
Szeme: kékesszürke; Szemöldöke: barna,
Orra: rendes, Szája: rendes, Haja: sötétbarna, Fogai: hiányosak, Szakálla: borotvált,

Bajusza: barna, Különös ismertetôjele: bal
mutató új. perczén forrás”. Ez alá került a
tulajdonos „Sajátkezû aláírása”.
A számozás szerinti 3. oldaltól a 63.
oldalig a munkavállalásra vonatkozó 1898tól 1902-ig meghozott törvénycikkek idevonatkozó paragrafusai olvashatóak. Ezek
az oldalak a munkavállaló kötelezettségeirôl és jogairól szólnak. Érdekes olvasmány, ismertetése nem ennek az írásnak a
feladata.
A 64. oldalától a 103. oldaláig a munkáltató bejegyzéseinek lapjai vannak. Be
lehetett írni a munkáltató nevét, a szerzôdés keltét, az elvállalt munka nemét,
idejét. A szerzôdésnek a munkabérre vonatkozó lényegesebb feltételeit „(az elöljáróság vagy a munkaadó által aláírandó)”,
a szerzôdés teljesítésének, vagy felbontásának igazolását „(a munkáltató által
aláírandó)”. Az igazolvány ezen oldalain
bejegyzések nem találhatóak, így nem
tudhatjuk meg, hogy az igazolvány tulajdonosa mivel foglalkozott, hol állt szolgálatban, ha vállalt munkát.
Az igazolvány utolsó lapján megtudhatjuk, hogy a Munkás-igazolvány „Nyomatott a magyar királyi állami nyomdában.
322/1907.”
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula
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DUNAKANYARI ÉS PILISI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA
Jól halad a kistérségi szintû elektronikus-önkormányzati program
A Dunakanyari-Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulás 2004-ben sikeresen pályázott a Nemzeti Fejlesztési Terv
Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjához egy versenyképesség javító rendszer kialakítása és az elektronikus önkormányzat megvalósításának programjával.
A 13 település közösen állított fel egy
projektet segítô munka szerveztet, a társulás településeinek delegáltjaiból.
A 2005-ben kiirt közbeszerzési pályázatot novemberben a T-Systems Hungary és a
Nádor Rendszerház RT konzorciuma nyerte
el.
A cél egy elektronikus szolgáltatási rendszer felállítása, az elektronikus ügykezelés
és információáramlás biztosítása a térség
önkormányzatai, civil és vállalkozói szereplôi számára az alábbi területeken
- Önkormányzati ügyfélszolgálati rendszer,
- Elektronikus ügyintézés
- Térinformatika - Elektronikus építési
hatóság
- Egységes, hálózatba szervezett iktatási,
dokumentumkezelô rendszer,
- Egységes térségi szintû digitális népesség nyilvántartó és szociális rendszer, …

Helyzetjelentés
Tahitótfalu honlapjáról
www.tahitotfalu.hu
2005 novemberében indult útjára Tahitótfalu honlapja. Az eltelt három hónap
tapasztalati alapján kijelenthetjük: igény
van rá. A kezdetben hiányos oldalak feltöltôdtek, túlvagyunk az üzemeltetés és tartalomfrissítés kezdeti nehézségein. Aktuális
Mért idôszak

- A térségi vállalkozások versenyképességének növelése
– Marketing-, kommunikációfejlesztés
– Szélesebb körû információellátottság
– Lakosság és a civil szektor
– Közösségi kommunikációfejlesztés
– Elektronikus ügyintézés
– Elektronikai támogatású tanulási módszer
– Az információs technológia kultúra terjesztése
A Projekt megvalósításának sikeressége
jelentôs mértékben azon múlik, hogy a
kistérség lakossága, a vállakozók, a civil
szervezetek mennyire érzik hasznát ennek
az új eszköznek, amit a projekt megvalósítása nyújt.
A program gerincét az Európai Unió tagjai által közösen megfogalmazott igények
adják – 22 területen kell megvalósítani az
elektronikus ügyintézést a közeljövôben.
A megnyert pályázat keretében megújításra kerülnek a hivatalok elektronikus ügyintézési rendszerei, digitális alaptérképek,
légi fotók készülnek.
A Polgármesteri Hivatalok, a helyi Önkormányzatok és a Kistérségi Iroda számára
biztosított kommunikációs eszközök segítprogramajánló és sok hasznos információ
várja mind a helyi, mind a világháló bármely pontjáról idelátogató felhasználót.
Folyamatosan törekszünk a látogatókkal
való kapcsolattartásra, ebben fog segítséget nyújtani a hamarosan elinduló Hírlevél
is. A Vendégkönyvbe sok dicséretet és építô kritikát kaptunk, mindkettôt köszönjük. A szavak helyett beszéljenek inkább a
számok.
Vaczó Zoltán

Egyéni látogatók

Látogatások száma

Oldalletöltés

2005. november 16-30.

235

397

7548

2005. december

434

809

10741

2006. január

654

1072

14017

2006. február

781

1316

17265

Eboltási értesítô
Az ebek 2006. évi veszettség elleni védôoltásáról és féregtelenítésérôl. (81/2002 (IX.4.)
FVM rendelet)
Az eboltás helye: Tahi: Hajóállomás, 2006.
március 21.( kedd) 0900 órától 1100 óráig.
Tahitótfalu: Kossuth L. u. Dunapart, 2006.
március 23. (csütörtök) 0900 órától 1200 óráig és
1400 órától 1600 óráig.
Az oltás ára: 1 800 Ft/kutya.
A féreghajtó gyógyszer ára: 150 Ft/tab-

letta. Adagja: 1 tabletta/10 kg.
Azt a kutyát, amely egy éven belül veszettség
elleni oltásban részesült az oltásra elvezetni nem
szükséges. Akinek a fenti idôpont nem megfelelô, az március 22-én szerdán 9-10, és március
24-én pénteken 9-10 és 16-17 óra között az állatorvosi ambulancia rendelôjében (Tahi, Elekfy J.
u. 4.) is beoltathatja a kutyáját a fenti feltételek
mellett. Fontos: ezen oltási értesítôt és az
eboltási igazolványt mindenki hozza magával!
Az évenkénti oltás és féreghajtás kötelezô!
Tóth János jegyzô

ségével hatékonyabb munkavégzést, összehangoltabb tervezést és jobb informáltságot
tesz lehetôvé.
A létrejövô kistérségi gyûjtôportál és a
megújuló települési honlapok pedig egyszerre fogják szolgálni a helyi lakosok információ igényeit és a belföldi- és külföldi turisták, vállalkozók pontosabb tájékoztatását
térségünk lehetôségeirôl, adottságairól.
A korszerû, elektronikus ügyintézést lehetôvé tevô rendszer segítségével csökken
a hivatalokban az ügyintézéssel, várakozással töltött idô, és nyomon követhetôvé válnak a hivatalban futó ügyeink.
A program teljes átadása és a mûködô
elektronikus ügyintézés ôszre várható, míg
a kistérségi gyûjtôportál már tavasszal
megkezdi mûködését.
Kistérségi Iroda
2000 Szentendre, Duna-korzó 18.;
2001 Szentendre Pf.: 211
Tel./fax: (26) 312-437;
telefon üzenetrögzítô: (26) 505-404
E-mail: info@dunakanyar-pilis.hu
E-közigazgatás projekt
Marketing csoport
Vajda János, 06-30-9620-376
euiroda@dunakanyar-pilis.hu

Iskolai foci
2006. február 19-én, Százhalombattán
szerepelt a „Bozsik-program” alközpontok
közötti teremfoci tornáján a mi alközponti válogatottunk.
Ez a szentendrei körzet és az északbudai körzet csapatainak legjobbjait jelenti.
A tornát 100%-os teljesítménnyel nyertük meg az 1995-ös korosztályban. Az
óriási sikernek részesei voltak iskolánk
tanulói: Bódi Attila, John Richárd és Szíjj
Krisztián, méghozzá többnyire a kezdôcsapat tagjaként!
E korosztály alközponti-válogatott edzôje Turóczi Csaba, de ezúttal Szíjj László
edzô volt a csapattal.
2006. február 23-án, Pomázon rendezték a „Dunakanyar-kupa” 2. fordulóját
a 3-4. osztályosoknál. Iskolánk csapata a 6
induló között a II. helyet szerezte meg a
múltkori fölényes elsôség után, de ezúttal
csak tartalékosan tudtunk kiállni.
Turóczi Csaba
testnevelô tanár
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A száguldás szerelmese
Niesz Ferenc rallye versenyzô immár két
éve a Rallye Túra Országos Bajnokság élvonalában versenyez.
Konkrétan mit is jelent ez az élvonal?
A Rallye Túra bajnokság tulajdonképpen
a rallye versenyzés másodosztálya. 2004ben abszolút bajnokok voltunk, 2005-ben
abszolút másodikok. 2005-ben az utolsó
versenyig vezettük a bajnokságot, ott viszont mûszaki hiba miatt kiestünk, úszott a
bajnoki cím is.
Abszolút?
Ez azt jelenti, hogy nem csak kategóriánkban végeztünk az elsô helyen, hanem az
összes induló közül. Ez általában 120 indulót jelent.
Milyen autóval versenyzel?
2002-ben és 2003-ban Ladával versenyeztem, 2004-ben és 2005-ben pedig egy kétkerék meghajtású BMW M3-assal. Idén új
autónk lesz, egy új építésû Subaru Impreza,
2000 cm3-es, négykerék meghajtású. Sokat
várunk tôle.
Az elsô két év eredményei milyenek
voltak?
Az elsô év csonka év volt, nem minden
versenyen vettünk részt, így is kategóriánk
5. helyén végeztünk, 2003-ban csak három
versenyen indultunk, egyet megnyertünk,
kétszer sajnos kiestünk.
Innen nézve parádés teljesítmény a
2004-es elsô hely. Az ország mely részén
rendeznek versenyeket és mit kell tudni a
pályákról?
Pécs környékén a Mecsekben, Miskolcon, Budapesten, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Ózdon, Kazincbarcikán és Gyôrben
vannak versenyek. Lezárt fôutakon, aszfalton versenyzünk. Egy versenynapon általában 200 kilométert kell teljesíteni, mely
távon két különbözô gyorsasági szakasz van
kijelölve. A gyorsasági szakaszok 10 kilométer körüliek szoktak lenni. Mindkét szakaszt háromszor kel teljesíteni, így hat gyorsasági szakasz jut egy versenyre.
Mekkora a gyorsasági szakaszon az
elért maximális sebesség?
150-220 km/óra. Persze ez függ az út
minôségétôl és az idôjárástól is.

Hogyan zajlik egy verseny?
A versenyzôket percenként indítják,
nincs elôzés, mindenki egyedül versenyez.
Az idôt fotocellával mérik. Bizonyos egyenesekben lassítókon kell áthajtani, ha az
ember elszámolja a féktávot, és lerombolja
a lassítót, komoly büntetésre számíthat a
versenybíróságtól, akár el is döntheti a versenyt egy ilyen hiba. Minden két megtett
gyorsasági szakasz után egy-másfél óra
szervizpark van, ahol a gyorsjavításokat, beállításokat lehet elvégezni.
Hány fôs a csapat?
Mindenkit beleszámolva mintegy 15 fô.
Pontos munkát kel végeznie mindenkinek,
mert egy technikai hiba 4-5 hét munkáját
teheti tönkre egy versenyen.
A rallye versenyzôk mellett mindig ül
egy navigátor is…
Igen, az én navigátorom Oláh Zoltán barátom. Nélkülözhetetlen segítség. A szombati pályabejáráskor feljegyzünk mindent, a
kanyarok erôsségét, a beérkezés sebességét, az egyenesek hosszát, és a vasárnapi
versenyen ezt diktálja vissza. Ô kezeli a
menetlevelet is, amit szigorúan kell vezetni.

Célok?
2006-ban meg szeretnénk nyerni a bajnokságot.
Esetleg magasabb szint?
Két éve hívnak az MNASZ-be versenyezni, ez a magyar rallye élvonal, de oda a mostaninál bô háromszor ennyi pénz kell.
Szponzorok bevonásával talán lehet róla
szó.
Forma 1?
50-60 körön keresztül körbe-körbe men-

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait 2006.
március 24-én, pénteken este 18 órai kezdettel a „Hegyibeszéd
tanulságai” címû elôadásra.
Helyszíne: Népház (Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky út).
Elôadó: dr Reisinger János irodalomtörténész
Az elôadás után kérdésekre, megbeszélésre van lehetôség.
A helyszínen könyvek és kazetták vásárolhatók.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
További információ: Zsíros Anita, 26/385-543

ni és egymást kerülgetni? Ez nem vonz. A
rallye az igazi. Itt minden körben változik a
pálya minôsége, az autók kihordják a murvát mikor levágják a kanyarokat, körrôl körre romlik a pálya állapota, sokat kell improvizálni. Nekem ez az igazi autóversenyzés.
Hol lesz a következô verseny?
Március 18-19-én Budapest mellett. A
Hungaroring körül és Nagytarcsa-Isaszeg
környékén jelölik ki a két gyorsasági szakaszt.
És aki nem tud kijutni?
Az ATV és a Sport1 rendszeresen ad
összefoglalót a versenyekrôl, és a VMAX
valamint a MotorSport Magyarországon
címû lapok is írnak rólunk.
Sok sikert és balesetmentes vezetést!
V.Z.

Farsangi felvonulás

Hatalmas farsangi felvonulással búcsúztatta
az idei farsangot a falu és az idelátogatók apraja-nagyja. Volt itt minden ami a farsanghoz kell:
téltemetô szalmabáb, amit elégettünk és a Dunába dobtunk, koszorút, színes szalagos lufikat
is küldtünk vele, hogy messzire vigye a telet
tôlûnk, maskarába bujt kedélyes alakoskodók
sokasága kereplôkkel, kolompokkal nagy zajt
csapva ûzte a telet, ami még most is hóeséssel
jelezte, maradni akar.
Lovaskocsin ült a napocska és az eprecske
amelyek azt énekelték, hogy „jöjjön a tavasz, veszszen a tél” – reméljük, meghallotta és megijedt.
Zeneszó kisérte a farsangi felvonulókat a
Népházig, ahol finomságok várták az érkezôket
sok-sok vidámsággal és játékos vetélkedôkkel.
A farsangi fánkevô verseny és a jelmezverseny koronázta meg a kellemes napot.
Aki ott volt, jól érezte magát, az tükrözôdött:
szeretünk együtt lenni.
Köszönet a szervezôknek és a megvalósítóknak!
TAVASZI RUHABÖRZE!

Beköszöntött a tavasz! Elô a tavaszi ruhatárral! Gyorsan rámolja át a ruhásszekrényt!
Amire már nincs szüksége, feleslegessé vált, azt hozza el, hátha másnak pont az
kellene. Mindegy, hogy felnôtt, gyerek vagy csecsemô ruházat, esetleg könyv, játék,
használati eszköz. Lehet árulni, vásárolni, csereberélni, ajándékba adni.
2006. március 11.-én (szombaton) 14.00.-17.00. óra között
a Tahitótfalu, Bajcsy Zsilinszky utcai NÉPHÁZ-ban RUHABÖRZE lesz.
Várunk minden érdeklôdôt, sok szeretettel.
Természetesen, szokásunkhoz híven, szívesen fogadjuk a karitatív ruha ill. játék
adományokat is. Ha felesleges, de jó állapotban lévô játéka is van, gyereknapi rendezvényre szívesen fogadjuk.
Szabó Judit szervezô
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Emléksorok...
...de annál sokkal több: köszöntô, fôhajtás, tiszteletadás. Kinek? Egy olyan EMBERNEK, aki kétféleképpen, de sokoldalúan
tanított. Egyféleképpen, mint szorgoskezû
tanyasi parasztok gyermekeinek, a Bakony
rengetegében megbúvó falu hegyet-völgyet
látóinak, s a Duna ölelésében, piros tetôivel, messzire látszó templomtornyaival megbúvó kicsiny falu, Szigetmonostor tudásra
vágyó kicsiny magyarjainak tanítója, tanítónôje. Ô fogta meg apró kezünket, hogy a
ceruza vonala betûvé formálódjék, hogy
fejünkben fészket rakjon a sokféle „tudomány”. Ô simogatta meg kócos fejünket, simogatta meg feddôn, vagy bátorítón sápadt, vagy örömtôl piros orcánkat. De ô
osztogatta bölcs meggondolásból kemény
mogyorófa pálcájával – én is kaptam belôle
– a Rend útjára visszatérítô körmösöket is.
Másféleképpen úgy tanított, hogy nevelt.
Tanított s nevelt a szülôi tiszteletre, a szülôföld s a haza szeretetére, az Istenben való
hitre. De tanított s nevelt életével is. Amivel
mindeneken túl példát mutatott még annak
is, aki a maga életét másként gondolta élni.
Maga volt a jóság és a szigor, a szeretet és
megértés, a céltudatosság és szorgalom. Így
élte és éli Isten adományaival gazdagon
ajándékozott életét 95 éves tanító nénink, több generációs monostori gyermek pedagógusa, Bécsi Istvánné. Pedagógusa, mert
már akkor és még akkortájt – miként kellene ma is – ô nem csak tudása legjavát tanította, oktatott, hanem a legnagyobb felelôsségtudattal nevelt embernek, magyarnak.
Ezt a felelôsséget hordozta és sugározta ki
magából ott, a gesztenyefák zöldjében fehérlô templom szomszédságában, de családjában s környezetében is. Lankadatlan
szorgalommal munkálkodott az emberi lélek gazdagításán, miként ugyanilyen szorgalommal tette mûvészi ihletettséggel otthonossá családi házát s sokszínû virággal,
bokrokkal tarkálló, nyarakon mindenkinek
enyhe árnyat adó, szinte arborétummá varázsolt kertjét. Ez a sokszínûség ott pompázik
a szívében, lelkében. Ilyen szép életet élni
csak az Isten szeretete és az emberek megbecsülése által lehet. Kívánom a magam s
kellô fölhatalmazás alapján volt osztálya,
osztálytársaim, s ha vehetem a bátorságot,
minden maradandó értéket tisztelô, becsülô monostori és nem monostori nevében,
hogy adjon Isten továbbra is boldog, szép
éveket Bécsi Istvánnénak, Emy néninek!
Bátortalanul, de azért kérem, olvassák el
az ô tiszteletére, a 90. születésnapi évfordulóra és osztálytalálkozóra írt „együgyû,
de igaz és hû” versemet is: „Emlékezô szép
üzenet, köszöntô és véndiák ballada” címmel:

Emlékezô szép üzenet, köszöntô és
véndiák ballada
Virgonc fiúk megszeppenve
Kócos lányok megfésülve,
Sorakoznak rendre, élre,
Kisiskolánk kiskertjébe.
Édesanyánk meleg keze,
Védne, óvna, elengedve,
Édesapánk intô szava,
Gyerek tanulj, ne légy buta.
Templom-menti kisiskola,
Gesztenyefák árnyas sora,
Védelmezi, oltalmazza,
Ki a tudást itt szomjazza.
Palatábla, cerka, irka,
Az elsô írás: irka-firka,
Könnyel küzdve, fohászkodva,
Lesz még szebb is ez a munka.
Falon tábla, asztal és szék,
Magyar címer, no meg sok kép,
Fehér falak, barna padok,
Ha nem tudok, elmaradok?!
Tanítónônk karcsú, barna,
Szívbelátó, magyar-fajta,
Szigorú arc, kedves szemek,
De a diák remeg, remeg.
Szívét, lelkét beleadta,
Hogy tudását továbbadja,
Jöttek újak, jöttek mások,
Felnôttek a kisdiákok.
Duna ölén kicsiny sziget,
Szülôfölded ez itt neked!
Poros utcák, kedves házak,
Újra, újra megtalállak!
Telt az idô, múltak évek,
Csalódások, szép remények,
Messze mentünk, mint a fecske,
Hogy megtérjünk megint egybe.
Egybe-egybe, egy kis kertbe,
Ôsz tanítónk kebelére,
Mögmondtam én nektök régön,
Felhô, nap is lesz az égön!
Életutunk hátunk megett,
Ki-ki felkelt, ki elesett,
Elôttünk még a vándor út,
Vonzz, tart, küldd az országút.
Hová jutunk, bajra, kegyre,
Jó tanítónk nem feledve!
Hisz tanított sok mindenre,
Isten, haza, a szülôi szeretetre.

Háza elôtt kiskertjébe,
Borulhatunk arcra, térdre,
Dolgos kezét megcsókoljuk,
Kedves arcát símogatjuk.
Lelkünk, szívünk hálával telt,
Mint a Bécsi virágoskert,
Éljen soká ôrizôje,
Kis osztályunk jótevôje!
Adjon Isten békességet,
Baj nélküli egészséget!
Ôsz diákok, bácsi, néni,
Éljen soká Emy nénink!
Kicsiny versem olyan együgyû,
Hosszú lett, de igaz és hû,
Íródott ez nagy sebtében
Kies Pannónia földjében,
Az Úrnak 2001-ik esztendejében, Tata s
Gyôr közt verejtékben.
G. Szalai István, 2001. június 12.

ProChrist 2006!
„Kétség és ámulat” címmel
Mûholdas evangélizáció a Müncheni Sportcsarnokból. Igét hirdet: Ulrich Parzany evangélikus lelkész.
Az alkalmak kezdési idôpontja:
2006. március 23-25. 1900 óra
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Szervezôk: Tahitótfalui Baptista gyülekezet,
Tahitótfalui Református gyülekezet, Tahitótfalui Római katolikus gyülekezet
A belépés díjtalan, mindenkit sok szeretettel várunk!

Pályázat
A Tahitótfalu Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola pályázatot hirdet
takarító-gondnoki közalkalmazotti
munkakörre.
Feladat:
– az iskolai tornaterem és Népház gondnoki teendôinek ellátása és takarítás.
Feltételek:
– büntetlen elôélet (igazolás: 3 hónapnál
nem régibb erkölcsi bizonyítvány),
– középiskolai végzettség (igazolás: érettségi bizonyítvány másolat)
A pályázat beadásának határideje:
2006. március 20.
A pályázat elbírálása:
2006. március 31-ig.
Munkakezdés ideje:
2006. április 18.
A pályázat beadási helye:
Általános Iskola Kossuth L. u. 26.
A pályázatról érdeklôdni lehet az Általános
Iskolában Fónagy Gáborné igazgatónál.
Telefon: (26) 387-046
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A víz világnapja
A világnapok olyan hétköznapi ünnepek, amikor az emberiség
számára fontos dolgokra irányul a figyelem. 1993-ban 113 ország
vezetô vízügyi szakemberei és az ENSZ szakértôi Dublinban úgy
döntöttek, hogy minden évben március 22-e a víz jegyében teljen.
Tették ezt azért, mert felismerték: az édesvízkészletek minôségének megôrzése hosszú távon széles, nemzetközi együttmûködést
igényel.
A Föld felszínének kétharmadát víz borítja, mennyisége gyakorlatilag állandó. Ennek az irdatlan mennyiségnek 97,2 százaléka sós
tengervíz, s csak a maradék édesvíz, melynek többsége azonban
jég formájában van jelen. Mindez azt jelenti, hogy az iható édesvíz
a folyók és édesvizû tavak vízkészlete, valamint a felszín alatti
vízkészletek. Ez a teljes vízmennyiség mindössze 0,6 százaléka. És
ez a kevés is egyenlôtlenül oszlik el a kontinensek között, ráadásul
a minôsége egyre romlik.
A víz roppant ellentmondásos anyag. Baj, ha kevés van belôle
(idôsebbek még emlékezhetnek a vízhiányokra) és talán ugyanakkora baj, ha sok van belôle, hisz az árvizek komoly pusztításokat
okoznak. Megszoktuk, hogy a vízcsap megnyitásával korlátozás
nélkül juthatunk ivóvízhez, és keveset törôdünk azzal, hogy a
lefolyóban eltûnô használt vízzel mi történik.
Napjainkra kiemelkedôen fontossá vált, hogy a víz felbecsülhetetlenül drága kincs. Nemzetközi összefogásra és áldozatokra van
ahhoz szükség, hogy megmentsük a következô generációk számára.
Szeretnénk, ha a ezen a napon és talán máskor is elgondolkodna
az emberiség a XXI. század talán legnagyobb kincsének sorság,
még inkább közös sorsunkon, a tiszta ivóvízen.
Víz- és Csatornamûvek Országos Szakmai Szövetsége

Dunakanyar-Szerelvény
VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY
SZERELVÉNY SZAKÜZLET
ahol szaktanácsadással, tervezéssel, kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

Tahi, Visegrádi út 52. (11-es fôút)
Tel: 06-26/585163, 06-30/4306533
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 730–1700-ig, szombat: 800–1200-ig

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!
Ízelítô LISTAÁRAINKBÓL, melyek az áfát is tartalmazzák
Lapradiátor 22K - 600 magas / 600 hosszú ( KORAD )
9 276 Ft
Lapradiátor 22K - 600 magas / 800 hosszú ( KORAD )
12 029 Ft
Lapradiátor 22K - 600 magas / 1000 hosszú ( KORAD )
14 926 Ft
Lapradiátor 22K - 600 magas / 1200 hosszú ( KORAD )
16 930 Ft
Lapradiátor 22K - 600 magas / 1600 hosszú ( KORAD )
22 423 Ft
Lapradiátor 22K - 600 magas / 1800 hosszú ( KORAD )
24 970 Ft
Törölközôszárítós radiátor Solaris íves, fehér 620/1210
17 826 Ft
Ötrétegû csô 16x2,0 ( fûtésre, vízre )
184 Ft
Légbevezetô AERECO - nyílászáróba építhetô gáztûzhelyhez:
9 778 Ft
Légbevezetô AERECO - nyílászáróba ép.kéményes gázkészülékhez: 4 700 Ft
Légbevezetô AERECO - falba építhetô kéményes gázkészülékhez: 18 947 Ft
SZÉNMONOXID és GÁZ érzékelô rádió frekvenciás
12 384 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / Saunier Duval Renova
105 516 Ft
Kombi kazán 24 kW parapetes, fali / Saunier Duval Renova
130 944 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT 240-3XEPRO
155 435 Ft
Félkemény rézcsô 15-ös
563 Ft
Félkemény rézcsô 18-as
662 Ft
Félkemény rézcsô 22-es
842 Ft
PVC csatorna csô NÁ 110 / 2fm
826 Ft
KPE gázcsô NÁ 32
146 Ft
KPE vízcsô NÁ 25
90 Ft

Tahitótfalu
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Fedezze fel Európa
gyöngyszemeit!
2006-os ajánlataink:
Kassa-Rozsnyó-Betlér
április 1. szombat (1 nap)

4.700,-Ft

Prága-Kutna Hora-Karlovy Vary-Pozsony
május 11-14. (4 nap/3 éjszaka, félpanzió)
34.000,-Ft
Schönbrunn és a bécsi állatkert
május 20. szombat (1 nap)
4.800,-Ft
Nyaralás a spanyol tengerparton
június 16-25. (10 nap/7 éjszaka, teljes ellátás)
74.000,-Ft
Salzburg és a Salzkammerguti tavak vidéke
augusztus 10-13. (4 nap/3 éjszaka, félpanzió)
39.500,-Ft
Róma,Tivoli, nyaralás az olasz Adrián
augusztus 23-szeptember 2. (11 nap/10 éjszaka) elôkészületben

Személy és vagyonôr tanfolyam
indul Tahitótfaluban a Béke úti
általános iskolában
március végén.
Érdeklôdés: 06-70/312-2699
TESTÔRMESTER Kft.
Ny.T.SZ.: 08-0161-04

Sírkô készítés
Vállalom mûkô, mészkô, márvány,
gránit sírkô készítését, felújítását.
Valamint kémény- és kerítésfedlap, illetve
ablakpárkány készítését a lehetôségekhez
képest rövid határidôvel.
Érdeklôdni: Marton Balázs
Tahitótfalu, Gábor Á. út 10.
Telefon: 06-26-386-557; 06-20-352-3312

Párizs, Versailles, Reims
szeptember 6-10. (5 nap/3 éjszaka, reggeli)
48.900 Ft

Számítógépszerviz

Krakkó
szeptember 28-október 1. (4 nap/3 éjszaka)
elôkészületben

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
26/593-005
hatter@t-online.hu
web.t-online.hu/hatter94

Advent Bécsben
december 2 és 9. (1 nap)

4.800,-Ft

A kirándulások Tahitótfaluból indulnak, de
más felszállási helyek is lehetségesek.
Csoportjainkat idegenvezetô kíséri.
Study Tours
Csömörné Puppán Anikó, 06-20-8012-287
1024 Budapest, Moszkva tér 5.
Eng.szám: R0102/1999/1999
Holdvilágárok Országjáró és Kulturális Egyesület
Palánkai Magdolna, 06-20-9153-013
Pomáz, Népviseleti Gyûjtemény Múzeuma
Az utazással kapcsolatban érdeklôdni lehet:
P & P Cosmos, 06-30-2500-701

30/948-3709

Számítógép-javítás, karbantartás, rendszerkarbantartás, üzemeltetés, internet, hálózat
kiépítés és beállítás, vírusírtás...
Eseti vagy szerzôdéses formában.
Helyszíni kiszállással is.

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Fûrészelt tölgy 1 200,-Ft/q
Fûrészelt akác 1 400,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Tahitótfalu
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VASTELEP

Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
GÁZ, VÍZ, FÛTÉS, SZERELVÉNYBOLT
Tahitótfalu, (bent a szigeten) Szabadság út 15., Kék Duna
Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)
HÍVJON: telefon, fax: 26-386-721, 06-30-9515-484
Nyitva tartás: h-p.: 730-1700, szo.: 730-1200
Ízelítôül AKCIÓS készülék árainkból:
Vaillant PRO kéményes kombi 24 kw

163.000 Ft

Vaillant PRO turbó kombi 24 kw

203.000 Ft

Baxi Main kombi turbós 24 kw

138.000 Ft

Baxi ECO kombi kéményes 24 kw

169.000 Ft

Baxi ECO kombi turbós 24 kw

200.900 Ft

Baxi Luna kombi kéményes 24 kw

197.000 Ft

Baxi Luna kombi turbós 31 kw

206.000 Ft

Baxi Novula 601 tárolóval turbós 28 kw

278.000 Ft

Baxi Primeht 28 kw fûtô kondenzációs

315.000 Ft

Ferroli Domicompact 24 kw turbó kombi

148.000 Ft

Termomax 29 kw PAB ECO 100 l tárolóval

296.000 Ft

Termomax 24 kw PAB ECO 100 l tárolóval

286.000 Ft

Junkers EUROLINE 24 kw turbós kombi

198.000 Ft

Radel radiátor listaár -19%!
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben kívül-belül festett!
12 év garanciával!

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.

Dunaferr radiátorok

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

Irisz szépségszalon
Tahi, Szentendrei út 1.
Telefon: 06 30 582 5813

Szépülj velünk!
Szoláriumunkban csôcsere volt!
Szolgáltatásaink:
- álló-turbószolárium
- svédmasszázs
- infraszauna
- thai masszázs
- talpmasszázs
- reflexológia
- pedikûr
•
Szeretettel várjuk régi és új
vendégeinket megújult fodrászattal:
- Kovács Edina (70) 592-1102
•
Szépségszalonunkban kozmetikus részére helyiség,
mûkörmös részére munkaasztal bérelhetô!
00

00

Nyitva: h-p 9 -19 óráig
szo.: 900-1400 óráig

Állatorvosi ambulancia
Patócs és társa Állatgyógyászati Bt.
Tahi, 2022 Elekfy Jenô u. 4.
Telefon, fax: 06 26 387-177, mobil: 06 30 290-7082
E-mail: patocsandras@t-online.hu
Állatorvosok: dr. Patócs András, dr. Schmidt Anikó
Rendelési idô: hétfô, szerda, péntek: 900-1100-ig, 1600-1900-ig
kedd, csütörtök: 900-1100-ig, 1600-1800-ig
szombat: 900-1200-ig
Naponta: 800-1900-ig telefonegyeztetéssel állunk rendelkezésére.
Szolgáltatásaink: védôoltások,
széles körû betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont és izületi sebészet, szalagpótló mûtétek,
hím és nôivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós mûtétek,
traumatológia, intenzív terápia,
monitorozott gépi /isoflurán/ altatás,
labordiagnosztika helyben,
röntgen, UH, endoskopia (idegentest eltávolítás),
fogászat, UH fogkôeltávolítás,
diszplázia szûrôállomás,
mikrochip behelyezés, állatútlevél kiadás,
számítógépes nyilvántartás, tenyészpár keresés.
Amit háznál lelkiismeretesen el lehet végezni, (oltások, egyszerûbb kezelések) vállaljuk!
Jelszavunk: Mindent egy helyen, mindent az állatért!
Forduljon hozzánk bizalommal!
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Kalendárium – Március, Böjtmás-hava

Adónk 1%-a
Tisztelt Önadózó!
Ismét lehetôség van arra, hogy döntsön adójának egy százalékról. Ön döntheti el, hogy adójának 1 %-át egyház, vagy civil szervezet kapja meg.
Községünkben a következô 4 civil szervezet
jogosult a támogatások gyûjtésére:

Március 1. Hamvazószerda, böjtfogadó,
száraz- vagy aszalószerda.
Március 12. Gergely. Vetônap a hüvelyesekre, a palántás növényekre. Szamosháton e
nap eresztették ki a méheket.
Március 19. József. A Sándor utáni meleghozó nap. József napot követôen már kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet a földbe.
Kölcsöntiltó, a földmûvelôknek, méhesgazdáknak és ácsoknak dologtiltó nap. Ez utóbbiaknak védôszentjük is. Ha e napon megdördül az ég, Péter-Pálkor jég veri el a határt, viszont jó bortermés várható.

Március 21. Benedek. Az ekkor ültetett
fokhagyma szép és nagy gerezdû lesz (különösen, ha nagyfenekû asszony ültette), boszorkányt, lidércet füstölik el vele a háztól. A
fokhagymát gyógyszernek is használják. „Sándor, József, Benedek, zsákban hozza meleget”
– így szól az elterjedt idôjárási regula.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony. Az angyali üdvözletnek, Szûz Mária
szeplôtelen fogantatásának ünnepe. A február
10-tôl pincében ászok alatt tartott oltóágak
felhasználására ekkor kerül sor. A még hátralévô tél derült ideje jó termést jósol.

Pályázati kiírás

5. A támogatási döntés, az elbírálás határideje
A támogatások odaítélésérôl az Oktatási-,
Kulturális és Sportbizottság javaslatára a képviselôtestület dönt legkésôbb 2006. április 30-ig.
A pályázókat a pályázati döntés után 5 munkanapon belül értesítjük az eredményrôl. A civil
szervezetek az elnyert támogatást a támogatási
szerzôdésben meghatározott módon egy
összegben vehetik igénybe.

1. A pályázat célja
Tahitótfalu Község Önkormányzata a közmûvelôdési, kulturális, oktatási, sport és szociális területen mûködô civil szervezetek
számára vissza nem térítendô támogatást nyújt
Tahitótfalu közéletét, fejlôdését elôsegítô céljaik megvalósításához.
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás és az elnyerhetô támogatás
2006-ban a támogatásra szánt pénzkeret
1.100.000 forint.
3. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu
székhellyel rendelkezô
– Alapítványok
– Egyesületek
– Jogi személyiséggel rendelkezô szervezetek
– Jogi személyiséggel nem rendelkezô
szervezetek
Nem nyújthatnak be pályázatot
– Pártok
– Önkormányzati fenntartású intézmények
– Közalapítványok
– Azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi
CLV. törvény 26.§ d) pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.
4. A pályázati anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban
(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) vehetô át.

6. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendô támogatás,
melyet a támogatott szervezet célja szerinti
tevékenységének, mûködésének költségeire
használhatja fel 2006. december 31-ig.
7. A pályázatok beadásának módja, helye
és határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2006.
március 27-e (hétfô) 16:00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal (Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.)
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kell benyújtani
A borítékra írják rá: „civil pályázat”
Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétôl
számított 5 napon belül egy alkalommal lehetôség van.
Formailag nem megfelelô pályázatok elutasításra kerülnek.
8. További információ
A pályázattal kapcsolatos további információ
Vaczó Zoltántól kérhetô a (30) 471-94-53-as
telefonszámon.
Községi Önkormányzat

Együtt Gyermekeinkért Egyesület Tahitótfalu
Adószám: 18685406-1-13
Az Egyesület elsôsorban Tahitótfaluban lakó
gyermekeknek szervez programokat, rendezvényeket.
Tahitótfaluért Alapítvány
Adószám: 18685279-1-13
Az Alapítvány célja a nehéz helyzetbe került
tahitótfalui lakosok, illetve családok támogatása,
ha saját közremûködés is tapasztalható részükrôl.
Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvány
Adószám: 18681952-1-13
Az Alapítvány célja az általános iskolába járó
tanulók neveléséhez és oktatásához anyagi segítség nyújtása.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
Adószám: 18699636-1-13
Az Alapítvány célja Tahitótfaluban a sportolás
fejlesztése, szabadidôs tevékenység, sportpályák
létrehozása, játszótér építése, fásítás, virágosítás.
A falu kulturális értékeinek megôrzése, kiállítások szervezése, falumúzeum létrehozásának
támogatása, kulturális életünk fellendítése.

Felhívás az országgyûlési
jelöltek számára
A 2006. április 9.-én sorra kerülô országgyûlési
választásokon induló jelöltek számára következô
számunkban bemutatkozási lehetôséget kívánunk biztosítani.
A pártok, illetve jelöltek március 22, (kedd)
1200 óráig juttathatják el bemutatkozó anyagukat
(írás, fotó) a polgármesteri hivatalba.
Fax: (26)387-123; Tel.: (26) 387-198
E-mail: tahitotfalu@intranet.hu.
Az anyag terjedelme 1/4 újság oldal lehet 2000
db leütéssel (fotó esetén arányosan kevesebb).
A tördelést, elôkészítést a szerkesztôség végzi.
Hosszabb anyagot csak a megadott 1/4 oldal méretig közlünk le.
Tájékoztatókkal segítsék a választók döntését!
Szerkesztôség
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai:
Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor, Szabados
Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 1500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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