
Köszönet a védekezésben résztvevôknek!

A Duna vízgyûjtô területén felgyülemlett
hó, a felmelegedés, valamint a lehullott esô
következtében március 28-án vált bizonyos-
sá, hogy rendkívüli árhullám közeleg a Du-

nán. Az elôrejelzések a rekord 2002-es szint-
nél alacsonyabb tetôzést jósoltak. Sajnos
nem így történt. A VIZIG mércéje szerint Ta-
hitótfaluban 2002-ben 792 cm-rel tetôzött a
Duna, most pedig április 4-én 11 cm-rel
magasabban, 803 cm-rel döntötte meg a
csúcsot.

A védekezés gépi munkával kezdôdött a
híd fölött a szigeten, majd többszáz önkén-
tes éjjel-nappali munkájával folytatódott

egészen az apadás kezdetéig minden kriti-
kus helyen, beleértve egy-egy veszélyezte-
tett házat is.

Ismét bebizonyítottuk, hogy lehet moz-
gósítani falunk lakosságát, tudunk együtt-
mûködni. A veszélyhelyzet ismét jól mûkö-
dô faluközösséget alakított belôlünk.

Ezúton is köszönetet mondok mindenki-

nek, aki résztvett a zsáktöltésben, szállítás-
ban, ôrzésben, szervezésben, ellátásban,
üdítô ital biztosításában és bármilyen jelen-
téktelennek látszó tevékenységben, ami a
védekezést elôsegítette! Elmondhatjuk, hogy
falunk apraja-nagyja, férfiak, nôk, iskolások,
közalkalmazottak, vállalkozók, egyszóval
szinte mindenki kivette részét a munkából.

Jól sikerült az együttmûködés a VIZIG
szakembereivel, a szentendrei védelmi köz-

A tartalomból:

Önkormányzati hírek 3.

Öröm és remény... 4.

Focihírek 5.

Iskolai hírek 5.

A múlt nyomában... 6.

A hónap régi tárgya 7.

Híres magyar lovasok 8.

Nyílvesszô 8.

Kalendárium 12.
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Rekord árvíz

Lomtalanítás

Anyák Napja

Egy csokor színes szó, mint egy csokor virág, 

fogadjátok tôlünk, kedves Édesanyák!

óvodásainktól

F

f f

J

Tótfalu községrészen az árvíz miatt
elmaradt lomtalanításra 

május 13–14-én kerül sor.

Az elszállítás 15-én (hétfôn) kezdôdik.

ponttal, a szomszédos településekkel is. Az
Elektromos Mûvekkel és a Vízmûvekkel
közösen sikerült folyamatossá tenni a szenny-
vízcsatorna mûködését.

A híd fölött, nagy munkával épült nyúlgát
2 napig tudta tartani a vizet. Ez az idô a
mögötte lévô épületek felkészítését, érté-
kek  mentését tette lehetôvé. 

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
Fontos volt továbbá, hogy 2 nappal

tovább maradt járható a gátként is mûködô
hídfeljáró a homokszállító nagy jármûvek
számára, segítve ezzel Szentendre és más
települések védelmét.

Sok gondot okoztak az elhúzódó tetôzés
miatt a fakadó vizek. A gáthoz közeli terü-
leten ismét rontottak a helyzeten a lezárat-
lan kutak. Ezek megszüntetését, vagy hatá-
sos mûszaki védelmét a tulajdonosoknak
meg kell oldani nemcsak a kitörô víz, de a
gát biztonsága miatt is. A rekord vízszint
miatt szükségessé válik a gáttal nem védett
területek felmérése. A gyakrabban jelent-
kezô és magas árvizek szükségessé teszik a

hiányzó gátszakasz megépítését a híd fölött,
a Káposztás dûlôben.

Köszönetet szeretnék mondani a már em-
lített együttmûködô partnereknek, az éjjel-
nappal dolgozó vízügyiseknek, katasztró-
favédelmiseknek, tûzoltóknak, rendôrök-
nek, a szentendrei védelmi központnak és
a szomszéd településeknek is.

A idôjárással foglalkozó szakemberek
szerint a közelmúlt száraz évei után csapa-
dékos esztendôk következnek, amik árvíz-
veszéllyel is járhatnak. Pontosan jósolni le-
hetetlen, ezért készüljük, ôrizzük lelkese-
désünket.

Befejezésül köszönöm még egyszer min-
den segítô tahitótfalui polgárnak, nyaraló
tulajdonosnak a munkáját!

Budai Mihály

Polgármester

Rekord árvíz
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Önkormányzati hírek

Az ötéves ciklus leteltével iskolánk igaz-
gatói, és óvodánk vezetôi állására meghir-
detett pályázatunk eredményesen fejezô-
dött be.

Az igazgatói állásra 4 pályázat érkezett.
Az iskola tanárainak, dolgozóinak vélemé-
nyét is figyelembe véve, megismerkedve a
pályázatokkal, meghallgatva a pályázókat,
hozta meg döntését a képviselô testület.

Az igazgatói megbízást 5 évre Gillich
Péterné nyerte el, aki az elmúlt ciklusban
igazgatóhelyettesként dolgozott iskolánk-
ban.

Az óvoda vezetôi állásra egy jelentkezô
volt, a jelenlegi vezetô, Kosik Lajosné sze-
mélyében. Az óvoda dolgozói és a képvise-
lô testület egyetértô ajánlásával és dönté-
sével nyerte el a megbízatást.

Gratulálunk mindkettôjüknek, és kívá-
nunk sikeres munkát, jó egészséget!

���

Folytatódik iskolánk  bôvítése. A Pest
Megyei Területfejlesztési Tanácshoz be-
nyújtott (CÉDE) pályázaton iskolánk tetô-
tér beépítéséhez 10 millió Ft, vissza nem
térítendô támogatást nyertünk.

���

A Szentendrei-sziget 4 települése, a
Fôvárosi Vízmûvek közremûködésével,
kistérségi társulást hoz létre. 

A társulás a zárt egységet képezô sziget
adottságainak, lehetôségeinek jobb ki-
használását, az önkormányzatok és Fôvá-
rosi Vízmûvek jobb együttmûködését
tûzte ki feladatául.

A vízmûvesekkel kialakítandó kapcsolat
alapja a képviselô testületek által elfoga-
dott Együttmûködési megállapodás.

���

Újabb 2 db hirdetôtábla került kihelye-
zésre. 

Az egyik Tahi Tormaréten a játszótér-
nél, a másik Tótfaluban, a posta mögötti
parkolóban.

���

A Többcélú Kistérségi Társulás szerve-
zésében községünk is résztvett az idei
Utazási Kiállításon Budapesten.

���

Mengyi Gábor személyében új mûvelô-
désszervezôje van falunknak. Munkájához
sok sikert kivánunk.

A Dunakanyari és Pilisi Önkormányza-

tok Többcélú Kistérségi Társulása pályáza-
tot hirdet az új elektronikus tájékoztatási
rendszer (Kistérségi Gyûjtôportál) beveze-
tése kapcsán felmerülô feladatok vállalko-
zásban történô ellátására:

I. FELELÔS SZERKESZTÔ, INFORMÁCIÓS

MENEDZSER, TARTALOMFELTÖLTÔ

munkatársat

Feladatai:

– kistérségi portál tartalmának szerkeszté-
se, felügyelete, feltöltése,

– a települési és a kistérségi portál közötti
tartalomcsere felügyelete,

– felelôs szerkesztôi feladatok ellátása a
kistérségi portál vonatkozásában,

– kistérségi szintû információs igények fel-
kutatása és közzététele, feltöltése,

– a kistérségi portál rendszerében megjelenô
alportálok illetve települési portálok mû-
ködtetôi részére szakmai segítségnyújtás.

Elvárások:

Az ideális jelölt felsôfokú kommunikációs
vagy mûvelôdésszervezô szakirányú vég-
zettséggel, kiváló számítógép-felhasználói
ismeretekkel rendelkezik. Az internetes tar-
talomszolgáltatás, portálépítés területén
szerzett tapasztalat elônyt jelent.

II. INFORMATIKAI munkatársat

Feladatai:

– portál adminisztráció/portál jogosultsá-
gok kiosztása, XSL templatek ellenôrzése
telepítése, domainek kezelése, statiszti-
kák figyelése, jelentése

– hálózati felügyelet
– fejlesztés informatikai támogatása
– a hardverek az alapszoftverek telepítése

során fellépô kérdések koordinálása
– a kistérség informatikai feladatainak ope-

ratív felügyelete

A pályázattal kapcsolatban bôvebb felvilá-
gosítás kérhetô:

Lalátka Lajos Iroda vezetô

2000 Szentendre, Duna-korzó 18.

Tel.: 06-26-505-404; 06-26-312-437

e-mail: tarsulas@dunakanyar-pilis.hu

Pályázat

Ebben az évben április hóig született 4
fiú, 7 leány, összesen 11 gyermek.

Eddig 5 pár kötött házasságot.

Az elmúlt idôszak halottai:

Fodor Jánosné, Viola u. 57., 38 éves
Bártfai Istvánné, Zrínyi u. 6., 69 éves
Gyürki József, Hôsök tere 9., 91 éves
Gál Istvánné, Vörösmarty u. 13., 75 éves
Gambár Ilona, Dunasor 10., 73 éves
Török Józsefné, Hôsök tere 13., 84 éves
Makai Árpád, Erdész u. 9., 62 éves
Godzsák Jánosné, Almásy L. u. 30., 93 éves

Anyakönyvi hírek

Köszönet az árvízi védekezésben részt-
vevô polgároknak!

Köszönet

Losonczi Zoltán falugazdász fogadó-
óráját továbbra is a Kék Duna Szövetkezet
telephelyén (Szabadság út 15.) tartja, a
kétszintes épület felsô szintjén.

Idôpont: hétfô 13-15 óra között
Telefon: 06-20-984-3918
Aktuális feladat: ôstermelôi iga-

zolványok megújítása.

Falugazdász

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik önzetlenül segítettek az árvíz idején
nekünk!

Sípos Mihály és családja

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
azért a nagy segítségért, amit Ön –  telefo-
non történt kérésemre – nyújtott részünk-
re az árvízkárok csökkentése érdekében.

Az Ön intézkedésére még idôben meg-
érkeztek a homokzsákokkal megrakott te-
herautók és segítôk. Így sikerült csak a
még nagyobb kárt elkerülni.

Mindezt nem tudtam volna papírra
vetni, ha nem kapok segítséget, mivel 73
évemet betöltöttem, gyermekeink meg-
haltak, a házunk pedig összeomlott volna.

Megkülönböztetett üdvözlettel és tisz-
telettel: 

Vancsura Oszkár,
Klapka u. 3.

*

Az elismerést az Önkormányzat nevé-
ben köszönöm A vészhelyzet idején bár
mindenkinek segíteni próbáltunk, de az
nem mindig érkezett oda esetleg idôben.

Reméljük rövid idôn belül nem lesz rá
szükség.

Tóth János 

jegyzô

Tóth János jegyzô 

Úr részére
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Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló
2002. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Eva tv.)  11. § (4) bekezdésében – 2006.
január 1-i hatállyal – a 2005. évi CXIX.
törvény 181. § (3) bekezdésének 2. pontjá-
val módosított szövegrész szerint: „az
adóalany az adóév elsô három negyedévére
negyedévenként az adóelôleget megállapít-
ja és bevallja”. Utóbb hivatkozott törvényt –
az Eva tv. egyes rendelkezéseinek alkal-
mazásáról – 2006. január 2-i hatállyal a
2005. évi CLXIII. törvény 9. §-a kiegészítet-
te egy 181/A. §-sal, melynek (1) bekezdése
szerint: az Eva tv. 11. § (4) bekezdésének az
adóelôleg bevallására vonatkozó ren-

delkezésétôl eltérôen az adóalanynak a
2006. évre vonatkozó adóelôleg bevallási
kötelezettségét az Eva tv. 2005. december
31-én hatályos rendelkezése szerint kell tel-
jesíteni. 

Ez azt jelenti, hogy 2006. évben az eva
alanynak negyedévenként – az elsô három
negyedévre – csak elôleg befizetési kötele-
zettsége van, adóelôleg bevallási kötele-
zettsége nincs (mint a korábbi években). 

Eva bevallást a 2006. évre csak 2007.
május 31-éig, vagy 2007. február 15-éig kell
benyújtani, attól függôen, hogy az eva alany

a számviteli törvény hatálya alá tartozik-e
vagy sem. Ebben az éves bevallásban (0643
számú) kell szerepeltetni a 2006. év I-III.
negyedévére megállapított elôlegek
összegét is.

A szabályozásra figyelemmel az eva elô-
leg elsô három negyedévi összegének
befizetési és bevallási kötelezettsége csak a
2006. évben válik el egymástól, elôször a
2007. év I. negyedévi elôlegre alkalmazan-
dó a fizetéssel egyidejû bevallás. 

APEH 

Pest Megyei Igazgatósága 

Az APEH Pest Megyei Igazgatóságának sajtóközleménye

Az eva elôleg 2006. évi teljesítésérôl

A késedelmes teljesítés okozta kellemet-
lenségek elkerülése érdekében felhívjuk
tisztelt adózóink figyelmét arra, hogy a
luxusadóról szó 2005. évi CXXI. törvény
(továbbiakban: La tv.) bevallási kötelezett-
ségének elsô ízben

május 31-ig

tehetnek eleget.

A bevallást az adó tárgyáról, azaz az adó-
köteles lakóingatlanról kell a 2006. január 1-
jei állapotnak megfelelôen benyújtani.

Adóköteles a Tahitótfalu illetékességi te-
rületén lévô, lakásnak, valamint üdülônek
minôsülô, magánszemély ingatlan-nyilván-
tartásba bejegyzett vagyoni értékû jogával
terhelt épület, ha az épület épületrészekre
osztható, akkor az épületrész ( a továbbiak-

ban együttesen: lakóingatlan), feltéve, ha
annak a La. tv. szerinti számított értéke a
100 millió forintot eléri.

A számított érték megállapításához a La.
tv.-ben  meghatározott értékövezeti besoro-
lás átlagértékei szolgálnak alapul. Bevallást
a Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani.

A luxusadóval kapcsolatos kérdéseikkel,
esetleges problémáikkal forduljanak mun-
katársainkhoz.

Cím: 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
Ügyfélfogadás: hétfô:- 8-18-ig

szerda: 8-16-ig
péntek: 8-12-ig

Telefon, fax: (26) 387-123

Tahitótfalu Polgármesteri

Hivatal

Tahitótfalu Polgármesteri Hivatal tájékoztatója

a luxusadó alanyai részére

Szeretettel és tisztelettel adózunk az egy
éve elhunyt II. János Pál pápa emlékének a
következô, általa írt imádsággal.

II. János Pál pápa imája:

„Uram, te a legkisebb segítségért is
önmagaddal ajándékozol meg.
Add, hogy mindig önzetlenül
Tudjak segíteni
Keresztjüket viselô felebarátaimon!

Taníts meg bûneimet megsiratva,
Igaz szívvel megtérni!
Taníts meg másokért élô,
Áldozatos szeretetre!
Add, hogy ne pazaroljam el
Örök javaimat,
Hanem megôrizzem
a megszentelô kegyelem égi köntösét,
legszebb kincsemként ápolva azt!

Gyengeségedben kínod legyen az erôm.
Gyávaságomban bátorságot,
Szenvedésben vigaszt adjon
Tôrrel átszúrt szíved.
A kereszt fénye legyen lámpásom,
S fájdalma út,
Melyen járva eltalálhatok Hozzád.
Ámen.”

Tahitótfalu, 2006. április 24.
Vénusz Gellért, plébános

Öröm és remény…

2005 után immár második alkalommal
nyújt pályázati úton támogatást az Önkor-
mányzat a Tahitótfaluban mûködô civil
szervezeteknek. Az idei költségvetésbôl 2,5
millió forintot szánt a Képviselôtestület a
civilek támogatására, melybôl 1,4 millió
forintot a nagy hagyományokkal ren-
delkezô, az ôszi fordulóban a megye máso-
dosztályban szép sikereket elérô Tahitótfalu
SE kapott, önkormányzati támogatásként. A
fennmaradó 1,1 millió forintra pályázatot írt
ki a Képviselôtestület, melyre a kiírás
szabályainak megfelelôen nyolc szervezet
adta be pályázatát. A civil szervezeteknek
összesen 2,8 millió forintot igényeltek. Az
Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
véleményezte a pályázatokat, és javaslatot
tett a támogatási összeg elosztására, melyet
a Képviselôstület a 2006. április 20-i ülésén
jóváhagyott.

A pályázó civil szervezetek, valamint a
2006-ra megítélt támogatás összege:

Dunakanyar és Térsége Ifjúságának 
Sportolását és Szabadidôs Tevékenységét
Támogató Alapítvány 75 000 Ft
„Tahitótfalu Általános Iskola
Gyermekeiért” Alapítvány 145 000 Ft
Tahitótfalu Közhasznú Íjász SE 125 000 Ft
Tahitótfalui Lovas Sport Egylet 180 000 Ft
Tahitótfalui Tömegsport és 
Szabadidô Egyesület 150 000 Ft
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Alapítvány 250 000 Ft
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 125 000 Ft
Vox Insuale Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület 50 000 Ft

Vaczó Zoltán 

bizottsági elnök

A civil szervezetek támogatásáról

2006. június 20-26-ig ismét nyári tábort
szervezünk! Idén az Alföld városait keres-
sük fel, célunk Debrecen, Békéscsaba,
Szarvas. Utazás különbusszal. Az utazás,
szállás, teljes ellátás és a programok díja:
27.000 Ft. Jelentkezni az iskolában lehet.

Balogh Zsolt, Vaczó Zoltán

Nyári tábor
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Csapatunk játékosállománya télen saj-
nos meggyengült, távozott tôlünk Kane
(Veszprémbe költözött), Vikukel a közép-
hátvéd pedig tartósan sérült. Ezenkívül
Nickmann a második tavaszi meccs után
hat hétre kidôlt a sorból térdsérülés miatt,
Josephus pedig kisebb lábmûtétje miatt
még csak keresgéli régi önmagát. Ráadásul
Hódosi munkahelyi elfoglaltsága miatt
idén még edzeni se tudott. 

Örömünkre szolgál viszont, hogy két ré-
si játékosunk egy éves kihagyás után
visszatért: Szabó Attila sorozatos sérülé-
sek, Miklós Károly pedig szemmûtét után
állt ismét csatasorba. 

Akik érkeztek: Farkas Kálmán (Nógrád
megye II-bôl), Szente Gábor és Gönczi Si-
mon a megszûnt Pócsmegyerbôl, Túri Lász-
ló a Budapest I. osztályból – sajnos öt hete
ô is sérült. Szíjj László régi emberünk, de
tavaly nem játszott, most viszont többször
is kisegített minket – sajnálatos módon
jelenleg ô is sérült. 

Fentiekbôl is látszik, hogy nehéz a hely-
zetünk, ezt az eddigi eredmények is tükrö-
zik:

POMÁZ – TAHITÓTFALU 1-1 (0-1) 
Gól: Josephus

Sokáig vezettünk, izgalmas, jó meccset
játszottunk a III. helyezett otthonában.
Cser Tamás büntetôt vétett.

TAHITÓTFALU – PILISVÖRÖSVÁR 0-4
(0-2)

Nem elég a sok sérült, Batári és Czifferi
három sárga lap miatt ki kellett hagyja ezt
a meccset. Ekkor már a ’Vörösvár volt a
III., ezzel együtt négy ajándékgólt szere-
tünk nekik. 

DUNAKESZI – TAHITÓTFALU 0-0
No comment.
TAHITÓTFALU – VERÔCE 0-1 (0-1) ?
Az ellenfél a télen megerôsödött, el is

vette tôlünk a hatodik helyet. Büntetôt és
két óriási ziccert hibáztunk, megérde-
meltük a vereséget.

KARTAL – TAHITÓTFALU 1-0 (0-0)
Megyei szinthez méltatlan, rettenetes ta-

lajú pályán, ámokfutó módjára ütô-vágó-
rugdosó csapattal próbáltunk játszani. 

A kiegyensúlyozott elsô félidô után
egykapuztunk, gyönyörûen játszottunk,
de három meccsre való ziccert hagytunk
ki, a végén pedig mesególt kaptunk. Rá-
adásul a gól elôtt öt perccel elszabadult a
pokol: a bíró 25 méterrôl szabadrúgást
adott a javunkra, mire a hazaiak lökdösni
kezdték ôt, egyik játékosunkat fejbe dob-
ták, a másikat megütötték, civilek voltak a

pályán, rossz volt nézni… Köszönöm
játékosaimnak, hogy igazi sportember
módjára, nem álltak le verekedni, megôriz-
ték emberi mivoltukat, egyúttal gratulálok
nekik, hogy így tudtak alkalmazkodni a
rossz talajhoz. Csak egy kérdésem volna:
hogyan szabad a 93. percben 9 embertôl
gólt kapni?

Egyébként a mérkôzést jogosulatlan
játékosok szerepeltetése miatt megóvtam,
jó esélyünk van a három pontra 3:0-val.

A Magyar Kupában Solymáron 3:1-re
gyôztünk, továbbjutottunk. Május 3-án,
szerdán 17:00-kor itthon fogadjuk a
Pilisvörösvárt.

A Solymáron és Kartalon mutatott játék
alapján bizakodóak vagyunk, bízunk egy
jó hajrában az ôsz végéhez hasonlóan.

További hazai mérkôzéseink:
Május 7. 17:00 Tahitótfalu – Kisnémedi
Május 21. 17:00 Tahitótfalu – Göd
Június 4. 17:00 Tahitótfalu – Erdôkertes
Június 18. 17:00 Tahitótfalu – Nagymaros

Középmezônybeli tagságunkat igyek-
szünk tartani, jelenleg a 7. helyen állunk, a
kiesô helytôl 12 pontra (óvással 15 pont-
ra).

Turóczi Csaba 

edzô

Focihírek

A Forrás Gyermek-, Szabadidôközpont
rendezésében a „Nap ragyogása Földnek
hajolva” címû 

DIÁKALKOTÓK

IV. ORSZÁGOS TÛZZOMÁNC

BIENNÁLÉJÁN

Csicsay Flóra 11 éves és Ecker Gábor 16
éves volt tanítványunk munkáját emelte ki
elismerôen a zsûri.

Nevük a kiállítás katalógusában is meg-
található.

Sikeres alkotómunkájukhoz és felkészí-
tôjüknek Szántó Sándornak szívbôl gratu-
lálunk.

���

„Ki a Duna vizét issza” címmel környe-
zetvédelmi pályázatot hirdetett a Földrajz-
tanárok Egylete a Fôvárosi Vízmûvekkel

karvetve.
Iskolánk tanulói két kategóriában indul-

tak. A hatodikos 3 fôs csapat (Hartai Kor-
nélia, Borda Tamás és Vaczó Renáta)  „Egy
felhôcseppecske kalandos utazása pohara-
mig” címmel készített írásos pályamûvet.
A tudományos mesét a zsûri harmadik
helyezéssel jutalmazta. 

Ugyancsak harmadik helyezet lett Bándi
Gergô egyéni dolgozata, melynek témája:
„Mit tehetünk a tiszta ivóvízért, az ivóvíz

bázisunk (kutak) védelméért?”
A díjak átadására a fôvárosi Fazekas Mi-

hály Gimnázium dísztermében került sor,
egy konferencia keretében, melyet Ko-
vács Kálmán informatikai miniszter is
megtisztelt.

Külön jutalom egy májusi autóbusz
kirándulás a jászberényi állatkertbe.

Gratulálunk a sikeres pályamûvek készí-
tôinek és felkészítô tanáruknak: Horányi
Sándorné-nak. 

Iskolai hírek
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Kelety Lászlóné, Unger Krisztina

Ebben a hónapban egy olyan család tagja
eleveníti fel a településünkhöz kötôdô emlé-
keit, akinek ôsei a XVIII. sz. óta bejegyezték
magukat Tahitótfalu múltjába, és az itt élôk
nagy tisztelettel emlékeznek a családtagokra.

Az ôsök alapozták meg a család jó hírnevét
és anyagi biztonságát. Unger Benedek
(1740–1781) kovács legényként jött Magyar-
országra, a rövid „Pinka-földi” tartózkodás
után Pestre került. Néhány év után Pest egyik
legelismertebb, legmegbecsültebb mesterei
között tartották számon. Unokája Antal
(1801–1868), felhagyott a kovácsmester-
séggel, az általa alapított vaskereskedés rövid
idôn belül az ország második legjelentôsebb
cégévé vált. Ingatlanok felvásárlásával is foglal-
kozott. Kriszta néni az ôsök tehetôsségét a
családi krónikából vett egyik történettel ér-
zékeltette. Az egyik ôsapja egy alkalommal a
Gellért-hegyen járt és onnan szemlélve a vá-
rost, magában azon kesergett, hogy mennyi
ház van Pesten és neki ezekbôl csak száz van.
Az utolsó magyar király, IV. Károly nemesi
címet adományozott I. Unger Bélának, akirôl a
Pester Lloyd, Budapest német nyelvû napilap-
ja a következôképpen emlékezett meg: „... Bár
a jótékonykodást mindig csendben gyakorol-
ta, a király emberbaráti tevékenysége elisme-
réséül a nemesség sorába emelte.”

Közismert Pollack Mihályhoz fûzôdô kap-
csolatuk. Itt kapcsolódott a beszélgetéshez
Krisztina néni lánya, Várhidy Imréné Kelety
Krisztina. A család házasság révén került kap-
csolatba Pollack Mihállyal, a családi emlékezet
szerint nagy fantáziájú, szorgalmas ember volt.
Kriszta néni a budapesti Szép utcai Pollack ter-
vezte házba gyakran betért, amíg egészsége
engedte, hogy megcsodálja az épület szépsé-
gét. Mesélônk dédapja mûvészetet kedvelô,
mûvészetet támogató ember volt. Barátjának
tudhatta Vörösmarty Mihályt. Megtudhattuk a
beszélgetés kapcsán, hogy az Unger családdal

rokoni kapcsolatba került Erkel Ferenc zene-
szerzô és Lechner Ödön építész. 

(A Tahi nyaralóban kialakításra került Pol-
lack emlékszoba berendezésében segített az
Angliában élô Unger Ödön is.)

A család kötôdése Tahihoz Unger Béla
(1843–1920) elsô feleségének, Pfeffer Adeline
(1856–1879) nagyanyjához, Éger Magdolná-
hoz nyúlik vissza. Ô vásárolta a XVIII. század
végén a Tahi szôlô birtokot. Éger Magdolna
férje, Pollack Mihály 1810-ben építette a prés-
házat és a szüreti házat. Az Unger családhoz
1896-ban került a birtok, amikor Unger Béla
gyermekei, a nagymamai örökséget édesap-
juknak ajándékozták. Az akkor még pincébôl
és emeletbôl álló szüreti házat Unger Béla,
Krisztina néni nagyapja bôvíttette meg. Ekkor
alakul ki az épület „L” alakú alaprajza. A régi
épületszárny emelete a kiugrós erkélyes szo-
bát, két nagyméretû szobát, a szalont, amely
fogadószobaként is funkcionált és az ebbôl
nyíló felsô verandát foglalta magába. A föld-
szinten a hatalmas pince, gyümölcskamra és
további két helyiség szolgálta a ház lakóit. Az
épület új szárnyának négy szobája biztosította
a család nyugodt pihenését. A pincében ma is
látható Pollack Mihály monogramjával és az
1813-as évszámmal ellátott óriási, fagerendák-
ból ácsolt szôlôprés. A kis présházban volt az
ebédlô, az egykori berendezés csak egy darab-
ját tudták megmenteni. Krisztina néni által je-
zsuita stílusúnak említett, pogácsa lábú, vörös
márvány betétes ebédlôasztal jelenleg a Pol-
lack tervezte Nemzeti Múzeumban található.
Az asztal véletlen folytán maradt meg. A hábo-
rú utáni években Krisztina néni veje, Várhidy
Imre talált rá kidobva. Ô kezdeményezte a
Nemzeti Múzeum akkori igazgatójánál az
ebédlôasztal múzeumba való szállítását. Az
élet fintora, hogy az asztal felajánlójaként azt
az ember jegyezték fel, aki az enyészetnek ki-
tette az értékes bútordarabot. Az épülethez
tartozott még konyha, személyzeti szoba és a
kertész lakása. Vendéglátónk megemlítette,
hogy a szalon egyik falára Tahi látképe volt
megfestve, sajnos a festményt ma már nem lát-
hatjuk, lemeszelték. Bízik abban, hogy egyszer
feltárható, bemutatható lesz a falfestmény. 

Nagyapját, Unger Bélát a mezôgazdaság ér-
dekelte, egyetemi diplomamunkáját az alma
termesztésbôl írta. Szeretett gyümölcsfáival
gazdagította villájuk kertjét. Krisztina néni
máig nosztalgiával emlékszik vissza nagyapja
által nemesített alma ízére. A családnak három
kertésze volt. A családi ház kertész lakásában
élt Repárszky János és családja, a Pataksori két
Ungerék tulajdonában levô házban Tóth Fe-
renc és Bozóki István lakott. Kisegítô személy-
zetként dolgozott a családnál Bötkös Margit,
Nagyházúné, akit Vetiként említett Kriszta né-
ni valamint Tóth Ilka. Nagyapja szeretett va-
dászni, a szigeten apró vadra, a Tahi oldalon

nagyvadra vadászott. Hajtóként a falubeliek
lettek felfogadva. A nagypapa puska nélkül is
szerette az erdôt járni. Unger Béla a 10 hektár
birtokra fenyôfát telepített, de a területen
teraszos szôlôültetvényt is kialakított.

A tulajdonosok nyaralóként használták a ta-
hisi házat, a család nagysága miatt beosztották
az itt tartózkodás idejét. Hajóval jöttek ki Tahi-
ba, a csomagokat Budai János lovas kocsival
vitte utánuk. Krisztina néni a nagyapját nem
ismerhette meg, nagymamáját szép, elegáns,
igazságos, igazi viktoriánus beállítottságú
asszonynak írta le. Gondosan ügyelt például az
étkezéskor a tisztességes öltözetre, az unokák
a homokozó ruhában nem ülhettek az asztal-
hoz. Odafigyelt arra, hogy az asztalnál ülôk az
evôeszközöket helyesen használják. Nagy fe-
gyelmet tartott. A család kilenc órakor regge-
lizett, egy órakor gongszó jelezte az ebéd ide-
jét. Aki elkésett, az ebédhez már nem ülhetett
le. A vacsorát fél kilenckor fogyasztotta el a
család. Napközben kirándultak, teniszeztek,
lejártak úszni a Dunára, kerékpárral bejárták a
környéket. Minden évben egy nagy kirándu-
lást tettek, a hegyen keresztül mentek át Vi-
segrádra. Az erdôben „síri csendben kellett sé-
tálni”, nem volt szabad az erdei állatokat a han-
gos beszéddel zavarni. A villába nem volt be-
vezetve a villany, a családnak az volt a véle-
ménye, hogy „rontja a ház hangulatát”. A napi
híreket telepes rádión hallgatták. A sötétséget
a család gyermekei kihasználták, szellemek-
nek öltözve, gyertyával a kezükben riogatták
egymást.

A Tahiban épült Unger kriptát Pfeffer Ade-
line halála után emelték az 1870-es években. A
kápolna ma is a család birtokában van. Sajnos
a tulajdonosok kénytelenek voltak lehegesz-
tetni a kápolna ajtaját a sorozatos fosztogatá-
sok, rongálások miatt. A kripta berendezése
kis oltárból és padokból állt. Az épület szép
arányú, megôrzésre, ápolásra méltó. Állapota
romlik. Családi erôbôl 1980-ban a falakat rend-
be hozták, a tetôre már nem futotta. Jelenleg a
beázások okozzák a legnagyobb gondot. Saj-
nos az épület nem áll mûemléki védettség
alatt, a védettség az épület helyreállítását segít-
hetné.

Az Unger család nem csak nyaralni járt Tahi-
tótfaluba, bôkezû mecénásai voltak közsé-

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és ma
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A hónap régi tárgya

Kontra Imre

sztereóképei 

„a következô napokon is
mindég növekedett, végre 14-dikén egész
erôvel kirohant,mind a felsô,
mind pedig az alsó töltésen által tsapotta
mikor is olly nagyra emel-
kedett az ÁRVIZ, hogy a Helsségnek még
azon részeit is elboritotta ahova
az 1775-diki el nem hatott, magosabb
lévén annál közel egy öllel vagy
amint az akkor már élt kis öreg embe
állitotta 4 schukkal. A kár mellyet
okozott, máshelyeket nem emlivén,
temérdek leomolván még azon házak is
mellyek ama nagy áradáskor meg-
maradtak. Az összeirás szerint kárt szen-
vedett 197 ház nép,mellynek tagjainak
száma 861 fô. Telkes gazdák 2948 .
A beomlott házak részei 202 szoba 155
konyha 195 kamra 100 istáló
13 pincze 4 pajta a szérükbe. A felsô és
alsó utczai négy sor házból
egy sem maradt fen, vagy 3nak némelly
részei és a régi Parochiának melly
ez idô szerint enyim a konyhától fogva
az elsô része. Az egész határ víz
alá temetôdött, minél fogva a vetésekbe

is tetemes károk estek,és tsak
ott maradt valami ahonnét a víz hama-
rabb elment. A N.M. Uraság és fô
szolga bíró Simontsits János Úr gondos-
kodásából elébb kenyeret hoztak a
károsodtaknak: de melyre kevés szükség
volt. Pénzbeli segedelem pedig
azon 15000 ezüst forintból mellyet fel-
séges Királyunk 5-dik Ferdinánd a
maga kamatai jobbágyainak segedelmül
ajánlott, osztogatódott összesen.”

(folytatjuk)

A jegyzôkönyv közreadásánál a másolat
formáját és helyesírását közöljük. Az írás
tulajdonosának segítségét köszönjük.

Továbbra is várjuk az olvasók segít-
ségét, hogy a tulajdonukban levô régi írá-
sok egészét vagy részleteit községünk
lapjában leközölhessük. Az eredeti írá-
sokat a tulajdonosnak visszaszolgáltatjuk.

Szônyi Zsuzsanna, 

Wegroszta Gyula

A Tahitótfalui Református Egyházközség

jegyzôkönyvében az 1838-as „Nagy Árvíz”-re

vonatkozó bejegyzések

Ismét kéréssel fordulunk a község lakossá-
gához. Az idei Eperfesztivál keretén belül
vesszôkosár, és epertermesztés történetét
bemutató kiállítást tervezünk rendezni. Kér-
jük, aki régi vesszôbôl font kosár (hátyi, nôi
kézitáska, puklik, stb.), valamint az eperter-
mesztés irataival, családi fotókon megjelenô
eperföldi munkát bemutató fényképekkel,
újságcikkekkel, szerszámokkal, szakkönyvek-
kel, csomagolóanyagokkal, régi árlistákkal, át-
adást-átvevést igazoló irattal, kiadványokkal
stb. rendelkezik, a kiállítás idejére kölcsönözze.

A felajánlásaik nélkülözhetetlenek a kiállítás
megrendezéséhez. Hisszük, hogy a helytörté-
netileg fontos növény történeti bemutatása,
termelésének megmutatása emelheti a fesz-
tivál sikerét. A kiállítás célja, hogy a látogatók
sokasága a községünkben folyó több mint száz
éves epertermesztést és az abban dolgozó
emberek nehéz munkáját megismerhesse.

A tárgyakat szokás szerint leltárilag vesszük
át és szolgáltatjuk vissza, és mint mindig, a
felajánlott tárgyakért elmegyünk.

Segítségüket elôre is köszönjük.

Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,

Wegroszta Gyula 

Felhívás, kérésgünknek. Az I. Világháború után az elvitt kato-
likus templom harangját saját költségükön új-
raöntették. Az ô adományukból tudták a temp-
lom vörös márvány fôoltárát megrendelni és
felállíttatni. 1933-ban Unger István százezer
aranykoronát ad végrendeletében a község-
nek a falu csatornázására és a sokgyermekes
szegény családok támogatására. A II. Világhá-
ború bombázásakor a villa pincéjét óvóhellyé
alakították, a környék lakossága ott talált me-
nedéket. Krisztina néni édesapja sok tótfalui
legényt mentetett fel a frontszolgálat alól. A
tótfalui katolikus egyházközség 1928-ban
templomuk falára a következô szöveggel ellá-
tott vörös márvány emléktáblát helyezte el:
„Hálából a nagylelkû nagyságos Unger család-
nak nagylelkû adományaiért. 1928” Az emlék-
tábla ma már nem található meg a templom fa-
lán. Egy korábbi generáció és közösség Unger
család iránti tisztelete is indokolja, hogy a
templom falára ismét visszakerüljön a már-
ványtábla.

1944-ben kötött házasságot férjével Kriszti-
na néni. A Kelety családnak is volt Tahiban há-
za. Az egykori mennyasszony ma is hálásan
gondol Tahitótfalu lakosaira. Az esküvôjére
kért váci autók nem jöhettek át az aláaknázott
Dunán, így édesapja a fogattal rendelkezô he-
lyi családokat kérte meg a násznép szállítására.
A tótfalui gazdák kijelentették, hogy nem
hagyják cserben a kisasszonyt, és másnap gyö-

nyörûen felvirágozott kocsijukkal álltak ren-
delkezésére a násznépnek. Az esküvô a kato-
likus templomban zajlott, a fiatalokat Krisztina
néni pappá szentelt bátyja adta össze. 

A háború után a családot Mezôberénybe
telepítették ki, két év után Tahiba költözhet-
tek vissza. A villát több családdal kellett meg-
osztaniuk, Krisztina néni úgy fogalmazott,
hogy ez volt számukra a második kitelepítés. A
nehéz idôkben tanításból élt meg Krisztina
néni és családja, de a külföldön élô testvérei is
segítettek. A régi tótfalui ismerôs családok
(Kristófék, Budaiék) együtt éreztek a család-
dal, sokszor vittek élelemmel teli kosarat a
szûkölködôknek. A történetük érdekessége,
hogy csak 1985-ben kényszereladás útján
került ki a család birtokából a villa. A megpró-
báltatások ellenére, Krisztina néni és családja
hûséges maradt községünkhöz. Ha másik ház-
ban is, de az év jelentôs részében itt élnek,
figyelemmel kísérik a település életét. 

Krisztina néni üzenete: „Szeressék és

segítség egymást a községbeliek.”
Köszönjük a beszélgetést, külön köszönjük

Kriszta néni leányának és vejének, Várhidy
Imrének a beszélgetés elôkészítésében nyúj-
tott segítséget.

A beszélgetés filmváltozatát 2006. május 20-
án 16 órai kezdettel nézhetik meg a Nép-
házban.

A sztereókép olyan térélményt nyújtó fény-
kép, amely egy idôben, a két szem szerint el-
különítve exponált, két kép segítségével jön
létre. A felvétel elkészítéséhez speciális fény-
képezôgép, a fénykép megtekintéséhez szte-
reónézôkére van szükség. A fényképezés kez-
detén már megjelent a sztereókép, a technika
fejlôdésével nézésük hamarosan az otthonok
népszerû szórakozásává vált. Magyarországon
1855-ben mutattak be elôször térhatást nyúj-
tó sztereófényképeket.

Kontra Imre sztereónézôkéje politúrozott
fából készült, egyik oldalán fényt áteresztô
opálüveg, a másik oldalon kerek, lencsékkel
ellátott, a két szemnek kialakított két nézôke
található. A két nézôke között felül ellipszis
formában a következô szöveg olvasható: -
UNIS-FRANCE – alatta 76 STEREOSCOPES –
PARIS 3. A fadoboz tetején felnyitható fedél
van, a fedél belsô oldalán tükröt helyeztek el.
A nézôke jobb oldalán lehet becsúsztatni a
sztereóképeket, a képek kicsúszását kis réz
fül lehajtásával lehet megakadályozni.

A nézôkéhez tizenkettô darab üveglapra hí-
vott sztereókép tartozik, a képek korabeli, az 

Folytatás a 8. oldalon
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Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Hírek a nagyvilágból

Május 27-én 10 órától
a Tahitótfalu Aranyszar-
vas Közhasznú Íjász
Sportegyesület országos
3D vadászíjász versenyt
rendez V. T.A.K.I. kupa
néven a Tahitótfalu ha-
tárában lévô íjászpályá-

ján. A megmérettetés célja az íjászat nép-
szerûsítése mellett, a Tahitótfalu Bajnoka

vándorkupa és a legnépszerûbb kategória
vándordíjának odaítélése.

Minden érdeklôdôt, a hazai íjászokért
szurkolni vágyókat szeretettel várunk!

A verseny támogatói: Tahitótfalu Önkor-
mányzata, Kerecsen Íjász Bt., Eleven világ
Íjász- és Vadászbolt, Visegrádi Ásványvíz,
Piroga WebStudió.

Képíró Gábor

Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú 

Íjász Sport Egyesület rovata

Folytatás a 7. oldalról
Agfa cég töredékes címkéjével ellátott papír-
dobozban találhatóak. Az üveglapok 5,8 x
12,8 cm-sek, az egy lapon levô két fénykép
mérete  külön-külön 5,4 x 6 cm. Egy üveglap
eltér, mérete jóval kisebb, feltehetôen nem
ehhez a méretû nézôkéhez készült.

A fényképekbôl tíz községünkben készült.
Kilenc darab, ebbôl kettô negatív kép, az
1920-as években, a Tahi réten rendezett ün-
nepségen lett fényképezve. Feltehetôen vagy
az elsô tahitótfalui levente csapat megalaku-
lását, vagy az 1910-es évek elején született
férfiak ünnepélyes sorozását örökítik meg a
fényképek. A két sorban álló legényekrôl ké-
szült közeli képen a következô személyeket
sikerült azonosítani: Debreczeni János, Szen-
te János, Becsei János, Oláh Sándor, Sipos
István, Fábián András, Szente István, Hajdú
Mihály, Bán József, Papp János, Debreczeni
Sándor. Háttérben, a Duna túloldalán a Frida-

villa és a körülötte levô épületek jól kive-
hetôek.

Egy sztereókép talán Kontra Imrénét ábrá-
zolja, takarásban levô két személlyel. A felvé-
tel a Szilveszter nyomda, ma Népház udvarán
készült. A fényképen a nyomda ma már le-
bontott kerítés részlete látható, valamint Kiss
Lászlóék háza, amely késôbb összeomlott. A
fényképen még felismerhetô Budai Bálint,
késôbb Gaál Sándorék házának részlete. 

Két sztereókép nem Tahitótfaluban ké-
szült, a képeken levô személyek sem voltak
községünk lakói.

A fényképek tökéletes térhatás nyújtanak,
élvezhetô állapotban maradtak meg.

Köszönjük Hártó Zsuzsannának, Kontra
Bözsi néninek hogy ezt a ritkaságszámba
vehetô képeket és eszközt megôrizték, ren-
delkezésünkre bocsátották. Külön köszönjük
Szabó Istvánnénak, Juliska néninek és
Nagyházú Laci bácsinak a helyszínek és a
személyek azonosításához nyújtott segítségét.

Szônyi Zsuzsanna 

Wegroszta Gyula

A hónap régi tárgya

Kontra Imre sztereóképei 

A WBFSH Sportlótenyésztôk Világ Szö-
vetsége kiválasztotta a 10 legjobb mént.
Ízelítôül bemutatunk néhányat: 

ARGENTINUS:  
Ez a 170 cm marmagasságú mén 35

ivadéka tenyészmén, 51 leánya államilag
elismert kanca. Az ugrósportban a tenyész-
tôk elôszeretettel használják Argentinust.
Fedeztetési díja 2500 euró. 

DARCÓ:
Ez a 26 éves mén még mindig jó egész-

ségben és kondícióban van, fedeztetési
díja 3400 euró. Csikóinak száma több mint
300. Darcó képviseli a legjobb holsteini
vonalakat. Magyarországon is vannak utó-
dai. 

Quidam De Ravel :
Quidam elsô olyan mén a világon amibôl

– Páris-Texas megszületésével – klónja
révén kettô van. Kétségkívül nagy kísértés
volt, hogy pont ezt a mént klónóták, mert
megállta a helyét a sportban, továbbá a
tenyésztésben is. Quidam fedeztetési díja:
4000 euró .

El lehet képzelni, mennyi hasznot
hozhat, ha klónja segítségével meg-
hosszabbítják a francia mén tenyész kar-
rierjét. Magyarországon több csikója is
van. 

Nógrády Gábor, TLSE titkára
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Számítógépszerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
26/593-005

hatter@t-online.hu
web.t-online.hu/hatter94

Számítógép-javítás, karbantartás, rendszer-
karbantartás, 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
E L A D Ó !

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

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

Tel../fax: 26-585-134, 
30/900-1975, 20/556-4663

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Schindler

Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
VÍZ, GÁZ, FÙTÉS, SZANITER KISÁRUHÁZ 

Tahitótfalu, Szabadság út 15. (Kék Duna Szövetkezet udvarán)

Telefon, fax: 26-386-721, 06-30-9515-484

Nyitva tartás: h-p.: 730-1700, szo.: 730-1200

Elkeztük az AEG fali kombi és tárolós készülékek és elek-

tromos vizmelegítôk forgalmazását:

120 l elektromos vízmelegítô akciós ára: 34 400 Ft

Ízelítôül további akciós termékeinkbôl:

Újabb TEKA szett akció, beépíthetô készülékek!

Akciós inox mosogató csapteleppel!

Baxi Main kombi turbós 24 kW 131 000 Ft

Baxi Novula 60l tárolóval 24 kW turbós 264 000 Ft

Ferroli Domicompact 24 kW kombi turbó 142 000 Ft

Alföldi fali WC csésze 12 600 Ft-tól

Viega falbaépíthetô WC tartály fehér nyomólappal 29 600 Ft

Készülékbe szerelhetô HALM keringetô szivattyú 19 900 Ft

Szerelôt keres, segítünk!

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

--  áállllóó--ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm

--  ssvvééddmmaasssszzáázzss

--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  tthhaaii  mmaasssszzáázzss

--  ttaallppmmaasssszzáázzss

--  rreefflleexxoollóóggiiaa

--  ppeeddiikkûûrr

ÁÁpprriilliiss  11--ttôôll  kkoozzmmeettiikkaa  iiss  mmûûkkööddiikk!!

••

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  

vveennddééggeeiinnkkeett  ffooddrráásszzaattuunnkkbbaann::

--  KKoovvááccss  EEddiinnaa  ((7700))  559922--11110022

NNyyiittvvaa::  hh--pp  990000--11990000 óórrááiigg  
sszzoo..::  990000--11440000 óórrááiigg



Tahitótfaluban a benzinkút mellett 
(a Kék Duna Szövetkezet területén)

gumiszerelô mûhely nyílt.

Szerelés, centrírozás, javítás.
Gumiabroncsok nagy választéka.

Nyári akcióink: A nálunk vásárolt gumiabroncsokat
ingyen szereljük fel az autójára! (4 db esetében.)

Nyitva tartás: h–p: 800–1700-ig, szombaton: 800–1300-ig
Tel.: 06-26-585-037, mobil: 06-20-571-1952

Komplett kerék akció! (A VW csoport autóira)
GUMI SI BF GOODICH FELNI ÁR/DB LYUKOSZTÓ
195/65 R 15 „V” Profiler 2 Enzo Kf 32 000 Ft 5/100
205/55 R 16 „W” G-Force Profiler Enzo Kf 42 000 Ft 5/100, 5/112
225/45 R 17 „Y” G-Force Profiler Enzo Kf 49 900 Ft 5/112

Az ár tartalmazza a szerelési költséget is!
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BAUER UTAZÁSI IRODA
REPÜLÔJEGY ÉRTÉKESÍTÉS

FAPADOS JÁRATOKRA IS!

Külföldi és belföldi utazások • Tengerparti nyaralások

LAST MINUTE AJÁNLATOK!
Több mint 50 utazásszervezô iroda ajánlata 

egy helyen.

2025 Visegrád, Fô u. 46. 
(A templomtól 20 m, a Korona Galéria mellett.)

Tel: 26/397-127, 20/9686-566, Eng. sz.: R-1772/98
www.bauerreisen.hu

Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

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 ) 194 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 rádiófrekvenciás 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 689 Ft
Félkemény rézcsô 18-as 662 Ft
Félkemény rézcsô 22-es 842 Ft
PVC csatorna csô NÁ 110 / 2fm 835 Ft
KPE gázcsô NÁ 32 177 Ft
KPE vízcsô NÁ 25 107 Ft

Megnyílt Tahiban a Parkolóban a 

KOLIBRI
Kutya-macska-díszállat bolt

- konzervek, szárazeledelek, magok, mirelit áruk, kiegészítôk.

- bolha-kullancs elleni cseppek, nyakörvek

- papagáj, pinty, teknôsbéka, tavi- és akváriumi halak rendelésre!

-kiegészítôk

Minden hónapban akció!

Tahi Szabadság téri Parkoló

DORCA KFT.
Épülettervezés,

kivitelezés

Cím: 2021 Tahitótfalu,
Tamási Áron utca 1/B.

Telefon/fax: 

06-26-585-170, 
585-171

06-20-960-4288

Fénymásolás a

TOPÁN
Cipôboltban!

Oldalanként 

20 Ft
Tahitótfalu, 
Hôsök tere
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A „Kék Duna” Kereskedelmi és Szolgál-
tató Szövetkezet (Székhelye: 2021 Tahi-
tótfalu, Szabadság út 15. sz.) IGAZGA-
TÓSÁGA ezúton értesíti valamennyi tagját
és kívülálló üzletrész tulajdonosát, hogy

2006. május 19-én (péntek) de. 9,00 órai
kezdettel

KÖZGYÛLÉST

tart, melyre ezúton tisztelettel

MEGHÍVJA.

Közgyûlés helye: „Kék Duna” Kereske-
delmi és Szolgáltató Szövetkezet Tanács-
terme (2021 Tahitótfalu, Szabadság út 15.
sz.)

NAPIRENDI JAVASLAT

1. Igazgatóság beszámolója a 2005. évi
gazdálkodásról, a mérleg- és eredmény
kimutatás ismertetése.

Tájékoztató a 2006. évi gazdasági elkép-
zelésekrôl.

Elôterjesztô: Igazgatóság Elnöke

2. Felügyelô Bizottság beszámolója a
2005. évi tevékenységérôl, javaslat a mér-
leg- és eredmény kimutatás elfogadására.

3. A 2005. évi zárszámadás és mérleg el-
fogadása, könyvvizsgálói jelentés.

4. Egyéb témák megtárgyalása (határo-
zati javaslatok).

Határozatképtelenség esetén a megis-
mételt közgyûlés azonos helyen és napi-
rendi javaslattal EGY ÓRÁVAL késôbb ke-
rül megtartásra, mely az eredeti napiren-
dek tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes.

Tahitótfalu, 2006. április 24.

Tisztelettel:

„Kék Duna” Kereskedelmi és  

Szolgáltató Szövetkezet  

Igazgatósága

Értesítés 

közgyûlésrôl

Idén is megrendezésre kerül a Kihívás
Napja, melynek célja, hogy felhívja a figyel-
met a sportra, a közösségi játékokra, az
egészséges életmódra és kedvet teremtsen
a rendszeres sportoláshoz. 

2006. május 24-én 000–2100 között a tava-
lyihoz hasonló, sokszínû programkínálattal
várunk minden mozogni vágyó tahitótfalui
lakost. 

Részletes programok a hirdetôkön lesz-
nek olvashatók.

Szervezôk

Kihívás Napja

2006. május 24.

Minden olyan család, amely 3 vagy több
gyermeket nevel, tagja lehet a Nagycsaládo-
sok Országos Egyesületének. 

Ennek módja, hogy a kitöltött belépési
nyilatkozatot eljuttatja az országos központ-
ba. (NOE, 1056 Budapest, Március 15. tér
8.) Az éves tagdíj 2006-ban 3.600.- Ft.

Nagyon sok elôny, kedvezmény jár a tag-
sággal, amirôl szívesen tájékoztatok minden
érdeklôdôt. 

Belépési nyilatkozat letölthetô az inter-
netrôl a www.noe.hu címen, illetve én is
szívesen juttatok mindenkinek.

Információ:

Kovács Bálint, 
2017 Pócsmegyer, Móricz Zs. u. 12.
Tel: 06 (26) 395-612; 
06 (20) 886-1927
e-mail: kovacs.balint.@freemail.hu

Szabó Judit, 
2021 Tahitótfalu, Hôsök tere 7.
Tel.: 06 (26) 386-708;
e-mail: szigethangja@dunainfo.net

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Kovács Bálint

NOE Szentendrei-szigeti csoport 

csoportvezetôje

HOMEOPÁTIÁS ELÔADÁS

TAVASZI ALLERGIÁK, EGÉSZSÉGMEGÔRZÉS

2006. MÁJUS 15-ÉN,
HÉTFÔN 18 ÓRÁTÓL

MEGHÍVOTT ELÔADÓ: 

DR KOVÁCS GABRIELLA

HELYSZÍN: 
POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ZENEISKOLA BÉKE ÚTI TANTERME

BELÉPÔDÍJ: 500 FT

JELENTKEZNI LEHET:
SERGYÁNNÉ KIS BERNADETT 385-862

VACZÓNÉ MOLNÁR JUDIT 385-849

Nagycsaládosok figyelem!

Újraszervezôdik a Nagycsaládosok Országos

Egyesülete (NOE) Szentendrei-szigeti csoportja.

Március 25-én megalakult a Fidelitas
tahitótfalui csoportja, és Karácsony Ádámot
választotta elnökévé. 

A Fidelitas célja a fiatalok számára szín-
vonalas programokat szervezni, és össze-
tartó polgári közösséget teremteni.
Szeretettel várjuk az érdeklôdôk jelent-
kezését és részvételüket jövôbeli ren-
dezvényeinken. 

Karácsony Ádám, 20/824-4581

Fidelitas

Tahitótfaluban
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Pol-
gármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: 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.

Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •
CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ – Szentendre,
Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-ig, tel.: 06 40
38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-
ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-100 – TIGÁZ 2 Kft.,
Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax: (47) 361-
892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, rendel:
H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás:
hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-7125 • GYER-
MEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszüneti
napokon 9–13-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.: 312-650 •
GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060,
nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 13–16, kedd,
csüt. 7.30–11, páratlan hét péntek 8–11; adminisztrációs
rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt. 11–12, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 30 9216-193, rendel hétfô, szerda, páros hét pén-
tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-
ciós rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei
Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12., III., tel.: 06 1
374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan,
Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd,
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104 •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
312-788, ügyf.: hétfô, csüt.: 8.30–12-ig új jelentkezôknek,
12.30–15-ig régieknek • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u.
2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 1–3., tel.: 503-300/482 (népességnyilv.), 503-300
(útlevél, jogosítvány), 503-382 (gépkocsi), ügyf.: hétfô: 13–17-
ig, kedd, csüt.: 8–16-ig • ORVOSI ÜGYELET – (Tahitótfalu
éjszakai) 17–07 óráig, tel.: 387-030 • ÓVÓDÁK – Tahi,
Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.:
387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4.,
tel.: 387-123, 387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda
8–12-ig és 13–16-ig, pént. 8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.:
387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, csütörtök,
péntek 8–12 és 12.30–15.30; szerda 8–12, 12.30–14.30;
Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd
8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és
12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082
• RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501
– 444 • RENDÔRSÉG – tel.: 107 vagy 310-233; Szentendre,
Dózsa Gy. út 6/A. • RENDÔRÖRS – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140, 06 30 406-7041• RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807• SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2., ügyf.: hétfô, csüt. 8–15,
pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-731 • TAKARÉKSZÖVET-
KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7,40–17-ig, kedd–csüt.
7.40–15-ig, pént.: 7.40–11.30-ig • TERHESGONDOZÁS –
tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától •
TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô
13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig • VÍZMÛ –
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796

Május 1. A tavasz teljes hatalmába lépésé-
nek örömünnepe. Sokhelyt a legények az
erdôben töltötték az éjszakát, ittak, táncoltak,
vidám nótákat énekeltek. Hajnalfelé hazain-
dultak májusfát állítani. Délelôtt istentisztelet
után a leánysétát szokták megtartani, délután
pedig majálist rendeztek. Termônap a ken-
derre, üresnap a borsóra. Tiszta ideje jó búza-
termést jósol.

Május 4. Flórián. A XVII. század elejétôl
tûzpatrónus, a ház tûzvész elleni védôszentje.
Tûztiltó nap, vetônap a tengerire.

Május 12-14. Pongrác, Szervác, Bonifác –
egy néven fagyosszentek, ezért természete-

sen termésjósló, s a palánta ültetésre üres
napok.

Május 20. Áldozócsütörtök. Teljes asszo-
nyi dologtiltó nap. Az e nap megivott bor
vérré változik, ezért a betegeket bôven itatták
borral, az egészséges és vérmes emberek
pedig „szesszel böjtöltek”.

Május 25. Orbán. Ekkor kezdenek a mé-
hek rajzani. Orbán fô patrónusa a szôlôsgaz-
dáknak. Szobrát már a XVII. századtól felvirá-
gozva hordozták körül a szôlôskertekben. Ha
esett az esô, a sárban vonszolták. A Dunántúl
némely helyén Orbánt „kiseprôzik a sutból”,
azt kiabálva, hogy nem lesz több hideg.

Kalendárium – Május, Ikrek hava

Felhívjuk a kedves szülôk figyelmét, hogy
2006. május hónapban mindkét óvodában
beiratkozás lesz.

Várjuk azokat a gyermekeket, akik 2006.
december 31-ig betöltik a 3. életévüket.

A felvételre hozza magával a gyermek
személyi adatait, lakcímbejelentôjét és a
TAJ számát.

2021 Tahitótfalu, Petôfi S. út 12. – 1. sz.
óvoda, tel.: 385-055

2022 Tahitótfalu, Almásy L. u. 17. – 2. sz.
óvoda, tel.: 387-178

Nyári szünet az óvodákban

Tahi 2. sz. óvoda: 2006. június 12-tôl – jú-
lius 21-ig.
Nyitás: 2006. július 24. (hétfô)

Tahitótfalu 1. sz. óvoda: 2006. július 3-tól –
augusztus 11-ig.
Nyitás: 2006. augusztus 14. (hétfô)

Beiratkozás az óvodába

A vállaltaknak megfelelôen 2004. május
1-re teljesen befejezôdött Magyarországon a
fogyasztóvédelmi jogharmonizáció, ugyanis
Magyarország nem kért átmeneti mentes-
séget, se egyéb speciális igénnyel nem állt
elô. A többéves harmonizációs folyamat
eredményeképpen mintegy ötven módosí-
tott, illetve új jogszabály lépett életbe.

Fontos szabály, hogy magyar nyelvû tájé-
koztató nélkül nem árusítható termék és
nem nyújtható szolgáltatás Magyarorszá-
gon. A külföldrôl behozott termékek ese-
tében pedig az idegen nyelvûvel azonos tar-
talmú magyar nyelvû használati és kezelési
útmutatót is mellékelni kell.

Minden terméken szerepelnie kell a ter-
mék pontos megnevezésének, származási
helyének (ha az nem valamelyik EGT tag-

ország), a gyártó vagy forgalmazó nevének
és címének, valamint – az árú jellegétôl füg-
gôen – még további információknak, me-
lyek segíthetik a fogyasztó döntését.

Vita esetén nem a vásárlónak, hogy nem
kapott, hanem a forgalmazónak kell bizo-
nyítania, hogy a szükséges tájékoztatást
megadta a fogyasztónak.

Az ár feltüntetésével kapcsolatban sza-
bálytalan az „x forint + áfa” jelölés.

A csomagolóanyagokat és az üvegeket a
kereskedô köteles visszaváltani, nem köt-
het ki semmilyen feltételt, ha árul olyan tí-
pust, és betétdíjat számolt fel rá.

A szavatossági idô 2003. július 1-jétôl két
év lett.

Forrás: Gazdasági Hírtükör 2006. március

Fogyasztóvédelem


