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Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu

Emlékezés

A tartalomból:

1848.
március 15-re

Önkormányzati hírek

2.

A hónap régi tárgya

5.

Kire s mire legyen büszke a
magyar

Petôfi naplójából (részlet)
„A Pilvax kávéházban azt határoztuk,
hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. Elôször az orvosokhoz mentünk. Szakadt az
esô, amint az utcára léptünk, s ez egész késô
estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a
görögtûz: a víz nem olthatja el.
Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a
jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben egyaránt percenként növekedô sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem elszavaltatták a «Nemzeti-dal»
-t. Mindkettôt kitörô lelkesedéssel fogadták,

A húsvétról
A nagyböjt minden felkészülése a mi
bensô megújulásunkat célozza, hogy szabaddá válhassunk az Isten újjáteremtô, tág
horizontokat megnyitó, örömteli misztériu-

Húsvét: az ünnep és
a szokások

7.

Márciusi színek

s a refrénben elôjövô «esküszünk»-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg,
mely a téren állt.
Folytatás a 4. oldalon
mainak befogadására.
Szentviktori Ádám a húsvét megújító erejét énekli meg himnuszában. Áldott, boldog
húsvéti ünnepeket, frissítô, szép tavaszt
kívánok!
Vénusz Gellért plébános
Folytatás az 5. oldalon

Márciusi programok
2008. március 7. (péntek) 14.00
„Nemzeti jelképeink” címmel kézmûves
foglalkozást tartunk gyerekeknek a 194849-es forradalom és szabadságharc emlékére! Számos program várja az érdeklôdôket, többek között: gyertyaöntés, krumpli-

6.

puska készítés, gyöngyfûzés, zászlókészítés stb. A program ingyenes!
Helyszín: Tahitótfalu Faluház (Tótfalu
Szabadság út 2.)
Folytatás az 5. oldalon

és hangulatok

9.

1% felhívások

14.

Önkormányzati
hírek
Február 14-re összehívott testületi
ülésen nem volt jelen Budai Mihály polgármester és Wágner Péter képviselô.
A 2007. évi költségvetés módosítását, és a 2008. évi költségvetést a testület elfogadta.
Dr. Bazsa Márta kérésére, a Tahiban
lévô orvosi ügyelet részére, hordozható EKG berendezés és defibrillátor vásárlásához 147 ezer forint erejéig a
Testület hozzájárulását adta.
A gyermekorvosi rendelô további
egy helyiséggel bôvül, a volt orvosi
ügyelet rovására.
Folytatás a 2. oldalon

F Békés, örömteli húsvéti ünnepeket és boldog nônapot J
kíván kedves olvasóinak az önkormányzat
f
f
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Tahitótfalu

2008. MÁRCIUS

Községi Tájékoztató
Január 31-ig vagyonnyilatkozatot kellett
leadni a képviselôtestület tagjainak. Ennek a kötelezettségének határidôig Nagyházú Miklós, Verebes Sándor és Wágner
Péter nem tett eleget, míg Csörgô Mihály
és Magyar Gábor hiányosan (hozzátartozói vagyonnyilatkozat nélkül) adta le.
A március 15-i ünnepség mûsorához
szükséges 2-2 db. huszár-, ill. gyalogos katona jelmez megvarratására, valamint
néptáncosok közremûködésére 200 ezer
Ft, mely átcsoportosításához hozzájárult a
Testület. Ezt az összeget a Díszpolgári cím
adományozásához rendelt keretösszegbôl
biztosítjuk. Az idén nem lesz kiosztva ez a
díj, mert elôzô év december 31-ig nem érkezett jelölés.
Február 21-én kis háziünnepség keretében megnyitottuk a Faluházat. Az épület
tisztasági festése után végre beköltözhetett a mûvelôdésszervezô irodája. Most
már szép fokozatosan fel lehet tölteni
programokkal.

A népszavazás kapcsán, a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjait megválasztotta
a Képviselô-testület. A település intézményeinek alapító okiratainak szükséges
törzskönyvi bejegyzéseit módosítottuk.
Szervezési és Mûködési Szabályzat
Módosítását is tárgyalta a Testület. Elfogadta a közbeszerzési eljárásokhoz szükséges Közbeszerzési Tervet. Megrendeltük a Csallóköz u. geodéziai felmérését
65.000,– Ft-ért, mely majd az útépítési tervek készítéséhez szükséges.
Február 21-ére Falugyûlést hívott
össze a Képviselô-testület. Budai Mihály
polgármester, valamint Verebes Sándor és
Wágner Péter képviselôurak hiányoztak.
A javasolt napirendek mellett a nagy létszámban megjelenteket elsôsorban a szemétszállítás körüli anomália érdekelte. A
válaszadásban és a problémák orvoslásában segítettek a kaposvári cég képviselôi,
és a közbeszerzési eljárást lebonyolító Dr.
Ôszi Tamás.

Felhívás!

Anyakönyvi hírek

Lomtalanítás

Tahitótfalu Önkormányzata és Környezetvédelmi Bizottsága 2008. március 29-én,
szombaton (esô esetén a következô szombaton) Tahitótfalu oldalon, a híd északi
részén lévô gátnál gáttakarítást szervez.
Várunk minden segíteni akarót reggel
8.00 órától a helyszínen!

2008. évben eddig született 3 leány és 1
fiú, összesen 4 gyermek.

Ismét sor kerül tavaszi lomtalanítási
akciónkra a következô idôpontokban:
• 2008. április 4. (péntek) – zöldhulladék gyûjtés, max. 1 m3 ingatlanonként
zsákban, vagy összekötözve. Kérjük a
zsákokat reggel 6 óráig kirakni az ingatlanok elé.
• 2008. április 19. (szombat) – veszélyeshulladék gyûjtés 08.00–12.00-ig a Tahi
parkolóban és a Kék-Duna Szakszövetkezet elôtt.
• 2008. április 21. (hétfô) – lomtalanítás
a tótfalui részen. Kérjük a lomokat elôzô
napon kirakni az ingatlanok elé.
• 2008. május 5. (hétfô) – lomtalanítás a
tahi részen. Kérjük a lomokat elôzô
napon kirakni az ingatlanok elé.
• Csak az elszállító tehergépkocsival megközelíthetô helyre pakoljanak ki!
Ne tegyenek ki 50 kg-nál nehezebb tárgyakat, sittet, törmeléket stb.
• Kérjük mindenki vegye igénybe lomtalanítási akciónkat, mellyel szeretnénk az
illegális hulladék lerakást csökkenteni,
ezzel védeni környezetünket!
• Kérjük a szelektív gyûjtôk szabályos
használatát! A szabálytalan használat
kárt és költségnövekedést okoz.
• 2008. április 1-tôl csak a Polgármesteri
Hivatalban átvett, felmatricázott kukából, vagy feliratos zsákból (Otto Kft.
vagy KVG Rt.) viszik el a lakossági hulladékot.
• A Remondis Kft.-tôl (volt Otto Kft.) vásárolt zsákokat 2008. június 31-ig viszi
el a szolgáltató.

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Az iskola-óvoda társulás ügyében Dunabogdánnyal elkezdett tárgyalásokat nem
folytatjuk. Az egyeztetések során kialakult
feltételek Tahitótfalu számára nem elônyösek, és a két település álláspontja nem
közeledett egymáshoz.
Az Oktatási, Informatikai és Tájékoztatási Bizottság új tagjának megválasztották
Szabó Judit képviselôt.
A Helyi Építési Szabályzat módosítási javaslatait megküldtük a tervezôirodának,
amely egységes szerkezetbe foglalja a
meglévôvel, hogy a szakhatósági és egyéb
egyeztetéseket ez alapján el lehessen kezdeni.
A saját konyhán biztosított élelmezés
nyersanyagnormáját 5%-kal megemelte a
Képviselô-testület. Így az óvodások napi
284,- Ft-ot, a napközisek (háromszori étkezés) napi 406,- Ft-ot fizetnek 2008-ban.

Eboltási értesítô
Az ebek 2008. évi kötelezô veszettség
elleni védôoltásáról és féregtelenítésérôl.
/81/2002 (IX. 4.) FVM rendelet)
Az összevezetéses eboltás helye, ideje:
– Tahitótfalu, Kossuth L u. Dunapart 2008.
márc. 20. csütörtök, 9-11 és 14-16 óra,
– Tahi, Hajóállomás 2008. márc. 28. péntek, 9-11 óra.
Oltást beadatni lehet még 2008. márc.1tôl ápr. 15-ig az Állatorvosi Ambulancia rendelôjében, Tahi, Elekfy J. u.4. Hétfôtôl- péntekig 16-18 óra, szombaton 9-12 óra között.
Az oltás ára: 2700 Ft/kutya. A féreghajtó
gyógyszer ára: 150 Ft/tbl. Adagja: 1 tbl./10 kg.
Házi oltás igényét a 26 387 177 telefonon
lehet kérni. Azt a kutyát, amely egy éven belül
veszettség elleni oltásban részesült és az utolsó veszettség elleni oltástól egy év még nem
telt el, az oltásra elvezetni nem szükséges.
Minden 3 hónaposnál idôsebb ebet veszettség elleni oltásban kell részesíteni, az oltás
elmulasztása szabálysértésnek minôsül.
Fontos: Kérjük, hogy az eboltási igazolványt mindenki hozza magával!
A kutyákat biztonságos nyakörvvel és
pórázzal kérjük az oltás helyére felvezetni!
Az évenkénti oltás és féreghajtás kötelezô!
Tóth János jegyzô
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Megszülettem!
2008. január 22-én, nevem Huber Alexandra
2008. január 28-án, nevem Benke Adina Leila
2008. február 6-án, nevem Tarpai Alexa
2008-ban eddig házasságot kötött 2 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Král Anita, 17 éves, Kertész u. 15.
Alanyai Rozália, 49 éves, Tahitótfalu
Sas Elisabeta, 83 éves, Kós K. u. 7.
Bencsik András, 76 éves, Móricz Zs. u. 44.

Polgármesteri Hivatal
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Önkormányzat

Községi Tájékoztató

Mennyibôl és mire? Tájékoztató Tahitótfalu
Önkormányzat 2008. évi költségvetésérôl
2008. február 14-ei ülésén a képviselôtestület elfogadta a Pénzügyi Ügyrendi Ellenôrzô Bizottság alapos elôkészítôi munkája
után elôterjesztésre került 2008. évi költségvetést.
Községünk költségvetésének forrás oldalának jelentôs tételei: az állami támogatás
összege, mely ebben az évben 320 M Ft, az
átengedett valamint a helyi adók összege,
amely 292 M Ft. a fejlesztési célú hitelkeret
amely 270 M Ft. Ezt a jelentôs bevételi oldalt kiegészítve az egyéb bevételekkel,
mint kamatbevétel, osztalékbevétel, bérleti
díjbevétel, kiadja a forrásoldal összegét,
mely esetünkben 934.6 M Ft.
Ebbôl a bevételbôl kell terveznünk, a kiadási oldalt. Az idei évben jelentôs hangsúlyt
kap intézményeink felújítása, karbantartása, állagmegóvása. Ezek költségvonzatának
betervezése az Építési Bizottság részletes
felmérése kimunkálása, javaslattétele után
tételes kalkuláció alapján lett tervezve. Ez a
kiadási oldalon 40,7 M Ft-os költséget jelent. Az utak karbantartására 15 M Ft–ot ál-

lítottunk be. Tisztában van a képviselô-testület azzal, hogy ennek az összegnek a háromszorosa sem lenne elég ahhoz, hogy
útjaink állapotán jelentôsen változtasson,
de bizakodásra adnak okot a beadott pályázatok, melyek sikere esetén érezhetô lesz
ezen a téren a fejlôdés. Nagyon sok munka
van e mögött, ami megtérülni látszik.
Magára a mûködésre: gazdasági, egészségügyi, oktatási ágazatra összességében
345 M Ft-ot kell fordítanunk.
Kulturális célokra, ideértve rendezvényeinket, nemzeti ünnepeken való méltó megemlékezést, a népmûvelôvel kapcsolatos
személyi kiadásokat, a faluház mûködési
költségeit 4 M Ft-ot terveztünk. A 10. jubileumi eperfesztivál megrendezését teljes egészében idegen, un. szponzori forrásból
kívánjuk finanszírozni.
Községünkben mûködô civil szervezetek
támogatására az elôzô évihez hasonlóan 1,2
M Ft-ot kívánunk szétosztani, melyet a civil
szervezetek pályázat útján nyerhetnek el.
Az összeg mértékének odaítélésénél meg-

Tájékoztató a Pénzügyi, Ügyrendi,
Ellenôrzô Bizottság elnökétôl!
Tisztelt Olvasó!
Rövid tárgyszerû tájékoztatást szeretnék
adni a falugyûlésen elhangzottakkal, a vagyonnyilatkozatok leadásával és a Képviselô-testületi ülésrôl való távolmaradásokkal kapcsolatban.
A falugyûlésen több munkánkat segítô
javaslatot és több esetben jogos kritikát is
kapott a Képviselô-testület. Szeretnék kicsit a képviselôi oldalról is néhány észrevételt tenni, beszámolni a nehézségekrôl,
melyekkel képviselôként szembesülünk –
nem mentség keresése végett – kizárólag
tájékoztató célzattal.
Jelenleg a megválasztott 14 fôs testület
helyett 11 képviselô hozza meg rendre a
döntéseket.
Budai Mihály polgármester megbetegedett,
ami egyelôre bizonytalan ideig tartó távolmaradását jelenti. Ôt erre az idôre Dr. Sajtos
Sándor alpolgármester úr helyettesíti teljes
jogkörrel, törvényesen a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban elôírtaknak megfelelôen.
Verebes Sándor és Wágner Péter Antal távollétei a testületi ülésekrôl már rendszeressé váltak. 2008-ban hat képviselôtestületi
ülésbôl öt ülésrôl Verebes Sándor munkahelyi beosztása miatt részlegesen, Wágner Péter Antal öt teljes testületi ülésrôl maradt
távol.
Visszatérve a falugyûlésre, az ott elhangzott kritikákat a testület igyekszik körülte-

kintôen orvosolni.
A másik probléma a kisebb létszámú testület mellett, hogy bizonyos körökben felerôsödni látszik a Testület lejáratására irányuló magatartás. Ezért tisztelettel kérem ezeket
az embereket, hogy a község bárminemû
tájékoztatása ne alaptalan vádaskodásokból
és pontatlan adatok közlésébôl álljon.
A következôkben tájékoztató a vagyonnyilatkozatok leadásáról:
A képviselônek minden évben jan. 01-tôl
számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell adnia a 2000.évi XCVI. Törvény
alapján.
Ennek a kötelezettségnek határidôre a
követezô képviselôk tettek eleget:
Budai Mihály, Dr Sajtos Sándor, Vaczó
Zoltán, Karácsony Ádám, Szabó Judit,
Schottner Jánosné, Törökné Kelemen
Ildikó, Kubanek István,Gaál Sándorné.
Hiányos, kiegészítésre visszaadott nyilatkozat: Csörgô Mihály, Dr. Magyar Gábor
(a hozzátartozói nyilatkozatot pótolni kell).
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének határidôre nem tett eleget: Nagyházú
Miklós, Verebes Sándor, Wágner Péter
Antal képviselôk. Tiszteletdíjuk folyósítása
a vagyonnyilatkozatuk leadásáig felfüggesztésre került, hivatkozva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. §
-ban leírtakra.
2007. évben is volt tiszteletdíj megvonás.

határozó szempont lesz ismét községünk
kulturális életében vállalt aktivitásuk mértéke. Egyéb szervezetek támogatására
(tûzoltók, orvosok egyéb nem helyi szervezetek) 1,3 M Ft-ot különítettünk el a költségvetésben.
A gát tervezésére ebben az évben még 3
M Ft-ot kell fizetnünk.
Ételszállító kocsi beszerzésére 5 M Ft lesz
költhetô (döntés több árajánlat bekérése
után).
Nagy beruházások pályázati úton történô
megvalósulása esetén a pályázati önrészt a
befektetési jegy értékesítésébôl, vagy a hitelkeretbôl tudjuk biztosítani.
Az elôzô évekhez hasonlóan, ebben az
évben is a kiegyensúlyozott gazdálkodásra
törekszik a képviselô-testület. Erre nyújt garanciát többek közt a kissé alul tervezett bevételi oldal, és célszerûségre, megvalósíthatóságra alapuló kiadástervezés.
Tisztelettel:
Gaál Sándorné
Wágner Péter Antal három hónapi tiszteletdíja nem lett kiutalva, a vagyonnyilatkozat
tételi kötelezettség késedelme miatt.
Az eddig felsorolt információk tények,
egy képviselô lejáratása sem volt cél.
Végezetül szeretném elmondani, amit a
falugyûlésen is, nem állítom azt, hogy nincsenek problémák. Igenis vannak, és a Képviselô-testületnek az a célja, hogy megoldja
azokat a község lakói számára legelônyösebb módon. Ezért tisztelettel arra kérek
mindenkit, hogy vegyük észre a jó dolgokat
is, és néha ne féljünk kimondani azt, ha valamivel elégedettek vagyunk. Erre nagy
szüksége van egy Képviselô-testületnek is.
Nem csak a kritika, hanem a dicséret is viheti elôre a dolgokat, mivel erôt, kitartást
ad a folytatáshoz, amire nagy szükségünk
van a mai nehéz idôben különösen.
Tisztelettel:
Gaál Sándorné, a Pénzügyi, Ügyrendi,
Ellenôrzô Bizottság elnöke

TelepülésközpontFalufórum
Az Önkormányzat településközpont fejlesztését tervezi a Sportcsarnok–NépházPintérház–Csapás a pékségig területek bevonásával. E témában a Képviselô-testület
2008. március 20-án (csütörtökön) 17.00
órától lakossági fórumot tart, melyre minden érdeklôdôt szeretettel várunk.
Helyszín: Népház
Tahitótfalu Önkormányzat
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Községi Tájékoztató

Pályázati kiírás
1. A pályázat célja
Tahitótfalu Község Önkormányzata a közmûvelôdési, kulturális, oktatási, sport és
szociális területen mûködô civil szervezetek számára vissza nem térítendô támogatást nyújt Tahitótfalu közéletét, fejlôdését elôsegítô céljaik megvalósításához.
2. A támogatásra rendelkezésre álló forrás és az elnyerhetô támogatás
2008-ban a támogatásra szánt pénzkeret
1 200 000 Ft.
3. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu
székhellyel rendelkezô
- Alapítványok
- Egyesületek
- Jogi személyiséggel rendelkezô szervezetek
- Jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetek
amelyek részére az önkormányzat a 2007.
évi tevékenységük értékelése alapján, illetve a 2008. évi önkormányzati rendezvények elôkészítésében és lebonyolításában
vállalt kötelezettségük esetén állapít meg

Emlékezés 1848.
március 15-re
Folytatás az 1. oldalról
Landerer nyomdájához mentünk, amely a
legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és
a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték.
Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s
ezrenként osztották szét a nép között, mely
azokat részeg örömmel kapkodta. Délután

támogatást.
Nem nyújthatnak be pályázatot
- Pártok
- Önkormányzati fenntartású intézmények
- Közalapítványok
- Azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi
CLV. törvény 26 § (d./ pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.
4. A pályázat anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével
lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban (Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) vehetô át.
5. A támogatási döntés, az elbírálás határideje
A támogatások odaítélésérôl a Kulturális és
Sportbizottság javaslatára a képviselôtestület dönt legkésôbb 2008. 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.
2009. 01. 31-ig beszámoló benyújtása

három órára gyûlést hirdettünk a múzeum
terére, s a sokaság eloszlott.
A szakadó esô dacára mintegy 10000 ember gyûlt össze a múzeum elé, onnan a városházához mentünk. A tanácsterem megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácskozás
után a polgármester aláírta a 12 pontot.
Óriási lelkesedés tört ki!...
- Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics
börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és
legtöbbször hallható kiáltásai. A választmány legalább húszezer ember kíséretében

Helyesbítés, avagy mire
is jó a „szélkakas”
Lapunk 2007 novemberi számában „Szentendre Kincse” címmel megjelent írásban
tévesen jelent meg Sziráki Demeter tahitótfalui bádogos mester neve. A tavaly szeptemberben megrendezett KINCS Expón
„szélkakas” becenévre hallgató találmányát
állította ki. Mivel a cikkbôl nem derült ki,
hogy mi is ez a már 1937-ben édesapja által a
Szabadalmi Hivatalnál bejegyeztetett találmány, ezért a helyesbítésünk mellett egy kis
kiegészítéssel is élnénk:
A találmány – névadójától eltérôen – tulajdonképpen nem a szélirányt jelzi. Ugyan ez
a szerkezet is a tetôre kerül fel, ám a toronycsúcs helyett a kéményre kell felszerelni. Azáltal, hogy megnöveli a kémény magasságát,
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a huzat fokozásával a tüzelôberendezés hatásfokán javít. Ám a mester bevallása szerint
nem ebben rejlik a nagyszerûsége, hanem
abban, hogy meggátolja a szénmonoxid a
kéménybe, ezáltal a lakásba való visszaáramlását. Az ÉMI és KERMI tanúsítvánnyal is rendelkezô huzatfokozó kéménytoldat a szél
szívóerejét használja ki. A téma aktualitásához nem férhet kétség, hisz a fûtési szezon
kellôs közepén járunk. Gratulálunk a találmányhoz, kívánjuk, hogy a gyártással-forgalmazással kapcsolatos terveik valóra váljanak.
Szabó Judit

6. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendô támogatás, melyet a támogatott szervezet célja
szerinti tevékenységének, mûködésének
költségeire használhatja fel 2008. december 31-ig.
7. A pályázatok beadásának módja, helye és határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2008.
március 31. 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal (Tahitótfalu, Kossuth Lajos
u. 4.)
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra írják rá: „civil pályázat”
Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétôl számított 5 napon belül egy alkalommal lehetôség van.
Formailag nem megfelelô pályázatok elutasításra kerülnek.
8. További információ
A pályázattal kapcsolatos további információ Dr. Magyar Gábortól kérhetô a 06-70331-6091 telefonszámon.
Községi Önkormányzat

fölment Budára a helytartó tanácshoz és
elôadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab
írót diadallal hozta át a töméntelen sokaság
Pestre.
Ez volt március 15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé
teszik a magyar történelemben.”
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Márciusi programok

A húsvétról
Már az ég nem oly borús,
a tenger sem oly vad, oly bús,
földi lejtônk kivirult.
ujrazöldel a kopár,
ujra meleg a sugár,
Mivel a tavasz kigyúlt.

Élet a Halált veri,
s már az ember megleli,
mit úgy fájt elveszteni:
az édennek kéjeit.
Kardját leeresztve ím
utat ád a Kerubim,
s az Út könnyû és szelíd.

Enged a Halál fagya,
e világnak hadnagya
birodalmát föladja,
melyet bennünk hódított,
Míg azt, ami nem övé,
vágyott, hogy megôrzené,
sajátjából kikopott.

Krisztus újra eget nyit
és rabokat szabadít,
akiket fogságba vitt
holtuk óráján a bûn.
Azért diadalukat
Anyának és Fiúnak
s Szentléleknek, zengjük hûn!

Folytatás az 1. oldalról
Az egész világ újul,
Új örömök intenek.
Ahogy föltámadt az Úr,
föltámadnak mindenek.
Érzik alkotójukat,
mily erôs, és Urukat
szolgálják az elemek.
A tûz lobog és röpül
A levegô szétterül.
A víz árad s völgybe gyûl.
A föld biztonságban ül.
Ami könnyû, föltolul,
és a mélybe hull a súly.
Minden, minden megújul.

Vénusz Gellért plébános

Programjainkról
Az elmúlt években megszokhattuk, hogy a
Hagyományôrzô Kör havi rendszerességgel
jelentkezik és bemutatja a településünkön élô
ismert embereket. Ezeken az összejöveteleken nemcsak a bemutatott emberek életét,
történeteit hallgathatjuk, de községünk hagyományait is felelevenítik a beszélgetések.
Ez a program az idén kisebb változtatással
folytatódik. Kéthavonta nem a már megszokott vetítést láthatja az érdeklôdô, ugyanis
több elôadást készítettünk elô a magyar hagyományok ápolása, megôrzése és kutatása
körében.
Az elsô ilyen elôadást januárban Kazahsztán
kultúrájáról, a magyar-kazah kapcsolatról és
közös történelmünkrôl láthattuk. A program
elôadója Dr. Magyar Gábor volt, aki személyes

tapasztalatait osztotta meg velünk. Az összejövetelt kiállítás kísérte, de íjász bemutatóra is
sor került, melyet Némethi Kristóf és Némethi
Márk tartott. A két fiatalember tehetsége és
ügyessége mindenkit elkápráztatott. A hagyományôrzô programot Kazahsztánról készült
útifilm vetítésével zártuk. Az Ázsiai utazások
címû elôadássorozat következô idôpontja:
2008. március 29. péntek 15.00 óra
Januárban vendégünk volt Tôkéczki László
történész, aki népes közönség elôtt tartott elôadást a vallásszabadságról, reformációról, egyháztörténetrôl.
Februárban ismét folytatódott a már jól
megszokott keretek között zajló vetítés, amit
már a Hagyományôrzô Kör rendezett, ezúttal
d’Ouvenou tanítónô életét és munkásságát

Folytatás az 1. oldalról
2008. március 15. (szombat)
Nemzeti ünnep
17.30 Koszorúzás (Hôsök tere)
18.00 Ünnepi megemlékezés (Sportcsarnok)
Pollack Mihály Általános és Zeneiskola mûsora
Részletek a plakátokon!
2008. március 29. (szombat) 10.00 óra
Bábszínház
A Habakukk Bábszínház bemutatja:
A világgá ment Csacsi és Bari címû elôadását
Helyszín: Tahitótfalu Népház
2008. március 29. (szombat) 15.00
Hagyományôrzô Kör
Ázsiai utazások címmel elôadássorozatunkat
folytatjuk
Helyszín: Tahitótfalu Népház
2008. március 4-tôl keddenként 17.00 –
18.30
Biblia elôadás
A jelenések könyvének közös bibliatanulmányozására várunk szeretettel minden érdeklôdôt, az újonnan nyílt Faluházba!
Helyszín: Tahitótfalu Faluház (Szabadság út 2.)
vitte filmre az alkotó közösség. A rendezvény
könnyed beszélgetéssel zárult.
Köszönet a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány Hagyományôrzô Körének és Wegroszta Gyula közös lankadatlan és kitartó
munkájáért, és külön köszönet jár Dr. Magyar
Gábornak, aki az Ázsiai utazások elôadássorozatot elindította.
Mengyi Gábor

A hónap régi tárgya

A tahitótfalui Sylvester-nyomda kiadványa
Fanczal Sándornétól kaptunk egy köteg
régi iratot. Az
elsárgult papírok között találtunk rá egy
kis kiadványra.
A kiadvány
azon túl, hogy
a mai Népház
helyén mûködött Sylveszter
nyomdában nyomtatták, az írója és kiadója J.
Szabó István tahitótfalui lakos.
A 12,5 x 9 cm-es, 44 oldalas kiadvány 1927ben lett nyomtatva és kiadva. A füzetecske
nem keménykötésû, a lapokkal azonos papírból készült borítás fedi, a lapokat egy darab
nagyobb méretû iratkapocs fogja össze. A
fedôoldalon a füzetecske legfontosabb adatai

vannak feltüntetve. Legfelül a mû címe BIZONYSÁGTÉTEL nagy, vastagon szedett betûkkel jelenik meg. Kissé lejjebb soronként
változó betûmérettel olvashatjuk: IRTA: J.
SZABÓ ISTVÁN biblia- és iratterjesztô. A lap
alsó harmadára egy vastagabb vonallal aláhúzva a következôket nyomtatták: TAHITÓTFALU, 1927. A vonal alatt tüntették fel, hogy A
SZERZÔ KIADÁSA. A fedôpapír belsô oldalán,
szintén az oldal alsó egy harmadán egy vékony
vonal alatt olvashatjuk a nyomda nevét: Sylvester-nyomda, Tahitótfalu.
A mû, vallási bizonyságtétel 39 oldalon,
négy nagyobb fejezetre osztva. A fejezetek címe a következôk: Jézus küldöttje.; Lelki megmentés.; Boldog ember.; Megtérés. A fejezetek felirata felett díszítésként változó mintázatú, nyolc milliméteres díszítô csíkokat nyomtattak. A kiadvány utolsó öt lapja üres lap, az
üres oldalak elsô oldalának tetejére döntött
betûkkel a FELJEGYZÉSEK szót nyomtatták. A

füzetecske tartalmi értelmezése nem ennek az
írásnak a feladata.
Köszönjük Fanczal Sándornénak a segítségét. Továbbra is várjuk a birtokukban levô
családi és Tahitótfalura vonatkozó régi dokumentumaikat, hogy közzétehessük.
Szônyi Zsuzsanna
és Wegroszta Gyula
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Kire s mire legyen büszke a magyar?
Egy tavaly olvasott újságcikk, amely a
mai magyar nép önbizalomhiányáról
szólt, indított arra, hogy egy önbizalmat
növelô névsorral segítsek helyreállítani azt.
–
Nagy magyar elôdök, találékony magyarok
A 21. sz.-i magyarság egy rákényszerített
súlyos válságban vergôdik, mely szorításból
alig-alig látszit a kiút. Kiutat találni csak erôs
lélekkel, erôs elhatározottsággal, józan fejjel
lehet és kell. Ez az egyetlen lehetôségünk!
Vannak azonban, akik azt tanácsolják: a kiút
a hazánkívül van! Én ha tanácsot adhatnék,
azt tanácsolom teljes meggyôzôdéssel: NE
MENJ! Ez a haza a téiéd. Eleid 1100 év alatt
vérrel, könnyel, izzadsággal védték, építették. Nekünk, mai magyaroknak.

–

–
–

–
Legyen elôtted az elmúlt 1100 év számos,
nemes példája! Nagy, bölcs királyaink,
jeles, nemzethû politikusaink, tudósaink,
nagyjaink áldozata, értékteremtô munkája!
Akikre fel kell nézni, akik erôt adnak!

–

Ezúttal nézzük a 19-20. sz. nagy magyar
feltalálóit, akik nélkül ma más lenne a világ
s a hétköznapok:
– Bay Zoltán, a radarcsillagászat megteremtôje és a világító diódák megalkotója, az
atomfizika elsô magyar professzora.
Washingtonban hunyt el, de egy kis magyar faluban helyezték végsô nyugalomra.
– Asbót Oszkár, a helikopter feltalálója. A
világ elsô helikoptere 1928-ban emelkedett magasba.
– Bíró József. 1930-ban bemutatja elsô saját
fejlesztésû mosógépét. 1943-ban szabadalmaztatja tökésetesített golyóstollát.
Argentinában hunyt el. Feltalálta az automata sebességváltót is.
– Kemény János. 1963-ban kifejlesztette az
Internet ôsét s a Basic programnyelvet.
22 évesen Einstein asszisztense.
– Neumann János. 1928-ban az ország legjobb diák matematikusa, 1945-ben megépíti elsô számítógépét, Washingtonban
halt meg.
– Wigner Jenô, a kvantummechanika megalapozója, a világ elsô reaktormérnöke.
– Szilárd Leó, az atomreaktor kifejlesztôje.
Fermivel együtt megépíti a világ elsô
atommágylyáját. Az USA-ban halt meg.
– Teller Ede, az atombomba egyik feltalálója.
– Járay Pál, az elsô áramvonalas gépkocsi
megépítôje a 20-as években.
– Kármán Tódor, az ûrkorszak tervezôje.
Kutatásaiból nôttek ki a holdraszállást és
a nukleáris tölteteket cébajuttató interkontinentális ballasztikus rakéták. Nagy
szerepe volt a hangsebességnél gyorsabb
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–

–

–

–

–
–
–
–
–

–

–
–

–

repülôgépek, rakéták kifejlesztésében. A
világ harminc egyeteme választotta díszdoktorává. A Holdon és a Marson is krátert neveztek el róla.
Galamb József, a Ford T-Modell megalkotója, melybôl 1908-25 között 15 milliót
adtak el. Ô alkalmazta elôször a futószalagot.
Asbóth Sándor, New York fôépítésze. A
mai város az ô tervei alapján épült. Ô alkalmazta járdafedésre a bitumenaszfaltot.
Lincoln elnök ôt nevezte ki az USA elsô
argentinai és paraguayi nagykövetévé.
Vállas Antal volt a New Orleans-i Akadémia megalapítója.
Izsák G. Imre csillagász, aki kiszámította
a Föld pontos méreteit. Krátert neveztek
el róla a Holdon.
Lax Henrik, budapesti belgyógyász:
Bartók, Sztravinszkij és Kennedy háziorvosa.
Goldmark Péter Károly. Együtt zenélt
Benny Goodmannel. Ô a mikrobarázdás
hanglemez feltalálója, a képrögzítést
részben ô találta fel. Az USA elnökétôl
megkapta a tudósoknak adható legmagasabb kitüntetést. 20 évesen, a BBC-nél
2,5x3,8 mm-es kérenyôjû TV-t készített s
feltalálta 1940-ben a színes TV-t. A 30-as
években a CBS igazgatója.
Károly Iréneusz József nagyváradi fizika
tanár – fél évvel korábban Marconinál –
feltalálta a szikratávírót.
Kempelen Farkas, a sakkozógép feltalájója 1770-ben. 1779-ben domborbetûs írógépet készít vakok számára, két évvel
korábban gôzturbinát épít.
A dobostortát Dobos C. József pesti cukrász, az indiánert Pálffy Ferdinánd gróf
találta ki.
Jedlik Ányos, a dinamó, az elektromotor
feltalálója, a szódavíz megalkotója 1830
és 1861 között.
Irinyi János a gyufa feltalálója.
Schwarz Dávid, 1896. A léghajó megépítôje.
Bláthy-Déri-Zipernovszky, az elsô transzformátor feltalálói.
Puskás Tivadar, a telefonhírmondó és a
rádiózás megteremtôje.
Eötvös Loránd a torziós inga feltalálója és
az általános relativitáselmélet elsô megfogalmazója.
Csonka János, a magyar autóipar megteremtôje. A hordozható láncfûrész megépítôje.
Bánki Donát 1893-ban szabadalmaztatja a
karburátort, 1917-ben vízturbinát épít.
Berényi Bélát a Mercedes magyarjának
hívták. 1939-tôl 1974-ig 2500 szabadalmat jelentett be.
Horváth István szabadalmaztatta a víz-

üzemû autót Ausztráliában.
– Burgyán Aladár az álcázófesték kifejlesztôje.
– Szent-Györgyi Albert a C-vitamin felfedezôje. I. világháborús tetteiért Ezüst Vitézségi Érdemrendet kapott.
– Kandó Kálmán a villamosvasút megteremtôje.
– Fonó Ernô, a sugárhajtású repülôgép tervezôje.
– Rubik Ernô a világhíres kocka feltalálója.
Elmíthetnék még a híres hollyvoodi filmrendezôket, zeneszerzôket, karmestereket,
sportolókat, a nemzet nevezett, vagy névtelen jeleseit, a Bolyaiakat, a korinthoszi csatorna fômérnökét, Türr Istvánt a Panama
csatorna tervezôjét, Kossuth fiát, aki hidat
épített a Níluson, a villanykörte feltalálóját,
Bródy Istvánt, a forgó kondenzátor és a lemezautó készítôjét Korda és Fejes Dezsôt, a
villanyóra feltalálóját, Haraszty Ágostont,
aki megteremtette a kaliforniai borvidékeket, stb. Az Eiffel torony és a new-yorki Szabadságtorony acélszerkezetének zömét magyarországi gyár készítette, az Eiffel torony
liftjét is magyar építette. A Hold gömbön 10
magyar kráter van. De emlékezhetünk
nagynevû utazóinkra, Afrika és Ázsia egyes
részeinek felfedezôire is!
„Akik maradandót alkottak a világnak” c.
könyv – melybôl számos részletet vettem –
elôszavában megfellebezhetetlen igazságot
mond ki: „Mondják, a Teremtô igen nagy
tudással áldotta meg a magyar embert, s a
magyar ember ezt az isteni ajándékot nagyvonalúan osztogatja mások jobbulására,
szórja szét a világ négy égtája felé szakadatlanul az idôk kezdete óta. Valóban, a népek
országútján fekvô Magyarország történelme
során sok vért vesztett, sokat harcolt a szabadságért, és kevés ereje maradt arra, hogy
saját boldogulásáért küzdjön.” S bizonyára
igaz az is, hogy báró Eötvös József 19. sz.-i
oktatáspolitikájának „reformja” s gróf Klebelsberg Kunó 20. sz.-i országépítô-nevelô
munkálkodása nélkül sem jutott volna ide a
magyarság közjóért szerzett hírneve.
…”Eredj, ha hittelen Hiszed: a hontalanság odakünn Nem keserûbb, mint idebenn.
Eredj, ha azt hiszed Hogy odakünn a világban nem ácsol A lelkedbôl, az érzô, élô
fából Az emlékezés új kereszteket. A lelked
csillapuló viharának Észrevétlen ezer új
hangja támad, Süvít, sikolt, S az emlékezés
keresztfáira Téged feszít a honvágy és a
bánat. Eredj, ha nem hiszed!”
G. Szalai István
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Húsvét: az ünnep és a szokások
Húsvét
A keresztyén egyházak legnagyobb ünnepe a Húsvét. Állandó naptári naphoz nem
köthetô úgynevezett mozgóünnep. A tavaszi napéjegyenlôséget követô holdtölte
utáni elsô vasárnap, mely március 22. és
április 25. között lehet. Az idei március 23-i
majdnem a lehetséges legkorábbi idôpont.
Húsvétvasárnap
Érdekes népi ájtatossága ennek a napnak,
hogy hajnalban a falu apraja-nagyja imádkozva, énekelve végigjárják a faluban és annak
határában lévô kereszteket. A legtávolabbinál már korábban eldugtak egy Krisztusszobrot, amit megtalálva diadalmasan mennek vissza a templomhoz. Ezután a temetôben virrasztanak, imádkoznak gyertyát égetve, ki-ki a maga halottai sírjánál. Éppen úgy,
ahogy Krisztust keresték a sírjában az asszonyok, hogy bebalzsamozzák ôt. Ezt a mára
elfeledett szokást hívták Jézus-keresésnek,
Isten-keresésnek, Szentsír-keresésnek.

A határjárás, határkerülés az elôbb említett Jézus-kereséssel rokonítható. Itt is a pap
vezetésével imádkozva, énekelve járták be a
falu határát (jó idô esetén az egészet). A
határjárás során kitisztították a forrást is,
majd zsenge hajtásokkal, zöld ágakkal tértek
vissza. Több helyen – hogy a rontást elûzzék
– sípszó, dobszó néha még kereplô is kísérte útjukat.
A Dunántúlon ezen a napon volt szokás a
zöldágjárás.
A hagyományos húsvéti ételeket, a tojást,
kalácsot, sonkát a templomba vitték megszenteltetni. Annak maradékát az állatok elé
szórták, hogy azok hasznára váljon.
Húsvétvasárnap dologtiltó nap is volt.
Nem volt szabad fôzni, takarítani, varrni.
Húsvéthétfô
Ha húsvéthétfô, akkor természetesen locsolkodás és hímestojás.
A locsolkodás még ma is élô hagyomány.
Ugyan napjainkra némileg megváltozott ez a

Képek – Húsvét kapcsán
a Kincsessziget Óvodáról
Négy éve álmodtuk meg a gyerekeinknek.
A gondolatból vagy vágyból, kinek hogy tetszik, valóság lett: harmadik éve járunk ide.
Amikor a fiaimra nézek, azt gondolom, jó
hely lett.
A Waldorf-pedagógiát követve az óvodában ritmikusan váltogatja egymást az ünnepekre való készülôdés, az ünneplés és a pihenés ideje. Mi így készülünk ilyenkor: elôször is eltûnik néhány játék a csoportból,
hogy a gyerekek a tárgyak helyett inkább
egymással tudjanak elmélyültebben játszani.
A múlt héten a Duna-partról szekéren hazahúztak egy szép formájú, nagy fadarabot:
mostanában azt tisztogatják, csiszolják simára. Fényesítgetik a babakonyha edényeit is.
Az iskolába készülôk fonják-szövik gyapjúból a búcsúzós, „ballagó”, kis tarisznyájukat.
Mindennap összeülnek a szabad játék idejében, és együtt dolgozgatnak ki-ki a maga
kosarából. A kisebbek odamennek hozzájuk, figyelik, ahogyan növekszik az elkészült
rész, meg drukkolni is szoktak.
Szerdánként, vagyis a festôs napon, tél vége táján két féle kék színû akvarellfestéket
használnak a gyerekek. Amikor melegszik az
idô, megjelenik a kis üvegekben a sárga isígy tudják kikeverni, és megfesteni a zöld
árnyalatait: a tavaszt.
Az évszakasztalon tavaly jácintot neveltek. Az átlátszó üvegben nézegették, ahogyan a sötét és sima gumó a víztôl bojtos
gyökereket, majd szárat, leveleket és gyönyörû, illatos, rózsaszín virágot növeszt, miközben ô maga zsugorodik.

A mindennapi verselôs-éneklôs körjátékban és az euritmiában is (olyan mozgásmûvészet, amely a beszédet jeleníti meg) a
lentrôl fölfelé és a bentrôl kifelé irányuló
mozdulatok szerepelnek többet ilyentájt
éppen úgy, ahogyan növekedni, nyúlni kezdenek a növények vagy éppen a hat-hétéves
óvodások karja-lába (ma szólt a nagyfiam,
hogy rövid lett a nadrágja szára). Mostanság
épülnek a szabad játék idejében az égig érô
tornyok is.
Magot is ültetnek, mégpedig ugyanabba a
kicsi agyagtálkába, amelyet maguk díszítettek még adventkor, és mohos fakérgekbôl,
termésekbôl megépítették bele a saját, kicsi
betlehemi istállójukat. Amikor a gazdák
szántani és vetni kezdenek a földjeiken, ôk
is gondosan elôkészítik a maguk birtokát:
egyik napon földet hoznak a kertbôl, a másikon kiválogatják belôle a kavicsokat, megszitálják, a gilisztákat és százlábúkat visszaengedik… azután elültetik a magokat és betakargatják ôket. A húsvéti misztériumról
mesélnek a kicsírázó búzaszemek, a gyerekek pedig figyelgetik és gondoskodnak
róluk. A kertecskét azután a húsvéti szünet
elôtti utolsó napon hazahozzák: díszítheti az
ünnepi asztalt. Az életre hívott növények
végül kiköltöznek kertbe.
A családdal itthon ünnepelünk együtt,
azután pihenünk egy hetet. A szünet után jelenik meg az óvodában a tojás, mint a halálból kiszabadult vagy új élet csírájának képe.
A természet egy darabkája párosul az emberi munkával tojásfestéskor. A gyerekek ke-

szokás, de az ország minden részén ismerik
és ápolják. Régen kútvízzel, patakba mártva
locsolták meg a legények a leányokat, hogy
el ne hervadjanak, tulajdonképpen asszonyi
termékenység megôrzését kívánva ezzel. Az
elsô világháború elôtt már elôzô este elkezdték a locsolkodást a legények, majd az áttevôdött hétfô reggelre. Ma már inkább délelôtt járnak, és illatos kölnivel locsolkodnak,
de a „kötelezô” locsolóvers megmaradt.
„Ma van húsvét napja, másod éjszakája, jól tudjátok
Kinek elsô napján Jézus feltámadván
dicsôségben.”
A leányok a locsolásért cserébe saját készítésû hímestojással kedveskedtek a legényeknek. Jellegzetes hímestojás a piros tojás. A tojás a megújuló élet jelképe, míg a
piros színnek bajelhárító hatást tulajdonítottak. Tulajdonképpen ez is egyfajta jókívánság volt. Többféle tojásdíszítési technikát alkalmaznak: tojáspatkolás, írókázás, növényi
oldatokkal festés stb.
Szabó Judit
mény méhviasz krétával színezik ôket. Érdekes kísérlet a vízszintes papír után egy gömbölyû, csúszós felületen dolgozni, ami ráadásul törékeny is… Mi, szülôk is összegyûlünk majd és ki-ki kedve szerint írókázhat,
ragaszthat, festhet. A szám szerint ötven hímes tojást pünkösdig naponta, egyesével
akasztgatják majd fel a tojásfára a gyerekek.
Gondosan számon tartják, melyiket ki vagy
kinek az anyukája díszítette.
A természet, az ünnepek, a hetek, a napok és saját magunk ritmusát ilyen módon
tapasztaljuk meg, éljük át velük együtt egész
évben. Szépen, rendben tanulunk elkezdeni, befejezni, pihenni Tahitótfaluban a Zrínyi utcában, vagyis a Kincsessziget Óvodában, és itthon is.
Bori Anita

Pályázati felhívás
gyógypedagógus-logopédus állásra
Pályázatot meghirdetô szerv:
Tahitótfalui Óvodák
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. út 12.
Telefon: 06-26-387-055
Képesítés egyéb feltételei:
szakirányú fôiskola, 3-10 éves gyakorlat
Állás elfoglalásának ideje:
2008. szeptember 01.
Pályázat benyújtási határideje:
2008. április 30.
Elbírálás:
2008. május 15.
Pályázathoz szükséges:
önéletrajz, fénykép, oklevélmásolat
Kosik Lajosné óvodavezetô
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Fábián Zoltán mese- és prózamondó verseny 2008.
Február elsô szombatján már 13. alkalommal
rendezték meg a Dunakanyarban a Fábián Zoltán mese- és prózamondó versenyt. Az idén a
visegrádi Erdei Iskola adott otthont a rendezvénynek, melyen a térség iskolái vettek részt
szép számmal.
Három kategóriában versenyeztek a diákok:
I. kategória: 3-4. osztályosok
II. kategória: 5-6. osztályosok
III. kategória: 7-8. osztályosok
Iskolánk 6 versenyzôt indított, akik az iskolai
versenyrôl jutottak tovább:
• Rátkai Amanda 4. a
• Varga Boglárka 4. a
• Podlovics Laura 5. b
• Heves Szabina 6. a
• Béres Boldizsár 6. a

Dunakanyar
kulturális
seregszemle 2008
A DUNAKANYAR TELEPÜLÉSEI ÉS A
DUNAKANYAR PEDAGÓGIAI SZÖVETSÉG
SZERVEZÉSÉBEN.
Örömmel értesítünk MINDENKIT, hogy
2008-ban, hagyományosan: újból megrendezzük, de most a Kistérség több településének bevonásával !
Szeretnénk lehetôséget adni óvodástól az
iskolás fiatalokon és dolgozókon át a nyugdíjasokig, – csak amatôröknek és alapfokú „A” mûvészeti oktatásban résztvevôknek –, hogy az
elôadói mûvészetekben megmutassák tehetségüket, tudásukat.
Így: vers- prózamondó, ének, zene, színjátszás, tánc-néptánc, vagy egyéb kategóriákban.
Résztvevô települések
I. csoport: Leányfalu, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Szigetmonostor,
II. csoport: Dunabogdány, Kisoroszi, Visegrád
Jelentkezés: 2008. március 20-ig Tahitótfalun Mengyi Gábornál a következô elérhetôségeken: tel: 30/337-5527,
e-mail: program@tahitotfalu.hu
I. forduló: települések rendezvényei, zsûri
válogatja a tovább jutókat.
Idôpontja: 2008. március vége – április eleje
II. forduló: I. csoport Szigetmonostor, II. csoport Visegrád. Az Össz-Gálaestre válogatja ki a
zsûri a szereplôket. Ideje: 2008. április vége.
III. forduló: Össz-Gálaest – Visegrád
Ideje: 2008. május eleje – közepe
Egyéni elôadások legfeljebb 2-5 percesek, a
csoportosok 3-7 percesek lehetnek.
Sikeres felkészülést és jó munkát kívánunk!
a rendezôbizottság
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• Bese Konrád
7. b
A rangos mezônyben mindenki jól szerepelt,
és nagyon örültünk, amikor a három kategória
versenyében két elsô és egy második helyezést
sikerült elnyernünk:

Felkészítô tanáraik: Magyarné Rátóti Katalin és Papp Judit voltak.
Gratulálunk a versenyzôknek, köszönjük a felkészítô tanárok és szülôk munkáját!

Zárásul és a közelgô húsvét alkalmából ajánlom Fábián Zoltán (1926-1983) 1946 napfényes húsvétján, április 2-án írt versének egy
részletét:
„Örök emberi feladatunk:
Kiteljesíteni a világmindenség mélyén s
az önlelkünkben zengô végtelen Istent!
Ez tesz alkotóvá, Ô Hozzá hasonlóvá
bennünket.
Harcok, kétségek árán jutunk el egy-egy
Isten-tudatosulásig, amelynek szimbólum
virága a mûvészet.
Íme, itt egy csokor ebbôl a gazdag kertbôl.
Némelyikén még dübörög a harc emlékezete,
kuszáltak a szirmok. Másikon meleg fény
árad: a gyôzelem napsugara.”
Matus Klára, tanár

Beiratkozás

Nyílt nap

I. kategória:
Rátkai Amanda 4. a I. helyezést,
II. kategória:
Podlovics Laura 5. b II. helyezést
Heves Szabina 6. a I. helyezést ért el.

A tahitótfalui Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola 2008. 04. 03-án és 04-én tartja (a
2002. május 31. elôtt született) elsô osztályosok beíratását.
03-án:
8 – 18-ig
04-én:
8 – 16-ig
A beiratkozáshoz hozzák magukkal:
• Óvodai szakvéleményt
• Születési anyakönyvi kivonatot
• A gyermek lakcímigazoló-lapját
• 1 db igazolványképet
• 1500 Ft (diákigazolvány, iskolai jelvény és szalag; bizonyítvány)

„Komolyzene könnyedén,
könnyûzene komolyan"
2008. március 30-án 17 órai kezdettel a Népházban Zeneiskolánk tanárai és legjobb növendékei hangversenyt adnak. Minden érdeklôdôt
szeretettel várunk! A belépés ingyenes. Adományokat szívesen fogadunk zeneiskolánk hangszerállományának fejlesztésére.
Gillich Péterné igazgató

Nyílt nap az alsótagozaton
2008. március 17-én, hétfôn
8 órától 945-ig
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Vár a könyvtár!
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy hosszú
évek után ismét mûködik a könyvtár községünkben. Helyszíne a Béke úti iskola felsô terme, közel 7000 kötetes könyvállománnyal rendelkezünk. Itt is szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik könyvet adományoztak könyvtárunknak.
Az ismételt megnyitást segítette a Kistérségi
Társulás anyagi hozzájárulása, melynek köszönhetôen új bútorokat, könyveket vehettünk, s
megkezdhettük technikai hátterünk kialakítását
is. Reményeink szerint ez ebben az évben folytatódik. Bízunk abban, hogy munkánk nem lesz
hiábavaló, egyre többen veszik majd igénybe
szolgáltatásainkat.
Ebben az évben a község lakói számára a
könyvtárhasználat ingyenes.
Gillich Péterné igazgató

Könyvtár nyitvatartási rend
Hétfô
Kedd

14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár
8–10 óráig iskolai könyvtár
10–13 óráig községi könyvtár

Szerda
Csütörtök
Péntek

14–16 óráig iskolai könyvtár
16–19 óráig községi könyvtár
8–10 óráig iskolai könyvtár
10–12 óráig községi könyvtár
14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár

Szeretettel várok minden olvasni és kutatni vágyó fiatalt és felnôttet:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Márciusi színek
és hangulatok
Március hallatán az éppen csak elôbújó, világoszöld növénykezdemények, a „megsürgetett”
tulipánok és a forrongó, lelkes Márciusi Ifjak jutnak eszünkbe.
Nem a – jól ismert – történelmi, irodalmi
megközelítése felôl, hanem a lakáskultúra
születésérôl, vagyis a biedermeierrôl írnék pár
gondolatot. Hazánkban, (ellentétben a többi
európai országgal, ahol már 10-15 évvel elôbb,
a napóleoni háborúk utáni idôszakban) éppen
a szabadságharc idôszakára esik a biedermeier meghonosodása. Az ezt megelôzô stílusok tervezôi: építészei, bútortervezôi kastélyokkal, palotákkal foglalkoztak, a biedermeier
azonban már a családi otthon teremtését tûzte
ki célul. Legfontosabb gondolata a kinti zord
környezetbôl a lakásbelsô biztonságos, barátságos melegébe húzódni. Ezt szolgálta a (fôleg

polgári) lakások kialakítása, berendezése: virágmintás tapétás szalonnal, varróasztalkával –
a ház asszonyának, íróasztallal – a ház urának,
az ablakok elôtt két oldalra húzott, lazán
átkötött függönnyel, a szônyegekkel borított
fenyôdeszka padlóval, a sarokba helyezett ülôgarnitúrával, kényelmes fotellal, karosszékkel,
szófával, ahová a család rokonait, barátait ültették. S ez is nagyon fontos, a barátok, ismerôsök
fogadása, ugyanis – részben – az ô kedvükért,
elkápráztatásukért lett oly népszerû a vitrin.
Hisz’ ennél jobb helyet nem lehetett találni a

porcelán szobrocskáknak, nippeknek, saját kezûleg kézimunkázott csipketerítôknek és a
fürdôhelyekrôl hozott emlékpoharaknak, kupáknak. És miért csak „részben”? Mert a vitrinekbe helyezett tárgyak másik szerepe a nosztalgiázás, emlékezés volt.
S itt az alkalom, hogy megemlítsük Steindl
Ferenc asztalosmester nevét, akit a magyar
reformkor, a biedermeier egyik legkiválóbb,
leghíresebb asztalosmestereként illik ismerni.
1837-ben nyitotta meg a Király utcában (Pesten)
elsô mûhelyét, ahol 1860-ig dolgozott, többek
között a Pollack Mihály által tervezett Pesti
Vigadó bútorain, az elsô dunai gôzhajók berendezésén (Széchenyi István ajánlására), Jedlik
Ányos dolgozó-, fogadó- és hálószoba bútorain,
s fontosnak tartom megemlíteni, hogy 1842-ben
és 1843-ban részt vett a Kossuth Lajos által
kezdeményezett iparmû kiállításokon is.
Érdemes ellátogatni a Kiscelli vagy az Iparmûvészeti Múzeumba, szép kollekció látható
belôlük. P. Fogarasi Dianna enteriôrtervezô

Újrahasznosításról még többet...
...avagy, amire még nem gondoltunk
Az elmúlt hetek szemétszállítási kellemetlenségei kapcsán egy internetes közösségi fórumon sok elgondolkoztató hozzászólás került fel,
ám ezeket (lássuk be) nem mindenki olvassa. Az
oka nem feltétlenül a közöny, hanem talán az,
hogy a lakosság egy része nincs mindig internetközelben vagy – korosztályából adódóan – nem
ért a számítógéphez.
Alapvetôen 8 csoportban lehet szelektálni: papír, mûanyag, üveg, fém, a veszélyes
hulladékok: elektronikai, elem, gyógyszer és a
szerves hulladékok. Majdnem biztos, hogy az
itt lakók mind kertes házakban élnek, így a
szerves hulladék kezelése (komposztáló) – szinte szó szerint – természetesnek tekinthetô! A
papírgyûjtés problémáját gyermekeink iskolai gyûjtési akciói
szokták megoldani, míg a fémhulladékokat az „erre szakosodott,
autókkal járó külsôsök”. Hulladékok ésszerû válogatásáról, szabályairól sok helyen olvashatnak, pl.:
internetezô ismerôseik segítségével megtekinthetik az alábbi helyen:
http://www.kvvm.hu/szelektiv/
mit_gyujtsek.php
A törött cserepek hasznosítására kevesen gondolnak. Az égetett agyagból készült virág- és
tetôcserepek az idô vasfogát, –
vagyis inkább a fagyot –, hosszú
távon nem bírják, s így sokszor
kidobjuk ôket. Nem árt tudnunk,
hogy a magas hômérsékleten tiszta
agyagból égetett, kémiailag és
biológiailag semleges, porózus
anyag nagyon jó vízelvezetô (kapilláris) tulajdonságokkal rendel-

kezik. E tulajdonságát kihasználva árusítják a
kertészetek az agyag granulátumot is, melynél
„a nedvesség és a tápanyag a golyócskák
egymással érintkezô felszínén közlekedik, míg a
többi rész levegôvel telített. Többféle szemcseméretben kapható: a 2-4 mm-es gyökereztetésre, a 4-8 mm-es kisebb, míg a 8-16 mm-es
nagyobb termetû növények tartására alkalmas.”
Visszatérve: az agyagdarabokat érdemes összegyûjteni, apróbb darabokra törni (védôkesztyû
és óvatosság kötelezô!) és a virágcserepek alsó
részébe teríteni, melyre a termôföld kerül.
Vízelvezetô rétegnek (drénágy) a díszkertben
máshol is alkalmazható, megfelelô óvatossággal.
Kidobásra ítélt fa- vagy faforgács alapú
lapokból készült bútoroknak is megkegyel-

mezhetünk. A régebbi szekrények, íróasztalok
nagy része 18 mm vastag lapokból készült,
ugyanezt az anyagvastagságot használják a mai
napig a bútorgyártásban. Kamraszekrények,
sufnik belsô polcainál lényegében majdnem
mindegy, hogy mennyire szép a felhasznált
anyag, méretre vágva, éleit megfelelôen „befejezve” nagyon is jó szolgálatot tehetnek. Gardróbszobák vagy szekrények belsô kialakításánál
már fontos a szép, egységes arculat, de ha a lomtalanított anyagok között falapokat találunk,
azok lecsiszolásával, színre festésével ez is megoldható (a maradék fa pedig remekül ég a vegyes tüzelésû kazánban). Sokan veszik tavaszi
tervbe lakásuk átformálását, s a tárolók azok,
amikbôl soha nem elég. Említettem a gardróbszobát. Kevés család rendelkezik vele, nem volt ez mindig
elterjedt, elismerem, de újabb
tervezésû házaknál gyakori az
igény arra, hogy minél kevesebb szekrény maradjon a lakószobákban. Pakolni meg
kell, s az elôszobák beépített
szekrényei kevésnek bizonyulnak. Ha nem gondoltak még
erre, – de esetleg aktuális a
kérdés – akkor a hosszabb
alaprajzú hálószoba egyik
részét érdemes feláldozni
gardróbszoba céljából. Erre
javasolnék Önöknek egy rajzos ötletet (hátha a régi
komód oldallapjai új értelmet kapnak).
P. Fogarasi Dianna
enteriôrtervezô
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