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2.

Tahitótfalu község

Könnyedén igent mondtam, amikor megkérdezték, írnék-e az október 23-i tahitótfalui ünnepségsorozatról a Községi Tájékoztatóba, hiszen annyi minden történt.
Azonban talán pont ezért nem olyan egyszerû feladat. Ne legyen túl hosszú, sablonos,
unalmas, és az is átélhesse az eseményeket,
aki ott sem volt. Kezdjük talán az elején.
Miért pont Tildy Zoltán híd lett „a híd”
neve?! 2007 év vége felé kereste meg a
Képviselô-testületet a Tildy Zoltán Alapít-

vány, hogy mit szólnánk hozzá, ha Tildy
Zoltánról neveznénk el a hidat. A Testület
nem zárkózott el a javaslat elôl, és a Földrajzi
Bizottság is áldását adta rá. Kiderült, hogy
valamikor nem csak Almásy hídnak nevezték a hidunkat, hanem volt már Tildy híd is,
mint ahogyan egy fennmaradt hídbárca is
megôrizte ennek emlékét.
Miért pont az idén kereszteltük meg
hidunkat?! Kereken harminc esztendôvel
ezelôtt, 1978. júliusában adták át a forgalomnak az új hidat, s ezt az évfordulót mindenképpen szerettük volna megünnepelni,
legalább egy kiállítás erejéig, sôt… a tíz
évvel ezelôtti kiállítás gazdag anyagára
visszagondolva, egy hídtörténeti kiadványt
is megérdemel.
Hogy miért pont október 23-án volt a
híd-keresztelô ünnepség? Hát éppen a
névadó személye kötötte össze a két
eseményt egy füzérré.
Folytatás az 5. oldalon

Közmeghallgatás

Ôszi lomtalanítás

Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselô-testülete 2008. november 25-én (kedden)
18,00 órai kezdettel
KÖZMEGHALLGATÁST
tart a Népházban. (Tahitótfalu, Bajcsy-Zs. u. 2.).
Napirendek:
1. Önkormányzati költségvetés 2008. III. negyedéves teljesítésérôl szóló beszámoló elfogadása
2. 2009. évi költségvetési koncepció elfogadása
3. egyebek
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Önkormányzat

Ismét sor kerül ôszi lomtalanítási akciónkra a következô idôpontokban:
Tahitótfalu-sziget:
kirakodás: november 8-9-én
elszállítás: november 10-én (hétfô)
Tahiban:
kirakodás: november 15-16-án
elszállítás: november 17-én (hétfô)
Kérjük lomtalanítási akciónkat vegye
igénybe!
Folytatás a 3. oldalon

díszpolgára...

4.

Tervezett forgalombiztonsági
beavatkozások...

4.

A múlt nyomában
a hagyományôrzô körrel

6.

Környezetvédelmi verseny 8.
Közhasznú oldal

12.

Önkormányzati
hírek
Október 9-én megtartott képviselô-testületi ülésen nem jelent meg Budai Mihály polgármester, Gaál Sándorné, Magyar Gábor és Wágner Péter képviselôk.
A két testületi ülés között történt legfontosabb eseményekrôl adott alpolgármesteri tájékoztatóban hangzott el
Folytatás a 2. oldalon

Tüdôszûrés
Értesítjük Tisztelt lakosainkat, hogy idén
névreszóló értesítést a tüdôszûrésre nem
küldünk, a kiértesítés szórólappal történik,
melyet minden ingatlanhoz eljuttatunk.
A tüdôszûrésen való megjelenés minden
30 év feletti lakos számára kötelezô!
Kérjük TAJ kártyáját mindenki feltétlenül
hozza magával.
Folytatás a 3. oldalon
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Községi Tájékoztató

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
többek között, hogy egy leányfalui beruházás kapcsán egyeztetô tárgyaláson vett
részt a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságon. A tárgyaláson
rész vett a DMRV képviselôje is, aki együttmûködését ajánlotta fel, hogy Tahi településrészere csapadékvíz elvezetése megnyugtatóan megoldódjon. Az M0-ás körgyûrû
kapcsán egyeztetô fórumok, tárgyalások
folynak a kistérség érintett településeinek
vezetôi bevonásával. Ennek eredményeként
a Közlekedési Minisztérium felkérésére
felmérés készül, hogy a Megyeri híd átadásával megnövekedô forgalmat milyen forgalombiztonsági beavatkozásokkal lehet ellensúlyozni. Az október 15-én megtartott ülésén az Építési és Településfejlesztési Bizottság tett javaslatot a szükséges beruházásokra. A Közúti Igazgatóságtól Horváth Frigyes segítette a munkát szakmailag. Az ekkor összegyûjtött igényeket (járda és gyalogátkelôhely építések, autóbuszöblök, sávelhúzásos lassító a bejövô forgalomnak stb.)
költségbecsléssel együtt juttattuk el a
Minisztérium megbízottjának.
Ezen jó hírek mellett azonban rossz is elhangzott: a térségben a közeljövôben nem
lesz több iskolaépítési, felújítási pályázat
kiírva. Ez azt jelenti, hogy a tervezett 8 osztályos iskolaépítést el kell halasztanunk egy
idôre, és a meglévô épületek felújítását is
saját forrásból kell megoldani.
A másodszorra is beadott (kibôvített)
„belterületi utak fejlesztése” pályázati anyagunkat befogadta a kiíró. A pályázatban már
meglévô tahitótfalui utcák kiépítése szerepel (Sionhegyi út, Viola u., Nefelejcs u.,
Visegrádi út, Rózsa u. Koós Károly u.,
Kertész u.)
A Képviselôtestületet az Ökomat Kht. üzleti ajánlattal kereste meg. A veszélyes hulladékkal foglalkozó cég a községünkben
keletkezô elektromos hulladék, valamint
akkumulátorok és gumiabroncsok begyûjtését és ártalmatlanítását vállalná ingyenesen,
az Önkormányzatnak a begyûjtésre szolgáló
területet kellene biztosítania. A szerzôdéstervezetet megkaptuk.
Elkészült az orvosi rendelô udvarának járdaépítése, és a rendelô bejáratánál lévô
használhatatlan „babakocsi felhajtó” helyett
is új akadálymentesített rámpa épült. Már
csak a kapuoszlopot kell a kapuval helyreállítani, valamint az épület mögötti vizesedést
okozó betonjárda süllyedését kell megszüntetni. Az épület részleges fûtéskorszerûsítése is megtörtént: a különbözô rendelôk

2

fûtése szakaszolva lett, így azok ezentúl
külön-külön szabályozhatóak.
Az elôzô testületi ülés óta csak a havonként rendszeresen ülésezô Népjóléti Bizottság ülésezett, amely étkezési- és tûzifa támogatásokról, szociális segélyekrôl döntött.
Tulajdonügyek napirendi pont alatt a Testület foglalkozott az Optima befektetési jegyek egyéb lekötési módjáról. A 70 millió
forint OTP Banknál történô egy hónapos lekötésérôl határozott a testület úgy, hogy következô testületi ülésen a lekötés további
módozata elôterjesztésre kerül. Tahi parkolóban lévô üzlettulajdonosok beadványa
nyomán a Testület felkérte Tóth János jegyzôt, hogy a bérleti szerzôdések egységesítését a november 6-i Képviselô-testületi ülésre
készítse elô.
A Testület úgy döntött, hogy Tahiban, a
11. sz. út és a Duna part között lévô keskeny
1165/1 hrsz-ú területét nem adja el, csak
bérbe adja, mert egy esetleg épülô kerékpárút részére meg kívánja tartani.
Ezután következett az október 23-i ünnepségsorozat elôkészítése. Ezzel kapcsolatosan a Testület elfogadta a Tildy Zoltán
Emlékhely kivitelezésére adott 1.279 ezer +
ÁFA árajánlatot, valamint döntött a Népházat a Sportcsarnokkal összekötô folyosó
lefestésérôl, 50 db nemzeti színû és Tahitótfalu lobogó megvásárlásáról, valamint a kiállítás megnyitójának és nyitva tartásának idejérôl. Az Emlékmû állításának költségét a
tahitótfalui református gyülekezet 500.000.Ft-tal támogatta.

Ehhez némileg kapcsolódott az egyebek
napirend alatt tárgyalt elsô pont: a 300.000.Ft. feletti adóhátralékosok felszólítása megtörtént. Ennek következtében 7 millió forint
kintlévôség befizetésre került. A késedelmi
pótlék elengedésére érkezett kérelmek
ügyében a Testület úgy döntött, hogy a pótlék 50%-át elengedi, és ad legfeljebb 6 hónap részletfizetési haladékot.
Rácz Gábor judo és kung-fu edzô
részére 10.000.-Ft/hó útiköltség térítést
biztosít a Képviselôtestület annak érdekében, hogy az általa hetente kétszer tartott
edzésen a gyermekek ingyen vehessenek
részt. Dr. Szécsényi Ilona gyermekorvos
részére az Önkormányzat konyhájáról heti
háromszori melegétkezéshez jutás lehetôségét engedélyezi a Testület. Dr. Bellavics
Erzsébet háziorvos részére az Önkormányzat új nagyteljesítményû nyomtatót
vásárol maximum 150.000.- Ft. értékben,
amely önkormányzati tulajdonban marad.
A községi focicsapatot mûködtetô Sportegyesület kérelmére kétszer 105 ezer forint
támogatást biztosít az Önkormányzat.
Tahi Gesztenyesorban lévô gesztenyefák
állagának felülvizsgálatára érkezett beadvány. A beteg, öreg fák kivágása elôtt az Önkormányzat megvizsgáltatja azok állapotát.
A Tamási Áron utca lakói fákat kívánnak
ültetni közterületre. Ennek módját, lehetôségét a Képviselôtestület Építési és Településfejlesztési Bizottsága megvizsgálja, nehogy rossz helyre kerüljenek a növények, és
késôbb gondot okozzanak.

A HÉSZ elôkészítése kapcsán szeptember
30-án lakossági fórumot tartott az Önkormányzat. Az itt felmerülô észrevételeket az
Építési és Településfejlesztési Bizottság
október 15-i ülésén tárgyalta meg.

Községünk honlapján lévô közérdekû
adatokat vakok és gyengénlátók számára is
hozzáférhetôvé kell tenni. Ennek magvalósítására árajánlatot kér be a Polgármesteri
Hivatal.

A Közigazgatási Hivatalhoz véleményezésre megküldött Hulladékgazdálkodási díj
rendeletünk tervezett módosítása ellen
kifogás nem érkezett a hivataltól, ezért a
Képviselôtestület elfogadta azt. A gyûjtô
edényzet méretét és a fizetendô összeget
nem érinti az elfogadott módosítás. Községünkben hulladékszállítással megbízott
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 2008.
október 6-án kelt levelében arról tájékoztatja a Képviselôtestületet, hogy a díjfizetési
hátralék megközelíti a 10 millió forintot. Az
itt lakók és üdülôk kb. 40%-a nem fizeti a
díjat. A szolgáltató a veszteségét a jövô évi
díjak meghatározásával kívánja pótolni, ill.
az Önkormányzat segítségét kéri a kintlévôség behajtásához.

Az ôsszel megrendezésre kerülô ingyenes
Aprók táncházára a Képviselô-testület
60.000.- Ft-ot biztosít.
Mengyi Gábor mûvelôdésszervezô
kérésére a Testület házimozi és projektor
beszerzését engedélyezte 160 ezer forint
+ÁFA összegben, melyeket a községi rendezvényeken és szakkörökön lehet használni.
Gátépítés pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzéséhez a leveleket ismét kiküldi a Polgármesteri Hivatal.
Kérjük pozitív hozzáállásukat.
Szabó Judit

2008. NOVEMBER

Tahitótfalu

Önkormányzat

Községi Tájékoztató

Tahitótfalu novemberi
programjai
2008. november 7. (péntek) 18.00 –
24.00
Családi Magyar Táncház – Talpalávalót a
kisoroszi Mandorla Zenekar húzza
Helyszín: Kisororoszi Mûvelôdésiház
(Hôsök tere)
Belépôként hozhatsz magaddal terményt,
tojást vagy amit jónak látsz!
2008. november 7-tôl (péntek) filmvetítés 17.00-21.00
Minden páratlan pénteken ifjúsági filmklub
Helszín: Pintérházban (Szabadság út 1/A)
Mindenkit szeretettel vár Mengyi Gábor
mûvelôdésszervezô!
Tel: 30/337-5527
2008. november 5. és 12. (szerda) 18.30
- „Egy vándorpatikárius ládikája”
Fôzetek, párlatok, kenôcsök és jóféle festékek készítése a természet adta anyagokból
A foglalkozásokat tartja: Kemendi Ágnes, a
Festônövények c. könyv szerzôje
Támogatói jegy 500 Ft.
Érd.: Béres Gabriella 0630-9190279
2008. november 13. (csütörtök) 18.00
Elôadó: Simó József (a Czegei Wass
Alapítvány magyarországi elnöke)
Téma: „Maradnak az igazak” – Wass Albert
élete és irodalmi munkássága
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (2021
Szabadság út 1/A)
Az elôadások ingyenesek, támogatásukat
elôadóink tiszteletdíjára elfogadjuk.
2008. november 20. (csütörtök) 18.00
Elôadó: Aradi Lajos (újságíró, Pilis-kutató)
Téma: Pilis-rejtély 2: Attila király égi
képének földi megjelenése a Pilisben
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (2021
Szabadság út 1/A)
Az elôadások ingyenesek, támogatásukat
elôadóink tiszteletdíjára elfogadjuk.
2008. november 21-én pénteken, este
18.00-kor Zsíros Simon Mária, költô, író,
elôadómûvész és Sülyi Károly operett és
nótaénekes mûsora lesz a Tahitótfalu
Népházban.
Helyszín: Tahitótfalu Népház (Bajcsy
Zsilinszky út 1.)
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Támogatói jegy ára: 700 Ft
Jegyek kaphatók Tahiótfalu Hôsök tere
Nagy Lajos (lángossütô)
Érd: Katonáné Nyírô Ágnes
Tel: 26/385-774 este 7 óra után
2008. november 27. (csütörtök) 18.00
Elôadó: Pap Gábor (mûvészettörténész)

Téma: Csillagos ég és a népmesék
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (2021
Szabadság út 1/A)
Az elôadások ingyenesek, támogatásukat
elôadóink tiszteletdíjára elfogadjuk.

Anyakönyvi
hírek

2008. november 29. (szombat) 10.00
Habakukk Bábszínház bemutatja:
Segítsünk a Hóembernek címû mesét
Helyszín: Tahitótfalu Népház (Bajcsy
Zsilinszky út 1.)
Támogatói jegy ára: 500 Ft

2008. évben eddig született 16 fiú, 23
leány, összesen 39 gyermek

2008. november 29. (szombat) 15.00
Hagyományôrzô Kör filmvetítése
Beszélgetés Dr. Patócs Andrással és
feleségével II. rész
Helyszín: Tahitótfalu Népház (Bajcsy
Zsilinszky út 1.)
2008. december 4. (csütörtök) 18.00
Elôadó: Szilasy György (az abai gimnázium
igazgatója)
Téma: Beszélgetés a szerves kultúrán
alapuló abai gimnáziumról, alapításról,
elindulásról, nehézségekrôl és örömökrôl
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (2021
Szabadság út 1/A)
Az elôadások ingyenesek, támogatásukat
elôadóink tiszteletdíjára elfogadjuk.

A Tahitótfalu-i Tömeg és Szabadidô
Sport Egyesület szeretettel meghívja
Önt és családját 2008. december 6-án
(szombat) 19.00 órai kezdettel megrendezésre kerülô Mikulás báljára!
Programok: zeme, tánc, tombola, vacsora
(20.00-tól)
Helszín: Tahitótfalu Népház (Bajcsy
Zsilinszky út 1.)
Jegyár: 2600 Ft amely a vacsora árát is
magába foglalja
Jelentkezési és fizetési határidô november
15. (szombat)
Jegyrendelés és jelentkezés:
Csörgô Mihály (20/968-4279)
Schotner Jánosné (30/960-3737)
Heincz Lászlóné (30/743-0115)
Mindenkit szeretettel várunk!

Megszülettem!
2008. szeptember 21-én, nevem: Piros Janka
2008. szeptember 25-én, nevem:
Szabados-Molnár Levente
2008. október 21-én, nevem:
Holán-Nyári Veronika
2008-ban eddig házasságot kötött 27 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Kordács Gábor, 32 éves, Villasor 13.
Barnadi Tibor, 62 éves, Csôsz u. 23.
Szente Istvánné, 81 éves, Béke út 15.

Helyi televízió
A helyi televízió adásai az alábbi idôpontokban láthatóak: csütörtök 18.00 órától.
Ismétlés: vasárnap 18.00 órától, illetve
hétfô 10.00 és 18.00 órától.

Ôszi lomtalanítás
Tüdôszûrés
Folytatás az 1. oldalról
A szûrés helye:
Népház, Tahitótfalu Bajcsy-Zs. út 2.
Idôpontja: 2008. november 6-tól 17-ig.
Kedden, csütörtökön és pénteken
délelôtt 8 órától 14 óráig.
Hétfôn és szerdán
délután 12 órától 18 óráig.
Tahitótfalu Önkormányzata

Folytatás az 1. oldalról
Akciónkkal is szeretnénk az illegális hulladék lerakást csökkenteni, ezzel környezetünket védeni.
Csak az elszállító tehergépkocsival megközelíthetô helyre pakoljanak ki!
Ne tegyenek ki 50 kg-nál nehezebb tárgyakat, háztartási hulladékot, sittet, törmeléket
és veszélyes hulladékot (autógumit, akkumulátort, festéket, növényvédô szert)!
A lomok elszállítása több napot vesz igénybe. Kérjük mindenki megértô türelmét!
Önkormányzat
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TAHITÓTFALU KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA, TAHITÓTFALUÉRT EMLÉKÉREM
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jövô évi kitüntetések kezdeményezését 2008. december 31ig lehet megtenni.
A kitüntetô címekrôl szóló rendeletünk
megalkotásának célja az volt, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedô érdemeket
szerzett személyeket, közösségeket méltó elismerésben részesíthessük.
Tahitótfalu Község Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedôen jelentôs
munkájával vagy egész életmûvével Tahitótfalun belül vagy pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárul a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A díszpolgári cím évenként egy személynek adományozható.

A Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak vagy állampolgárok közösségének, aki vagy akik a település gazdasági, kulturális, mûvészeti, tudományos, közbiztonsági,
sport, egészségügyi és szociális területeken –
az adományozást megelôzô idôszakban – kifejtett kiemelkedô tevékenységgel, átlagon felüli
teljesítménnyel hozzájárult(ak) a falu tekintélyének emeléséhez, fejlôdéséhez. A Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés önkormányzati
ciklusonként nyolc, évente maximum két díjazott személynek vagy közösségnek adományozható.
A kitüntetô címek adományozását kezdeményezheti a polgármester, települési képviselô,
a képviselô-testület bizottsága, vagy a településen mûködô társadalmi szervezet, egyház,
érdekképviseleti szerv. Ha magánszemély sze-

retne javaslatot tenni, kérjük, keressen fel az
elôbb említett személyek, illetve szervezetek
közül valakit, hogy támogassák elképzelését.
A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az
ajánlott személy vagy közösség pontos adatait
(név, cím), valamint az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes
ismertetését és méltatását.
Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható.
A képviselô-testület az elismerés odaítélésérôl minôsített többséggel dönt. A díjak átadása
a 2009. március 15-i ünnepély keretében történik.
A rendelet teljes szövege megismerhetô a
Polgármesteri Hivatalban.
Vaczó Zoltán

TERVEZETT FORGALOMBIZTONSÁGI BEAVATKOZÁSOK TAHITÓTFALUBAN
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 2008. szeptember 19-én az M0 északi szakaszának beruházásával kapcsolatos forgalomszervezési és a térségi önkormányzatok
közlekedési feltételeit érintô kérdésekrôl tartott konzultációt.
A konzultáció során Tahitótfalut érintôen
megfogalmaztam, hogy Tahi hídfôre és az ahhoz kapcsolódó területre kidolgozás alatt van
egy rehabilitációs terv, amely része egy újabb
településfejlesztési szerzôdésnek (errôl az
augusztusi kiadványunkban írtam).
Forgalomtechnikai pályázatok helyett céltámogatást kérünk, ahol a pályázati rendszereknél alkalmazott önrész biztosítását elfogadhatónak tartjuk.
Segítséget kértünk felszíni csapadékvíz-elvezetés megoldásában, ahol elsôsorban a DMRVvel kell megállapodást kötni, mivel a legnagyobb vízelvezetési probléma Tahi domborzati viszonya miatt adódik.
Megerôsítettük korábbi nyilatkozatunkat,
miszerint mentô- és tûzoltó állomás befogadását településünk biztosítani tudja, amelyet
mikrotérségi, kistérségi egyetértés is támogat.
2008. október 9-én levelet kaptunk a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtól:
„Kérem, hogy az Ön által vezetett településen tegyen javaslatot az országos közúthálózaton szükséges kisköltségû beavatkozásokra
(biztonságos gyalogátkelôhely kiépítése középszigettel és sávelhúzással, szükség esetén
sárga villogóval, nyomógombos jelzôlámpával, a település belépési pontján kapuzat
létesítése sávelhúzással., autóbuszöböl létesítése, áthelyezése, KRESZ jelzést felvillantó
sebességkorlátra figyelmeztetô berendezés,
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gyalogjárda építés, közvilágítás kiépítése). A
javasolt beavatkozások költségeinek 85%-át
az Útpénztár elôirányzat 2009. évi kerete terhére vállaljuk, Önöknek a fennmaradó részt
kell biztosítaniuk Javaslataikat a Magyar
Közút Kht. És a Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium képviselôivel megvitatjuk, majd a támogatott projektekre Társfinanszírozási Szerzôdést kötünk.”
A fentiek alapján 2008. október 21-én az
alábbi beruházásra adtuk le igényünket:
• Autóbuszöböl építése buszváróval, 3 db
Tahi településrészen, 11. sz. fôúton (érvényes kiviteli tervvel rendelkezünk), 2 db
Tótfalu településrészen, Béke úton.
• Autóbuszöböl felújítás buszváróval 4 db
Tahi településrészen.
• Gyalogátkelôhely létesítése középszigettel
és sávelhúzással, sárga villogó lámpával 1 db
Tahi településrészen.
• Gyalogátkelôhely felújítása, sárga villogó
lámpa kiépítésével 1 db Tahi településrészen.
• KRESZ jelzést felvillantó sebességkorlátozásra figyelmeztetô berendezés 2 db Tahi
településrészen
• Közvilágítás kiépítése Tahi településrészen
375 fm-en.
• Gyalogjárda építése, 11. sz. fôút mellett Tahi
településrészen 375 fm-en.
• Gyalogjárda felújítása szegélykiemeléssel 4
szektorban, 2182 fm-en, 11. sz. fôút mellett
Tahi településrészen.
• Gyalogjárda felújítása szegélykiemeléssel,
felszíni csapadékvíz-elvezetô rendszer felújításával 1 szektorban 1042 fm-en Tótfalu
településrészen.
• Település északi belépési pontján kapuzat

létesítése sávelhúzással 1 db, 11. sz. fôúton
Tahi településrészen.
• Csapadékvíz felszíni elvezetése a 11. sz. fôúton a 29-es kmsz. térségében 150 fm-en.
A beadott anyaghoz költségbecslést készítettünk, a tervezett beruházások bruttó összköltsége 134 994 000 Ft. Ebbôl a településre esô
önrész 20 249 100 Ft. A fentiekbôl látható,
hogy a beruházások zöme a 11. sz. útra épül,
ez abból adódik, hogy a Megyeri híd átadását
követôen várható forgalomnövekedés jelentôs
részét településünkön áthaladó fôút vezeti le.
Tótfalu településrész forgalomtechnikai átalakítása-, korszerûsítése – mint arról korábban
beszámoltunk – a CBA Üzlet átalakításával
egyidôben történik.
Dr. Sajtos Sándor
alpolgármester

Felhívások
Szeretnénk minden kedves tahitótfalui
lakost megkérni, hogy az adventi idôszakban, akinek lehetôsége van díszkivilágításra,
helyezze ki azt.
Tegyük hangulatossá, széppé környezetünket.
Köszönjük – TETA

Kérjük Önöket, akinek van olyan fenyôfája, amit szeretne kivágatni, szívesen fogadjuk falunk adventi díszítéséhez. Kivágásáról
és elszállításáról gondoskodunk.
Várjuk jelentkezésüket: 26-385-831, vagy
a 06/30-921-1013 telefonon Rainer Gabriellánál.
Köszönjük

2008. NOVEMBER

Tahitótfalu

Történelem

Községi Tájékoztató

’56 nyomában
Ma már csak én vagyok gyermekei között életben, két testvérem évekkel ezelôtt
meghalt, fiam azonban nemrég itt járt
Önöknél, Tahitótfaluban. Testvéreimnek
szintén élnek még gyermekei, akik mind
épp olyan büszkék apai, nagyapai örökségükre, mint én.
Méltó, hogy ez híd fogja Tildy Zoltán
nevét viselni, amely biztos vagyok benne,
hogy épp olyan erôs, mint apám volt és
amely abba a Tahitótfaluba vezet, amelynek életében részt vehetett 8 éven át, még
fiatal lelkipásztorként.

Folytatás az 1. oldalról
Az ünnepségen sokan méltatták Tildy
Zoltán – volt tahitótfalui református lelkész,
majd miniszterelnök, késôbb köztársasági
elnök – személyét, de számomra mégis
leánya, Tildy Erzsébet erre az ünnepségre
írt levele volt a legmegragadóbb:

Köszönöm meghívásukat és sajnálom,
hogy egészségem nem engedte meg, hogy a
hosszú utazást felvállaljam. De lélekben itt
vagyok Önökkel.
Tildy Erzsébet”

A Tildy Zoltán emlékhely-avatáson, az
’56-os emlékmû koszorúzásán és az október
23-i ünnepségen is megjelentek községünk,
egyházaink, de még országgyûlésünk képviselôi is, Boross Péter miniszterelnökkel
egyetemben, emelve az ünnep méltóságát.
Számomra mégis attól volt meghitt ez a nap,
hogy olyan sokan fogtak össze, és kiállítást
rendeztek be és ôriztek, dekorációt készítettek, fellobogózták a hidat, tisztára seperték a járdát, hangosítást szereltek, hidegtálat készítettek, rész vettek az ünnepi
mûsorban stb., stb. Nem tudok és nem is
akarok felsorolni mindenkit, hisz lehetetlen. Köszönöm azoknak, akik munkájukkal,
köszönöm azoknak, akik részvételükkel rótták le tiszteletüket az 1956-os forradalom és
szabadságharc hôsei elôtt, hogy emlékükhöz méltóan tudott Tahitótfalu ünnepelni.
Szabó Judit

„Kedves Barátaink !
Igazi nagy öröm számomra ez, a szeretett apám tiszteletére rendezett névadó
ünnepség. Boldog lennék, ha itt lehetnék
személyesen is és részt vehetnék ebben a
megtiszteltetésben.
Apám nagy ember volt és sokat szenvedett az elvei, meggyôzôdései miatt. Ô azonban minden áldozatot készségesen vállalt.

A repülôhídtól a Tildy Zoltán hídig...
...címmel készített hídtörténeti kiállítást
Szônyi Zsuzsa és Wegroszta Gyula Önkormányzatunk felkérésére. A kiállítás ünnepélyes megnyitója október 23-án délután volt.
Budai Mihály polgármesterünk nyitotta meg
a kiállítást. Nem is tudtunk volna nála szakavatottabb személyt elképzelni erre a feladatra. Nála jobban talán senki sem ismeri és
szereti községünk történelmét. Évtizedes
gyûjtômunkájának köszönhetôen sok szép
régi képeslapot csodálhatunk meg – most
éppen hídunkról ill. hídjainkról. És hát
rengeteg történetet és anekdotát ismer.
Most is mesélt a híd elôtti átkelô eszközökrôl: ladik, dereglye, repülôhíd. Az elsô
híd építésérôl szólva kiemelte Fülöp Béla
református kántortanító kezdeményezô,
valamint az államkölcsön megszerzésében
fontos szerepet játszó Almásy László szere-

pét. A híd avatására 1914 július 12-én került
sor. Neve Almásy híd lett.
A II. világháború végén, 1944 december
25-én éjjel a visszavonuló német katonák
felrobbantották az addig jól szolgáló hidat.
A háború után 1954-re tervezték a híd
helyreállítását.
Szente Józsefet, községi bíróként a Kisgazda Párt színeiben országgyûlési képviselôvé választották 1945-ben. Ugyanakkor Tildy Zoltán, aki az 1920-as években Tahitótfaluban volt református lelkipásztor, miniszterelnök, majd köztársasági elnök lett.
Szente József közbenjárásával és Tildy
Zoltán segítségével a híd újjáépítése 1947
karácsonyára elkészült. Hálából kapta akkor
a Tildy Zoltán nevet.
…Most felidézve a híd történetét, emlékezve Tildy Zoltánra – példaként állítva

munkásságát az Emlékhellyel is elénk –
kapja vissza hídunk az Ô nevét… – fejezte
be Budai Mihály a megnyitót.
Remélem, akik látták a kiállítást, azok is
szívesen veszik kezükbe, viszik haza otthonukba a kiállítás anyagából hamarosan
készülô hídtörténeti kiadványt is.
Sz. J.
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Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Beszélgetés Dr. Patócs Andrással és
feleségével, folytatás a szeptemberi
számból
A beszélgetésünk további részében megtudtuk, hogy gyermekkoráig nyúlik vissza a
vadászirodalom olvasása, gyûjtése. Idekerülése után, 1968-tól maga is tagja lett a helyi
vadásztársaságnak, melynek megalakulása a
háború utáni idôszakra esett. Kezdetben a
társaság tagjai mûvész emberek voltak,
többek között Simándy József operaénekes
is. Ebbôl a társaságból alakult meg a Szentendre Szigeti Vadásztársaság, melybôl lett a
Szentendre Szigeti Szak. Szöv. Vadásztársaság. Ez utóbbinak elnöke Lázár Antal, vadászmestere Bán Dániel, titkára hosszabb
ideig a doktor úr volt. Érdekes volt végighallgatni azt, hogy hogyan, milyen elôzetes
munkával válhatott valaki a vadásztársaság
tagjává. Mivel a Pilisi Erdôgazdaság állatorvosa is volt a doktor úr, ezért ô az erdôgazdaság által gondozott tahi erdôkben is vadászhatott. Abban az idôben a maihoz képest jobb volt a gímszarvas-, a muflon-, a
vaddisznó- és az ôzállomány ezen a területen. Nádler Herbert, az állatkert volt igazgatója, írói alkotásaiban sokszor említi Tahi
ôzállományát. Nádler bérelt itt területet,
vadôre Vaczó Sándor volt.
Magyarország a vadgazdálkodásban elért
nemzetközi híre alapján megkapta azt a
jogot, hogy 1971-ben Vadászati Világkiállítást rendezhetett. Ez akkor nyitást jelentett
a világ felé, kiemelt állami feladatként kezelték. A kiállítás része volt egy élôvad-bemutató is. Az apróvad befogása hálóval történt, a nagyvadakéra viszont ki kellett dolgozni egy megfelelô módszert. A módszer
kidolgozására létrejött egy társaság, melynek doktor úr is tagja lett. Az ô feladata volt
a megfelelô gyógyszerek kikeresése, alkalmazásuk kidolgozása. A befogás eszköze-
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ként nyílpuskát használtak, ezért ki kellett
dolgozni egy repülô fecskendôt, amely a
becsapódás pillanatában a megfelelô bénító
gyógyszert az állatba juttatta. A kísérletek a
Pilisi Erdôgazdaság területén folytak. A megfelelôen kidolgozott módszer alapján lettek
befogva a nagyvadak és kerülhettek bemutatásra a világkiállításon.
Vadászsikereirôl e cikk véges keretei
miatt nem írhatunk, de talán zárhatjuk ezt a
fejezetet azzal, amit doktor úr elmondott,
hogy ôt sosem fogta el a „lôdüh”, neki a
vadászat a természet szeretetét adta, a felejthetetlen éjszakai erdôjárásokat. Ma már inkább a „vadnak drukkol”, vadászni már csak
ritkábban jár, de az évenként megrendezett
egynapos, úgynevezett „orvos vadászaton”
részt vesz..
Magánpraxisát 1964 óta folytatja községünkben. A haszonállatok gyógyításában is
ért el jelentôs sikereket, bevezetett új módszereket, de amiért állatorvos lett, az a kisállatok gyógyítása során valósulhatott, valósulhat meg. Hogy miért a kisállat gyógyítás
érdekelte? A haszonállatnak van egy értéke
– fogalmazott doktor úr –, ezt az értéket a
gyógyítás során nem lehetett meghaladni, a
tulajdonosnak nem érte meg. Egy kisállat
esetében, akit a tulajdonosa nagy odaadással
gondoz, és talán családtagként is kezel, nincsenek anyagi korlátok, végig lehet vezetni
egy kezelést, költséges diagnosztikai vizsgálatokat lehet alkalmazni, legtöbbször a
gyógyításnak nincsenek korlátai. Ma már a
kisállatok körébe nemcsak a hagyományos
kutya, macska tartozik, az egzotikus állatok
(leguán, ugró egér stb.) tartása is népszerû.
A folyamatos képzés, továbbtanulás elkerülhetetlen ebben a szakmában. Ma már hozzá
kopogtatnak be kollégák, orvostanhallgatók, hogy szakmai tudásukat az ô rendelôjében bôvíthessék.
A 80-as években már lehetett látni, hogy a

hagyományos állattartás a haszonállatoktól a
kisállattartás felé fog elmozdulni. A doktor
úr is felismerte ezt az igényt, elsô rendelôjét
1982-ben, az akkori házuk alagsori konyhájából alakította ki. Az eszközök és gyógyszerek beszerzése nem kis feladatot rótt
ebben az idôben a vállalkozó állatorvosra.
Erre az idôszakra esett, hogy Sárika a mûtéti
napokon besegített. Az elsô rendelôt kinôtték, házuk kertjében, egy különálló rendelôt építettek, ahol a gyógyítás kb. nyolckilenc évig folyt. A hagyományos állatorvosi
munkája ekkor már egyre inkább háttérbe
szorult és orvosi tevékenységének zöme a
rendelôbe koncentrálódott. 1998-ban új otthonukban alakították ki a harmadik, nagyon
modern rendelôt. A doktor úr lelkesen mutatta meg és magyarázta el a nagyon korszerû diagnosztikai, sebészeti, laboratóriumi
mûszereket, eszközöket – ahogy mondta – a
mások által is európai színvonalúnak tartott
rendelôjében. Jelenleg a rendelô bôvítésének engedélyezésén dolgoznak. Ma már egy
komolyabb mûtéti beavatkozás csapatmunka, ahol a rendelôben dolgozók pontosan,
szervezetten végzik a feladatukat.
Magánélete az évek során változott, megözvegyült. Két fia felnôtt, László orvosi diplomát szerzett, Bence fia mûszaki pályán
tevékenykedik. A munkáját segítô Sárikával
házasságot kötött. Öt unokájuk van.
Sárika családja Veszprémben élt, még
nagyszülei választották lakhelyüknek ezt a
várost. Anyai nagyapja neves régész volt,
haláláig a város múzeumának igazgatója
volt. Apai nagyapja középiskolai tanár, majd
az iskola igazgatója lett a nyugdíjazásig.
Édesapja jogi egyetemet végzett, a veszprémi városházán dolgozott. Édesanyja tanítónôképzôt végzett. A család a nagyapa által
vásárolt nagykertes házban lakott. A háború
alatt édesapját behívták, majd amerikai fogságba esett, ahol súlyos fertôzô betegséget
kapott. A fogságból hazakerült, ám hamis
vádak miatt hivatását nem folytathatta, fizikai munkát végezhetett csak. A bajt tetézte, hogy édesanyja sem taníthatott: gyakorlatilag házuk nagy kertjébôl éltek. Nagy
konyhakertet mûveltek, és a gyümölcsfák is
hozzájárultak a család nehéz anyagi helyzetének könnyítéséhez. Ôk is foglalkoztak a
korban szokásos angóranyúl-tenyésztéssel,
valamint Sárika nagy örömére csirkéket és
kacsákat is tartottak.
Az általános iskola befejezése után, édesanyja jobbnak látta, hogy lányuk Pesten
tanuljon tovább, mivel férje állapota válságosra fordult. Sárika a Madách Imre Gimnáziumba iratkozott be, és a szintén nehéz
körülmények között Pesten lakó rokonoknál lakott. Édesanyja arra nevelte, hogy
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korán önállóvá váljon, ezért gimnáziumi tanulóként korrepetálást vállalt. Édesapját
idôközben elveszítette.
Középiskolásként végig tudta, hogy nem
tanulhat tovább, érettségi után dolgoznia
kellett. Elôször egy tanfolyamot elvégezve
mûszaki rajzolóként dolgozott, majd leendô
férje, dr. Petróczy Lajos testvérének segítségével a Phylaxiánál helyezkedett el. Itt
vegyészlaboráns tanfolyamot végzett, majd
asszisztensként a baromfipestis elleni oltóanyag gyártásában vett részt. Házasságkötése után férjével olyan betöltetlen orvosi
állást kerestek, ahol szolgálati lakást is kaphattak. Sajóbábonyban lett férje körzeti
orvos, majd egy év múlva a közeli Tiszalúcra
költöztek, ahol idôközben megüresedett a
körzeti orvosi állás. A szolgálati lakás is jobb
volt, és nem utolsó sorban hatalmas kert is
tartozott hozzá. A földterületet kihasználva
Sárika gazdálkodni kezdett, kukoricától a
zöldségekig mindent termelt, hamarosan
nagy baromfiállománnyal is rendelkeztek.
Ebben az idôben a körzeti orvos felesége
töltötte be az orvosírnoki állást, így Sárika
ezt a munkát is elvégezte. Tiszalúci emlékekhez tartozik még: az akkor levonuló
hatalmas tiszai árvíz és Sárika elsô kutyája,
mely kutyaszeretetét végleg megalapozta.
Férje családja Budapesten élt, ezért szeretett volna közelebb kerülni a fôvároshoz.
Két évvel késôbb Tahitótfaluban dr. Mesterházy Béla megüresedett állását tudta elfoglalni. Mivel Mesterházy doktor a saját házában rendelt, így az akkori tanácselnök
asszonynak, Lévai Gézánénak sürgôsen gondoskodnia kellett a faluban egy orvosi rendelôrôl és egy hozzátartozó szolgálati lakásról. Mindkettô az Ifjúság utca 5. szám alatt
volt, de a beköltözéskor a lakás csak félig
volt készen. A mai orvosi rendelô volt a szolgálati lakás, a sarok és az épület másik szárnya pedig a rendelô volt. A szolgálati lakás
két szobából és egy konyhából állt. Vezetékes víz még nem volt, de egy jó mély kút állt
az udvaron. Ez a kút látta el a rendelôt és a
lakást vízzel. Szabó József villanyszerelô gya-

TLSE hírei
Fogathajtó versenyzôink eredményesen zárták a 2008-as verseny szezont. Gubacsi
testvér pár új fogatépítésbe kezdett, ismervén szorgalmukat és kitartásukat valószínû hogy eredményes és mutatós Lipicai
négyes fogat lesz a végeredmény.
Bodor Ferenc, Bodor Márk és Bodor
Benjámin biztos fogathajtóink, évrôl-évre
feljebb kerülnek a versenyzôi ranglétrán.
Bodor Márk az országos „B” kategória éllovasává küzdötte fel magát. Ha az edzôi háttér biztosítva lesz számára, úgy két év
múlva az „A” kategória versenyzôje lehet.

kori vendég volt náluk, aki a kút hol mûködô, hol nem mûködô szivattyúját javította.
Sárikának a kert hiányzott, de pótolta a
Duna, és a szép kilátás a Vöröskôre. A Dunaparton abban az idôben nagy élet folyt:
Keszler József és az akkori fiatalok rendszeresen lent töltötték fürdôzéssel az idejüket. Komolyabb járványok korábban és az
ô idejükben nem voltak, egészségügyi szempontból mindig jól ellátott volt a falu. Influenzajárványok természetesen idônként
voltak, abban az idôben sok beteg jutott az
egyetlen orvosra, ráadásul ekkor még az
orvosi ügyeleti rendszer nem mûködött.
Egy rendelkezés elôírta, hogy a körzeti orvos öt óránál hosszabb ideig nem hagyhatja
el a körzetét, így sok szabadságra nem volt
lehetôségük. Jó kollegiális kapcsolatot tartottak fent a leányfalui Havas doktorral és a
szigetmonostori körzeti orvossal. A három
orvos kölcsönösen kisegítette egymást. Férje sokat dolgozott, este hét-nyolc órakor is
még volt beteg, és a csengô is gyakran megszólalt. Balesetekhez is hívták, és a dunai
tragédiák mindig megrázóak voltak. Tíz
évet éltek a szolgálati lakásban. Sárika édesanyja eladta veszprémi lakásukat, hozzájuk
költözött. Az eladott ház ára lehetôvé tette,
hogy saját ház építésében gondolkozzanak.
A Visegrádi úton találtak rá a megfelelô telekre. Az építkezés „oly alapos volt, hogy
eltartott 1980-ig”. Az építkezésben segítô
Papp Károlyt és családját, valamint Nagy Lajosékat megszerették, a vendégként közösen végigélt disznótorokra szívesen emlékezik vissza Sárika. Hosszú várakozás után
1980-ban beköltöztek az új házba. Házasságukból gyermek nem született, 1982-ben
elváltak.
Újra nehéz idôszakot kellett átélnie. Férjével úgy egyeztek meg, hogy vesz neki egy
telket, és arra épít számára egy házat. Az
építkezés ideje alatt édesanyjával egy rokon
itteni nyaralójába költözhettek. Állás után
kellett néznie. Az itt élô mûvészek, elsôsorban Péreli Zsuzsa textilmûvész, akivel már
akkor barátnôk voltak, segítettek a problé-

mák megoldásában. Látva Sára állatszeretetét beajánlották dr. Csányi Vilmos professzorhoz, aki az ELTE Természettudományi Kar etológiai tanszékének vezetôje volt.
Az egyetemnek volt egy kihelyezett laboratóriuma Alsógödön, ahol az állatok magatartásának kutatásával foglalkoztak. A kísérletek paradicsomhalakkal folytak, Sárika
feladata volt a 220 akváriumban nevelkedô
hal kísérleti célnak megfelelô gondozása.
Nyolc évig dolgozott a kísérleti laboratóriumban. Édesanyját a betegsége ágyhoz
kötötte, akit ápolnia kellett, így ismét nehéz
idôszak következett. Dr. Bellavics Erzsébet
doktornô nagy segítségére volt.
Patócs doktor úrral 1986-ban kötöttek házasságot. A doktor úr gyermekei elfogadták
ôt, mindig igyekezet örömükbe járni. Az
unokák nagymamájuknak tekintik ôt.
A beszélgetés végén szó esett még a családi kirándulásokról, a dr. Szijj Józseféktôl kapott európai orosz lajka kutyák nevelésérôl,
és a férjével végzett közös munkájukról, a
befogadott állatok felnevelésérôl.
Sára üzenete: „A gyerekek ne csak a
technika csodáját lássák maguk körül,
hanem vegyék észre a természetet, tudják, hogy az szép, óvni kell, s talán akkor
egy olyan nemzedék nô fel, akik megbecsülik a körülöttük levô világot.”
Doktor úr kollégáinak, a rendelôben dolgozóknak a következôket hagyja szellemi
örökségül. Ez az ô hitvallása: „Feltehetôen
az állatok szeretete miatt lettek állatorvosok. Ez is kell hozzá, de az állatszeretet nem elég. Igen nagy türelemre, igen
nagy alázatra van szükség. Kételkedjenek, amikor valamiben biztosak, mert
különben nem tudnak jó munkát
végezni! Képezzék magukat: amikor
szükség van munkájukra, végezzék el!”
A beszélgetés befejezô részét 2008.
november 27-én, szombaton 15 órai kezdettel nézhetik meg a Népházban. Minden
érdeklôdôt szeretettel várunk.

Új fiatal hajtónk, Niesz Gábor üstökösként száguld kiváló fogatával barátságos
versenyeken.
Legutóbb Üllôn, a Dóra majori országos
fogathajtó és fôzô versenyen „A” és „B”
kategóriás versenyzônknek mutatta meg
hogy milyen a tahitótfalui virtus. Apropó a
fôzô versenyre az ország különbözô pontjairól érkezett szakácsok hozták szûkebb
hazájuk ízét és zamatát.
Lovas Egyletünket a fôzô tudásukról
már ismert „három grácia” képviselte:
Nógrády Ildikó, Solymosi Ágnes, Niesz
Katalin. Tahitótfalu hírét a gasztronómia
terén is ismerté tették az országban, mert
a 3. helyet és a vele járó serleget is megnyerték. Gratulálunk versenyzôinknek!

Köszönet Szûcs Dánielnek,nyugalmazott fogathajtónknak a szervezésben nyújtott segítségért.
Nógrády Gábor TLSE

Köszönjük a beszélgetést!
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KÖRNYEZETVÉDELMI
VERSENY
A National Geographic KIDS magazin felhívására beneveztünk a lap által kihirdetett környezetvédelmi vetélkedôre. A csapatot a Pollack
Mihály Általános és Zeneiskola hat tanulója,
Podlovics Laura, Marton Fanni, Podlovics Natasa,
Halász Csilla, Kapitány Kármen és Vaczó Zsuzsanna alkotta, Vaczó Zoltán tanár úr vezetésével.
Elsô feladatunk a csapat ökológiai lábnyomának
kiszámítása volt. Az ökológia a biológia azon ága,
ami az élôlények és a környezet közötti kölcsönhatást vizsgálja. Azt a hatást, amit egy ember a
Földre gyakorol, ökológiai lábnyomnak nevezzük,
amely egy földterület nagyságával fejezhetô ki.
Legfrisebb kutatások szerint 1,8 hektár területû
tenger és termôföld jutna minden emberre a világon, ha azt egyenlôen használnánk. Az emberiség
azonban átlagosan 2,3 hektárt vesz igénybe
fejenként, tehát pazarlóan élünk! A Föld különbözô országaiban más-más ökológiai lábnyomok

vannak. Egy kanadai ember átlagosan négyszer
többet használ az átlagosnál, viszont egy indiai
átlagember ökológiai lábnyoma nincs 1 hektár! Mi
magyarok is pazarlóan élünk. Egy magyar ember
ökológiai lábnyoma 5 hektár! Ám ne feledjük, ezt
csökkenthetjük is, ha kicsit jobban odafigyelünk
mondjuk az áramfogyasztásra, a szelektív hulladék
gyûjtésére vagy a gázszámlánkra.
Csapatunk ökológiai lábnyomának egy fôre jutó
átlaga 5,3 hektár, úgyhogy nekünk is van még mit
tennünk környezetünk védelmének érdekében.
Ha a mindennapokban megtalálható környezetbarátabb megoldásokat választjuk, egyszerûen csökkenthetjük ökológiai lábnyomunkat. Ilyen például
a szelektív hulladék gyûjtése (településünkön
több szelektív hulladékgyûjtô is van, ahol üveget,
mûanyag palackot és papírt gyûjtünk), a víz-, gáz, villanyszámla csökkentése, vagy az éves lomtalanításokon való részvétel.
A felsô tagozatos diákok között 100 kérdôivet
osztottunk ki. A tanulók 18%-a soha, 2%-a gyakran
dob ki ennivalót. A maradék 80% csak akkor, ha
az étel már romlott, ebbôl kifojólag a kidobott

ételekbôl sok hulladék keletkezik. A megkérdezett
diákok 62%-a gyûjt papírt, 63%-a üveget, 66%-a
mûanyag palackot és 68%-a elemet. 100-ból 77-en
hoztak papírt a papírgyûjtésre. 96-an hallották
szüleiktôl, hogy spóroljanak az energiával, 91-en
pedig lekapcsolják a villanyt, ha feleslegesen ég.
Autót a családok 40%-a használ akkor is, ha a távot
10-15 perces sétával is meg lehet tenni. Végül
pedig 91 gyermek gondolja úgy, hogy a Föld erôforrásaival takarékosan kell bánni, a maradék 9
személy szerint vagy végtelenek a Föld erôforrásai,
vagy úgy tartja, erre az életre elég, hogy utána mi
lesz, nem érdekli.
Remélhetôleg ez a kis felmérés felkelti az
emberek figyelmét, és mindenkit egy kicsit jobban
odafigyel majd a környezetére. További természetbarát ötletek, leírás a csapattagokról és
érdekes tudnivalók a www.greengirls.eolal.hu
weboldalon.
„Ne feledd: úgy élj, hogy a Föld megmaradjon
az utókornak is!”
Podlovics Laura 6. B

BEMUTATKOZIK A SZENTENDREI CSALÁDSEGÍTÔ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Családsegítô Szolgálatunknál 15 családgondozó
végez segítô tevékenységet, melyhez szociális
munkás, szociálpedagógusi végzettség szükséges.
E végzettségek, úgy gondolom nem ismertek a
többség számára, ezért néhány szóban jellemezném. A szociális munkás felsôfokú tanulmányokat végzett, diplomás ember, aki eltérô jellegû
problémák esetén tud bizalmas és hasznos információkat, segítséget nyújtani olyan személyeknek,
akik igénybe veszik a szolgáltatást. A szociális szakma professzionális jellegét egyéb szakmákból táplálkozó adottságai határozzák meg. A pszichológia,
jog, közgazdaságtan, mentálhigiéné tartozik e szakmák körébe.
A szociális munkás a társadalom különféle csoportjait érintô kérdésekben tájékozott, mint a gyermekvédelem, felnôttek foglalkoztatását érintô
kérdések, idôsek, fogyatékkel élôk, kábítószerrel
élôk, családi- kapcsolati zavarok és azok enyhítését
célzó kérdésekben. A titoktartás alapvetô szakmai
követelmény, éppen ezért, akik felkeresik Szolgálatunkat diszkrécióra, megértésre, támogatásra
találnak. A szakmai munkát az együttmûködés,
egymásért vállalt felelôsség jellemzi, melyet a hozzánk bizalommal fordulókkal is kialakítunk. Szolgálatunk információadásban, kérvények kitöltésénél és kapcsolati nehézségek esetén is segítséget
tud nyújtani.
Számos rendezvényen veszünk részt (Gyereknap, falunap, egyéb, a közösséget érintô megmozdulások), saját programjainkat elsôsorban családoknak, tehát gyermekeknek és szüleiknek ajánljuk. Harmadik éve került megrendezésre a Mobiljátszóház program, amit a térség kistelepülésein,
szerdai napokon tartottunk meg. Ehhez segítséget
kaptunk a települési önkorményzatoktól. Az Önkormányzatokkal való együttmûködés is alapelvként határozható meg a Szolgálat munkájában. A
közös gondolkodás, kapcsolattartás a munka sike-
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rének alapvetô követelménye.
A családok folyamatosan problémákat oldanak
meg, idôrôl idôre fontosabb döntések születnek.
Természetes élmény lehet az iskola kezdés nehézsége, a már iskolás gyermek tanulási nehézsége,
melyekben gyógypedagógus és pszichológus tud
jól használható információt adni Szolgálatunkban.
Az egyszülôs háztartásokban gyakori szükséglet a
különélô szülôvel való kapcsolat fenntartása, ápolása, mely a külön élô szülô részérôl is igényként
jelentkezhet. A megfelelô idôpont és mód kiválasztásában, megbeszélésében is segítséget tudunk
nyújtani.
A szociális szakember egyre többször találkozik
olyan helyzetekkel, amikor idôs emberek ellátásában kell a család számára is elfogadható megoldást
találni. Társadalmunkban talán kevés szó esik azokról, akik életük befejezéséhez közelednek – talán,
mert félünk a témától –, ezért különösen fontos az,
hogy ebben az életszakaszban a családok, hozzátartozók támogatást kapjanak.
Szolgálatunk munkatársai nyitottak különbözô,
a családok, emberek életét kedvezôbb helyzetbe
hozó kezdeményezésekre. Szükség szerint egyszülôs, baba-mama, óvodai gyermekcsoport létrehozásában mûködünk közre. Jelenleg Kisorosziban,
novembertôl Dunabogdányban mûködik babamama csoport (nyáron szünetel). Szentendrén az
éjjeli sporton nyújtunk segítséget.
Különösen fontos feladat a fiatalokkal való foglalkozás. A gyermek, miután megszületik folyamatosan fejlôdik, változik. A szülôknek biztonságot
adhat, ha nehézségeiket, a kamaszkorral járó leválási folyamatokat valakivel meg tudják beszélni.
Egyes családokban talán azért okoz külön kihívást
a gyermek felnôtté válása, mert a szülô hasonló korban már munkát vállalt, és egyik napról a másikra
kellett felelôsségteljes döntéseket hoznia, ezért a
felnôtté válás szakasza lerövidült, így nehezebben

éli meg annak elhúzódását. Vannak családok, ahol
túl sok felelôsséget várnak el a legidôsebb gyermektôl, szinte szülôi szerepeket, ami alól a fiatal
igyekszik „kibújni”. Az egyszülôs családoknál probléma lehet – különösen fiúk esetében – az apai
szerep hiánya, ami megfelelô példaképpel való
kapcsolattartás mellett pótolható részlegesen. A
példakép lehet tanár, rokon, ismerôs. Aki bizonytalan az említett kérdéseket illetôen bizalommal
fordulhat a Családsegítô Szolgálat munkatársaihoz.
Az emberek életében fontos a testi-lelki jólét
megléte, melyhez próbálunk minél több és színvonalasabb szolgáltatást nyújtani, és keresni azokat
a lehetôségeket, ahol találkozhatunk és együtt gondolkodhatunk.
Bándhidi Gabriella családsegítô

Kirándulás Bécsben
Október 18-án, szombaton a Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola diákjai kiránduláson vettek részt Bécsben Balogh Zsolt és Vaczó Zoltán
tanárurak szervezésében. A kiránduláson a
hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos tanulók
megismerkedhettek Magyarország és Ausztria
történelmével, Bécs nevezetességeivel. A
schönbrunni kastély megtekintése után majd
négy órás városnézô túra következett. Kiváló
idegenvezetônk, Fischer István, minden jelentôsebb látnivalót megmutatott a csoportnak,
történetekkel, anekdótákkal színesítve a látottakat. Legérdekesebb a kapucínusok kriptája
volt, ahol 300 év magyar királyai, a Habsburg
család tagjai vannak eltemetve: Mária Terézia,
Ferenc József, Sissi mind itt nyugszanak. A
diákok nem csak a kirándulás örömét ôrizhetik
meg emlékezetükben, hanem a tanulmányok
során hasznosítható ismereteket is.
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TOPÁN CIPÔBOLT ajánlata!
•
•
•
•

Megérkeztek a bélelt Asso cipôk!
Rendelésre Salus cipôk.
Hótaposó csizmák, bakancsok.
Dzsekik, szövetkabátok, bokacipôk.

Szôrme és bôráru készítése, átszabása, javítása,
tisztítása, festése.
Rácz Éva szombat 9-1/2 11 óráig
Tahitótfalu, Hôsök tere – tel.: 06-30-913-7965

KARÁCSONYRA
Egyedi ajándékok saját fotóról!
Naptár, póló, kispárna, kulcstartó, hûtômágnes,
egérpad, üvegpóló, falióra.
Ajánlatunk cégek számára:
céges ajándékok nagy választéka karácsonyra,
munkaruha, mezek emblémázása szitázva és hímezve,
reklámajándék emblémázása.
Mûhely:
www.dekoralom.hu
Dunabogdány
info@dekoralom.hu
Táncsics M. u. 23.
tel.: 06/20 412 24 21
Nyitva: hétfô, kedd, szerda: 10–18-ig,
más idôpontban telefonos egyeztetés alapján!

–Depresszió, szorongás, pánik betegek Psychotherápiás
kezelése
–Autogén tréning, relaxáció betanítása
–Stroke megelôzés, agyi érbetegségek kivizsgálása, gondozás
–Parkinson-kór és más központi idegrendszeri eredetû
mozgászavarok differenciál diagnózisa, kezelése, gondozás
–Alzheimer-kór, memóriazavarok megelôzése, kivizsgálás,
gondozás
–Epilepszia, eszméletvesztéses rosszullétek, felnôttkori epilepszia diagnosztika,
–Fejfájás, szédülés, arcidegzsába,
a tünetek hátterének kivizsgálása, kezelés, gondozás
–Krónikus fájdalom szindróma /porckorong betegségek,
kezelés, gondozás
–Lágy lézer kezelés
Med plusz Serv BT.
Neurológiai szakrendelô
Dr. Szappanos Zsuzsanna
neurológus szakorvos
Tahitótfalu, Nefelejcs köz 2.
KH, OTP, Uniqua egészségpénztárral
szerzôdött szolgáltató
Bejelentkezés – tel.: 06-30-241-661,
06-26-385-316
Rendelési idô: kedd, csütörtök 16–18 h
Dr. Szappanos Zsuzsanna egyéb elérhetôségei:
Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház, tel.: 06-26-801-700/1157
Hétfô, szerda: 9–15 h, péntek 9–14 h
Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs
Szakkórház, Pomáz, Tel.: 06-26-525-620/175
Kedd, csütörtök: 9–14 h
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COOP
ÜZLETHÁZ
Tahitótfalu, Szentendrei út 1.
(Parkolóval szemben)

Új szolgáltatással bôvül üzletünk:
• Novembertôl kaphatók
a gyógyszertáron
kívül forgalmazható gyógyszerek.
Várjuk minden kedves régi és új vevônket
két hetente megjelenô COOP akciónkkal!
Nyitva tartás: hétfôtôl–péntekig: 0600–1800-ig
szombaton:

0600–1400-ig

vasárnap:

0700–1200-ig

Számítógépszerviz

DORCA KFT.

30/9483709

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

2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.

Épülettervezés,
kivitelezés

Telefon/fax:
06-26-585-170,
585-171,
06-20-960-4288

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Tölgy kugli 1 800,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Tahitótfalu

Hirdetés

Községi Tájékoztató

VASTELEP
Tahitótfalu, Szabadság út 48.
Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009
Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,
hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.
Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200

T

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Ô

TE

2008. NOVEMBER

Tahitótfalu, Béke u. 50.
Tel../fax: 26-585-134,
30/900-1975, 20/556-4663
Nyitva: hétfô-péntek
800-1600 óráig

cserepek, gyári áron kiszállítással

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…
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Közhasznú oldal

Tahitótfalu

2008. NOVEMBER

Községi Tájékoztató

„Advent Tahitótfalun”

– 2008. december 6--14.
közötti napokban
Tisztelt tahitótfalui Lakosok!
Hamarosan újból itt az év egyik legszebb
ünnepe, a Karácsony. A „Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány” – az Önkormányzattal és a többi civil szervezettel karöltve
– az Adventi idôszakban ismét megrendezi az
Advent Tahitótfalun rendezvénysorozatát: mûvészeti kiállításokat, a karácsonyi kézmûves
vásárt, koncerteket, a Betlehemi jászol felállítását, és a záróünnepséget, a Gálát.
Akik a vásáron portékájukat eladni kívánják,
szíveskedjenek 2008. december 1-ig igényüket
bejelenteni, hogy a területet térítésmentesen
biztosíthassuk. A vásárt idén egy helyszínen kívánjuk megrendezni: Tahiban a COOP üzletház
melletti, füves magánterületen (volt Vöröskô
Étterem helyén).
Vásár idôpontja:
2008. december 13-14-én szombaton és
vasárnap 9-17 óráig.
Jelentkezés: Béres Gabriellánál: 06/30-9190279, 06-26-585-161 telefonszámon.
Elôre jelezzük, hogy idén is lesz beiglisütô
verseny, mézeskalács és sütemény, valamint
házi sütésû, fogyasztható karácsonyfa-díszek
versenye. A pályamunkákat 2008. december 14én 14 óráig várjuk a Katolikus hittanterembe.
Várjuk jelentkezésüket!
Köszönjük: TETA

Bábszínház
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és a DIÓ pékség támogatásával 2008. november 29.-én szombaton 10 órakor Tahitótfaluban a Népházban
a HABAKUK BÁBSZÍNHÁZ bemutatja a „Segítsünk a Hóembernek” címû mesét.
Szeretettel várunk mindenkit!

Könyvtár nyitvatartási rend
Hétfô

14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár
Kedd
8–10 óráig községi könyvtár
10–13 óráig iskolai könyvtár
Szerda
14–16 óráig iskolai könyvtár
16–19 óráig községi könyvtár
Csütörtök 8–10 óráig községi könyvtár
10–12 óráig iskolai könyvtár
Péntek
14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár
Szeretettel várok minden olvasni és kutatni
vágyó fiatalt és felnôttet:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Biblia Napok
Bolyki Brothers Koncert
A Tahitótfalui Baptista Gyülekezet szeretetettel meghívja Önt és kedves családját
Biblia Napi Estjére
Program:
Bibliai vetélkedôk gyermekeknek és
felnôttekne „A Biblia Titkai” elôadás
(Nagy Sándor lelkipásztor)
Idôpont:
2008. november 8. szombat 16 óra
valamint
Bolyki Brothers Koncertjére
Program:
Énekel a Bolyki Brothers acapella quartet
Bibliai vetélkedôk nyerteseinek díjátadója
Idôpont:
2008. november 9. vasárnap 16 óra
Helyszín mindkét este:
Tahitótfalui Baptista Gyülekezet
Ifjúság út 13.

Köszönetnyílvánítás
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány ezúton is szeretné köszönetét kifejezni
mindazoknak akik adományukkal, illetve
1%-os juttatásukkal hozzájárultak mûködésünkhöz.
Minden igyekezetünkkel azon leszünk,
hogy a kapott pénzbôl az Önök megelégedésére továbbra is a közösség érdekében
munkálkodjunk.

Felhívás
Adventi események keretén belül a tahitótfalu disznótorok, disznóölések és marhavágások történetét bemutató kiállítást tervezünk.
A kiállításon a disznó és marhatartást, disznóöléseknél és marhavágásoknál használt régi
és új eszközöket, a feldolgozás egykori és mai
eszközeit, recepteket, a témához kapcsolódó
fényképeket, hentes okleveleket, stb. szeretnénk bemutatni. Reméljük, hogy az egykor
községünkben mûködô hentesüzletek dokumentumai, tárgyai megjeleníthetôk lesznek.
Örülnénk, ha az egykori Szakszövetkezet
nagyüzemi húsfeldolgozás fényképeit, dokumentumait is ki tudnánk állítani.
A kiállításra felajánlott tárgyakért személyesen elmegyünk és azokat a kiállítás zárása után,
visszavisszük.
Bízunk abban, hogy segítségükkel emelhetjük az adventi ünnepek programját.
Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,
Wegroszta Gyula, Tel: 385-967 vagy 385-831

Oktatás, képzés, tanfolyam – helyszínen is!
www.mastudio.hu • mastudio@t-email.hu
06-1-379-5318, 30/9224-805
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., 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, üzemorvosi rendelés: hétfô, szerda, csüt. 12–13, kedd
11–12, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan
hét péntek 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 387-046 • 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, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 8.30–17-ig, kedd-csüt.:
8.30–15-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási
kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.),
503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû),
503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda:
8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• 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, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30;
csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva:
hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda,
csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET –
Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG –
Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 •
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 •
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta
Zsuzsana, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET
– tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30,
Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,
Boronkai Gábor, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Képíró Gábor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 1700 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

