
Idén május 20-áig kell elkészítenie adóbe-
vallását. Ismét lehetôség van rá, hogy adójá-
nak kétszer egy százalékáról Ön döntsön
egy egyház, továbbá egy civil szervezet javára.
Ha nem rendelkezik az egy százalékokról, azok
az állami költségvetésbe kerülnek. Ha Ön él

ezzel a lehetôséggel és nyilatkozik adója két-
szer egy százalékáról, akkor amúgy is befizetett
adójáról Ön dönt – mások helyett.

Kérjük, adójuk 1%-ával támogassák „A
tahitótfalui Általános Iskola gyermekeiért”
alapítványt.

Az alapítvány adószáma: 18681952 –1 –13
Köszönettel:

Az alapítvány kuratóriuma

Folytatás a 12. oldalon

Tahitótfalu Sportcsarnok 2005. március 14.
este 6 óra. Csak állok és nézem, hogy mennyi
ember jön és csak jön a meghirdetett ünnepség-
re a Hôsök terérôl, ahol a megbecsülés és hála
koszorúit helyezte el az Önkormányzat, Had-
házy Sándor országgyûlési képviselô úr vala-
mint a helyi MDF szervezet. 

Tehát lassan, de biztosan megtelik a küzdô-
tér. Azonban látok valami mást is. Látom az ün-
nepségen szereplô iskolások arcán a feszültsé-
get, szinte hallom, ahogy a gondolataik szavak-
ká formálódva azt suttogják: „Bárcsak túl lennék
már rajta. Remélem, nem fogom elrontani.”
Látom az ôket felkészítô tanárnôk arcán az
izgalmat és egy bátorító mosolyt küldök feléjük.
Sikerülni fog! Sikerülnie kell, ennyi fáradságos
munkának meg kell, hogy legyen az eredmé-
nye. És lassan félhomály tölti be az arénát. Soha
ennyi ember nem jött össze ünnepelni itt szû-
kebb hazánkban. Ez jó érzéssel tölt el, miközben
szilárdan tartom a nemzeti lobogó rúdját. A szín-
pad díszleteként szolgáló Háromszéki honvéd-
zászló fényárban úszik.

Ezek a várakozás percei. Az idô mintha ólom-
lábakon járna, bár egyszer csak Vaczó Zoltán
oktatási-, kulturális és sportbizottsági elnök úr
elindul a színpad felé.

A teremben feszült csend, míg Zoli köszönti
az egybegyûlteket. Köszöntôje után a Himnusz
hangjai töltik be a teret, ahogy a szoprán nôi
hangoktól a mély férfi hangig mindenki énekli.
Megható, hogy így együtt énekli Tahitótfalu la-
kossága.

Miután a helyét mindenki elfoglalta, bizottsá-
gi elnök úr felkéri Hadházy Sándor országgyû-
lési képviselô urat ünnepi beszédének megtar-
tására. Gyönyörû beszédébôl megtudjuk töb-
bek között, hogy 191 nemzetôrt tartottak nyil-
ván Tótfaluból, akkortájt, mikor a Hazát nagyon
kellett védeni. Legyünk büszkék, mert amikor
a tetteké volt a fôszerep, akkor ôseink kemé-
nyen kivették részüket belôle. Most, mikor a
tapsvihar elcsendesül, mely a Képviselô úrnak
szól, a Pollack Mihály Általános és Zeneiskola 6.
osztályos növendékei veszik birtokba a szín-
padot. Elkezdôdik egy kisebbfajta csoda. Elénk

Tisztelt Önadózó!
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1%

tárják a XIX. Század közepi magyar falut, ahová
a forradalom híre eljut. Elénk tárják az emberi
érzéseket, melyet ez a hír vált ki. A reményt, a
bizakodást egy szebb jövôbe vetett mérhetetlen
hitet, melyért és a hazáért életüket is képesek
feláldozni. Az elôadás mozgalmas, látványos, a
közönség szinte tátott szájjal nézi, ahogyan
iskolásaink beleélik magukat a szerepükbe.

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás az 1. oldalról
A hangfalak mögött állva figyelem a közön-

séget, mert a világítást kell kezelnem, és bizony
a félhomályban könnytôl csillogó szemeket
látok, mikor név szerint is felsorolnak 27 tótfa-
lusi nemzetôrt. Jó érzés tölt el, ahogy látom az
emberek arcán azt a csillogással teli büszkesé-
get, igen, ô az én ükapám.

Látványos, jól megkoreografált jelenetek sora
zárja a mûsort, melynek záróakkordjaként a
Költô visszatér címû rockopera címadó dalának
hangjaira a szereplôk a közönség vastapsától
kísérve levonulnak a színpad elé. Megérdemlik,
nagyon is megérdemlik a tapsot, hiszen ma min-
degyikük egy-egy Petôfi, Vasváry, Jókai volt. Ma
ôk voltak a márciusi ifjak. Megérdemlik, hogy
név szerint is bemutatásra kerüljenek, akárcsak
a felkészítô tanáraik: Matus Klára és Veres Judit
osztályfônökök, a zeneszámokat betanító Bánk
Zsuzsa, valamint a táncokat kitaláló és a gyere-
kekbe plántáló Hlatky Éva. A háttérbôl a hango-
sítást levezénylô és rengeteg ötlet kitalálójáról
Balla Máriáról se feledkezzünk meg.

A színpadon eközben Vaczó elnök úr felkéri
Tolnai Miklóst Tompa Mihály a Gólyához címû
versének elôadására. Tolnai mûvész úr senkihez
sem fogható módon tudja átadni nekünk a költô
gondolatait. Ez egyszerûen fantasztikus. Ahogy
nézem az ünneplô sokaságot, úgy látom, nem
csak nekem tetszik.

Miklós elôadása után újabb nagy lépéshez ér-
kezett el községünk, mikor is Zoltán konferan-
szié  felkéri polgármester urat az elsô Tahitótfalu
Díszpolgára, valamint az elsô Tahitótfaluért em-
lékplakett ünnepélyes átadására. Hatalmas vára-
kozással tekintettünk a kitüntetô címek adomá-
nyozása elé, hiszen ebben még nincs tapaszta-
latunk.  Minden évben március 15-e alkalmából
szándékoznak e címeket átadni. Tehát minden-
ki arcán látom a megkönnyebbülést, mikor Bu-
dai Mihály bejelenti: „Tahitótfalu történetében
elôször átadom a Díszpolgári címet Kepler Er-
zsébetnek.” Maguk szerint mi következik? Igen
jól tudják. Vastaps. Önök szerint ki érdemelne
meg ekkora vastapsot, ha nem az a személy, aki

39 évi óvodai szolgálat után ment nyugdíjba,
mint mindenki Csösze nénije, de a mai napig
keresi a támaszra, emberi szóra szorulókat,
vagyis ahol csak tud, segít. A Tahitótfaluért ala-
pítvány egyik alapítója, aki a hosszú ideje önzet-
len közösségért végzett munkájával érdemelte
ki a Tahitótfalu Díszpolgára kitüntetô címet, el-
sôként a cím létrehozása óta. Azt, hogy megér-
demli, mindenki tudja, látom a szemeken.

Csösze néni a meghatódottságtól, majd pedig
polgármesterünk méltató szavaitól nem tud
megszólalni, mikor átveszi a plakettet, a díszes
oklevelet és a gyönyörû virágcsokrot. Köszönô
szavaival bizonyosságot tesz mindamellett, ami-
ért ezt a kitüntetô címet kapta. Tapsvihar kísér-
etében jön le a színpadról, miközben azon gon-
dolkodom, hogy most bizonyára átérzi ô is egy
kicsit azt az örömet, melyet azok az emberek
éreznek, akiknek ô ad. Az Isten áldja meg érte.

Polgármester úr eközben újabb elismerést
nyújt át Chambrené Rainer Gabikának, közössé-
gi életünk motorjának, akit a képviselôtestület a
Tahitótfaluért emlékplakett kitüntetésre érde-
mesnek talált.

Szerintem Gabikát sokan ismerik, tisztelik és
szeretik. Soha nem nyugszik, hol itt, hol ott tû-
nik fel és mindig jár valami a fejében. Zömében
ebbôl munka lesz a civil szervezetek számára,
de ezáltal szépül településünk, tárul fel múl-
tunk, emelkedik kulturális életünk színvonala.

A hosszan tartó taps után a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány is díjakat
ad át, mégpedig azoknak a tehetséges fiatalok-
nak, akik nem csak tanulmányi téren érnek el
sikereket, hanem valami más területen is kiválót
nyújtva öregbítik Tahitótfalu hírnevét. Így tehát
idén Ecker Gábor, Marosi Ágnes, Szecsei László
és Kubanek Kriszta kapták meg a Tahitótfaluért
Ifjúsági Da íjat.

Most, hogy már rongyosra álltam a lábam, egy
kis szünet következik, hogy azután a színpadon
köszönthessük Varga Miklóst. 

Így félnyolc tájt az embereknek jól esik egy
kis mozgás, némi folyadékpótlás a büfében. Fel-

lépô mûvészünk megle-
hetôsen pontos, így aztán
némi eszmecsere után rááll,
hogy akár korábban is kezdhet. Mivel ismeret-
ségünk régebbi keletû, ezért megkér, hogy kon-
feráljam fel ôt. Így azután, hogy átöltözött, a
mikrofonhoz lépve bemutatom ôt a nagyérde-
mûnek. És Miklós belefog, dalok szólnak az
ünnep méltóságának, pátoszának megfelelôen
különbözô filmekbôl, rockoperákból. Aztán
megszólal az Európa is és közönség felállva
énekel. Fantasztikus a hangulat. Az utolsó dal is
elhangzik, de a hallgatóság nem engedi le a szín-
padról, úgyhogy odasúgom neki, hogy énekel-
je el még egyszer az Európát. Miklós vastaps
közepette távozik, miközben arról beszélge-
tünk, hogy milyen jó nekem, mert ilyen rend-
kívüli helyen élek. 

A teremben kigyúlnak a fények, és az órám-
ra pillantva rájövök, hogy jócskán beleszalad-
tunk az estébe. Hazafelé a kocsiban azon gon-
dolkozom, hogy hálát adhatok a sorsnak, mert
tahitótfalusinak vallhatom magam. Mert itt az
emberekben fantasztikus képességek rejlenek,
mert itt, ha összefognak ezek az emberek, akkor
egy csodálatos, szép, tiszta faluban lehet élni a
fôváros vonzáskörzetében. Tudják, megint rá-
jöttem, hogy jó tahitótfalusinak lenni.

2005. március 14-én este lejegyezte 
Képiró Gábor

Nemzeti ünnepünk és 2005. évi kitüntetettjeink
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Önkormányzati hírek

Az iskolaépítés továbbra is szerepel önkor-
mányzati terveink között. Döntés született ar-
ról, hogy idén is indulunk a címzett támo-
gatási pályázaton.

A bizonytalan „nagy” terv mellett szük-
séges az iskola bôvítése. A bôvítés pénzügyi
forrásainak biztosítása érdekében önkor-
mányzatunk indul a Megyei Területfejlesztési
Tanács által kiírt CÉDE pályázaton is.

���

A helyi rendôrôrs munkájának segítésére
150 e. Ft-ot hagyott jóvá a képviselôtestület
üzemanyag vásárlására. A Tahitótfalut is ellátó
szentendrei tûzoltóságot hagyományosan se-
gíti községünk. Erre a célra 500 e. Ft került
jóváhagyásra.

���

Az önkormányzati kitüntetésekrôl 2004-
ben készített rendeletet a képviselôtestület. A
rendelet alapján községünk elsô díszpol-
gárává Kepler Erzsébetet, a Tahitótfaluért
Emlékérem elsô kitüntetettjévé Chambrené
Rainer Gabriellát választotta.

Kepler Erzsébet a 39 évi óvónôi munkássá-
gáért, valamint falunk közösségéért folytatott
több évtizedes önzetlen tevékenységéért kap-
ta a díszpolgári címet.

Chambrené Rainer Gabriella falunk kultu-
rális életének, a civil szervezetek munkájának
szervezésében végzett kiemelkedô munká-
jáért részesült a kitüntetésben. A kitüntetések
a március 15-i ünnepségen kerültek átadásra.

Gratulálunk és kívánunk további sikeres
munkát!

���

Képviselô testületi döntés alapján szabályo-
zásra került a polgármester és a jegyzô félfo-
gadási ideje, fogadási órája:

Polgármester – hétfô 9–16 óra
Jegyzô – szerda 9–16 óra

2005. évben eddig született 4 fiú, 6 leány,
összesen 10 gyermek.

Házasságot kötött 1 pár.

Az elmúlt idôszak halottai:
Csörgi Sándorné, 84 éves, Szentendrei út 143.
Szedlacsek Gyuláné, 88 éves, Dózsa Gy. Út 4.
Borda László, 77 éves, Gyöngyvirág út 4.
Németh Mihályné, 87 éves, Ifjúság u. 22.
Tóth István, 69 éves, Béke u. 7.
Bán Mihályné, 80 éves, Ady E. u. 22.
Básti Lászlóné, 87 éves, Szentendrei u. 89.
Molnár Ferencné, 76 éves, Akácfa u. 10.

Anyakönyvi hírek

A budapesti székhelyû MEDICOVER Rt.
február hónapban több, nagy értékû orvo-
si mûszert és berendezési eszközt ajándé-
kozott a Tahitótfalusi Központi Orvosi
Ügyelet számára, ezzel támogatva a még
színvonalasabb és jobb ellátást. Dr. Bazsa
Márta, az orvosi ügyelet vezetô orvosa el-
mondta, hogy a Dunakanyar jelentôs ré-
szét ellátó orvosi ügyelet dinamikusan fej-
lôdik. Készülnek az épület átalakításának
tervei, hogy az ügyelet jobb körülmények
között tudja fogadni az ellátásra szoruló-
kat, amelyhez az új eszközök, berendezési
tárgyak is nagy segítséget jelentenek.

Dr. Mayer Ákos, a MEDICOVER Rt.
orvos-igazgatója az átadás során kiemelte,
hogy a MEDICOVER, mint vezetô magán-
egészségügyi szolgáltató, nemcsak a saját
maga által nyújtott egészségügyi szolgál-
tatásokkal, hanem más szolgáltatók támo-
gatásával is szeretne hozzájárulni lehetôsé-
geihez mérten az egészségügyi ellátás
javulásához. 

(www.medicover.hu)

Fejlôdik az 
alapellátási ügyelet

„Hogy a jogait mindenki érvényesíthes-
se”, ezt biztosítja a megyei pártfogó felü-
gyelôi és jogi segítségnyújtó szolgálat a
szociálisan rászorulóknak a peren kívüli
eljárásokban.

Szociálisan rászoruló az, aki rendszeres
szociális segélyben, közgyógyellátásban
részesül, egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságát állapították meg, átmeneti
szállást igénybe vevô hajléktalan, mene-
kült, menedékes, ha a havi nettó jövedel-
me nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegét, jelenleg:
24.700 Ft-ot és vagyona nincs.

Ezen esetekben a jogi segítségnyújtás in-
gyenes.

A jogi segítségnyújtás a szociális hely-
zettôl függôen lehet ingyenes, vagy a jogi
segítô – ügyvéd – munkadíját az állam
megelôlegezi, melyet 1 éven belül kell az
ügyfélnek megfizetnie.

A fél helyett a jogi szolgáltatás díját az
állam megelôlegezi, ha a havi nettó jöve-
delme nem haladja meg a mindenkori mi-
nimálbért – jelenleg 57.000 Ft-ot és vagyo-
na nincs.

Milyen ügyekben adható jogi segítség-
nyújtás? Pl. a mindennapi megélhetést
közvetlenül érintô kérdésekben, – lakha-
tás, munkajogi kérdések, közüzemi szol-
gáltatások – polgári és büntetô ügyben
rendkívüli jogorvoslati kérelem elkészíté-
se, olyan jogvita, melyben per lefolytatásá-
ra kerülhet sor, és amelyben a jogokról,
kötelezettségekrôl tájékoztatás szükséges
illetve beadvány készítése szükséges stb.

Bôvebb felvilágosítással naponta várja
az ügyfeleket az:

IM Pártfogó Felügyelôi és Jogi Segít-
ségnyújtó Szolgálat Pest Megyei Hivatala

Hétfô: 9-13 óráig
Szerda: 13-18 óráig
1145 Budapest, Kassák Lajos u. 69-71.
(Telefon: 06/1/450-2592, fax: 06/1/450-2591)

Segítségnyújtás
rászorulóknak

Majális
Az immár hagyományos május elsejei

rendezvény megtartására, a Majálisra a
Lovas Egylet elôkészítése mellett kerül
sor. Terveink szerint valamennyi helyi
egyesület és alapítvány közös rendez-
vénye lesz ez, melynek részletes program-
ja jelenleg elôkészítés alatt áll.

A helyszín az idôjárás és árvíz helyzettôl
függôen kerül kijelölésre.

Mindenkit szeretettel várunk!

Tóth János
Jegyzô

Eperfesztivál
2005. június 3-4-5

A 7. alkalommal megrendezésre kerülô
Eperfesztivál a hagyományos programok
mellett a térség fiatal zenész (énekes, ze-
nekar) tehetségeinek is lehetôséget biz-
tosít a fellépésre.

Lesz továbbá tûzzománc kiállítás, lekvár
fôzés óriás üstben, kiállítás és vásár…A
részletes programot az újság májusi szá-
mában közöljük.

Támogatók és fellépni vágyók jelentke-
zését a hivatalba várjuk.

Tóth János
Jegyzô

Ezúton értesítünk minden kedves ér-
deklôdôt, hogy

Hadházy Sándor,

a Pest megyei 11. számú választókerület
országgyûlési képviselôjeminden hónap
elsô szerdáján, 1800-2000 óráig fogadóórát
tart a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
szentendrei irodájában. 

Az iroda címe: Dunakanyar körút 14.,
illetve Árpád utca 6. (átjáróudvar). 

Telefon:26/300-652. 
Villámposta-cím: pest11fidesz@axelero.hu
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Az ember néha elgondolkodik, vajon év-
századok múlva hogy ítéli meg korunkat
az utókor? Tekintve az egyre gyorsuló
technikai fejlôdést követô társadalmi vál-
tozásokat, ez a századokban mért idô év-
tizedekké szûkül, s így akár már megadatik
nekünk, hogy késôbbi magunk is ilyesfajta
szemlélôi lehetünk mostani önmagunk-
nak. Bizony, ma az embernek gyorsan vál-
toznia kell, ha lépést akar tartani a világ-
gal. Hogy milyen lesz magunkat vissza-
nézni? Bizonyára felettébb érdekes lesz…
Mert biztos vagyok benne, hogy a mai kor
úgy vonul be a történelembe, mint egy
energiaforrásokat pazarló kor, amelyben
az átlagember is dôzsöl kedvére, fogyaszt
és fogyaszt, ahogy a korszellem diktálja.
Emberi léptékkel olcsón, természeti mér-
tékkel mérve drágán elôállított (ipari) ter-
mékeket vesz, a „régit” kidobja, mert nem
„trendy”, mert nem modern, vagy mert
nem mûködik, mert gyártói azt kívánták,
ne mûködjön túl soká. A mai kor emberé-
nek megadatik a kényelmes díszkivilágítás
éjszaka, a minimális mozgását is pótló
elektromos készülékek egész sora, a mû-
anyagba, tökéletesen szükségtelenül agyon-
csomagolt termékek, az eldobható ez-az, a
végtelenségig engedett víz, amelyet ked-
vére vegyszerez, mondjuk egy hajmosás
erejéig! És megadatik a lassan tudatunkba

kódolt fogyasztási kényszer és az ipari
lobby generálta idiotizmus! Nos, igen ez
mind egy letûnt kor luxusának fog tûnni
az utókor kritikus prizmáján keresztül.
Aztán majd magyarázkodunk az unokák-
nak… Hogy nem erre tart a világ? Hogy a
„fenntartható fejlôdés” csak jól hangzó fô-
cím egy mai tipikus, elômenetelt ígérô
konferencián? Lehet, de ne áltassuk ma-
gunkat, az óra ketyeg. A Föld nyersanyag-
készletei végesek, fôleg a fosszilis energia-
hordozókat tekintve, az ökoszisztéma fel-
borulóban van az ember mûvi beavatko-
zása miatt, miközben egyre több éhes szá-
jat kéne betömni a harmadik világban.
Nincs más megoldás, meg kell barátkoz-
zunk a gondolattal, hogy lemondjunk a
megszokott életszínvonalunkról, az egyéb-
iránt tökéletesen indokolatlan és mondjuk
ki: a természet szempontjából csak ideig-
óráig tartható kényelmünkrôl. És mielôtt
ezt megtennénk, kezdjünk el gondolkod-
ni. Ugye, amit unokáink majdan már evi-
densnek vesznek, nekünk nehéz önként
megtenni? Hisz nem ebben nôttünk fel.

Hagyjuk a jövôt egy kicsit és nézzük
meg, mi az, amit ezek után minimális (!)
szinten meg kell tennünk a jelenben!
Elôször is ne rakjunk ki szemetet a környe-
zetünkbe illegálisan, még ha spórolunk is
rajta pár ezer forintot. Különös figyelmet

szenteljünk a veszélyes hulladékokra (pl.
elemek, akkumlátorok)! Figyeljünk az
energiahasználatra a háztartásunkban, és
ne csak a számla miatt. Éljünk az immáron
szûkebb környezetünkben, településün-
kön is kihelyezett szelektív hulladék-
gyûjtôk nyújtotta lehetôségekkel. És igen,
az apróságok: cigarettacsikkünket se dob-
juk el az utcán, buszmegállóban. A ter-
mékek kiválasztásánál legyünk tekintettel
a környezetvédelmi szempontokra. Eleve
kérdezzük meg magunktól: valóban szük-
ségünk van-e bizonyos termékekre. (Aján-
lom a lomtalanításkor körülnézni, az önis-
meret-fejlesztés egyik hathatós eszköze)

Mindezt miért? Mert egy Földünk van,
egy életünk, s rajtunk áll, mit adunk át utó-
dainknak.

A Föld napja (április 22.) alkalmából

József Attila:

Április 11

A talló kalászait hányva
s a verebek közé belesvén
nagy szél kapott föl egyszer engem
hirtelen, áprilisi estén

Gyerekeit kereste arra
s engem talált ott épp az útban
Bömbölt, örült s én mosolyogva
rengeteg mellén elaludtam.

Vitt falvan, földeken keresztül
meghempergetett jó sárosra,
cibálva és kacagva vitt egy
pesti, csatakos külvárosba.

Az utcán vidám jasszok lógtak
s még vidámabban verekedtek,
kiabáltak, kiabáltunk és 
a jasszok végül berekedtek.

Mondom valami nagy ünnep volt,
a hívek templomokba mentek
s reszketve, szomorú kézzel
áldották meg ôket a szentek.

S hogy a harangok búgtak, fölnôtt
a szívekben nagy, esti béke.
A gyilkos végzett emberével
S úgy menekült, kalaplevéve.

Reménységnek és tulipánnak
kicsis deszka-alkotmányba
1905-ben ígyen
iktattak be az alkotmányba.

A kártyás munkásnak fiúként,
s a szép, ifjú mosóasszonynak
ligetnek, sárnak, vágynak, célnak
fejkendôbe kötözött gondnak.

A szegényasszony rég halott már,
de fiát a szél el nem hagyja,
együtt nyögünk az erdôn éjjel
s együtt alszunk el virradatra. 

A Költészet Napja
(100 éve született József Attila)

A jó idô beköszöntével megkezdôdtek a
tavaszi mezôgazdasági munkák. A munkák
mellett felhívjuk a figyelmet az ôstermelôi
igazolványok meghosszabbítására is, amit
továbbra is Csobán Szvetozár falugazdász
végez fogadóóráin.

A fogadóóra helye: Kék Duna Szövetke-
zet telephelye

Tahitótfalu, Szabadság út 15.
Ideje: szerda 12,30-14,00 óráig

Falugazdász fogadóóra
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Emléket szeretnénk állítani azoknak a
kiemelkedô tudású hazánk fiainak, akik a
lótenyésztés, hadászat, versenyzés területén
maradandót alkottak. 

Gróf Sándor Móric, az ördöglovas
(szül. 1805, Bajna – meghalt 1878, Bécs)

A kiváló és kivételes érzékû lovas és haj-
tó gróf Széchenyi Istvánt is támogatta a ló-
versenyzés ügyének meghonosításában.

A lehetetlen határát súroló lovas bravúr-
jairól lett híres.

Lépcsôn lovagolt le és fel, lépcsôn haj-
totta le négyes fogatát a budai várból, át-
kelt lóháton és négyesével az életveszélye-
sen zajló Dunán. Egy angol lord ki hazája
legkiválóbb lovasaként volt számontartva,
versenyre hívta az ördöglovast. Árkon,
bokron keresztüllovagoltak, a lord mindig
a gróf nyomában. Sándor Móric látva, hogy
az angol szinte legyôzhetetlen, ezért fello-
vagolt palotája elsô emeletére és kiugrott
erkélyérôl. A lord ezt az ugrást nem vállal-
ta, így a fogadást elvesztette. Ugyanez az
angol úr kérte a grófot, hogy mutasson

olyat, amit eddig még nem látott. Négye-
sével terepre vitte és vad vágtában robogó
lovak közé dobta a szárakat. Igaz a kocsi
felborult, az angol vendég pedig a bajnai
kastély vendégszeretetét élvezte felgyó-
gyulásáig, de „tudásszomja” ily módon le-
csillapodott. Azt kevesen tudták Sándor
Móricról, hogy remek ízlése volt és a mû-
vészeket is segítette, pártolta. Báró Podma-
niczky Frigyes „Naplótöredékeiben” írja:
„Kíváncsiságból s örömtôl áthatottan –
mert nagyon kedveltem a lovakat – bámul-
tam naponta délelôtt a Magyar Király szál-
loda elé érkezô számtalan úri fogatokat,
melyek között mindig elsô s legszebb volt
Sándor Móric grófé, a világhírû lovas s ko-
csismûvészé, aki akkor ama palotában la-
kott Buda várában, melyben most a minisz-
terelnökség van elhelyezve.”

Nógrády Gábor, 
TLSE titkára

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Híres magyar lovasok

Szeretettel köszöntök
mindenkit a Tahitótfalu
Aranyszarvas Íjászok ne-
vében. 

A mostani számban a
mára sporttá szelídült íjá-
szat eredetérôl, fontossá-
gáról szeretnék néhány
szót ejteni.

Azt mindenki tudja, hogy az emberiség
fejlôdésének korai szakaszában a létfenn-
tartás egyik fontos eleme a vadászat volt.  Az
ôsember, bár primitív kultúrájúnak tartjuk,
egyáltalán nem volt buta. Megfigyelte az álla-
tok vonulási útvonalait és különbözô módo-
kat kitalálva vadászott rájuk, az útjukba esô
veremtôl egészen az íjjal való vadászatukig.
A barlangrajzokban igen jól felismerhetôk az
íjászok ábrázolásai, amint éppen vadásznak.
De itt a Kárpát-medencében is találtak az ôsi
idôkbôl származó nyílhegyet. Mindez azt je-
lenti, hogy a gondolkodó ember rájött arra,
hogy nagyobb eséllyel tudja elejteni a vadat,
ha tôle távolabbról, ahonnan az állat nem
veszi észre, lelövi. Ehhez olyan fegyverre
volt szükség, amellyel  20-25 méteres távról
lehetett lôni. A dolog adta magát, hiszen bi-
zonyos fák rugalmasságát már egyéb módon
kitapasztalták, és állati ín a rendelkezésükre
állt, mivel akkortájt az állatokat sokkal job-
ban „feldolgozták” mint manapság. Tehát
elkészült az elsô íj, melynek megjelenésével,
mint minden újdonságként ható fegyvernél,
akinek volt az hatalmi fölénybe került. Így
aztán az íj nem csak vadászatra, hanem har-
cászatra is alkalmas fegyverré avanzsált. 

Az ókori népek közkedvelt fegyverének
számított, s bár formailag alakult, változott
sôt egyre erôsebbé vált, mivel már tudtak

védekezni ellene. Alapvetô funkciója a vadá-
szattól a harcászat irányába módosult. A tör-
ténelemben feltûntek az íjfeszítô népek, sôt
Róma bukását is az egyik íjászatáról híres
nép a hunok idézték elô.

Ôk a pusztai népek tipikus példája, akik-
nek harcmodora, technikai felkészültsége és
szervezettsége a legmagasabb szinten állt. Az
íjaik a lovas harcmodorhoz készültek. For-
májuk, alakjuk pedig a pusztai népekre jel-
lemzôen, zseniális felismerések alapján, a
kézenfekvô anyagokból készültek, úgymint
a fa, szaru és állati ínrost. A faréteg az íj for-
májáért és stabilitásáért felelôs, az ínrost,
kiváló rugalmassága miatt az íj külsô oldalán
a feszítésért, a szaruréteg pedig az íj belsô
oldalán, mivel a vékony szarulemez bizo-
nyos mértékig összenyomható alakváltozás
nélkül, az íj lövés utáni eredeti állapotának
gyors visszaállításáért felel. Ez azért alakult
így ki, mivel a sztyeppéken a kevés fának
sok fontos felhasználási területe volt, és bi-
zony nem jutott arra, hogy hagyományosan
fából készült íjak tömeges gyártását lehetôvé
tegye.

Történetünket a következô számban in-
nen folytatjuk, most pedig néhány hírt sze-
retnék önökkel megosztani. Eljött a március,
és ezzel elindulnak a szabadtéri versenyek.
Nemzeti ünnepünk napján csapatunk Szent-
endrén képviseltette magát az idei elsô ver-
senyen, ahol a megszerezhetô 15 érembôl 7-
et elhoztunk, de Papp Máté külön érmet is
kapott a kitartásáért, így végül is 8 éremmel
térhettünk haza. Külön dicséretet érdemel
Papp Patrik, aki a felnôtteknél is több pontot
lôve toronymagasan nyerte meg a kategó-
riáját. Engedjék meg, hogy felsoroljam érme-
seinket: Pappné Szente Erika aranyérem nôi

tradicionális kategóriában, Papp Patrik
aranyérem gyerek kategóriában, Balogh
Máté ezüstérem gyerek, Mészáros István
ezüstérem férfi tradicionális, Hegedûs Mi-
hály ezüstérem csigás, Képiró Gábor ezüst-
érem vadászreflex és Mészáros Tamás bronz-
érem vadászreflex kategóriában. Itt je-
gyezném meg, hogy Mészáros Tamást a ren-
dezôk a vadászreflexesekhez sorolták, bár a
long bow íj tradicionális íj, mellyel a lôtt
pontszámai alapján a férfi tradicionális
kategóriát megnyerte volna... 

Tehát túl vagyunk az idei elsô versenyen,
mely számunkra feledhetetlen marad, nem-
csak a szép siker miatt, hanem a bokáig érô
sárban való csúszás-mászás miatt is. A
versenyrôl készült képek megtekinthetôk a
www.szip.hu/képek weboldalon.

A szeptember 3-ára hirdetett versenyünk
csúszni fog, mivel nem szeretnénk ütközni a
Spirál SE Hunor íjászaival, akik e napra hir-
dették versenyüket és akikkel igen jó kap-
csolatban vagyunk, mivel rendszeresen jön-
nek a versenyeinkre.

Március hó folyamán elérhetô lesz az új
honlapunk a www.takise.hu internetes
címen – melyen sok érdekeset lehet meg-
tudni rólunk –, és ezáltal új e-mail címünk
lesz a takise@takise.hu elektronikus posta-
fiókon.

Minden tagtársamnak sikeres szezont, jó
versenyzést kívánok, olvasóinkat továbbra is
buzdítom, hogy próbálják ki ezt a szép, fe-
gyelmet, kitartást igénylô sportot. Szere-
tettel várunk mindenkit, íjat és tanácsot
szívesen adunk.

Képiró Gábor

Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület rovata
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Mint vezetô óvónô
Túl fiatalon kerültem ebbe a beosztásba.

Magát az intézményt feleslegesnek tartot-
ták a községben. Csak a szegény gyerekek
jártak ide az elôzô években. Nem törôdött
az óvodával senki se. Nem találtam egy tá-
mogatóra sem. Furcsán néztek rám, ami-
kor beszéltem a terveimrôl, álmaimról. Ez
jellemzô volt a község vezetôire és a szü-
lôkre egyaránt.

Egy példa arról, hogy mit képzeltek az
óvónô munkájáról. Év végén a vezetô óvó-
nôknek rengeteg adminisztrálási munkát
kellett végezni. Idôre el kellett készíteni a
leltározást, vagyon kimutatást, költségve-
tést, stb. A legtöbbször otthon készült el az
ünnepek alatt. Egyik alkalommal egy anyu-
ka megkérdezte, hogy mi az a sok papír a
kezemben. Mondtam, hogy viszem haza az
írásbeli munkámat. Mire a nagy csodálko-
zás, „miért az óvónôknek írni is kell?”

Kapcsolatom akkor változott meg a köz-
ség vezetôivel és a szülôkkel is, amikor
férjhez mentem. Addig csak a „gyüttment”
és a kis óvónéni voltam. Sok évnek kellett
eltelni ahhoz, hogy a rektor úr menyébôl
és a tanító úr feleségébôl a „MAGDI” óvó-
néni lettem.

Én természetesnek tartottam, hogy min-
dig többet és szebbet akartam a gyerekek-
nek. Mindig a gyerekeknek, a falu gyerekei-
nek. Mindenért meg kellett vívni a csatát. Ez
sokszor elgondoltatott. Miért olyan passzí-
vak? Erre csak évek múlva kaptam választ.
Nem volt a szülôk részérôl igény, hogy gyer-
mekük szebb és jobb körülmények között
töltse a napot. Nevelés terén sem volt
összhang. Minden szülôi értekezleten téma
volt, hogy hangoljuk össze az óvoda és a
szülôi ház nevelési céljait, feladatait.

Csak egy apró példát említek. Az óvodán
belül a gyerekek megszokták, hogy nem
szemetelnek, a szemetet a szemetesbe
teszik. Délután az egyik anyuka korábban
jött a gyerekért. A gyermek kézbe kapta az
uzsonnáját egy papírszalvétán, kiérnek a
kapu elé, a gyermek eldobja szalvétáját, de
az anya nem szól rá, hogy ne szemeteljen.
Ez az eset nem egyedi, de annál fájóbb,
hogy az anyuka is ide járt óvodába.

Egy másik történet, szintén tükrözi a vé-
leményt az óvónô munkájáról, még akkor
is, ha ez gyerekszájnak minôsül… Egyik
kislány örömmel újságolta, hogy holnap
nem jön az óvodába, mert az anyukája sza-
bad szombatos lesz. Akkor még csak az
üzemekben volt minden második szombat
szabad. De jó az anyukádnak, mondtam
én. Mire a kislány azt válaszolta, hogy
„menjen az óvó néni is dolgozni, és akkor
magának is lesz szabad szombatja.” Ta-
pasztalatom az volt, hogy azokkal a szülôk-

Harmincnyolc év a tahitótfalui óvodában  (8. rész)

kel lehetett jobb kapcsolatot teremteni,
ahol legalább az egyik szülô nem helyi
születésû.

Az óvoda és az iskola kapcsolata
Ellentmondásokkal teli volt az óvoda és

az iskola kapcsolata. A vezetô óvónôt a
községi tanács nevezte ki. Az én munka-
könyvem, személyi anyagom a tanácsnál
volt. Munkámat a tanácselnök minôsítette.
Az óvoda fenntartása a tanács feladata, a
költségvetést a gazdasági vezetôvel készí-
tettük el. Az óvoda többi dolgozója felett a
munkáltatói jogkört az iskola igazgatója
gyakorolta. A személyi bérrel az igazgató
rendelkezett. Ebbe beleszólásom nem
volt. Csak akkor kérték a véleményemet,
ha azt teher volt megoldani. Az igazgatói
pótléknál számított az óvodai csoportok
száma. Az oktatásban az óvoda az iskola
legalsó láncszeme, de hogyan és mit dol-
goztunk, nem igen érdekelte az igazgató-
kat. Ha elhagytam hivatalos ügyben az
óvodát, nekik kellett bejelenteni.

A mindenkori elsôosztályos nevelôvel
tartottuk a kapcsolatot, kölcsönösen láto-
gattuk egymást, ünnepélyesen átadtuk a
nagycsoportos gyerekeket az évnyitón.
Részt vettem a tantestületi értekezleteken.
Ez hagyomány maradt azután is, amikor
függetlenítettek az iskolától.

Tíz éven át továbbképzést vezettem az
óvónôk részére. Nyaranta két hetes bent-
lakásos elôkészítô tanfolyamon vettem
részt, az ott tanultakat kellett tovább adni
a járás által hozzám beosztott óvónôk ré-
szére. A járás óvodáit három részre osztot-
ták. Az én csoportomba tartozott Sziget-
monostor, Pócsmegyer, Kisoroszi, Viseg-
rád, Dunabogdány, Leányfalu, Pilisszent-
lászló. Az utóbbi község távol van a kör-
nyékünktôl, de a régi jó kartársi viszonyra
hivatkozva a csoportomhoz osztották be a
községet. Az elméleti oktatást gyakorlati
bemutató foglalkozás elôzte meg, amit
legtöbbször én tartottam.

1970-ben megkaptam a „KIVÁLÓ ÓVÓ-
NÔ” kitüntetést.

1975-ben függetlenítettek az iskolától. Ek-
kor került a munkáltatói jogkör az óvodá-
hoz. Ez megváltoztatta az eddigi munkámat,
sokkal több feladatom lett, nôtt a felelôsség,
de a magunk ura lettünk, bérgazdálkodás-
ban is. Mindent meg kellett tanulnom ami a
munkáltatói munkakörbe tartozott. Nem
volt csoportom, ami eleinte nagyon hiány-
zott, de a sok írásbeli munka kitöltötte a
munkaidômet. Az egyik gyermek fogalmaz-
ta meg helyesen az új állapotomat. Az anyu-
ka rászólt a gyermekére, hogy köszönjél az
óvó néninek, mire a kislány azt válaszolta,
hogy ô nem óvó néni, ô az irodás néni.

A Kisoroszi óvodát is hozzánk csatolták,
így már három óvoda dolgozóinak minden
munkáltatóval kapcsolatos feladat elvégzé-
se rám hárult. Volt olyan idôszak, hogy
több mint ötven munkakönyv volt a keze-
lésemben. Sok helyettesítésrôl kellett gon-
doskodni. (Pl. a szülési szabadságok, be-
tegség, továbbtanulók.)

Most már elkezdhettem a régi tervem, ál-
mom megvalósítását. Mivel a munkatársak al-
kalmazása már a munkaköri feladataimhoz
tartozott, elhatároztam, hogy csak helybéli la-
kost alkalmazok, akik nem fognak elköltözni
a képzô befejezése után. Ez sikerült is, mert
egy óvónô kivételével mind helyi lakos, min-
denki a saját házában él, tehát szolgálati lakást
sem kell biztosítani. Gyermekeik már nagyok,
nem fognak GYES-re menni…

Tudatosan készítettem fel az utódomat,
aki évekig a helyettesem volt. Így az óvoda
átadása nem okozott problémát, nyugodt
szívvel távoztam.

A búcsúztatásom csodálatosan megszerve-
zett, ünnepélyes, felejthetetlen élmény volt.

Egy gyermekszeretô, egymást segítô, jó
gárdát hagytam magam után.

Jó volt velük dolgozni!
Már több éve nyugdíjban voltam, ami-

kor egyik délután Szentendrén utolsónak
szálltam fel egy Tahitótfaluba induló autó-
buszra. A busz nem volt tele, de ülôhely
már nem volt. Én egyedül álltam. Az uta-
sok többsége tahitótfalui lakos volt, vagyis
volt óvodásaim. Egy idegen adta át a
helyét. ENNYI…

Baranyai Béláné nyugdíjas vezetô
óvónô visszaemlékezései (vége)
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Immár harmadszor találkoztunk a szop-
tatós baba-mama csoportban március 10-
én. „A gyakori problémák” volt a téma,
amely tulajdonképpen mindenféle, a
szoptatás közben gyakorta elôforduló
problémát kielemzett.

Több mamától hallottam, hogy nem tud-
ják, vagy teljesen rosszul gondolják,  kik-
nek is szól ez a csoport. Remélem, hogy
minden félreértést el tudok kerülni, ha
leírom, kiket is várunk, kik jöjjenek el.

Jöjjön el 
– a várandós anyuka, mert itt fel tud ké-

szülni a sikeres szoptatásra, 

– a jelenleg gyermekét sikeresen szoptató
anyuka, mert hallhat olyan információt, 

Szoptatós baba-mama 
csoport Tahitótfalun
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Megôrizni a múltat kötelességünk, de egy-
ben óriási felelôsség, amelyet sokan, együtt
vállalhatunk, ha mindenki ôszintén teszi hozzá
azt, amit módjában áll hozzátenni.

Ennek tudatában örömmel mentünk a kö-
vetkezô idôs asszonyhoz, Üller Andrásné szü-
letett Mócsai Borbálához.

Nagy érdeklôdéssel hallgattuk Ôt, és meg-
tudhattuk, hogy egy szigetmonostori katolikus
család leányaként búcsúban nézte ki a leendô
férje, így került Tahitótfaluba menyecskének.

Ennek apropóján megkérdeztük Boriska né-
nit, akkoriban hogy ismerkedtek a fiatalok, ho-

va jártak szórakozni, mivel töltötték szabadide-
jüket, hogyan éltek?

Elmesélte, az iskola mellett segíteni kellett a
szülôknek a földeken, az állatoknál, a ház kö-
rüli munkában. Ha jutott idô, a katolikus iskola
leánykörébe járt, ahol összejöhettek a fiatalok,
színdarabokat tanultak és adtak elô, énekeltek
és táncoltak, erre a tanítóik készítették fel ôket.

Késôbb télen egymáshoz jártak – átvitték a
hímezni valót, kézimunkáztak – díszes ágyne-
mûket készítettek, horgoltak monogramokat
hímeztek – és közben beszélgettek.

A fiatalok ünnepi alkalmakkor találkozhat-
tak egymással a rokonoknál, esküvôn, temeté-
sen, búcsún, templomban esetleg bálon,

Mindenki igyekezett az ilyen különleges al-
kalmakkor szépen felöltözni, így kerültek elô
Boriska néni kézzel és géppel varrt ruha és
fejkendô csodái. Megtudtuk, hogy ünnep-
napokon nem illett ugyanabban a ruhában ma-
radni, amibe a templomba mentek. Délelôttre,
délutánra más viseletet vettek fel. Ezért marad-
hattak meg ruháik jó állapotban, ezek ma is
remekmûvek. A nehezen megteremthetô
anyagiak miatt ezek nagyon megbecsültek
voltak.

Meglepetésünkre egy fiatalkori fotón lévô
ruhát felismertünk rajta, amit ma is – átalakít-
va ugyan – még visel. Az anyagok minôsége és
szépsége elbûvölt bennünket.

Ahogy egy-egy darabban gyönyörködtünk,
mindig elôkerült egy másik kézimunka csoda.
Elgondolkoztató – ismerve létrehozásuk idô-
igényét – a napi fáradságos munkák után hogy
tudták mégis elkészíteni ôket.

Ezek a mai kor számára felbecsülhetetlen
kincsek, ami az ô számukra természetes volt.

Elhatároztuk ezért, hogy kölcsönkérjük eze-
ket egy kiállítás erejéig, folytatva az Adventi
hagyományt, hogy más is gyönyörködhessen
bennük.

Kérésünkre elôkerültek a régi családi fotók
és egy megsárgult lapu Biblia, melybe gondos
kezek feljegyezték a születések, házasságok,
és a szomorú halálozások dátumait, egy csa-
ládtörténetet láthattunk, olvashattunk.

Megtudtuk Boriska néninek ma kilenc uno-
kája, négy dédunokája van, szerettei körében
pihenheti ki a nehéz és fáradságos életét, de
még ma is, ha teheti, eljár a templomba, meg-
köszönni a Jó Istennek, hogy ilyen teljes,
munkás életet kapott Tôle. 

Kívánunk további jó egészséget és köszön-
jük, hogy ott lehettünk.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és most

amelyet eddig még nem tud (írtam még
a kezdet kezdetekor, hogy ez a csoport
a legkorszerûbb ismeretekkel rendelke-
zik a szoptatás terén)

– a jelenleg gyermekét nem szoptató ma-
ma, mert szeretné a következô babáját
már sikerrel szoptatni

– a szoptatási problémákkal küzdô mama
(talán nekik a legfontosabb a részvétel),
mert itt minden tôlünk telhetôt megte-
szünk annak érdekében, hogy segítsünk 

– mindenki, akit érdekel a szoptatás.

Négy elôadássorozat követi egymást,
amelyben én elmondom az adott alkalom
témáját, de közben beszélgetünk, kérde-
zünk, elmondjuk a tapasztalatainkat, véle-
ményünket.

Teázunk, nagyobb gyermekek játszanak,

babák alszanak, vagy anyukáik ölében
ücsörögnek. 

Tehát bárki, akinek van kedve és érde-
kel mások tapasztalata jöjjön, nagy szere-
tettel várjuk! 

A következô alkalom 2005. április 14-én
délelôtt 1000 órakor lesz a megszokott he-
lyen, az Anya és Gyermekvédelmi Tanács-
adó várójában. Témája a sokak által érde-
kelt  hozzátáplálásról szól, vagyis a szilárd
táplálék bevezetése és az elválasztás lesz.

Aztán a négy elôadás ismét váltja egy-
mást egy kis sorrendcserével:

2005. május 12 – A szoptatás jelentôsé-
ge (Fontos, hogy a babák 6 hónapos koru-
kig ne kapjanak mást, csak anyatejet! Eh-
hez annyiszor és annyi ideig kell szoptas-
sunk, ameddig a baba igényli – igény szer-
inti szoptatás).

2005. június 16 (ez nem a második, ha-
nem a harmadik csütörtök lesz!!!) – Szop-
tatás az elsô hetekben.

2005. július 14 – Gyakran felmerülô
problémák.

2005. augusztus 11 – Szilárd táplálék be-
vezetése, elválasztás.

Terveink között szerepel, hogy augusz-
tusban megünnepeljük az anyatej világ-
napját, de errôl még részletesen be fogunk
számolni az újságban és plakátokat is
teszünk ki! A Tanácsadóban, illetve a Lillus
ABC-ben minden hónapban ki van akaszt-
va az adott havi csoport idôpont és téma.

Tehát bárki, akinek van kedve és érde-
kel mások tapasztalata, jöjjön, nagy
szeretettel várjuk! 

Kovácsné Evelyn, 06-20-383-6519
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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.

VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY
SZERELVÉNY SZAKÜZLET

ahol szaktanácsadással, tervezéssel, 
kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

Dunakanyar-Szerelvény Kft.
Tahi, Visegrádi út 52.

Tel: 06-26/585163, 06-30/4306533
Nyitva tartás:

Hétfô-péntek: 700–1700-ig
Szombat: 830–1200-ig

Egyedülálló szolgáltatásaink:
Szerelôknek ÁRUKIADÁSI ÜGYELET: 

este 1900-ig (tel: 06-30/430 6533)

Ingyenes anyagkiírás építész vagy 
épületgépész terv alapján. 

Tájékozódjon, mennyi az anyagköltsége az Ön által
elképzelt felújításnak illetve újonnan építésnek!

Kész házakhoz kérhet CO-veszélyességi 
felülvizsgálatot!

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!
Ízelítô LISTAÁRAINKBÓL, melyek az áfát is 

tartalmazzák

Termék Listaár (bruttó)

Lapradiátor 22K – 600 magas /   600 hosszú (KORAD) 9 662 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas /   800 hosszú (KORAD) 12 530 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1000 hosszú (KORAD) 15 548 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1200 hosszú (KORAD) 17 635 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1400 hosszú (KORAD) 20 499 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1600 hosszú (KORAD) 23 357 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1800 hosszú (KORAD) 26 010 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 2000 hosszú (KORAD) 28 408 Ft

Lapradiátor egységcsomag – UNI (légtelenítô, tartó, dugók) 726 Ft

Törölközô szárító radiátor íves – 500 széles / 1250 magas 19 774 Ft

Ötrétegû csô 16x2,0 (fûtésre, vízre) vastag alubetét-lézer forrasztás 190 Ft

Padlófûtéshez csô NÁ 20x2 mm 74 / 195 / 217 / 260 / 337 Ft

LÉGBEVEZETÔ – nyílászáróba építhetô gáztûzhelyhez: 14 314 Ft

LÉGBEVEZETÔ – nyílászáróba építhetô kéményes gázkészülékhez: 8 037 Ft

LÉGBEVEZETÔ – falba építhetô kéményes gázkészülékhez: 19 321 Ft

SZÉNMONOXID érzékelô Honeywell 14 985 Ft

Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / Saunier Duval Renova 112 660 Ft

Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT 161 911 Ft

PVC - csatorna csô NÁ 110 / 2 fm 803 Ft

PVC - könyök NÁ 110 / 90˚ 326 Ft

KPE gázcsô NÁ 32 140 Ft

KPE vízcsô NÁ 25 90 Ft

Ivóvíz utántisztító berendezés – forrásvíz az otthonában! 157 813 Ft
Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600;  Szombat: 730 – 1200

VASTELEP

8

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Fûrészelt tölgy vágott 1 200,-Ft/q
Fûrészelt akác vágott 1 350,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Szabó Zoltán  20-9331-945, 
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

MIHALIK DÉNES
KÔMÛVES MESTER

Tahi, Bartók Béla utca 13.
Telefon: 06-26/386-916, 06-20/9458-821

Teljes kivitelezés!
Felújítás, tatarozás, villany, víz, fûtés 

és egyéb szakipari munkák.
Drywitt homlokzati hôszigetelô rendszer.
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Apróhirdetések
Redônyök, reluxák, szúnyoghálók, napellenzôk, szalag-
függönyök, harmónikaajtók gyártása, javítása, szere-
lése! Telefon: 06-30-261-6521

ELADÓ! 
Tahiban frekventált helyen (Nagyparkoló közelében) a 11-
es út mellett, kereskedelmi célokra alkalmas ingatlan
eladó. Érdeklo˝dni lehet a 70/368-9282 telefonon.

Szántóföldet és legelôt vásárolnék Tahitótfalu
határában! Telefon: 06-30/951-7727

9

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Schindler

DUNAKANYAR  
INGATLANCENTRUM
Közvetítô és értékbecslô iroda

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás,
értékfelmérés és ingatlanforgalmi
tanácsadás!

� Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni
bemutatását munkatársunk végzi. 
Teljes körû az ügyintézés! 

� Irodánk ügyvédje a Megbízóink részére
az adás-vételi szerzôdéseket költség-
mentesen elkészíti!   

� Házának, telkének eladását bízza szak-
emberre! Vevôinknek eladó házakat,
telkeket keresünk!

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fô) út 125.
tel./fax: 06-26-381-431   Mobil: 06-20/ 9834-796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

MEGHÍVÓ

2005. április 14-én (csütörtök), 18 órakor

a tahitótfalui Népházban
meghívott vendég

Dr. Lánszki Imre
ökológus

Fehérvár-Fehér Folt Alapítvány kuratóriumi elnök

Téma:
„Fehérvár-Fehér Folt”, a Pilis középkori titkai.

Mindenkit szeretettel várunk!

„Tegyünk Együtt Tahitótfaluért” Alapítvány

KÜLFÖLDI és BELFÖLDI
egyéni és csoportos

UTAZÁSI AJÁNLATOK

A K C I Ó K !
Elôfoglalási kedvezmények!

Horvátország, Olaszország, Görögország
Tunézia, Egyiptom, Törökország, Jordánia,

Spanyolország, Marokkó
EXOTIKUS UTAK, stb….

Számos utazási iroda ajánlata
egy helyen!

Igénye szerint választhat több 
UTASBIZTOSÍTÁSI ajánat közül.

Ajánlataink felôl érdekôdjön irodánkban.

BAUER UTAZÁSI IRODA
2025 Visegrád, Fô u. 46.

Tel: 26/397-127, 20/9686-566

A templomtól 20 m-re, a Korona Galéria mellett.
Eng.sz: R-1772/98
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Az ember életében a gyermekkor, az
óvódáskor meghatározó. Minden szülô a
legjobbat akarja gyermekének. 

Kinek mit jelent ez? Jó levegô, egészsé-
ges életmód, sok testmozgás, csendes nyu-
godt környezet. Fû, fa, virág, hegy, völgy,
folyó, sziget, erdô, mezô. Vidám, kiegyen-
súlyozott, élményekkel, tapasztalatokkal
teli boldog, szabad gyerekek. 

Így nôttem fel jó magam is Tahitótfalun.
Kötôdésem e vidékhez gyerekkoromra
nyúlik vissza. Régi vágyam és feltett szán-
dékom, hogy akinek csak lehet felfedjem a
„Kincses-sziget” rejtelmeit és ízelítôt adjak
ebbôl a világból és életformából. 

Fontosnak tartom, hogy a gyermekek is-
merjék és szeressék önmagukat és az ôket
körülvevô természetet. Tapasztalják meg,
csodálkozzanak rá a természet és az élet
szépségeire. Szabadon bontakozhasson ki
tehetségük és így fejlôdjenek. Majd olyan

tevékeny, szabad felnôttekké váljanak,
akik felismerik az értékeket, szeretik, tisz-
telik, óvják társaikat és környezetüket. 

Erre kitûnô lehetôség nyílik egy Wal-
dorf-óvodában.

Környékbeli lelkes szülôkkel elhatároz-
tuk, hogy Waldorf-óvodát szervezünk Ta-
hitótfalun. Létrehoztunk egy alapítványt a
„Tahitótfalui Waldorf-óvodáért”. 

Belevetettük magunkat a munkába. Pá-
lyázatokat írunk, tervezünk, szervezünk,
játékokat készítünk, szerda esténként.
Kedd délelôttönként találkozunk és ját-
szunk a gyerekekkel. Szellemi és kézmû-
ves mûhelyként közösséggé formálódunk. 

Szeretettel várjuk a Waldorf-pedagógia
iránt érdeklôdô családokat és gyerekeket,
akik részt vesznek az óvoda szervezésé-
ben, létrehozásában. 

A gyerekek jelentkezésének határideje:
2005. június 4. 

Érdeklôdni lehet: 
Marjai Mária: 06-26-719-033, Horváth

Alíz: 06-20-575-4618.

A szülôi közösség nevében: 
Horváth Alíz 

Óvodapedagógus  

Waldorf-óvoda  Tahitótfalun 

Jézus azt mondja: „engedjétek hozzám a
gyermeket, és ne tiltsátok el tôlem, mert ilye-
neké az Isten országa.”

Valahogy így kezdôdött… Amikor ezen
Igék megfogalmazódtak a szívünkben, és te-
ret nyitottak a falu gyermekei felé.

Március 12-ét is nagy örömmel, és izgalom-
mal vártuk, nemcsak a srácok, hanem mi, fel-
nôttek is, akik ezt a napot vidáman, érdeke-
sen akartuk eltölteni velük. Reggel 9 óra felé
már gyülekeztek a kis résztvevôk. A sáros idô
miatt a csapatjátékokat nem az udvaron, ha-
nem a Népházban tartottuk – nem jelentett
gondot, mintegy másfél órában próbáltuk
„fárasztani” az ifjúságot. Sokat kiabáltunk, és
nevettünk, figyelemre méltó volt a gyerme-
kek fegyelmezettsége, segítôkészsége, lelke-
sedése – igazi fair play volt!

Ezután gyors ivás, kézmosás, majd az ének-
lés volt a következô program. A gyermekek
nagyon szeretnek játszani, énekelni. „Énekel-
jetek az Úrnak!” A régebbi Gyermeknapokon
már jó néhány éneket tanultak meg, és ezeket
szívesen fogadták. Új énekekkel is bôvült a re-
pertoár, amelyek kedves dallama, jó ritmusa
becsalogatta a fülükbe az Evangéliumot. Az
egyszerû szendvicsek után jött a bábszínház,
melyben báb- és árnyjátékkal, gyermekek szá-
mára érthetô, élvezetes módon, a hétköznapi
életbôl vett példával világítottuk meg az igazi
Húsvét jelentôségét. S bár gyermekekrôl,
gyermekekhez szólt, bennünket, felnôtteket
is megérintett az üzenete.

És hogy az alkotás öröme se maradjon el: a
kis kézmûvesek szép szalvétaképeket vihet-
tek haza.

A finom süti után következett a várva várt
eredményhirdetés. És bár csak egy csapat le-
hetett az elsô, senki nem érezte magát vesz-
tesnek. Ôk maguk fogalmazták meg a dolog
lényegét: a nyereség az volt, hogy együtt vol-
tunk. Ugyanezt mondhatjuk el mi magunk is,
akik ennek a napnak létrejöttében részt vállal-
tunk. Az Úr különlegesen megáldotta ezt a na-
pot, mi is gazdagodtunk a gyermekek szerete-
tében, kedvességében. Minden törôdésünk-
re, szeretetünkre csodálatos ôszinteséggel re-
agáltak.

„Isten ajándéka a gyermek, az anyaméh
gyümölcse jutalom.” – mondja a Biblia. Min-
den rájuk fordított perc megéri a „fáradsá-
got”! Felelôsséggel tartozunk irántuk, rajtunk
is múlik, milyen felnôttekké válnak.

Nagy Sándor
baptista lelkész

Gyermeknap – egy napunk a gyermekekkel

Állatorvosi rendelô
Tahi, 2022 Elekfy Jenô u. 4.

Dr. Patócs András
Tel.: 26 387-177, 06-30-290-7082, fax: 26 387-177

Szolgáltatásaink:
Széles körû sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátás, 

védôoltások, veszettség elleni oltások, röntgen, 
diszplázia szûrôállomás, baleseti sebészet, mikrochip

behelyezés, útlevél kiállítás.

Rendelés: h-sz-p: 16-19-ig
szo.: 9-12-ig

Egyéb idôpont telefon egyeztetéssel

MEGNYÍLT • MEGNYÍLT • MEGNYÍLT •MEGNYÍLT

FODRÁSZAT
férfi-nôi-gyermek

Kiváló minôségû hajápoló termékek, festékek használata.
Hagyományos és modern frizurák az egész családnak, 

kedvezô áron!
Ingyenes tanácsadás: hajápolás, frizrakészítés, hajformázás!

Nyitva: hétfôtôl-péntekig 9-17 óráig
Telefon: 06(70) 943-7209

Cím: Tahitótfalu Hôsök tere – Kossuth L. u. sarok
Manikûr – pedikûr – mûkörmösnek hely KIADÓ!

Havonta más AKCIÓVAL várom kedves vendégeimet!

A Magyar Posta tájékoztatja ügyfeleit,
hogy a jobb szolgáltatás érdekében 2005.
április 1-tôl a Tahitótfalu 2. számú posta
(Tahi, Visegrádi u. 2) nyitvatartási ideje a
következôképpen módosul:

hétfô: 800 – 1200 és 1230 – 1700

kedd, szerda, péntek: 800 – 1200 és 1230 – 1530

csütörtök: 800 – 1200 és 1230 – 1430

Ezzel a „rövid” nap nem egyszerre lesz a két
hivatalban, így javul a posták elérhetôsége.

Tájékoztató 
a TAHI POSTA 

nyitvatartásáról
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Felhívás

Idén, augusztus 20-án kiállítást szeretnénk
szervezni konyhai falvédôkbôl, textíliákból.

Ez egyfajta folytatása lenne a sikeres adventi
fotó és ruhakiállításnak. Kérnénk megtisztelô
segítségüket, amennyiben rendelkeznek ilyen
tárgyakkal, kérjük, nélkülözzék azokat a kiál-
lítás idejére. A falvédôk leadhatók a Katolikus
Plébánián hivatali idôben, vagy a Református
lelkészi Hivatalban a vasárnapi istentisztelet
után. Ha valakinek nem áll módjában a tár-
gyakat hozzánk személyesen eljuttatni, kérjük
jelezze a 385 967-es telefonszámon Wegroszta
Gyulánál, s házhoz megyünk. 

A felajánlásokat elôre is köszöni:
Tahitótfalu Hagyományôrzô Kör

...mely a fogyatékossággal élôk társadalmi
esélyegyenlôségét segíti elô.

Az Egyesület célja, hogy a mozgás-, hallás-,
látás-, értelmi- és a halmozottan fogyatékos
emberek életminôségén, és a minél teljesebb
társadalmi beilleszkedésén segítsen..

Információnyújtás – tanácsadás – érdekkép-

viselet – szállító szolgálat.
Érdeklôdni lehet: 
Spáth Gottfriedné 06-26-390-324, 06-20-

572-1485 vagy spathjutka@vipmail.hu
Ezúton szeretnénk kérni a vállalkozókat és

magánszemélyeket, hogy támogassák Egyesü-
letünk munkáját.

TAVASZI RUHABÖRZE!
Beköszöntött a tavasz! Elô a tavaszi ruhatárral! Gyorsan rámolja át a ruhásszekrényt! Amire
már nincs szüksége, feleslegessé vált, azt hozza el, hátha másnak pont az kellene. Mindegy,
hogy felnôtt, gyerek vagy csecsemô ruházat, esetleg könyv, játék, használati eszköz. Lehet
árulni, vásárolni, csereberélni, ajándékba adni.

2005. április 16.-án (szombaton) 14,00 –17,00 óra között 
a Tahitótfalu, Bajcsy- Zsilinszky utcai NÉPHÁZ-ban RUHABÖRZE lesz.

Várunk minden érdeklôdôt, sok szeretettel.
Természetesen szokásunkhoz híven, szívesen fogadjuk a karitatív ruha ill. játék adomá-
nyokat is. Ha felesleges, de jó állapotban lévô játéka is van, gyereknapi rendezvényre szí-
vesen fogadjuk.

Szabó Judit szervezô

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Móricz Zs. út

1., tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •

CSATORNA – hibabejelentô: 310-389 • ELMÛ – Szentendre,

Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-ig, tel.: 06 40

38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.

Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-

ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,

Kossuth L. u. 5., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:

8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –

MOL-GÁZ Ker. Kft., Nagymaros, Csillag út 4., tel.: 06 27 356-

363, vevôszolgálat: 06 40 502-500, hibabejelentô: 06 40 502-

502 – TIGÁZ Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-

778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.

Szécsényi Ilona, rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs:

14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06

30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –

munkaszüneti napokon 9–13-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.:

312-650 • GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.:

387-060, nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •

HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel: 385-563, 06 30

9407-469, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 13–16, kedd,

csüt. 7.30–11, páratlan hét péntek 8–11; adminisztrációs

rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt. 11–12, Dr. Magyar Gábor, tel:

387-122, 06 30 9216-193, rendel hétfô, szerda, páros hét pén-

tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-

ciós rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •

ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •

KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei

Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12., III., tel.: 06 1

374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan,

Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 311-581, ügyf.: hétfô, kedd,

csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104 •

MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:

312-788, ügyf.: hétfô, csüt.: 8.30–12-ig új jelentkezôknek,

12.30–15-ig régieknek • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u.

2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,

Városháztér 1–3., tel.: 503-300/482 (népességnyilv.), 503-300

(útlevél, jogosítvány), 503-382 (gépkocsi) • ORVOSI
ÜGYELET – (Tahitótfalu éjszakai) 17–07 óráig, tel.: 387-030

• ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitót-

falu, 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; szerda

8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és

12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek

8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:

387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,

tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – tel.: 107 vagy 310-233;

Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. • RENDÔRÖRS – Tahitótfalu,

Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140, mobil 06 20

551-6248, 06 30 406-7041• RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft.

Vác, Deákvári fasor 2., ügyf.: hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig,

tel.: 06 27 316-731 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-

187, ügyf.: hétfô 7,40–17-ig, kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.:

7.40–11.30-ig • TERHESGONDOZÁS – Hôsök tere, minden

hónap 3. keddje 13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és 505-

214, ügyf.: hétfô 13–17-ig, kedd 8–16-ig, pént. 8–12-ig •

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: Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor,
Szabados Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik:
havonta 1500 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán •
Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Labdarúgó csapatunk a télen tovább erô-
södött, több játékost is igazoltunk. A ke-
mény, hosszú tél ellenére felkészülésünk jól
sikerült, öt edzômérkôzést is tudtunk játsza-
ni mûfüves pályákon – ennyit a körzetben
még megközelítôleg sem játszottak az ellen-
felek. E lehetôségek megteremtéséért kö-
szönet illeti az egyesület új vezetését, a tor-
nacsarnok ingyenes használatáért pedig
Önkormányzatunkat.

Edzômérkôzések eredményei:
Tahitótfalu – Pomáz (megye II-es) 4:4
Voyage (Bp. II. osztály) – Tahitótfalu 1:5
Pomáz – Tahitótfalu 5:4
Tahitótfalu – Pócsmegyer 8:3
Pócsmegyer – Tahitótfalu 3:3

A bajnokság elsô mérkôzése Szigetmo-
nostoron lesz március 27-én.

Hazai mérkôzéseink:
Április 3. Tahitótfalu – PILE
Április 10. Tahitótfalu – Pilismarót
Április 17. Tahitótfalu – Visegrád
Május 1. Tahitótfalu – Leányfalu
Május 15. Tahitótfalu – Szentendre

Ezt követôen az elsô 4 helyezett rájátszást
vív.

KÉREM SZURKOLÓINKAT, SZIMPATI-
ZÁNSAINKAT, A FALU GYERMEKEIT, FIA-
TALJAIT, HOGY JÖJJENEK EL MÉRKÔZÉ-
SEINKRE, SEGÍTSENEK BENNÜNKET BUZ-
DÍTÁSUKKAL!

CÉLUNK EGYÉRTELMÛ: BAJNOKSÁGOT
NYERNI!

Turóczi Csaba 
edzô

A Tahitótfalu SE tavaszi hírei

Megalakult a „Figyelj Rám” Közhasznú Egyesület...
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Tisztelt Lapolvasó!
Eljutottunk az utolsó fordulóhoz. A kö-

vetkezô számban fogjuk közzétenni, hogy
ki az, aki megnyerte a harmadik fordulót;
és ki az, aki mindhárom fordulót figyelem-
be véve a legtöbb helyes feladatmegoldást
küldte be. Ô lesz játékunt abszolút gyôz-
tese. Újból csak arra bízatnám mindazo-
kat, akik megoldották a feladatokat, hogy
küldjék be a megoldásokat. Az utolsó for-
duló beküldési határideje: 2005. április 24.
A megfejtéseket a Polgármesteri Hivatal-
ba, vagy hozzám kell eljuttatni.

A második forduló megoldásai:
1. Milyen nap lesz 4 nappal tegnap

után, ha holnap elôtt 3 nappal szerda
volt?

Megoldás: aki leírta egymás mellé a
napokat, az könnyen kiszámolhatta hogy
hétfô a helyes válasz.

2. Hány darab háromszöget határol-
nak az ábra vonalai?

Megoldás: összesen 20 db háromszög
van az ábrában.

3. Egy kút mélyérôl felfelé mászik egy
csiga. Nappal 4 métert mászik fel, éjjel 3
métert csúszik vissza. Hány nap alatt
mászik ki a 6 méter mély kútból?

Megoldás: a csiga 3 nap alatt tud kimász-
ni a kútból.

A II. forduló nyertese: Sztankovics Tibor
GRATULÁLUNK! Nyereményét eljuttatjuk.

A harmadik forduló feladatai:

1. Boci Bálint új ruháján fehér, fekete és
vörös foltok díszlenek. Kettô kivételével
mind fehér, kettô kivételével mind vörös,
és kettô kivételével mind fekete. Hány folt
található Boci Bálint új ruháján?

2. A fiókban 10 fekete és 10 barna azo-
nos méretû zokni van. Hány darabot ve-
gyünk ki becsukott szemmel, hogy a ki-
vett zoknik között biztosan legyen 1 pár
azonos színû zokni?

3. Az ábrán látható nyolcszöget 4 egy-
forma részre kell felbontani.

Sok sikert :-)
Maróthi Ágnes matematika tanár

TESSÉK GONDOLKODNI! III. forduló

Tisztelt tahitótfalui Polgárok !

Segítsenek, hogy gyôzni tudjon az
ôszinte segítôkészség – az élet valós ne-
hézségeivel szemben, a bizalom – a bizal-
matlansággal szemben, a reális segítô szán-
dék – a naiv jóhiszemûséggel szemben.

Kérjük ajánlja fel adója 1%-át 
e szándékra!

Támogassanak tanácsaikkal, ötleteikkel.
Tudjuk, hogy a bizalom kockázattal jár,

de el is játszható. 
Bízunk benne, hogy az emberség nincs

eleve kudarcra ítélve.
A Kuratórium tagjai

Tudnivalók az Alapítványról 
Számlaszám: 
64700021-10005989 (Dunakanyar Taka-
rékszövetkezet)
Alapítvány célja: 
A nehéz helyzetbe került tahitótfalui lako-
sok ill. családok támogatása, ha saját közre-
mûködés is tapasztalható az illetôk részé-
rôl.
Alapítók: 
Szôke Lajos plébános és Szénási László ref.
lelkipásztor
Indulótôke eredete: 
magánadományából (Nem egyházi!).
Bejegyzés idôpontja: 
1999. augusztus 25. Pest Megyei Bíróság
Kuratórium tagjai: 
Budai András, Csörgô Andrásné, Csörgô
Mihály, Gábris Magdolna, Hansági Dénes,
Kepler Erzsébet, Schandl Ferenc.
Kuratórium feladata és mûködésé-
nek menete: 
a kuratóriumi tagságot olyan – fôként –
közismert személyek vállalták, akik felelôs-
séget éreznek a falu közösségéért, ugyan-
akkor személyes ismeretségben állnak a
lakosság széles rétegével. A Kuratórium
havonta  megtárgyalja a felmerülô eseteket
és közösen dönt a segítségnyújtásról.

„Ha jót teszel,
azt mások úgy tekintik majd, 

hogy hátsó szándék vezet. 
Ne törôdj vele! Te csak tedd a jót! 

Amit ma  jót teszel holnapra elfelejtik. 
Ne törôdj vele! Te csak tedd a jót!”    

Teréz Anya

„Tahitótfaluért 
Alapítvány”

Adószám: 18685279-1-13

Tisztelt Adózók!
Köszönjük, hogy a 2004-es évben támogatták

adójuk 1%-val „A tahitótfalui Általános Iskola gyer-
mekeiért” alapítványt.

Sajnálatos módon adminisztrációs hiba és
mulasztás miatt a tavalyi évben az APEH nem utal-
ta át a felajánlott összeget alapítványunknak. 

A hibát – sajnos csak utólag – észlelve az
alapítvány új kuratóriumot választott: Csizmadi

Andrea elnök, Sütô Béla titkár és Rau Tamás
személyében.

Az alapítvány céljainak eléréséhez kérjük idén
is adójuk 1%-ával támogassanak bennünket.

Alapítványunk számlaszáma: 18681952-1-13

Az alapítvány kuratóriuma

Látogassa meg az iskola honlapját:
www.szigetisk.xw.hu

Az Együtt Gyermekein-
kért Egyesület 1999. évi
megalakulása óta szervez
rendezvényeket elsôsorban
a tahitótfalusi gyerekeknek.

2004-ben szervezett programjaink:
– Csodák Palotája interaktív kiállítása Tahi-

tótfalun
– Gyermeknapi majális a tahisi óvodákban
– Kézmûves foglalkozások az óvodákban
– Mikulás látogatás Tahiban és Tótfaluban.

Kezdeményezésünkre létrejött civil össze-

fogás keretében megvalósuló programsoro-
zat a Nemzeti Civil Alapprogram nagymér-
tékû támogatását is elnyerte.

Az elmúlt évben második alkalommal fo-
gadhattuk a személyi jövedelemadó 1%-os
felajánlásait. Íly módon 144.422 forint
felajánlás érkezett számlánkra, amelyet ezú-
ton is köszönünk támogatóinknak.

Kérjük támogassa Egyesületünk céljainka meg-
valósítását, ajánlja az Együtt Gyermekeinkért
Egysületnek személyi jövedelemadója 1%-át.

Adószámunk: 18685406-1-13


