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Választás 2006

MIÉP – Jobbik a Harmadik Út
Magyar Kommunista Munkáspárt

A Magyar Köztársaság Elnöke 2006.
április 9-re (I. forduló) és 23-ra (II. forduló) kiírta az országgyûlési képviselô
választást. Ekkor választjuk meg a Parlament tagjait, azaz a képviselôinket.
Az eddigi (2006. 03.21.) adatok szerint
Pest megye 11. sz. választókörzetében
(Szentendre térsége) az alábbi egyéni
jelöltek indulnak (ABC sorrendben):
Bársony András
MSZP
Dr. Dragon Pál
MDF
Gulyás József
SZDSZ
Hadházy Sándor
FIDESZ-KDNP
Markovics Róbert
KDP
Molnár Tamás
MIÉP-Jobbik
A területi listán az alábbi pártok szerepelnek szintén az eddigi adatok szerint:
CENTRUM Összefogás Magyarországért
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Keresztény Demokrata Néppárt
Magyar Demokrata Fórum
Szabad Demokraták Szövetsége
Magyar Szocialista Párt

A Képviselôtestület legutóbbi ülésén
megválasztotta a szavazatszámláló bizottság független, választott tagjait, akik a delegált tagokkal kiegészülve várják majd az
alábbi szavazókörökben a választó polgárokat:
01. szavazókör – Általános Iskola, Kossuth
L. u. 26.
02. szavazókör – Népház, Bajcsy-Zs. u. 4.
03. szavazókör – volt Bölcsôde, Almásy L.
u. 17.
04. szavazókör – Óvoda, Almásy L. u. 17.
Röviden a szavazásról:
Kérünk mindenkit, hogy a személyi igazolványát, lakcímkártyáját, vigye magával. A
mozgásában korlátozott személyt – kérésére
– a bizottság két tagja a vándorurnával felkeresi, a szavazás biztosítása érdekében.
A választással kapcsolatban a választási
irodától kérhetô információ, azaz a polgármesteri hivatal munkatársaitól.
Telefon: 287-123; 585-112
Tóth János jegyzô

Mit kezdesz a hírrel?

lekedni, és nem teszi bûne az annak.”
(Jakab levele 4:17 ).
Már az Ószövetségben is megparancsolta
Isten, hogy szomszédom, társam eltévedt jószágát vezessem haza, sôt még ellenségem
veszélybe jutott állatának megsegítését is
elrendeli.
Isten Igéje harcol a közöny és az érdektelenség ellen, még akkor is, ha a segítségre
szoruló „csak” egy állat! Ezerszer súlyosabb a
helyzet, ha emberrel kapcsolatos, és létfontosságú segítséget nem ad meg valaki!

A mai magyar jogrendszerben létezik egy
olyan büntetô jogi kifejezés, amit így ismerhetünk: Kötelezô segítség elmulasztása,
vagy meg nem adása! Mivel nem vagyok
jogász, nem tudom pontosan, hogy mi ilyenkor kiszabható büntetés, ha valakire rábizonyítják ezt a bûnt, de ez egy létezô bûnkategória! Különös módon a Biblia is ismeri ezt a
bûntetô jogi tételt, a következô módon fogalmazza meg: „Ha azért valaki tudna jót cse-
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A Biblia a húsvéti események leírásában
egy különleges esetet is lejegyzett, amikor
egy Jeruzsálembôl Emmausba hazatérô tanítványcsoportról tudósít. Azt olvassuk, hogy ez
a két tanítvány egyszer csak felismerik a Feltámadt Krisztust, méghozzá a kenyér megáldásáról. Ezután történik valami meghökkentô:
Jézus Krisztus eltûnik elôlük a felismerés pillanatában. Ezzel az eltûnéssel valami fontos
dolgot akart megtanítani számukra az Úr! Azt
olvassuk, hogy a két tanítvány azonnal felkerekedett és még azon az éjjelen visszaindult
Emmausból Jeruzsálembe, hogy ezt a félelmetes, nagyszerû hírt elmondják az Úr Jézus
halála miatt szomorkodó társaiknak.
Folytatás a 2. oldalon

Boldog, örömteli Húsvéti ünnepeket kíván
minden kedves olvasónak a szerkesztôség
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Öröm és remény...
Bár még a nagyböjt utolsó idôszakában
vagyunk, de figyelmünket már az örömünnep fényességére készítjük fel. A böjt és
annak beteljesedése, a húsvét kapcsolatáról
így vall Korzenszky Richárd perjel:
„Nem élhetünk soha a pillanatnak. Nem
lehetünk céltalanok. Nem ragadhatunk bele
hétköznapjainkba. Kell, hogy urai legyünk
önmagunknak, szükséges, hogy ne sodorjanak el ennek a világnak ingerei. Életre,
húsvétra, feltámadásra szánt emberek
vagyunk mindannyian. Sokszor megfeledkezünk errôl. S az élet és a jövô összefügg.
Jövô és távlatok nélkül nincsen élet. A nagyböjt éppen erre figyelmeztet bennünket: ne
tekintsük abszolút értékûnek azt, ami
körülvesz bennünket. Legyünk képesek
arra, hogy függetlenítsük magunkat a pillanatok szorításától. A szent húsvét: az életnek, az örökké tartó életnek az ünnepe.
Jézus gyôz a halálon. Halálával legyôzte a
halált, és a sírban lévôknek: nekünk mindannyiunknak életet ajándékozott.”
Isten áldotta, boldog húsvéti ünnepeket
kívánok minden tahitótfalui embernek.
Vénusz Gellért
plébános

Mit kezdesz a hírrel?
Folytatás az 1. oldalról
Nem maradtak ott Emmausba lelkendezve
beszélgetni, nem siránkoztak, hogy: „jaj de
kár, hogy csak egy pillanatig láttuk Ôt a
nagy felismerés után…”, hanem elindultak a
hírrel, mert tudták: ôk már boldogok, mert
ott volt bennük a szent bizonyosság, hogy
feltámadt az Úr és csak idô kérdése, hogy
mikor látják meg újra. De azt is tudták, hogy
voltak még reményvesztett emberek, akik sírtak, mert nem tudták, hogy a világmindenség
legnagyobb diadala megtörtént: Feltámadt
Jézus Krisztus, legyôzte a halált, bevégezte a
Megváltás munkáját és ezentúl van remény, van gyôzelmes élet és van örök élet is!
Egy ilyen hírrel pedig nem lehetett már otthon maradni Emmaus egyik kicsiny házában,
még akkor sem, ha tele van szív örömmel és
legszívesebben tanítvány-társsal örömben
végig énekelték volna az egész húsvéti éjszakát, a Történelem elsô húsvétjának éjjelét! De
menni kell, mert ott égett szívükben a hír,
meg a könyörület azok felé, akik – vélekedésük szerint – még bánatban éltek.
Hadd emlékeztessek egy másik eseményre
is, mikor egy asszony is találkozott ezekben
az órákban a Feltámadt Jézussal és mikor felujjongott a szíve máris hallotta Jézustól a különös és akkor ott érthetetlen parancsot: „Ne
illess engem, hanem menj el az én tanítványaimhoz és mond el nekik is a hírt…” Más

Reviczky Gyula: Húsvét
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámaszt az isten-ember
Gyôzedelmesen!
Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicsô:
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nô:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen
Feltámadt az isten-ember
Gyôzedelmesen.

Anyakönyvi hírek
2006. március végéig született 3 fiú, 7
leány, összesen 10 gyermek.
Házasságot kötött 3 pár.
Az elmúlt idôszak halottja:
Bokorné Murányi Csilla
45 éves Gábor Á. u. 5.
Sági Istvánné
85 éves Dózsa Gy. U. 39.
Bencsik László
58 éves Béke u. 53.
Nagy Ferenc
86 éves Vöröskô u. 12.
Simon Rudolf Balázsné
83 éves Vörösmarty u. 2.

Fájdalom a szívünkben,
törés a lelkünkben…

Költségvetésünkrôl
másképpen
Az eddigi költségvetésrôl szóló beszámolóktól eltérôen szeretném bemutatni községünk 2006. évi költségvetési tervét és 2005.
évi teljesítését.
Nem a számokhoz kapcsolódó tételeket
ismertetném, hanem az ezek mögött meghúzódó döntések okait, kényszerítô tényezôket,
mérlegeléseket, ez talán a képviselô testület
legnehezebb feladata a költségvetés megvitatása, elfogadása.
Nézzük elsôként a bevételeket:
Legnagyobb tételt jelenti bevételeink között a központi költségvetés által adott, és
minden évben többféle módszerrel csökkentett költségvetési támogatás.
– Hol államháztartási tartalék képzésére kötelezik az Önkormányzatokat – ez egy el nem
költhetô bevétel, ami 2005. évben 9 millió
forint az idei évben 3 millió forint elvonást
jelent –,
– hol a közalkalmazotti bérek kötelezô emelésének fedezete nem biztosított a központi támogatásban.
Azért, hogy az elvonásokat és a forráshiányt
kompenzálni tudjuk, bevételeinket növelni
kell, és itt még meg sem említem a növekvô
mûködési költséget, melynek nagy részét a
folyamatosan emelkedô villamos áram, gáz,
víz díjának finanszírozása tesz ki.

Köszönet

Tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy Bokorné Murányi Csilla
(1960-2006) a Polgármesteri Hivatal építésügyi
fôelôadója 2006. március 21-re virradóra életének 45. évében elhunyt.
A temetésre 2006. április 7-én, pénteken 1600-kor
Tahitótfaluban a Katolikus Temetôben kerül sor.
Az elhunytat az Önkormányzat saját halottjának tekinti.

A Tahi 2000 Kft., kábeltévé és informatikai
szolgáltató nagy örömöt okozott gyermekünknek, aki mozgássérült, így nehezen közlekedik,
mozgástere kicsi. A kft. ingyenesen biztosította
gyermekünk számára az internet kapcsolatot,
ezzel új, számára is elérhetô lehetôséget biztosított a „mozgásra” a világban. A segítség nagyon
sokat jelent az egész családunk számára is.
Köszönjük ezúton is a Tahi 2000 Kft. önzetlen
segítségét!
A hálás szülôk

szavakkal: nincs most itt az idô a lelkendezésre, az ölelgetésre még arra sem, hogy egyébként jogos imádattal leborulj Elôttem…!
Nem, mindezeknek most nincs itt az ideje!
Hanem el kellett menni, mert jaj, nagyon
sokan voltak még keserû reménytelenségben
és sötétségben akik talán már elfelejtették,
amit Isten a Bibliából egykor üzent és fel sem
merték tételezni, hogy van kiút…!
Kedves Keresztyén/keresztény Testvérem,
aki idén is mint máskor elmész majd valamelyik templomba húsvét reggelén!
Sok mindent számon kérnek majd tôlünk,
mikor majd ama királyi trón elôtt állunk! Szeretném hinni azt, hogy lopásoktól, paráznaságtól, részegségtôl, gyilkosságoktól, és ehhez
hasonló „cégéres” bûnöktôl nem fogunk büntetésben részesülni, mert ezektôl Isten Szent-

lelke megóv minket, de vajon nem fogunk-e
pironkodni, mikor a királyi székben ülô Jézus
megkérdezi majd: „Mit kezdtél azzal a félelmetes és nagyszerû hírrel amit minden húsvéti igével újra belevéstem a lelkedbe: Feltámadtam! Élek, és feltámasztok mindenkit
az utolsó napon, aki hisz Énbennem!”
Elmondtad-e sokaknak? Vagy elmondtad-e
legalább egy embernek, hogy van még remény, él az Úr, erôs Istenünk legyôzte a halált és mindenre van megoldás?!
Ha még nem tetted meg itt a legfôbb ideje,
hogy megtedd – velem együtt –, mert senki
nem biztosít minket arról, hogy 2007-ben
vagy 2008-ban is lesz még húsvét !
Menjünk el és teljes örömmel modjuk el a
HÍRT: Feltámadt az Úr Jézus van remény!
Nagy Sándor, Baptista lelkipásztor
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Kiadásainkra forrást teremthetünk:
– Adóemeléssel
– Hitelfelvétellel
– Pályázati pénzek elnyerésével
A hitelfelvétel és a pályázatok útján elnyert
bevétel a beruházások, és fejlesztések finanszírozását szolgálja, míg az adóemelés a megnövekedett mûködési költségek, és a központi elvonások kompenzálására kell, hogy
fedezetet nyújtson.
Igen. Megint adóemelés. Higgyék el ez nagyon nehéz döntés, és tudom, hogy nem a
népszerû döntések közé tartozik, de az Önkormányzat intézményeinek zavartalan mûködtetésére egyre több forrást kell biztosítanunk. Tapasztaljuk, saját családi számvetésünknél, hogy mennyivel többet költünk a
napi megélhetésre a megemelkedett közüzemi díjakra. Így van ez községünk költségvetésében is. Akkor még nem beszéltünk a beruházásokról, fejlesztésekrôl, melyeket nem
halaszthatunk tovább.
2005. évben adtuk át a felújított és új épületrésszel bôvülô óvodát. Az idei évben, fejezôdik be az új iskolaszárny építése, kialakításra kerül az új orvosi ügyelet Tahiban.
Elkészült az Ereszvény utca, a mezôgazdasági elkerülô út építése, mely ebben az
évben fejezôdik be, ennek építése pályázati
pénzbôl valósul meg. Útjaink korszerûsítését
és új utak építését tervezi a képviselô testület,
mely több beruházásával együtt hitelfelvételbôl valósulna meg.
Tehát számba vettünk már minden bevé-

telt, növelô lehetôséget, úgy, mint az adóemelést, pályázati pénzek elnyerését, a hitelfelvételt és számba vettük azok felhasználási
területeit.
Ezek voltak a költségvetésünk kiemelkedô
tételei, most nézzük a kisebbeket:
Köz- és civil szervezetek támogatása.
A Tûzoltóságot és Rendôrôrsöt minden
évben támogatjuk. 2005. évben fejlesztésre,
az idén mûködési költségekre adtunk támogatást.
Civil szervezetek támogatására hét szervezet pályázhat összesen, 1,1 millió forintra –
„miért nem utakat építenek ahelyett, hogy a
civileknek adják” – hallom vissza ezt a szerintem rosszindulatú tájékozatlanságot tükrözô
megjegyzést.
Miért is adjuk a civil egyesületeknek?
Válasz: Ebbôl az egymillió forint összegbôl
100 méternyi utat sem tudnánk építeni, viszont ezek az egyesületek ezzel a támogatással vállukon viszik kulturális életünk szinte
minden területét, méltóan ünnepelhetjük
meg segítségükkel, aktív részvételükkel nemzeti ünnepeinket, ápolják falunk hagyományait, ôrzik, megjelenítik a múlt emlékeit, lekötik az ifjúságot színes tartalmas programokkal, és még sorolhatnám áldozatkész tevékenységüket. Tagjaik közt találunk fiatalt és
idôst egyaránt. Itt szeretném megemlíteni,
hogy a színpad, amit a március 15-i ünnepélyen avattunk fel a civil szervezetek jóvoltából, összefogásával készülhetett el, köszönet érte. Rendezvényeik révén melyet saját

Tahitótfalu 2005. évi költségvetésének teljesítése

2006. évi terve
ezer Ft-ban

BEVÉTELEK:
1. Állami támogatás, SZJA
2. OEP finanszírozás
3. Céljellegû decentralizált támogatás
4. Átvett pénzeszköz

339 502

304 763

10 260

9 415

4 000

48 000

13 505

4 000

54 372

51 000

613

700

5. Saját bevételek:
építményadó
idegenforgalmi adó
iparûzési adó

48 665

37 000

gépjármûadó

32 253

30 000

közterületfoglalási díj

4 216

3 000

kamatbevétel

6 242

étkezés térítési díjak

9 819

8 000

12 719

8 000

bérleti díj, lakbér, hatósági díjak
bírságok
ingatlan értékesítés

1 560
767

mezôôri járulék bevétele

1 454

1 000

kiszámlázott ÁFA

1 899

1 200

6. Fejlesztési hitel
7. Függô bevétel

170 000
4 248

8. Optima betét bevét
9. Pénzmaradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

65 813
66 052

68 605

612 146

810 496

költségükön szerveznek még jól is érezheti
mindenki magát. Senki ne ítélje el Ôket ezért.
Olyan ember semmiképp sem, aki ezért a faluért melyben él semmit sem tesz, csak
ítéletet mond és kritizál.
Támogatások sorát folytatva, támogatnunk
kell nehéz helyzetben lévô családokat, segélyek és egyéb szociális juttatások révén, a
törvényi elôírásoknak megfelelôen.
Tehát ezek voltak azok a szempontok, tények, tervek melyek alapjául szolgáltak a
2006. évi költségvetés összeállításának és elfogadásának. Sajnos vannak olyan helyzetek,
melyek kapcsán nincs lehetôsége a képviselô
testületnek a jó döntés meghozatalára, csak a
felmerülô megoldások, lehetôségek közül a
legkevésbé rossz kiválasztására.
Kérem Önöket, hogy tiszteljék meg a
képviselô testületet és jöjjenek el a bizottsági
és testületi ülésekre, hogy ne legyenek megválaszolatlan kérdések, téves információk,
hogy hallhassák hogyan is állnak dolgaink,
mik a gondjaink, miért épült fel oda, ahová
felépült az új iskolaszárny, valójában mennyi
támogatást is kapnak a civil egyesületek,
mennyibe került az elkerülô út, miért merült
fel a kérdés, hogy a NÉPHÁZ-ban ebédeljenek
a gyerekek.
Végezetül Községünk minden lakójának
erôt, egészséget kívánok.
Tisztelettel:
Gaál Sándorné – Pénzügyi, Ellenôrzô
és Ügyrendi Bizottság Elnöke

Tahitótfalu 2005. évi költségvetésének teljesítése
KIADÁSOK:
1. Gazdasági ágazat
mezôôri szolgálat
helyi utak fenntartása
város-és községgazd.
útépítés
közvilágítás
2. Egészségügyi ágazat
konyha
segélyek
védônôi szolgálat
orvosi rendelô
3. Oktatási ágazat
óvodák
iskola, napközi, népház, tornaterem
étkeztetés
4. Polgármesteri hivatal
5. Közmûvelôdési feladatok
Rendezvények, Eperfeszt.
6. Beruházások, felújítások
intézmények felújítása, bôvítése
iskola építézs, bôvítés
faluház vásárlás
ügyelet felújítás
7. Átadott pénzeszközök
Ügyelet, civil szervezetek stb.
8. Közvilágítás korszerûsítés
Rendezési terv
9. Ingatlan elôvásárlás
10. Ételszállító gk. vásárlás
11. Állami támogatás visszafiz.
12. Tartalék
13. Függô kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2006. évi terve
ezer Ft-ban

73 812
1 972
6 759
30 899
24 225
9 957
66 714
19 227
37 867
8 104
1 516
218 426
64 864
137 067
16 495
87 630
2 330
6 762

138 480
2 210
30 000
25 220
69 500
11 550
58 208
20 216
26 992
9 500
1 500
243 764
73 412
154 352
16 000
100 071
2 117
9 000

13 114
6 092

87 846
79 000
15 000
15 000

30 179
11 500
3 180

16 000

40 000
3 000
8 222
3 010
6 858
534 819

810 496
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Kitüntetések március 15-én községünkben
Nemzeti ünnepeink nemcsak az emlékezésre, nemzettudatunk ápolására adnak lehetôséget, hanem egyben alkalmat biztosítanak kitüntetések átadására is.
Önkormányzatunk rendelete alapján idén
másodszor került sor március 15-én a Tahitótfalu Díszpolgára cím és a Tahitótfaluért Emlékérem átadására.
A képviselô testület a 2006. évi díszpolgári
címet, posztumusz kitüntetésként, az 1999ben elhunyt Vaczó Józsefnek ítélte oda.
Vaczó József 1936-ban született, és évtizedeken át falunk egyik legaktívabb közéleti szereplôje volt.
Kisiskolásként megszerette a labdarúgást, a
Budapesti Lónyai Gimnáziumban lett aktív
sportoló. A Lónyai Gimnázium fölszámolása
után kulák gyerekként nehéz körülmények
között szerezett építész technikusi képesítést.
Végzettségének megfelelô munkakörökben
dolgozott, a helyi Kék Duna Szakszövetkezetbôl ment nyugdíjba.
A budapesti sportszereplést 1970-ig követte
az aktív sportolás Tahitótfalu csapatában.
Késôbb volt a csapat edzôje, elnöke, „mindenese”. Részt vett öltözô építésében, az 1960-as
évek elején, majd a bôvítést ô szervezte, csinálta végig az 1990-es években.
A sporton kívül is aktív szereplôje volt falunk közéletének. Volt a Kék Duna Szövetkezet vezetôségi tagja, tanácstag, a református
gyülekezet presbitere, jegyzôje, 1990-tôl önkormányzati képviselô, 1991-tôl 98-ig alpolgármester.
Közéleti emberként jól szolgálta községünket. Mindig csak adott, áldozott a közért, cserébe nem várt semmit. Kielégítette, lelki megnyugvással töltötte el a másokért végzett
munka, az áldozatvállalás.
Legnagyobb érdeme a sporttal sok fiatal
egészséges életmódra, közösségi szellemre,
pozitív erkölcsi értékekre, értelmes életre nevelése volt.
Élete, munkássága példa lehet mindannyiunk számára!
Képviselô testületünk döntése alapján a
Tahitótfaluért Emlékére egyik kitüntetettje lett
2006-ban G. Szalai István.
G. Szalai István lelkes lokálpatrióta, pedig
Szigetmonostoron született. Tolmácsként járva
a világot többször volt Japánba. Az összegyûjtött tárgyi emlékekbôl sikeres kiállítást szervezett iskolánkban, bevonva a japán nagykövetséget is, erôsítve ezzel kapcsolatainkat.
A rendszerváltás után megkezdôdött a magyar katonák II. világháborús tetteinek újraértékelése. Hôsként kezdtük tisztelni apáinkat,
nagyapáinkat, akik hazánkért harcoltak. Ehhez
a folyamathoz kapcsolódva G. Szalai István
fölkarolta a doni áttörés emlékére megindított
tûzgyújtási mozgalmat falunkban. Évrôl évre
hagyományosan szervezôje, szereplôje a szép
megemlékezésnek.

Legnagyobb munkája, talán az országban is
egyedülálló kezdeményezésként, az összes
tahitótfalui illetôségû, II. világháborús katona
emlékeinek összegyûjtése, írásba foglalása. Az
írások, az adatok felsorolásán túl. Sokszor
szépirodalmi értékeket is hordoznak. Elôször
falusi újságunkban jelentek meg sorozatba,
majd az önkormányzat támogatásával 2005ban könyv alakban is sikerült kiadni.
A képviselô testület az önzetlen, áldozatkész
falutörténetet feltáró, hagyományt teremtô,
közösséget formáló munkájáért adományozta
G. Szalai Istvánnak a Tahitótfauért Emlékérmet.
A Tahitótfaluért Emlékérem idei másik kitüntetettje egy házaspár: Szônyi Zsuzsanna és
Wegroszta Gyula.
Szônyi Zsuzsanna restaurátorként dolgozik,
Wegroszta Gyula grafikus, de társa Zsuzsának
munkájában is, és ezen kívül még rajzot is tanít
iskolánkban.
„Szakmai ártalomként” civilben is szeretik és
értôn foglalkoznak régiségekkel. Ebbôl jött az
ötlet: össze kellene gyûjteni a régi falusi élet
még elérhetô tárgyi emlékeit és bemutatni falunk mai lakóinak. Az elhatározást tett követte
és lettek kiállítások fényképek, eszközökbôl,
ruhákból, falvédôkbôl. A kiállítások elôkészítése idôt, fáradtságot emésztô falujárást igényelt,
amit követett az anyag rendszerezése, szakszerû feldolgozása, majd a kiállítások tényleges
elkészítése.
Munkájukat dicséri a falvédôk kiállítás katalógusának is szánt, gyönyörû kis képeskönyv.
Szônyi Zsuzsanna és Wegroszta Gyula tevékenysége egyre ismertebbé, népszerûbbé vált,
rendszeres segítôk is kerültek. A tárgyi emlékek gyûjtése során megismert sok idôs ember
elbeszélései adták az újabb ötletet és beindították, a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-

Március 15-ére
emlékezve
Délután fél 5-kor már gyülekeztek az
emberek a Hôsök terén az emlékmûnél,
hogy tisztelegjenek 1848 hôsei elôtt. Önkormányzatunk nemzeti szín koszorúval
rótta le háláját Tahitótfalu polgárainak
nevében. Szintén koszorút helyeztek el a
helyi civil szervezetek és a helyi MDF
szervezet. A koszorúzást követôen az
ünneplô gyülekezet a sportcsarnok felé
vette az irányt.
Csarnokunkban már minden készen állt,
hogy a szokásoknak megfelelôen idén is
méltó módon tudjuk megünnepelni nemzeti ünnepünket. Az önkormányzati dolgozók, képviselôk és a civil szervezetek
tagjai elôzô este otthonossá varázsolták a
küzdôteret, és felépítették községünk vadonatúj színpadját, melyet Papp Károly
készített. Itt jegyzem meg, hogy a maximálisan 60 m2-es színpadból „csak” a 2/3-a
került felállításra és így is hatalmas volt.
Vaczó Zoltán oktatási, kulturális

vány hagyományôrzô köreként a szóbeli
hagyományok gyûjtését is. Az idôs falusiak
elbeszélései községünkrôl, életükrôl újságunkban sorozatban jelennek meg, és a Kis-Duna
Regionális televízió segítségével film is készül
minden beszélgetésrôl. A filmbemutatók is
egyre nagyobb közönséget vonzanak.
A képviselô testület községünk múltjának,
emlékeinek önzetlen kutatásáért, a kiállítások
megvalósításáért, a kiadványok, filmek készítéséért, ezzel hagyományaink ôrzéséért, gyökereink erôsítéséért adományozza Szônyi Zsuzsannának és Wegroszta Gyulának a Tahitótfaluért Emlékérmet.
Budai Mihály
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Községi Tájékoztató
és sportbizottsági elnök úr köszöntô
szavai után az iskola 6. osztályos diákjai
igen látványos, színvonalas mûsorukkal
elevenítették fel március 15. eseményeit.
A közönség vastapsától kísért levonulásuk után Balás-Piry László, a Történelmi
Igazságtételi Bizottság elnöke mondott
szívhezszóló ünnepi beszédet, melyben
kifejtette az ifjúság szerepét forradalmainkban, párhuzamot vonva ’48 és ’56
között. Kitért az 1848-as forradalom eredményeire is, mert bár a túlerô leverte a
magyar szabadságharcot, de a változás
visszafordíthatatlanul lendítette elôre hazánkat.
Az ünnepi beszéd után került sor a Díszpolgári cím és a Tahitótfaluért emlékérem
kitüntetô címek átadására. Erre most nem
térnék ki bôvebben, mert Polgármester úr
ezt néhány hasábbal arrébb már megtette.
A díjazottak nevét azért úgy gondolom,
hogy itt is illô megemlíteni, így tehát Tahitótfalu Díszpolgára 2006-ban néhai Vaczó
József posztumusz díjazva, a Tahitótfalu
Emlékérem idei tulajdonosai pedig G.
Szalai István és a Szônyi Zsuzsa–Wegroszta Gyula házaspár lett. Azt gondolom,
hogy mindenki tudja, hogy miért is ôk lettek az idei év kiválasztottjai. Megköszönô
beszédeikben szimpatikusan, igazi lokál-

patriótaként és mégis szerényen, fogadták
az elismerést. Kiemelték a múltunk tiszteletét, mert e nélkül nincs jövô, úgy Tahitótfaluban, mint a magyar nemzetben.
Ezután, immár hagyományos módon a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány is díjakat adott át, mégpedig a
Tahitótfalu Ifjúsági Díjat azon fiataljainknak, akik példamutató módon nem csak
tanulmányaikban, hanem más egyéb módon is kiemelkednek társaik közül. 2006ban Dombó Gábort és Gajdos Viktóriát tartotta érdemesnek az Alapítvány, az iskola
vezetésének véleményét kikérve, a megtisztelô címre.
A díjak átadását a karzatról vendégmûvészünkkel, Tolcsvay Bélával együtt néztem végig, aki azt mondta nekem, hogy
végtelenül gazdag település vagyunk, ahol
olyan emberek élnek, dolgoznak, akik önzetlen munkájukkal tesznek Tahitótfaluért. Az ifjúság díjazása pedig a lehetô legjobb dolog, mert a tanulók kortársaik közt
lelnek példaképre.
Miután ezt megbeszéltük, és a technikai
átszerelési szünet is befejezôdött Tolcsvay
mûvész úr adott varázslatos koncertet,
ifjaknak és idôseknek egyaránt, magvas
gondolatokkal, melyet azt hiszem, hogy
mindenki érez és tud, de mégis olyan jó,

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet
Lovas egyletünk fennállása óta, mindig is a köz
javát szolgálta. E gondolat szellemében
évadzáró közgyûlésünkön úgy határoztunk, hogy lovas sportolóink támogatásán
túl, a tavalyi évben sikeresen megrendezett rendezvényeink, és mások által
szervezett programokban való részvételt,
illetve támogatást a következô évben is
folytatjuk, a lakosság visszajelzésének
megfelelôen.
2006. év tervezett programjai:
1. Harmadízben rendezzük meg a nagysikerû húsvéti locsolóbált, most is élô
zenekarral illetve a húsvéti hagyománynak megfelelô ételekkel, mint füstölt
csülök, tojás stb.
2. Már Tahitótfaluban hagyománynak számító lovas majális, ezúttal új formában
kívánjuk megjeleníteni. A községünkben mûködô valamennyi egyesület és
alapítvány bevonásával szeretnénk ezt a
majálist lebonyolítani. (Ízelítônek: fôzôverseny, lovas öregfiúk foci, gyerekprogramok, helyi egyesületeink bemutatója, sör-virsli verseny, stb.) Az
egyesületek közötti verseny fôdíja egy
wellness hétvége a Visegrádi Termál
Hotelban.
3. A nagy érdeklôdésre való tekintettel,
buszkirándulást az idei évben a Horto-

bágyi Nemzeti Pásztor találkozóra és
Lovas Napokra szervezzük. Az utazás
térítésmentes.
4. A nyári gyermek táborok egyik kiemelt
programja a gyermekek lovagoltatása és
lovas kocsin való fogatolása.
5. Az országos ismeretségnek örvendô
Eperfesztiválnak az idei évben is aktív
résztvevôi és látványban gazdag felvonulói leszünk.
6. Az ôsz fénypontja a szüreti felvonulás,
melyet az idén a Lovas Egylet szervez és
bonyolít, helyi folklór hagyományait
kiemelve. Ennek érdekében a Honvéd
Népi Együttes vezetôjével folytatunk

ha valaki kimondja. Hazáról, dalokról,
emberi érzésekrôl szóltak a dalok, melyek
valamennyiünk épülésére szolgáltak.
Köszönjük mindenkinek, aki segített az
ünnepség lebonyolításában.
Legközelebb októberben ’56 50-ik
évfordulóján vesszük igénybe a Sportcsarnokot ünnepség céljából, és azt hiszem,
hogy akkor is igen színvonalas mûsorral
várjuk az ünnepelni vágyókat.
Képiró Gábor

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
minden év március 15-e tiszteletére díjat
hozott létre TAHITÓTFALUÉRT IFJÚSÁGI
DÍJ néven, olyan diákok részére, akik kimagasló eredményt értek el tanulmányi,
sport, mûvészet területén, életvitelükkel
Tahitótfalu és korosztályuk elismerését
kiérdemlik és példaértékkel követendo˝
utat mutatnak kortársaik számára.
Idén két fiatal kapott kitüntetést:
Dombó Gábor és Gajdos Viktória.
Gratulálunk!
érdemleges tárgyalásokat. Célunk a
szüreti felvonulást és bált országos
ismeretséggé tenni.
7. Célunk a Szentendrei-sziget községei
által szervezett programokon részt
venni. (pl. Szigetmonostori szüreti
felvonulás)
8. A gyerekek egyik legnagyobb öröme a
Mikulás érkezése. Lovakat és fogatot
biztosítunk az Együtt Gyermekeinkért
Egyesület részére, mely évek óta szervezi ezt az ünnepi hangulatot.
9. Gubacsi József, élvonalbeli fogathajtónk
mellett, 2006. évben Bodor Márk, és
Gubacsi Gergely is elindul a kettes
fogathajtó versenyeken. Az ô támogatásukat az Egylet kiemelten kezeli.
Nógrády Gábor, TLSE
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Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...
Tavasztól késô ôszig a Tótfaluba érkezô
községbeli és az erre járó idegen, a hídról
leérve, háza elôtt napernyôje védelme
alatt friss virágokat és gyümölcsöt áruló
idôs asszonnyal találkozik elôször. A napernyô alatt Szente Jánosné, Lengyel Eszti
néni várja az alkalmi vevôket.
Szülei, Lengyel István és Dudás Erzsébet
a Gábor Áron utca 8. számú házban laktak.
Édesapja jó tanuló volt, a család ma is ôrzi
az1906-ban kelt, Boschan Jakab adományából, a Református Iskolaszék által odaítélt ösztöndíj igazolását. Szülei, a nagyszülôk, Lengyel István és Billegi Erzsébet
szoba-konyhás zsúpos házát bontották el,
a lebontott épület helyére az 1940-es évek
elején építették fel a család új otthonát.
A lebontott régi házról kérdeztük Eszti
nénit. A régi házak alapjai a bogdányi
kôbányában kitermelt kövekbôl készültek.
Faragott és faragatlan köveket építettek be
az alapba. A fal építéséhez nélkülözhetetlen vályogot Eszti néni is vetett, a vályogtégla készítés folyamatát megosztotta
velünk. Családja a Lójárásnál talált megfelelô agyagot. Ágyat készítettek a sárnak,
majd apróra metélték a sarat. Beöntözték,
pévával (pelyvával) meghintették, ezután
lábbal dagasztották. Egy napig pihentették
a sarat, majd a megfelelô méretre kialakított fakeretbe döngölve alakult ki a vályogtégla formája. Rövid szikkadás után gúlába
rakták a téglákat, úgy, hogy a levegô járhassa a sorokat. Az elkészült építôanyagot
a teljes száradás után hazaszállították.
Gyerekként sokat segített a papának a
zsuppfedél készítésében. A papa és Pintér
János „födelezett” akkoriban a faluban. A
zsúptetô készítésrôl az egykori kisinas
szakszerû beszámolót adott. „Az idô
mutatta” mikor kellett a zsúpfedelet javítani. Abban az évben a ház gazdája úgy
vetett rozsot, hogy a javításra legyen elegendô rozsszalma.
A régi családi házukat nyolcan lakták. A
régi tótfalui házak falait fehérre meszelték,
a födémgerendákat és a födémdeszkákat

zöldre vagy barnára festették. Eszti néniék
hajdani szobájában két szekrény állt. A
fûtést a falisparhelt biztosította. A szobai
sparhelt hasonlóan nézett ki, mint a konyhai csikóskályha, de a legfelsô eleme cserépkályha csempéibôl volt megépítve. A
két ágy között pad volt elhelyezve pokróccal leterítve, testvéreivel sokat játszottak,
heverésztek rajta. A berendezés tartozéka
volt a három fiókos sublót. Az alsó fiókban
tartották az ünnepi, a középsô fiókban a
mosott ruhát. A legfelsô fiók volt a konyhai „büfé szekrény”. Eszti néni „kukucskáló résznek” is nevezte, mert ebben a
fiókban tárolták a süteményt, az ételmaradékokat és a gyerekeknek hozott rokoni
ajándékokat. A sarokpad és az asztal a családi összetartozást erôsítette, de a pad
nappali heverôként is szolgált, és a gyerekek is szerettek szaladgálni rajta. A szoba
bútorzatához tartoztak a székek, amelyek
helye az ágyak végénél volt. A szoba falát
fényképek, arany mondások, bibliai képek, a menyasszonyi koszorúsdoboz gazdagította.
A konyha jellegzetes bútora volt az ómárium. Az alsó eleme három fiókos és polcos rendszerû volt, tetején tálassal. Az alsó
részben tartották szakajtóban a lisztet,
edényben a zsírt, konyhai eszközöket,
esetleg a kenyeret. A tálason a naponta
használt tányérokat sorakoztatták. A kemence egyik oldalán volt a bográcsos a
rézüsttel, a zsírt is itt sütötték, a másik
oldalon a konyhai csikóskályha állt. A falon dísztányérok díszítették a konyhát,
csak nagy ritkán terítettek ezekkel. A
konyhaasztal fiókjában az evôeszközöket
tartották, de a fiók mérete a kenyér tárolására is alkalmas volt. A konyhában állt
még a nagyszülôk ágya. „Be kellett osztani
minden helyet a lakásban, de nem éreztük
hátrányát”. „Jó volt, együtt volt a család.”-monda összegezve Eszti néni.
A házhoz tartozott még istálló, pince,
ólak, kút, WC. Az udvarukban három nagy
eperfa állt, árnyékot vetettek az udvarra. A
termés javát a ház gyermekei összeszedték
és Somodi Zsuzsi néninek eladták, aki,
Pesten a piacon tovább értékesítette. Az
állatok reggel, este „körbeették” a fákat, a
gyerekek által össze nem gyûjtött eper így
nem maradt a fák alatt. A kertben szilvafák
és körtefák álltak Volt árpás, megyeri, nyakaskörte. Ahol az utca szélessége megengedte, a házak elôtt körte-és szilvafák
díszítették az utca képét. Az utcai gyümölcsfák a házakhoz tartoztak, a ház tulajdonosa ültette és gondozta ezeket. „Akkor
még volt becsülete a gyümölcsnek.”–
jelentette ki háziasszonyunk.
Eszti nénitôl megtudtuk, hogy amikor ô

iskolás volt, akkor minden tanulónak volt
egy kis kertje az iskola körül. A gyerekek a
saját területüket kb.: 1 m2-t, maguk ültettek be az évszaknak megfelelô virággal, és
rendszeresen gondozták kertecskéjüket. A
Tanító úr is kertészkedett, ô Magyarország
térképét alakította ki virágültetvényével. A
hajdani barátnôk Szabó Erzsébet, B. Csereklye Zsuzsanna, Kovács Erzsébet már
nem élnek, emléküket Eszti néni ôrzi.
1946-ban férjhez ment A. Szente Jánoshoz. Az „A” elônév az Agárdi név rövidítése. „Trombita zenés” esküvôje volt, a
leventezenekar vezette fel a nászmenetet.
A Szente család egyik ôse, Agárdi Szente
Zsuzsika, kislányként ábrázolva van Canzi
Ágost Elek 1859-ben festett váci szüretet
ábrázoló festményén. Megtudhattuk a
Szente családok elôneveinek eredetét. B. a
Berke, F. a Felsô és az N. a Nagyházú
Szentééket jelöli. Férjhezmenetele után
férje szüleihez költöztek, Eszti néni azóta
él ebben a házban. Az épület 1886-1889
között épült, kôkapuja hirdeti az építés
idejét, de errôl tanúskodik az öreg kôvályú
felirata is az udvaron. Házasságából négy
gyermek született. Eszti néni elmondta,
hálás a sorsnak, hogy vannak lányai,
unokái, dédunokái, hogy családban élhet.”
Üzenete: „Szeressük egymást, rövid az
idô.”
Köszönjük a beszélgetést!
◆◆◆
A cikkben leírt, valamint a nem közölt
visszaemlékezés részleteit, pl.: Mire használták a „szótalan vizet”? Mi volt a festôruha? Kik mentették a leventéket, hol
ástak futóárkot a háború alatt a faluban?
Oroszok Tótfalun, Szent Péter esernyôje
címû film forgatása a községünkben és
helybeli szereplôi, stb. filmes változatát
2006. április 29-én 15 órakor nézhetik
meg a Népházban. Szeretettel várunk minden érdeklôdôt.

...és ma
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A hónap régi tárgya

Zsámboki Károlyné, Fülöp Vilma festménye

A kartonra festett kép 25,5x34 cm, olajfestékkel készült.
Zsámboki Károlyné, Fülöp Vilma (19131988) Tahitótfaluban, az Ifjúság utca 1.
számú házban élt. Hat elemit végzett, mozgáskorlátozottsága ellenére a szentendrei

háziiparnak dolgozott be. Festeni nem tanult, amatôr mûvészként festette a tótfalui
tájat, elsôsorban a Duna-partot. Festett
még csendéleteket, és selyemkendôket is.
Képeit olajfestékkel és vízfestékkel készítette.
Az általunk bemutatott festmény készítésének idôpontját nem ismerjük, a festmény jobb sarkában fekete festékkel írta
alá az alkotó a nevét: Zsámboki Károlyné.
A festmény a Petôfi utca (Felsô utca) 2.
számú házat ábrázolja. Egykor az épület
elsô felét B. Csereklye János és édesanyja,
a hátsó részt Fabi Mihályék lakták. A festményen a festônô átalakította a látványt. A
kép elôterében látható hatalmas fa egykor
az ábrázolt házzal szembeni, egykor üres
telek Duna-part felé esô részén állt. Ma vil-

lanyoszlop található a helyén. A megfestett ház ma is ilyennek látható, a kerítés, a kis épület ablakai és falának színe
változott. Az épület bal oldalán levô partrészletet áthelyezte a jobb oldali szomszéd
épület helyére. A részletek áthelyezése
ellenére hiteles képet nyújt a festmény,
hûen visszaadja az utca hangulatát. A festmény bekeretezve díszíti jelenlegi tulajdonosának szobáját.
A festônô több képe is az utókorra
maradt. Terveink szerint kiállítást rendeznénk az általunk ismert elsô tótfalui
festô alkotásaiból. Kérjük, aki a festônô
alkotásával rendelkezik, jelezze azt, hogy a
tervezett kiállítást meg tudjuk rendezni.
Köszönjük.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

A Tahitótfalui Református Egyházközség jegyzôkönyvében
az 1838-as „Nagy Árvíz”-re vonatkozó bejegyzések
A másfél oldalnyi gépelt jegyzôkönyvmásolatot U. Budai Istvántól kaptuk. Az
írás utolsó sora a következô megjegyzést
fûzi a lapok tartalmához: „Ezen szöveg a
fenti jegyzôkönyv 407-408. oldalain
olvasható!”
„1837. Mult eszt. fagy következését a
szöllôk ebben is érzették, bor kevés
lett, gyümölcs majd semmi. Egyéb gabona meglehetôsen, kukoricza sok. A Tél
Karácsony elôtt kevés hóval kezdôdött,
a Duna rendkivül megáradott és az
alsó töltést kevésbe mult, hogy által
nem tsapta. Január 5 dik étôl kezdve jég fedte a Dunát,de tsak 10-dike
táján lehetett rajta járni félve,
erre nagyobb hideg következett, a hó

naponként esett és igen meg szaporodott. Februárisba néha olvadt, essô
is esett: de ismét meg fagyott.
Martius elein naponkint olvadt, a víz
nôtt és 7 dikére virradóra az alsó
töltésen által tsapván a Helység lapályosabb részit el boritotta, de a
jég nem mozdult, a víz nevekedett más
nap is, ekkor megszakadt a jég a
felsô utczán ahol is átaljában minden
megtörés nélkül ment mintegy 150
lépésnyire és ismét megállott. 9-dikre
viradóra a víz melly az 1830-diki
áradásnál talán egy schuknyival volt
kisebb 4 ujjnyira szállott. 10-dikén
ismét megmozdult talán a szentpéteri
földeknél kezdve és ment lassan ad-

Felhívás, kérés
Ismét kéréssel fordulunk a község lakosságához. Az idei Eperfesztivál keretén
belül vesszôkosár, és epertermesztés
történetét bemutató kiállítást tervezünk rendezni. Kérjük, aki régi vesszôbôl
font kosár (hátyi, nôi kézitáska, puklik,
stb.), valamint az epertermesztés irataival,
családi fotókon megjelenô eperföldi munkát bemutató fényképekkel, újságcikkekkel, szerszámokkal, szakkönyvekkel, csomagolóanyagokkal, régi árlistákkal, átadást-átvevést igazoló irattal, kiadványokkal stb. rendelkezik, a kiállítás idejére kölcsönözze.

a helytörténetileg fontos növény történeti
bemutatása, termelésének megmutatása
emelheti a fesztivál sikerét. A kiállítás
célja, hogy a látogatók sokasága a
községünkben folyó több mint száz éves
epertermesztést és az abban dolgozó
emberek nehéz munkáját megismerhesse.

A felajánlásaik nélkülözhetetlenek a
kiállítás megrendezéséhez. Hisszük, hogy

Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,
Wegroszta Gyula

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

dig, míg a másikkal össze nem ért,ott
meg állott, a víz ujjra nôt minden nap és már meghaladta az 1830diki magasságot.”
(folytatjuk)
A jegyzôkönyv közreadásánál a másolat
formáját és helyesírását közöljük.
Az írás tulajdonosának segítségét köszönjük.
Továbbra is várjuk az olvasók segítségét, hogy a tulajdonukban levô régi írások egészét vagy részleteit községünk
lapjában leközölhessük. Az eredeti írásokat a tulajdonosnak visszaszolgáltatjuk
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Kézmûves foglalkozás
2006. március 15-én délelôtt Tahitótfalu
Község Önkormányzata „Nemzeti Ünnepünk jelképei” c. kézmûves foglalkozást
tartott a népházban családjainknak.
Készült kokárda, forgó, csákó, párta,
zászló, krumpli puska, papírvirág és gyertya.
Nagyon szép nap volt, köszönjük!
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DUNAKANYARI ÉS PILISI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA
SAJTÓKÖZLEMÉNY – 2006. március 8-i társulási ülésrôl
eÖnkormányzat. Gôzerôvel folyik az
eÖnkormányzat projekt megvalósítása, a
pályázatban vállalt feladatok teljesítése. A
munkacsoportok a vállalkozóval együtt
kidolgozták a kistérségi portált, amit a
Társulás elfogadott. Ez 2006. március 31-én
kerül átadásra – ez a program következô
nagy mérföldköve. Elkészült a fejlesztés logikai leírása, melyet véleményezésre elküldtünk minden hivatalnak. A projektszervezet
várja a további javaslatokat.
Elfogadtuk a kistérség iroda munkatervét. A mai ülésen a Társulás elfogadta a
kistérségi iroda által összeállított munkater-

Pályázati kiírás
A Tahitótfalu 1. sz. Óvoda
(Petôfi s. út 12.)

vet. A munkaterv tartalmaz minden fontosabb ellátandó alapfeladatot és az egyes
települések rendezvényeit, programjait.
Kistérség költségvetése. A kistérség
költségvetését 2006-ban alapvetôen a
befolyó tagsági díjak, a többcélú társulás
által ellátott feladatok után járó normatív
támogatások és a GVOP-projekt támogatási
összeg határozza meg. A kistérség költségvetése több mint 600 millió Ft. A megválasztott Pénzügyi Bizottság tagjai – Dr. Illés
György (Pilisszentlászló), Dr. Várady-Szabó
Mihály (Leányfalu), Orosz György (Csobánka) – megvizsgálták az elôterjesztett költ-

Hangverseny

ségvetést-tervezetet, állásfoglalásuk szerint
azt elfogadásra javasolják.
Kistérségi Civil Kerekasztal. 2006.
februárjában megalakult a térség civil szervezeteit összefogó érdekképviselet. Tanácskozási joggal küldöttnek Szondy Andreát, a
ZOOM Mozgókép- és Médiamûhely Alapítvány és Lóska Anikót, a Budapest Környéki
Népfôiskolai Szövetség képviseletében
delegálták a Társulás üléseire.

Schuszter József s.k.
elnök

A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola a Népházban nagy sikerrel, gazdag

programmal megtartotta tavaszi hangversenyét. Gratulálunk a fellépôknek és a
felkészítô tanáraiknak.

SZERETETTEL MEGHÍVUNK A NÉPHÁZBA
(Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) a
„Paprikajancsi visszatér” c. 2006. április

29-én, szombaton 10 órakor tartandó
elôadásra.
Támogatói jegy ára: 200 Ft

1 fô óvodapedagógus
(felsôfokú) részére
állást hirdet, 2006. szeptember 1-tôl.
Szükséges:
diplomamásolat
erkölcsi bizonyítvány
szakmai önéletrajz
Jelentkezés: Kosik Lajosné
óvodavezetônél, tel.: 06 (26) 387-055

Bábszínház
2006. március 18.-án a Népházban ismét
találkozhatott a gyereksereg a MASZK BÁBSZINHÁZ remek elôadásával és a különleges
bábokkal.
Falunk civil szervezetei a Tahitótfalui
Általános Iskola Gyermekeinkért Alapítvány,
a Tömegsport Egyesület, a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány és a Dió Pékség adományai révén folytatódhatott a bábszínházi
sorozat.
Köszönet a támogatóknak és a szervezôknek.
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Az APEH Pest Megyei Igazgatóságának tájékoztatója
A fiatalok életkezdési támogatásával
(a baba-kötvénnyel) összefüggésben
megképezett adóazonosító jelrôl, és az
adóigazolvány kiadásáról
Az állami adóhatóság (a továbbiakban:
adóhatóság) a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény (a
továbbiakban: törvény) 5. § (1) b) pontja
alapján a 2005. december 31-e után született, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkezô magyar állampolgár
gyermekek részére az adóazonosító jelet
már születésük után megképezi. Az adóazonosító jel megképezésére az életkezdési támogatás igénybevétele, nyilvántartása miatt
van szükség. Az adóazonosító jelrôl a
törvény végrehajtásáról szóló 326/2005.
(XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése
értelmében a Magyar Államkincstár értesíti
a szülôt. Az adóazonosító jel igazolására
szolgáló adóigazolványt azonban csak a
szülô kérelmére állítja ki az adóhatóság.
Az adóigazolvány kiváltása mindenképpen szükséges akkor, ha a szülô az általa választott, erre jogosult pénzintézetnél
START-számlát szándékozik nyitni, és a
gyermek adóazonosító jelét az adóigazolvánnyal kívánja igazolni. A szülô dönthet
úgy is, hogy felhatalmazza a Magyar Államkincstárat arra, hogy a gyermek adóazonosító jelét a pénzintézetnek is megküldje,

ebben az esetben a START-számla megnyitásához nem kell kiváltani a gyermek adóigazolványát.
A gyermek adóigazolványának kiadását a
szülô az adóhatóság által az adóazonosító
jellel rendelkezô gyermek adóigazolványának kiadásához rendszeresített 0634/BABA
jelû adatlapon kérheti. Az adatlap térítésmentes, az APEH ügyfélszolgálatain 2006.
február 15-étôl szerezhetô be. Az adatlap az
APEH internetes honlapján, a www.apeh.hu
weboldalon várhatóan 2006. február 10étôl tölthetô le.
Az adatlapot a szülônek a gyermek állandó lakóhelye szerint illetékes APEH-igazgatósághoz kell benyújtania. Ezt személyesen
vagy postai úton is megteheti.
Amennyiben a szülô a gyermek adóigazolványának kiadását – például annak
elvesztése miatt – nem elsô esetben kéri,
ebben az esetben nem a rendszeresített
0634-es jelû adatlapot kell benyújtania az
adóhatósághoz.
A mezôgazdasági ôstermelôk egészségbiztosítási járulékfizetés alóli mentességérôl
2006. január 1-jétôl a hatályos jogszabályok kiterjesztették az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot a mezôgazdasági ôstermelôre is, tekintettel arra, hogy ettôl az idô-

„Baba-találkák” Tahitótfalun
2005. szeptemberétôl a „baba-találkák”
heti rendszerûvé formálódtak. Beszélgetéseinket 2-3 hetente elôadásokkal tarkítottuk, melyeket igen nagy érdeklôdéssel
hallgattunk meg.
Kovácsné Tóth Evelyn segítségével
megismerkedtünk, és bepillantást nyertünk a homeopátiás szerek otthoni alkalmazásainak rejtelmeibe.
Schiszler Judit a „biokonyha” fortélyait
mutatta be, míg Vadnai Zsolt a reformkonyha kisgyermekekre gyakorolt hatásairól tájékoztatott minket.
Agárdiné Malek Zsuzsanna pszichológustól az anya-gyermek kapcsolatban felmerülô problémáinkra, kérdéseinkre kaptunk választ.
Szécsényi Ilona doktornô a különbözô
otthon elôforduló balesetek körüli teendôkrôl beszélt.
Meghívtuk Tárnoki Erzsébet pszichopedagógust, aki a szobatisztasággal kapcsolatos kételyeinket oszlatta szét.
Mentzel Andrea segítségével tornáztunk, továbbá kirándulásokat szerveztünk
Vácra, valamint a szentendrei Skanzenbe.
Ellátogatott hozzánk a Mikulás, az évet
pedig egy kellemes karácsonyi ünnepléssel zártuk.

Az idei év elôadásainak témáit, programjait az elôzô év tapasztalatai alapján
állítottuk össze. Természetesen megmaradtak az úgynevezett „pletykás” találkozások, de minden második hétre egy-egy témát választottunk, amelyet szakember és
moderátor segítségével közösen beszéltünk/beszélünk meg.
Idei eddigi témáink a következôk voltak:
Immunerôsítés (Almási Mónika)
Fogyatékosság a családban (Kertész
Eszter)
Apák szerepe (Malek Éva)
Testvérféltékenység (Ferenci Katalin)
Dackorszak (Tárnoki Erzsébet)
Indigó- és kristály gyerekek nevelése
(Németh Andrea).
További témáink:
2006. április 5. Új típusú oltások (Dr.
Szécsényi Ilona)
2006. április 19. Szerepjátékok otthon
(Körömi Gábor)
Tervezett témáink, programjaink:
Bemutatkozik a Waldorf óvoda
Óvodába szoktatás
Könyvek szerepe gyermekkorban
Korai fejlesztés
Közös kirándulások stb...

ponttól a központi költségvetés az Egészségbiztosítás Alap felé utánuk egészségbiztosítási járulékot fizet.
A fentiek alapján a mezôgazdasági ôstermelô 11 százalékos mértékû egészségbiztosítási járulék fizetésére 2006. január 1jétôl nem kötelezett.
Figyelem! A mezôgazdasági ôstermelô e
jogosultsága alapján az eltartott közeli hozzátartozónak egészségügyi szolgáltatásra
jogosultsága nem állapítható meg.
Támogatások igénylésével kapcsolatos tudnivalók
Az APEH felhívja az adózók figyelmét,
hogy a 2006. évi támogatásokat valamennyi
adózó kizárólag a 0611-es számú „BEVALLÁS az államháztartással szembeni egyes
juttatások igényléséhez” (APEH 908. r.sz.)
nyomtatványon igényelheti. A gyakorított
és egyszeri támogatási elôleg igénybevétele
2006. után keletkezô igényjogosultság
esetében a bevallásnak nem minôsülô
06110-es számú „IGÉNYLÔLAP az államháztartással szembeni gyakorított illetve egyszeri támogatási elôleg igényléséhez”
(APEH 907. r.sz.) elnevezésû nyomtatvány
beadásával lehetséges. A nyomtatványok
kereskedelmi forgalomban 2006. január 2.
hetétôl kaphatóak, valamint elérhetôek az
APEH Internetes honlapján is.
Az elôadásokkal kapcsolatosan továbbra
is várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen tartanának elôadást, vezetnének
beszélgetést gyermeknevelési, illetve bármilyen más családdal, egészséggel, kultúrával kapcsolatos témában.
„Baba-találkáinkat” tehát minden hét
szerdai napon, 11 órai kezdettel, a sportpályán lévô épület aerobik termében tartjuk,
melyekre mindenkit szeretettel várunk.
Szeretnénk továbbá beindítani a
SZÜLÔK KLUBJÁT, ahova várjuk azokat a
szülôket, akik szívesen osztanák meg
egymással gyerekneveléssel kapcsolatos
tapasztalataikat, vagy csak egy jó beszélgetésre vágynak másokkal (idôpontját és
helyszínét a késôbbiekben plakátokon
ismertetnénk).
Végezetül, ezúton is szeretnénk megköszönni Budai Andrásnak, Papp Lászlónak és kollégáinak, hogy egy farámpa
elkészítésével lehetôvé tették a „babatalálkák” helyszínét képezô épület babakocsikkal történô könnyebb megközelíthetôségét.
Szervezôk:
Kerekesné Agárdi Noémi
Mob.:70/217-2861
Marton Krisztina
Mob.: 30/263-9612, otth.: 26/385-766
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Rovarok és rágcsálók írtása

Kutyatartás

Meghívó

A fertôzô betegséget terjesztô vagy
egyéb egészségügyi szempontból káros
rovarok valamint a rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelôzésérôl, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.
Egészségügyi kártevônek minôsülnek
többek között:
a) emberen élôsködô vérszívó tetvek,
b)maláriát terjesztô és egyéb vérszívó
szúnyogok,
c)betegséget terjesztô vagy okozó kullancsok és atkák,
d)embervért is szívó bolhák,
e)ágyi poloska,
f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyezô vagy vérszívó legyek,
g)csótányok és egyéb élelmiszert szennyezô rovarok,
h)vándor- és házi patkány,
i) házi egér és a lakásban megtelepedett
egyéb egerek.
Az egészségügyi kártevôk elleni
védekezésrôl az érintett terület vagy
épület tulajdonosa (bérlôje, használója, kezelôje) köteles gondoskodni.
Aki kötelezettségének nem tesz eleget,
fertôzô betegség elleni védekezés
elmulasztásának szabálysértése miatt
60 000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal
sújtható.

Az ebeket az állattartók úgy kötelesek
tartani – szükség esetén megkötve, zárt
helyen –, hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül
kijutni.
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon
tartani tilos.
Aki kötelezettségeinek nem tesz eleget,
szabálysértés miatt 30 000 Ft-ig terjedô
pénzbírsággal sújtható.

Szeretettel meghívunk mindenkit 2006.
április 28-án, pénteken 17 órai kezdettel a
tahitótfalui sportcsarnokban tartandó „Közös Európáért” Szigeti Kulturális Seregszemle gálamûsorára.

Rendezvények
A Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô
Egyesület Húsvéti bált rendez 2006.
április 15-én, szombaton 19 órai kezdettel
a Népházban, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Belépôjegyek ára 2500 forint, mely a
vacsora árát tartalmazza.
Jegyek rendelhetôk:
Schottnerné: 06/30/9603737
Heinczné: 06/30/7430115
Büfé, zene, tánc!!!
◆◆◆
Szeretettel meghívjuk Önt, kedves
családját és barátait 2006. április 21-én,
pénteken este 18 órai kezdettel a „Miért
lett Júdásból áruló?” címû elôadásra.
Helyszíne: Népház (Tahitótfalu, BajcsyZsilinszky út).
Elôadó: Dr. Reisinger János irodalomtörténész
Az elôadás után kérdésekre, megbeszélésre van lehetôség.
A helyszínen könyvek és kazetták
vásárolhatók.
A belépés ingyenes.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
További információ:
Zsíros Anita: 26/385-543

Fellépnek Szigetmonostor, Pócsmegyer,
Tahitótfalu és Kisoroszi jeles amatôr elôadói.
A szervezôk

KISOROSZI, PÓCSMEGYERI, SZIGETMONOSTORI ÉS A TAHITÓTFALUI
ÖNKORMÁNYZAT
Jüsztl István pócsmegyeri önkormányzati képviselô kezdeményezésére
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére a Szentendreisziget települései számára

SZAVALÓVERSENYT
hirdet
A versenyre XX. századi költôk ( lehetôség szerint aktuális) verseivel l
ehet jelentkezni, két kategóriában:
Ifjúsági (18 éves korig), illetve felnôtt kategóriában.
A verseny lebonyolítására a Kulturális Seregszemle helyi elôdöntôin kerül sor.
Az elsô három helyezett a döntôbe kerül, mely 2006. ôszén kerül megrendezésre.
Az elsô három helyezett ifjúsági kategóriában értékes díjakban,
a felnôtt kategóriában pénzjutalomban részesül.
A verseny fôvédnöke: Szabó Gyula a Nemzeti Színésze, védnöke Jüsztl István

A Költészet Napja

A Költészet Napjára emlékezünk április
11-én, József Attila születésnapján
Tavasz van! Gyönyörû!
Tavasz van, tavasz van, gyönyörû tavasz,
A vén Duna karcsú gôzôsökre gondol,
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik
Mezei szagokkal a tavaszi szél.
Jaj, te érzed-e? Szeretô is kéne,
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás.
Ôzikém, mondanám, ölelj meg igazán!
Minden gyerek lelkes, jóízû kacagás!
Tavasz van, gyönyörû! Jót rikkant az ég!
Mit beszélsz? Korai? Nem volt itt sose tél!
Pattantsd ki a szíved, elô a rügyekkel –
A mi tüdônkbôl száll ki a tavaszi szél!
1924 tavasza
József Attila
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Huszonhét éve élek a Dunakanyarban, melynek egyedülálló természeti környezete, gazdag múltú településeinek hangulata, a helyiek embersége azonnal magával ragadott.
Gyermekeim mellett arra a bizalomra vagyok a legbüszkébb, amelyet Önöktôl, a térség lakóitól kaptam. Mikor annak idején nekivágtam, kevés elképzelésem volt a közéletrôl. Sok év tapasztalatával gazdagodva azonban alaposan
megismertem a térség problémáit és lehetôségeit. Meggyôzôdésem, hogy a Dunakanyar jövôje saját értékeinek
védelmében és fejlesztésében rejlik.
Örömmel vettem tudomásul, hogy a Fidesz MPSZ ezúttal is
engem indít a párt képviseletében a 11-es számú választókörzetben. Nem árulok el titkot azzal, hogy négy éve várjuk az ismételt megmérettetést.
Bízunk benne, hogy ezúttal a választók a Fideszt és szövetségeseit bízzák meg a kormányalakítással, annak érdekében, hogy fejlôdésnek induljon az ország, jó pályára állhasson a
gazdaság.
A térségben élôként mindig is a legfontosabb feladatomnak tekintettem az itt élô emberek
problémáit. A 2002-ben kezdôdött parlamenti ciklus elején, amikor a választók ismételten
bizalmat szavaztak nekem, elhatároztam, hogy térségünk érdekeit képviselve sokkal intenzívebben veszek részt a parlament munkájában. Az elmúlt négy évben, „ellenzékben” dolgozó országgyûlési képviselôként 33 alkalommal nyújtottam be önálló képviselôi indítványt
az Országgyûlés elnökéhez, többek között a nemzeti turizmusfejlesztési stratégiáról, a kompok és révek árkiegészítésérôl, a Dunakanyar árvízvédelmi rendszerének kialakításáról, az
árvíz okozta károk enyhítésérôl, a tömegközlekedés helyzetének javításáról, az egészségügyi intézmények fejlesztésérôl, az óvodai és iskolai férôhelyek bôvítésérôl, a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról, a helyi beruházások segítésérôl és számos költségvetési módosításról, csak hogy néhány fontosabb témát említsek. További 136 esetben
társindítványozóként csatlakoztam olyan elôterjesztésekhez, melyek a térségünkben élôk
életére is kedvezô hatással lesznek. A plenáris üléseken 88 alkalommal szólaltam fel többnyire a helyi érdekek képviseletében.
Emlékezzünk rá, hogy 2002 nyarán váratlanul olyan árhullám söpört végig a Dunán, amely
az eddigi védvonalat sok helyütt elsöpörte. Ennek megismétlôdését akartam indítványaimmal elkerülni. Sokat dolgoztam azon, hogy a késôbbiekben a kormány a kárenyhítésekrôl
se feledkezzen meg. Az érintett önkormányzatok között különbséget tévô politikai akarat
ellen szintén a parlament nyilvánosságát és ellenôrzô szerepét használtam fel önálló indítványaimban, kérdéseimben. Évrôl évre számos módosító indítványt nyújtottam be az éves
költségvetéshez. Számos beruházáshoz, önkormányzatok forrásának bôvítéséhez kértem,
ha kellett követeltem a többlettámogatást.
Röviden összefoglalva: mindenekelôtt arra törekszem, hogy a térség családjainak ne csak
lakóhely, hanem igazi otthon is lehessen a Dunakanyar.
HADHÁZY SÁNDOR FIDESZ–KDNP ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔJELÖLT

Tisztelt választópolgárok!
Dr. Dragon Pál a 11. választókörzet országgyûlési képviselôjelöltjét sokan Önök közül jól ismerik. Most azoknak szeretnénk ôt bemutatni akik elôtt még nem ismert
eddigi munkássága.
Dr. Dragon Pál 1987-ben részt vett az MDF megalapításában, támogatta a többpártrendszer kialakulását.
1990-ben szerzett parlamenti mandátumot a FKGP országos listáján. Annak ellenére hogy Torgyán József, az
elnökség 36 képviselôtársával együtt kizárta a pártból, mindvégig kitartott az Antal-,
majd a Boross-kormány mellett. 1996-ban visszatért az MDF-be, ahol megbízták a
„vállalkozói tagozat” szervezésével és vezetésével. Nyolc éve önkormányzati képviselô Szentendrén, három éve a Pest Megyei Közgyûlés tagjaként is eredményesen
dolgozik.
Parlamenti képviselôi munkásságának eredménye volt többek között a ’90-es években, hogy megépülhetett a szentendrei szennyvíztisztító, és hogy a mai helyén állhat
a Szentendrei Református Gimnázium.
A közéleti tevékenysége mellett folyamatosan képezte magát 2001-ben jogi diplomát
szerzett.
Képviselôi programjának kiemelt célja környezetbarát beruházások, vállalkozások
ösztönzése és támogatása, munkahelyteremtés, a Dunakanyar idegenforgalmának
fellendítése, a sportolás feltételeinek javítása, az ifjúság testi-lelki fejlôdésének elôsegítése. Fontosnak tartja a térség útjainak folyamatos megújítását, a csatornahálózat teljes kiépítését, az infrastrukturális (kommunális) beruházások elôsegítését a
kistérség önkormányzatainak összehangolt együttmûködésével.
Aki szeretné, ha olyan ember képviselné körzetünket, akit nem anyagi érdekek vezérelnek, hanem ténylegesen jobbá, szebbé szeretné tenni a környezetet, ahol élünk,
szavazzon április 9-én Dr. Dragon Pálra. Ha elege van a mostani romboló politikából
és szeretne egy „Normális Magyarországban” élni, tegyen egy X-et a Magyar Demokrata Fórum és jelöltje neve mellé!
Az MDF Tahitótfalui, és a Dunakanyari
Szervezetek nevében

Gyakorlatias politika
a szócsaták helyett

SZDSZ – A magyar liberális párt

Látásból talán már ismerjük egymást. Hadd
mutatkozzam be most személyesen is:
Bársony András vagyok, szentendrei, a
Külügyminisztérium államtitkára. Szentendrén
élek, feleségemmel és fiammal, két lányom
már felnôtt, önálló ember. Életem meghatározó közösségi élményei a
magyar nyomdaiparban fogantak. Nyomdász-kéziszedôként kezdtem,
és annak összes grádicsát végigjárva, az Akadémiai, Zrínyi és
Athenaeum Nyomdák voltak szakmai pályafutásom állomásai. A rendszerváltás hajnalán az újjáalakult Nyomdász Szakszervezet elnökévé
választottak és e tisztségét 2002 májusáig töltöttem be. 1996 óta a
Magyar Természetbarát Szövetség elnöke vagyok. A Magyar Szocialista
Párt támogatásával és tagjaként 1994-ben választottak meg országgyûlési képviselônek. A nemzetközi szakszervezeti kapcsolatokban
szerzett tapasztalataim és nyelvtudásom is hozzájárult ahhoz, hogy a
Magyar Országgyûlésben elôbb a Külügyi Bizottság alelnöke lehettem.
Nyolc éven át képviseltem a parlamentet az Európa Tanácsban és az
EBESZ parlamenti közgyûlésein, mindkettôben választott alelnökként.
Megérett bennem az elhatározás, hogy politikai tapasztalataimat szûkebb pátriám érdekében is hasznosítsam. Politikusként, az Európai
Unióban és a nemzetközi politikában szerzett tapasztalataim alapján
pedig tudom, miként lehet érdekeinket jobban képviselni.
Legfontosabb céljaimat összefoglalva, az elsô gondolat, hogy a szentendrei kistérség ne „csak’’ a fôváros környékét jelentse, hanem erôs,
önálló céljait megvalósítani képes térséggé váljék.
Bársony András

JOBB KÖZLEKEDÉS
Úthálózatunk megújítása, a közlekedési viszonyok javítása az egyik legfontosabb kérdés számunkra. Célom
a közlekedés javítása, az úthálózat rendbetétele, a mindennapos utazási idô lerövidítése. 2007 végére birtokba vehetjük az Északi M0-ás hidat, de elengedhetetlenül szükséges az Északi körgyûrû részeként a 10-es és
11-es utak összekapcsolása, továbbá a budakalászi, pomázi és a szentendrei elkerülô, tehermentesítô utak megépítése, és a Szigeten élôk közlekedési feltételeinek
javítása. Javítani kell a Fôváros és az agglomerációs települések tömegközlekedési
kapcsolatait is. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv részeként meg kell valósítani a HÉV közlekedés korszerûsítését, elôvárosi gyorsvasúttá fejlesztését, mellyel a menetidô a térségbôl Budapestre megfelezhetô.
A kormánynak a helyi igények figyelembevételével kell érdemben javítani a szigeten
élôk közlekedési helyzetét és biztosítani számukra a megfelelô út- és tömegközlekedési kapcsolatokat.
A meglévô természeti környezeti értékek megôrzése, jobb kihasználása mellett a
Szentendrei-sziget településeinek közmûvesítését, közlekedési viszonyainak javítását
megvalósító programokra van szükség. Ennek érdekében sokat tehet a szigeti önkormányzatok összefogásával létrejövô új mikrotérségi együttmûködés, melynek létrejöttét magam is szorgalmaztam. Így hatékonyabban tudjuk érvényesíteni a szigeten
élô emberek érdekeit, eredményesebben tudunk hozzáférni a különbözô fejlesztési
forrásokhoz.
JOBB EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
Az egészségügyi ellátás színvonalának emeléséhez nélkülözhetetlen – külsô források
bevonásával – a szakorvosi ellátás körülményeinek, sürgôsségi betegellátás helyzetének javítása, a rendelô bôvítése, korszerûsítése.
TÖBB LEHETÔSÉG
A fiatalok esélyei a lakhatás, a munkalehetôségek és a szórakozás terén még mindig
rosszak. Célom, hogy a helyi fiataloknak ne kelljen elhagyni a lakóhelyüket akkor
sem, ha kulturáltan akarják eltölteni szabadidejüket. Legyenek európai színvonalú
közösségi, kulturális és sportolásra alkalmas tereink!
Adjunk esélyt a fiataloknak, támogassuk kezdeményezéseiket!
Gulyás József képviselôjelölt
Országgyûlési képviselô, Pest Megye Közgyûlésének alelnöke

Céljaink megvalósítása rajtunk múlik!

Tahitotfalu_2006_04.qxd

2006.03.27

17:55

Page 12

Tahitótfalu

12

2006. ÁPRILIS

Községi Tájékoztató

Sírkô készítés

Dunakanyar-Szerelvény

Vállalom mûkô, mészkô, márvány,
gránit sírkô készítését, felújítását.
Valamint kémény- és kerítésfedlap, illetve
ablakpárkány készítését a lehetôségekhez
képest rövid határidôvel.

VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY
SZERELVÉNY SZAKÜZLET

Érdeklôdni: Marton Balázs
Tahitótfalu, Gábor Á. út 10.
Telefon: 06-26-386-557; 06-20-352-3312

NÉV MARADT, PROFIL VÁLTOZOTT

KOLIBRI
MEGNYITOTTUK TAHIBAN A PARKOLÓBAN
KUTYA-MACSKA-DÍSZÁLLAT ELEDEL BOLTUNKAT
FLATAZOR, PEDIGRE, WILOWY, DHAPPY,
DOLLI-DOG, BODRI, FICKÓ,
FEED-FULL, FRIESKIES, KITE-KAT, VITAKRAFT
TERMÉKEKKEL VÁRJUK KEDVES VEVÔINKET!

T
TE

R
TÁ

Ô

ahol szaktanácsadással, tervezéssel, kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

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

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

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

Számítógépszerviz

Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

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

30/948-3709

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

cserepek, gyári áron kiszállítással

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

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

Már 8 éve a szigeten

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

163.000 Ft

Vaillant PRO turbó kombi 24 kw

203.000 Ft

Baxi Main kombi turbós 24 kw

138.000 Ft

Baxi ECO kombi kéményes 24 kw

169.000 Ft

Baxi ECO kombi turbós 24 kw

200.900 Ft

Baxi Luna kombi kéményes 24 kw

197.000 Ft

Baxi Luna kombi turbós 31 kw

206.000 Ft

Baxi Novula 601 tárolóval turbós 28 kw

278.000 Ft

Baxi Primeht 28 kw fûtô kondenzációs

315.000 Ft

Ferroli Domicompact 24 kw turbó kombi

148.000 Ft

Termomax 29 kw PAB ECO 100 l tárolóval

296.000 Ft

Termomax 24 kw PAB ECO 100 l tárolóval

286.000 Ft

Junkers EUROLINE 24 kw turbós kombi

198.000 Ft

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

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

Dunaferr radiátorok

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

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

Szépülj velünk!
Szolgáltatásaink:
- álló-turbószolárium
- svédmasszázs
- infraszauna
- thai masszázs
- talpmasszázs
- reflexológia
- pedikûr
Április 1-tôl kozmetika is mûködik!
•
Szeretettel várjuk régi és új
vendégeinket fodrászatunkban:
- Kovács Edina (70) 592-1102

Nyitva: h-p 900-1900 óráig
szo.: 900-1400 óráig

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

Kalendárium –
Április, Szent György hava, Bika hava

Április 1. Júdás e napon akasztotta fel magát, ezért szerencsétlen nap. Nem jó tyúkot
ültetni, esküvôt tartani, útnak indulni, építkezést kezdeni, sôt eret vágatni sem.
Április 9. Virágvasárnap. A Húsvét elôtti
vasárnap Jézus Jeruzsálembe vonulásának
ünnepe. Szombaton a gyerekek barkagyûjteni
mennek. A szentelt barka gonoszûzô és betegséggyógyító, távoltartja a vakondokat, parázsra tétele mennykôcsapást hárít el. Néhol
e nap szokásos a kiszehajtás, azaz téltemetés.
Ezt az ünnepet követi a nagyhét, másnéven
sanyarúhét. A ház, istállók, ólak meszelésének, tisztításának, tapasztásának ideje. A
virághét a virágmag vetésének ideje.
Április 13. Nagycsütörtök, vagy zöldcsütörtök, az utolsó vacsora emlékének ünnepe. E nap a harangok Rómába mennek,
azaz elnémulnak. Mise után ugyanis nem szólalnak meg. Kincslátó nap. Aki nagycsütörtök
hajnalában kimegy a temetôbe, ott egy sírra
ülve tükörbe bámul, ha abban lángot pillant
meg, az évben rejtett kincsre akad. Vetônap
az indásokra, s e nap szólal meg a fülemüle.
Április 14. Nagypéntek. Jézus keresztre
feszítetésének napja. Ha e napon esik az esô,
az eke hétszer fog kifordulni a földbôl szárazság miatt. A tavaszi kúra része a nagypénteki fürdés, hajnalban a pataknál vagy kút
melletti vályúban. Szépséget, frissességet biz-

tosít, és szeplô, rüh, ótvar, kelés ellen is
kiváló. A reggel ivott pálinka igencsak jó a
gyomornak, s azt is biztosíthatja, hogy nyáron
a kígyó az ember hasába ne másszék. Hát
sokan védekeznek is becsülettel!
Április 15. Nagyszombat. Jézus sírban
nyugvásának napja. Az év 100. napja, az indás
növényekre vetô, de a baromfiültetésre üres
nap, s végül mezsgyetisztogató, idô- és termésjósló nap.
Április 16. Húsvét vasárnap. A tavaszi napéj egyenlôség (március 21.) utáni elsô holdtöltét követô vasárnap. A feltámadás ünnepe,
a böjt vége. Dologtiltó nap: a mezôn dolgozók termését elveri a jég, aki e napon befog,
szerencsétlenség éri. Húsvéti szokásaink
közül néhány: mátkálás, komálás, kakasnyakazás, harmatszedés, hajnali-fürdés, határjárás és a piros tojás festés.
Április 17. Húsvét hétfô. Húsvét másodnapja köszöntô és leánylocsoló nap.
Április 24. György. Ôsi tavaszkezdô nap.
Pásztorbeálló- és állathajtó nap. Óvó cselekvések napja, a boszorkányok ártalmai, a ragadozók és tolvajok ellen. A boszorkányok ekkor
tartják gyûlésüket a Szent Gellért hegyen.
Április 25. Márk. A búzaszentelés napja. A
pacsirta és béka megszólalásával, a fürjnek a
búzában való elbújhatásával jó termést jósol.
B. M.

Locsolóvers
Szerencsés jó reggelt kívánok e házba!
Láttam és találtam egy szép virágszálra.
Engedelmet kérek meglocsolására.
Ennek egy pár piros tojás a váltsága.
Az is olyan legyen, mint a szép leányka.
Elértük húsvétnak második reggelét,
Látjuk locsolódni az ifjak seregét,
Mi is azt a példát akarjuk követni.
Ezt a szüzet itten friss vízzel önteni.
Ennek a váltsága egy pár piros tojás,
Az is olyan legyen, mint az aranyfolyás.

Lomtalanítás
Tahi- kirakodás
április 1-2
Tótfalu
április 8-9
Elszállítás a kirakodást követô napokon.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •
CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ – Szentendre,
Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-ig, tel.: 06 40
38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-100 – TIGÁZ 2 Kft.,
Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax: (47) 361892 • 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 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 •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
312-788, ügyf.: hétfô, csüt.: 8.30–12-ig új jelentkezôknek,
12.30–15-ig régieknek • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u.
2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 1–3., tel.: 503-300/482 (népességnyilv.), 503-300
(útlevél, jogosítvány), 503-382 (gépkocsi), ügyf.: hétfô: 13–17ig, kedd, csüt.: 8–16-ig • ORVOSI ÜGYELET – (Tahitótfalu
éjszakai) 17–07 óráig, tel.: 387-030 • ÓVÓDÁK – Tahi,
Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.:
387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4.,
tel.: 387-123, 387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda
8–12-ig és 13–16-ig, pént. 8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.:
387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, csütörtök,
péntek 8–12 és 12.30–15.30; szerda 8–12, 12.30–14.30;
Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd
8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és
12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082
• RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501
– 444 • RENDÔRSÉG – tel.: 107 vagy 310-233; Szentendre,
Dózsa Gy. út 6/A. • RENDÔRÖRS – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140, mobil 06 20 551-6248, 06
30 406-7041• RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385807• 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 – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26)
500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai:
Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor, Szabados
Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 1500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

