
2006. június 9. péntek

1600 Amatôrock:  Ante Portas, 

Arthesis

1745 Pollack iskola táncosai

1800 Ogli G

1900 Karaoke

2000 DEMJÉN  koncert

2200 Hastánc show

2300 The Indián Joe Experience 

sátorkocsma

2006. június 10. szombat

900 Strandfoci  és Röplabda

1000 Helytörténeti Kiállítás

1000–1400 Kézmûvesház – gyerekeknek

1100–1800 Lekvárfôzés 

1200 Epres palacsintasütés 

Íjász bemutató

1400 EPERKONFERENCIA

Amatôrock: Edison, Archív-

szerviz

1500 SZÜRETI FELVONULÁS

1530 Lovas bemutató

1600 Ünnepélyes megnyitó

Balmazújvárosi Fúvósok és 

Mazsorett bemutató 

1700 Kötélhúzás  (Tahi és Tótfalu) 

a Duna fölött 

1730 Welldance SE bemutató

1800 Honfoglalás táncjáték a 

P. MOBIL és az ÁHZ 

rockszimfóniájára 

1845 Fitness-Vital

2000 SZUPERBULI – Lajcsival 

Márió, Csocsesz, Postás Józsi, 

Gyémánt Valentin, Gabrielló, 

Nikica

2145 Tüzijáték

2300 Sátor – Bál 

Éjszakai eperlekvár fôzés

A tartalomból:

Önkormányzati hírek 2.

Bemutatkozom 2.

Pünkösd ma 4.

Öröm és remény 4.

Iskolai hírek 5.

Focihírek 5.

A múlt nyomában... 7.

A muraközi ló 8.

Nyílvesszô 8.

Kalendárium 12.

1 6 5 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Eperfesztivál 
2006. június 9–11.

2006. június 11. vasárnap

1000 Gyermekmûsorok,   

Helytörténeti Kiállítás 

1100 Ijász bemutató 

1200 Lekvárfôzés,  Térzene 

1200–1700 Véradás

1400 Amatôrock: Anyway, Next

1530 Epreskocsi felvonulás

1545 Teekwando bemutató – 

Sasok Egyesülete 

1600 Palcsó Tomi 

1645 L L Junior

1715 Zoltán Erika táncstúdió

1730 Kenguru kötélugró csapat 

1800 B&B Fitness  Club

1830 The Irish Dance  Experience 

1930 Magna Cum Laude – 

sátorkoncert

2100 LADÁNYBENE  27 
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Önkormányzati hírek

Korábban tájékoztattuk olvasóinkat,
hogy az orvosi ügyelet mûködtetése a
jelenlegi épületben az elôírások miatt
lehetetlenné vált. Az épület bôvítése, áta-
lakítása szintén megoldhatatlan feladat lett
volna. Így, közel 50% állami támogatással,
a Kistérségi Társulás keretein belül, az
ellátott másik hat településsel közösen,
Tahiban a Visegrádi út 12. sz. alatti önkor-
mányzati tulajdonú, volt rendôrségi épü-
letben került sor az új ügyelet kialakítá-
sára.

Az építési munkálatok befejezôdtek, a
mûszaki átadás után megkezdôdik a beköl-
tözés, és várhatóan július 1-tôl indul az új
helyen az ügyeleti szolgálat.

���

Az áprilisi árvíz utómunkálatai a végé-
hez közelednek. A védekezés és az utó-
munkálatok összes költsége 10 millió Ft
körüli összeg lesz, amit a Kormány bizto-
sít. Már az árvíz idején átutalt egy elôre
becsült összeget, az elszámolás utólag
történik.

���

A képviselô testület helyi TV mûsorok
készítésére támogatást nyújt a Dunakanyar
Informatikai Kft-nek.

Ha betérünk a tahitótfalui Postára, öröm
találkozi a két kedves „postás kisasszonnyal”!

Nem túl nagy lelkesedéssel visszük felad-
ni a különbözô csekkjeinket, de a kedves-
ségük, elôzékenységük, egy-két kedves sza-
vuk máris feledteti velünk rosszkedvünket.

Készségesen felvilágosítanak, és segíte-
nek, ha valamit nem értünk. Bárcsak min-
denhol ilyen kedves, aranyos teremtésekkel
találkozhatnánk dolgaink intézése közben.

Úgy gondolom a jót is észre kell venni,
nemcsak a rosszat, ezért ragadtam tollat,
hogy ezt leírjam.

Ezzel a véleményemmel nem vagyok
egyedül. Megfigyeltem idegeneket, buda-
pestieket, akik betévednek a tahitótfalui
postára, és elcsodálkoznak a városi és a mi
postás lányaink közötti különbségen. Húsz
évig éltem magam is Budapesten, vannak
emlékeim a városi ügyintézésrôl.

A mi „postás kisasszonyaink” neve: Ko-
vács Andrea, és Metzergné Csörgô Mónika.
Köszönet nekik!

Továbbiakban is jó munkát, jó egészsé-
get, munkahelyükön pedig megbecsülést,
és elismerést kívánunk nekik.

Farkas Istvánné

Így is lehet!

Ebben az évben május hóig született 6
fiú, 10 leány, összesen 16 gyermek.

Eddig 8 pár kötött házasságot.

Az elmúlt idôszak halottai:

Krappan Jánosné, 86 éves, Vajda u. 5.
Surján József, 78 éves, Szentendrei út 100.
Szabó András, 84 éves, Farkasverem
Orbán Ferenc, 28 éves, Rózsa utca 62.
Hesz Attila Tamás, 69 éves, Szentendrei út 24.

Anyakönyvi hírek

Értesítjük Tahitótfalu lakosságát, hogy
az 51/1999. (XII.25.) BM rendelettel
módosított 27/1996.(X.30.) BM rendelet
3-7. §-a értelmében elôírt kötelezô ké-
ményseprô-ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat a települési Önkor-
mányzat közigazgatási határain belül
2006. június 6-június 26 között Vállalatunk
megbízásából a Komárom-Esztergom me-
gyei Kéményseprô és Tüzeléstechnikai Kft.

(KOMTÛZ Kft.) dolgozói látják el, vala-
mint díjat szednek. A dolgozók megbízó-
levéllel rendelkeznek. 

Pest Megyei Kéményseprô és Tüzeléstech-

nikai Kft.

1011 Budapest Iskola utca 10.

Telefon: 374-00-61, 374-00-63 Fax: 374-00-65

e-mail: info@pmkemenysepro.hu    

honlap:www.pmkemenysepro.hu

Jön a kéményseprô

Bemutatkozom

Sok szeretettel köszöntöm az olvasót és
Tahitótfalu lakosságát.

Engedjék meg, hogy néhány mondatban
bemutatkozzam.

Mengyi Gábor vagyok, Szentendrén la-
kom, a jászberényi fôiskolán végeztem
mûvelôdésszervezési szakon.

Május elejétôl a falu mûvelôdésszer-
vezôjeként dolgozom, ami nagy örömöm-
re szolgál.

E rövid idô alatt számos civil szervezet
és aktív közremûködô munkájával ismer-
kedhettem meg, akik sokat tesznek a falu
kulturális életéért. Mielôbb szeretném
megismerni Tahitótfalu ifjúságát, azokat,
akik igénylik a rendszeres programokat és
részt is kívánnak ezekben venni.

Terveim között szerepel számos szaba-
didôs tevékenység fiataloknak, idôsebbek-
nek egyaránt.

Ezek között szerepel: ifjúsági klub létre-
hozása, filmklub beindítása, mûsoros-
közösségi rendezvények (játszóház, utca-
bál, falunap, ünnepségek,stb.), kirándulás,
vizisport (evezés, stb.).

Különös figyelmet kívánok szentelni a
hagyományôrzésnek: a falu életében kiala-
kult, nemzedékrôl nemzedékre szálló szo-

kás, szellemi örökség tartós és tudatos
ápolására.

Hely hiányában a sok elképzelésemet és
tervemet csak részben tudtam megosztani
Önökkel, ezért szívesen veszem minden-
kitôl, ha ötleteikkel vagy kívánságaikkal
felkeresnek. 

Elérhetôségeim: 
telefonon: 06 30 6859914, 
e-mailban: mgabba@freemail.hu.

Mengyi Gábor

Véradás

A Vöröskereszt szervezésében az
Eperfesztiválon, június 11-én, 

vasárnap 12-17 óra között, 
sátorban véradás lesz.

Segítsünk egymáson a véradással is!
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Az APEH megköszöni az érintett adózók-
nak, hogy az új technológia és a szintén új
egyéni adatszolgáltatáson alapuló havi adó-
és járulékbevallás bevezetése, valamint a
felkészülésre rendelkezésre álló rövid idô
ellenére mindent megtettek annak érdeké-
ben, hogy adókötelezettségüknek határidô-
ben tegyenek eleget.

A mai napig az APEH elektronikus adóbe-
vallási rendszerében mintegy 43 ezer olyan
bevallás érkezett, amelyek a jövedelmek
utáni adókötelezettségekkel összefüggô
adatokat tartalmazták. A Központi Rend-

szer, valamint az APEH rendszere folyama-
tosan mûködik és napi 24 órán keresztül
fogadja a bevallásokat és adatszolgáltatá-
sokat.

A kitöltô program által jelzett „hiba” nem
akadálya a bevallás, illetve adatszolgáltatás
elküldésének.

A Központi Rendszer, valamint az APEH
fogadó rendszere által elôállított nyugták-
ban szereplô 0608A, 06083A és 06081KA
bevallásra, illetve adatszolgáltatásra történô
hivatkozás minden esetben azt jelenti, hogy

a beküldött (az A lapokkal összefûzött) M
lapok is célba értek.

A Központi Rendszer felé elküldött beval-
lások, adatszolgáltatások adattartalma csak
az adóhivatal számára ismerhetô meg. A
Központi Rendszer a hozzá beérkezô elek-
tronikus dokumentumokat, „felbontás,
értelmezés" nélkül elhelyezi az APEH
postafiókjába, ahonnan az APEH emeli át a
küldeményeket és a továbbiakban saját
rendszerében dolgozza fel.

Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal 

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasz-
nú Alapítvány – továbbiakban: alapítvány
(adószám: 18699636-1-13; székhely: 2021

Tahitótfalu, Gát utca 6.) ezúton ismerteti a
2005. évi közhasznú tevékenységének fôbb
adatait :

Az Alapítvány 2005. évben különösen
személyes közremûködést [programok
lebonyolítása, rendezvények szervezése
(pl.: az eperfesztiválon a diákalkotók orszá-
gos tûzzománc kiállítása, a nyári pro-
gramok, az „adventi hét" stb.)] és pénzügyi
lehetôségeihez mérten némi anyagi kiadást
(pl.: a pihenôparkban az elektromos szol-
gáltatás megoldása, a Hagyományôrzô Kör
támogatása) tudott nyújtani közhasznú cél-
jainak megvalósítása érdekében.

Az Alapítvány 2005. évben sem pénzbe-
li, sem természetbeni juttatást nem nyújtott
vezetô tisztségviselôi részére.

Az Alapítvány 2005. évben nem részesült
költségvetési támogatásban.

Az Alapítvány a következô években cél-
jainak megfelelôen – azaz a sportolási, sza-
badidôs tevékenységek feltételeinek meg-
teremtéséhez, Tahitótfalu közterületeinek

rendben tartásához környezetének megóvá-
sához, valamint kulturális értékeinek meg-
ôrzéséhez, megóvásához- kíván támogatást
nyújtani.

A 2005. évrôl készült közhasznúsági
jelentés az Alapítvány székhelyén meg-
tekinthetô.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik 2005. évben támo-
gatták, segítették Alapítványunkat céljai
megvalósításában. A következô években is
törekszünk arra, hogy céljaink elérése
érdekében Tahitótfalu Önkormányzatával,
a helyi lakossággal, a helyi szervezetekkel,
intézményekkel még szorosabb kapcsolatot
sikerüljön kialakítani a „Tahitótfaluért való
közös tenni akarás érdekében”.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért

Közhasznú Alapítvány 

Kuratóriuma

Éves Beszámoló
(ezer ft-ban)

A. Befektetett eszközök D. Saját tôke

I. Immateriális javak - I. Induló tôke 75
II. Tárgyi eszközök - II. Tôkeváltozás - 
III. Befektetett pénzügyi eszközök - III. Értékelési tartalék - 

IV. Tárgyévi eredm. alaptev. 
(közhasznú tev.) 67
V. Tárgyévi eredm. vállalkozási tev. - 

B. Forgó eszközök E. Céltartalék

I.  Készletek - F. Kötelezettségek

II. Követelések - I. Hosszú lejáratú kötelezettségek - 
III. Értékpapírok - II. Rövid  lejáratú kötelezettségek - 
IV. Pénzeszközök 142
C. Aktív idôbeli elhatárolás G. Passzív idôbeli elhatárolás

Eszközök összesen 142 Források összesen 142

Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal – tájékoztató

Közlemény a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú

Alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatairól

Május elsô hetében a református teme-
tôben felbukkantak (anyák napja elôtt).
Eltulajdonítottak egy mellszobrot, amit
édesanya állított fia emlékére.

Szarka! Önnek csak értéktelen szobor,
nekünk egy emlék szerettünkrôl, amitôl
megfosztott bennünket.

Remélem, ha ránéz megsajdul a szíve és
megszólal a lelkiismerete, hogy mit tett.
Kedves emberek, figyeljünk egymásra és
próbáljuk megvédeni mások emlékét. Ami
ma nekem emlék másnak csak értéktelen
valami.

Ismét megjelentek a

szarkák!

Adjon egy utolsó esélyt az idôs kutyusok-
nak, hogy életük utolsó éveit Ôk is bol-
dogságban, szeretetben tölthessék! 

Jöjjön el a Szentendrei Árvácska Állat-
védô Egyesülethez, fogadjon örökbe egy 6,
illetve 8 évnél idôsebb kutyust, és mi garan-
táljuk, hogy a kutya élete végéig minden
hónapban kap tôlünk 1 zsák kutyaeledelt,
illetve álljuk a kötelezô oltásokat!

További információért keresse:

Sztakó Jánosnét a 06-20–571–65-02-es
telefonszámon, Massányi Ilonát a 06-
20–215-72-63-mas számon, vagy Szauberer
Nikolettát a 06-30–366-68-55-ös számon,
illetve látogasson el menhelyünkre Szent-
endrére, a Szent Lászlói út külterületére,
közvetlenül a Szentendre vége tábla után
jobbra a hét minden napján 9:00-12:30
között.

Adószámunk: 18675359-1-13

Utolsó esély a

boldog élethez!
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A tavasz derekának legnagyobb ünnepe
pünkösd, elnevezése a görög pentekosz-
tész, azaz ötvenedik szóból származik,
ugyanis ez az ünnep a húsvét utáni ötve-
nedik napon kezdôdik. A keresztény világ
ekkor azt ünnepli, hogy Jézus mennybe-
menetele után a Szentlélek leszállt az apos-
tolokra. A földön zarándokló egyház,
melyet a Szentlélek, a Vigasztaló vezet,
hálásan gondol mennyei Urára, és a tôle
kapott küldetést – „Menjetek el az egész
világra, és hirdessétek az evangéliumot min-
den teremtménynek” – próbálja megvalósí-
tani.

A Szentlelket így magasztalja egy him-
nuszában a középkor egyik nagy misztikusa
Bingeni Szent Hildegard (részlet):

„Ó, Isten lelkének tüze, minden
teremtmény életének élete,
szent vagy, ki a formákat élteted!

Szent, ki írral kened a törések veszélyét
S gyógyítva dörzsölöd a bûzös sebeket!

Szentség szellôje, szelelôje,
Szeretet tüzelôje!
Ó, zamat a mellekben,
Édes íz, ki szíveinkbe átivódsz
Az erények jóillatával.

Ó, tiszta forrás, akiben példázható,
hogy Isten
Maga köré gyûjti az idegent
S megkeresi az elveszettet.

Ó, élet páncéla!
Ó, egység záloga minden tagok között!
Ó, tisztesség öve, áldj meg
és tégy boldoggá!"

Tahitótfalu, 2006. május 23.

Vénusz Gellért 

plébános

Mi a pünkösd lényege a számomra? – Ha
az egész bibliát áttanulmányozom, a követ-
kezôt mondhatom: Isten egészen birtokába
vesz, átjár tetôtôl-talpig, megtisztít teljesen,
hogy akadálytalanul éljen bennem és mû-
ködjék általam.

Isten egészen birtokába vesz…

A 20. században kijutott nekünk a dik-
tatúrákból. Tapasztalatból tudjuk, mi az,
amikor egy diktátor megpróbálja birtokába
venni a tömegeket. Mit látunk pünkösdkor?
Isten egészen birtokába vette övéit: szélzú-
gás töltötte be a környéket, lángnyelvek e-
reszkedtek alá, és a tanítványok beszéltek. A
hallgatók pedig? Mindenki a saját anyanyel-
vén halotta Isten nagy tetteit (ApCsel 2).

Erôszak volt? Diktatúra? – Nyoma sem
volt erôszaknak. A tanítványok arca sugár-
zott az örömtôl és a meggyôzôdéstôl. A hall-
gatók? – Itták az elhahangzott szavakat. És a
végén? – Szíven ütötték ôket az ihletett sza-
vak. A kérdésük mutatja a szívüket: „Mit
tegyünk, testvéreim, férfiak?”

Isten uralma tehát más, mint a diktatúra.
Miben más? – Elsôsorban abban, hogy ön-
kéntes. Isten uralma azokban valósul meg,
akik önként akarják: „Legyen meg a Te
akaratod!” (Mt 6)

…átjár tetôtôl talpig…

Tapasztaltad már? – Ha igen, nem kell
magyaráznom, Ha nem, kívánd meg, kérd
állhatatosan, tedd meg, amire hív Isten – és
megtapasztalod. A pünkösdi hirdetôkön lát-
szott. Ôk beszéltek, de Isten szólt általuk.
Nem az élmény itt a döntô. Hanem? –
Hanem Isten jelenléte. Változatos, találé-
kony,  mindig eleven és kreatív jelenléte.

…megtiszított teljesen…

Nem szeretünk piszkosak lenni. Ilyen az
egészséges ember természete. Istentôl való
természet ez. Sokszor azonban alig vesszük
észre a piszkot. Vagy megbarátkozunk vele.
Fizikailag is.

De én most lelkileg értem. Azért olyan
fontos az, amirôl már Bemerítô János beszél
a hozzá tóduló sokaságnak: „Én ugyan – a
megtérés alapján – vízbe merítelek be tite-
ket. De aki utánam jön, az hatalmasabb ná-
lam, s én arra sem vagyok méltó, hogy a
saruját hordozzam: Ô majd Szentlélekben
és tûzben merít meg titeket; szórólapátja a
kezében van, és kitakarítja szérûjét: gabo-
náját a csûrbe gyûjti, a polyvát viszont oltha-
tatlan tûzzel elégeti” (Mt 3,11-12). Isten job-
ban ismer minket, mint mi saját magunkat.
Segít nekünk a megtisztulásban is. Maga a
Szentlélek. A Bemerítô szerint is, Jézus
szerint is, napjainkban pl. Sergio Scataglini
szerint is. Szükségünk van rá? – Nagyon!
Ezért is nélkülözhetetlen megmeríttetni
Szentlélekben valamennyiünknek… – Miért?

…hogy akadálytalanul éljen bennem…

Isten az „olajozott csapágyakat” szereti.
Ha mûködni kezd minden finoman, össze-
hangoltan, élvezettel történik. Ezért tisztít
meg elôtte. Méghozzá teljesen. Egy homok-
szem felkarcolja a csapágygolyókat, az óra
tengelyét, vagy hamissá hangolja a trom-
bitát. Isten elejét veszi ennek.

Akkor is, ha nem akarom? – Akkor nem.
És itt van a bökkenô. Ezen múlik, mi
lehetne, és mi valósul meg belôle. „ha aka-
rod, megtisztíthatsz engem!” – kiáltotta a
leprás ember. A hívô ember szándéka nem
mindig ilyen egyértelmû. Néha nem is veszi
észre, hogy leprás. A bûn leprájára gondo-
lok. Vagy megijed a tisztításról. Esetleg
ragaszkodik a leprájához? – Az is megesik.

Scataglini rakidkálisan egyszerûen fogal-
maz: „Álljak rendelkezésére Istennek!” =
Vállaljak mindent, amit Ô akar. Nem csupán
elméletben! A gyakorlatban is!

Mi történik akkor, ha mindenben az Ô
rendelkezésére állok?

Akkor isten él bennem. Lehetséges ez?
Ráadásul akadálytalanul? – Jézus szerint
lehetséges (Jn 15). Ez fantasztikusan nagy-
szerû. Minden álmomat felülmúlja. Már itt,
a földön is. Hát még, amikor hazaértünk a
mennybe!

És ezzel még nincs is vége.

…és mûködjék általam.

Ha Isten, Urunk Jézus, az éltetô-elevenítô
Szentlélek jelen van az életemben, akkor ott
biztosan történik valami. Nem is akármi.
Mûködni fog általam. Hogyan? Isteni mó-
don. Valószínûleg már tapasztaltad. Ha
nem, kérd nagyon, hogy minél elôbb meg
is tapasztald! (Persze, engedned kell, sôt
kívánnod kell, hogy megtisztítson – anélkül
ugyanis nem megy.) Carlos Annacondiáról
olvastam legutóbb, hogyan mûködik embe-
rek által Isten. 1984-ben fél éven keresztül
– Isten indítására! – mindennap evange-
lizáltak Argentinában. És az eredmény? –
Kb. kétmillió ember fordult Jézushoz, és lett
az övé. Nyilvánvaló, hogy Isten mûködött.
De az embereken keresztül mûködött. Az
áldott testvéreken keresztül, akik mindenre
készek voltak Jézus kedvéért. És ez a „kis"
dolgokban is ugyanígy történik.

Ennyi.

Hol tartunk? – Ha körülnézel, tudod.

Hol tarthatnánk? – Isten akadálytalanul él
bennünk és mûködik általunk.

Nagy Sándor baptista lelkész

Öröm és remény…

Pünkösd ma
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„Tiszteld s tanuld más mívelt népek nyel-
vét is…”

– Sikeres nyelvvizsgát tettek a nyolcadi-

kosok –

Kölcsey Ferenc fenti intelme mit sem
veszített aktualitásából a megírása óta el-
telt mintegy százhetven évben. Ma ugyan-
úgy, mint a reformkor idején, értelmes,
haladó gondolkodású személyek érveltek,
érvelnek a nyelvtanulás fontossága mel-
lett.

Jól képzett mûszakiak, építôipari szak-
emberek, bolti eladók, recepciósok vagy
programozók elhelyezkedési lehetôségei
függnek az állásinterjúkon attól, hogy a
pályázók beszélnek-e a magyaron kívül
más nyelvet is.

Némi büszkeséggel állítjuk, hogy isko-
lánk immár húsz éve vállalja, sôt kiemelt
feladatának érzi – az oktatás területén fel-
bukkanó megszorító intézkedések ellené-
re is –, hogy diákjaink két idegen nyelvet
tanulhassanak.

Az idei tanév szép sikert hozott a 8.
osztályosok számára: az angol tagozatosok
negyven százaléka, azaz hét tanuló tett
sikeres, államilag elismert alapfokú nyelv-
vizsgát a Rigó utcai vizsgaközpontban. 

Bándi Gergô, Bötkös János, Ecker
Nóra, Kondor Sándor, Németh Nóra,
Solymár Dominik és Tóth Brigitta némi

ámulatot és csodálkozást keltve a több
ezer felnôtt vizsgázó körében látott neki a
feladatok megoldásának, melyek csöppet
sem voltak könnyûek.

A vizsga írásbeli részén egy hosszú hiva-
talos stílusú szöveggel kapcsolatos szöveg-
értési feladatokat oldottak meg, majd a
témához kapcsolódóan irányított fogal-
mazást, levelet írtak.

A szóbeli vizsga sem hozott kevesebb
izgalmat. Beszédtéma volt a dunai árvíz és
feltûnt a vizsgáztatóknak Ecker Nóra ízlé-
ses fülbevalója is. Majd egy szituációs fela-
datot kellett a gyerekeknek eljátszaniuk,
végül egy gondolatébresztô képrôl beszél-
niük. Bizony nem kis meglepetéssel lát-
tuk, hogy felnôtt férfiak és nôk bosszan-
kodva vagy éppen ujjongva konstatálták a
sikert vagy a kudarcot a folyosón várakoz-
va.

Egybôl felértékelôdött a mi szemünk-
ben is a jó eredmény (a szóbeli eredmé-
nyét a vizsga után rövid idôvel közlik), és
személyes bóknak éreztem a vizsgáztató
barátságos mosolyát és rövid egyszavas
válaszát, amit a „Milyenek a gyerekek?”
kérdésemre adott: „Jók!”.

A vizsgára való felkészülés hosszadal-
mas, az árvíz és a tavaszi szünet miatt kissé
döcögôs és – valljuk be – idônként mono-
ton és unalmas idôszaka után tanár, diák
és szülô egyaránt megkönnyebbülhet. Az
iskolán kívüli megmérettetés elsô fontos
próbaköve teljesítve!

Ezen a helyen szeretnénk kifejezni há-

lánkat és elismerésünket Jackie Keresz-
ténynek, akinek kedves személye, pél-
daértékû pedagógiai munkája és önfelál-
dozó gyerekszeretete nélkül nehezen
boldogultunk volna.

Végül nem feledve anyanyelvünk védel-
mét sem, álljanak itt Kölcsey Ferenc intel-
mének befejezô gondolatai is:

„Tiszteld s tanuld más mívelt népek
nyelvét is, de soha ne feledd, miképen
idegen nyelveket 

tudni szép, a hazait pedig lehetségig
mívelni kötelesség.”

Lintner Andrea szaktanár 

���

Az iskolai tanév vége felé közeledve egyre
több verseny és tanulmányi eredmény sike-
rérôl számolhatunk be.

A „Szövegmanó” levelezôs tanulmányi ver-
seny egy szövegértési és szövegelemzési ver-
seny.

Alsótagozatos diákjaink közül többen is
beneveztek erre a versenyre. A legeredmé-
nyesebb Bándi Lívia 4.c osztályos tanulónk
ki bejutott a Pest megyei döntôbe.

Budapesten az Apáczai Kiadó Központi
épületében 75 diák mérte össze tudását.

Líviánk az elôkelô 10. helyezést érte el a
rendkívül szoros élmezônyben.

Sikeréhez, tudásához szívbôl gratulálunk,
s köszönjük Magyarné Rátóti Katalin és Or-
mándi Jánosné kolléganôinknek eredmé-
nyes felkészítô munkáját.

���

Gyermekeink immár hagyományosan
résztvesznek a Nemzetközi Gyermek Képzô-
és Iparmûvészeti Pályázaton tûzzománc
alkotásaikkal. Mindezt Szántó Sándor mûvész
tanárunknak köszönhetjük, kinek keze alól
újabb és újabb kis „mesterek” kerülnek ki.

Az idei nemzetközi megmérettetésen több
mint 40 ország képviseltette magát több
mint 1000 mûalkotással.

A „SZIVÁRVÁNY 2006" elnevezésû
pályázaton ismét szép sikereket értek el
diákjaink:

Majercsik Judit 7 éves BRONZ
Pásztor Ivett 10 éves BRONZ
Hittaller Mónika 10 éves EZÜST
Majercsik Nándor 9 éves ARANY

minôsítésben részesült.

Somogyi Ivett 11 éves a FÔDÍJ-at
tudhatja magáénak.

Büszkék vagyunk rátok s további sikeres
alkotómunkát kívánunk nektek és
mestereteknek. 

Iskolai hírek

Sajnos nem tudok jó eredményekrôl
beszámolni, ennek egyik oka a sok sé-
rülés, a másik pedig az, hogy hiába dolgo-
zunk ki sorozatban rengeteg gólhelyzetet,
egyszerûen nem tudunk a kapuba találni.
A csapat 6 (!) héten át eredménytelen volt
– nem rúgtunk gólt egészen az ikladi mér-
kôzésig, hazai pályán tavasszal pedig még
pontot sem szereztünk!

Idegenben 2 döntetlen és 1 gyôzelem
mellett kétszer kaptunk ki, ezeken a
mérkôzéseken kevésbé görcsös a csapat.

A legutóbbi  eredmények:
Pilisszentiván-Tahitótfalu 5-0 (0-0)
Túlzás nélkül állítandó, hogy az elsô

félidôben nagyszerûen játszottunk, 5 gól-
helyzetünket azonban elpuskáztuk. Szü-
net után 3 perc alatt óvodás módon 3 gólt
kaptunk, kár volt ezért a mérkôzésért.

Tahitótfalu-Kisnémedi 0-2 (0-1)
Megérdemelt vereség. Az elsô félidôben

4 óriási helyzetet hagytunk ki, ráadásul
egy 11-est is elhibáztunk. Szünet után har-
coltunk, akartunk, de semmi sem sikerült,

a végén pedig egy talányos 11-esbôl gólt
kaptunk.

Iklad-Tahitótfalu 1-2 (0-2)
Egy harmatgyenge csapatot gyôztünk le

magabiztos játékkal, Czifferi Tamás 2 gólt
rúgott.

6 hét után rúgtunk gólt, akkor úgy érez-
tem, hogy egy átok továszállt.

Tahitótfalu-Göd 1-5 (1-1)
De mégsem! Az elsô játékrészben 4

helyzetünk volt, például 2 fejesünket a
gólvonalról vágták ki.

Szünet elôtt Czifferi óriási gólt rúgott.
A szünetben nyugtattam a társaságot, ne

rohanjunk, fusson csak az eredmény után
a bajnokságra törô ellenfél, erre mi tör-
ténik? Két percen belül két gólt kaptunk,
majd Nyilas Elek lába még kétszer elsült,
Mindig mondtam: ezt a játékot fejben is
játszák…

Jelenleg a 8. helyen állunk, kiesni nem
fogunk, de jó lenne már itthon is pontokat
szerezni, közönségünk nagyon megérde-
melné már!

Túróczi Csaba edzô

Focihírek
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A ballagó diákok névsora:

8.a

osztályfônök: Balla Mária

Baranyai Barbara
Barti Beatrix
Budai Kitti

Dombó Dóra
Elsik Dávid
Kundl Áron
Kutasi István
Menyes Attila

Molnár Nikolett
Pócsi László
Rajos Renáta

Rokonál Csongor
Ürögi András
Valcz László

8.b

osztályfônök: Fialáné Homoki Judit

Bándi Gergô
Bötkös János
Budai Zsolt
Dankovics Dávid
Ecker Nóra
Ezékiel László
Fodor Krisztián
Gergely Katinka
Gizella Aletta
Herczeg Attila
Kapornai Richárd
Kondor Sándor
Nádai Dániel
Németh Nóra
Orosz Judit
Solymár Dominik
Szalontai Mónika
Szávuj Zoltán
Tóth Brigitta
Ványi Ágnes
Varga Roland

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Fónagy Gáborné igazgató

Az „Egészséges
nemzetért” jeligé-
vel hatodik éve
szervezi a Védônôi
Szolgálat az iskolás
lányok aktuális, év-
f o l y a m o n k é n t i
felvilágosítását.

A Libresse cég managere, BECHTOLD
MÁRIA 16 éve járja az ország általános isko-
láit és harcol e program fennmaradásáért. 

Jelenlegi ismereteink szerint az egész-
ségnevelésben egész Európában az „egész-
ségmegôrzô” szerep dominál. Felmerül a
kérdés:
– felvilágosultak e a gyermekeink?                 
– de mégse tudnak semmit?
– illetve téves ismereteik vannak?
– otthoni környezet is befolyásol?
– vagy igény sincs rá?

Szülôi és iskolai nevelés kiegészítéseként
az V-VI-VII. osztályos lányok felvilágosítására

szakelôadót hívtunk, Bechtold Máriát a
Liebresse cégtôl 2006. 05. 16-án.

Az elôadások számtalan kérdéssel foly-
tatódtak. Szó esett:  
– a serdülôkorról, testi-lelki változásokról,

bôrápolásról, táplálkozásról, mozgásról,
– gyermek-szülô kapcsolat, mint a család

értékrendje
– érzékenység – sértôdés – hangulatváltozás
– gondolkodás átalakulása – önálló vélemény
– menstruáció – tisztálkodás
– gyermeknôgyógyász – rákszûrés

Fontosnak tartjuk az egészséges és biztos
válaszokat gyermekeink fejlôdésében. 

A felvilágosító programban 44 tanuló vett
részt. A gyermekek a Libresse cégtôl felvilá-
gosító ajándékot kaptak. Az interneten a
www.libresse.hu honlapon a gyermekek
kérdéseikre választ kaphatnak.

Védônôi szolgálat

Az MLSZ-NUPI  iskolai porogramban
mindkét korosztályunk 2. helyezett lett 5
iskola közül.

A „Nyuszi-kupán”, Pomázon az 1-2. osz-
tályosaink szintén  2.-ak lettek. (6 iskola)

A „Vízvonal-kupán”, Szigetmonostoron
8. osztályos csapatunk gyôzött, 4-es csapa-
tunk pedig 3. lett.

A „Kihívás-napján” a csúnya idôjárás mi-
att beszorultunk a sportcsarnokba. Magas-
ugrásban egészen szenzációs eredmények
születtek. Néhány példa:

Kondor Sándor 155 cm; Fodor Krisztián
150 cm; Herczeg Attila, Budai Zsolt és
Gömör Kristóf 145 cm. Gratulálunk!

Az MLSZ-NUPI iskolai program  második
fordulójában a három korosztály közül
kettôt megnyertünk az 1. és 3. osztályos
kategóriát olyan iskolák elôtt, mint Soly-
már, Szentendre, Pomáz. Külön díjasok
lettek iskolánkból: Szabó Zoltán, Cserek-
lye Márk, Szabó Richárd, Mihály Dániel,
Kovács Gábor. Gratulálunk!

Túróczi Csaba 

testnevelô

Iskolai sport

A Vöröske-
reszt felhívására
a Védônôi Szolg-
álat szervezésé-
ben 2006. már-
cius 31-én Általá-

nos Iskolai kategóriában „Csecsemô-
gondozási és táplálási” versenyen vettünk
részt Szentendrén.

„Szeretettel az egészséges babáért”
programra való felkészítés a védônôi
tanácsadóban történt 2 hónapos idôtar-
tamban, kilenc alkalommal.

2 csoport indult:  
1.  GÓLYA csapat
Jakab Alexandra

Bognár Kinga
Lukács Erika

2. CSECSMÔVILÁG 
Fritz Nikolett
Mile Nikolett

Csorba Andrea
A résztvevô csapatok jó eredménnyel

végeztek a középmezônyben.
A tanulók a jó teljesítményükért jutal-

mat kaptak.
A tanulók nevében is köszönet a támo-

gatóknak:   
Önkormányzat – Tahitótfalu
Libresse cég – Budapest
Járási Vöröskereszt ; Szentendre

Tomasevits Sándorné 

védônô

Csecsemôgondozási verseny

„Most valóra válik minden, ami szép,
az élet, a munka tárt karokkal vár,
s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll”
(Szabó Pál)

A nyár beköszöntével iskolánk egyik
nagy rendezvényére, a ballagásra készül.
Még végsô erôfeszítéseiket teszik a kol-
légák és a tanulók is a jobb év végi ered-
mények elérésének érdekében. Most bal-
lagnak azok a diákok, akik az 1997/98-as
tanévben kezdték meg iskolai tanulmá-
nyaikat. Igazán fájó érzéssel, de mégis
büszkén búcsúzunk tôlük, hiszen kivívták
a tiszteletet. Egyesek tanulmányi eredmé-
nyükkel mások kiváló sportteljesítmé-

nyükkel. Voltak, akiket a közösségért vég-
zett munkájuk emelt ki a többiek közül.
Sokukra büszkék lehet falunk lakossága,
mert nekik köszönhetô sok községi ren-
dezvény sikere és ne felejtsük el azt se,
hogy igazán példamutató elszántsággal
dolgoztak a gáton amikor veszély fenye-
gette a falut.

Ballagásuk idôpontja 2006. június 17.
10 óra.

Ballagás

Iskolások egészségéért 2006 tavaszán
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Unger Ödön emlékezik

Unger Ödön 1918-ban született, 1948
óta él Angliában. Jogász és mûgyûjtô.
Ápolja az Unger és Pollack család hagyo-
mányait, hazájával, rokonaival kapcso-
lata nem szakadt meg. A tahitótfalui
Unger villában kialakított Pollack emlék-
szoba berendezéséhez hozzájárult erede-
ti tárgyakkal, és támogatója a Budapesti
Iparmûvészeti Múzeumnak is.

Ifjúkori, falunkhoz kötôdô emlékei
elvenen élnek emlékezetében. Meglepô
volt néhány éve sétálni vele Tahiban, a
temetôben és hallani egy-egy házról, egy-
egy család nevérôl feltoluló emlékeit. A
következô írást levélben küldte újságunk
számára. Fogadják szeretettel.

Budai Mihály

Lassan 60 éve élek Angliában, de még
jól emlékszem a régi Tahira. A huszas
években Dunbogdány felé az úttól jobbra
csak az úgynevezett „Nagykert” villa léte-
zett, szemben a Kis-dunaágban fekvô
Kecskeszigettel, amelyet már egy IV.
László korabeli oklevél is említ.

A úttól balra, attól kicsit távolabb
(Móricz Zs. u.) állt az ún. „Generális” villa,
amelyet dédnagybátyám, Lovag Pollack
Sándor (1821-1899) épített. Ô altábor-
nagy, és I. Ferenc József szárnysegédje
volt. A villát lánya Báró Kônig Károlyné
(1855-1933) örökölte, akinek férje I.
Ferenc József kabinetirodájának fônöke
volt. Ehhez az épülethez közel csak a Kra-
mer család skót stílusú villája állt.

Lejjebb a patakvölgyben volt a mi nya-
ralónk, amelyet részben még a szépatyám
Pollack Mihály (1779-1855), a Nemzeti
Múzeum építésze emelt. A házat és a mel-
lette fekvô teraszos szôlôhegyet Pollack
Mihály felesége Eger Magdolna (1789-

1880) örökölte, akinek a nagyszülei 1730
körül vásárolták meg az ingatlant.

Más ház, vagy villa ezen a területen nem
állt. A mi villánktól lefelé volt a Pataksor,
többnyire pincékbôl álló épületekkel,
amelyek közül néhányban laktak is.

A pincesor feletti Ugró (Bercsényi utca)
az országúthoz vezetett, ahol a posta állt.
Innét balra volt a Szentendrei szigetre ve-
zetô híd (Almásy híd). A tótfalusi oldalon a
hídtól lefelé eredetileg a Puky család villá-
ja állt, amelyet késôbb Gombaszögi Frida
ismert színésznô és férje Miklós Andor az
Est lapok tulajdonosa és fôszerkesztôje vá-
sárolt meg.

A tahisi oldalon a híddal szemben két
vegyeskereskedés volt. Az egyik a Rauch-
man családé, a másik Mikolai Józsefé volt.
Ezektôl balra, Leányfalu felé az egyetlen
ház, amelyre emlékszem az Andreánszky
családé volt.

Akkoriban csak gôzhajóval lehetett
Budapestre utazni. Csupán 1928 táján ve-
zették be a szentendrei vicinális állomás-
tól az autóbuszokat Visegrád felé.

Vác a Nagydunaág bal partján közelebb
volt, mint Szentendre. A heti vásárok, pia-
cok igen látogatottak voltak. A szigeti Po-
kol csárdától komppal mentünk át Vácra.
Nekem ezek a vásárok mindig nagy él-
ményt jelentettek. Rengeteg élelmiszer:
gyümölcs, zöldség, dinnye volt kapható.
Én fôleg a frissen sütött kenyeret és a
„Lacipecsenyét” kedveltem. Ismerôsök-
ben sohasem volt hiány és a vásárok hoz-
zátartoztak a tahitotfalui szórakozáshoz.

A szép nyári napokon sokat úsztunk a
Dunában és rengeteget jártunk a Hétvályú
és a Paprét felé az erdôben.

Az esték csendesek voltak. Villany nem
volt, rádióról csak hallottunk. Besötétedés
után az esték hamar végetértek, kártyáz-
tunk és olvastunk.

Házunkban, amely még a XVIII. század-
ban épült nem volt folyóvíz, a meleg vizet
a konyhában forralták. Az illemhelyek a
házon kívül álltak. Télen nagy cserépkály-
hákban fafûtés mûködött.

Ha visszanézek erre a teljesen letûnt
világra, a fizikai kényelmetlenségek da-
cára, nem volt öröm nélküli! Jó emlékezni
a cserépkályhák melegére, a gyertya barát-
ságos fényére és az egészbôl fakadó
meghitt, családias hangulatra.

Tótfalu akkoriban még valódi falu volt.
Hazalátogatva ami ennyi év után megle-
pett, a hihetetlen sok épület. Leányfalutól
szinte Dunabogdányig a hegyoldal és a
Dunapart teljesen beépült, tulajdonkép-
pen ma Tahi Budapest „elôvárosa”. Ezt
igazolja az óriási autóforgalom is, és a
többi szinte felsorolhatatlan változás, amit
annak idején, gyerekkoromban sosem hit-
tem volna, és el sem tudtam képzelni.

Az 50 éves távollét másik meglepetése
az óriási fejlôdés, nemcsak épületekben,
hanem életszínvonalban, és nemcsak Tót-
falun, de az egész országban. Öröm volt
látni, hogy hazánk kiheverte a második
világháború rombolásait és az azt követô
elnyomatást is, és végre talán „egyenes-
ben” van.

A nagy fejlôdés ellenére a vidék vál-
tozatlanul gyönyörû. A hegyek: a Vöröskô,
a Naszály, az Ábrahámhegy, a kies erdôk-
kel festôi. A Duna csendes folyama megra-
gadóan szép.

Öröm volt Tahit ismét látni.

Dr. Unger Ödön

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Unger Ödön

Az Unger-villa



Mottó: ,,Az emberi nemnek hivatása
nem rontás, pusztítás, megsemmisítés,
hanem, hogy munkáljon, alkosson,
teremtsen."

(Gróf Széchenyi István)

A magyarországi nemzeti parkok fela-
datuknak tekintik a hagyományos magyar
háziállatfajták megôrzését, s ennek jegyé-
ben tûzte ki célul az Ôrségi Nemzeti Park a
muraközi ló típusának fenntartását

A muraközi a magyar hidegvérû ló ki-
sebb testû, finomabb felépítésû, gyorsabb
mozgású és kitartóbb munkavégzésû tájfaj-
tája. Napjainkban a ló vonóerejének hasz-
nosítása a gazdaság teljes vertikumában
háttérbe szorult, jelentôségét elvesztette.
A melegvérû fajták a szabadidô eltöltésé-
ben kaptak új lehetôséget, míg a nagyobb
testû hidegvérû lovak a vágócsikó elôál-
lításában találtak  új, gazdasági hasznosítási
módot, a kisebb testû muraközit viszont
lassan elfelejtették.  A 24. órában az Örségi
Nemzeti Park kidolgozta, és elkezdte meg-
valósítani a muraközi ló regenerálási pro-
gramját. Az ôrségi gazdák egykoron
muraközi lovakat tartottak, tenyésztettek.
E ló, hozzátartozott az Örség mezôgaz-
dasági kultúrájához, ezért kötelességünk-
nek érezzük a munkaközi ló fenntartását.
2003-ban meghatároztuk a tenyész célt és

ennek megfelelôen elkezdtük a tenyészál-
lat kiválogatást. A kiválasztott tenyészállat-
nak küllemében meg kell felelnie a mura-

közi típusnak (pl.: testtel arányos kicsi fej,
magasan illesztett nyak, izmos test és vég-
tagok, akciós járás). Pedigréjében nem
kívánatos a belga, ardenni, percheron vér,
jellemében a jó igásló tulajdonságait (nyu-
godt vérmérséklet, kiváló munkakészség,
mozgékonyság, tanulékonyság)  hordoznia
kell. 

A szálaló erdôgazdálkodás terjedésével
egyre nagyobb igény fog jelentkezni
erdészeti fogatos lovak iránt. Erre a
munkára a magyar lófajták közül a
muraközi ló a legalkalmasabb. Nagy ereje
mellett jó a munkabírása, kedvezô  a
munkakészsége, szívós és szerény
igényû. 

Az agrár-környezetgazdálkodási prog-
ramok keretében igényelhetô muraközire
a magas genetikai értéket képviselô lovak
után járó támogatás . 

A képen Egyletünk tagja Angelmayer
Gyula úr látható félvér muraközi lovával és
nagyon kedves csikójával.  

Nógrády Nóra
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Tahitótfalui Lovas Sport Egylet

A muraközi ló

Üdvözlöm a kedves
olvasót. Az elmúlt idô-
szakban nem voltam
igazán bôbeszédû, de
azért történt egy s más a
házunk táján.

Akkor egy kicsit ré-
gebbrôl kezdeném.  Áp-

rilis 8-án Lábatlanban vettünk részt egy
megmérettetésen, ahol Papp Károly long-
bow 1., Pappné Szente Erika nôi lonbow
1., Papp Patrik ifi fiú tradicionális 1., Papp
Máté gyerek fiú tradicionális 2. lett.

Április 30-án Komáromban a monostori
erôdbe hirdettek egy nagyon jónak ígér-
kezô versenyt, melyen részt vettünk, s a
következô helyezéseket érték el tagjaink:

A gyerekek összevont kategóriában lôt-
tek, ahol Papp Patrik a 4. és Papp Máté a
9. lett. A nôi longbow-sok is összevont
kategóriában lôttek a vadászreflexesekkel,
itt Pappné Szente Erika a 2. lett. A férfi
longbow-sok versenyét Papp Károly meg-
nyerte. Ebben a mezônyben a nôi tradi-

cionális kategóriában Török Zsuzsa szé-
kesfehérvári T.A.K.I. SE versenyzô, mert
nálunk tag, a 3. lett.

Egy hétre rá Isaszeregen a Fekete
medve íjász egyesület 3D versenyén, rop-
pant erôs mezônyben Képiró Gábor a 11.
lett.

Ezután elérkezett az a verseny, amely
miatt edzettünk rendületlenül, május 6–7 -
én Mátraszelén az Országos GP sorozat
versenyén vettünk részt. Az országos
élmezôny ezeken a versenyeken gyûlik
össze, hogy megméresse magát, fôleg
most, amikor szeptemberben Magyaror-
szág IFAA VB-t rendez. Itt nagyok a távok,
a maximum 50 m, és minden íjfajta egy
karótól lô, az ifik és a gyerekek lônek
közelebbi karótól. Ez két napos verseny
volt, ahol az elsô napon két lövést kellett
leadni célonként 28 célra 10, 8 és 5 pont-
ért. A második nap 1 lövést lehetett leadni
ugyancsak 28 célra, de a pálya nem
ugyanaz volt, mint az elsô napon. Kemény
verseny volt gyönyörû helyen profi szer-

vezéssel. Eredményeink: Gyerek kategó-
ria: Papp Máté 2., Ifi kategória: Papp
Patrik 1., Nôi longbow: Pappné Szente
Erika 5. Náluk az Európa Bajnok csak 2.
lett! Férfi Longbow: Papp Károly 5., de itt
a versenyt a tavalyi EK bronzérmese
nyerte és az idei EK -ban vezetô is csak a
harmadik lett. Férfi tradicionális: Fábián
István 6., míg a legnépszerûbb kate-
góriában a csigás 3D-ben Képiró Gábor a
24. lett.

Május 13-án Budakalászon vendégeske-
dtünk, ahol Papp Máté 2., Mészáros István
férfi tradicionáli 2., Gaál Sándorné nôi
tradicionális 1., és Pappné Szente Erika
nôi tradicionális 3. lett.

Május 20–21-én Nagybörzsönyben az
IFAA minôsítô versenyen voltunk, sajnos
errôl még teljes eredménylistát nem kap-
tunk, de Papp Máté és apukája Papp
Károly 1. lett a kategóriájában.

Errôl és a május 27-i versenyünkrôl a
következô számban fogok beszámolni.

Képiró Gábor 

T.A.K.I. SE  elnök

Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú 

Íjász Sport Egyesület rovata
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Számítógépszerviz
30/948-3709

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

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

Számítógép-javítás, karbantartás, rendszer-
karbantartás, üzemeltetés, internet, hálózat

kiépítés és beállítás, vírusírtás...

Eseti vagy szerzôdéses formában.
Helyszíni kiszállással is.

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Fûrészelt tölgy 1 200,-Ft/q
Fûrészelt akác 1 400,-Ft/q

Akácoszlop

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

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Schindler

Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
VÍZ, GÁZ, FÙTÉS, SZANITER KISÁRUHÁZ 

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

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

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

Elkezdtük az AEG fali kombi és tárolós készülékek és

elektromos vizmelegítôk forgalmazását:

120 l elektromos vízmelegítô akciós ára: 34 400 Ft

Ízelítôül további akciós termékeinkbôl:

Újabb TEKA szett akció, beépíthetô készülékek!

Akciós inox mosogató csapteleppel!

Baxi Main kombi turbós 24 kW 131 000 Ft

Baxi Novula 60l tárolóval 24 kW turbós 264 000 Ft

Ferroli Domicompact 24 kW kombi turbó 142 000 Ft

Alföldi fali WC csésze 14 700 Ft-tól

Viega falbaépíthetô WC tartály fehér nyomólappal 29 600 Ft

Készülékbe szerelhetô HALM keringetô szivattyú 19 900 Ft

Szerelôt keres, segítünk!

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

--  áállllóó--ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm

--  ssvvééddmmaasssszzáázzss

--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  tthhaaii  mmaasssszzáázzss

--  ttaallppmmaasssszzáázzss

--  rreefflleexxoollóóggiiaa

--  ppeeddiikkûûrr

ÁÁpprriilliiss  11--ttôôll  kkoozzmmeettiikkaa  iiss  mmûûkkööddiikk!!

••

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  

vveennddééggeeiinnkkeett  ffooddrráásszzaattuunnkkbbaann::

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

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

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

VASTELEP

Dunakanyar-Szerelvény
VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY

SZERELVÉNY SZAKÜZLET
ahol szaktanácsadással, tervezéssel, kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

Tahi, Visegrádi út 52. (11-es fôút)
Tel: 06-26/585163, 06-30/4306533

Nyitva tartás: hétfô-péntek: 730–1700-ig, szombat: 800–1200-ig

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

Lapradiátor 22K -  600 magas /   600 hosszú ( KORAD ) 9 276 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas /   800 hosszú ( KORAD ) 12 029 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas / 1000 hosszú ( KORAD ) 14 926 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas / 1200 hosszú ( KORAD ) 16 930 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas / 1600 hosszú ( KORAD ) 22 423 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas / 1800 hosszú ( KORAD ) 24 970 Ft
Törölközôszárítós radiátor Solaris íves, fehér 620/1210 17 826 Ft
Ötrétegû csô 16x2,0 ( fûtésre, vízre ) 194 Ft
Légbevezetô AERECO - nyílászáróba építhetô gáztûzhelyhez: 9 778 Ft
Légbevezetô AERECO - nyílászáróba ép. kéményes gázkészülékhez: 4 700 Ft
Légbevezetô AERECO - falba építhetô kéményes gázkészülékhez: 18 947 Ft
SZÉNMONOXID és GÁZ érzékelô rádiófrekvenciás 12 384 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / Saunier Duval Renova  107 170 Ft
Kombi kazán 24 kW parapetes, fali / Saunier Duval Renova 132 997 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT 240-3XEPRO 155 435 Ft
PVC csatorna csô NÁ 110 / 2fm 913 Ft
KPE gázcsô NÁ 32 177 Ft
KPE vízcsô NÁ 25 107 Ft
MT kábel 3x1,5 fehér 82 Ft
MÛIII villanyszerelési csö 11 2,5 fm/szál 42 Ft
Bojler fûtôszál 1200W 1 126 Ft

DORCA KFT.
Épülettervezés,

kivitelezés

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

Telefon/fax: 

06-26-585-170, 
585-171

06-20-960-4288

MIHALIK  DÉNES
KÔMÛVES  MESTER

Tahitótfalu, Bartók Béla utca 13.

Telefon: 26/386-916; 20/9458-821

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

és egyéb szakipari munkák.
Drywitt homlokzati hôszigetelô rendszer.

Államilag elismert akkreditált nyelvvizsgára
felkészítés ESZPERANTÓ nyelvbôl rövid idô

alatt kezdôtôl a haladóig.
Megfelelô létszámú jelentkezés esetén vidéken

is tartunk tanfolyamot.

Elérhetôség: 

Esper-Unio Kft. 70/378-5682
Tel./fax: 27/388-701

Email: esper-unio@invitel.hu

Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, 

AKCIÓS Lakáshitel,
akár jövedelemigazolás nélkül!

Klibán Zita

06-30/951-30-30

Közvetítôi díj nincs!

ELADÓ!

SMP 2 TOMOS vízszivattyú
(80 ccm motorral, 550 l/perc
teljesítmény, 8,5 m szívóma-
gasság, 35 m összemelô-
magasság, önfelszívó, gázos
vízre is alkalmas, 1,4 l/óra
üzemenyagfogyasztás). 
2 éves, összesen max. 10 óra
használattal. 8 m-es szívó-
csôvel és állítható sugárcsô-
vel.
Érdeklôdni lehet este a (26)
385-817 telefonon.
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2006-ban Magyarország Európai Unióba
lépésének harmadik évfordulója alkal-
mából újból megrendezésre került a Szi-
geti Kulturális Seregszemle. A rendezvény
lehetôséget ad óvodásoknak, iskolások-
nak, felnôtteknek egészen a nyugdíjas
korosztályig, hogy az elôadói mûvészetek-
ben megmutassák tehetségüket, tudá-
sukat. 

A községek (Kisoroszi, Pócsmegyer, Szi-
getmonostor, Tahitótfalu) megrendezték
helyi fordulóikat, majd április 28-án Tahi-
tótfaluban került sor a gálára.

A rendezvényt hosszú szervezés elôzte
meg. A sportcsarnokban a nagyobb ünne-
peken megszokott színpad lett felállítva, a
szigeti községekbôl érkezô vendégeknek a
Népházban biztosítottunk helyet, a fellé-
pôket megvendégeltük. Igazán kulturált
körülmények közt kezdôdhetett a mûsor. 

A gála három részbôl állt, a zsûri
véleménye szerint az így kiválasztott 44
mûsorszámból egyet sem lehetett kihagy-

ni. Elôször a kisebbek szerepeltek, majd a
nagyobbak és a felnôttek.

Az óvodások, iskolások fellépésében lát-
hattuk az ôket felkészítô pedagógusok
munkáját. Biztosan emlékezni fognak erre

felnôtt korukban is. Akinek pedig volt
kitartása kilenc óra után is, felejthetetlen
kulturális élményben volt része (Tiszta
szívvel versben és zenében, Könyörgés a
hadifoglyokért, fúvós zenekar, hegedû,
zongora, zárótánc – csak néhányat kiemel-
ve).

Köszönjük mindazoknak a munkáját,
akik ehhez a szép rendezvényhez segít-
ségüket adták!

A Szigeti Kulturális Seregszemle

Minden szülô leghôbb vágya, hogy gyer-
meke egészségesen, jól fejlôdjön. De a fej-
lôdés útját néha megzavarhatja valami ismert
vagy ismeretlen ok. Ha bármi eltérést érzé-
kel, inkább jelezze szakembernek a lehetô
legkorábbi életszakaszban. Tudunk segí-

teni! A korán megkezdett pszichológiai,
speciális fejlesztô pedagógiai és orvosi
munka jár a legtöbb eredménnyel. Ismerôs
az a bánat, kétségbeesés, ami a hallássérülés
tudomásulvételét kíséri. Bármennyire szeret-
nénk, letagadni nem lehet, csak elfogadni. Ez
a legnehezebb, de a gyermek érdekében cse-
lekedni kell!

Legfontosabb a rendellenes állapot

korai felismerése. Különféle szûrôviszgála-
tok léteznek:
– Születést követô néhány napban újszülöt-

teknél végzett szûrôvizsgálat (ez csak a
legsúlyosabb esetekben jelzésértékû)

– 1 éves korban a körzeti védônô a szülôk se-
gítségével az ún. Boel-tesztet alkalmazza.

– 3 éves gyermeknél a körzeti védônô szûr,
lehetôleg logopédus bevonásával, Barr-
féle audiometria segítségével.
Ha a szülô észleli a gyermek nagyfokú fi-

gyelmetlenségét a negatív szûrôviszgálat el-
lenére, érdemes a gyermekorvostól beutalót
kérni a fül-orr-gégészet szakrendelésre.

A hallássérülés gyanúja esetén mielôbbi
gyermek-audiológiai vizsgálat szükséges.

Amennyiben mindkét oldalon 40 dB-es hal-
lásveszteség feletti éréket mérnek, hallóké-
szüléket kap próbahordásra. A szülônek 2-3
hét áll rendelkezésére az egyes hallókészü-
lékek kipróbálására. Szakemberek bevonásá-
val a továbbgondozás (fejlesztés) elkezdô-
dik.

A beszéd elsajátításához szükséges az ép
hallás. Tartós halláscsökkenés esetén a gyer-
mek csak az erôsebb hangokat hallja, vagy
azokat sem. Hallásfigyelme, beszédfejlôdése
elmarad.

A korai fejlesztés hatására általában a ter-
mészetes beszédfejlôdés beindul, a súlyo-
sabb hallássérült gyermekeknél ez lassabb
ütemû. A hallás megtanulása, a nyelvfejlesz-
tés hosszú folyamat. Sok éves odaadó mun-
kát, sajátos beszéd- hallásfejlesztô környezet
biztosítását követeli meg a szülôtôl és az ôt
segítô szakemberektôl. A lehetô legkoráb-
ban, csecsemôkorban elkezdett fejlesztés
segítségével az elmaradás csökkenthetô. A
szülô és a pedaagógus munkáját Pedagógiai
Szolgálat segíti. A 0-3 éves kor közötti gyer-
mekek korai fejlesztését és gondozását
egyéni foglalkozás keretében heti 2 órában
kell biztosítani. A korai fejlesztés a tanév
rendjéhez igazodik, tanév közben is elindít-
ható. A korai fejlesztés megkezdéséhez és az
óvodai, iskolai elhelyezéshez a Hallásvizs-
gáló Országos Szakértôi és Rehabilitációs

Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató
Központ (címe: 1147 Budapest, Cinkotai
út 125/127., tel.: 06-1-251-89-09) szak-
véleménye szükséges.

A szakértôi vizsgálatra utazás költségeinek
megtérítésére igényt tarthat a szülô. A korai
fejlesztô, tanácsadó és gondozói szolgálat
feladata a hallássérülés megállapításának idô-
pontjától a tanácsadás és a szülô bevonásá-
val, fejlesztô gyógypedagógiai tevékenység.
A foglalkozást szurdopedagógiai szakos
gyógypedagógus vezeti. A szülô a foglalkozá-
sok aktív résztvevôje, megtanulhatja a min-
dennapi életben rejlô fejlesztési lehetôsé-
geket.

A szülô tanácsért, segítségért még fordul-
hat:

A Dr. Török Béla Óvoda, Általános

Iskola, Speciális Szakiskola, Módszerta-

ni Intézmény, Diákotthon és Gyermek-

otthon-hoz (címe: 1142 Budapest, Rá-

kospatak u. 101. e-mail: drtbisk@na-

gyotthallo.info.hu). A nyolcvan éve ki-
emelkedô orvosi, gyógypedagógiai, hallás-
sérült pedagógai háttértudomány alapján
mûködô intézményünkbe az ország bármely
területérôl jöhetnek különbözô fokban hal-
lássérült gyermekek.

Ez a tájékoztatás csak rövidített változata
annak a kiadványnak, amelyben a szülô rés-
zletes felvilágosítást kap kérdéseihez.

A kiadvány megtekinthetô a Védônôi
Szakszolgálatnál. (Tahitótfalu)

Összeállította: Szabó Piroska 

szurdopedagógus (bôvebb inf.: 30-234-6616)

Hallássérült kisgyermek a családban

(Hasznos információk szülôknek és szakembereknek)
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Pol-
gármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai:
Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor, Szabados
Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 1500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig.  • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok

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

Június 4-5. Pünkösd.
A szentlélek megjelensésének ünnepe.

Ekkor választják a pünkösdi királyt és
királynôt. A falu fiatalsága hagyományosan
kirándul, különbözô versenyeket rendez.
Jó nap a gonosz elleni védekezésre, szép-
ség- és egészségvarázslásra, betegség- és
féregûzésre. E napon is érdemes harmatot
szedni, az ekkor gyûjtött gyógynövény
igen hatásos.

Június 8. Medárd.
Az utolsó fagyosszent, s ezért szôlô- és

gyümölcspatrónus. E nap kezdôdött az
özönvíz, így esôje 40 napig tart.

Június 13. Páduai Szent Antal ünnepe
Az e napi szokások összekeveredtek a

Remete Szent Antalhoz fûzôdôekkel, aki a
betegek patrónusa. E nap új tüzet kell
gyújtani. Liszthez több helyen nem nyúl-
tak, kenyeret nem sütöttek, mert féltek,
hogy kiüt rajtuk a Szent Antal tüze.

Június 15.
A gazdasági növények befejezték

növekedésüket, s megkezdôdik az érés
idôszaka. Derült idô bô termést jósol.

Június 18. Úrnapja.
Pünkösd utáni második csütörtök. Kör-

menetét a XVI. század óta tartják. A kör-
meneti sátrakban díszként használt virá-
goknak gyógyító erôt tulajdonítottak.
Asszonyi dologtiltó nap.

Június 24. Szent Iván, 
azaz Keresztelô Szent János születésnap-

jának ünnepe. Elôestéjén ágat tûztek a tyúk-
ólra, rontás, boszorkányok ellen. Az éjjelén
szedett gyógyfû különösen erôs hatású.
Hajnalán az öregasszonyok meztelenül meg-
kerülték a földjüket, harmatot szedtek, gyógy-
füvet kerestek. E napon kerül sor sok helyen
a tûzugrásra. A párosítók, a közös átugrás, az
összeéneklés helye az Iván napi tûz.

Június 29. Péter-Pál.
Péter és Pál apostolok halálának em-

lékünnepe. Ekkor szakad meg a búza töve,
s kezdi sárgulását. E nap van legjobb íze az
epernek. Az aratás kezdônapja.

Május elsején Tahitótfalu lakosai – régi
emlékeket felidézô – zenés reggeli
ébresztôt hallhattak. Jó volt látni a kapuba
kijövô emberek örömteli, mosolygós arcát.

Kalendárium – Június, Szent Iván hava-Rák hava

Majális – képekben




