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Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu

Nemzeti ünnepünkrôl és az
áprilisi törvényekrôl
A Nemzeti ünnep alkalmából kézmûves
foglalkozást szerveztünk március 7-én a Pintér házban, amely a jövôben Faluházként
fog szerepet játszani falunk életében.
A foglalkozáson a gyerekek keze alól számos szép alkotás került ki és ezeket a már-

Pintérház
(leendô faluház)
áprilisi programjai
Hétfô: Nyilvántartásba vételre váró
Sziget Apró Népe Közhasznú Alapítvány
játszóháza 10.00-12.30-ig
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele
17.00-19.00-ig
Folytatás a 3. oldalon

cius 15-i ünnepségen kiállítottuk a sportcsarnokban. Ezúton szeretném megköszönni a színvonalas foglalkozás lebonyolításában nyújtott segítséget Tahitótfalu Önkormányzatának, Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítványnak, valamint azoknak a magánszemélyeknek, akik odaadásukkal elôsegítették a rendezvény sikerét.
Tahaitótfaluban idén is ünnepeltünk március 15-én. Dr. Magyar Gábor beszédével,
énekével ünnepi hangulatot teremtett a
Hôsök terén, ez a felemelô hangulat
meghatározta a további ünnepséget. Az
ünnepi rendezvény folytatása a sportcsarnokban történ, itt az általános iskolások és
tanáraik színvonalas mûsorral köszöntötték
az ünneplôket.
Folytatás a 4. oldalon

Lomtalanítás
Ismét sor kerül tavaszi lomtalanítási
akciónkra a következô idôpontokban:
• 2008. április 19. (szombat) – veszélyes-hulladék gyûjtés 08.00–12.00-ig a Tahi parkolóban és a Kék-Duna Szakszövetkezet elôtt.
• 2008. április 21. (hétfô) – lomtalanítás
a tótfalui részen. Kérjük a lomokat elôzô
napon kirakni az ingatlanok elé.
Folytatás a 2. oldalon

Áprilisi programok
2008. április 11 (péntek) 17.50
Bemutatóval egybekötött Harcmûvészeti
Találkozó
Helyszín: Tahitótfalu Sportcsarnok
Belépés ingyenes!

2008. április 18. (péntek) 17.00
Kulturális Seregszemle települési válogató
Tahitótfalu!
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Folytatás a 3. oldalon
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Önkormányzati
hírek
A február 28-ra összehívott rendkívüli Testületi ülésen Budai Mihály
polgármester, Csörgô Mihály, Verebes
Sándor és Wágner Péter képviselôurak
hiányoztak.
Illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázaton az Önkormányzat
a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvánnyal közösen indul.
Az elnyerhetô 5 millió forintból 10%
önrészt, max. 500 ezer forintot biztosít
az Önkormányzat.
A Településközpont pályázatra Göttinger Pál építész által készített vázlattervek közül az „A” változatot (legnagyobb beépített alapterületût) fogadta el a testület. Mivel azonban a tervezési szerzôdés nem tartalmazta a rehabilitációs szakmérnöki szakvéleményt
Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzat

Tahitótfalu

2008. ÁPRILIS

Községi Tájékoztató

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
és a részletes költségvetés elkészítését,
ezért azokra külön megállapodást kellett
kötni.
A Vasárnapi Vásárnap rendezvényhez a
kulturális keret terhére 2 x 50.000,- Ft
támogatást biztosít az Önkormányzat.
Az Önkormányzat által kiírt Civil szervezetek támogatása pályázat keretösszege
1.200.000,- Ft, beadási határidô 2008.
március 31.
Az Eperfesztivál 2008. évi lebonyolítására kiírt pályázatra 4 ajánlat érkezett. A
legjobb ajánlatot a Brawo Eseménymarketing Kft. tette, így a Kulturális Bizottság
ezt a céget javasolta megbízni a rendezvény lebonyolításával. Mivel azonban rendezetlen követelésünk van velük szemben, ezért az egyeztetô tárgyalások lezárásáig a szerzôdés nem kerül aláírásra.
Új ételszállító gépjármû beszerzésérôl
döntött a Képviselôtestület 3.700 ezer forint erejéig.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester – a
polgármester helyettesítése miatt – megnövekedett feladataira tekintettel a Testület megemelte a tiszteletdíját és költségtérítést állapított meg részére.
Az Ellenôrzô Bizottság mandátumát a
Képviselô-testület 2008. március 20-ig
meghosszabbította.
Március 11-re összehívott rendkívüli
testületi ülés oka az Ifjúság út felújítása
kapcsán felmerült járdaépítés volt.
(Hiányzott Budai Mihály polgármester,
Karácsony Ádám és Wágner Péter képviselôk.) Mivel az Egészségház elôtti járda
az úttest szintjéig süllyedt, ezért az útburkolattal együtt a járdát is fel kellett újítani.
Ezt a munkát ill. annak költségét hagyta
jóvá a testület 2.067.666.- Ft. erejéig.
Útépítésre (Sionhegyi út, Viola u., Nefelejcs u., Visegrádi út, Rózsa u. Koós
Károly u., Kertész u.) beadott és befogadott pályázatunkat forráshiány miatt
elutasították.
A 2008. március 9-i Népszavazáson
Tahitótfaluban a választópolgárok 58%-a
(2421 fô) vett részt. Az érvényes IGEN
szavazatok száma: Kórházi napidíj (2089
fô – 86,3%); Vizitdíj (2042 fô – 84,3%);
Tandíj (2033 fô – 84%).
A TSZ-szel szembeni területen lévô
állatfelhajtó – korábbi tájékoztatónkkal ellentétben – nem lesz elbontva. Mivel
azonban jelenlegi állapotában használhatatlan, ezért az Önkormányzat annak
felújítására megállapodást kötött az arra
vállalkozó helyi gazdálkodókkal.
A Közúti Igazgatóság ez év július végéig
vállalta a Tahi 11-es útra tervezett forgalomlassítók kiépítését.
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A Pénzügyi és a Kulturális Bizottság közös javaslatára a Képviselô-testület elfogadta azt, hogy a 2005-2006. évi Eperfesztivált szervezô Brawo Eseménymarketing
Kft-nek benyújtott 424 ezer forint késedelmi kamatkövetelésünket 210 ezer
forintra mérsékeltük, mivel a Kft. a rendezvényen igazolt túlteljesítést végzett
térítésmentesen. Ezt az összeget március
14-ig átutalták az Önkormányzat számlájára.
Az állami tulajdonú erdôk tulajdonbavételi szándékáról nyilatkozott a Testület,
egy készülô parlamenti törvényjavaslat
támogatásához.
Az olaszországi Laino Borgo település
önkormányzata 2007 végén kereste meg
a Testületet, hogy egy Európai Uniós pályázaton kívánnak indulni, melyben Tahitótfalu település Önkormányzatát szeretnék meghívni magukhoz. Erre a kérésre
igent mondtunk, de konkrét megkeresés
most érkezett: 2008. április 3–6. között
egy 10 fôs delegáció utazik ki hozzájuk.
Az utazás költségeit Európai Uniós támogatásból és képviselôi tiszteletdíjakból fedezzük.
Március 20-án Falufórumot rendeztünk a Népházban, ahol a Településközpont pályázatra készült terveket mutattuk
be a csekély számú érdeklôdôknek. A
projektoros kivetítôn és a színes tervlapokon jól láthatták az elképzeléseket:
A Pintér-ház épületébe képzeltük el behelyezni a leendô Faluházat, ahol kiállító
terek, klubhelyiségek, korszerû vizesblokk kapna helyet. Az épülethez kapcsolódó melléképületekben különbözô
ipari és mezôgazdasági kiállítások, kézmûves foglalkozások illetve szabadtéri
rendezvények kapnának helyet. A Népház udvarára sportpályát, a Faluház kertjébe bemutató mintakertet tervezünk. A
Szabadság út másik oldalán lévô Vata
területére közpark épülne, sétánnyal, játszótérrel, csobogóval, továbbá a Faluház
befogadóképességéhez méretezett parkoló kerülne kialakításra. A tervek mindezeket tartalmazzák, ám pályázni csak ezek
töredékére tudunk. Sajnos az új Eu-s
elôírások miatt a legkorszerûbb, és a legteljesebben akadálymentesített terveket
fogadják el, így az elnyerhetô max. 90 millió forint édes kevés a megvalósításhoz.
Az elôírások minimális teljesítéséhez is
még 43 millió forint önrészt kell hozzátennünk. (A pályázat beadási határidejét
április 21-re módosította a kiíró.) Az
elkészült tervek a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetôk.
Március 20-án a Képviselô-testület
ülést is tartott, ahonnan Budai Mihály polgármester és Wágner Péter képviselôk
hiányoztak. A településünkön praktizáló

két háziorvos beszámolója után az elôzô
testületi ülés óta bekövetkezett eseményekrôl számolt be alpolgármester úr.
Végre aláírásra került a kábel tv-vel a
mûsorkészítésre vonatkozó támogatói
szerzôdés. Június végén várható döntés az
iskola- óvoda felújítás tárgyában beadott
pályázatokban. Önkormányzatunknál Kistérségi belsôellenôrzés kezdôdött, és az
Állami Számvevôszék is ellenôrzést tart
nálunk.
A Képviselôtestület elfogadta a:
– Hulladékkezelési szolgáltatási díj megállapításáról szóló rendeletet
– Helyi adók megállapításáról és bevezetésérôl szóló rendeletet
– A köztisztaság fenntartásáról, valamint
a települési szilárd hulladék gyûjtésére
és elszállítására vonatkozó rendeletet
– Egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosításait
A következô Testületi ülés idôpontja:
2008. április 17., melyre hívunk és
várunk minden érdeklôdôt.

Anyakönyvi hírek
2008. évben eddig született 5 leány és 3
fiú, összesen 8 gyermek.
2008-ban eddig házasságot kötött 6 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Kristóf Lászlóné, 82 éves, Szentendrei út 93.
Rezsnik Erzsébet, 80 éves, Bajcsy-Zs. út 14.
Váczi Julianna, 60 éves, Bajcsy-Zs. út 22.
Rajos László, 62 éves, Dunasor 2.

Lomtalanítás
Folytatás az 1. oldalról
• 2008. május 5. (hétfô) – lomtalanítás a
tahi részen. Kérjük a lomokat elôzô
napon kirakni az ingatlanok elé.
• Csak az elszállító tehergépkocsival megközelíthetô helyre pakoljanak ki!
Ne tegyenek ki 50 kg-nál nehezebb tárgyakat, sittet, törmeléket stb.
• Kérjük mindenki vegye igénybe lomtalanítási akciónkat, mellyel szeretnénk az
illegális hulladék lerakást csökkenteni,
ezzel védeni környezetünket!
• Kérjük a szelektív gyûjtôk szabályos
használatát! A szabálytalan használat
kárt és költségnövekedést okoz.
• 2008. április 1-tôl csak a Polgármesteri
Hivatalban átvett, felmatricázott kukából, vagy feliratos zsákból (Otto Kft.
vagy KVG Rt.) viszik el a lakossági hulladékot.
• A Remondis Kft.-tôl (volt Otto Kft.) vásárolt zsákokat 2008. június 31-ig viszi
el a szolgáltató.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. minden hétfôn –
ünnepnapokon is – elszállítja a szemetet!
Polgármesteri Hivatal
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Tájékoztató a 2002-2006 Közötti Idôszak
Pályázatait Ellenôrzô Bizottság
elvégzett munkájáról
Tahitótfalu Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete 2007. november 8-i
ülésén az elôzô ciklus pályázatainak
ellenôrzésére bizottságot hozott létre. A
bizottság az Agrár- és Vidékfejlesztési
Operatív Program (AVOP) keretében kiírt
pályázaton elnyert támogatásából megvalósult 084. helyrajzi számú mezôgazdasági út
beruházásának vizsgálatával foglalkozott. A
bizottság azért tartotta kiemelten fontosnak
e beruházás vizsgálatát, mivel ezzel kapcsolatban írásos beadvány érkezett, mely
megkérdôjelezte ennek szabályosságát.
A pályázati dokumentációk átvizsgálása
után, Horváth Frigyes mûszaki ellenôr, Lindmayer Eszter 2002-2006 közötti önkormányzati képviselô, Építési Bizottság elnöke, Tóth János jegyzô és Budai Mihály polgármester meghallgatása után – valamint Sik
Gabriella, a beruházásban alvállalkozóként
részt vett kft. ügyvezetôjének nyilatkozatai
alapján a bizottság a 084. helyrajzi számú
mezôgazdasági út építésével kapcsolatban a következô megállapításokat teszi:
A pályázati dokumentációkban a
bizottság jogszabályba ütközô vagy a
pályázati kiírásnak nem megfelelô tényt,
szabálytalanságot nem talált. Ezt támasztja alá az is, hogy a beruházás
szabályszerûségét mindvégig figyelemmel kísérô Horváth Frigyes mûszaki
ellenôr, valamint a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség és az irányító hatóság a
bizottság tudomása szerint eddig nem
állapított meg a pályázattal kapcsolatos
szabálytalanságot.

Egyéb megállapítások:
A pályázat vizsgálata során a bizottság
látókörébe került egy, a pályázathoz nem
kapcsolódó, a mezôgazdasági út építésével
egy idôben zajló egyéb kivitelezési munka.
Az Ereszvény utca aszfaltozási munkálataival kapcsolatban a bizottság a tudomására jutott információk alapján a következô
szabálytalanságokra hívja fel a képviselôtestület figyelmét:
– a beruházásról Képviselô-testületi
határozat nem született
– az Önkormányzat a kivitelezôvel
szerzôdés nem kötött
– az aszfaltozáshoz tulajdonosi hozzájárulás nem történt
– a munkálatoknak mûszaki felügyelôje
nem volt.
A bizottság mindezeket elfogadhatatlannak tartja, bár bizottságunk a 2002–2006
közötti ciklus pályázatainak ellenôrzésére
jött létre, nem volt feladata egyéb, pályázatokhoz nem kapcsolódó beruházás vizsgálata. Elfogadhatatlannak tartja egyúttal azt
is, hogy az Önkormányzat részérôl jogszabályi vagy szerzôdéses felhatalmazás nélkül
nyilatkozzanak egyes tisztségviselôk. Mivel
ezek vizsgálatára a bizottság hatásköre nem
terjed ki, javasoljuk, hogy a Képviselô-testület rendes ülésén foglalkozzon a fenti
megállapításokkal és tegyen lépéseket az
ilyen jogellenes eljárások elkerülése érdekében.

Felhívás

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
– akik szociálisan rászorultak, s a közös háztartásban, amelyben élnek az 1 fôre jutó nettó
jövedelem nem éri el a nyugdíjminimumot
(28.500.-Ft) azoknak nem kell fizetni a választott ügyvédnek,
– ha ez az összeg a minimálbér (73.616.-Ft) és a
nyugdíjminimum (28.500.-Ft) közé esik, az
ügyvéd munkadíját (3450.-Ft óránként +ÁFA,
amennyiben a jogi segítô ÁFA-alany)
az állam megelôlegezi,ezt az összeget azonban 1 éven belül kell csak visszefizetni.

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy
A Pest megyei Igazságügyi Hivatal Jogi
Segítségnyújtó Szolgálata
SZENTENDRÉN A POLGÁRMESTERI
HIVATALBAN MINDEN HÓNAP 2.
CSÜTÖRTÖKÉN
2008. március 13-án, április 10-én, május 15én, június 12-én, július 10-én, augusztus 14én, szeptember 11-én, október 9-én, november
13-án és december 11-én
10-13 ÓRÁIG
INGYENES ÜGYFÉLFOGADÁST TART.
A jogi segítségnyújtó Szolgálat egyszerû megítélésû ügyekben TÉRÍTÉSMENTES jogi tanácsot ad, bonyolultabb esetekben pedig határozatot hoz, amellyel ügyvéd igénybevételére
van lehetôség, aki beadványt, okiratot, szükséges esetben keresetlevelet készít, valamint
részletes jogi tanácsot ad.

Karácsony Ádám
bizottsági elnök

A Szolgálat 2008. január 1-tôl a rászorult ügyfelek számára peres ügyeikben is tud pártfogó
ügyvédet biztosítani, ugyancsak a fenti feltételeknek megfelelôen.
Pest megyei Igazságügyi Hivatal
Jogi Segítségnyújtó Szolgálata
1116 Budapest, Hauszmann A. u. 1-3.
Tel.: 06/1/450-2592

Áprilisi programok
Folytatás az 1. oldalról
2008. április 19. (szombat) 17.00
Reneszánsz év alkalmából jelképek: keresztény és zsidó szimbólumok a reneszánsz
világából címmel Kósa Klára tart elôadást.
Az elôadás elôtt és után a Szentendrei Kósa
Reneszánsz és Kerámia Stúdióban Kósa
Klára és Kósa Judit alkotta tárgyak kiállítása
látható.
Az alkotások megvásárolhatók!
Mindenkit szeretettel vár Kósa Klára és a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány
2008. április 20. (vasárnap) 8.00-15.00-ig
Legyen úgy ahogy régen vót, Vasárnapi Vásárnap!
Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász
Sport Egyesület nyílt napot tart!
Helyszín: Tahi hídfô melletti zöld terület
2008. április 25. (péntek) 18.00
Csillagösvényen címû DVD II. részének
megtekintése!
Elôadó: Pörzse Sándor
2008. április 27. (vasárnap) 10.00
Habakukk Bábszínház bemutatja: Hamupipôke címû darabját
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Támogatói jegy ára: 500 Ft

Pintérház
(leendô faluház)
áprilisi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Kedd: Gyermekjólléti Szolgála ügyfélfogadása 9.00-12.00-ig (elôzetes egyeztetés
szerint)
Bibliai elôadás 17.00-18.30-ig
Szerda: Családsegítô Szolgálat ügyfélfogadása 13.00-15.00-ig (elôzetes egyeztetés
szerint)
Csütörtök:
Április 10. 18.00 – 21.00-ig
„Tartson neve, míg a Föld tart…”
Vukics Ferenc elôadása
Hagyományôrzés vagy hagyományaink
újraélése?
Április 17. 18.00 – 21.00-ig
„Hagyjátok hogy mi is éljünk…”
Leidinger Dániel elôadása
A városi lét kialakulása és lemerevedése a
világban
Péntek: Nyilvántartásba vételre váró
Sziget Apró Népe Közhasznú Alapítvány
játszóháza 10.00-12.30-ig

3

Történelem, hagyomány
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„Megint
Nemzeti ünnepünkrôl és az
beszélünk s
áprilisi törvényektôl
csak beszélünk”

Folytatás az 1. oldalról
A megemlékezés alatt többször megfordult a fejemben, hogy tudjuk-e, emlékszünk-e még tanulmányaink alapján arra,
hogy mi történt 1848. március 15-e után
Magyarországon?
Az 1848-as márciusi bécsi és pesti forradalom engedményekre kényszeríthette a
Habsburg udvart. Az uralkodó nevében
István nádor kinevezte Batthyány Lajost
miniszterelnökké és V.Ferdinánd magyar
király április 11-én szentesítette a reformkori ellenzéki politika eredményeit összegzô
törvényeket.
1848. április 11-én hivatalba lépô elsô
magyar felelôs kormány tagjai voltak:
Batthyány Lajos miniszterelnök
Szemere Bertalan belügyminiszter
Esterházy Pál, a király személye körüli
miniszter;
Klauzál Gábor ipar- és földmûvelésügyi
miniszter,

Kossuth Lajos pénzügyminiszter
Mészáros Lázár hadügyminiszter;
Széchenyi István közmunka és
közlekedésügyi miniszter
Eötvös József vallás- és közoktatásügyi
miniszter;
Deák Ferenc igazságügyi miniszter.

A törvényjavaslat, amely jóváhagyást
nyert, „áprilisi törvények” néven került be a
történelembe. Legfontosabbak a jobbágyok
felszabadításáról (Feudalizmus lebontása), a
népképviseletrôl (Polgári állam felépítése)
és az állam egységének megteremtésérôl
(Unió Erdéllyel) szóló jogszabályok voltak.
A szavazati jog csak férfiakra terjedt ki.
Közülük is csak az szavazhatott az országgyûlési képviselôválasztáson, aki bizonyos
vagyonnal bírt. E korlátozások ellenére,
Európában Magyarországon kapott a legnagyobb arányban politikai jogokat a nép.
Mengyi Gábor

Szent György hava - szél hava
György napja Európa nagy részén ôsi
pásztorünnep, az állatok elsô kihajtásának
napja. Gonoszjáró nap, ezért a kerítésre,
ajtóra tüskés ágakat tesznek, hogy a boszorkányokat távol tartsák. Az állatokat – az ártó
szellemek, a rontás elkerülése végett –
Szent György napi tûzön hajtják keresztül,
hogy a füsttôl megtisztuljanak. E nap hajnalán lepedôvel szedett harmattal kenyeret
sütnek, vagy különbözô mágikus praktikákat végeznek.
A György-kultusz a sárkánnyal (a gonosszal) viaskodó szent legendájából származik.
Szent György és a sárkány
A legenda szerint a kappadókiai származású György vitéz elvetôdött egyszer Libya
provincia Silena nevû városába. A város mellett volt egy tenger nagy tó, abban lakott egy
dögletes sárkány. Gyakran megfutamította a
népet, mely fegyvert ragadott ellene, de a
sárkány a város falaira felhágva leheletével
mindenkit megmérgezett. Hogy haragját
csillapítsák, a polgárok kénytelen-kelletlen
két juhot adtak neki naponta, különben a
város falaira rontott, és úgy megfertôzte a
levegôt, hogy sokan belehaltak. Amikor a
juhok már fogytán voltak, és a városlakók
többet szerezni sem tudtak, úgy határoztak,
hogy a juhok mellé egy-egy embert adnak.
Sorsot vetettek hát az összes fiún és leány-
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on, és a sors nem tett kivételt.
Szent György-kultusz Magyarországon
A szent egyik elsô magyar vonatkozása,
hogy a korona alsó, ún. bizánci részén az ô
képe látható. Az sem jelentéktelen tény,
hogy az elsô csanádi székesegyházat Gellért
püspök Szent György tiszteletére szentelte.
A veszprémi Szent György-kápolna is a magyar György-kultuszt hirdette a középkorban. I. István bolgárok elleni hadjáratából is
Szent György ereklyéivel tért haza, és a
szent a középkorban virágzó nagy magyarországi népszerûségét tanúsítja, hogy számos nemzetségi monostor és templom
választotta patrónusául.
A hazai Szent György-kultusz virágzására
jellemzô, hogy Károly Róbert megalapította
(1318) a Szent György-vitézek lovagrendjét
(Societas Beati Georgii), amelynek az
Egyház védelme, a lovagi erények: istenfélelem, foglyok kiváltása, szegények istápolása, a bajtársias érzület ápolása, továbbá a
királyhûség és a haza védelme volt a kötelessége. A lovagi közösséget Zsigmond új
szabályzattal, Sárkányrend néven fejlesztette tovább (1408).
A középkori fônemesség eleven Szent
György-kultuszáról tanúskodik, hogy a
Báthoriak is a Sárkányölôt választották családi patrónusuknak. A középkori címerükben
látható sárkányalak a mondai hagyomány

Megint beszélünk s csak beszélünk,
A nyelv mozog s a kéz pihen;
Azt akarják, hogy Magyarország
Inkább kofa, mint hôs legyen.
Dicsôségünknek kardja! csak most
Készültél s már a rozsda esz.
Meglássátok, maholnap minden
Az ó kerékvágásba' lesz.
Ugy állok itt, mint a tüzes ló,
Mely föl vagyon nyergelve már,
S prüsszögve és tombolva ott benn
Fecsegô gazdájára vár.
Nem a tettek terén fogok hát,
Mint egy csillag, lehullani?
Megfojtanak majd a tétlenség
Lomhán ölelô karjai?
S nem lenne baj, ha magam volnék,
Hisz egy ember nem a világ,
De ezer és ezer van, aki
A zablán tépelôdve rág.
Óh ifjaink, óh én barátim,
Ti megkötött szárnyú sasok,
Láng a fejem, jég a szivem, ha
Végigtekintek rajtatok!...
Föl, föl, hazám, elôre gyorsan,
Megállni féluton kivánsz?
Csupán meg van tágítva rajtad,
De nincs eltörve még a lánc!
Pest, 1848. április
szerint a család ôsének, a 13. században élt
Oposnak hôstettét, az Ecsedi-láp félelmetes
sárkányának Szent György segítségével való
legyôzését idézi.
A 16-17. században a szent kultusza
Magyarországon a törökök elleni küzdelemmel kapcsolódott össze, míg a barokk kor
elején az egyik legnépszerûbb védôszent
volt az országban. Kedveltségét a nevébôl
képzett régi családneveink szép száma is
tanúsítja: György, Gyôr, Györffy, Györe,
Györgye, Györke, Györkô, Györkös, Gyura,
Gyuró, Gyurka, Gyurkó, Gyuris, Gyéres,
Gyíres, Gyûre. Szent György tisztelete a 18.
század végére elhalványodott, a legenda
körét azóta viszonylag töredékesen ismerik,
ám a néphitben és népszokásokban betöltött szerepe még ma is jelentôs.
Mengyi Gábor
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Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról...
Korábbi számunkban megjelent egy írás
szerénységemtôl arról, hogy miért ne
hagyjuk el hazánkat, s kire-mire legyen
büszke a magyar.Valóban, olykor a mostoha sors, olykor a haza bánt mostohán talentumos fiaival. Sokan elmentek, de sokan, a nehezebbet választók maradtak.
Mindkét estben van egy közös vonás:
holtukig büszkék voltak iskoláik szellemiségére, tanítóik, tanáraik, professzoraik
tehetségüket kibontakoztató erôfeszítéseire. Mert az oktatáspolitika a tehetségesek felemelésére, a gazdaság, a tudomány,
a nemzet szolgálatára hívta ôket. Az az
oktatáspolitika nem ment szemben a társadalommal. Falusi kisiskoláktól kezdve
szinte megszállottan kereste a tehetségeket, megpróbálván megnyitni elôttük
az egyéni és a társadalmi felemelkedés
lehetôségét, egyidejûleg rájuk róva az
azért való felelôsséget is.
A 21. sz. „oktatáspolitikusai” profit- és
versenyorientáltak, Ôk maguk mondják.
Nagyon szeretik a versenyt. Nagyon is! Százával zárják be az iskolákat s teszik drágává
a tanulást – tudást, kizárva a rejtôzô talentumot – s bocsájtják el ezrével a pedagógusokat. Vajon megválaszolták-e hitelt
érdemlôen az alábbi egyszerû kérdéseket:
– megengedheti-e a ma Magyarországa –
mindennemû hátulkullogása mellettt –
azt, hogy nem tart igényt a tanult emberfôkre? Ha igen, akkor hogyan lesz az
ország versenyképes? Meddig szólhat bele
a politika az egyén sorsába, olykor erôszakot téve rajta? S ha mindez igaz, akkor honnan jön szerintük a haszon? Továbbá:
hogyan tanácsolhatják így azt, hogy a magyarok hagyják el az országot?
Ez tehát a 21.század. Ezzel szemben MIT
MONDTAK úgy kb. 12 emberöltôvel ezelôtt a 17. században a magyar haza szellemóriásai, miközben még félholdas zászló
lengett Buda ormain, s Erdélyben II. Rákóczi György a fejedelem? Idézetek a Hollandiából Erdélybe visszatért Apáczai Csere
Jánostól: „Az iskolák felettébb hasznos
voltáról…”: itt (Hollandiában) „azért tanulnak az emberek nyelveket, hogy bátrabban indulhassanak új világok felé…
mert a megismerés csodálatos képességét
ízlelgetik... ...Ideje hát, hogy felébredj, te
álmos, mámoros magyar nép!... Nézd,
szemléld, vizsgáld, milyen forrásból ered
tömérdek nyomorúságod, melynek súlya
alatt görnyedsz... Drága gyermekeid,
hazánk reményei már bölcsôjüknél fogva
a tudatlanság feneketlen örvényébe merülnek, és így felnôtt korukban sem látják
meg soha a világosságot, sem saját javukat,
sem a haza javát... ...egyedül az iskolák
állíthatják az állam kormányrúdjához a
legkiválóbb emberi vezetôembereket,

legigazságosabb bírákat és a legbölcsebb
tisztviselôket... ...Mert amilyen szerepe
van a testben a szemnek, olyan szerepe
van egy országban az akadémiának vagy
fôiskolának. És amilyen szerepe van az
emberben az észnek, olyan szerepe van
bármely országban a tudósoknak”. Idéz
Szókratésztôl: „Mert a tanulás gyökerei
keserûek, de a gyümölcsei édesek.” „Ha
azonban” – és ezt már Apáczai mondja –
„olyan korba csöppentünk bele, amelyben
a bölcsességet és annak professzorait
lyukas garasra sem becsülik – semmivel se
többre, mint a legnagyobb tudatlanságot –
akkor essünk kétségbe? Nem! Szégyenen
és gyalázaton keresztül nekifeszülve az
erény felé kell törekednünk! A jelenkori
gyalázatért kétszeresen megfizet majd
gyalázóinknak az utókor, csak lankadatlanul igyekezzünk azt megérdemelni.”
Mondotta ô mindezeket az újonnan
felépült kolozsvári kollégium igazgatói
posztjának átvételekor 1656. nov. 20-án.
Magyar Encyclopaedia-jában pedig:
„…az ô hazájának jovát igazán kivánó fejedelemnek… illendô alkotmányokat kell
építtetni, a scholát és abbéli személyeket
jó privilégiomokkal kell megajándékozni,
elégséges jövedelmet kell nékiek rendelni,
tudós, okos tanítókot állítani… a tanítóban, hogy tisztiben hasznosan járjon el,
megkívántatik, hogy tanításához illendô
életet éljen, s tanítványinak jó s dicséretes
példát adjon…” (10. rész, XXIX. 1.)
Avagy 1794-ben Kármán József „A nemzet csinosodása” idevágó üzenetei:„…Van
tehát erô, tehetség a mi klímánk alatt is és
talán szebb, elevenebb, magasabb, mint
bárhol, de az a jegyzés igaz, hogy …a mi
klímánk ellenséges a tudományoknak…
Szent, áldott és jó dolog a nyelven magán
dolgozni. Nagy foganatú munka azt mívelni. Ha szép nyelvünk eléri azt a tökéletességet… nem fog elfelejtetni sok hazafiak munkálkodása… de ki lesz hazánkfia
közül, aki reá vegye magát arra, hogy a
tudományoknak életét és egész erejét felszentelje, ha arra reá sem látszik ügyelni a
haza.”
Gondolkodjunk el még néhány – évszázadokat próbált – vonatkozó bölcsességen: Phókülidész „…még gyermeki korban kell szép tettre nevelni.” Apellész:
„…egy nap se múljék el vonás nélkül.”,
Gárdonyi: „…minden jó könyv egy-egy
tanítója a nemzetnek.”
Koronázza be a fentieket a legújabb kor
– de mégis örök igazságnak tûnô – üzenete: „…a szellemi kincsek örökkévalóak.
Ezek képezik egy-egy család, vagy nemzet,
vagy az egész emberi világ egyetlen elpusztíthatalan örökségét.” (Wass Albert:
Magyar örökségünk)

„Ne csonkítsuk tovább a magyar szellemi hazát, hanem fogjunk hozzá végre
összerakásához, az építéséhez, az egymás
megbecsülésére… mert enélkül nincs
Nemzet, Haza, még csak élet sincsen…”
(Wass Albert: Zsoltár és trombitaszó)
Nemkülönben: „…nemzeti elhagyatottságunkban önerönkön fel kell küzdeni
magunkat s fejleszteni azon szellemkincset, mely jóra, nemesre, nagyon fogékony népünk értelmességében, józan
eszében s nemes szívében van letéve,
mely tulajdonokat a honboldogítás és
szabadság érdekében kamatoztatni kell,
hogy a múlt halasztásait gyors haladással
kipótolva, az európai mûvelt nép család
méltó és tisztelt tagjai lehessünk…,
hazánk átalakulás elôtt állván, az önismeret legfontosabb feladataik közé tartozik…, most inkább, mint valaha.”
(Orbán Balázs: A Székelyföld)
Úgy vélem, aki az oktatáspolitika bármely
magas pódiumán áll, a mai magyar társadalomnak csak a fentiekhez hasonló igaz
és hiteles üzeneteket küldhet.
G. Szalai István, 2008. február

Tavasz
Lehet, hogy csak én várom ennyire? Nem
hiszem. A tavasz nehéz, nyomasztó érzéstôl
szabadít meg, amit a nyakunkba zúdított a
tél. Megszûnnek a nyomasztóan fénytelen
napok, ragyog a fény, és melegen simogatja arcunkat, szívünket. És ennyi elég is.
Köszöntöm Önöket Dsida Jenô szép tavaszi versével, akinél szebben, finomabban
kevesen örültek a megújulásnak, a tavasznak.
Tavaszi ujjongás
Tarka virágnak
Illata kábít, Édes a méz mit
Kelyhe kinál;
Lebben a lepke,
Röppen a méh Sok kicsi vándor
Kedvese ajkán
Csókra talál.
Nincs ma halál,
Él ma a földön
Mit csak az Isten
Élni teremtett; Harsog a himnusz,
Hangos a táj! Semmi se fáj,
Minden örömre,
Tûzlobogásra
Szítja a lelket...

Újra születtünk
Zöld lobogóval
Lepkefogóval
Táncra megint!
Csókot a földnek,
Csókot a fának,
Csókot a rügynek,
Mert a hatalmas
Égi Jövendô
Hírnöke mind!
Hallga, mi szépen
Csendül a nóta,
Csörtet a csermely,
Csattan a csók!
Messze az erdô
Lombjai közt a
Nyár keze int! Hirdeti minden,
Hirdetem én is,
Itt a tavasz!
1924. április hó 25-én
Mengyi Gábor
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Hagyományt
teremtünk: Itt a
Pilisi-Dunakanyar
ünnepe
A Pilisi-Dunakanyar térségének önkormányzatai páratlan adottságokat magában
rejtô egységet alkotnak. Az úgynevezett többcélú kistérségi társulás – hagyományteremtô
szándékkal és az összefogást tovább erôsítendô – április 19-én elsô alkalommal tartja
meg a Pilisi–Dunakanyar közös ünnepnapját.
A jeles esemény címe: Szent György Havi
Tavaszköszöntô Fesztivál, helyszíne pedig a
térség központja: Szentendre.
A Czóbel-parkban szombaton 10 órától
egész napos programmal várják a közönséget. A Duna Múzeum (2001-ben az év legjobb
múzeuma volt Magyarországon) kitelepülô
standjain természetesen fôszerepben lesz a
víz (hiszen 2008 a vizek éve). A szervezôk
sokféle különleges játékkal készülnek az
eseményre. A látogatók kipróbálhatják a Duna vízgyûjtô területeit bemutató kirakós játékot, a kavicsfestés során megismerkedhetnek
a folyam védett állataival és növényeivel, a
kisebbek kifestô segítségével a táplálékláncot
tanulmányozhatják, a nagyobbak római-kori
vízvezetéket építhetnek, vagy mocsáriláptúrán vehetnek részt.
Azok, akiket inkább a sport vonz, megtekinthetik az országos egykerekû találkozóra
érkezô csodamasinákat, és megismerkedhetnek a fiatal versenyzôkkel. A bátrabbak a számukra készített ügyességi pályának vághatnak neki. Az egykerekesek népszerûsége országszerte nô, Szentendrén, Pilisszentlászlón
és Pilisszentkereszten is egyre bôvül baráti
közösségük. Ezúttal pedig nemcsak az amatôrök, de a profik is idelátogatnak. Európa
legkiválóbb versenyzôit láthatjuk majd egyegy bemutató erejéig a színpadnál.
Ha a sok-sok játékos feladatot sikerrel teljesítik a közönség aktív tagjai, akkor ajándék
Dunakavicsokat kapnak, melyeket szelvényekre váltva részt vehetnek az esti tombolanyeremény-húzáson. A fô díj egy komoly
mountain-bike kerékpár lesz.
A szép, míves alkotásokra vágyók a PilisiDunakanyar kézmûves mestereinek portékáiból válogathatnak. A standokon fazekastermékek, mézeskalácsok, hangszerek, konyhai
fa- tárgyak, ólomkatonák, ezüst ékszerek,
üveg dísztárgyak, bôr- és nemeztárgyak, faragott fa kisbútorok, habán kerámiák, merített
papírok, tûzzománcok várják a vásárlókat.
Akik megszomjaznak, azoknak az ország
történelmi borvidékeirôl származó aranyérmes borokat kínálnak a vendégváró korcsmárosok. Lesz még hûs serital és bôséges üdítôital- választék.

6

2008. ÁPRILIS

Tahitótfalu

Kultúra, hagyomány

Községi Tájékoztató
A hagyományos magyar gasztronómia
képviselôi – a kürtôskalács és a sokféle feltéttel kínált kemencés lepény mellett más
különlegességet is kóstolhatnak a vendégek:
a kakukkfüvek virágzásának idején jónéhány
vele fûszerezett étek is az asztalra kerül.
A térség egységét szabadtéri kiállítással
mutatják be a szervezôk. A Pilisi-Dunakanyar
egyik legfôbb közös értéke a gyönyörû környezet és annak páratlan természeti kincsei.
Ez a vidék 150 forrásával, több mint 20 patakjával, tavacskáival, fürdôivel és a Dunával - az
élôvizek valóságos kincsestára. A kiállítás központi eleme egy különleges modell üvegasztal lesz, körülötte pedig olyan fotósorozat és
hozzá kapcsolódó szöveges anyag kerül
bemutatásra, amely a környezetükben fellelhetô „vizekkel” együtt jeleníti meg a településeket. A szakmai anyagot a szentendrei Élô
Táj Egyesület készítette.
A települések küldöttek révén vesznek részt
az eseményen. Sárkányölô csapatokat szervezve, maguk által készített öltözékben, zászlókkal és zöldellô ágakkal felvértezve érkeznek a
Fô térre. 10 órakor több százan indulnak el – a
régi határjáró szokásra emlékezve – az Utcajáró karneválon, melyhez csatlakoznak a Gólyalábas Madzagok, az egykerekesek, a Ferences Gimnázium növendékei. A menetzenét a
dunabogdányi fúvósok szolgáltatják.
A csapatok táborhelyeit – a reneszánsz évhez kapcsolódva – díszes bástyasorral alakít-

ják ki. Itt kezdôdik a szabadtéri étekkészítés,
fôszerepben természetesen a kakukkfûvel. A
csapatok ugyan nem tudnak a nagyérdemû
közönségnek is fôzni, de a recepteket érdemes lesz elkérni, és azért némi kóstolóra is
akad lehetôség. Olyan ritkaságokat készítenek majd, mint a medvehagymás zöldséges
köleskása, a sváb bableves, a vaddisznó pörkölt, a pomázi gulyás, az erdélyi báránycomb
vagy a cudarvilág pörkölt. A kakukkfüves
ínyencségeket ebédidôben mutatják be
szépen tálalva. A kóstolásra világhírû vendég
érkezik Debrecenbôl: a szakácsvilágbajnok,
Mile József úr, aki jelenleg az Aquaticum és
másik három étterem konyhafônöke.
A színpadi programokat - és a fesztivált - 11
órakor a szentendrei Ferences Gimnázium
kórusa nyitja meg: Assisi Szent Ferenc gyönyörû versét, a Naphimnuszt éneklik. Ezután
a Leányfalui Árvácska gyerekszínjátszó kör
elôadása következik: Czakó-Nógrády mûvét, a
Segítség, ember címû darabot adják elô. A
gólyalábasok, egykerekesek produkciói után
a szentendrei Söndörgô-zenekar ad koncertet.
Délután háromkor kezdôdik a sárkányölô.
Szent György legendájának népszerû motívumát felhasználva egy játékos vetélkedô,
amelyben összemérik erejüket a települések
csapatai. Szent György Angliától Oroszországig rendkívül népszerû az egész világon-,
de a térségben is számos helyen találkozunk
vele: Visegrádnál a Szentgyörgy-patak és a

Szentgyörgy-puszta, a szigeten a Szentgyörgydûlô jelzi a nevét. Károly Róbert Visegrádon
a védôszent napján alapította a ma is mûködô
Szent György Lovagrendet. A Szentendrei
Vártemplom szentélyében Szent György szobra áll. Pomázon mûködik a Szent Györgynek
szentelt ortodox templom. Szentendrén a Pozsareváci és a Belgrád templom ikonosztázán
is fô helyen található a szent képe.
A játékot követôen a csapatok áldomást
isznak a sárkány (bika)vérébôl, és eléneklik
Sebô Ferenc segítségével a közös dalukat. A
Sebô együttes koncertje az ünnep egyik fénypontja. A zenekar névadó vezetôje a magyar
kultúra egyik legnagyobb hatású alakja, kisugárzása nemcsak az országon belül erôs, Sebô
Ferenc Európa-szerte elismert mûvész.
A koncertet követôen a kisoroszi Mandorla
zenekar közremûködésével az egész napos
játék lezárásaként kerül sor a tombolanyeremény kisorsolására.
A szabadtéri program a Magyarországon
egyedülálló stílust képviselô tánczenekar, a
Lucky Boys Shuffle Band fellépésével folytatódik. Tánc, tánc, tánc: ez a Louis Prima fémjelezte stílus megôrizte a dixieland-jazz minden
mûfaji igényességét, de lüktetése, ritmusa már
sokkal populárisabb, és a rock and roll irányába mutat. Este 8-kor a Café Rodin termében a
programsorozat záróakkordjaként Rák Béla virtuóz Combó-ja varázslatos muzsikájával mesebeli tájakra repíti a közönségét.

2008 – A Biblia éve

nemre való tekintet nélkül!) szeretettel bátorítunk és várunk! A legfôbb cél, hogy a vetélkedô kapcsán kezünkbe vegyük és olvassuk a
Bibliát. Minden résztvevô, különösen a gyôztes(ek) értékes ajándékokra számíthatnak! A
vetélkedôn részt vehetnek olyanok is, akik
nem jártak, vagy nem járnak semelyik felekezet Istentiszteleti alkalmaira, nem tagjai az
egyházközségeknek és még csak nem is hittanosok!
Úgy állítottuk össze a feladatokat, hogy remélhetôleg senki nem fogja magát hátrányban érezni.
A vetélkedôt 2-3 korosztály-csoport számára kívánjuk szervezni létszámkorlátozás nélkül: iskolás, középkorúak, idôsek korosztályai
számára! A vetélkedô két részbôl fog állni.
I. rész: Három fordulóból álló bibliai kvíz,
mely fordulónként 10-10 kérdést fog tartalmazni, egy elôre megadott bibliai könyv
fejezetébôl. Biblia használata KÖTELEZÔ!
A három forduló kérdéseit községünk
lapjában fogjuk közzé tenni! Aki figyelmesen elolvassa a megadott bibliai részt, könynyen tud majd válaszolni a feltett kérdésekre.
A válaszokat legkésôbb az adott hónap
utolsó napjáig várjuk és kérjük elküldeni az
alábbi címre: Postai cím: Baptista Gyülekezet, 2021. Tahitótfalu, Ifjúság u. 13
e-mail: nagys@bta.hu
A válaszadásnál kérjük a név, és a korosztály, elérhetôség (telefon, e-mail) feltüntetését!

II. rész: Csoportos, családias hangulatú
nyilvános vetélkedô. Az elôbbi korosztályos
elrendezésben, korosztályonként legalább
kettô, vagy több, 3-6 fôs csoportok kialakításával. Ennek várható idôpontja 2008 októbere
lesz. FIGYELEM! Az I. részben összegyûjtött helyes válaszok pontszámait hozzá
adjuk a II. rész csapat pontszámaihoz!
Az elsô forduló kérdései a Húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódnak.
Olvasd el Márk evangéliuma 14. és 15.
részét!
1. Kik azok, akik mindig velünk lesznek, és
akikkel mindig jót tehetünk?
2. Ki volt Jézus Krisztus árulója?
3. Mit mond Jézus a kenyérrôl és a pohárról az utolsó vacsorán?
4. Kiket kér meg Jézus, hogy virrasszanak
vele élete utolsó éjszakáján?
5. Hogyan menekült meg az ifjú, Jézus elfogatásakor?
6. Mikor és hányszor szólalt meg a kakas?
7. Mit kérdezett Pilátus Jézustól?
8. Ki vitte Jézus keresztjét?
9. Mit jelent: „Elói, elói lámá sabaktáni!”?
10. Ki kérte el Jézus Krisztus testét?
Minden feltett kérdésre rövid válaszokat
várunk! Kellemes és sikerélményekben gazdag biblia olvasást kívánunk!
Beküldési határidô: 2008. április 30.
A szervezôk nevében: Nagy Sándor
Baptista lelkész

Községünk minden kedves lakóját ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a helybéli
egyházak a „Biblia éve” jegyében szervezett
programokkal készülnek.
Bizonyára hallottunk már arról, vagy óriás
plakátokon hirdetve láthattuk, hogy a Magyar
Biblia Társulat kezdeményezésére a Római
Katolikus, a Református, és Evangélikus egyházak a 2008. esztendôt a Biblia évének nyilvánította.
A kezdeményezés természetes célkitûzése,
hogy a keresztyén/keresztény egyházakkal
aktív kapcsolatot kevésbé, vagy egyáltalán
nem ápoló emberek felé és a sokféle szempont által vezérelt közéletben megszólaltassuk a keresztyénség alapüzenetét, ami azonos a Biblia üzenetével, az evangéliummal.
Erre ad bátorítást a Biblia éve mottója is: „ Boldog, aki olvassa…!” (Jelenések könyve 1:3).
Mindazokat, akik már ismerik ezt a boldogságot, mert a Biblia mindennapi olvasmányuk, és azokat is, akik még nem fedezték fel
a Könyvek Könyvét, de ismerik az olvasás
örömét, arra bátorítjuk, hogy kapcsolódjon
be a helyi egyházak szervezésében, az év folyamán megrendezésre kerülô programjaiba!
Ennek elsô lehetôsége:
A Bibliaismereti vetélkedô minden
korosztálynak!
A részvételre minden érdeklôdôt (korra,
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Legyen úgy…
Amíg a fiúcska a lovagi ötpróbát teljesítette, addig édesanyja a javasasszonnyal beszélgetett. Csudás népzene hallatszott, az íjászok
a célra tartottak, mézeskalács árus kínálta házi portékáját. A nagylány válogatta a szebbnél-szebb népi iparmûvész ékszereket, apukája pedig a Dézsma pincében ízlelte a finom
borokat.
Merre jártam én?
Elképzeltem a Második Vasárnapi Vásárnapot Tahitótfaluban a tavaly augusztusi elsô alkalom nyomán. Mert lesz folytatás április 20án. Teremtôdik a hagyomány, ahogyan a szervezôk (Béres Gabriella és Rokob Orsolya) ígérték. Lesznek azon az immáron második vasárnapon újra helyi termelôk és meghívottak,
szép, értékes, hazai ételt, italt, csizmát, ruhát,
ékszert, hangszert s oly sok egyebet létrehozó
alkotók, akik önmaguk kínálják majd terméküket. Lesznek kiváló muzsikusok, igazi
régi vásár hangulat. S lesz majd – reméljük – jó

idô és jó kedv, hogy folytatódhassék ami a
tavalyi esztendôben megkezdôdött.
Mi volt a cél? Hogy ismerkedjék meg helyben lakó és helyben alkotó. A környékbeli
emberek elsôsorban a környékükön termelôtôl vásárolhassanak megnyugtató eredetû ételt, italt, vagy ne kelljen távolabbra utazniuk,
ha állatot vennének. Ne fussunk mindjárt valamelyik nagynevû bevásárló központba, ismerjük és tudjuk, ha sajtot, tejet vagy mézet
szeretnénk, hol, kitôl szerezhetnénk be közelebbrôl.
„Vegyen jobbat itthon!” – ez volna a reklám szövege, ha volna szükség hírverésre. De
oly jól sikerült az augusztusi Vasárnapi Vásárnap a Tahi híd lábánál, hogy remélem, elég,
ha megemlítem: a Duna-parti rétet ismét
kölcsönadta a tulajdonos, Magyar Zoltán úr.
Jöjjenek hát majd, jöjjenek, egyenek,
vegyenek, töltsék ki a Régi tárgy totót, borozzanak, beszélgessenek. Tahitótfalu szeretettel
várja kedves mindnyájukat!
László Kriszta

Hazatalálás
Elôadássorozat múltunkról,
jelenünkrôl, jövônkrôl…
Mi elôadók nem agitálunk, nem politizálunk, nem beszélünk rá senkit semmire: tükröt tartunk. Abban hiszünk, hogy nem a világegyetem porszemei vagyunk, hanem az Eget a
Földdel összekötô teremtô lények. Abban
hiszünk, amiben ôseink, hogy a világ közepe
ott van, ahol a botunkat leszúrjuk! Mi itt szúrtuk le botjainkat… Az indító elôadások:
Április 3. (csütörtök) 18 – 21-ig
„Az égigérô fának ha nem nô újra ága...”
Géczy Gábor elôadása
A magyarság küldetése, a Kárpátmedence szerepe a világban
Április 10. (csütörtök) 18 – 21-ig
„Tartson neve, míg a Föld tart…”
Vukics Ferenc elôadása
Hagyományôrzés vagy hagyományaink
újraélése?
Április 17. (csütörtök) 18 – 21-ig
„Hagyjátok hogy mi is éljünk…”
Leidinger Dániel elôadása
A városi lét kialakulása és lemerevedése a
világban
Az elôadássorozat a MAG (Mintaként Alkalmazott Gondviselés) közösséghez tartozó
elôadók válasza egy olyan világ kihívásaira,
amely szétzúzza a közösségeket, elszigeteli az
embereket, hogy félelemben tartva könnyebben uralkodhasson felettük. A MAG mintája
azt nyújtja, ami a különbözôségek felett is
összeköti az embereket: a közös célt, amiért
a világra jöttünk.
Az elsô elôadást Géczy Gábor, az ELTE
Természetföldrajz Tanszék munkatársa tartja
a magyarság küldetésérôl, és a Kárpát-medence szerepérôl:
„Induljunk ki abból, amit a természetben élô népek vallanak: a Föld egy hozzánk hasonló, gondolkodó élôlény, csak két
számmal nagyobb kabátot hord. A folyók
az ô erei, a talajok a bôre, a kôolaj, kôszén
a zsírja… Mi, emberek ennek a lénynek
vagyunk EGÉSZséges, vagy beteg sejtjei.
A globális felmelegedés azt mutatja, hogy
ez az élôlény beteg, lázas, megpróbál küzdeni a kórokozókkal. Sajnos ezek a kórokozók
mi vagyunk, a mai fogyasztói társadalomba hajszolt emberiség. Harcunk a bolygónk
ellen reménytelen és értelmetlen. Vagy a Föld
nyer, és mi pusztulunk el, vagy mi és a Föld
pusztul bele… Vagy van más megoldás?”
Helyszín: Leendô „Faluház” Tahitótfalu,
Szabadság út 1.
Belépôjegy nincs, ez elôadók tiszteletdíjához való hozzájárulást köszönettet fogadják a szervezôk.
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Gondolatok az iskolába lépés elôtt II.
Helyreigazítás: Az elôzô cikk utolsó
mondata helyesen a következôképpen
fejezi ki a közölni kívánt gondolatot: Az
idôben nyújtott segítség elmulasztása,
nehezen pótolható vagy pótolhatatlan
lemaradást okozhat.
Ezek után pedig folytassuk a korábban
megkezdett gondolatokat. Hiszen mit ér a
ténymegállapítás, ha megoldást nem tudunk javasolni. Mit lehet tenni az elôttünk
álló néhány hónapban? Ha a kisgyermek
logopédiai és/vagy egyéb fejlesztôi ellátásban részesül szülôje gondoskodjon arról,
hogy minden órán jelen legyen, az órán kapott feladatokat pedig naponta 15-20 percig gyakorolják. Ez kezdetben nem könnyû,
de ha a gyermek is tapasztalja, hogy ennek
következtében ügyesebb, sikeresebb, egyre könnyebben rávehetô a gyakorlásra, sôt
igen gyakori, hogy már ô kéri az otthoni
foglalkozást. Ezután az iskolai kötelesség
teljesítése is könnyebben szokott menni.
A fejlesztés során elengedhetetlen a logopédus és/vagy egyéb szakember a pedagógus és a szülô együttmûködése. A fejlesztésre szoruló gyermeknek is befogadónak kell lenni, mert ha ôt nem tudjuk megnyerni nagyon ingatag és kevésbé lesz
eredményes a munkánk, és a haladás tempója pedig lassú.
Az elôzô cikkemben említett tudatosságnak alapvetôen a gyermekkel történô
kommunikáció szabályaiban is meg kell
nyilvánulni: egymásra nézve beszélgessenek, az adott utasításnak, feladatnak is nagyobb súlya van. A szabálytudatról is írtam

az elôzô cikkemben, melynek kialakítása
nem csupán intézményi feladat. A családi
nevelés/minta meghatározó a gyermek
szokásainak, neveltségének, viselkedésének szempontjából. Ezt nem lehet intézményre hárítani. Szem elôtt kell tartani a
szókincsfejlesztés feladatát a mindennapokban, hogy egyes kifejezések beépüljenek a mindennapi szóhasználatba. Nagyon egyszerû példa: azt, hogy szép, hányféleképpen lehet mondani? Hányféleképpen mondjuk naponta? Érdemes ezen
elgondolkodni. Fejlesztô hatású a versek,
mondókák ismételgetése élethelyzetekben. Például szeles idôben, Weöres Sándor: Kis versek a szélrôl címû verse.
Az idegrendszerre és a beszédfejlôdésre
káros hatással van az állandó alapzaj. Mindannyian tapasztaltuk már azt a jelenséget,
hogy akkor is szól a rádió vagy televízió, ha
senki sem hallgatja/nézi. Nagy szüksége
van gyermeknek, felnôttnek egyaránt a
csendre, a háttérzaj nélküli beszélgetésekre. A gyermekeket meg kell tanítani a beszélgetés, társalgás szabályaira.
Az iskolába lépés elôtt, ha lehetôséget
kapnak, szívesen és hosszasan rajzolnak a
kicsik. Ez fontos eszköze az önkifejezésnek, a kéz ügyesítésének, a bennük lévô
kellemes vagy kellemetlen élmények „kirajzolásának”. Jótékony hatású, ha a szülô
is rajzolgat gyermekének.
A pontos napirend minden életkorban
szükséges. A nagycsoportosok esetében
pedig hangsúlyos feladat, jó rászoktatni
ôket az idôben történô lefekvésre, és reg-

gel ne induljanak el üres gyomorral.
Az iskola-elôkészítô foglalkozásnak is
helye van az 5 – 6 évesek életében. Ez
lehet elsôdlegesen érzelmi felkészítés,
amikor a tanítókkal ismerkednek, játszanak. Másrészt olyan fejlesztô tevékenységek sorozata, amelyek az iskolai beválást
segítik, vagy mindkettô együtt. Az egyre
szaporodó ilyen jellegû együttlétek igazolják, hogy létjogosultsága van a megfelelô óvodai felkészítés mellett is.
Az óvodában megkezdett fejlesztés –
amennyiben szükséges – az iskolában folytatódik. Munkám során tapasztalom a
rendszeres, együttmûködésen alapuló fejlesztés hatásait, amely látványos javulásban mutatkozik meg. A szülôk részérôl
gondos odafigyelést igényel, hogy a
fejlesztô feladatok elvégzése és az órákra
történô felkészülés is rendszeres legyen.
Amennyiben a tanulónál felmerül a tanulási nehézség/zavar gyanúja szakértôi
bizottságtól kérünk szakvéleményt. A szakértôi véleményben javaslatot tesznek
például az egyéni haladási tempó figyelembe vételére. Az egyéni haladás tempója néha lassú, az alapismeretek elsajátítására hosszabb idô szükséges. Ezekben az
esetekben a tanító és a logopédus/fejlesztô pedagógus elemzi a helyzetet, a felzárkóztatás lehetôségeit, melybe bevonják a
szülôket is..
A témával kapcsolatos kérdéseit felteheti
a kalmanvali@citromail.hu email címen.
Dr. Kálmán József Mátyásné logopédus,
fejlesztô pedagógus, gyógypedagógus

Áprilisi színek
és hangulatok

Tinédzser
tanácsadó!

Az áprilisi hangulatokat egyértelmûen a
tavaszi virágok színei határozzák meg. Idén
– talán, kissé szokatlan is volt – nem társítottuk e hónapot a húsvéti ünnepkörrel, hiszen már márciusban „jött a nyúl”. A sövények zöldelését, az évelôk hajtásait, a bimbók nyílását azonban nem befolyásolja a
naptár, kizárólag a napfény, a jó idô – s
valljuk be, ezt várjuk mi is. Kimozdulni a
szobákból, gyönyörködni és terepszemlét
venni a kertben, elhelyezni a gyûjtögetett
köveket, virágtartókat, esetleg újítani a növények elrendezésén, vagy elcsábulni egy
útszéli kertészetet látván… Igen, én is ezt
tettem, amikor ezt a virágoskertet alakítottam ki: kedvem szerint kanyarodó kerti
úttal, szabályozván a növények ültetését, s
egyben megakadályozva, hogy séta közben
a sárban tapossak, valamint a gombóccá
nyírt bokrokkal, karcsusított sövénnyel,
melytôl a nap sugarai is szabadabban kö-

Helyszín: Gondozási Központ Szentendre
Sztaravodai u. 2. ( a 11-es út mellett)
Idôpont: Kedd 14-16- óráig

zelítenek a tulipánok, nárciszok, jácintok,
árvácskák és rózsafélék töveihez. Kellemes
kertészkedést kívánok!
P. Fogarasi Dianna enteriôrtervezô

Szakképzett védônôk várják kérdéseidet!
(teljes diszkréció mellett)
Mivel fordulhatsz hozzánk?
– menstruációval kapcsolatos kérdések,
problémák
– pattanások, bôrproblémák
– fogamzásgátlással kapcsolatos kérdések
– szexuális úton terjedô betegségek
– párkapcsolati kérdések ( együtt járás…)
– here és mell önvizsgálata
– bármilyen egyéb panasszal, kérdéssel,
problémával
– …vagy, ha csak szeretnél egy jót beszélgetni…
VÁRUNK lányokat, fiúkat és párokat egyaránt!!
Tomasevits Sándorné védônô
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Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú
Íjász Sport Egyesület rovata
Ahogy a Nap egyre
magasabban jár az égen,
úgy dobban az íjász szíve egyre hevesebben:
vége a teremben való lövészetnek, jöhetnek az igazi edzések, versenyek.
Nemzeti ünnepünkön, hagyományosan
Szentendrén nyitottuk a szezont, ahol a
Turul íjászok versenyén vettünk részt. A
meglehetôsen saras, csúszós terepen egy
jó versenyen vettünk részt, és az eredményeink is nagyon jónak mondhatók.
Pappné Szente Erika, Mészáros István,
Papp Máté harmadik, Nyilas Mihály, Papp
Patrik második, míg újdonsült elnökünk
Papp Karcsi elsô helyezést ért el a kategóriájában.
Nagyon vártuk már, hogy megmérettessük magunkat, lássuk, hogy a téli felkészülésünk hogyan sikerült. Itt szeretnénk
köszönetet mondani Magyar Zoltánnak,
hogy ismét rendelkezésünkre bocsájtotta
a dézsmapincét, hogy folyamatosan edzésben lehessünk.
Egyesületünk Közgyûlést is tartott, ahol
az elôttünk álló feladatok megbeszélése,
különös hangsúllyal a május 3-i versenyünk megrendezésével kapcsolatos feladatokra, volt a fô téma. Ez a versenyünk új
helyen kerül megrendezésre, köszönhetôen Losonczi Benjaminnak, aki e célra
felajánlott számunkra területet.
Megemeltük a tagdíjat 1000 Ft-tal, mert
a Magyar Íjász Szövetség ettôl az évtôl
csak úgy engedélyezi a versenyeken való
részvételt, ha a versenyzô rendelkezik

érvényes versenyengedéllyel. Nos az alapszintû versenyengedély ára 1000 Ft, így
minden tagunk ezt alanyi jogon megkapja.
Új tagok felvételére is sor került. Az új
tagok vállalták, hogy az Egyesületünk közös megmozdulásain kiveszik részüket a
közös munkából és hírnevünknek megfelelô magatartással képviselnek bennünket,
bárhol is járnak az országban.
Április 13-án tartjuk hagyományos háziversenyünket, melynek az a lényege, hogy
mindenki készít egy ötletes célt, meghatározza, hogy milyen feltételekkel, mekkora
távról kell meglôni, majd a legjobb lövônek ajándékot ad. Ezek a versenyek nemcsak jó hangulatúak, hanem a csapat
összekovácsolását is nagymértékben elôsegítik.
Megtalálhatók leszünk áprilisban a Kézmûves és kirakodó vásáron is, ahol az íjászat iránt érdeklôdôket szeretettel várjuk
egy kis lövészetre.
Amennyiben a kedves olvasók közül
valaki úgy dönt, hogy nekünk szeretné
adni az adója 1%-át, hogy ez a hagyományosan magyar, gyönyörû sport itt nálunk
sikeres maradhasson, a fiatal versenyzôink
fejlôdését töretlenül biztosítani tudjuk, azt
megteheti a következô módon:
A kedvezményezett neve: Tahitótfalu
Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sportegyesület. Adószámunk: 18704390-0-13
Reméljük most már az idôjárás is a kegyeibe fogad bennünket, és így szép sikerekrôl tudunk beszámolni a közeljövôben.
-piroga

TLSE
hírek
Az idei lovas versenyek helyszíne a gyönyörû fekvésû Bodor Major.
Díjlovaglás
2008 április 06.
Aranyos kupa
2008 április 20.
Aranyos kupa
2008 május 25.
Aranyos kupa
2008. június 29.
Aranyos kupa
2008. augusztus 23.
Aranyos kupa
Fogathajtás
2008 május 30.

B kategóriás verseny
***

Dáma és Zafír
Fábián Csaba fogathajtónk Dáma nevû kancája egy nagyon szép kanca csikót hozott a
világra.
A kis jövevény az elôkelô Zafír nevet kapta.
Apja az impozáns megjelenésû SiglavyCapriola Zéno nevû lipicai mén.
Nógrády Gábor
TLSE

Halakra vonatkozó tilalmi idôszakok!
A horgászatot kedvelôk az év majdnem minden napját a horgásztavak, folyók
partjain töltik, kivéve, ha jégréteg borítja a
vizet.
Itt a tavasz és az alkalmi horgászok is
egyre többen kiülnek a partra kikapcsolódás és a jó levegô kedvéért.
Az alkalmi horgászoknak a következôk
információként szolgálhatnak:
1. Mit, mikor nem lehet kifogni:
(Dunára érvényes szabályzat, a
horgásztavaknál nincs tilalmi idôszak)
Csuka: február 15–március 31
Sebespisztráng: október 1–december 31
Balin és fogassüllô: március 1–április 30
Kecsege és kôsüllô: március 1–május 31
Ponty, márna és 80 cm alatti harcsa:
május 2–június 15
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Folyami rák: október 16–május 31
2. Legkisebb kifogható méret:
Kôsüllô: 20 cm.
Sebes pisztráng, szivárványos pisztráng:
22 cm.
Ponty, fogassüllô, pisztrángsügér: 30 cm.
Márna, balin, csuka, amur: 40 cm.
Kecsege: 45 cm.
Harcsa: 50 cm.
Folyami rák: 10 cm.
A méretkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta 2 darab, a méretkorlátozással
nem védett fajokból, pedig naponta összesen 5 kg. fogható.
3. Hol találhatók a horgásztavak:
Kisoroszi – Cseres-tó
Pócsmegyer – Pázsit-tó
Duna

A horgásztagok által befizetett tagdíjból,
idôszakonként telepítenek a tavakba halakat. Horgászversenyeket is szoktak a nyár
folyamán rendezni, ami jó szórakozási és
kikapcsolódási lehetôséget jelenthet mindenki számára. Mindenki által kedvelt
folyónkban, a Dunában is sokféle hal található.
4. Hol lehet napijegyet vásárolni:
- a helyszíneken, valamint a Piros Bot horgászboltban, ami Tahiban, a parkolóban
található.
Remélem mindenki kedvet kapott a
horgászatra! Jó fogást kívánok!
Sas József
8. oszt. tanuló
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A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
hulladékszállítási tevékenységhez
felvételt hirdet az alábbi
munkakörökbe:
– gépkocsivezetô, feltétel: C kategóriás
jogosítvány, belföldi árufuvarozói
képesítés, PÁV II., tehergépkocsi
vezetôi gyakorlat,
– rakodó, feltétel: 18 év feletti életkor, jó
fizikai állapot, 8. általános iskolai
végzettség.
Helyismeret mindkét munkakör esetében
elônyt jelent.
Jelentkezni: 2008. április 14-ig
Czár Adrienn üzemvezetônél
(telefonszám: 06-30/5522-977) lehet.

MINDENKIT SZERETETTEL
VÁRUNK TAHITÓTFALUN
A PINTÉRHÁZBA!
(leendô Faluház)
KEDD ESTÉNKÉNT
17 órától 18. 30-ig
JELENÉSEK KÖNYVE KÖZÖS
BIBLIATANULMÁNYOZÁSRA.

Szigetmonostor Község Önkormányzatának
Jegyzôjepályázatot hirdet
építéshatósági – mûszaki ügyintézôi állás betöltésére
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen elôélet,
cselekvôképesség,
- egyetemi vagy fôiskolai szintû
építészmérnöki, építômérnöki
(szerkezetépítô, magasépítô üzemmérnöki)
szakképzettség vagy fôiskolai szintû
településmérnöki (városgazdasági mérnöki)
szakképzettség,
- legalább felhasználói szintû számítógépes
ismeret.
Ellátandó feladatok:
- érdemi döntéshez teljes körû építéshatósági
eljárás lefolytatása,
- építésügyi nyilvántartások vezetése, jelentések készítése,
- építésügyi, mûszaki és településfejlesztési
körbe tartozó önkormányzati feladatok
ellátása.

A BESZÉLGETÉSEKET VEZETI:
Zsíros Anita bibliamunkás

Elônyt jelent:
- közigazgatási szakvizsga,
- építéshatóság területén szerzett közigazgatási gyakorlat,
- gépjármûvezetôi engedély.

Cím: Tahitótfalu, Sportcsarnok
mellett, Szabadság u 2

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes fényképes szakmai önéletrajzot,

Érd: 26-385-543-as
tel. számon.
Áprilisi témánk:
Mi az elpecsételés: kiket , hogyan
és miért fognak Isten angyalai
elpecsételni, mit jelent ez?
A helyszínen könyvek és kazetták
árusítása is lesz,
a témához kapcsolódan.

Ingyenes szakképzések /
felzárkóztató program!

Lépj Egyet Elôre!
Az Állami Foglalkoztató Szolgálat
ingyenes képzéseket hirdet:
- a 6 osztálynál alacsonyabb végzettségûek felzárkóztató képzésben vehetnek
részt, majd szakmát szerezhetnek
- a legalább 6 osztályt végzettek elérhetik
az alapfokú iskolai végzettséget, majd
szakmát szerezhetnek
- az alapfokú iskolai végzettségûek szakképesítést szerezhetnek
- érettségizettek piacképes szakmát szerezhetnek
- elavult szakmával rendelkezôk új szakképesítést szerezhetnek keresett szakmákban
- szakképzettek a keresett szakmákban
magasabb szintû szakképesítést
szerezhetnek
A részletekrôl a Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
tájékoztatja az érdeklôdôket. Tahitótfalun
keressék Ferencsák István családgondozót szerdánként 13 és 15 óra között a
Pintérházban (alakuló faluház)
Tel: 26/ 312-605

- végzettséget igazoló okirat(ok) másolatát,
- három hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban
résztvevôk megismerhetik a pályázó
anyagát.
A pályázó pályázatában adja meg (mobil) telefonszámát.
Illetmény és juttatások a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
meghatározottak szerint.
A pályázat beérkezésének határideje:
2008. április 15.
Elbírálási határidô: 2008. április 30.
A munkakör eredményes pályázat esetén a
kiválasztást követôen azonnal betölthetô.
A kinevezés határozatlan idôre szól, a
próbaidô négy hónap.
A pályázatot zárt borítékban „Építéshatósági –
mûszaki ügyintézôi pályázat” megjelöléssel
Szigetmonostor Község Önkormányzatának
Jegyzôjéhez lehet benyújtani: 2015
Szigetmonostor Fô u 26.

2008. május 31-én
(szombat) nagyszabású
kirándulást szervez az
Ôszirózsa Klub
Úticél:
Nagycenk – Sopron –
Fertôrákos

Jelentkezés:
Katonáné Nyírô Ágnes
Telefon: 26/385-774
(hangposta van)
Váradi Béláné
Telefon: 26/385-905
Nagy Lajosné (lángosos)

Részvételi díj: 6000Ft
(amely magába foglalja az utazás
költségét és a múzeumi belépôket)
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VASTELEP
Ajánlatunk cégek számára:
munkaruha, mezek emblémázása szitázva és hímezve,
reklámajándék emblémázása, reklám-, cégtábla, ponyva, utca- és házszámtábla készítése. Autódekoráció.
Megújult reklámpóló kínálat, Fruit of the Loom
és Sol’s termékekbôl!
Egyedi ajándékok saját fotóról!
Mûhely:
www.dekoralom.hu
Dunabogdány
info@dekoralom.hu
Táncsics M. u. 23.
tel.: 06/20 412 2421
Nyitva: hétfô, kedd, szerda: 10–18-ig,
más idôpontban telefonos egyeztetés alapján!

EZ ITT

AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK
A HELYE!

Anna – Hívjanak bátran!

Cím: 2021 Tahitótfalu,
Tamási Áron utca 1/B.
Telefon/fax:
06-26-585-170,
585-171,
06-20-960-4288

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

Számítógépszerviz

30/9483709

Ô

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Épülettervezés,
kivitelezés

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.

T

DORCA KFT.

Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

TE

38 éves 182/88, jó megjelenésû
iparos ember ingatlannal,
komoly vállalkozással társat
keres korban hozzáillô, vállalkozó
szellemû nemdohányzó hölgy
személyében 36 éves korig
a Dunakanyarban, közelebbrôl
Tahitótfalu és környékérôl.
„Komoly kapcsolat” jeligére.
Jelentkezni lehet a CRONOS
társkeresô szentendrei
irodájában mindennap 8 és 20
óra között hétvégén is a 314700, vagy a 06-30-557-5346-os
telefonon Annánál. Ezentúl
minden kedves komoly,
társkeresô hívását is várom!

Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.
cserepek, gyári áron kiszállítással

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

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…
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Hitelt szeretne?
Segíthetek?
Építkezéshez, új- és használtlakás
vásárláshoz, lakásfelújításhoz, magas
törlesztôrészletû hitelének kiváltásához
és szabadfelhasználású
jelzáloghitelekhez kínálok lehetôséget.

KELEMEN KFT
Már 10 éve a Szigeten

GÁZ, VÍZ, FÛTÉS, VILLANY
SZERELVÉNYBOLT
Tahitótfalu, (bent a szigeten)
Szabadság út 15., Kék Duna Szövetkezet
udvarán (Váci rév felé)
és: Üröm, Ürömi út 33.

• sorbanállás nélkül,
• ingyenes tanácsadással
• sikerdíj nélkül
• ingyenes kockázati biztosítással

Hívjon: Tel/fax: 26-386-721, 26-350-997,
06-30-9515-484

Önnek még nincs biztosítva
az otthona?
Szeretne olcsóbb biztosítást?
Nem tudja, hogyan gondoskodhat
családja biztonságáról?

Az eddigi választék mellett megkeztük
VILLANYSZERELÉSI
termékek forgalmazását!
Kapcsolók, dugajok, vezetékek, kábelek,
dobozok, izzók, megszakítók stb.

Hívjon!

Áruhitel: Magyar Cetelem

Sallai Mónika 30-449-79-19

Fizetés bankkártyával is.

Alapszintû számítástechnika tanfolyam
Számítógép használat, Word, Excel,
PowerPoint, Internet, használata!

Kiscsoportos oktatás (max. 6 fô)
Tanfolyam díja: 16 000 Ft/fô
Érdeklôdni és jelentkezni!
Tel: 06-70/459-3977 vagy 06-20/398-4391
2022 Tahi, Visegrádi út 14.

Nyitva tartás: H-P: 7.30-17. Szo: 7.30-12.00

A VIFA Visegrádi Faipari Kft.
szakképzett munkatársakat
keres, igényes kivitelû beltéri
ajtók gyártásához, az alábbi munkakörökbe:
– Bér- és munkaügyi elôadó
– Asztalos ( bútor- és épületasztalos)
– Bútoripari felületkezelô vagy autófényezô
– Gyártás elôkészítô (mûszaki rajzok és
dokumentációk készítése)
Jelentkezni az alábbi címen lehet:
VIFA Visegrádi Faipari Kft., 2025. Visegrád, Bányatelep
Tel.: 26/398-144; E-mail: recepcio@vifa.hu

MUNKALEHETÔSÉG

Felhívás véradásra!

Jó kézügyességgel rendelkezô
nôi munkaerôt keresünk
visegrádi munkahelyre könnyû,
betanított munkára.
Jelentkezés
a 06-30-9540-898-as számon.

Értesítjük a Tisztelt Olvasókat, hogy 2008.
április 09-én, szerdán 13 órától 17 óráig
Tahitótfalu, Bajcsy-Zs. u. 2. szám alatt a
Népházban véradás lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!
Vöröskereszt Szentendre Körzeti Szervezete
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1% a civil szervezetekért
Tisztelt Adózó!
2008-ban ismét lehetôség van rá, hogy
adójának kétszer egy százalékáról döntsön egy egyház és egy civil szervezet javára. Ha nem rendelkezik az egy százalékokról, azok az állami költségvetésbe kerülnek. Kérjük, adója 1%-át a tahitótfalui civil
szervezetek javára ajánlja fel!
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
2003. május óta bejegyzett szervezet. Legfontosabb rendezvényei: bábszínházak
szervezése, ingyenes nyári gyermekfoglalkozások a Pihenôparkban, Adventi hét,
Hagyományôrzô Kör.
Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, kérjük, ajánlja fel adója
1%-át alapítványunk javára. Támogatását
elôre is köszönjük.
Adószámunk: 18699636-1-13
Az EGYÜTT GYERMEKEINKÉRT
EGYESÜLET 1999. évi megalakulása óta
szervez rendezvényeket elsôsorban a tahitótfalui gyerekeknek. Kiemelt programjaink a gyermeknapi majális és a Mikulás
látogatásának megszervezése.
Kérjük támogassa Egyesületünk céljainak megvalósítását, ajánlja az Együtt
Gyermekeinkért Egyesületnek személyi
jövedelemadója 1%-át.
Adószámunk: 18685406-1-13
A TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY
célja a nehéz helyzetbe került tahitótfalui
lakosok illetve családok támogatása, ha saját közremûködés is tapasztalható az illetôk részérôl. Kérjük segítsenek, hogy
gyôzni tudjon az ôszinte segítôkészség –
az élet valós nehézségeivel szemben, a bizalom – a bizalmatlansággal szemben, a
reális segítô szándék – a naív jóhiszemûséggel szemben. Kérjük ajánlja fel adója
1%-át e szándékra!
Adószám: 18685279-1-13

A TAHITÓTFALUI ARANYSZARVAS
KÖZHASZNÚ ÍJÁSZ SPORT EGYESÜLET a helyi íjászok egyesülete. Évente két
alkalommal megrendezett országos szintû
versenyükkel, valamint az egyesület tagjainak versenyeken elért kiváló eredményeivel öregbítik Tahitótfalu hírnevét.
Kérjük adójuk 1%-át ajánlják fel e szép
magyar hagyományt ápoló egyesület
támogatására.
Adószám: 18704390-1-13
A VOX INSULAE SZIGET HANGJA
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését,
zenemûvek publikálását, elôadócsoportok támogatását tûzte ki célul. Legfontosabb szervezete a Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar, mely rendszeres szereplôje Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek. Adójuk 1%-ának felajánlásával az egyesület és az énekkar
munkáját, valamint a Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét programsorozatát
támogatják.
Adószám: 18704723-1-13
A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY célja
a községünkben tanuló általános iskolás
tanulók gyermekek segítése, az iskolai
nevelô-oktató munka anyagi támogatása,
az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek
javítása. Kiemelt feladatul tûztük ki a
2007-2008-as tanévre az idegen nyelv tanulásának elôsegítését, az iskolai szabadidôs tevékenységek, tanulmányi, sport- és
kulturális versenyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos körülmények között
élô diákok társadalmi esélyegyenlôségének megteremtését.
Az alapítvány céljainak eléréséhez kérjük idén is adójuk 1%-ával támogassanak
bennünket!
Adószám: 18681952-1-13
Vaczó Zoltán

Könyvtár nyitvatartási rend
Hétfô
Kedd

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

Szerda
Csütörtök
Péntek

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

Szeretettel várok minden olvasni és kutatni vágyó fiatalt és felnôttet:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁR –
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda,
páros hét péntek 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, páratlan hét
péntek 8–11; adminisztrációs rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt.
11–12, üzemorvosi rendelés: hétfô, szerda, csüt. 12–13, kedd
11–12, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan
hét péntek 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 387-046 • KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl
I. út 12., III., tel.: 06 1 374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ –
dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763,
ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig •
MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 8.30–17-ig, kedd-csüt.:
8.30–15-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási
kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.),
503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû),
503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda:
8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.:
hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént.
8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és
12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30;
csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva:
hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda,
csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET –
Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG –
Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 •
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 •
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta
Zsuzsana, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET
– tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30,
Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,
Boronkai Gábor, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Képíró Gábor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 1700 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

