
Tisztelt Választópolgárok!

A 2009. február 01-én sorra kerülô  idô-
közi polgármester választással kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Lezárult a jelölt ajánlás idôszaka.  A Helyi
Választási Bizottság a beérkezett ajánlások
alapján az alábbi személyeket vette nyilván-
tartásba polgármester jelöltként, abc. sor-
rendben:

Polgármester jelölt:  
Pörzse Sándor  független 
Dr. Sajtos Sándor Imre független

A jelölések után már csak a választás, sza-
vazás vár ránk, 2009. február 01-én reggel
6.00 órától  este  7.00 óráig.  A szavazáson
mindenki személyesen vehet részt.   Szemé-

lyi igazolványt, lakcímkártyát mindenki
vigyen magával. A mozgásában korlátozott
személy írásban mozgóurnát kérhet. A moz-
góurnát viszont kizárólag a szavazókör terü-
letén tartózkodó (lakcímén)  választópolgár-
hoz  viszi ki a Szavazatszámláló Bizottság 2
tagja.  

A szavazásra kijelölt helyek:
1. Iskola   Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26.
2. Népház Tahitótfalu, Bajcsy Zs. u. 2.
3. Volt bölcsöde/óvoda  Tahitótalu,
Almásy L. u. 17. (Tahi)
4. Óvoda  Tahitótfalu, Almásy L. u. 17.
(Tahi)

A jelölteknek  sok sikert, a választópol-
gároknak megfontolt döntést kíván a 

HELYI  VÁLASZTÁSI  BIZOTTSÁG
és a   HELYI  VÁLASZTÁSI  IRODA

A 2008. december 11-i Képviselô-
testületi ülésen Magyar Gábor és Wágner
Péter képviselô urak nem voltak jelen.
Elsô napirendi pontként Sajtos Sándor
alpolgármester beszámolt a kistérségi tár-
sulás híreirôl: az e-közigazgatás hely-
zetérôl, arról, hogy a kistérség megürült
elnökhelyettesi posztjára csak 2009.
február 1. után választanak új személyt a
településeket képviselô polgármesterek.
A Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium 63 millió forintos támoga-
tást ad Tahitótfalunak (11 millió forintos
önrész önkormányzati biztosítása ellené-
ben) forgalombiztonsági beavatkozá-
sokra, melyek a következôk lennének:
három autóbuszöböl építése buszváró-
val, gyalogátkelôhely építése közép-

Folytatás a 2. oldalon

1 9 7 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Önkormányzati
hírek

A tartalomból:
Önkormányzati hírek 2.

Önkormányzati beszámolók 4.

Polgármester-jelöltek

bemutatkozása 8.

Magyar kultúra napja 9.

A mılt nyomában... 10.

Polgármester választás
2009. 

Boldog, sikerekben gazdag új évet kíván 
minden kedves olvasónak az önkormányzat
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Pintérház (leendô faluház) programjai

2009. január 15-én csütörtökön 18.00 
Faluházi esték címmel Aradi Lajos
elôadása 
Pilis-rejtély 3: Rejtélyes ábrák („Nazca
vonalak”) a Pilisben
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (leendô
faluház)

Az elôadó tiszteledíjához hozzájárulást
elfogadunk!

2009. január 17-én (szombat) 8.30-
10.00 szemvizsgálat
Ingyenes szemvizsgálattal egybekötött
szemüvegvásár
Információ: 061/437-8220

Folytatás a 11. oldalon

Tahitótfalu januári programjai



Folytatás az 1. oldalról
szigettel és sávelhúzással, sárga lámpával az
Ôsz u. – Egri István u. térségében, a Sionhe-
gyi utca térségében a 11. sz. fôközlekedési
úton sávelhúzásos kapuzat létesítése, csapa-
dékvíz elvezetés az Ódry Árpád utca térsé-
gében (szintén a 11. sz. út mentén), járda és
közvilágítás építése az Orgona u. és a Gesz-
tenyesor között. Az együttmûködési szerzô-
dés aláírása folyamatban van.

A hulladékszállítást végzô kaposvári válla-
lat 12%-os díjemelést kívánt bevezetni. A
sziget érintett településeinek polgármeste-
rei (Tahitótfalu, Kisoroszi, Pócsmegyer) tár-
gyalást kezdeményezett, amely eredménye-
ként 6,5%-os, inflációnak megfelelô díjvál-
tozásban történt megállapodás.

Dr. Sajtos Sándor alpolgármester további
egyeztetést javasolt, ahol megfogalmazásra
kerültek olyan lehetôségek, amelyek – Tahi-
tótfalu vonatkozásában –  akár változatlan
díjtételeket is biztosíthatnak. A szolgáltató
január végén, február elején ad választ javas-
latainkra. A kaposvári szolgáltató a Kék Du-
na Szakszövetkezet udvarának területén
szelektív hulladék átrakásra és tömörítésre
kapott mûködési engedélyt az ÁNTSZ-tôl.
Itt lesz mód a nem megfelelô módon elhe-
lyezett szelektív hulladék átválogatására,
majd tömörítésére.

Tahi orvosi ügyelet dolgozói béremelési
kérelemmel fordultak a Képviselô-testület-
hez. Az önkormányzat az ügyelet vagyonki-
mutatásának vizsgálata után, szerzôdésben
rögzített feltételek mellett tudja támogatni
az ügyeletet, a korábbiakon túlmenôen. 

Tóth János jegyzô tájékoztatta a Képvi-
selô-testületet a korábban feltett kérdésére:
az idôközi polgármester választás költségeit
az állami költségvetés fedezi.

December 2-án Idôsek Napja alkalmából
a község köszöntötte Tahitótfalu 70 évnél
idôsebb lakóit. 2008. december 15-tôl a Pol-
gármesteri Hivatal 5 fô közhasznú foglalkoz-
tatottat vesz fel, kistérségi pályázat kapcsán. 

Bizottsági tájékoztatók napirend alatt
elôször Vaczó Zoltán, az Oktatási Bizottság
elnöke számolt be a legutóbbi bizottsági
ülésen elhangzottakról: megtette a költség-
vetési tételjavaslatokat a helyi újság, kábel
TV, honlap tekintetében, a bizottság java-
solja az önkormányzati dolgozók számító-
gépkezelôi tanfolyamra történô beiskolá-
zását, új tahitótfalui képeslapok kiadását, a
testületi ülések jegyzôkönyv-másolatainak
községi könyvtári elhelyezését, az újság
szerkesztôbizottságának átalakítását, a mun-
kában részt nem vevô tagok lecserélését.

A Tildy Zoltán híd keresztelôje apropóján
tervezett hídtörténeti kiadványra 1000
példány készítésére maximum 400 ezer
forint önrész biztosítását vállalta a Képvi-
selô-testület (egyéb támogatók mellett). 

Az Építésügyi Bizottság november 20-i
ülésén az intézmények 2009. évi felújítására
dolgozott ki javaslatot, és a Schell üzletház
vázlatterveit véleményezte.

Pénzügyi Bizottsági ülésen a helyi adók és
díjak 2009. évi változtatására irányuló javas-
latot dolgozták ki. A Népjóléti Bizottság
elnöke, Schottner Jánosné beszámolt az Idô-
sek Napjáról. A Népházban 150 fôre terítet-
tek, és csupán 6 üres hely maradt. Ez is mu-
tatja, hogy az ünnepség kinôtte a Népház
nagytermét, jövôre lehet, hogy más hely-
színt kell keresni, mert egyre többen jönnek
el megnézni az óvodások, iskolások idôsein-
ket köszöntô mûsorát.

2009. szeptember 1-ével vissza kell adni a
római katolikus egyháznak a Béke utcai
ingatlant, melyet jelenleg iskolai ebédlô-
ként, illetve iskolai-községi könyvtárként
hasznosít a község. Mivel az épületekre
szüksége van a falunak, ezért további bér-
lésének feltételeiben meg kell állapodni.

A Képviselô-testület 2008. évi munkájá-
nak értékelését a december 18-i ülésére na-
polta el.

A Testület elfogadta a 2009. évi munka és
üléstervét. (A 2009. évi munka és ülésterv
olvasható az újságban.)

A Képviselô-testület elfogadta a helyi
díjakról szóló rendelet módosítását Pénz-
ügyi Bizottság által javasolt módon. Az ön-
kormányzati tulajdonú lakások és helyi-
ségek bérleti díja 15%-kal emelkedett. A
Tornaterem bérleti díja a jelenlegi 4.000
forintról 6.000 forintra emelkedett órán-
ként, helyi csapatoknak ebbôl 1.000  forint
kedvezmény jár. A helyi csapatoknak 2.000
forint kedvezmény adására vonatkozó
kiegészítô javaslatot a Testület nem támo-
gatta. A Sportház és a Népház terembérleti
díja 15%-kal emelkedik 2009. január 1-tôl. A
Képviselô-testület a Faluház igénybevételé-
re is megállapított bérleti díjat: 2.000 Ft.
óránként. Helyi civil szervezetek azonban
hetente egyszer ingyenesen használhatják
azt. A Községi Tájékoztatóban megjelenô
hirdetések díja nem változik. A közterület-
foglalási díjak egységesen 15 %-kal emelked-
nek, kivéve az „önálló hirdetôberendezé-
sek”, mert azok kihelyezési díja 30%-kal nö-
vekszik. A helyi adók (építményadó, iparû-
zési adó, idegenforgalmi adó) mértéke nem
változik 2009. évben.

A kéményseprôipari szolgáltatások 7,4%-
os emelésére a szolgáltató által tett javasla-
tot a Testület nem fogadta el, 6,5%-os eme-
lést tartott elfogadhatónak.

Az Ereszvény-Cinke-Hermann Ottó utca
lakói (41 ingatlan tulajdonos) kérik az Eresz-
vény utca egyirányúsításának megszûn-
tetését az érintett szakaszon. (Korábban la-
kossági beadvány kérte az egyirányúsítást.)

A Képviselô-testület Magyar Gábor írásos
kérelmét nem hagyta jóvá, amelyben 150
ezer forintot kér autófeltörés során ellopott

orvosi táskájában lévô orvosi mûszerek,
eszközök pótlására. 

Az orvosi rendelôk fûtési költségeinek
50%-os támogatását biztosítja a Testület.

Cserker-Top Kft. hóeltakarítási szerzôdé-
sének díjainak 5 %-os emelkedését a Testü-
let elfogadta. 

Testvérvárosi kapcsolatok ápolására lehet
pályázni. Laino Borgo olasz település nyár
eleje óta nem válaszol megkeresésünkre.
Még egyszer próbálkozunk, ha nem tudjuk
felvenni velük a kapcsolatot, akkor egyéb
alakuló testvértelepülési lehetôségeket kell
felkarolni (Szôlôsgyula, Haraszti).

Sz. J.
A 2008. december 18-án megtartott

Képviselô-testületi ülésen Magyar Gábor,
Nagyházú Miklós, Szabó Judit és Verebes
Sándor képviselôk nem vettek részt.

Elsô napirendi pontként a Képviselô-tes-
tület dr. Sajtos Sándor alpolgármester beszá-
molóját hallgatta meg Tahitótfalu Önkor-
mányzat Képviselô-testületének 2008-ban
végzett munkájáról. (A beszámoló szövege
olvasható az újságban.) Az elmondottakat a
Testület egyhangúlag elfogadta.

Második napirendként az Eperfesztivál és a
Nyárbúcsúztató rendezvények lebonyolítá-
sára kiírt pályázatról született döntés. A bon-
tóbizottság megállapította, hogy a Magyar
Kulináris Marketing Kft. a kiírásban szereplô
minden iratot csatolta a pályázathoz, míg
Greznár Oszkár Rudolf egyéni vállalkozó több
ponton is hiányos pályázatot nyújtott be. A
bontóbizottság jegyzôkönyvét megismerve a
Kulturális Bizottság a Magyar Kulináris
Marketing Kft. pályázatát javasolta elfogadni.
Miután a Képviselô-testület elvetette, hogy
hiánypótlásra lehetôséget adjon, a Testület 5
igen szavazattal 4 tartózkodás mellett elfogad-
ta a Kulturális Bizottság javaslatát. A Magyar
Kulináris Marketing Kft. az Eperfesztivál
lebonyolítására 6.115 e Ft-ot, míg a Nyárbú-
csúztató lebonyolítására 2.500 e Ft-ot ajánlott.

Harmadik napirendi pontban, az „Egye-
bek” között tájékoztatás hangzott el az
Ereszvények úton történt csôtörés okozta
partfalomlás helyreállítási munkáival kap-
csolatban. A DMRV és minden érintett be-
vonásával az Önkormányzat megkezdte a
megoldásról való egyeztetést.

A Képviselô-testület elutasította Harmath
András kérését, mely szerint a Tahi Szabad-
ság tér 1. számon található zöldség-gyü-
mölcs bolt alatti közterületet szerette volna
megvásárolni vagy tartós haszonbérletbe
venni. A Képviselô-testület a bérletet továb-
bi egy évre meghosszabbította.

Kérelem alapján foglalkozott a Képviselô-
testület a Tahitótfalu Kossuth Lajos utca 30.
(volt Videotéka) alatti üzlethelység ügyével,
melyben egy leendô bérlô egy melegkony-
hás büfét szeretne mûködtetni. Amennyiben
a jelenlegi bérlô lemond bérleti jogáról, a
Testület érdemben foglalkozik a kérelemmel.
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Tahiban a Hosszúmezô utcában található
önkormányzati telek ügyében dr. Papp
Dénes nevében eljáró ügyvéd arról tájékoz-
tatta a Képviselô-testületet, hogy az ingat-
lanért az Önkormányzat által kért 7,5 millió
forint vételárat elfogadja, de azt több rész-
letben szeretné kifizetni. A kért részletfize-
tési feltételeket a Testület nem fogadta el,
további egyeztetés után a következô testü-
leti ülésen születik döntés az ügyben.

A Pilis Security Kft. Ifjúság út 11. szám
alatti bérleményével kapcsolatban a Testü-
let korábban határozott, hogy akkor
hosszabbítja meg a bérleti szerzôdést, ha a
cég rendezi a Béke úti bérlemény elmaradt
villanyszámláit. A Kft jelezte, hogy a szám-
lákat befizette, de az Elektromos mûvek ezt
még nem igazolta vissza. A Képviselô-tes-
tület négy hónapos határidôt adott a szük-
séges igazolások beszerzésére, és az Ifjúság
úti bérlemény díját 10 e Ft-tal megemelte,
így 2009. évre 50 e Ft/hó a díja.

Dr. Magyar Gábor kérelme alapján, az ér-

vényben levô szerzôdés értelmében, a
Képviselô-testület a rendelôben használatos
nyomtató vásárlására 150 e Ft-os keretet biz-
tosított.

A Magyarországi Baptista Egyház kérelem-
mel fordult az Önkormányzathoz, hogy a
nyári idôszakban mintegy 130 fôre igényel-
nének étkezést a községi konyháról. A Tes-
tület a januári ülésen a pontos számadatok
és költségek ismeretében dönt az ügyben.

Alpolgármester úr tájékoztatta a Testüle-
tet, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordiná-
ciós Központ által kiírt pályázaton elnyert
63 millió forintos összeg felhasználásával
kapcsolatban módosításra van szükség. A
pályázat ugyanis nem támogathat önkor-
mányzati vagyongyarapodást, ez a 11-es út
mentén tervezett járdaépítést érinti. Ez a
tétel így kikerül a megvalósítandó terveink
közül, de a megnyert pénz nem vész el,
korábban megépített két buszöböl kerül tel-
jes felújításra és hosszabb vonalon készül el
a vízelvezetés. A módosítást a Képviselô-

testület egyhangúlag elfogadta.
A Testület elfogadta a Tahitótfalu Sport

Egyesület kérelmét, mely szerint a Sport-
csarnokot 2009. január 9. és február 27. kö-
zött heti egy órában ingyenesen használhatja.

A Képviselô-testület döntött az óvodave-
zetôi pályázat kiírásáról. (A kiírás szövege
olvasható az újságban.)

A „Tahitótfalu konyhai falvédôi az 1900-
as évekbôl” címû kiadvány újra kiadásáról
döntött a Testület. A második kiadás 1000
példányban készül 336 e Ft értékben.

A Sportöltözô mûködésérôl esett még szó
az Egyebek napirendben. A Testület a tisz-
tázatlan felelôségi viszonyok és az energia-
takarékosság (épület fûtése télen) szem elôtt
tartása miatt feladatul tûzte ki, hogy kidol-
gozza az épület üzemeltetési és mûködtetési
rendjét, és „gazdát” talál az épületnek.

A Testület zárt ülés keretében két ügyben
szociális alapon nyújtandó támogatásról
döntött összességében 120 e Ft értékben.

Vaczó Zoltán
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2008. évi összesítô adatok
2008. évben született 22 fiú, 26 leány,
összesen 48 gyermek
Megszülettem!
2008. december 09-én, nevem: 

Maholányi Márton Pál
2008. december 19-én, nevem: Kristály Fülöp
2008. december 24-én, nevem: 

Rácz Lujza Izabella
2008. december 28-án, nevem: 

Csörgi Kyra Emília
2008. december 28-án, nevem: Rédl Ákos
2009. január 03-án, nevem: Nagy Nikolett
2008-ban házasságot kötött 28 pár.

Elhunyt 2008 évben összesen 40 fô, név-
szerint abc sorrendben a következôk:

Az elmúlt idôszak halottjai:
Laksner Lászlóné 91 éves Szabadság tér 4.
Szûcs Istvánné 79 éves, Mezô Imre út 12.
Kovács Antal 65 éves, Dózsa Gy. út 42.
Nyugodjanak békében!

Elhunytak életkor, nemenkénti meg-
oszlása és átlagéletkor:

év nô férfi összesen
0-39 1 1 2
40-49 1 4 5
50-59 1 1 2
60-69 6 4 10
70-79 2 6 8
80-89 11 1 12
90 1 0 1
Összesen 23 17 40
Átlagéletkor 72,5 62 68

Anyakönyvi hírek Tisztelt
Szerkesztôbizottság!

A Községi Tájékoztató decemberi számá-
ban megjelent írásokkal kapcsolatban több
pontban helyreigazítást kérek, ugyanis az
abban leírt információk tévesek.

1. Dr. Sajtos Sándor alpolgármester úrnak
a Pénzügyi Bizottság elnökeként megtett
javaslatom a jutalmazásával kapcsolatban
másfél hónapi alapilletmény volt, a két
hónap egyéni képviselôi indítvány, végül a
Képviselô-testület ezt támogatta.

2. Kérelmében a Bodor és Fiai Kft. nem
bérleti díj csökkentést kért, hanem a bérleti
díj teljes elengedését, amit nem áll mód-
jában fizetni a forgalom 90%-os csökkenése
miatt. A döntés a következô volt: A Kép-
viselô-testület a bérleti díj megfizetésétôl
nem tud eltekinteni, nem áll módjában azt
elengedni, de a további tárgyalásoktól nem
zárkózik el.

3. Az OPTIMA jegyünk, mint betétforma
megszûnt, megtakarításunk 91 napos fu-
tamidejû 11,44 %-os kamatozású, továbbra
is a  számlavezetô OTP-nél van elhelyezve.

Gaál Sándorné – Pénzügyi, Ügyrendi,
Ellenôrzô Bizottság elnöke

Óvodavezetôi pályázat
Tahitótfalu Község Önkormányzatának

Képviselô-testülete pályázatot hírdet a helyi
napközi otthonos óvoda vezetôi állására.

Részletek a község honlapján  www.tahi-
totfalu.hu és a Polgármesteri Hivatalban.

Érdeklôdni: Tóth János jegyzô (26) 585-112

Alanyai Rozália
Antal István
Barnadi Tibor
Bászler Miklósné
Bencsik András
Budai Gizella
Csereklye Istvánné
Debreczeni Lajos
Elsik Lászlóné
Fanczal István
Hártó Istvánné
Hosszú Béláné
Jáhner János
Kiss Sándorné
Kordács Gábor
Kovács Antal
Kövesdi Teréz
Král Anita
Kristóf Lászlóné
Laksner Lászlóné

Marjai Sándor
Mészár Árpádné
Németh Mihály
Nyikos Ernô
Rajos László
Rezsnyik Erzsébet
Sárközi Lajosné
Sas Elisabeta
Sípos Zoltán
Sörös Tóth István
Sywa István
Szegedi Jánosné
Szente Istvánné
Szokolai László
Szûcs Istvánné
Szûcs Istvánné
Tóth Ferencné
Váczi Julianna
Vaczó Mihályné
Váradi Ferenc
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A Képviselô-testület a 2008 évi  munka- és
üléstervének megfelelôen végezte munkáját.
Az abban szereplô valamennyi napirendi pon-
tot, beszámolókat napirendre tûzte, illetve
azokat a testületi üléseket megelôzôen újab-
bakkal egészítette ki.

A Képviselô-testület a mai napig 24 testületi
ülést tartott, ebbôl rendkívüli ülések száma 9.
(2/2008, 4/2008, 5/2008, 8/2008, 9/2008,
17/2008, 18/2008, 19/2008, 22/2008). A
Képviselô-testületi ülésekrôl a jegyzôkönyvek
elkészültek, a Közigazgatási Hivatal számára
továbbításra kerültek. Elôzetesen megküldött
meghívóban szereplô testületi ülés egyetlen
alkalommal sem maradt el, azaz minden eset-
ben határozatképes volt.

Az önkormányzati törvénynek, illetve az
SZMSZ-nek megfelelôen a lakosság, a társadal-
mi szervezetek közvetlen tájékoztatása érdeké-
ben falugyûlést (7/2008), falufórumot (10/2008),
és közmeghallgatást (23/2008) tartott.

A Képviselô-testület a megtartott 24 testületi
ülésen 221 határozatot hozott. A Képviselô-
testület 12 rendeletet alkotott,  hatályon kívül
helyezett 3 rendeletet (1/2008/I.18.) hulla-
dékkezelési díjrendelet, (4/2008./II.15.) téríté-
si díjakról szóló rendelet, ( 8/2008./III.21.) szo-
ciális ellátások rendelete. Módosításra került 6
rendelet, 2007. évi költségvetés  módosítása,
hulladékkezelési díj módosítása, helyi adók
módosítása, SZMSZ, szociális ellátásásokról
szóló rendelet, és a köztisztaság fenntartásáról
szóló rendelet módosítása.

6 bizottságunk összesen 45 ülést tartott, a
Népjóléti Bizottság 11, Környezetvédelmi, Me-
zôgazdasági és Katasztrófaelhárítási  Bizottság
3, Pénzügyi, Ügyrendi és Ellenôrzô Bizottság 8,
Kulturális, Oktatás és Sport Bizottság 11, Okta-
tási, Informatikai és Tájékoztatási Bizottság 5,
Építési, Településfejlesztési Bizottság 8 alka-
lommal ülésezett.

2008-ban intézményeink jó színvonalon tel-
jesítették oktató-nevelô tevékenységüket, isko-
lásaink sikeresen szerepeltek tanulmányi
versenyeken.

Településünk minden állami ünnepet  igé-
nyesen szervezett formában, nagy érdeklôdés
közepette tartott meg. Minden jelentôs kul-
turális rendezvényünk a hagyományokat ápol-
va öregbítette Tahitótfalu elismertségét.

Településünk önkormányzata számára nagy
segítséget jelentett a civil szervezetek aktív
szerepvállalása a sport és kulturális rendezvé-
nyek megszervezésében, lebonyolításában.

Tahitótfalu Községi Ökormányzat 2008. évi
költségvetésében tervezett karbantartási, fel-
újítási keret terhére több intézményben elké-
szültek a munkák a nyári szünidô alatt.

Tahitótfalu óvodában tervezett tetôcsere el-

maradt, mivel az öt meghívott kivitelezô egyike
sem vállalta a munkát a kiírásban szereplô
feltételek mellett. A meglévô jogerôs építési
engedély alapján így csak a következô évben
tudunk új közbeszerzési eljárást lefolytatni

Bajcsy-Zs. utca felújítása július 15-ig befe-
jezôdött.

Tahi óvoda felújítását elkezdtük, erre az évre
tervezett munkákat befejeztük. Olyan munká-
kat terveztünk alapvetôen, amelyek sikeres
pályázat esetén is megvalósításra kerülnének.
„Bölcsôdei” épületrész valamennyi nyílászáró-
ját újakra cseréltük, a felsô épület mindkét
vizesblokkját felújítottuk.

A Központi iskolában is több nyílászárót ki-
cseréltünk, a Népházban a parketta csiszolása
elkészült, az Orvosi rendelô járdájának, ablakai-
nak javítására, a Konyha festésére, mázolására
is sor került. Elkészült az iskola elôtti parkoló
burkolata.

Megépült a Bem utca burkolt vízelvezetô
árka, és az Orvosi ügyelet elôtti részen kialakí-
tásra került egy esztétikus fedett gépkocsibeál-
ló, ezzel javítva a kiszállások idôigényét téli
idôszakban. 

Az utak kátyúzását, javítását július közepén
kezdtük. Ebben az évben 2 000 m2 felületen
történt burkolatjavítás. A Cserfa, Nyulas, Viseg-
rád, Nefelejcs utcák egyes szakaszain szik-
kasztók, vízelvezetô árkok készültek. Több út,
patakmeder szakasz tisztításra került, ezeket
részben pályázati forrásból fedezzük.

Három pályázatunk forráshiány miatt elu-
tasításra került (iskola-óvoda felújítás, 8 tanter-
mes iskola építés, faluközpont kialakítása). A
belterületi utak kiépítésére beadott anyagunkat
a kiíró formailag befogadta, értékelési, bírálati
szakaszban van. Ebben az évben uniós pályáza-
tokra összességében 540 ezer forintot költöt-
tünk. Állami szintû pályázatokon összesen 13,5
millió forint vissza nem térítendô állami támo-
gatást kaptunk, további 63 millió forint  céltá-
mogatást kaptunk buszöblök építésére és
felújítására, gyalogátkelôhely, közvilágítás ki-
építésére, felszíni csapadékvízelvezetést szol-
gáló mûtárgyak kiépítésére.

A költségvetésben tervezett beruházásaink
egy része nem teljesült (Petôfi S. utcai Óvoda,
Sportcsarnok, Polgármesteri Hivatal). Ennek
alapvetô oka abban keresendô, hogy a közbe-
szerzési törvények elôírásai, a költségvetési
rendeletünk, az SZMSZ, a Képviselô-testület
által alkalmazott munkamódszer nem minden
esetben tett lehetôvé operatívabb, a beruházá-

sokra vonatkozó munkát.

Tahitótfalu Község Önkormányzatára ki-
egyensúlyozott gazdálkodás jellemzô, az ön-
kormányzati törvényben elôírt kötelezôen
elvégzendô alapfeladatok teljesültek. A pénzü-
gyi tervekben szereplô felújítási munkák 60%-
a elkészült, az önkormányzati adóbevételek
112 %-ban teljesültek. A testület gondoskodott
az önkormányzat megtakarított pénzösszegé-
nek lekötésérôl a legkedvezôbb kamatfel-
tételekkel.

Tahitótfalu Önkormányzatának
Képviselô-testülete

BESZÁMOLÓ TAHITÓTFALU ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Beszámoló a Pénzügyi,
Ügyrendi, Ellenôrzô

Bizottság
2008. évben végzett

munkájáról

A négy képviselô tagból és két külsôs tag-
ból álló bizottság az elmúlt évben nyolc
bizottsági ülést tartott.

Az ülések mindegyike nyílt ülés volt, nem
volt olyan napirendi pont, mely zárt ülést
indokolt volna. Határozatképtelenség miatt
ülést halasztani nem kellett.

Azokhoz a testületi döntésekhez, me-
lyekhez a törvény által elôírtan bizottsági
javaslat, véleményezés kell, a bizottság min-
den esetben határidôre elvégezte feladatát,
azokat minimális módosítással a Képviselô-
testület elfogadta.

A bizottság folyamatosan figyelemmel
kísérte a költségvetés, az adóhelyzet alaku-
lását, megállapításairól beszámolt a Képvi-
selô-testületnek.

Kiemelt figyelemmel kísérte a határoza-
tok végrehajtását, rámutatva az esetleg ta-
pasztalt hiányosságokra.

Bizottsági elnökként az általam vezetett
bizottság munkáját jónak értékelem, és ezú-
ton is szeretném minden bizottsági tagnak
az elvégzett munkát megköszönni.

Falunk lakóinak BÉKÉS, BOLDOG ÚJ
ESZTENDÔT kívánok, kitartást a nehéz-
ségek, gondok elviselésében, és megértést
egymás iránt.

Tisztelettel:

Gaál Sándorné – Pénzügyi, Ügyrendi,
Ellenôrzô Bizottság elnöke  
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Tisztelt Olvasók!

Engedjék meg, hogy az Építési és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság elmúlt évi tevé-
kenységérôl és az elôttünk álló feladatok-
ról rövid tájékoztatást adjak.

Bizottságunk egyik jelentôs feladata volt
a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata,
illetve módosításának elôkészítése. Az
anyag elkészült, jelenleg egyeztetési fázis-
ban van, így remélhetôleg rövidesen a
sokak által kért módosított HÉSZ lép
életbe.

Intézményeink állapotát látva a Bizott-
ság az elmúlt évben a korábbiakhoz ké-
pest egy magasabb felújítási keretet java-
solt a költségvetésbe. Így közel 40 millió
forint állt rendelkezésre a felújításokra.
Ebbôl a következôk valósultak meg: 

- Tahi Óvoda felsô épületében két vizes-
blokk, a melegvíz ellátás és a fûtés egy
részének korszerûsítése. Az alsó épület
nyílászáróinak cseréje, illetve kisebb
belsô felújítások.

- Az iskola három tantermének világítás
korszerûsítése, bejárati ajtóinak cseréje,
és az épület elôtti parkoló felújítása.

- Az Orvosi rendelô udvarának rendbeté-
tele, úgy, mint járda építése, terasz fel-
újítása, kapu felújítása, parkosítás, az
épület hátsó vizesedô falának felújítása
és a fûtés szakaszolhatóvá tétele. 

- Az Orvosi Ügyeletnél elkészült egy gép-
kocsi beálló.

Terveink között szerepelt még a Tót-
falusi Óvoda régi szárnyának tetôcseréje,
de a közbeszerzési pályázatra a megadott
határidôre nem érkezett értékelhetô aján-
lat, így ezt el kellett halasztanunk.

Több jelentôsebb pályázatot adtunk be,
ezek a következôk voltak:

- Tahi Óvoda és a Kossuth L. utcai Iskola
felújítására mintegy 200 millió forint
értékben

- Egy 8 tantermes új iskola építésére kb.
350 millió forint 

- Belterületi utak építésére mintegy 185
millió forint értékben

Az összes pályázatunkat befogadta a ki-
író, az eredményhirdetésnél azonban for-
ráshiányra való hivatkozással egyiket sem
támogatta.

Az utas pályázat újra megjelent – igaz,
módosított feltételekkel –, ezért a meg-
lévô terveinket átdolgoztuk és újra bead-
tuk azokat. A magam részérôl azonban úgy
gondolom, fel kell készülnünk arra, hogy
esetleg most sem nyerünk. Meg kell
teremtenünk annak a lehetôségét, hogy
önerôbôl – ami valószínûleg a lekötött, de
eddig még igénybe nem vett hitelkeret
terhére történhet – járhatóvá tegyük eze-
ket az utcákat.

Az, hogy milyen minôségû utat tudunk
építeni, az függ attól is, hogy az ott élôk, –
esetleg egy mindenki által elfogadható
mértékben – hozzá tudnak-e járulni a költ-
ségekhez. 

Az intézményeink felújítása során a le-
hetôséghez képest, azokat a munkákat vé-
gezzük el elôször, amivel energiát tudunk
megtakarítani, ezért terveink között szere-
pel pl.: az iskola fûtés korszerûsítése és
hôszigetelésének javítása is. 

Egy dolgot még szeretnénk megemlí-
teni. Elkészíttettük a falut védô árvízvédel-
mi gát terveit. Idôközben megjelent egy
pályázat gátépítésre. Ahhoz, hogy a pályá-
zaton indulni tudjunk, a gát nyomvonal
által érintett közel 100 tulajdonosnak egy
nyilatkozatot kellene aláírnia. 

Ez ügyben már többször kereste meg az
Önkormányzat az érintetteket levélben,
de eddig mindössze 42 választ kaptuk. Az
ügy fontosságára való tekintettel Én kérek
mindenkit, hogy tegye meg ezt.

Végül, de nem utolsósorban szeretném
megköszönni mindazoknak, akik legyenek
akár külsôs bizottsági tagok, vagy egysz-
erûen csak egy ötlettel vagy kérdéssel hoz-
zánk fordulók, hogy munkánkat segítet-
ték,

Kérem, tegyék ezt a jövôben is.

Köszönettel és Tisztelettel

Csörgô Mihály
A Bizottság elnöke

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍTÉSI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

BIZOTTSÁG ELMÚLT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÔL

Az Oktatási,
Informatikai és
Tájékoztatási

Bizottság 2008. évi
beszámolója

A 2008-as év a bizottság átalakulásával
kezdôdött. Miután bizottságunk tagja, Kép-
író Gábor lemondott képviselôi mandá-
tumáról, helyét Szabó Judit képviselô foglal-
ta el. Hiányzás miatt 2008-ban nem maradt
el ülés, ami sajnos 2007-ben még nagy gon-
dot okozott. Bizottságunk a munkatervében
szereplô hat ülésbôl ötöt megtartott. Sok
téma terítékre került, tárgyaltunk a Duna-
kanyar televízióval kötendô szerzôdésrôl, a
faluról szóló mûsorok tartalmáról, for-
májáról. Elkészítettünk egy segédanyagot,
mely használatával terveink szerint az önko-
rmányzati hirdetések és a programokra való
felhívások pontosabban szerkeszthetôk.
Több elképzelésünket sikerült megvalósíta-
nunk, voltak azonban ötletek, amelyek az
„asztalfiókban maradtak”. Elmaradt augusz-
tusi ülésünk témája az iskoláról szóló beszá-
moló meghallgatása és véleményezése lett
volna, de ezt a beszámolót a Képviselô-
testület augusztusi ülésén meghallgatta és
elfogadta.

A két legfontosabb információs portál, a
Községi Tájékoztató és a honlap. A telepü-
lés újsága a jól megszokott rendben, havon-
ta jelent meg. Továbbra is gond azonban a
terjesztés, amire sajnos még mindig nem
találtuk meg a mindenki számára elfogad-
ható megoldást, bár a honlapon is elérhetô
minden megjelent szám. Honlapunk napra-
kész, mind az önkormányzati hírek, mind a
programok rendszeresen frissülnek.

2008-as, az oktatással összefüggô felada-
taink a Kistérségi Közoktatási Intézkedési
Terv elôkészítése, véleményezése, valamint
az óvodavezetôi pályázat kiírásának elô-
készítése volt. Lemaradásunk az informatika
terén érhetô leginkább tetten.

2009-ben továbbra is figyelemmel kísér-
jük, a Községi Tájékoztató és a honlap
mûködését, fontos feladatunk lesz az óvo-
davezetô választás lebonyolításának koor-
dinálása. E mellett szeretnénk az informati-
ka terén felhalmozott lemaradásainkat
pótolni, ötleteinket, elképzeléseinket minél
teljesebben megvalósítani.

Vaczó Zoltán
a bizottság elnöke



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 0 9 .  J A N U Á RÖnkormányzat

6

Általános napirendek:
1. Tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekrôl, a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról
2. Bizottságok tájékoztatója
3. Tulajdoni ügyek 

Január 22.
1. Tájékoztató  a konyha mûködésérôl
2. A költségvetés elôkészítése 
3. Köztisztviselôk teljesítmény
értékeléséhez feladat meghatározás
4. Rendezvényterv elfogadása
5. Tájékoztató a gyermekorvosi-fogorvosi
ellátásról
Február 12.
1. Költségvetés elfogadása
2. Tájékoztató  a Falugondnok
tevékenységérôl 
3. Községi kitüntetésekrôl döntés
Február 
Falugyûlés
Napirend:
1. Tájékoztató a költségvetésrôl

Március 05.
1. Március 15-i ünnepségek elôkészítése
2. Beruházások elôkészítése
3. Tájékoztató a rendôrség munkájáról
Április 2.
1. Intézményi felújítások elôkészítése
2. Civil szervezetek pályázatai
3. Önkormányzati rendezvények
elôkészítése
Április 30.
1. A 2008. évi költségvetés zárszámadásá-
nak elfogadása 
2. Helyi rendeletek felülvizsgálata 
3. Óvoda vezetô kinevezése
Május 21.
1. Beszámoló a Gyámügyi feladatok
ellátásáról
2. Tájékoztató az Általános Iskola és az
Óvoda mûködésérôl
Június 18.
1. Parlagfû mentesítési program
2. Tájékoztató a Tûzoltóság mûködésérôl
Július 9.
1. Pályázatokról tájékoztatás

2. Tájékoztató az ÁNTSZ és az
Állategészségügy mûködésérôl.
3. Beszámoló az Eperfesztiválról
Augusztus 27.
1. Tájékoztató a felnôtt háziorvosi ellátásról
Szeptember 10.
1. A költségvetés 1/2 éves teljesítésérôl
tájékoztató
2. Tájékoztató a nyári karbantartás végre-
hajtásáról
Október 08.
1. Október 23-i ünnepség elôkészítése
2. Tájékoztató a Civil szervezetek
mûködésérôl
November 05.
1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal
pénzügyi és adóügyi feladatainak ellátásról
2. Adó és díj rendeletek felülvizsgálata
November 24.
KÖZMEGHALLGATÁS 
1. A költségvetés 3/4 évi beszámolójának
elfogadása
2. A 2010. évi költségvetési koncepció
elfogadása
3. Egyebek
December 03.
1. Éves munka értékelése 
2. Következô évi munkaterv elfogadása

TAHITÓTFALU KÖZSÉG KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK

2009. ÉVI MUNKA ÉS ÜLÉSTERVE (TERVEZET)

Távozott a kistérségi irodavezetô 
2008. november 18-ával távozott a kistér-

ség munkaszervezetének vezetôje. Dr. Vá-
mos Attila közel két évig irányította a kis-
térségi irodát. Vezetése alatt regionális szin-
ten is egyedülálló pályázati sikereket köny-
velhetett el a társulás. 

A sok sikeres projektet azonban beárnyé-
kolták a kistérségek sajátos – a közigazgatás
rendszerén kívüli – létébôl fakadó visszás-
ságok, és a bevételi oldal tervezhetetlensé-
ge. Az egyik évben még létezô normatívákat
– amint erre a 2009. évi költségvetési
törvénytervezet is bizonyítékul szolgál – a
kormányzat a következô évben könnyedén
megvonhatja, így a nagy nehézségek árán
felállított kistérségi szervezet költségei az
amúgy is kivéreztetett önkormányzatokra
háramlanak vissza. A távozó irodavezetô
elmondása szerint legalább ekkora problé-
ma, hogy a kistérségi társulás döntései nem
kötelezôek az egyes településekre, így a
meghozott térségi határozatoknak gyakran
nagyon nehéz érvényt szerezni. Mindezek
olyan külsô körülmények, melyek a leg-
nagyobb szakértelem és jó szándék ellenére
is kiszámíthatatlanná teszik a kistérségek
mûködését. A lemondott irodavezetô távo-
zását tehát elsôsorban azzal indokolta, hogy
személyében már nem tudott felelôsséget
vállalni a kistérségi szintû közszolgáltatások
fenntarthatóságáért. A szakember az üzleti
életben folytatja karrierjét. Kistérségi fela-

datkörét megbízott irodavezetôként én
látom el a szükséges pályáztatási eljárás
lefolytatásáig.

Közmunka program 
Kistérségünk 10 %-os önrész biztosítása

mellett 8 millió Ft-ot nyert a „Téli közmun-
kaprogram” pályázaton, melybôl 35 munka-
nélküli, közülük több mint a fele rendszeres
szociális segélyezett, alkalmazása válik lehe-
tôvé két hónapon át. A programban 12 tele-
pülés vesz részt, a közmunkások pedig a
szociális gondozás, az intézmény karban-
tartás és a kommunális feladatok ellátásában
mûködnek közre. Ez nagy segítséget jelent
nemcsak a településeknek közfeladataik
ellátásában, hanem azoknak a munka nélkül
maradt polgártársainknak is a téli hónapok
munkalehetôségben szegényebb, de kiadá-
sokban bôvelkedô idôszakának áthidalá-
sához.    

Pályázatok
Társulásunk 2008 évben 12 pályázatot

nyújtott be, melybôl 9-et el is nyert. Így
ebben az évben a kulturális rendezvé-
nyekhez, a pedagógia programokhoz, a
közmûvelôdési és informatikai munkatár-
sak alkalmazásához illetve a közmunkához
közel 21 millió Ft támogatást nyertünk.
Továbbá partnerként veszünk részt a 7
országgal közösen benyújtott INTERREG
pályázaton, ahol 107 ezer Euro támogatást
használhatunk fel a következô három év
alatt.

dr. Török Balázs mb. irodavezetô

KISTÉRSÉGI HÍREK
Helyi Érték arculat zenei megjelenítésére, illetve

Helyi Érték arculat grafikai megjelenítésére

A elsô pályázat célja hogy a Helyi Érték arculatá-
nak zenei megjelenítésére olyan zenemû szülessen,
ami kifejezi a Szentendrei Kistérség sokszínûségét,
valamint televíziós, rádiós programajánlókban, rek-
lámokban is felhasználható legyen. Pályázni egy
legalább 3 perces zenemûvel lehet, aminek el kell
készíteni a 30 másodperces és szignál változatát is.

A második pályázat célja, hogy a Helyi Érték
grafikai megjelenítésére olyan logó-t és védjegyet
hozzunk létre, ami kifejezi a Helyi Érték fogalmát,
figyelemfelkeltô és könnyen megjegyezhetô. Pá-
lyázni egy védjegy és a hozzátartozó logó grafikai
tervezésével lehet. A logó kötôdjön a Szentendrei
Kistérséghez, legyen figyelemfelkeltô, reklám ter-
mékeken és plakáton egyaránt megjeleníthetô .

A pályázatokat mindazoktól várjuk, akik a Szent-
endrei Kistérségben élnek vagy itt dolgoznak.

Beadási határidô: 2009. február 14.
A nyertes díjazása mindkét pályázat esetén:

100 000 Ft (bruttó)
A pályázatok leadásának formai és technikai fel-

tételei, valamint további hasznos és fontos informá-
ciók olvashatók a honlapon: www.tahitotfalu.hu.

A pályázati kiírás az Erdei Iskola Alapítvány és
a KINCS Egyesület „Kulturális sokszínûségünk
mint helyi termék” nyertes projektje keretében az
NCTA „Kulturális örökségvédelem” címû támo-
gatásának felhasználásával valósul meg.

Vajda János

PÁLYÁZATOK
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A községi honlap a 2008-as évben is sok
látogatót vonzott. A 2007-es évhez képest
(27.386 fô) az egyedi látogatók száma
12.724 fôvel gyarapodott a 12 hónap során.
A látogatók kereken 52.000 alkalommal ke-
resték fel a honlapot, míg 2007-ben csak
37.198 alkalommal. Leglátványosabban az
oldalletöltések száma ugrott meg, több mint
kétszeresére. Ez a szám 2007-ben 286.827-
volt, 2008-ban 622.244.

A száraz statisztikai adatok is azt mutatják,
hogy egyre többen használják a honlapot
közvetlen információforrásként. A bôvülô
tartalom, a naprakész információk és a
megújult Képek rovat – a számok tükrében
– úgy tûnik sokak elismerését kivívta. A hír-
levélre feliratkozottak száma 296 fô.

Örömmel számolok be arról is, hogy a Ta-
hitótfaluval kapcsolatos legnagyobb link-
gyûjteményt tartalmazó oldal, a www.tahi-
totfalu.lap.hu is megújult, sok hasznos és

érdekes információval. E honlap a községi
oldalról is könnyen elérhetô. Jó böngészést!

Vaczó Zoltán

WWW.TAHITOTFALU.HU

Egyedi látogató Látogatások száma Oldalletöltések
2008. január 2459 3402 31772

február 2405 3207 29302
március 2727 3666 31117

április 3063 4075 26776
május 4368 5606 33994
június 5742 6905 36913
július 3162 4056 28866

augusztus 3729 4996 37737
szeptember 3137 4011 34882

október 3013 3894 123837
november 2940 3808 81429
december 3365 4374 125619
Összesen: 40.110 52.000 622.244

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Köz-
hasznú Alapítvány, Tahitótfalu Község
Önkormányzata valamint több civil szer-
vezet idén is – immár hatodik alkalommal
– nagy sikerrel rendezték meg az Advent
Tahitótfalun egyhetes ünnepi rendezvény-
sorozatát, amely karácsony szent ünnepe

elôtt, méltó hangulatot és fényt adott a
falu közösségének a várokozás idejére,
jelezve ezzel, hogy egymásért vagyunk,

sorsunk össze van kapcsolva ebben a
csodálatosan szép kis falunkban, Tahitót-
falun.

Ismét jólesôen tapasztaltuk, hogy van-
nak emberek, akik ezeket, az értékeket
segítik is, így felajánlásokból gyönyörû fe-
nyôfák, adventi koszorúk – ezek díszki-
világításai – kerültek falunk fôbb pont-
jaira. Aki tehette, hozzátett ötletével az
elôzô évek programjához, mellyel kivívtuk
a Dunakanyar legszínvonalasabb adventi
hetének dicséretét. Szántó Sándor festô-
mûvész tûzzománc alkotásai és a „Disz-
nótoros szokások Tahitótfalun” címû kiál-
lítások sokunk számára nyújtott élményt.
Mint minden évben a kiállítások megren-
dezéséhez ismét egyházaink biztosították
a helyszíneket. Köszönjük! Színvonalas
koncertek, Jókai Anna írónô elôadása, a
bábszínház, a kézmûves foglakozások és
vásár, a karácsonyi sütemények versenye a

templomi záró rendezvény és a Gála
látogatottsága bizonyította, hogy ezek az
alkalmak sok-sok embernek szereztek
örömet azzal, hogy együtt tölthettek egy-
egy kellemes estet, alkalmat, a ren-
dezvénysorozaton.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Köz-
hasznú Alapítvány ezúton is köszöni mind-
azok munkáját, segítségét, akik hozzájárul-
tak az Adventi Hét rendezvénysorozat si-
keréhez, munkánkhoz. Kérjük, hogy a jö-
vôben is támogassanak bennünket, és
célkitûzésünket, hogy falunkban igazán
tartalmas legyen az élet, és reméljük a
jövôben is számíthatunk a rengeteg segítô
civilre, mert munkájuk kapcsán kijelent-
hetjük, hogy elindult egy folyamat, hogy
ne csak község, de közösség is legyünk.

Továbbra is tegyünk együtt Tahitót-
faluért!

ADVENT TAHITÓTFALUN 2008.
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DR. SAJTOS
SÁNDOR

független polgármester jelölt
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért

Alapítvány támogatásával

TISZTELT TAHITÓTFALUI
VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Dr. Sajtos Sándor Imre megbízott
alpolgármester vagyok, 48 éves, nôs,
2 gyermek édesapja. A 2006-ban lezaj-
lott önkormányzati választások során,
az Önök támogatásával kerültem be
Tahitótfalu Képviselô-testületébe. 

Az alakuló ülést követôen, a Képviselô-testület alpolgármesterré válasz-
tott. Egy éven keresztül a Polgármester Úr, és a Testület megbízásából
alapvetô feladatom az uniós és az állami szintû pályázatokon való részvételi
lehetôségek feltérképezése, konkrét pályázatok elôkészítése, kidolgozása
volt. E körülmények lehetôséget teremtettek arra, hogy megismerjem a
képviselôi munka alapjait, településünk adottságait, az intézményeinkben
folyó munkát, azok feltételeit. Átfogó képet kaptam arról, hogy Tahitótfalu
településrészei milyen infrastrukturális adottságokkal rendelkeznek, vala-
mint, hogy milyen elônyökkel, egyben korlátozásokkal jár, hogy tele-
pülésünk Budapest szempontjából meghatározó vízbázison helyezkedik el. 

Az idôközi polgármester választás okán nehéz a 2006-ban lezajlott
választások alkalmával meghirdetett programról számot adni, különösen
akkor, ha azt a programot hat képviselôjelölt közösen vállalta fel. Az ered-
ményeket pedig azért nem tartom illendônek felsorolni, mint kizárólagosan
nekem köszönhetô teljesítményt, mert azok végrehajtásának pénzügyi, jogi
feltételeit közös képviselôi testületi akarat, és munka határozta meg. A
végzett munkánkról, a felmerülô problémákról rendszeresen beszámoltam
a helyi Községi Tájékoztatóban. 

2008. január 28-tól, Budai Mihály polgármester úr betegsége, majd
lemondása miatt – az önkormányzati törvénynek megfelelôen – a pol-
gármester helyettesítését végzem mind a mai napig. A település vezetését,
irányítását sikerült zökkenômentesen folytatni, ami annak is köszönhetô,
hogy Polgármester Úrral egy évig dolgozhattam együtt. Korábban, katonai
vezetôként, a vezetéselmélettel összefüggô, felsôfokú ismereteket gyako-
roltam. Az itt szerzett tapasztalatok segítettek abban, hogy a település
életében jelentkezô feladatok - mint a döntések elôkészítése, meghozatala,
majd a végrehajtás irányítása, ellenôrzése – nem voltak számomra isme-
retlenek.

A felmerülô problémák megoldásakor mindig számíthattam kép-
viselôtársaim javaslataira, támogatására és számos választópolgár építô gon-
dolataira. Úgy hiszem, sikerült olyan irányba elindulnunk, ami lehetôséget
teremthet településünk további fejlôdéséhez, gyarapodásához. Jelenleg is
e terveknek a megvalósításához szükséges pénzügyi források feltárásán és
minél jobb felhasználásán dolgozom, és szeretnék dolgozni ezután is
(például ennek köszönhetôen a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium jóváhagyásával 63 millió Ft céltámogatást kapott Tahitótfalu,
gyalogátkelôhely, buszöböl, járda építésére és felszíni csapadékvíz
elvezetésére, közvilágítás fejlesztésére Tahi településrészen 2009-re). 

Tisztelt Választópolgárok!

Az Önöktôl már eddig is megkapott bizalomra alapozva kijelenthetem,
tudom mit vállalok településünk fejlôdése érdekében! Kérek minden
választópolgárt, hogy 2009. február 1-én vegyenek részt az idôközi pol-
gármesteri választáson, hogy valóban legitim helyi vezetôje legyen
Tahitótfalunak!

„Beszéljünk közösen Tahitótfalu jelenérôl és jövôjérôl” címmel
szervezett rendezvényemre tisztelettel meghívok mindenkit:

2009. január 23-án a Napsugár panzióba (Szentendrei út 57.) 18.30 órai 
és 2009. január 30-án a Népházba 18.00 órai kezdettel.

Tisztelettel: Sajtos Sándor

PÖRZSE
SÁNDOR

Kedves Tahitótfalusiak!

Pörzse Sándor televíziós újságíró
vagyok, 49 éves, 2 gyermek édesapja.

Három éve élek családommal ezen
a településen és eldöntöttük, hogy a
hátralévô életünket itt szeretnénk
leélni.

Több mint húsz éve kezdtem a
rádiós-televíziós szakmát, jelenleg az
Echo TV szerkesztô-mûsorvezetô-

jeként dolgozom. Munkám során rendszeresen több százezer ember prob-
lémáját, véleményét ismerem meg, illetve hozzájuk jutnak el gondolataim. A
magyarság történetével foglalkozó filmeket készítettem, illetve ebben a
témakörben könyveket is írtam.

Erôs nemzeti elkötelezettségû, jobboldali eszméket és értékeket valló em-
ber vagyok, és ezt mindenkor büszkén vállalom, nem „csak" szeretem a hazá-
mat, hanem igazi hazafinak érzem magam. A pártpolitika azonban idegen
tôlem, nem tudok és nem is akarok pártokban gondolkodni. Független em-
berekben és független nemzetben hiszek, ezért indulok független jelöltként.

Eddigi tapasztalataim alapján érettnek és felkészültnek érzem magam a
konkrét tettekben megnyilvánuló bizonyításra, tudatosan otthonomul
választott településen, Tahitótfaluban való tevékenykedésre.

Mivel eddigi életemben mindig csapatjátékos voltam, életem során több-
ször is voltam vezetô beosztásban, ezért alkalmasnak érzem magam az önko-
rmányzati közösségi munkára.

Bizonyítani akarom, hogy a jobboldali értékek ma, a 21. században korsz-
erûbbek, mint valaha, és minden magyar településen, legyen az falu vagy
város, ezekre az értékekre építhetünk biztonságot és fejlôdést.

Mivel polgármesterré választásom esetén csak 21 hónap áll majd ren-
delkezésemre, ezért szerény, illetve reális tervezéssel az alábbi programter-
vet szeretném a település szolgálatában megvalósítani :
- pályázatok folyamatos figyelése, a már nyertes pályázatok célkitûzéseinek

folytatása, a Képviselô-testület döntései szerint,
- a lakosság eddigieknél teljesebb és konkrétabb tájékoztatása az Önkor-

mányzat és a Képviselô-testület munkájáról,
- a település bevételeirôl és kiadásairól évente írásban, minden választópol-

gár felé tételesen elszámolok,
- felülvizsgálatot kezdeményezek az eddigi esetleges indokolatlan pénzfel-

használások ügyében,
- menedzser szemléletû településirányítást kívánok megvalósítani,
- az Önkormányzat és hivatali szervezet nyitottságának fejlesztése, az

egyéni és a közösségi ügyek intézésének könnyítése céljából,
- az utak forgalombiztonsági helyzetének sürgôs javítása, elsôsorban az

iskolások, gyalogosok érdekében (ZEBRÁK !!!),
- a szülôk és pedagógusok igényei és véleménye alapján óvoda- és isko-

labusz járatok azonnali megszervezése,
- az árvíz elleni hatékony védekezés érdekében a gátrendszer költ-

ségkímélô megerôsítése,
- a helyi munkaképes lakosság részére munkalehetôségek teremtésének

megvizsgálása, különös tekintettel a bio-mezôgazdasági adottságokra,
- nyári lovas napok szervezésével, illetve a lovas turizmus meghonosításá-

val tervezem a település bevételeinek növelését,
- a méltán népszerû korábbi Eperfesztiválokkal kapcsolatos elszámolási,

pályáztatási történések ismételt felülvizsgálatával a problémakör meg-
nyugtató és végleges rendezése,

- a még hiányzó területeken a közvilágítási lámpahelyek kiépítése,
- a környezô települések önkormányzataival szoros mikro- és kistérségi

együttmûködés folytatása,
- hosszú- és középtávú tervek, pl. útépítési koncepció készítése.

Úgy érzem, ötleteimmel, tetterômmel, kapcsolatrendszeremmel és
jószándékkal eredményes munkát tudok végezni Tahitótfalu szolgálatában.

Kérem szavazataikkal támogassák polgármesterré választásomat a 2009.
február 1-jén. 

Köszönettel: Pörzse Sándor
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Sylvester János a magyar irodalom törté-
netének egyik legnevezetesebb alakja. Ô
volt az, aki elôször írt magyar nyelvtant,
elôször fordította le a teljes Újszövetséget
magyarra s elôször hívta fel a közfigyelmet
a magyar nyelv költôi szépségeire. 

Mi boldogok vagyunk, hogy az Úr 1922-
edik esztendejében Tahitótfaluban felállí-
tott nyomdánkat ilyen kitûnô magyar
protestáns tudósról nevezhettük el
Sylvester nyomdának. 

+++

Sylvester János 1504 körül született a
Szatmár-megyei Szinyérváralján. Kies
fekvésû szülôföldjérôl egyik könyvében
hálás szeretettel emlékezik meg. 1526-ban
a krakkói egyetem tanulója s az ottani
magyar tanulók anyakönyvében neve így
van beírva: Joannes Sylvester de Zinye-
waralya. A következô évben a krakkói
egyetemi magyar társulat széniora. Való-
színûleg az 1528-adik esztendô elsô felé-
ben tér haza Magyarországra s nemsokára
meg is nôsül. 

A reformációnak hódolt Sylvester haza-
tértekor a szülôföldje is.

Nem ismerjük részletesen Sylvester élet-
körülményeit, de azt maga jegyzi fel, hogy
fiának születése számkivetés és bújdosás
szomorú idejére esik s hogy ôsi és szerzett
javait elvesztette – írja Újszigetben nyo-
mott nyelvtana 1536-odik okt. 14-én kelt
elôszavában Theodor nevû fiának.

A mûvelt és nemeslelkû fôúr Nádasdi
Tamás gróf és neje Kanizsai Orsolya veszi
oltalmába. Nyájas fészket talál a vasmegyei
Újszigeten, Sárvár alatt, a Rába és a Gyön-
gyös összefolyásánál, mely 1532-ben kerül
Nádasdi birtokába. Az új várúr iskolát
emel s mellé nyomdát állít, mely elsô
nyomda az országban Hunyadi Mátyás
kora óta. 

Panaszos feljegyzésébe édes vigasz ve-
gyül, hogy Nádasdi elvállalja neje és fia
ellátását, ô pedig indul újra külföldi egye-
temre, bizonnyal földesura költségén.
1534 szeptember 19-én a wittembergi
egyetem anyakönyvébe találjuk beje-
gyezve Sylvester nevét. Másfél év múlva
tér vissza Újszigetre s itt jelenik meg 1539
június 14-én latinul írt magyar nyelvtana,
1541-ben pedig Újtestamentum-fordítása. 

Írói érdemei csakhamar hír szárnyára
vették s így kerül 1544-ben a bécsi egye-
temre. Ezidôben még protestáns ember is
lehetett tanár a bécsi egyetemen. 1551-
ben azonban visszatérnek a jezsuiták.

Szenvedései és üldöztetései ismét meg-

újulnak.
A kimerült, fájós lábú reformátor Fer-

dinánd császárnak panaszolja keserveit,
azt hisszük kevés eredménnyel. Bécsbôl
való kiköltözése után ment tönkre min-
dene. Hogy mi lett családjával s magával
senki se tudja. Hol élt, mikor halt meg
nem árulják el adatok. 

+++

Sylvester János buzgóságára és hazafias-
ságára egyaránt jellemzô, hogy a török
hódítása idején a Szentírást adja magyar
népe kezébe hitbeli erôsödésül. 

A csinos kiállítású könyv címe ez: Új
Testamentom magyar nyelven, melyet az
görög és diák nyelvbül újonnan fordítánk,
az magyar nípnek keresztyén hütben való
ípülésire. Új Szigetben Abádi Benedek
nyomtatta vala 1541. esztendôben. A cím
körül bibliai alakok rajza látható s a
Nádasdi és Kanizsai család címere. 

Az elôszóban elmondja, hogy a könyv
kiadásával az a célja, hogy a sok nyomorú-
sággal s különösen  a törökkel küzdô ma-
gyar nemzetnek lelki támaszt nyújtson.

Az Írás magyarra fordítása közben fedezi
fel, hogy a magyar nyelv verselésre is míly
alkalmas. 

Lássunk most már egy kis mutatót ebbôl
a Biblia-fordításból. Íme egy mondat a
Korinthusi elsô levélbôl: Ha igaz, szinte
minden embereknek és minden angya-
loknak nyelvin szólok és ha szeretet ben-
nem nincsen, olyan vagyok, mint egy
csengô érc, avagy egy pengô cimbalom.

Elgondolhatjuk, micsoda mérhetetlen
lelki kincset jelentett az a könyv, melynek
lapjain a nép édes anyanyelvén hallhatta
az égieket is beszélni. S a szenvedôknek
úgy hirdetni örömhírt, hogy azt mindenek
érthessék… 

Sylvester legfôbb munkája, a Szentírás-
fordítás, nem elsô nyomtatott munkája.
Elsô írásai krakkói diák korában jelennek
meg ott. 

1527-ben jelent meg Krakkóban két
elsô mûve. Az egyik címe magyarul: Do-
nátus nyelvtani elemei, a másiké: Gyer-
meki beszélgetések mintája. A két legré-
gibb (részben) magyar nyelvû nyomtat-
vány szövegében mintegy 640 magyar szó
fordul elô. A nyelvtan végére odanyomat-
ja a Miatyánkot magyarul (ld. jobbra)

1539-ben nyomatja ki latinul írt magyar
nyelvtanát. Többek között bemutatja az
igealakokat és becses fejtegetései vannak
a helyes írásról. 

Hazaszeretetét bizonyítja, hogy a magyar

nyelvet szerinte szépségéért érdemes
megtanulni. 

Sylvester komoly tudós létére versek
szerzésében is kedvét lelte. A latin-görög
versek idômértéke szerint ô írt elôször ma-
gyar verset. Új testamentoma elé ezt írja: 
„Próféták által szólt rígen az Isten, 
Az kit igirt ímé vígre megadta fiát,
Buzdó lílekvel szól most es néked ez által, 
Kit hagya, hogy hallgass, kit hagya, hogy
te kövess…
---..
Az ki zsidóul és görögül és vígre diákul
Szól vala rígen, szól néked az itt magya-
rul:
Minden nipnek az ü nyelvin, hogy min-
den az Isten
Törvényin iljen, minden imádja nevit.”

Érdekes, hogy az Újtestamentum nyo-
mása közben veszi észre a magyar nyelv
verselésre való hajlékonyságát mint írja:
„Kísôn vevôk eszünkbe az mû nyelvünk-
nek mindenben való nagy nemes voltát”

Krisztus feltámada
Ki emberré lett vala
Kínt szenvede,meghala,
Hogy minket megváltana.

Sylvester János minden törekvése arra
irányult, hogy a mohácsi leveretés után é-
letre rázza nemzetét. Ezt teszi mint tanuló,
tanító, prédikátor, író és tanár. Ômaga
nem érhette meg magasztos célja meg-
valósulását, sôt elpusztult a küzdelemben. 

Sylvester szellemében igyekszünk csele-
kedni mi is, huszadik századbeli sok
keserûséget látott prédikátor-írók… Ezért
neveztük nyomdánkat Sylvester nyomdá-
nak… A diadal az Atya kezében van. De
nekünk kell vallást tenni róla egész éle-
tünkkel, hogy mindent megtettünk a ma-
gunk földrengéses, áradásos, csapásos ide-
jében, azért hogy magyar véreink lelki
értékeinek nemesítésével megvessük az
ágyát a hajnalos jövônek… 

Hegyaljai Kiss Géza: S. J. élete és mun-
kássága,Tahitótfalu, 1926, Sylvester nyom-
da

B. M.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA, JANUÁR 22.
SYLVESTER JÁNOS ÉLETE (RÉSZLETEK)
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Beszélgetés Lázár Antal fôagronómussal

Júniusban látogattuk meg budakalászi ott-
honában a Kék Duna Szakszövetkezet nyu-
galmazott fôagronómusát. A még mindig fiata-
los Lázár Antalt elsôsorban a szakszövetkezet
történetérôl, fejlôdésérôl kérdeztük, de a ha-
gyományokhoz híven élettörténetérôl is be-
szélgettünk.

Tóni bácsi hatéves korában veszítette el
édesapját, ezért kevés emlékképe maradt ró-
la. Szeghalmon járt általános iskolába és gim-
náziumba. Idôközben édesanyja Simai Gizella
új házasságot kötött Király Miklóssal, aki a
Sebes-Körösi Vízgazdálkodási Társulat igaz-
gató fômérnöke volt. Tóni bácsit saját gyer-
mekeként nevelte. A gimnázium után az Állat-
orvosi Fôiskolára került, de fél év után a „nem
megfelelô származása” miatt eltanácsolták. A
családnak Szeghalomról is költöznie kellett,
Tóni bácsi az Országos Növénytermelési
Vállalatnál kezdett dolgozni. Itt elsajátította az
öntözés és rizs termelés alapjait, hamarosan
termelési felügyelônek nevezték ki. Ezután
meghívták a Belkereskedelmi Minisztérium-
ba, ahol a zöldség-és gyümölcstermelést, vala-
mint az értékesítést kellett elsajátítania. Egy év
után az akkor megalakuló Állami Termésbecs-
lési Felügyelethez került, az általa jól ismert
Tiszántúl országos felügyelôje lett. Feladatuk
volt az országban termelt összes növény vár-
ható termésmennyiségének megbecsülése.
Majd a Pest megyei Tanács Gépállomások
Pest megyei Igazgatósághoz hívták agronó-
musnak. Innen került Tahitótfaluba. Losonczi
Lajos javasolta neki, hogy öccse mellé, aki a
szövetkezetet vezette, jöjjön el fôagronómus-
nak.

Ecsedy tiszteletes 1970-ben írt visszaem-
lékezéseiben az alábbiakat írta Tóni bácsi
idekerülésérôl: „1961. november 15-én arra
nagyon alkalmas agronómushoz jutott a Szö-
vetkezet Lázár Antal mezôgazdász személyé-
ben, aki mindezidáig helyén van, sôt fôagro-
nómussá lett. Lázár Antal sokirányú képzett-
ségével és rátermettségével, kézzel, lábbal,
szívvel nekilátott a tennivalóknak.” Idekerü-
lésekor nem voltak feltételei Tóni bácsinak,
élvezte, hogy a földdel foglalkozhat, hisz eddi-
gi munkái – ahogy fogalmazott – inkább bü-
rokratikusak voltak. Úgy érezte, ha a falu befo-
gadja, eredményes lehet a munkája. Jó volt az
összhang az elnök, a vezetôség és a tagság
között Ecsedy Aladár, aki újra csak a lelkészi
hívatásának élt, sokat segített ebben – emlé-
kezett vissza.

A szakszövetkezeti forma választása azért
volt lehetséges, mert a sziget területi adottsá-
gai nem voltak alkalmasak a nagyüzemi ter-
melésre. A község lakosai gyümölcstermesz-
téssel foglalkoztak, melyet elsôsorban Buda-
pesten értékesítettek. Így ezt az irányt volt
érdemes folytatni, a tagságot sem lett volna
érdemes más irányba terelni. A termelôszö-
vetkezetek erôszakos megalakulásáról és azok
mûködésérôl hallottak jót, rosszat az embe-
rek. A szakszövetkezeti forma révén a tagság
a kis parcelláin továbbra is dolgozhatott, a
szövetkezet az általuk meg nem mûvelt terü-
leteken indította el a nagyüzemi termelést. A
közgyûlés egyhangú határozatával elkezdô-
dött a táblás gazdálkodás, a kis parcellák
helyett a nagyüzemi táblák is kialakultak. A
profil változatlan maradt, elsôsorban az eper-
termelésen volt a hangsúly. Az országban ek-
kor 120 szakszövetkezet alakult, a Kék Duna
Szakszövetkezetet az összefogásnak köszön-
hetôen mindig az elsô három legjobb szövet-
kezet közé sorolták. A megalakulástól számí-
tott két évvel késôbb már kisebb nyereséggel
zártak, négy-hat év múlva már egyértelmûen
látszott, hogy eredményes a nagyüzemi ter-
melés, természetesen a kisparcellás termelés-
sel együtt. A 80-as évekre a szövetkezet vagyo-
na elérte 680 millió forintot, a nyereség az adó
levonása után több, mint13 millió forint volt.

A szövetkezet elsô irodája Losonczi Benjá-
minék nappalija volt, majd a szövetkezet a
Hôsök terén V. Surján Andráséknál bérelt ki
egy szobát erre a célra. Az iroda berendezését
Hidas Szabó Mihály készítette. Ezután az iroda
egy ideig a Demeter-féle malomban mûkö-
dött. A 70-es évek elején a szövetkezet épít-
kezni kezdett a falu szélén, mely korábban ter-
môterület volt. Az új épületben az emeleten
irodákat, a földszinti részen üzemi konyhát
alakítottak ki. A szövetkezet elsô gépei egy
körmös Hoffer és egy Lanz buldog traktor
volt. Késôbb a szövetkezet vett még egy Lanz

buldog gumikerekes traktort, ezzel elkez-
dôdött a géppark kialakítása. Külön-külön 20-
22 traktorra és teherautóra bôvült.

1968-ban már látni lehetett, más szövetke-
zetek és elsôsorban szlovákiai tanulmányutak
kapcsán is, hogy a tagságot pénzhez kell jut-
tatni más formában is. A szövetkezet új ágaza-
tokat hozott létre. Elsô ágazatként a kom-
bájnszínbôl kialakított húsfeldolgozó üzem
valósult meg. A tagság háztájiban állatokat
nevelt, sokszor elôfordult, hogy eladási prob-
lémák miatt túlhízottak lettek a sertések. Nem
nagy tapasztalattal kezdtek neki a feladathoz
– emlékezett vissza a kezdetekre Tóni bácsi –,
de mindenki hozzátette a maga tudását, akara-
tát, így elkezdték az állatok felvásárlását és fel-
dolgozását. Ez odáig fejlôdött, hogy 10000 ál-
latot dolgoztak fel évente, sorban álltak a hús-
üzem termékeiért. A húsüzem melléküzemá-
ga volt a kutyatápkészítô részleg, a mellékter-
mékként keletkezett, emberi fogyasztásra
alkalmatlan húsféleséget dolgozták fel. Ez a
tevékenység 8-10 embernek adott munkát.
Ezután alapították meg a mûanyagrészleget, a
gyártó gépeket Németországból hozatták.
Flakonokat gyártottak gyógyszergyáraknak és
vegyi üzemeknek, de mûanyagpapucsok ké-
szítése is folyt az üzemben. A szövetkezet által
elkezdett építkezések folytán alakult meg az
építési ágazat, idôvel 200 fôt foglalkoztatott
ez a tevékenység. Késôbb a községen kívül is
vállaltak munkát, ôk építették többek között
Visegrádon az Akadémia, Horányban a Ganz-
Mávag üdülôjét. Asztalos részleggel is bôvült
a melléküzemek sora. A sziget négy közsé-
gének szövetkezete egyesült a Kék Duna
Szakszövetkezet vezetésével, az egyesülés
sikerében nagy szerepe volt Losonczi Béni
elnök ismertségének is. Az egyesülés után
Orosziban a mûanyag gyártás felfejlesztése
történt meg, Pócsmegyeren és Monostoron
homok és sóderbánya nyílt. Pócsmegyeren
bakelitüzem alakult. Egy ideig a Kerepesi
temetô gondozását is elvállalták. Épült egy
komoly gépjavító mûhely raktárral, a mûhely
önálló vezetôvel mûködött. A sziget gép-
parkjának javítását látta el ez a részleg.

A mezôgazdasági ágazatban a klasszikus:
búza, árpa, kukorica, lucerna, burgonya, stb.
termelése folyt. Új búzafajtákat hoztak be a
szigetre, 40-60 mázsa átlagtermésre sikerült
felfuttatni a termelést. Mivel a megtermelt
gabonát megtisztítva jobban lehetett értékesí-
teni, egy magtisztító telepet hoztak létre.
Tisztítottak itt búzát, mustárt, köményt és
borsót, mindegyiket a szövetkezet termelte
meg. A kertészeti részleg egy ideig hollan-
doknak kardvirághagymát termelt, a virágter-
mesztés nem volt idegen a tagságnak, maguk
is neveltek virágokat otthon – mondta Tóni
bácsi.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel
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A kereskedelmi és vendéglátó részleg úgy
jött létre, hogy a Pilisi erdôgazdaság részérôl
egy megkeresés történt, hogy az erdészüknek
lakás kellene. Az egykori urbéresek erdészhá-
zát, mely a szövetkezet tulajdona volt, látták
alkalmasnak az erdôgazdaság részérôl. Mivel
ôk nem tudták igazán használni a kért épüle-
tet, viszont a dézsmapincét az erdôgazdaságtól
bérelte a szövetkezet, egy egyszerû csere
folytán a részben Mátyás korabeli pince a
szövetkezet tulajdonába került. Igen rossz
állapotban vették át, a földmûves szövetkezet
nagy mennyiségû rothadó krumplit, zöldséget
tárolt benne. Amikor kitakarították, akkor lát-
ták, hogy milyen szép is a pince. A javítások
elvégzése után, asztalok, hordók beállításával
és egy kis konyha kialakításával alkalmassá
vált, elsôsorban német turisták fogadására. A
borászat borral, a húsüzem saját termékeivel
látta el a vendégeket. Az ágazat olyan jól mûkö-
dött, hogy a tótfalui kocsmán kívül Fóton és
Budapesten, valamint az országban máshol is
üzemeltetettek vendéglátó egységeket. Jó kis
ágazat volt, minden évben hozott jó pár milliót
a szövetkezetnek – összegzett Tóni bácsi.

Az epertermelésben a tagságnak meg kel-
lett tanulni exportra termelni. Elsôként az
osztrák Schöller cégnek szállítottak. Az
exportlehetôség többek között azért is volt jó,
mert nem volt a termelô kiszolgáltatva a hazai
piacnak. Egy ideig az úgynevezett szörpepret
az egykori malom épületében dolgozták fel
szörpnek, késôbb a szobi szörpüzembe szál-
lították. Kezdetben 15-20 hektáron termeltek
epret, mondta Tóni bácsi, a területek a po-
kolcsárdai út északi részén, a református
temetô mögött a Kenderesben és Egeresben,
de 8-10 hektáron ekkor még Tahiban is folyt
termelése. Az idôk során az eperterületek
nagysága 100-140 hektárra futott fel, volt,

amikor 100 vagon epret állított elô a tagság. 
Közel 60 hektáron folytatott a szövetkezet

a Pokolcsárdához közel, a Merzsán-dûlôben
gyümölcstermesztést, ahol szôlôt, meggyet, a
64-es dûlôben kajszit és körtét termeltek. Volt
gyümölcsös Megyeren és Monostoron is, itt
diót is telepítettek. Neves szakemberek adtak
tanácsokat, mégsem volt igazán nyereséges az
ágazat. Beindult azért a borászat, a gyümölc-
söket budapesti piacokon adták el, a
MEZÔKER-en keresztül is értékesítették.
Késôbb a szôlôtermelést átvitték Tahiba, a
Bogonhátra, ahol 40 hektáron folyt a ter-
melés.

Az eredményes termelés sokat lendített a
falun. A jó gazdálkodás eredményeként Tahi-
ban egyre több új ház épült, a régi házakat
tatarozták, fürdôszobával látták el, emeleteket
építettek rájuk. Ez azt is mutatja  – folytatta
Tóni bácsi –, hogy a tagság jól keresett, hisz
mindezeket megvalósíthatták.

A szövetkezet a gépeivel minden évben a
szigetet kitakarította, fásítási és rendezési
munkákban vettek részt. Az Egészségház
felújítását, a Takarékszövetkezet és a mai Pos-
ta épületének felépítését is a szövetkezet épí-
tési részlege végezte el. Az árvízi védekezés-
ben a szövetkezet teljes gépállományával és
szaktudásával részt vállalt.

A szövetkezet dolgozói részére a már em-
lített konyha ebédet biztosított, aratás idején
külön kocsi szállította ki az aratóknak az ebé-
det. Üzemorvoshoz fordulhattak a tagok
egészségügyi problémájukkal. Tanfolyamokat
szerveztek, sok dolgozó a tanfolyamokon
fejezte be a nyolc osztályt. Tapasztalatcseré-
ken vehettek részt a szövetkezet tagjai, de
igyekezett a vezetôség kulturálttá tenni a
munkahelyeket is. Önálló Kék Duna Sportkör
alakult, labdarúgó és cselgáncs szakosztály

mûködött, járási szinten jó eredményeket
hoztak a sportolók. A háború utáni elsô golf-
pálya megépítéséhez a területét a szövetkezet
biztosította Kisorosziban.

1989-ben ment nyugdíjba Tóni bácsi, a
munkával töltött idô alatt sok elismerésben
részesült. Amikor családjáról kérdeztük,
elmondta, 1952-ben nôsült meg. Feleségével
való találkozást szerencsésnek mondta: „El-
vettük egymást” – tette hozzá. Laktak Szolno-
kon, Budapesten albérletekben, majd Leány-
falun telepedtek le. Ajánlottak fel lakhatási
lehetôséget itt a községben, de Tóni bácsinak
az volt az elve, hogy ahol dolgozik, ott nem
szívesen lakik, a kettô egymástól független
kell, hogy legyen. Tamás fia a jelenlegi csalá-
di házukban autószerelô mûhelyt vezet, fiú
unokája ügyvédjelölt, lány unokája érettségi
elôtt áll. 2003-ban váratlanul hunyt el felesé-
ge, szerencsére családja vele lakik, így nincs
egyedül. Barátja halála után, annak feleségé-
vel, Borikával szerveznek közös programokat,
bevásárolni járnak, és minden héten közösen
mennek ki mindkét sírhoz.

Beszéltünk még Tóni bácsi vadászatairól, a
dámszarvasok szigetre telepítésérôl, trófeák-
ról. A feleségével közösen gyûjtött Bozsik-
kerámiákról, kézitükör- és sétapálca-gyûjte-
ményükrôl. 

Az újabb generációknak azt üzeni, ne várják
a sült galambot, állandóan tanuljanak, sokat
dolgozzanak, éljenek normális családi életet.
Azzal foglalkozzanak, hogy gyerekeiknek,
unokáiknak milyen legyen a jövôjük.

Köszönjük a beszélgetést.
A teljes beszélgetést 2009. január 24-én

szombaton, 15 órai kezdettel nézhetik meg a
Népházban. Minden érdeklôdôt szeretettel
várunk.

Szônyi Zsuzsa, Wegroszta Gyula

Folytatás az 1. oldalról
2009. január 20-tól keddenként 16.30-
18.30-ig amatôr színjátszó kört indítunk
heti rendszerességgel alsó tagozatosok
számára!
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (leendô
faluház, 2021 Szabadság út 1/A)
Információ: 
Kôváriné Erzsébet, 20/557-2481
Bötkös Kati, 20/330-4237
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (leendô
faluház)

2009. január 24-én (szombat) újra
egészségnap!
Ingyenes vérnyomásmérés, beállítás,
egészségmegôrzô gépek kipróbálása
Információ: Bötkös Kati 20/330-4237
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (leendô
faluház)

2009. január 29-én csütörtökön 18.00
Faluházi esték címmel Aradi Lajos
elôadása
Pilis-rejtély 4: Rejtélyes ábrák („Nazca
vonalak”) a Pilisben 
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (leendô
faluház)
Az elôadó tiszteledíjához hozzájárulást
elfogadunk!

Népház programok

2009. január 24-én (szombat) 10.00  
A Habakuk Bábszínház bemutatja a
„Kecskegidák, meg a farkas” címû mesét.
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Támogatói jegy ára: 500Ft

2009. január 24-én (szombat) 15.00 
TETA Hagyományôrzô Kör filmvetítését
láthatják, melyben Lázár Antal fôagronó-

mussal készült beszélgetéstadjuk közre.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt.
Helyszín: Tahitótfalu Népház

2009. január 28-án (szerda) véradás
13.00-17.00-ig!
Helyszín: Tahitótfalu Népház

2009. február 7-én (szombat) 10.00 III.
Kamarazenei találkozó 
Dunakanyari ifjú muzsikások találkozója 
Helyszín: Tahitótfalu Népház 
Egyházi programok

2009. január 18-25-ig Ökumenikus
Imahét Tahitótfalun
2009. január 18-án 18.00-kor a Római
Katolikus templomban megnyitó
2009. január 25-én 18.00-kor az ökumeni-
kus imahét zárása a Református templom-
ban, majd szeretetvendégség a Tahitótfalu
Sportcsarnokban. Részletek a honlapon!

TAHITÓTFALU 2009. JANUÁRI PROGRAMOK
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Orosz világ Tahiban

[Községünk református temetôjében nyug-
szik Kováts J. István (1880-1965) teológiai
tanár. A budapesti tudományegyetemen avat-
ták jogi doktorrá 1905-ben, és a budapesti
Ref. Teológiai Akadémián végzett 1906-ban.
Tanult Skóciában, Bécsben, szolgált lelkipász-
torként, majd a budapesti tudományegyete-
men bölcsész doktorrá avatták. 1914-tôl taní-
tott a Teológián.

Volt kormánybiztos, miniszterelnökségi
államtitkár, egyházkerületi fôjegyzô. Szer-
kesztett újságot, fordított, írt cikkeket és több
könyve is megjelent.

A két háború között Tahiban vásárolt
nyaralót és évekig itt is lakott. Élete folyamán
gyorsírással naplót vezetett és ennek alapján
írta meg forrásértékû önéletrajzát 1955-ben
Tahiban. Egy élet prédikációja címmel 2005-
ben jelenhetett meg.

Tahitótfalu többször szerepel a mûben.
Most ismerkedjünk meg a háborús orosz
megszállás történetével, ahogyan Kováts J.
István átélte és megörökítette.]

B. M.

* * *

Az ostromot megelôzôen többször fel-
nézek Budapestre. December 6-án (1944) az
utolsó hajóval, a Szent Gellérttel jövök ki Ta-
hiba. Leányfalu után, a pócsmegyeri kikötôhe-
lyen, a légi bombázás miatt megáll hajónk.
Eloltja lámpáit. Csak jó idô múlva indul to-
vább. Tahiban bôven van részünk lövöldözés-
ben. Néhány német ágyút állítanak a telkünk
felsô végénél elvonuló útra (Móricz Zs. utca),
viszont az oroszok ágyúi a váci Nagyszál-hegy-
rôl lônek ide. Egy ízben megsütendô kenyere-
inkkel a pékhez indulok Sárika leányunkkal.
Ahogy kerítésünk ajtaján kilépünk a felsô
útra, alig megyünk 20-25 lépést, ágyúgolyó
sistereg fejünk fölött és csapódik le néhány
lépésnyire elôttünk, közvetlenül a harmadik
szomszéd drótkerítése elôtt, a földbe. Ha
néhány másodperccel elôbb érünk oda, min-
ket talál. Szaladunk is vissza… Hálát adunk
Mennyei Atyánknak újabb szabadító kegyel-
méért. Ez alkalommal is megtapasztaljuk:
„Közel van az Ô szabadítása az Ôt féltôk-
höz…” (Zsolt 85,10).

A váci rév felôl menekülô karavánok egész
sora érkezik az ország keleti részébôl Tahitót-
faluba, onnan a hídon keresztül a Tahin átvo-
nuló esztergomi országútra, majd Komárom
és Gyôr felé. A karavánok egyfelôl el akarják
kerülni Budapestet, másfelôl az ostrom meg-
kezdése után nem is mehetnek már arra. 

Karácsonykor jelennek meg az oroszok
Tahitótfaluban. Nem sokkal elôbb robbantják

fel a németek az itteni hidat. Ezen a hídon
vezetik át Tahiba a villanyáramot. A híd fel-
robbantása elôtt mindössze két napig égett
házunkban a villany, mert közvetlenül azelôtt
sikerült bevezettetnünk. Nem is gyullad ki
mindaddig, míg az oroszok itt tartózkodnak:
sötétség borul egész vidékünkre. 

Az oroszok Szilveszter-napján jönnek át a
faluból a tahi oldalra. Néhány katona állít be
hozzánk. „Njemeckit” keresnek. Végig nézik
az egész házat. Nekem kell elôttük mennem.
Az egyik orosz puskacsövet tart a hátamhoz.
Miután sem a szobákban, sem a szekrények-
ben nem találnak németet, az egyiknek si-
kerül a mellényzsebemben felfedeznie a „nje-
meckit”. Valósággal kitépi zsebembôl a még
múlt század elején az Erzsébet Népakadémiai
egyik gyorsírás-tanfolyambeli növendékemtôl
kapott, kiváló „Omega” órát. A kedves em-
léket nagyon sajnálom, de Mihály, mert így
hívják a „becsületes megtalálót”, semmi árért
nem hajlandó visszaadni. Többször látom ôt
késôbb: balkarja tele van rakva ilyen „nje-
meckikkel”. Tréfálkozva mutogatja azokat
nékem.

Míg fennjárunk az emeleti manzárdszobák-
ban, Sárika leányunk – élve az alkalommal –
ellép a házból. Elmegy egy közeli házikóba,
hol az öreg Fejes-szüle lakott. Ott tölti az éjsza-
kát. A felsô szobácskából lejövet, az oroszok
észreveszik, hogy Sárika leányunk eltûnt.
Nagyban méltatlankodnak és „spion”-t emle-
getnek. Miután csaknem egészen új, meleg
báránybôrkesztyûm, meg egyéb dolgaimat
magukkal viszik „emlékül”, eltávoznak. Sári-
kánk a következô éjszakára átmegy a szomszé-
dos Majláth Mihályék nagyszerû nôi óvóhe-
lyére, csak napközben tartózkodik itthon.
Egyik nap újból oroszok járnak nálunk. Elbú-
jik elôlük az éléskamrába. Csodálatos: az oro-
szok minden helyiségbe benéznek, csak ép-
pen oda nem… Mi tudjuk, hogy „egyedül az
Úr keze mûvelte ezt” (Ézs 41,20). Máskor
Sárikánk, megszívlelve az ige tanítását:
„legyetek…okosak, mint a kígyók…” (Mt
10,16), beköti fejét nagykendôvel. Úgy fest,
mint valami öregasszony és így mossa a kony-
ha kövezetét. Egyszer egy orosz katona
jelenik meg nálunk – ruszin tolmács kísére-
tében. A Serbán Iván szomszédunknál „szer-
zett” szmokingba van öltözve, de puskával a
vállán. Bár kissé dülöng, szorgalmasan lövöl-
döz a levegôbe. Az ôt kísérô ruszin tolmács is
röstelli a furcsa „vizitet”: mentegetôzik, hogy
az atyafi be van „kissé” rúgva. Igyekszik minél
hamarabb elvezetni tôlünk..

Mindjárt az elsô napokban, az egyik hely-
beli hatalmasság: az orosz sapkát viselô Faze-
kas elvtárs vezetésével, több orosz katona állít
be hozzánk. Kérik, adjunk nékik kolbászt.
Elôbb kétszer is belelônek az elôszoba ajtónk

elôtt ôket megugató kutyánkba, de az felissza
saját vérét a kövezetrôl, és életben marad. Az
egyik emeleti szobácskában valóban elég sok
kolbászunk volt rudakra aggatva. Teológiánk
seregélyesi birtokáról a bérlô, hogy mentse a
menthetôt, az elôzô év novemberének dere-
kán a teológia internátusa és a professzorok
számára sok sertést szállít fel. Éppen Zsuzsika
leányunk esküvôjének idejére kapunk mi is
napi áron két hízott disznót. Azok húsát kol-
básznak dolgoztatjuk fel, a könnyebb kiszál-
lításra, meg a könnyebb felhasználásra tekin-
tettel, és jól felfüstöltetjük. Feleségem kö-
nyörög az oroszoknak, hogy ne vigyék el min-
det: hagyjanak nékünk is valamennyit. Négy
szálat hagynak. De két nap múlva újból eljön-
nek ezekért is. Feleségem csak kettôt akar vis-
szaadni, de könyörtelenül elviszik mind a
négy szálat. Így szereznek maguknak „bará-
tokat”… Sovány vigasz számunkra, hogy az
ôket hozzánk vezetô Fazekas elvtárs is eltûnik
nemsokára. Kiderül róla, hogy elôzôleg nagy
nyilas volt. Orosz sapkájában mindig azt haj-
togatta, hogy ô a „császár”! Eltûnik a faluból.
Nem tudom, hol „császárkodik” most, ha
ugyan él még?...

1945. január 3-án, éjféltájt, három légi akna
csap be a szomszédos Ecsedy és Majláth tel-
kek sarkára. Télen benn alszunk az ebédlôbe
vitt ágyainkon. A nagy robajra felriadunk.
Kisietünk a holdvilágos éjszakában az udvar-
ra. A háztetôn át lehet látni: a légi aknák csak-
nem minden cserepet lehordtak róla. 38
ablaküveget betörtek, három ajtót kitéptek.
Csodálatos ereje és szeszélyes útja van a légi
örvénynek, amit a légi aknák lecsapódása idéz
elô. Volt ablak, amelyen a külsô üveg sértetlen
maradt, míg a belsô kitört, vagy a szomszédos
ablak betört, a mellette lévôk épségben ma-
radtak. A tetôre visszarakatjuk azokat a csere-
peket, amelyek sértetlenek maradtak. A kony-
ha és a szomszédos helyiségek fölött lévô,
keskenyebb tetô hátsó oldalára már nem jut
cserép. Ezt a részt a Majláth szomszédunktól
kölcsönkapott húszegynéhány szál hét-
méteres deszkával födetjük be, míg a hiányzó
cserepeket pótolni tudjuk. Egyik este kutyánk
megugat egy elôttünk elmenô tisztet. Az oro-
szok egy erre lakó tót nôhöz járogatnak
esténként. A kutya-ugatás hallatára a klozet kis
elôterének keskeny ablakához sietek, honnan
ki lehet látni az utcára. A tiszt az ugatásra
revolverével belô a ház felé. A golyó néhány
centiméterre az ablak fölött fúródik a falba.
Ma is megvan még a helye. Ha kissé lejjebb
jön, engem talál fejen. Jóságos Mennyei
Atyám hányadszor távolítja el tôlem immár a
halálos veszedelmet… Az orosz katonák meg-
járják. Az orvosi kezelés alatt álló tót nôtôl sor-
jában megkapják a vérbajt. Hamarosan mene-
külnie kell a nônek, mert az oroszok agyon
akarják lôni.

(Folytatjuk)

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

Kováts J. István önéletrajzából
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Egyszer volt, hol nem volt,
túl a hegyen, túl a réten,
egy kis erdô közepében,
az erdôben egy tisztáson,
fûszálakból vetett ágyon,
ott, ahol sosem járt ember,
s egy farkas a polgármester,
ahol ezer róka túr,
ott lakott egy kicsi nyúl.

A kis nyúlnak háza nem volt,
szeme kettô, orra egy volt,
hosszú füle, kurta farka,
semmi furcsa nem volt rajta.

Egyszer volt, hol nem volt,
egyszerû kis nyuszi volt.
Szarvas és jóbarátja,
minden madár jó pajtása,
így éldegélt békességben,
a kis erdô közepében.

Így éldegélt, amíg egyszer
meg nem halt a polgármester,
a bölcs farkas, s eltemették,
megsiratták, mert szerették.

Az állatok összegyûltek,
egy tisztásra települtek,
éjjel-nappal tanakodtak,
polgármestert választottak.

Róka mondta: Róka legyen!
Szarvas mondta: Szarvas legyen!
Ãz kiáltott: Ãzön a sor!

Teli faág, teli bokor,
madár ült minden ághegyen,
s kiáltozták: Madár legyen!

Addig-addig tanakodtak,
a végén majd hajba kaptak,
míg egy nyúl szólt: Most az egyszer
nyúl legyen a polgármester!
Erre elkezdtek kacagni.
Nem tud az mást, csak szaladni,
az árnyék is megkergeti,
úgy megijed, hideg leli,
ha ág zörren, rögtön szalad,
vagy meglapul a fû alatt.

Most legyen okos az ember,
ki lesz itt a polgármester?
Szól a bagoly az ághegyen:
Az a fontos, hogy okos legyen!
Akár bátor, akár gyáva,
ész legyen a kobakjában.

Mind így szóltak: Okos beszéd!
Próbáljuk ki, ki-ki eszét...
Igen ám, de hogy próbáljuk?

Máris szólt a bagoly rájuk:
Aki becsapja a rókát,
az kiállotta a próbát!

Rajta szarvas! Rajta, ôzek!
Lássuk, ki lesz a legbölcsebb!
Ki tud gyôzni az észtornán?
Ki tud kifogni a rókán?

Elôbb az ôz került sorra.
Ide figyelj, ravasz róka!
Felhôk közt lakik az égen,
sohasem járt erdôn, réten,
mégis ô növeszt fûszálat,
zöldbe borít bokrot, ágat...

Nevet csak ezen a róka.
Ez aztán a nehéz próba!
Jobban tudom, mint te magad,
mi volna más, ha nem a Nap!

Most a szarvas került sorra.
Én aztán megfoglak, róka!
Nincsen lába, mégis szalad,
de mégis egy helyben marad...

Megint csak így szólt a róka:
Ez aztán a nehéz próba!
Jobban tudom, mint te magad,
mi volna más: folyó, patak!

Most a kis nyúl került sorra.
Erre felelj, ha tudsz, róka:
ha megfelelsz, most az egyszer
te leszel a polgármester!
Nincsen szárnya, mégis repül,
fákon, bokrokon hegedül,
ha nem repül, nincsen sehol,
de mégiscsak van valahol,
nincsen szárnya, nincsen lába,
mégis a világot járja...

Töri is fejét a róka,
ennek a fele se móka,
hiába, no, nincs felelet,
mondd meg, nyuszi, hogy mi lehet!

Szól a nyuszi: Figyelj, róka!
Hogy mi lehet? Mi más volna?
Ismeri a nyár s a tél,
mi lehetne más: a szél!

Kis nyúl fôzte le a rókát,
ô állotta ki a próbát,
az erdôben akkor egyszer,
nyuszi lett a polgármester.

Egyszer volt, hol nem volt,
egyszerû kis nyuszi volt.
hosszú füle, kurta farka,
semmi furcsa nem volt rajta.

Zelk Zoltán: 
Mese a legokosabb nyúlról

... a nyugdíjasok karácsonyi rendezvényérôl
és a Pollack Mihály Zeneiskola karácsonyi
koncertjérôl. További képekért keresse fel a
www. tahitotfalu.hu/galeria honlapot!

Képriport



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 0 9 .  J A N U Á RHirdetés

1 4

ELADÓ!
TAHI-ban háromszintes, nyolcszobás négy fürdôszobás
családi ház cirkó fûtéssel, kétállásos garázzsal, 1200-
as saroktelken többgenerációs családnak vállalkozás-
nak, 69,9 M. Tel.:06-309-773-588

Földet bérelnék hosszú távon vagy vennék, jelenleg 1-
2 hektár mennyiségben.
Balogh László Attila, elérhetôségem: 0620-47-66-002

ELADÓ!
OPEL Corsa
1.2 Swing

Évjárat: 1994.12.
FRISS MÛSZAKI VIZSGA,

ZÖLDKÁRTYA! TÉLI+NYÁRI

GUMI FELNIN!

Ár: 470.000.-Ft
Tel: 30/551–3366

„FÉ” Könyvelô BT 
egyéni vállalkozók, egyesületek, alapít-

ványok és cégek teljes körû könyvelését

vállalja garanciával, visszamenôleg is,

könyvvizsgálói háttérrel. 

Tahi, Visegrádi út 68. 

Tel/fax: 26/387-079, 06-20-547-1362

FIGYELEM!

A Magyar Közútkezelô által ismét elhelye-
zésre kerül idôjárás jelzô kamera, amelyet a
közelmúltban ismeretlen tettesek levertek. 

A forgalom és idôjárás figyelô kamera,
nem sebesség mérô. Jármû és

vezetôjének azonosítására nem alkalmas!

Önkormányzat 

Csókavár-Ker
Kft.

Eredeti és utángyártott
nyomtatókellékek

ingyenes, 24 órán belüli
házhozszállítással, 

szuper árakon

www.irodasprinter.hu
info@irodasprinter.hu

Telefon/fax:
06-20 5500-582

COOP
ÜZLETHÁZ

Tahitótfalu, Szentendrei út 1. 
(Parkolóval szemben)

Új szolgáltatással bôvül üzletünk:

• Novembertôl kaphatók 
a gyógyszertáron 

kívül forgalmazható gyógyszerek.

Várjuk minden kedves régi és új vevônket
két hetente megjelenô COOP akciónkkal!

Nyitva tartás: hétfôtôl–péntekig: 0600–1800-ig

szombaton: 0600–1400-ig

vasárnap: 0700–1200-ig

Csütörtök 18.00 óra
Ismétlések: péntek 18.00 óra, szombat, vasárnap, hétfô 10.00 és 18.00 óra

Dunakanyar televízió adásai
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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

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…

SchindlerS Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

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

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

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

Telefon/fax: 
06-26-585-170, 

585-171,
06-20-960-4288
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri 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.

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.: 385-
078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 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, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-
ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 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
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi
foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13,
kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, 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 • ISKO-
LA – 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.part-
mozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT –
Szentendre, Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda:
8.30–15-ig, péntek: 8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ –
Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA –
Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték,
állampolgárság), 503-381, 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 folyama-
tosan, 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, nyit-
va: 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 • TAKARÉK-
SZÖVETKEZET – 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: 501-444/118 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 csecse-
mô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796

Hétfô 14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár

Kedd 8–10 óráig községi könyvtár
10–13 óráig iskolai könyvtár

Szerda 14–16 óráig iskolai könyvtár
16–19 óráig községi könyvtár

Csütörtök 8–10 óráig községi könyvtár
10–12 óráig iskolai könyvtár

Péntek 14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár

Szeretettel várok minden olvasni és kutatni vágyó fiatalt és felnôttet:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár nyitvatartási rend

Sajnos ünnepeink és az Óév utolsó nap-
jai nemcsak a szeretetrôl szóltak. Kisebb
és nagyobb betörések tették szomorúvá az
év utolsó és az újév elsô napjait.

A betörések egyik áldozata a Dió Pék-
ség, amelynek tulajdonosa 500 000 Ft-ot

(azaz: ötszázezer forintot) ajánl fel a
betörés nyomravezetôjének.

Az ügyben a rendôrség hívható a  26-
310-233 telefonszámon.

JUTALOM A

NYOMRAVEZETÔNEK

Kedves Véradó!

Beteg embertársaink nevében kérjük Önt, vegyen részt 
véradónapunkon!

A véradás helye:
Népház

A véradás ideje:
2009. január 28.(szerda), 14-18 óra

Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját 
feltétlen hozza magával!

Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk
2009. január 23-án 18 órakor a Népházba
Hadházy Sándor országgyûlési képviselô
lakossági fórumára.

Fidesz tahitótfalui szervezete

LAKOSSÁGI FÓRUM

Óriási érdeklôdés és telt ház mellett zajlott
le a jubileumi „Dagober” kupa.

Az idén nagy megtiszteltetés volt, hogy
elfogadták a meghivásomat a Fehérék csapa-
ta, ahol volt válogatott focisták (Zámbó Sanyi,
Bognár Gyuri, Urbán Flóri) és világbajnokok
(Lázár Zoltán, Lázár Vilmos) voltak.

Végeredmény
1. Fehérék csapata
2. Kisoroszi
3. Tahitótfalu
4. Dagober csapata

Különdíjak
Legjobb Játékos: Kénoszt Ferenc
Legjobb Kapus: Fehérék Kapusa
Gólkirály: Szedlacsek István, Kiss Mihály
Tahitótfalu Legjobb: Flóri, Csencse
Dagober Legjobb: Józsa Zoltán

Ezúton szeretném megköszönni minden
résztvevônek együttmüködését, a szpon-
zorok támogatását, akik nélkül nem jött volna
létre a 15. „Dagober” kupa.

Plascsevics János szervezô

„Dagober” kupa visszhangja

VÉRADÁS TAHITÓTFALUBAN
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