
Március 12-én képviselô-testületi
ülés volt, melyrôl Magyar Gábor, Vere-
bes Sándor és Wágner Péter képviselôk
hiányoztak. A testületi ülésre meghí-
vott vendégek (Colt Kft.) az elsô
napirend keretében tájékoztatást adtak
a tornacsarnok tetôszerkezetének fel-
újítása kapcsán, az épület esetleges
korszerûsítésérôl. A korszerû hûtô-fûtô
rendszerrel a szellôzést is meg lehet
oldani, de mivel a rendszer bekerülési
költsége több mint nettó 6 millió fo-
rint, csak a majdani kiépítéshez szüksé-
ges tetô áttöréseket építjük be a mos-
tani tetôfelújításba, hogy késôbb ne
kelljen a tetôhöz nyúlni. 

A Danubia Televízióval (korábbi
Dunakanyar Televízió) kötött szerzôdést

Folytatás a 2. oldalon
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Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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„Asszonyok voltak a sírnál. Ezek az asszo-
nyok elveszítették Mesterüket, mégsem
bénultak meg annyira fájdalmukban, hogy
ne szeretnének. Aki szeret, már reménnyel
bír. Aki szeret, már jövôt lát maga elôtt.
Amint jönnek a sírtól, a Feltámadott rájuk
köszön: «Üdv Nektek!» Az asszonyok meg-
rendülnek, térdre borulnak. Halotthoz
mentek, és az Élôvel találkoznak. Leborul-
nak, és imádják az Életet, a Feltámadottat.
Imádták az Életet. Milyen jó lenne, ha ma-
gyar társadalmunk is tudná tisztelni az
Életet! Ha le tudna borulni az élet elôtt! 

Folytatás a 4. oldalon

Feltámadott  

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány kuratóriuma a 2005-ös évben
díjat hozott létre – „Tahitótfaluért
Ifjúsági Díj” néven – melyet minden év
március 15-e alkalmával olyan diákok
kaphatnak, akik kimagasló tanulmányi
eredményükkel és emellett a sport, a tudo-
mány, vagy mûvészet területén eredmé-
nyeket értek el, ezzel öregbítve Tahitót-
falu hírnevét.

Feltétel továbbá, hogy életvitelükkel fa-
lunk lakóinak és korosztályuknak elis-
merését kiérdemeljék és követendô utat

mutassanak kortársai számára. 
A kiválasztásban megkértük iskolánk

tantestületének véleményét is és ez alap-
ján – a 2009-es évben – 3 diákot javasolt
alapítványunknak a Tahitótfaluért Ifjú-
sági Díjra, akiket az alábbiakkal díjaz-
tunk:

„Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” elismerô
oklevél
• 10 000Ft-os könyvutalvány és 
• Fekete Júlia ötvös ékszerész által ké-
szített ezüst falucímerrel díszdobozban.

Folytatás a 4. oldalon

2009. március 15. alkalmából kitün-

tetett fiataljaink, akik kiérdemelték

a  „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj”-at

2009. április 1., 8. 18ó

Magyar gabonáink, böjti ételeink-

egészségesen

Kóstolóval egybekötött elôadássorozat
Helyszín: Kincsessziget Waldorf irány-
ba tevékenykedô óvoda, Tahitótfalu,
Zrínyi u. 33.
Elôadók: Marjai Mária és Horváth Aliz
Az elôadások ingyenesek, támogatást
elfogadnak a szervezôk
Ápr. 23. Ôszirózsa Nyugdíjas Klub

által szervezett kirándulás

Folytatás a 6. oldalon

Tahitótfalu áprilisi

programjai



Folytatás az 1. oldalról
a támogatás utalása tekintetében úgy mó-
dosítja, hogy a 2009. év második felére
szólót nem egy összegben, hanem havi
bontásban utalja.

A hulladékszállítással foglalkozó Kapos-
vári VG Zrt-vel kötött szerzôdés módosí-
tását úgy fogadta a testület, hogy a díj
nem változik erre az évre, de a szállítási
nap Tahiban ezentúl kedden lesz, lomta-
lanítás és veszélyes anyag gyûjtés évente
egyszer, szelektív gyûjtôk ürítése havonta
kétszer lesz (azonban lesz fémdoboz gyûj-
tô is), míg a háztól való szelektív szállítás
(papír, PET, zöldhulladék) megszûnik,
hiszen ez utóbbit nem használta ki a
lakosság. Az utcai szemétgyûjtôket is
ezentúl csak a hivatal üríti. Viszont Tahi
településrész meghatározott helyein csak
kisméretû hulladékgyûjtô jármû fog köz-
lekedni, megvédve ezzel az ottani utak
állagát.

A Kistérségi Társulás az e-közigazgatás
kapcsán júniusig beszámolót kér az el-
végzett munkáról, az irodavezetôt bízta
meg az e-közigazgatási projekt gondo-
zásával, anyagilag nem támogatja a május
9-i Aranyesô Fesztivált (szponzorok
fogják), a kerékpárút módosításának

plusz költségét csak a tartalékkeretbôl
biztosítja.

Második napirendben a beruházások
elôkészítésével foglalkozott a testület. A
tervezett útépítés csak a Nefelejcs utcá-
ban lesz, hiszen csak itt, a többi három
utcában (Rózsa u., Viola u., Visegrádi u.,)
nem jött össze a szükséges számú (mini-
mum 50%) lakossági hozzájáruló nyilat-
kozat. A testület közbeszerzési eljárás ki-
írásáról döntött ezügyben.

5 db köztéri pad, 2 db szemétgyûjtô,
valamint hirdetôtábla és oszlopok meg-
rendeléséhez járult hozzá a testület.

A testület döntött, hogy indulunk az ok-
tatási intézmények infrastrukturális fej-
lesztése pályázaton, ahol intézményen-
ként (iskola, óvoda) 20-20 millió forintot
lehet nyerni maximum, és május 8-ig
eredményhirdetés is lesz.

A testület a Népház udvarának viacolor
burkolására a Cser-ker Top Kft-t bízza
meg nettó 1.347 ezer forint értékben.

A képviselô-testület döntött arról, hogy
a 2006-2008 között elkészült beruházá-
sokra maximum 50 millió forint értéket
lehív a hitelkeretbôl.

Ismét tárgyalta és módosította (az ügy-
fél kérésére) a testület a Shell-féle telepü-
lésfejlesztési szerzôdést. 

A bizottsági tájékoztatóknál egyedül a

Kulturális Bizottság adott be határozati
javaslatot: a Családi Táncház támogatására
6x 20.000 Ft-ot biztosít néptánc oktatóra,
valamint mûvelôdésszervezôi pályázat
kiírását kérte. Mindkettôt támogatta a tes-
tület.

Óvodavezetôi pályázatra 3 pályázat
érkezett. A pályázatok értékelése meg-
kezdôdött.

Tulajdonügyek következtek: Nyulas
patak területébôl 77 m2-t elad az önkor-
mányzat, hogy ezzel növeljék egy magán-
ingatlan területét, hogy az így beépíthetô
legyen. Kocsmakupa részére ingyen Tor-
nacsarnok-használatot engedélyezett a
testület.

SZMSZ módosítását tervezi a testület a
bizottságok tekintetében: csökkenteni
kívánja azok számát, és létszámát. Az
elôkészítés folyamatban van.

Szociálpolitikai Kerekasztal létre-
hozásáról döntött a testület.

Közbeszerzési pályázat kiírásáról dön-
tött a testület a községháza bôvítés-
felújítás, valamint az iskola, óvoda és
sportcsarnok felújítás kivitelezésére.

892.500 Ft éves támogatási díjat bizto-
sít a testület a Figyelj Rám KHE részére,
akik az idôskorúak házi gondozását vég-
zik községünkben.

Szabó Judit
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2009. évben eddig született 5 fiú, 10
leány, összesen 15 gyermek

Megszülettem!
2009. március 03-án, nevem: Budai Botond
2009. március 05-én, nevem: Ragó Bálint
2009. március 14-én, nevem: 

Bíró Hanna Bíborka
2009. március 18-án, nevem: Szécskai Hanna

Helyesbítés! 

Elôzô számunkban tévesen jelent meg az

újszülött neve: 2009. február 15-én

született Juhász Merilyn Hilda

Házasságkötés nem volt.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Gubacsi Józsefné, 63 éves, Visegrádi út 50.
Jakab Károlyné, 70 éves, Rákóczi út 5.
Pintér Jánosné, 91 éves, Kossuth L. u. 12.
Ferencz József, 50 éves, Viola u. 92.
Jáhner Jánosné, 54 éves, Nyárfa u. 18.
Schopper Ferenc, 57 éves, Zrínyi u. 29.

Anyakönyvi hírek

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

Danubia televízió

adásai

Húsvét hétfôn a Tótfalui részen lesz szemét-
szállítás.

Értesítés

szemétszállításról

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
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1. A pályázat célja

Tahitótfalu Község Önkormányzata a
közmûvelôdési, kulturális, oktatási, sport
és szociális területen mûködô civil szer-
vezetek számára vissza nem térítendô tá-
mogatást nyújt Tahitótfalu közéletét, fejlô-
dését elôsegítô céljaik megvalósításához. 

2. A támogatásra rendelkezésre álló for-

rás és az elnyerhetô támogatás

2009-ben a támogatásra szánt pénzkeret
1.200.000,-Ft.

3. A támogatottak köre

Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu
székhellyel rendelkezô

- Alapítványok
- Egyesületek
- Jogi személyiséggel rendelkezô

szervezetek
- Jogi személyiséggel nem rendelkezô

szervezetek
akik részére az önkormányzat a 2008.

évi  tevékenységük értékelése alapján, il-
letve a 2009. évi önkormányzati rendez-
vénynaptárban szereplô önkormányzati
rendezvények  elôkészítésében és lebo-
nyolításában vállalt kötelezettségük ese-
tén állapít meg támogatást.  Mûködésre

max. 50 eFt támogatás adható.
Nem nyújthatnak be pályázatot
- Pártok
- Önkormányzati fenntartású

intézmények
- Közalapítványok
- Azok a civil szervezetek, amelyek  a

közhasznú szervezetekrôl szóló
1997. évi  CLV. törvény 26 § (d./
pontja szerint közvetlen politikai
tevékenységet folytatnak.

4. A pályázati anyag tartalma

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével
lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatal-
ban (Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.)
vehetô át, továbbá az Önkormányzati ren-
dezvénynaptár is. 

5. A támogatási döntés, az elbírálás

határideje

A támogatások odaítélésérôl a Kulturális
és Sportbizottság javaslatára a képvise-
lôtestület dönt legkésôbb 2009. 04. 30-ig.
A pályázókat a pályázati döntés után 5
munkanapon belül értesítjük az  ered-
ményrôl.  A civil szervezetek az elnyert
támogatást a támogatási szerzôdésben
meghatározott  módon  egy összegben
vehetik igénybe. 

A támogatott 2010. 01. 31-ig beszámoló

benyújtására kötelezett. 

6. A támogatás formája

A támogatás vissza nem térítendô támo-
gatás, melyet a támogatott szervezet célja
szerinti tevékenységének, mûködésének
költségeire használhatja fel 2009. decem-
ber 31-ig.

7. A pályázatok beadásának módja,

helye  és határideje

A pályázat benyújtásának határideje:
2009. 04. 20. hó, nap 16.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Pol-
gármesteri Hivatal  (Tahitótfalu, Kossuth
Lajos u. 4.)  

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati pél-
dányban, zárt borítékban kell benyújtani.

A borítékra írják rá: „civil pályázat”
Hiánypótlásra a pályázat leadási határ-

idejétôl számított 5 napon belül egy alka-
lommal lehetôség van.

Formailag nem megfelelô pályázatok
elutasításra kerülnek.

8. További információ

A pályázattal kapcsolatos további infor-
máció Dr. Magyar Gábortól kérhetô a 06-
70-331-6091 telefonszámon.

Községi Önkormányzat

Pályázati kiírás

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS VÁLTOZÁSA
TÓTFALU KÖZSÉGRÉSZEN: a 2008. évi
hulladékszállítási díj változtatása nélkül
2009. április 1-tôl a szervezett hulladék-
szállítás Tótfalu településrészen az alábbi-
ak szerint változik:

- csak azokat a hulladékgyûjtô edényeket
üríti a Szolgáltató, amelyeken a 2009.
évi matrica megtalálható.

- a havi egyszeri PET-palack és papír hul-
ladék gyûjtés megszûnik,

- az évi kétszeri zöldhulladék gyûjtés
megszûnik,

- a szemétszállítás idôpontja hétfôn a
délelôtti órákra változik. Kérjük hét-
fônként reggel 6 óráig kitenni az ingat-
lan elé a hulladékgyûjtô edényt!

- a hulladékgyûjtô zsák Tahiban a Szent-
endrei út 73. szám alatti élelmiszerbolt-
ban vehetô át, illetve vásárolható 215,-
Ft/db áron.

- a háztartási veszélyes hulladék (gyógy-
szer, vegyszer, növény védôszer, étolaj,
fáradt olaj, autógumi, elektronikai hul-
ladék) gyûjtése 2009. május 16-án
(szombaton 8.00 és 12.00 óra között) a

Kék Duna Szakszövetkezet épülete
elôtt. (Szabadság út 15.)

- 2009-ben a lomtalanítás Tótfalu telepü-
lésrészen május 25-én lesz. Kérjük
május 24-én (vasárnap) kirakni a lomo-
kat az ingatlan elé! Veszélyes hulla-
dékot, építési anyagot, 50 kg-nál nehe-
zebb tárgyakat ne rakjanak ki az ingatlan
elé!

Az üdülôövezetben az utcaközösségek a
zsákos hulladék tárolására utcánként 1-4
db rácsos hulladékgyûjtôt igényelhetnek a
Polgármesteri Hivatalban.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS VÁLTOZÁSA
TAHI KÖZSÉGRÉSZEN: a 2008. évi hul-
ladékszállítási díj változtatása nélkül 2009.
április 1-tôl a szervezett hulladékszállítás Tahi
településrészen az alábbiak szerint változik:

- csak azokat a hulladékgyûjtô edényeket
üríti a Szolgáltató, amelyeken a 2009.
évi matrica megtalálható.

- a havi egyszeri PET-palack és papír hul-
ladék gyûjtés megszûnik,

- az évi kétszeri zöldhulladék gyûjtés
megszûnik,

- a szemétszállítás napja TAHIBAN

KEDDRE változik. Kérjük keddenként
reggel 6 óráig kitenni az ingatlan elé a
hulladékgyûjtô edényt!

- a hulladékgyûjtô zsák Tahiban a Szent-
endrei út 73. szám alatti élelmiszerbolt-
ban vehetô át, illetve vásárolható 215,-
Ft/db áron.

- a háztartási veszélyes hulladék (gyógy-
szer, vegyszer, növény védôszer, étolaj,
fáradt olaj, autógumi, elektronikai hul-
ladék) gyûjtése 2009. május 16-án
(szombaton 8.00 és 12.00 óra között) a
Hajóállomás mellett (Dunasor utca)
lesz.

- 2009-ben a lomtalanítás Tahi település-
részen május 18-án lesz. Kérjük május
17-én (vasárnap) kirakni a lomokat az
ingatlan elé! Veszélyes hulladékot, épí-
tési anyagot, 50 kg-nál nehezebb tár-
gyakat ne rakjanak ki az ingatlan elé!

Az üdülôövezetben az utcaközösségek a
zsákos hulladék tárolására utcánként 1-4
db rácsos hulladékgyûjtôt. Igényelhetnek
a Polgármesteri Hivatalban.

Polgármesteri Hivatal

Változások a hulladékszállítás rendjében
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Folytatás az 1. oldalról
A „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” átvétele

által köszöntjük diákjainkat, akik a
legkiválóbbak voltak;

Ladányi Hunor:

• 8 éven keresztül jeles tanulmányi
eredményéért és aktív közösségi
munkájáért

• Az osztályközösségében végzett mun-
kájával, pozitív és meghatározó sze-
mélyiségével példát mutat diáktár-
sainak

• Különleges dicséretet érdemel hogy
angol nyelvbôl államilag elismert alap-
fokú nyelvvizsgát tett. 

Vaczó Renáta:

• kiváló tanulmányi eredményéért, pél-
damutató magatartásáért, és az osz-
tályközösségben vállalt aktivitásáért.

• tanulmányai során számos kerületi,
megyei tanulmányi versenyen szer-
zett dicsôséget az iskolánknak és sze-
retteinek. Idén a színvonalas tanul-
mányi és földrajzi pályázaton kiváló
eredményéért dicsérjük, azon kívül

• dicséretet érdemel, hogy még általá-
nos iskolai tanulmányai alatt angol
nyelvbôl sikeres – államilag elismert-
alapfokú nyelvvizsgát tett és az angol
levelezôs versenyen részt vett. 

• eredményes és aktív sporttevékenysé-
géért – a leány focicsapat tagja volt –

ezáltal falunk és iskolánk hírnevét
még ismertebbé tette 

Hartai Kornélia:

• Általános iskolai tanulmányit mind a 8
évben kitûnô eredménnyel végezte,
példamutató magatartásáért, meg-
bízhatóságáért, szorgalmáért és aktív
közösségi munkájáért

• Kiváló, színvonalas tanulmányi és
földrajzi pályázatának eredményéért

• Gratulálunk, hogy angol nyelvbôl
államilag elismert középfokú nyelv-
vizsgát tett

• Továbbá, köszönjük, hogy hangszeres
fellépéseivel ünnepélyessé teszi az
iskolai rendezvényeket és Tahitótfalu
kulturális, jótékonysági, egyházi ren-
dezvényeit, emelve azok mûvészi
színvonalát és gyönyörködtet minket
hegedûjátékával

• Kiemelkedô tehetségéhez határtalan
szorgalom is járul, így iskolánk hír-
nevét a Koncz János országos hegedû-
versenyen is öregbítette.

• Sikeres felvételi vizsgát tett a Bartók
Béla zenemûvészeti Szakközépiskolá-
ba.

Gratulálunk nekik és kérjük, hogy töret-
lenül folytassák további munkájukat ma-
guk, szeretteik, hazánk és falunk javára. 

Köszönetet mondunk iskolánk tisztelt
tanárainak, nevelôinek, az iskola minden
dolgozójának, és a kedves szülôknek is

azért, hogy áldozatos munkájuk ered-
ményeképpen, minden évben lehetôsé-
günk van kiemelkedô tehetségû és tudású
fiatalok megjutalmazására és példaképül
állíthatjuk ôket falunk fiataljai elé. 

Legyünk rájuk nagyon büszkék!
Ne felejtse el senki, hogy a tudás hatal-

mas kincs, a jövônkért az ifjú nemzedék
lesz a letéteményes.

A díjak átadása után a „Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány” kuratóriuma
köszönetet mondott településünk nép-
mûvelôjének – Mengyi Gábornak –, mivel
2009. március 31-én, saját kérésére, mun-
kaviszonya megszûnik és megválik falunk-
tól.

Köszönjük munkáját, amit együtt végez-
tünk a falu rendezvényei alkalmából, és a
vidám foglalkozásokat, sportrendezvénye-
ket, amikor gyermekeink nyári táborozá-
sain részt vett és dolgozott. 

További munkájához sok erôt, egészsé-
get kívánunk.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért

Alapítvány kuratóriuma nevében

Takács Györgyné

2009. március 15. alkalmából kitüntetett fiataljaink, akik

kiérdemelték a  „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj”-at

Folytatás az 1. oldalról
Ha ömagát nem úgy tekintené, hogy «én

vagyok az élet forrása, és kényem-kedvem
szerint cselekedhetem vele». Ha tudatosod-
na benne: «Az életet kaptam, az életnek
letéteményese vagyok és nem forrása. Az
életet tovább kell adnom.» Istentôl indul az
élet. A Feltámadott is azért támadhatott fel,
mert az Atya a Lélek által életre támasztot-
ta. Az élet fölöttünk áll. Tisztelni kell az
életet a fogantatásától, és tisztelni akkor is,
ha már elaggott, ha gondozásra szorul.

Az asszonyok mentek lelkesen, vitték a
hírt, hogy Jézus feltámadt. Tanúskodtak a
feltámadásról. Tanúi lettek a Feltámadott-
nak. Minden megkeresztelt ember hivatása,
hogy tanúja legyen az Életnek, a Feltáma-
dottnak. Azonosuljon vele, fogadja be ôt,
öltse magára. II. János Pál pápa így fogal-
maz: «Elôbb lenni, aztán tenni. Belegyö-
kerezni a Feltámadottba. Személyesen
találkozni a Feltámadottal.»”

Bíró László püspök gondolataival kívá-
nok allelujás húsvéti örömöt:

Vénusz Gellért plébános

Feltámadott  
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Ezúton szeretnénk értesíteni, hogy az
ebek kötelezô, összevezetéses, „akciós”
veszettség elleni kampányoltása Pest
megyében 2009. évben március 01-május
01-ig terjedô idôszakban kerül elvégzésre.

A Magyar Állatorvosi Kamara
(www.maok.hu) állásfoglalása és a mai
kor igényei szerint az olyan településeken,
ahol állatorvosi rendelôk mûködnek, ott
az utcai összevezetéses tömegoltás helyett
megjelölt idôpontokban a rendelôkben,
vagy az állatorvost házhoz hívva kell
elvégezni az oltást.

Fontos, hogy a veszettség elleni oltás
egész évben elvégezhetô, a kam-
pányidôszakban a megjelölt idôpontokban

3000 Ft/eb áron, a kötelezô féreghajtó
akciós ára 200 Ft/tabl./10 ttkg.

A kampányidôszak megjelölt napjain
kívül, és  a kampányidôszakon kívül 2009-
ben a veszettségoltás díja: 3500 Ft/eb,
féreghajtó ára a tablettától függôen 400-
550Ft/10 ttkg.

A veszettségoltás beadható, kérhetô ún.
kombinált oltás formájában is, amikor is a
vakcina védelmet nyújt a legtöbb vírusos
fertôzô betegség ellen is (szopornyica,
parvo, fert.májgyulladás, kennel-köhögés,
leptospirózis) 7000 Ft/eb.

Az oltások idôpontjai:   
Április: 17., 24. – pénteki napokon 16-

18 óráig.
Helye: Állatorvosi rendelô, Szentendrei

út 6. (Tahi Hídfônél)
Dr. Szolnoki János

Tisztelt gazdi!

Örömünkre szolgált hogy egy gondo-
san elôkészített és nagy érdeklôdéssel várt
iskolai programot valósíthattunk meg
Tahitótfaluban.

Az Országos Rendôr-Fôkapitányság által
tavalyi évben meghirdetett „Iskola
rendôre” program arra szolgál hogy a
helyi körzeti megbízottak saját települé-
seik általános iskoláiban különbözô kor-
csoportjainak elôadásokat tartsanak, ôket
ismerjék meg a gyerekek, szoros kapcsolat
alakulhat ki a tanulók és a rendôrség
között ez által.  

Ennek keretében 03.28-án a Tahitótfalui
Pollack Mihály Általános iskola alsó tago-
zatos tanulóinak egy közlekedés biztonsá-
gi és rendôrséget röviden bemutató ren-
dezvényt tartottunk a Tótfalui sportpá-
lyánál.

A szombat délelôtt ( 08.00 és 12:00 óra
között) tartott eseményen 8 osztály vett
részt, tanáraikkal, és több fiatalabb érdek-
lôdôvel, szülôvel együtt..  

Tartottunk KRESZ totó versenyt, kerék-
páros ügyességi vetélkedôt, aszfaltrajz
versenyt, kutyás bemutatót láthattak a
gyerekek, megismerhették a rendôrség
egyenruhás állományának felszerelését,
gépkocsiját, motorját és speciális védôfel-
szereléseit is. A versenyeken résztvevôket
kisebb ajándéktárgyakkal tudtuk díjazni,
itt is köszönetet mondva a szakmai szer-
vektôl és civil személyektôl érkezô aján-
dékoknak.    

A rendezvényen a Tahitótfalui Rendôrôs
állománya vett részt, ezentúl segítséget
nyújtott a Szentendrei Közrendvédelmi
Osztály motoros járôre és a Pomázi
Rendôrôrs Pilisszántói körzeti megbízottja
kutyájával. 

A rendezvényen a gyermekek jól érez-
ték magukat, új a közlekedéssel kapcso-
latos információkat  ismerhettek meg, egy
szép és szerencsére kellemes idôben
eltöltött délelôttöt tudhattak maguk után. 

A sikeres kezdés után a programot

szeretnénk folytatni felsôbb évfolyamok-
nál más jellegû elôadásokkal, illetve
kisebb létszámban osztályfônöki órák
vagy egyéb foglalkozások keretében.

dr. Orbán Balázs r.ôrnagy

ôrsparancsnok

Hegedûs Gábor r. fôtörzsôrmester 

körzeti megbízott

„Iskola rendôre” Tahitótfaluban

A tavasz jelei sok módon észlelhetôk…
Elôjönnek a motorosok, és egy viszony-

lag új jármû, a quad.
A kedves szülôk nem is tudják, milyen

veszélyes szórakozáshoz nyújtanak segít-
séget gyermekeiknek, amikor drága pén-
zen megvásárolják ezeket, magukkal elhi-
tetve, hogy ezzel letudták a foglalkozást,
törôdést.

Elnézve a vágtató motorokon többed-
magával ülô gyerekeket, akik sokszor
bukósisak nélkül, korukból kifolyólag vizs-
ga nélkül  száguldoznak, talán nem is tud-
ják, milyen veszélyes szórakozást ûznek.

A négykerekû quad homokos tenger-
partra készített jármû, nem pedig  faluba

és nem  lakott területre. Az ifjú emberek
száguldozva bôszítik a családokat azzal,
hogy a lakóterületen belül körözve zavar-
ják a pihenni vágyókat néhány percen-
ként, a házuk elôtt elviharzó jármûvek
kellemetlenül magas hangjával. Nem
beszélve arról, hogy a sétáló vétlen kis-
gyermekek fokozott veszélynek vannak
kitéve a sebességük miatt és azért is, mert
ezeket a masinákat szinte gyerekek veze-
tik.

A sok jogos panasz miatt megkérjük a
kedves quadot, motort vásárló szülôket,
hogy gyermekeik figyelmét  hívják fel a
veszélyre, és ezen élvezetes idôtöltésüket
– ha már megengedik nekik – ne a lakó-
területen belül gyakorolják!

R. G.

Veszélyes lehet!

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét,
hogy április 25-én szombaton falutisztítást
szervezünk.

Kérünk minden környezetet szeretô
lakótársat és családot, hogy segítsen szeb-
bé, tisztábbá varázsolni falunkat, ezzel
példát mutatva minden itt élônek.

A segítôkész jelentkezôket 25-én szom-
baton reggel 9 órától várjuk a Polgármes-
teri Hivatalnál és a Tahi nagyparkolóban.

Szemeteszsákot, kesztyût biztosítunk. A
szemétszedés helyét mindenki maga vá-
laszthatja meg.

Köszönjük segítô együttmûködésüket!

Környezetvédelmi Bizottság

Szemétszüret

TELJESKÖRÙ
ÁLLATORVOSI ELLÁTÁS!

Szakrendelések - ortopédia, szemészet,
belgyógyászat, szülészet,

Mûtétek - igény szerint állatszállítással,
bentfekvéssel,

Ambuláns ellátás, kiszállások,
Éjszakai, hétvégi ügyelet

(30) 66-26-849
Március–április hónapban akciós 

veszettség elleni oltás,
ÁLLATKÓRHÁZ - Szentendre, Római 

sánc u. 2/b 
(26) 317-532, (30) 9370-863

Rendelô -Tahitótfalu,Szentendrei u. 6.
(26)385-152

www.hegyvidekiklin.fw.hu



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 0 9 .  Á P R I L I SProgramok

6

Folytatás az 1. oldalról
részletekrôl érdeklôdni lehet: Katonáné
Nyírô Ágnesnél (06 26-385774) és Nagy
Lajosnénál

Április 24-én pénteken 18.00-kor

Judo Kung-fu bemutató és vizsga,
valamint diplomaosztás kerül megren-
dezésre ünnepélyes kererteken belül
Helyszín: Tahitótfalu Tornacsarnok

Április 25-én 9.00-12.00-ig a Föld Napja

alkalmából Tahitótfalu Önkormányzata

szemétszüretet hirdet!

Gumikesztyû és szemeteszsák átvehetô a
polgármesteri hivatalban a gyûjtés napjá-
nak reggelén. A szemeteszsákok meghatá-
rozott helyrôl történô begyûjtése a hivatal
autójával történik.

Április 26. 8-15 óra

„Legyen úgy, mint régen vót...” 

Vasárnapi Vásárnap

Állat-, termény- és kézmûvesvásár
helyszín: a Tahi hídfô melletti zöldellô rét

Május 1. Lovas majális Tahitótfalun

Részletek a honlapon és a plakátokon

Népház

Április 18. 18-21 ó.

Családi Magyar Táncház, zenél a tahisi

Tönköly zenekar

Tánctanár: Nagy Zoltán (Púder)
Helyszín: Népház, Tahitótfalu, Bajcsy
Zsilinszky u. 2.

Belépôként hozhatsz akár terményt is,
vagy amit jónak látsz

Április 25. 10-11 ó.

A Habakukk Bábszínház bemutatja a

„Hanyistók” c. mesét

Helyszín: Népház, Tahitótfalu, Bajcsy
Zsilinszky u. 2.
támogatói jegy: 500 Ft

Április 25. 15 ó. 

Hagyományôrzô kör filmvetítése

Beszélgetés Lévai Gézánéval
Helyszín: Tahitótfalu, Népház

Pintérház (leendô Faluház)

Április 30. (csütörtök) 18 óra

Elôadó: Horváth Ilona (gyógyító)
Téma: A lélek erejével a gyógyíthatatlan
betegségek ellen

Május 7. (csütörtök) 18 óra

Elôadó: Dr. Toth Ferenc (biológus)
Téma: Élôsködôink „Mint fent úgy lent”

Pintérház (leendô faluház) rendszeres

programjai

Hétfônként:

Ôszirózsa Nyugdíjas Klub találkozója
17.00–19.00-ig
Sok szeretettel vár minden régi és új tagot
az Ôszirózsa Nyugdíjas Klub! 
Vezeti: Katonáné Nyírô Ágnes
Telefon: 06/26 385-774
Ingyenes

Keddenként:

Bibliai elôadás 17.00–18.30-ig!
Vezeti: Zsíros Anita
Telefon: 30/991-6332 
Ingyenes

Szerdánként

Szabás-varrás tanfolyam a faluházban
15.30–17.00-ig!
Vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike
Telefon: 26/385-325

Népház állandó programjai

Kedden és csütörtökön

Egészségmegôrzô gyógytorna
17.30–18.30 
Vezeti: Kákonyiné Adorján Veronika
Érdeklôdni: 06/20 560-4065
Támogatás: 400 Ft 

Kedden és csütörtökön

Iskolás néptánc szakkör 15.00–16.00-ig
Vezeti: Szabó Judit
Telefon: 06/30 338-6806
Ingyenes

TAHITÓTFALU 2009. ÁPRILISI PROGRAMOK

Az április 26-i állat-, termény- és kézmû-
vesvásár keretén belül a Szentendrei-
sziget élôvilágát gazdagítva ôshonos ma-
gyar homoki gyógy- és haszonnövények,
magvak, palánták, cserjék, facsemeték és
a velük kapcsolatos eszmék csere-beréje.
Cserealap: a kertekben megtermett feles-
leg.

Termény csere-bere

Az április 26-án
Tahiban megrende-
zésre kerülô Vasárna-
pi Vásárnapon a
Szentendrei Árvácska
Állatvédô Egyesület
önkéntesei mutatják
be az állatvédelem-
ben végzett munkáju-
kat és az Árvácska Ál-

latmenhely gazdára váró kutyáit, cicáit. A
vásár ideje alatt lehetôség lesz kutyusok
örökbefogadására. További árva kutyusok
megtekinthetôk a menhelyen, ahol ezen a
napon örökbefogadó napot tartanak. (Szent-
endre, Szentlászlói út külterület, elérhe-
tôségünk: 06-20-571-6502, 06-20-923-0212
vagy arvacska.szendre@freemail.hu)

www.arvacska.hu

Örökbefogadható

kutyusok a Vasárnapi

Vásárnapon 
Értesítem a T. Ebtartókat, hogy Tahitót-

faluban mégis lesz összevezetéses eboltás! 
A MÁOK (Magyar Állatorvosi Kamara)

Pest Megyei Szervezete a 2-91/2009 sz.
Nyilatkozatában hozzájárulását adta, hogy
összevezetéses eboltást lehessen szervez-
ni Tahitótfaluban.

Az oltás helye: Tahitótfalu, Kossuth L. u.
Polgármesteri Hivatal (a korábbi eboltások
helyszínén).

Az oltás ideje: 2009. ápr. 16. csütörtök,
9-11 óra és 15-16 óra.

A pótoltás ideje: 2009. ápr. 21. kedd, 9-
11 óra.

Tahiban az oltást az Állatorvosi Ambu-
lancia Rendelôjében, Elekfy Jenô u. 4.
egész évben, folyamatosan végezzük ren-
delési idô alatt: hétfôtôl-péntekig 9-11 és
16-19 óra, szombaton 9-12 óra.

Háznál történô oltást lehet kérni a 26
387-177, 06 30 290 7082 és a 06 30 470

7984 számokon.
Az oltás ára összevezetéskor a Kamara

ajánlása szerint 3000. Ft.
A féreghajtó tabletta ára 200 Ft (10 kg-

ként 1 tbl.).
Lehet kérni kombinált oltást is, amely-

nek ára 5000. Ft.
A veszettség nem gyógyítható állatról

emberre terjedô fertôzô betegség.
Az oltás beadatása az ebtartó felelôs-

sége! Az ebek veszettség elleni évenkénti
oltása és féregtelenítése kötelezô!

Kérjük, hogy az ebeket biztonságos
nyakörvvel pórázon vezessék az oltás
helyére. 

Együttmûködésüket köszönve:

Tisztelettel 

Dr. Patócs András 

állatorvos

Változás a tahitótfalui eboltás rendjében!
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Március 21.-én hivatalosan is átléptünk
a tavasz-tél láthatatlan határán. A termé-
szet megújul, valami újból folytatódik. Fel-
támadt tetszhalotti állapotából minden,
ami él, ami kész ébredni; és örök nyuga-
lomban marad, ami nem vállalja az újra-
kezdést. Talán nem véletlen, hogy tavasz-
szal a Húsvét ünnepe is a feltámadásról
szól. Az „amint fent, úgy lent” párhuza-
mossága az emberi történelem kezdete
óta foglalkoztatja a gondolkodó elméket. 

A XX. század elején kialakult biodinami-
kus gazdálkodás (Rudolf Steiner) is az
égiekkel összekötött hatáskapcsolatokat
használják ki a termesztés során. Így alkot-
nak táplálót és eltarthatót: levél napokon a
levéllel, gyökérnapokon a gyökérrel, ter-
mésnapokon a terméssel tápláló zöld-
séggel-gyümölccsel ildomos foglalatoskod-
ni, a virágnapok a „virágtermésûek” napja.
E jeles napokat a vetési naptár tartja szá-
mon. 

A megújulás jegyében nekünk is sok
munkánk lesz. Ideje a természet körforgá-

sának szentelt ôszi komposzthalmunkat
átrakni. Ha az alja, közepe száraz, bened-
vesítve javítandó. A megindult átalakulást
a homogenizálódó (egynemûvé váló)  ha-
lom mutatja, amely eléggé nedves és nem
büdös a rothadástól. Egy-két hónap, és
kiváló növényi tápanyag-gyógyszert nye-
rünk a halomból. A földszagot adó sugár-
gombák ugyanis baktériumölô bioszert
állítanak elô. 

A tavaszi fáradtságunk vitamin és mun-
ka után kiált. Csíráztassunk magvakat, a
megújuló életcsírák energiát adnak, meg-
óvnak a betegségtôl. A zsázsát vethetjük
meleg helyre tett tálcára: 3-4 cm földré-
teget bôven megszórunk a magjával, majd
letakarva sötétben tartsuk addig, amíg ki
nem bújik. 22°C körüli hômérsékleten két
hét alatt fogyaszthatóvá nô.

Az idei évben az idôjárás körülbelül két
heti tétlenkedést kényszerített ránk, már
ami a vetést illeti. Ezt az idôt viszont meg-
nyerhetjük a vámon: a magok gyorsabban
melegedô talajba kerülhetnek. Reménye-
ink szerint gyorsabban is fejlôdnek ezáltal.

Nem vagyunk elkésve.

Vethetünk sárgarépát, petrezselymet,
velô- és kifejtôborsót, pasztinákot (ráve-
tett retekkel, amit leszedhetünk mire ki-
bújik a pasztinák), a csíráztatott burgonya
is jobban érzi majd magát a melegebb
talajban, bár lombozata a kisebb fagyok
után is gyorsan regenerálódik. Egyszóval
az április elején beköszöntô jó idôt (mert
lesz ilyen is) kihasználhatjuk a márciusi
magvak vetésével. 

A napsugarak melegének csapdába
ejtését szolgálja a fólia alagút, amely lehet
nylonból vagy fátyolfóliából, ráfeszítve
egy fél henger vázára. Legegyszerûbb, ha
10-15 cm magas gátat (dombot) hal-
mozunk hosszában az ágyásunk két
oldalára. Erre fóliát feszítünk, lesúlyozzuk
földdel, vagy kôvel. Alatta a kevésbé
száradó magágy megfelelô helyet ad a
vetésünknek, korai palántáinknak. Ha a
hónapos retken szedésig hagyjuk a fátyol-
fóliát, nem lesz „kukacos”, mert a légy
nem fér hozzá. A levélbolha sem kedveli a
bezártságot. Gumóképzés idején a kellôen
nyirkos levegô és nedves talaj hatására
nem csípôsödik, pudvásodik, egyenlete-
sebb a vízellátása. Áldott húsvéti ünne-
peket!

2009. Böjtmás hava  

Nagy István kertészmérnök

Háromkaptár biokertészet, Tahitótfalu
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Beszélgetés Lévai Gézánéval

Egy éve tervezzük, hogy községünk volt
tanácselnök asszonyával leülünk beszélget-
ni. Úgy gondoljuk, hogy községünk törté-
nete az ô viszzaemlékezése nélkül nem
volna teljes.

Szüleivel Kisorosziban éltek. Édesapja,
Ferbert Béla a váci püspökségtôl bérelte a
kisoroszi-kismarosi révátkelôt. Az államosí-
tás után hajójával Dunabogdányból követ
szállított Budapestre. Édesanyja, Greff Mária
a nagyszülôktôl örökölt földeken gazdálko-
dott. Szép gyermekkora volt, emlékezett
vissza Éva néni, nem nélkülözött a család.
Kislányként élte át Kisoroszi német és orosz
megszállását, az ô családját sem kerülte el a
katonai jelenlét jó és rossz következményei.

Az általános iskola öt osztályát Budapes-
ten a Szent Teréz Intézetben végezte, az
intézet államosítása után Kisorosziban fejez-
te be a hátralevô három évet. Az oroszi is-
kolában Köteles László volt a tanítója; az
akkori kisoroszi plébánostól, dr. Horváth
Rudolftól angol nyelvleckéket kapott más
kisoroszi gyerekkel együtt. Nagyon szere-
tett volna óvónô lenni, ezért a kalocsai óvó-
nôképzôbe ment tanulni. Azonban vallási
okok miatt félév után be kellett fejeznie a
tanulmányait. Hazakerülése után a váci iro-
dai szakiskolát végezte el.

Elsô munkahelye a szobi Járási Tanácson
volt, ahol adminisztrátorként dolgozott
1956-ig. Fél évig munkanélküli volt, majd
szintén adminisztrátorként helyezkedett el
a visegrádi Községi Tanácsnál.

Férjével gyermekkoruk óta ismerték egy-
mást, 1957-ben házasodtak össze. Férje fi-
nommechanikai mûszerész volt, fiuk meg-

születése után Éva néni két évig nem dol-
gozott. „Abban az idôben még nem volt
GYES, idôs szüleimre nem hagyhattam gyer-
mekemet”-mondta Éva néni.

1962-ben keresték meg Pócsmegyerrôl,
hogy a tanácsakadémiára beiskolázott ta-
nácselnöküket helyettesítse egy évig.
Vámos István akkori pócsmegyeri vb-titkár
nagy tudású szakember volt, mégis a tanácsi
munka zöme Éva nénire maradt, legtöbb-
ször a vb-titkári munkát is neki kellett
elvégezni. Jó tanulóidôszak volt ez Éva
néninek.

1962 végén felkérték, hogy az akkor
munkahelyet váltó Cseh Zoltánné tahitót-
falui vb-titkár megüresedô helyét töltse be.
A falu idegen volt számára, a kezdeti idôszak
ismerkedéssel telt. Hivatalosan 1963. január
15-tôl nevezték ki Tahitótfalu vb-titkárának.
A falu lakossága ebben az idôben 3800 fô
volt, ebbôl Tahiban 800–1000 fô állandó
lakos élt. Idekerülésekor rajta kívül Balogh
Mihály tanácselnök, Soós Jenô adóügyi
jegyzô, Dr. Wukasonovics János és Horváth
Isvánné adóügyi elôadó, Dr. Tábor Frigyes
gazdálkodási elôadó, Sipos Julianna admi-
nisztrátor és Németh Isvánné hivatalsegéd
tartozott a tanácsi apparátushoz. A tanács-
elnök a politikai irányítást, a vb-titkár a ható-
sági ügyeket végezte. A jelenlegi polgármes-
teri hivatal bal oldali épületszárnya volt az
akkori községi tanács épülete. A jobb oldali
szárnyában a tanácselnök részére kialakított
szolgálati lakás volt, valamint az épület
végében az irattár. Az egész épület felújítás-
ra szorult. Irodánként egy-egy kétszárnyú
szekrény szolgált az iratok tárolására, min-
den dolgozónak volt egy íróasztala és három
darab Remington írógép segítette az irodai
munkát. A község végrehajtó bizottságának
tagjai voltak: Balogh Mihály elnök, Szente
János elnökhelyettes – késôbb ôt Becsei
János váltotta a helyettesi poszton –, Endrei
János ÁFÉSZ-elnök, Balogh Géza Hazafias
Népfront-elnök, Szekeres Imre a Kossuth
utcai vendéglô vezetôje, és Éva néni.
Munkájukat negyvenegy tanácstag segítet-
te, gyakorlatilag minden utcának volt
tanácstag küldöttje. Minden hónapban volt
tanácsülés, a vb-ülések mindennap kettô
órától kezdôdtek, befejezésüknek nem volt
határidejük. 1963-ban választották megyei
tanácstaggá Ú. Budai Jánost, aki megyei ta-
nácstagként nagyon sokat segített a falunak.

„A község kiépített úthálózata szerény,
intézményeinek állapota siralmas volt”-
emlékezett vissza Éva néni. A nyugdíjba
készülô Dr. Mesterházi Béla orvos otthoná-
ban berendezett rendelô hat négyzetmé-
ternél nem volt nagyobb, ezért sürgôs fela-
dattá vált egy új orvosi rendelô kialakítása. A

mai egészségház épületében tisztasági
fürdô mûködött, amelyre nagy igény volt,
tekintettel arra, hogy a község házaiban
fürdôszoba még nemigen volt. A fürdôben
három vagy négy kád, kettô vagy három
zuhanyzó állt a fürödni vágyók rendel-
kezésére. Szûcs Mihály volt a kazán fûtôje,
Latorczai Pálné kezelte a jegyeket, Budai
néni takarított. Az épület Ifjúság utcai szár-
nyának szolgálati lakásában Tóth Mihályné
védônô lakott. A fürdô helyén alakították ki
az új orvos, Dr. Petróczi Lajos rendelôjét, az
elköltözô Tóth Mihályné szolgálati lakását
orvosi lakássá alakították ki. 

A posta és a gyógyszertár magánkézben
volt. Az oktatási intézmények közül a Kos-
suth utcai iskolában négy osztályterem volt.
Ezen kívül a Béke úton és a tahi oldal
Tölgyfa utcájában is voltak tanításra alkal-
mas osztályok. Az óvoda 45 fôs volt, amelyet
75 fôsre kellett sürgôsen bôvíteni.

Az intézmények fejlesztésének bejáratott
útja volt. A községi tervezés után a terveket
a járási tanácshoz nyújtották be, az itteni
jóváhagyás után a Pest Megyei Tanács Terv-
osztályának kellett rábólintania az elképze-
lésre. A helyszíni szemlék után a járási párt-
bizottság adta meg a végsô engedélyt.
Ezután lehetett a pénzügyi szervezést meg-
kezdeni. Általában a fejlesztések 30-50 %-át
kellett a községnek biztosítani. Ú. Budai
János személyesen is sokat tett a fejlesztések
alapjainak megteremtésében, hangsúlyozta
az elnökasszony.

Éva nénivel végigvettük a harminc év
falufejlesztését. Az óvoda 1967-68-ban 75
fôre bôvült, a 80-as években már 120 gyer-
mek ellátását tudta biztosítani. Baranyai
Béláné vezetô óvónôt, Csörgô Józsefné,
Pálmai Anna, Horváth Ágnes, Sipos Lajosné
óvónôket sorolta fel Éva néni ebbôl az
idôbôl. Az iskola bôvítésére, az iskolák
körzetesítésekor került sor, ekkor négy tan-
teremmel és a vizesblokkok kialakításával
bôvült az intézmény. Az iskola toldozgatását
már akkor sem tartották jó megoldásnak.
Elôször a tahi hajóállomásnál szerettek vol-
na egy új iskolát megépíteni, sajnos pénzt
nem sikerült szerezni. A 80-as évek végén
Barbara Bush látogatásakor nyílt újabb
lehetôség iskolaépítésre. A Tormarévnél
alakítottak ki telkeket, ide tervezték az új
iskola felépítését. Mivel akkor már a szabá-
lyok egy intézmény megépítésénél húsz
méter széles utcák kialakítását írták elô,
minden tulajdonost felkértek, hogy tel-
kének 20 %-át ajánlja fel erre a célra. A tor-
marévi utcák ezért ilyen szélesek. Maga az
iskola a Nefelejcs és Móricz Zsigmond utca
között levô három holdas területre került
volna. A tervek elkészültek, külföldi segít-

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel
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ségre is volt lehetôség, sajnos az új iskola
ennek ellenére mégsem valósult meg. A
Hôsök terén felépült gyógyszertár és posta
telkét a tanács biztosította, a gyógyszertár
felépítésének költségének 50%-át a Pest
megyei Gyógyszertári Központ fizette, a
posta létrejöttének finanszírozását teljes
egészében a Magyar Posta magára vállalta.
Éva néninek volt egy álma a Hôsök terének
rendezésére. Szerette volna, ha megszûnne
a ma is kacskaringós útszakasz. Terve az
volt, hogy a Német-féle házat (ma védônôi
szolgálat és kis üzletek mûködnek az épület-
ben) lebontják, ezáltal az Ifjúság utca a
Kossuth Lajos utcába torkollott volna.
Kovács Benjáminék új házára az építési
engedélyt már az alapján adták ki, hogy ez
az épület lesz a tér elsô háza. A tér meg-
nagyobbítására nem került sor. Sürgôs fela-
dat volt a ravatalozó megépítése, a zsidó
temetô közelében levô hullaház épülete
már alkalmatlanná vált feladatára. Az új
ravatalozó részben községi, részben a refor-
mátus egyház területén épült meg, amely
magába foglalta a bonchelyiséget is.
Legnagyobb beruházás Éva néni tanácsel-
nöki munkássága idejében az új híd fel-
építése volt. A megnövekedett forgalom
kiszolgálására az egysávú híd már nem volt
alkalmas. Az UVATERV tervei szerint az új
híd építése 2000-re volt tervezve. A híd
megépítésének idôbeli elôrehozatalában
nagy szerepe volt Ú. Budai János, Csörgi
Sándor és Lakatos Ernô (akkor a Tájékoz-
tatási Hivatal elnöke volt) munkájának. A
híd építése idején a híd ideiglenes kiváltásá-
ra pontonhidat építettek. Ez a Kossuth Lajos
utca végén és a Honvéd utca folytatásában
történt, aminek létrejöttében Kárpáti Fe-
renc vezérezredes segített. Erre azért volt
szükség, mert a szigetre bejövô nagy forgal-
mat komppal nem lehetett teljes egészében
lebonyolítani. A Duna kemping területén
volt a hídépítôk felvonulási területe, nem-
csak irodák álltak itt, hanem a munkásszál-
lásokat is itt helyezték el. A lebontott híd
elemeit – Éva néni emlékezete szerint – egy
Dunaújváros környékén épített hídnál hasz-
nálták fel. Egy elem a tahi hídfônél ma is
látható. A 70-es évek felé épültek az úgy-
nevezett „cs” (csökkentett komfortú) laká-
sok a Pajtagödörben. Hátrányos helyzetû
családok költözhettek a lakásokba. Épültek
szolgálati lakások Tahiban és Tótfaluban
egyaránt, elsôsorban pedagógusoknak. Épí-
tési telkek juttatásával is segítette a tanács a
közfeladatokat ellátó, letelepedni vágyó
embereket.

Tahi beépítettsége a 60-as, 70-es években
indult el. A Tahiban belterületi telekkel ren-
delkezô tótfalui családok gyermekei épít-
keztek itt. A hétvégi házak építésének igé-
nye is felerôsödött, fôleg a fôvárosiak
részérôl. A szövetkezet parlagon hagyott
területei, elsôsorban a Szállások, Nyúlas,

Hosszúmezô területei, állami kézbe kerül-
tek. A tanácsnak nem volt lehetôsége itt
gazdálkodni, ezért értékesítették a területet.
De földterülettel itt rendelkezô szövetkezeti
tagok is építettek ezeken a területeken
házakat vagy eladták ingatlanaikat. A tanács
a közmûvek kialakításának szervezô mun-
kájában és a költségek részbeni átvállalásá-
val járult hozzá Tahi benépesüléséhez. A
Honvéd utcai sorházak felépítésében is sok
feladata volt a tanácsnak.

Dr. Janka Ferenc ügyvéd 1988-1989-ben
azzal a szándékkal kereste meg, hogy segít-
sen az akkor Erdélybôl menekült magyarok
letelepedésében. Üller István belterületi há-
rom holdját ajánlotta fel megvételre a ta-
nácsnak, hogy ott kezdôdjön meg az épít-
kezés. Egy magyar származású amerikai
ember a rózsadombi ingatlanával járult a
költségekhez, de bankszámlára adományok
is érkeztek. Ezekbôl a befolyt összegekbôl
vásárolták meg a területet, a községnek ez
nem került pénzébe. Az elsô tulajdonosok
névleges 100 forintért kapták meg telküket.
Amíg Éva néni tanácselnök volt, harminc-
ketten kértek építési engedélyt ezen a terü-
leten, a házak fel is épültek.

1968 és 1972 között a tanácsháza épüle-
tét felújították, a megszûnt szolgálati lakás
helyiségeibôl irodákat alakítottak ki. A vizes-
blokk ekkor készült el, és ablakcseréket is
végeztek.

„Aki ilyen hosszú ideig a községben dol-
gozott, mint én, annak biztos vannak hara-
gosai, de biztos vannak, akik szeretettel
gondolnak rám” – érzékenyült el Éva néni,
amikor az emberi kapcsolatairól kérdeztük.
Ma is szeretettel gondol Ú. Budai Jánosra,
Csörgi Sándorra, idôs és ifjú Nagyházi
Lászlóra, Becsei Jánosra, akik sokat segítet-
ték munkáját.

1990-ben ment nyugdíjba, a faluújságot
rendszeresen olvassa, emberi kapcsolatai
megmaradtak. Örül minden olyan kezdemé-
nyezésnek, ami a falut szolgálja. Napjai olva-
sással, kertészkedéssel telnek, de a kisoroszi
ingatlanját is gondozza.

Három unokája közül az egyik jelenleg
Éva néni házának tetôterét építi be, hamaro-
san be is költözik. Zsuzsi unokája kommu-
nikációt tanul, diploma elôtt áll. Harmadik
unokája szintén diploma elôtt álló fiatalem-
ber.

„Mi, akik hazánk egyik legszebb táján
élünk, ahol a Börzsöny és a Pilis öleli át a
Dunát, védjük környezetünket, hogy utó-
daink is egészséges, szép környezetben
élhessenek. E zaklatott világunkban pedig
az isteni tanítás szerint kellene élnünk, mely
szerint „Szeresd felebarátodat, mint Önma-
gadat”. Az, aki így él, nem egoista, segítô-
kezet nyújt embertársainak. Mert az a búza-
kalász, amelynek a kalásza tele van szem-
mel, az lehajtja fejét és szerény. Ha így
élünk, jobb és szebb lesz a világ és a mi

közösségünk is”- zárta a beszélgetést Éva
néni.

Köszönjük a beszélgetést.
A beszélgetés filmes változatát, amely

további részleteket is feltár, 2009. április 25-
én nézhetik meg 15 órai kezdettel a
Népházban. Minden érdeklôdôt szeretettel
várunk.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

A Fábián Zoltán Alapítvány idén is meg-
rendezte vers- és prózamondó versenyét
általános iskolások számára. Fábián Zoltán
József Attila-díjas írónk a Magyar Írószö-
vetség Titkára volt, útjára indította az
Olvasó népért mozgalmat. Születésnapja
körül (1926. január 30-án született) immár
14. alkalommal rendezte meg az alapít-
vány a Dunakanyar diákjainak rangos ver-
senyét. A megmérettetésen iskolánk diák-
jai kiválóan szerepeltek. A versenyre
Visegrádon 2009. január 31-én került sor.
Nyolc községbôl három korcsoportban
indultak a gyerekek. A II. kategóriában (5-
6. osztály) két díjat is elhoztunk: Rátkai
Amanda I. helyezett, Podlovics Laura III.
helyezett lett, a III. kategóriában (7-8.
osztály) Komjáti Péter különdíjat kapott.    

Papp Judit szaktanár

Vers- és próza-

mondó verseny

Idén sokat olvastunk a régi magyar kirá-
lyokról, ezért elhatároztuk, hogy Esztergom-
ban megnézzük a történelmi emlékeket.

Egy szép márciusi napon indultunk el, de
amikor megérkeztünk, esett az esô. Elôször a
Bazilika kertjében sétáltunk. Ott láttuk meg
Balassa Bálint szobrát, aki a monda szerint
éppen azon a helyen halt meg. Azt a szobrot
is láttuk, amely azt mutatja be, amikor Vajkot
Istvánná keresztelik. Ezután bementünk a
Bazilikába, hogy megnézzük a Bakócz-kápol-
nát. Végül körbesétáltuk az egész templomot,
amit nem bántunk meg, mert igazán gyönyö-
rû. A fôoltár oldala aranyozott és a falakat
szép freskók díszítik. A következô állomás
egy múzeum volt, ahol sok érdekes dolgot lát-
tunk. Régi sírköveket, pénzérméket, és volt
ott egy harang is, aminek a hangját még Szent
István is hallhatta. Ezt a harangot a tatárok
elôl ásták el, és szántás közben került elô. A
teremôr néni megengedte, hogy az osztály-
kirándulás emlékére a legmagasabb gyerek,
aki Ricsi volt, megkongathassa a harangot.
Ennek nagyon örültünk. Sajnos az idô nem
volt valami jó, és egy picit fáztunk is, de a
kirándulás nagyon érdekes volt.

Itthon mindent elmeséltem szüleimnek,
amit csak láttam.

Szendrei Dóra, 3.a osztályos tanuló

Esztergomi kirándulás
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Harangláb alatt (vitéz Somogyváry
Gyula)

„A kis harang már elmondotta versét és
messzejárt az érc-melódia.

Bókolva súgta fû, fa és virág az anyaföld-
nek. Ave Mária…”

A római katolikus gyülekezet harang-

jainak történetét leghitelesebben a gyüle-
kezet „Historia Domus”–ából (1895-1941,
1942-tôl) ismerhetjük meg, amely 1901.
augusztus 20-án, az önálló plébánia mega-
lakulásának 100. évfordulóján emlékezett emí-
gyen: „az addig Dunabogdánynak, késôbb
Szigetmonostornak a filiája volt, de Ô Felsége
I. Ferencz király 1801. febr. 24-én kelt 3436.
sz. legmagasabb királyi leirata szerint
plébániává alakíttatott. A budai magyar királyi
helytartó tanács Ô Felsége ezen legnemesebb
elhatározását az egyházmegyei hatóságoknak
a tudtára adja, vagyis, a Nagyméltóságú és
fôtiszteletû Püspöki karnak: Ô Felségének
kegyesen eltetszett határozni, hogy Tótfalu
község saját lelkipásztorral láttassék el… Ezen
idôtôl ezen plébánia Kegyurasága a nagy-
méltóságú magyar Királyi Kincstár. Ez nevezi
ki a mindenkori plébánosokat és tartja fenn a
plébániához tartozó épületeket, ugymint tem-
plomot, iskolát, plébánia és tanítói lakot.

A magas kincstári uradalom harangról is
gondoskodott. Ugyanis tekintetbe vette az
újonnan szervezett plébánia szükséget… ren-
delt a saját költségén egy nagyobb harangot
1802-ben. Ez a Nepomuki Szent János
tiszteletére van szentelve és a mai napig is
megvan, ez a mostani 2-ik harang. A kisebbik
harang Szent Flórián tiszteletére volt szen-
telve, ezt a hitközség szerezte. Ez azonban a
mult évi tûznek áldozatul esett.”

Nehéz nem megemlíteni a krónikás által
megidézett tragikus eseményeket, ki szerint
„100 év alatt sok szomorú esemény volt: 1830-
ban óriási árvíz, Tótfalutól Váczig egy tenger
volt, 1831-ben tûz pusztította el a fél falut a
róm. kath. templom és iskolával együtt, 160
ház és minden gabona elégett. Ugyanezen
csapás után egy hétre oly nagy felhôszakadás
és jégesés volt, hogy a földön kint levô
gabonát, veteményt, szôlôt teljesen tönkre-
tett, ugyanezen évben aug. 9-okt. 3-ig cholera
járvány dult úgy hogy 8 hét alatt 182 haltak
meg. 1838-ban akkora árvíz volt, hogy a kath.
templom falát mosták a habok. 135 ház
áldozatul esett. 1900. júl. 10. iki tûzvész,
melynek a templommal és iskolával együtt a
harangjaink egyike is áldozatul esett.” A
krónikás a továbbiakban felsorolja az 1801-
1984 között szolgált 11 plébános adatait.

„1900. julius 10. Tótfalu szívrendítô rázkód-
tatáson ment keresztül. Ugyanis d.e. 9 óra
után a falu a református templomon felül

kigyulladt, leégett 130 ház, köztük a ref. és
róm. kath. templom, a reform. paplak és kán-
torlak, a róm. kath. tanítói lakás… a kath.
templomból a felszerelést sikerült meg-
menteni, de a harangok leestek. Borzasztó
látvány tárult az ember szeme elé…

1900. Deczember 1. A templom leégett és
egyik elpusztult harangja helyett megrendelt
két drb új harangja a mai napon a toronyban
elhelyeztetett. A nagyobbik Szent István
Király, a kisebbik Szt. József tiszteletére szen-
teltetett fel Váczon méltóságos és fôt. Gróf
Csáky Károly megyés püspök úr megbízásából
mélt. és fôt. Jung János cz. Püspök úr által. Így
ez idôtôl fogva a templomnak három harangja
leend.

A harangokat Seltenhofer Frigyes soproni
harangöntô készítette, s úgy kivitelben, mint
hangjukra nézve minden kivánalmaknak
megfelel. A harangokat Teveli Antal kiküldött
szerelô kitünô szakértelemmel valóban ügye-
sen szerelte fel s tette helyökre. A két drb. új
harang és a harmadik… átalakításával és új
vasállvánnyal együtt kerül 2619 korona és 60
fillérbe. Ezen összeg elôteremtése a legnagy-
obb feladatok közé tartozik.” A plébános leírja
azt, hogy a két templomatyával együtt fáradt-
ságot nem kimélve jártak kéregetni, és így a
harangok felállítása napján 1000 koronát
képesek voltak kifizetni. „A Seltenhofer czég a
régi ócska harangot annak érczértékében elfo-
gadta…a szállítást vasuton az új harangokért
itt fizettük, ami szintén a czég számlájára
ment…a maradék 1318 korona 73 fill. 4 év
alatt törleszthetô leszen.” 

„1900. Decz. 16. Mai napon I. Ferencz
József ô cs. és kir. Apostoli Felsége saját
magán pénztárából a tûzvész által károsodott
templom felszerelésére 200 koronát kegyes-
kedett küldeni…, a «Jó Szív» egyesület által
küldött 1000 koronából a plébánia kapott 333
koronát, hogy adósságát törleszthesse…”

1901. június 27-én befejezôdtek az egy
évvel korábbi tûzvész utáni helyreállítási
munkálatok, és az évfordulón, július 10-én
fogadalmi ünnepet tartottak: „Harang vagyok
e rozzant haranglábon, de ég felé tör minden
sóhajom.

És egy a vágyam: ha magasabb volnék, ha
túl lehetnék itt e lombokon,

Csak néhány öllel nôhetnék még feljebb,
hogy messze látnék a falu felett

És ôrizhetném zengô Miatyánkkal a házakat
s az áldott földeket!

Csak néhány öllel közelebb az Úrhoz…
hogy hangosabban érjen föl dalom,

Hogy jobban hallja halk rimánkodásom, s
dúsabb legyen az áldás, irgalom!”

„1902. január 14. 800 korona államköl-
csönbôl az új harangok utáni fentlevô adóssá-
got…teljesen kifizették.”

A krónikás hírt ad az „1909. nov. 11-12-ike
közötti éjfél tájban óriási szélviharban kiütött
tûzvészrôl, amely elhamvasztotta a község
alsó részét a csurhéti töltéstôl lefelé esô háza-
kat az egész «czigányhegy» és az azt határoló
felsô utczával együtt. 50 ház esett a lángok
martalékává…” Megemlíti az 1914. júl. 12-i
vashíd avatást, és szépen emlékezik az azt
létrehozó személyekrôl, résztvevôkrôl.

1914. júl. 28. Kitört a háború és „az 1900.
év decz. 1jén elhelyezett nagyobb harang, a
«Sz. István Király könyörögj hithû népedért» a
mai napon, 1917. febr. 15-én hadiczélra
elvitetett. Sulya volt: 401 kg.”

1917. nov. 28. „A középsô harang:
«Boldogságos Sz. Mária oltalmazd hû magyar
nemzetedet» a mai napon szintén elvitetett.
Sulya volt: 240 kgr.”

Az 1918. okt. 30-31-i forradalom nyomán az
országban általánossá vált a rablás, gyilkolás –
írja, mely általános rendbontás ide is elterjedt.

„1919. okt. 4.-én véget ért a kommunizmus
131 napi mindent felforgató, rabló, gyilkoló
munkája 1919. aug. 2.-án megszünt,” (s a  drá-
mai részleteket EGY VALAMIKORI krónikás
figyelmébe ajánlom!)

1924-ben már azt jegyzik be, hogy a
temetôben 6 plébános teteme nyugszik, s
pontos helymeghatározással meg is jelölik azt.

1926. okt. 24. Új harang c. alatt: „az új 417
kgr-os harang (A-hangú) a mai napon felsze-
reltetett, felszenteltetett és a toronyba fel-
huzatott. A felszentelést Dr. Nemes Antal cz.
püspök budavári plébános végezte… Elôtte
való napon, okt. 23-án, hozták meg a harangot
Budapestrôl, a Szlezák harangöntô gyárakból.
Valicsek István templomatya ment a kocsival
érte. S mivel a több napi szakadó esô miatt  a
sár akkora volt, hogy a plébános ünnepélyes
processzióval (menettel: G. Sz. I.) a harang elé
ki nem mehetett, a templom ajtaja elôtt várta
a harang megérkezését azon jó szándékkal,
hogy pár szóval hálát mond a rég nélkülözött
harang megérkezésekor és köszönetet mond
úgy a kocsi tulajdonosának, mint a templom-
atyának, amiért egész éjszakai sûrû esôben
neki indultak a budapesti útnak, és igazi
önfeláldozással szerencsésen hazahozták a
harangot.

Azonban a megérkezés pillanatában,
mielôtt a plébános szólhatott volna, Valicsek
István a kocsi ûlésbôl felkelve, magából
egészen kikelve kifakadt a plébános ellen,
amiért nem ment el a harang elé a hídig vagy
a Tahi partig….”

1932. máj. 29-én felszentelték az iskola
részére vett új nemzeti színû zászlót, az új
iskola elôtt tartott szép ünnepség keretében.
(Egyháztörténeti kutatás szempontjából szá-
mos adatot említenek, valamint a közoktatás-
ról is.)

Tahitótfalu harangjainak története…

(A katolikus egyház harangjainak hadicélokra történt elvitele évfordulóján)
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A plébános külön fejezetet szentel a
Felvidék visszacsatolásának az 1938-as év
összegzéseként, „mi szerint az örömév, s a
magyar lakta területekkel együtt Komárom,
Rozsnyó, Ungvár, Munkács, Kassa visszacsa-
tolásáról és arról tudósít, hogy nov. 5-én, Szent
Imre herceg napján indultak meg az elsô ma-
gyar honvédcsapatok az ôsi föld megszál-
lására. Ez mind nem véletlen! Ez a világot
Kormányzó Isten mûve! Legyen hála néki!”
Részletesen emlékezik az 1940-es árvízrôl,
majd Erdély és a Kárpátalja visszatérésérôl,
mely utóbbira 1939. márciusában került sor.

1941 kora nyarán „Borbás Lajos bp-i gyártu-
lajdonos gyönyörû nemzeti színû Mária-zászlót
ajándékozott a Szív-gárdának, hogy azt egy
Erdélyben felszabadult szegény magyar egy-
házközségnek küldjük el. A zászlót ünnepé-
lyesen megszenteltem febr. 2-án és Gyimes-
felsôlokra küldtük el. A zászlóavatáson a hely-
beli leventék dísz-szakasza vett részt.”

Historia Domus 1942-… 1943. augusz-
tusában sebesült katonákat hoztak a faluba,
akiknek gondozását a Vöröskereszt a két
gyülekezetre bízta. (Történetét lejegyzem a
ref. gyülekezet kortörténetébe. G. Sz. I.)

1943. aug. 20-án zászlóanya lett Üller
Andrásné, aki oltárügyleti elnöknô is volt s
jótékonyságú tevékenységet is folytatott – a
Hôsök Emlékmûvére többek között adakozott
özv. Dudás Istvánné, Repárszky Jakabné,
Kollár János, mely gyûjtés többször megis-
métlôdött –, de a gyülekezet 100 pengôt ado-
mányozott a hadbavonultak családtagjainak
megsegítésére is. A továbbiakban az 1944
végi, ill. 1945 eleji eseményekrôl ír, amikor az
oroszok beszállásolták magukat s a kat. tem-
plomudvar trágyadomb volt. 1946-ban a kat.
gyülekezet gyûjtést szervezett a hadifog-
lyoknak. 1947-ben a templom is újjáéled, töb-
bek között Kovács János harangkötelet
adományozott a templom részére.

A Historia Domus-ban nem találtam további
ismeretanyagot a kat. gyülekezet harangjairól.

„Harang vagyok, parányi kis harang, de
messzecsengô hangon hirdetem:

Ti, akik jöttök az élet zajából, halljátok meg
hát kérô énekem.

Ne akkor hívd csak ember a Teremtôt, ha
gond, vagy bú, vagy baj szakadt reád,

Örök az Úr és mindig megtalálod, jóban és
rosszban egyformán atyád….

Mert templom kell a szívben és a földön,
millió szív és százezer torny,

Hogy áldás nôjön a bús sártekén, a vérbe-
fürdött, sötét csillagon!…

S kinek kell annyi hit és jóremény, mint itt
e tiprott, meggyötört magyarnak?…

S egyszer…lehet, hogy ágyúérc leszek s
mennydörögve zúg majd énekem,

De szavamból az igazság kiáltoz, mert Isten
mondta: «Igazság legyen!»

S aztán …majd újra, újra visszatérek kicsiny
toronyba, szelíd kis harangnak,

A háláját zengem szakadatlanul a térd-
rehulló, ujjongó magyarnak!”

Köszönet  illeti Vénusz Gellért atyát, aki
önzetlenül rendelkezésemre bocsájtotta a
„Historia Domus” két kötetét.)

G. Szalai István, Tahi, 2009. január

A tahitótfalui református templom

harangjainak története

„Harangoznak… menjünk az Úr házába!
Óh hívek jertek, jertek el!

A jobb élet elôérzelme hat meg, Ha sok
nép együtt énekel:

Aranytenger van a mennyégben Szent
tengere az éneknek:

Arany patak mi énekünk, Rengô hullá-
mai velünk

Mennybe folynak, mennybe sietnek….”
(Tompa Mihály)

Gyülekezet- és léleképítô munkája terén is
elévülhetetlen érdemeket szerzett Dr. Ecsedy
Aladár esperes úr versbeszedett egyház-
történeti leírása szerint az elsô templom az
1600-as évek elején, majd 1716-ban, a har-
madik 1765-ben s a negyedik, a jelenlegi
1801–5 között épült. Feltehetô, hogy harang-
ja, haranglába az elsôknek is lehetett. A
tiszteletes úrtól januárban kapott szûkös infor-
mációk csak a három jelenlegi harang feli-
ratára és két fényképre szorítkoznak, mely
utóbbi egy törött harang s „készíttetett a tót-
falui reformált egyház részére 1870 évben”.

A nagyharang felirata: „Öntették a tahi-
tótfalui gyülekezet tagjai közadakozásából
Szlezák László harangöntô által Budapesten,
1922-ben. Dicsôség a magasságos mennyek-
ben Istennek és a földön békesség és az
emberekhez jóakarat.” Az egyik földíszített
harang jobb oldalán áll a gyülekezet lelkésze,
Tildy Zoltán, majd Baranyai Sándor rektor,
Maróthi Mihály bíró, B. Németh József gond-
nok

A kisharang: „E harangot ajándékul öntette
a Tahitótfalui Szilveszter Nyomda Tildy Zoltán
lelkész-nyomdaigazgató, Baranyai Sándor rek-
tor, B. Marton József és Baranyi János curá-
torok idejében, 1926-ban. Öntötte Szlezák
László harangöntô Budapesten. Kegyelembôl -
Hit által.”

A középsô harang: „Öntette a gyülekezet
szeretete a reformáció emlékünnepére
Ducsák István harangöntô mester által
Ôrszentmiklóson 1966. évben. - Hálával áldoz-
zál az Istennek. Zsolt.50:14.”

A új harang:
„Giling-galang, giling-galang, A jó lélek

fehér galamb.
Gyertek, gyertek a templomba, Imádkozni

térdre hullva: imádság a magas égnek…”
A legtöbb harang tragikus sorsa akkor

kezdôdik, amikor békebeli munkáját felváltja

a háborút, a vérontást szolgáló idôszak. A
reformátusok két harangját 1917. február 17-
én vitték el hadicélokra, melyet Fülöp Béla, az
akkori református kántortanító imígyen
énekelt meg: 
„Gyászoló gyülekezet! Temetünk. Két halot-
tunk van.
Rajtuk virág koszorú.. Óh ez a temetés igen
Közbánattelt, - szomorú!
Öreg s fiatal halott…A gyermek éles szava,
Az öreg bíztató hangja! Örökre elnémula!
Harangjaink! Ti vagytok e Mély gyásznak a
tárgyai…!
Tôletek kell ezen Egyház Híveinek megválni!
Hívtatok eddig templomba, Kegyes hívô
lelket
-Hol az ének s ima szárnyán- Ezek vígaszt
nyerének.
Mutassátok meg ezután Hogy hitszegést,
gazságot:
Megbüntetni, megtorolni Eltapodni is
tudtok!
Mint ágyúk zengjétek oda Annak ki ellen-
ség,
Hogy a magyar fôerénye A honfiu vitézség!
Ha eddig zengéstek kisért Itt a sírhoz
híveket:
Ott… ellenség, - dörgéstekben Halljon halál-
éneket!
Menjetek „Kicsi” és „Öreg” Harangjaink el
oda,
Hol szenvedve küzdve vérez Egyházunk
színe-java.
Hátha fölismernek ottan Érczetek szép sza-
vában…
A kik itt már olyan régen Nem lehettek
templomban…!
Oda adunk titeket is Hiszen mindenünk ott
van…!
Vegyetek rész ti is ezen Rettenetes tusában!
Elbocsát e Gyülekezet Menjetek hát haran-
gok!
..Ti is ugy mint szeretteink Nekünk kön-
nyeket hagytok!
És te elárvult harangunk Sírjad társaid
után:
Csak én maradtam egyedül E templom árva
tornyán!”

Egy korabeli kép lovaskocsin felvirágozott
harangot ábrázol, azon a bizonyos februári
napon, melynek kocsisa: Csörgô András, a
lánykoszorú elsô sorában: Csörgô Lidia, Budai
Lidia (Budai Jánosné), Hajdú Zsuzsanna (B.
Németh Józsefné), --, Szente Juliánna (B. Szabó
Jánosné), Dombó Erzsébet (Losonczy Lajos-
né), Fanczal Juliánna (B. Szente Istvánné), és
Tordai Eszter (B. Csereklye Jánosné) állnak.
(özv. Csörgi Sándorné és özv. Szabó Istvánné
emlékezete szerint)

Templomi dal (Juhász Gyula)
„Istenért, hazáért, éltünk ezer évet,
Miatyánk, ne hagyd el árva magyar néped,
Örök életével hadd dicsérjen téged!”

G. Szalai István, 2009. február
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A tavaszi népszokásokat két nagy cso-
portra oszthatjuk: az egyik a Nagyhéthez,
Húsvéthoz kapcsolódók köre, míg a másik
csoport a májushoz, illetve a Pünkösdhöz
tartozók.

Böjt idôszakában ugyebár tilos volt min-
dennemû mulatozás, táncolás. Ilyenkor
játszották a lányok a karikázókat, külön-
bözô énekes játékokat, táncokat. Ennek az
idôszaknak a lezárása volt a Virágvasárnapi
kiszézés, majd villôzés, zöldág-járás. Még a
Nagyhét elôtt gyorsan elbúcsúztatták a te-
let. A telet jelképezô felöltöztetett szalma-
bábot körbehordozták a faluban, énekszó
kíséretében, majd a falu szélén meggyúj-
tották, vízbe dobták. Egyes helyeken tél-
temetésnek is nevezték. Búcsút vettek a
téltôl, a hidegtôl és a böjtöléstôl is. Erre
utalnak az énekben a kisze, mint böjti étel,
valamint a sódar és a gömböc szavak is,
melyek a húsételek közé tartoznak: 
„Haj ki, kisze haj, gyûjj be sódar gömböcbe.
Kivisszük a betegséget, behozzuk az
egészséget,
Haj ki kisze haj, gyûjj be sódar gömböcbe.”

Tulajdonképpen már a Húsvét eljövete-
lét várták: azaz a hús magukhoz vételezé-
sét, és a böjti ételek elhagyását.

Mikor a határban elégették a kiszebá-
bot, akkor a leányok zöld ágat vágtak, és
feldíszítve hordozták körbe a faluban, a
tavasz eljövetelét hirdetve. Ez az ún. vil-
lôzés (szláv nyelvekben: tündér, latinul:
lomb). Egyes helyeken a kiszézés és a vil-
lôzés sorrendje felcserélôdött, van olyan
hely, ahol össze is mosódott. Errôl tanús-
kodnak a következô sorok:
„Kice, kice villô
Majd kivisszük kice-vicét, villô,
Majd behozzuk a zöldágat villô.”

Zöldág járás:
„Bújj-bújj zöldág, zöld levelecske
Nyitva van az aranykapu, csak bújjatok
rajta.
Nyisd ki rózsám kapudat, kapudat,
Had kerüljem váradat, váradat
Szita, szita péntek, szerelem csütörtök,
dob szerda.”

A villô és a zöldág a tavaszt jelképezte. A
leányok az ágból egy-egy hajtást adtak a
háziasszonynak, aki a kikelt kislibákat búj-
tatta át alatta, hogy egészségesek legye-
nek. A villôzôknek ajándékul általában
tojást adtak. Talán nem véletlenül, hisz
közeledik a húsvét, és a tojás a megújuló
élet, a termékenység szimbóluma is. 

Nagyhét

A Húsvétot közvetlen megelôzô hetet
hívjuk Nagyhétnek, melynek jeles napjai:
nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat. 

Nagycsütörtök

Ilyenkor a harangok Rómába mennek,
azaz megszûnik a harangozás. Helyette a
gyerekek kereplôvel járják a falut, és haj-
nali, déli, esti harangszót azzal helyettesí-
tik. Ebben a zajkeltésben az ôsi gonoszûzô
zajcsapás szertartása köszön vissza. Ezzel
köthetô össze a pilátusverésnek, pilátusé-
getésnek nevezett szokás. Itt a gonoszt,
Pilátust jelképezô deszkarajzot, vagy csak
a templomi padokat, vagy az erre a célra
felhalmozott ládákat ütögették a mise
után, nagy zajt csapva vele. Pilátusége-
téskor a kiszebábhoz hasonlóan a Pilátust
(esetleg Júdást) jelképezô szalmabábot
körülhordozták a faluban, majd elégették. 

Ezt a napot néhol „zöldcsütörtöknek” is
nevezik, mert ezen a napon a jó termés
érdekében spenótot, sóskát, salátát ettek.

Nagypéntek

A Húsvétot megelôzô 40 napos böjt ki-
csúcsosodása van nagypénteken, a legszi-
gorúbb böjt napja. Ezt a böjti napot általá-
ban a nem katolikus vallásúak is tisztelet-
ben tartják. Jézus Krisztus kereszthalálá-
nak napja. Halálával megváltotta bûnein-
ket. Azért fontos jelképe ennek a napnak
a víz, a mosakodás, mert ahogy Krisztus
halálával megtisztított minket bûneinktôl,
lelki szennyünktôl, úgy tisztíthatjuk meg
testünket a szennytôl, a betegségektôl. Az
ezen a napon merített patak- vagy folyó-
víznek varázserôt tulajdonítottak: megóv a
betegségtôl, a szeplô ellenszerének is tar-
tották. Különbözô vidékeken más-más
nevet adtak neki: szótalan víz (nem volt
szabad megszólalni, míg a patakhoz
mentek és onnan jöttek), rózsavíz, hol-
lóvíz, aranyosvíz (melyet napfelkelte elôtt
merítettek). Egyes helyeken még az álla-
tokat is megfürdették a folyóvízben ezen a
napon.

A férgek képében megjelenô gonoszt is
ezen a napon ûzték ki a házból. A háztól
elfelé söpörve mondták:
„Patkányok, csótányok, egerek, poloskák,
odamenjetek, ahol füstös kéményt láttok!”

Azért oda, mert hajdanán nagypénteken
nem csak a harangokat némították el, ha-
nem még a tüzet is kioltották Jézus halálá-
nak emlékére. Ha valaki mégsem tett
volna így, hát az megérdemli a sok férget.
–  tartották.

A templomokban rendezett nagypénte-
ki Passiójáték hozzátartozott a keresztre
feszítés kínjainak átéléséhez.

Ezen a napon a reformátusok feketébe
öltöztetik a templomot, és az istentiszte-
letre is fekete gyászruhában mennek,
Krisztus halálára emlékezve.

Nagyszombat

Ahogy a nagypénteki szentelt víz jelké-
pezi Krisztus halála által lelkünk megtisz-
tulását, úgy jelképezi a nagyszombati szen-
telt tûz Krisztus feltámadását, az élet fel-
lobbanását. 

Jézus feltámadásnak ünnepe nagyszom-
bat. Ezen a napon délután kezdôdik hús-
vét megünneplése a feltámadási körme-
nettel. A templom udvarán megszentelt
tûzzel gyújtották meg a templom húsvéti
gyertyáját. A jelenlévôk vittek haza a pa-
rázsból, hogy az elôzô napon kioltott tüzet
ezzel élesztették újra. Ezen a tûzön fôzték
a húsvéti ételt, az állatok itatóvizébe tettek
a parazsából (júdásszénnek nevezték),
hogy azok egészségesek maradjanak.
Ugyanezen okból vittek belôle a szántó-
földekre és a szôlôbe, hogy a termést ne
érje kár.

A templom keresztelôvizét is ezen a na-
pon szentelték meg. Az, akit elôször ke-
resztelnek meg ezzel a vízzel, egész életé-
ben szerencsés lesz. A középkorban ezen a
napon tartották a felnôtt-kereszteléseket. 

Azon a vidéken, ahol nem nagypéntek
volt a féregûzés napja, ott nagyszomba-
ton, az újra megszólaló harangozás után
söpörte le a falakat a háziasszony, s ezeket
mondta közben:
„Kígyók, békák szaladjatok, megszólal-
tak a harangok.”

Tulajdonképpen a tavaszi nagytakarítás
ennek a néphagyománynak a leszárma-
zottja.

Nagyszombaton ér véget a negyven na-
pos böjt. A feltámadási körmenet után
vágják meg a húsvéti sonkát.

Húsvét

A keresztyén egyházak legnagyobb ün-
nepe a Húsvét. Állandó naptári naphoz
nem köthetô úgynevezett mozgóünnep. A
tavaszi napéjegyenlôséget követô hold-
tölte utáni elsô vasárnap. (március 22 és
április 25 közé esik)

Húsvétvasárnap

Érdekes népi ájtatossága ennek a nap-
nak, hogy hajnalban a falu apraja-nagyja
imádkozva, énekelve végigjárják a faluban
és annak határában lévô kereszteket. A
legtávolabbinál már korábban eldugtak
egy Krisztusszobrot, amit megtalálva dia-
dalmasan mennek vissza a templomhoz.
Ezután a temetôben virrasztanak, imád-
koznak gyertyát égetve, ki-ki a maga halot-
tai sírjánál. Éppen úgy, ahogy Krisztust
keresték a sírjában az asszonyok, hogy be-
balzsamozzák ôt. Ezt a mára elfeledett
szokást hívták Jézus-keresésnek, Isten-
keresésnek, Szentsír-keresésnek.

A határjárás, határkerülés az elôbb
említett Jézus-kereséssel rokonítható. Itt is
a pap vezetésével imádkozva, énekelve

Tavaszi népszokások
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járták be a falu határát (jó idô esetén az
egészet). A határjárás során kitisztították a
forrást is, majd zsenge hajtásokkal, zöld
ágakkal tértek vissza. Több helyen – hogy
a rontást elûzzék – sípszó, dobszó néha
még kereplô is kísérte útjukat.

A Dunántúlon ezen a napon volt szokás
a zöldágjárás.

A hagyományos húsvéti ételeket, a to-
jást, kalácsot, sonkát a templomba vitték
megszenteltetni. Annak maradékát az álla-
tok elé szórták, hogy azok hasznára váljon. 

Húsvétvasárnap dologtiltó nap is volt.
Nem volt szabad fôzni, takarítani, varrni.

Húsvéthétfô

Ha húsvéthétfô, akkor természetesen lo-
csolkodás és hímestojás.

A locsolkodás még ma is élô hagyo-
mány. Ugyan napjainkra némileg megvál-
tozott ez a szokás, de az ország minden
részén ismerik és ápolják. Régen kútvíz-
zel, patakba mártva locsolták meg a legé-
nyek a leányokat, hogy el ne hervadjanak,
tulajdonképpen asszonyi termékenység
megôrzését kívánva ezzel. Az elsô világhá-
ború elôtt már elôzô este elkezdték a lo-
csolkodást a legények, majd az áttevôdött
hétfô reggelre. Ma már inkább délelôtt jár-
nak, és illatos kölnivel locsolkodnak, de a
„kötelezô” locsolóvers megmaradt. 
„Ma van húsvét napja, másod éjszakája,
jól tudjátok
Kinek elsô napján Jézus feltámadván
dicsôségben.”

A leányok a locsolásért cserébe saját
készítésû hímestojással kedveskedtek a le-
gényeknek. Jellegzetes hímestojás a piros
tojás. A tojás a megújuló élet jelképe, míg
a piros színnek bajelhárító hatást tulaj-
donítottak. Tulajdonképpen ez is egyfajta
jókívánság volt. Többféle tojásdíszítési
technikát alkalmaznak: tojáspatkolás,
írókázás, növényi oldatokkal festés stb.

Fehérvasárnap

Húsvétot követô vasárnapot hívták fe-
hérvasárnapnak, vagy mátkáló vasárnap-
nak. Míg az elôbbi elnevezés arra utal,
hogy az ôsi egyházi szokás szerint a nagy-
szombaton megkereszteltek ezen a napon
vetették le fehér ruhájukat, addig a másik
elnevezést az e naphoz kötôdô komálás,
komatál-küldés után kapta. Ezen a napon
választották ki a fiatal házasok leendô
gyermekeik keresztszüleit, akikkel így
kötöttek életre szóló barátságot. Egy tálba
mindenféle finomságot tettek: egy üveg
bort, hímes tojást, sonkát, süteményt stb.
A leányok ezzel a letakart tállal mentek a
kiválasztott barátnôjükhöz, hogy komaass-
zonyuknak, mátkájuknak kérjék.
„Komatálat hoztam, meg is aranyoztam.
Ha nem tetszik komának, küldje vissza
komának.”

Szent György napja (április 24.)

Szent György napja igen jelentôs nap
volt a falu életében. Ekkorra már állandó-
sult a jó idô, és az állatokat ki lehetett haj-

tani a mezôre. Ekkor szegôdtek el a pász-
torok, béresek új helyre.
Haragszik a gazda, készül a vásárra,
/: Sej, haragszik a gazda, hogy nincs kész
munkája. :/
Haragszik, nem bánom, nem félek én tôle,
/: Sej, megjön Szent György napja, majd
elmegyek tôle. :/

A kihajtandó állatokat vaslánc vagy eke-
vas felett hajtották ki, mert a vasnak bajel-
hárító szerepet tulajdonítottak.

Ezen a napon a boszorkányok mentek ki
hajnalban a mezôre egy tiszta lepedôvel,
abrosszal, hogy a harmatot felszedjék, el-
véve ezzel a föld termôerejét. Hazatérve
kicsavarták, majd az állatokkal megitatták,
hogy azok több tejet adjanak.

Többek között asszonyi dologtiltó és
idôjárásjósló nap is. Ha György-nap elôtt
megszólalnak a békák, akkor korai tavasz
és korai száraz nyár várható. Az ezen a na-
pon esett esô (török átka) jó termést jósol.

Márk napja (április 25.)

Márk evangélista ünnepe a búzaszente-
lés napja. Egyházi énekeket énekelve zász-
lókkal kivonultak a mezôre, ahol a pap
megáldotta a vetést. A legények a kalap-
jukba, a leányok az imakönyvükbe tûztek
egy-egy megszentelt búzaszálat, gonosz-
ûzés céljából. Az így megszentelt búzával
gyógyítottak is.

Sz. J.

Jó darabig töprengtem, milyen új témával
állhatnék elô e hónap kapcsán, de a mára már
tréfákkal tarkított, ám egykoron a tavaszi nap-
éjegyenlôséget hirdetô napnál (április 1.), a
barkaszenteléssel egybefonódó Virágvasár-
napnál (Húsvét elôtti vasárnap), és a Húsvét
Ünnepénél többet nem is kell mondani. Ez a
tavaszi néhány nap magában foglal szinte min-
dent: az általános tisztálkodás és a böjt (Nagy-
péntek), a böjt befejeztét, Jézus feltámadását
hirdetô esti harangszó (Nagyszombat), és az
újjászületés, megújulás (Húsvétvasárnap, Hús-
véthétfô) ôsi szokásait. Lényegében egyetlen
tárggyal, tárgyban, formában szimbolizálhat-
juk, és ez a tojás. Sok évvel ezelôtti karácsonyi
cikkemben említettem egy keramikus höl-
gyet, akinek ez a visszatérô motívuma: bármi-
lyen ünnep alkalmával feldolgozza. Amikor
még kicsik voltak a lányaim, lementünk a mû-
helyébe, megkérdezte, hogy a hibás tojásokat
nem akarjuk-e megformálni valaminek. Elô-
ször nem értettem, majd elôvett néhány
nyers, égetetlen darabot: volt ott tojásaljból
kaspó, levelekkel, tulipánnal feldíszítve, lát-
tunk ott félbetörött tojást, mely betlehemmé
változott. Magunkhoz vettünk párat, s otthon

elkezdünk alkotni. Nem vágtuk szét mindet –
bár nagyon kedves anyák-napi virágcserepek
is készültek néhányból –, átsimogattuk vizes
szivaccsal, fehér mázba mártottuk, vagy csak
úgy hagytuk, s kértük, égesse ki nekünk. Az
óriástojásokat – az akkor óvodás – kisebbik lá-
nyom temperával megfestette, majd átlakkoz-
tuk, a fényes fehéreket pedig dísztelenül hagy-
tuk. Minden húsvétkor elôvesszük ôket. A Ka-
levala részlete jutott eszembe, ajánlom szere-
tettel minden kedves olvasónak: 

„…Fészkit rajta meg is rakja,
Aranytojást tojik abba.
Kotlik, ül, tojásit költve,

Azt a térdfôt melengetve,
Ül egész nap, másnap is ül,
Harmadnap is azonfölül:
Már akkor a Vízasszonya,
Véli, térde lángra lobban,
Minden íze olvadóban.
Itt a térdén egyet rándít,
Tojás mind a vízbe szédül,
Tenger habjai közé dül,
Cserepekre hull csörögve,
Száz darabra zúzik össze.
Mutatnak a morzsák szépet.
A cserepek csínos képet:
Tört tojásnak alsó fele
Válik alsó földfenékké,
Tört tojásnak felsô fele
A felettünk való éggé,
Sárgájának felsô fele
Fényes nappá fenn az égen,
Fehérjének felsô fele
A halovány holddá lészen;
Tojáson mi tarka rész volt,
Égen csillag lesz belôle,
Tojáson mi feketés volt,
Lesz belôle ég felhôje….” 
(A VILÁG KEZDETE ÉS VEJNEMÖJNEN

SZÜLETÉSE témakörébôl. Fordította: Vikár
Béla)

P. Fogarasi Dianna 

Áprilisi színek és hangulatok  
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A tahi hídfô melletti nagy füves terület
Magyar Zoltán tulajdonos jóvoltából
immár negyedszer szolgál a vásár szín-
helyéül. Aki járt már a Vasárnapi Vásárnap
rendezvényén, annak nem kell bemutat-
nom a lassan hagyománnyá váló kezde-
ményezést, a kisoroszi Rokob Orsolya és a
tahitótfalui Béres Gabi-Béres Attila népi
hangszer készítô páros neve által fém-
jelzett nemes programot. Jó hír, hogy
országszerte egyre több helyen indulnak
hasonló árusítási, találkozási lehetôsége-
ket biztosító vásárok.

Nálunk, Tahitótfaluban április 26-án,
vasárnap reggel 8 órától 3-ig ismét élettel
telik majd meg a hídfô melletti füves
térség, hogy a környékbeli termelôk és
alkotók újra találkozhassanak az ide érke-
zô közönséggel. Ez a vásár a régvolt idôk
legszebb és legnemesebb hagyományait
eleveníti fel, értéket ôriz és közvetít
fontoskodás, okoskodás és görcsösség
nélkül. Úgy, ahogy kell. A termékeket, ter-
ményeket, az állatokat éppúgy megtalálja
itt a kíváncsiskodó vásárjáró, mint a népi
iparmûvészet helybéli és környékbeli
remekeit. De aki itt árusít, mind alkotó,
gazdálkodó ember, nem csupán mások
munkáját felvásároló és azt haszonnal
továbbadó köztes láncszem. Ez teszi oly
hitelessé ezt a kezdeményezést. Az eladók
– vásároljunk sajtot, lekvárt vagy agyag-
edényt – számot tudnak adni minden apró
részletrôl, hiszen a portéka az ô munká-
jukat dicséri.

A szervezôk úgy mondják, minden
Vasárnapi Vásárnapnak van valamilyen
egyedi érdekessége. Idén is ígérnek több
új, kedves színfoltot, meglepetést. Annyit
elárulhatunk, hogy a tahitótfalui íjászok
nyílt napot tartanak és várják szeretettel az
íjászkodni vágyókat. A vásár rendjét pedig
valódi lovas csendôr felügyeli majd. A
népi mesterséggel foglalkozó kézmûvesek
az árusításon kívül mesterségbemutatót és
foglalkozást is tartanak az érdeklôdôknek.
Már csak a jó idôt kell megrendelnünk az
égiektôl, hogy április 26-án zavartalanul
élvezhessük ezt a kis dunakanyari csodát,
amelynek neve immáron fogalommá vált.

(Várjuk szeretettel azon környékbeli állat-
tartók jelentkezését, akik szívesen árusí-
tanának a vásáron. Az árusítás helypénz
mentes, csak a megfelelô papírokra van
szükség. Jelentkezni lehet: 06-70-598-4345,
06-30-9190279, tahivasar@freemail.hu)

Vasárnapi

vásárnap
avagy vegyük, együk, használjuk

saját környékünk portékáit

2009. április 24-én, pénteken délután
17 órai kezdettel, már hagyományôrzô jel-
leggel judó és kung-fu ünnepélyes övvizs-
ga diploma kiosztásra kerül sor Tahitótfalu
Sportcsarnokban.

Az ünnepség bemutatóval is színesített.
Szereplôk:

• pilismaróti aranyérmes mazsoret csoport
• visegrádi Szent György lovagrend apród-

képzôsök csoportja
• budapesti kung-fu „imádkozó sáska” cso-

portja
• szentendrei Szent András általános iskola

tornász csoportja
• kisoroszi judó és kung-fu klub, amely

Kisoroszi, Tahitótfalu, Visegrád fiataljaiból
áll össze.

A rendezvényt  a „Tegyünk Együtt Tahi-
tótfaluért” Alapítvánnyal közösen szervez-
zük meg. A részvétel ingyenes.

Mindenkit szeretettel vár a rendezôség.
Rácz Gábor edzô

Tájékoztató

Itt a tavasz gyerekek
Fussatok a kertbe!
Nem kell sapka, se kabát,
Erre vártok régen.
Lengeti a szél a hajatokat,
Süt a nap az égen,
Sok, sok virág, nárcisz, tulipán,
Vidáman integet felétek.

Baranyai Béláné (Magdi néni) 

volt vezetô óvónô

Tavasz a tahitótfalui óvodában

1 4

Apróhirdetés
Napos és elônevelt csirke megrendelhetô! Tel.: 06 30 325-5217 (Pilismarót)
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A magyar fürdôket egyre érzékenyebben érintô gazdasági

válság ellenére is megnyílik a két és fél milliárd forintból

épülô Vizes Nyolcas Szentendrei Uszoda és Szabadidôközpont.

Az üzemeltetô szerint az új komplexumot nemcsak a szenten-

dreiek, de a környezô települések lakói is használni fogják. A

családi wellness-szabadidô részleg mellett, a menedzserszûrô

orvosdiagnosztikai központon át a gyerekeknek kialakított

„gyerekfarmon” várják környék lakóit. A nyitást május else-

jére tervezik, ahol a környékbeli gyerekek, Kemény Dénes, az

olmipiai bajnok vizilabda csapat edzôjének vezetésével

mérhetik össze „vizilabda tudásukat” a bajnok vizilabdá-

sokkal.

Több mint 20 év után teljesül Szentendre egykori közismert
személyiségének, Kováts Lajos bácsinak az álma, aki az 1987-ben
a városra hagyott vagyonát városi uszoda építésére szánta. 2009-
re megépült az uszoda, amelynek falán emléktáblával tisztelegnek
majd Lajos bácsi elôtt.

Kanev László, a komplexumot üzemeltetô társaság ügyvezetô
igazgatója elmondta, a 21. századi technikával felszerelt többszin-
tes, multifunkciós létesítményben fontos szerepet kap az egész-
ség megôrzése, hiszen wellness és gyógyászat, orvosdiagnosztikai
központ, menedzserszûrés és gyógyszertár is lesz az épületben.
Az ügyvezetô hozzátette, a gazdasági válság túléléséhez és a fel-
lendüléshez azonban az kell, hogy minél szélesebb szolgáltatási
körrel jelenjenek meg minden korosztály számára kikapcsolódási
lehetôséget biztosítva. A május elsején átadandó fürdôkom-
plexumban így tematikus játszóház-gyermekfoglalkoztató, sport-
bolt és vendéglátóegységek is helyet kapnak.

A központ a fô hangsúlyt az uszodára helyezi, így az elsô
emeleten lévô uszodaszinten egy lelátóval ellátott, 33,3

méteres, 8 pályás úszómedence várja majd a sportolni, kikapc-
solódni vágyókat. A tervek szerint a tanfolyamok mellett sport-
rendezvényeket, versenyeket is rendeznek majd. Az úszómeden-
ce és tanmedence mellett a napi munka fáradalmait az él-
ménymedencébôl, szaunákból, masszázs szobákból, pihenôkbôl
álló wellness-részlegben vagy épp a hatszáz négyzetméteres

fitneszteremben lehet kipihenni. A második emeleten elhe-
lyezkedô fitneszrészleg felett tetôterasszal várják a vendégeket.

Kanev László rámutatott: fontos szerepet szánnak a ren-
dezvény- és konferencia termeknek, amelyekhez bowling pálya is
kapcsolódik. Az alagsorban egy 1860 négyzetméteres mélygarázst
építettek ki, így nem terhelik a környéket parkoló autókkal.

Az ügyvezetô szerint mintegy 20 kilométeres körbôl érkeznek
majd hozzájuk vendégek, Budapesttôl Visegrádig.

(x)

Az olimpiai 

vizilabda csapat

tagjai várják 

a környékbeli

gyerekeket
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„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

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 bôvült üzletünk:

• 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

Tájékoztatjuk a Kedves Lakosságot, hogy

Tahiban (Visegrádi út 14. szám alatt)

megnyílt a

SZÍVGYÓGYSZERTÁR
Nyitva tartás:

Hétfô 8–19

Kedd 8–19

Szerda 8–19

Csütörtök 8–19

Péntek 8–19

Szombat 8–13

Vasárnap zárva

Telefonszámunk: 386-010

Szeretettel várunk mindenkit!

Kedves véradó!
Beteg embertársaink nevében 

kérjük Önt, vegyen részt 
véradónapunkon!

A véradás helye: Tahitótfalu
Népház (Bajcsy-Zs. út 2.)

A véradás ideje: 2009. április 15.
(szerda), 14–18 óráig.

Személyi igazolványát, TAJ-
kátyáját hozza magával!

Önzetlen segítségét minden 
beteg nevében köszönjük!

Véradás

Tahitótfalun
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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

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

--  áállllóó  ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm
AA sszzoolláárriiuummbbaann  ccssôôccsseerree  vvoolltt!!

--  ssvvééddmmaasssszzáázzss
--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  nnyyiirrookkmmaasssszzáázzss
--  ttaallppmmaasssszzáázzss

--  ppeeddiikkûûrr,,  mmaanniikkûûrr
--  mmûûkköörröömm  ––  2200--334499--44009999

--  kkoozzmmeettiikkaa    ––  7700--336655--00558811
--  ffooddrráásszzaatt  ––  3300--661177--33118800

FFooddrráásszzaattuunnkkbbaa  mmuunnkkaattáárrssaatt  kkeerreessüünnkk!!
••

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  vveennddééggeeiinnkkeett!!

NNyyiittvvaa::  hh--sszz--pp  990000--11990000 óórrááiigg  
kk--ccss  990000--11883300 óórrááiigg
sszzoo  990000--11440000 óórrááiigg
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony Ádám,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2000
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

Tisztelt Adózó!
A személyi jövedelemadó törvény

alapján idén is lehetôségünk van adónk
kétszer 1%-ának felajánlására. Az elsô 1%-
ot közhasznú alapítványnak vagy társadal-
mi szervezetnek, a másik 1%-ot valamely
egyház javára rendelhetjük.

Ehhez csak egy rendelkezô nyilatkoza-
tot kell kitöltenünk és azt a jövedelema-
dóbevalláshoz mellékelnünk. Akinek
adóját a munkahelye intézi, annak a
munkahelyén kell leadni rendelkezô nyi-
latkozatát.

Ez a támogatási forma Önnek külön ter-
het nem jelent, mert ezt az adót így is, úgy
is meg kell fizetnie. Ha nem rendelkezik
errôl a 2x1%- ról, úgy ez az összeg is az
állami költségvetésbe kerül.

De Ön most meghatározhatja ennek az
összegnek a sorsát.

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFA-

LUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2003. május óta bejegyzett szervezet. Leg-
fontosabb rendezvényei: bábszínházak
szervezése, ingyenes nyári gyermekfoglal-
kozások 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

A TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY

célja a nehéz helyzetbe került tahitótfalui
lakosok illetve családok támogatása, ha sa-
ját közremûködés is tapasztalható az ille-
tôk részérôl. 

Kérjük segítsenek, hogy gyôzni tudjon
az ôszinte segítôkészség – az élet valós
nehézségeivel szemben, a bizalom – a bi-
zalmatlansággal szemben, a reális segítô
szándék – a naív jóhiszemûséggel szem-
ben. Kérjük ajánlja fel adója 1%-át e szán-
dékra!

Adószám: 18685279-1-13

A TAHITÓTFALUI ARANYSZARVAS

KÖZHASZNÚ ÍJÁSZ SPORT EGYESÜ-

LET a helyi íjászok egyesülete. Évente két
alkalommal megrendezett országos szintû
versenyükkel, valamint az egyesület tag-
jainak versenyeken elért kiváló eredmé-
nyeivel 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, elôadócsopor-
tok támogatását tûzte ki célul. Legfonto-
sabb szervezete a Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar, mely rendszeres sze-
replôje Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek. 

Adójuk 1%-ának felajánlásával az egye-
sület és az énekkar munkáját, valamint a
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét
programsorozatát támogatják.

Adószám: 18704723-1-13

A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKO-

LA 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 2008-
2009-as tanévre az idegen nyelv tanu-
lásának elôsegítését, az iskolai szabadidôs
tevékenységek, tanulmányi, sport- és kul-
turális versenyek, vetélkedôk támo-
gatását, a hátrányos körülmények között
élô diákok társadalmi esélyegyenlôségé-
nek megteremtését. 

Az alapítvány céljainak eléréséhez kér-
jük idén is adójuk 1%-ával támogassanak
bennünket!

Adószám: 18681952-1-13

Vaczó Zoltán

Egy százalék


