
Falugyûlés az új üzletházról

2010. január 13-án tartottuk meg a falu-
gyûlést a Schell Kft. által megvalósítandó üz-
letház ügyében, amelyet lakossági aláírás-
gyûjtés elôzött meg. Az ellenzôk közel 400
aláírást gyûjtöttek össze.

A fórumon 60-70 fô volt jelen, köztük a
vállalkozást ellenzôk és a beruházást támo-
gatók, egyetértôk, valamint két kivétellel az
önkormányzati testület tagjai. A magam
részérôl kihangsúlyoznám, örömmel tölt el
az, hogy egy ilyen kérdésben ekkora érdek-
lôdés volt tapasztalható a lakosság részérôl.

Az üzletház megvalósításának ötlete 2008
februárjában indult, amikor a Schell Kft.
megvásárolta a volt Vöröskô étterem helyét,
a parkolóval szembeni területen és elhatároz-
ta, hogy egy üzletházat szeretne megépíteni.
Azóta számos érv hangzik el az üzletház
megvalósítása ellen és mellette, kell-e egyál-
talán Tahitótfalunak egy ilyen üzletház.
Felmerült az a kérdés is, hogy hogyan érinti
ez a vállalkozás a helyi és az átmenô forgal-

mat, és hogy mennyire illeszkedik a meglévô
faluképbe a tervezett épület.

Az ellenérveket képviselôk arról számol-
tak be, hogy nem értenek egyet a szerintük
nem megfelelô, a közúti közlekedés bizton-
ságát veszélyeztetô kiviteli tervekkel, mivel
ez hátrányosan érinti a fôút amúgy is sûrû
forgalmát, valamint arról, hogy a beruházás-
sal kapcsolatos elôzetes egyeztetésekrôl és a
folyamat helyzetérôl az Önkormányzattól
nem kaptak megfelelô tájékoztatást.

Ahogy azt a falugyûlésen képviselô társa-
immal válaszunkban elmondtuk, korábban
egy vállalkozói és két lakossági tájékoztatá-
son is beszéltünk  a lehetséges beruházásról.
A mostani elképzelés véglegesítéséig sok
egyeztetô tárgyalás történt. A beruházó és az
önkormányzat építészeti szakembereinek
közös munkája során sikerült megtalálni a
mindenki számára megfelelô kompromisszu-
mos megoldást. Már 2008-ban, az akkori
Dunakanyar Televízióban beszéltem errôl az
ügyrôl, és a helyi faluújság is hírt adott a be-
ruházás helyzetérôl. Folytatás a 4. oldalon

Faluház rendszeres programjai

Hétfônként 17 ó.: Ôszirózsa Nyugdíjas
Klub összejövetele. Vezeti: Katonáné
Nyírô Ágnes, 0620/225-1773
Kéthetente kedden (február 9., 23.)

16 ó.: MAGHÁZ – népi gyermekjátszó,
logopédus és fejlesztô pedagógus

vezetésével
Vezeti: Kleszky Katalin, 0620/986-6889
17.30: Bibliai beszélgetések
Vezeti: Néhlich Edit, 0630/565-4660
Szerdánként 18 ó.: DOBSZERDA – kézi-
dob kör. Vezeti: Béres Attila, 0630/944-
4002
Pénteken (február 6., 26.) 18 ó.: EZ
AZ A HÁZ! –diákklub összejövetele 

Folytatás a 3. oldalon
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Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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2010. évi eseménynaptár 2.

Iskolai hétköznapok 

50 évvel ezelôtt 6.

Mesterségük mûvészei... 7.

Óvodánk történetébôl 8.

Hogyan éljünk sokáig

egészségesen 8.

Ha már az isten 

kertet adott 10.

Tahitótfalu februári

programjai

Polgármesteri tájékoztató

Az elmúlt idôszakban történt

jelentôs eseményekrôl

Lakossági kezdeményezésre 2010. ja-

nuár 13-ára a képviselôtestület Falu-

gyûlést hívott össze. 
2010. január 14-én volt az elsô kép-

viselôtestületi ülés, ahonnan Jüsztl Zsófia
és Karácsony Ádám képviselôk hiányoz-
tak. A két ülés között történt események
beszámolója után a költségvetés elôké-
szítése kapcsán elhangzott, hogy a tava-
lyihoz képest 18 millió forinttal kevesebb
állami támogatás várható.

A köztisztviselôk teljesítményértékelé-
séhez elôterjesztett feladat-meghatáro-
zást a képviselôtestület elfogadta.

A községi 2010. évi eseménynaptár
tervezetet a testület elfogadta. (ld. táblá-
zat a cikk végén)

A 2010 évre szóló gyepmesteri szolgál-
tatás tavalyihoz képest 4,2%-os emelését a
testület elfogadta. Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek
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Folytatás az 1. oldalról
A testület úgy döntött, hogy elfogadja a

katolikus egyház ajánlatát, mely szerint az
önkormányzat 5,9 millió forint értékben tá-
mogatja a jelenleg könyvtárként és ebédlô-
ként használt épületek tetôszerkezetének
felújítását. Mindezek ellentételezéseként a
két épületet a település 4 évre bérbe kapja.

Önkormányzati fenntartású épületek vil-
lámvédelmére bruttó 1,8 millió forintot ha-
gyott jóvá a képviselôtestület.

A Községháza II. ütemének mûszaki felü-
gyeletével a PDK Kft-t bízta meg 2.208 e. Ft
+ÁFA összegben. A Kossuth L. u. 26. sz.
alatti iskola udvar tájépítészeti terveztetésé-
re, a Faluház költségrealitás-vizsgálatára a
pályázat kiírását megelôzôen, a Községháza
belsô út és parkoló kialakítás vizsgálatára, a
Községháza házasságkötô termében bel-
sôépítészeti terveztetésével, az Almássy L.
u. 17. sz. alatti óvoda felújítási munkáinak
felmérésével és közbeszerzési pályázathoz
mûszaki kiírás elkészítésével kapcsolatos
feladatokra ugyancsak a PDK Kft-nek 750 e.
Ft+ ÁFA összeget hagyott jóvá a testület.

A Kobudo Kempo 4 tahitótfalui verseny-
zôjének (Bognár Kinga, Hegedûs Márk, He-
gedûs Mihály, Németh Dóra) Kobudo Kem-
po Kupán való indulásának részvételi díját 6-
6 000 Ft-ot biztosítja a képviselôtestület.

2009. év végén elmaradt a vajdasági
Tóthfalu település meglátogatása, mellyel
testvértelepülési  kapcsolatot kívánunk fel-
venni. Az önkormányzat márciusban sze-
retné azt pótolni.

2009. december 31-én lejárt a határideje
a községi kitüntetésekre való jelölésnek.
Tahitótfalu Község Díszpolgára címre két
javaslat érkezett: Benedek István kovács
(posztumusz) és Szántó Sándor képzô-
mûvész. A Tahitótfaluért Emlékéremre Al-
mássy Csaba grafikust jelölték. A képvise-
lôtestület elôreláthatóan a február 11-ére
tervezett testületi ülésen dönt a címek
adományozásáról.                    Szabó Judit

Önkormányzati hírek 2010. évi Eseménynaptár tervezete

Dátum Program Szervezô
2010. január 12. Don-kanyari tragédiára emlékezés.  Önkormányzat

Emléktûz gyújtás a Református 
temetôben.  A 2. hadsereg a Donnál 
címmel elôadás a Faluházban

2010. január 30. IV. Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Iskola
Kamarazenei Találkozója

2010. február 20. Farsangi felvonulás, Szalmabáb  Önkormányzat
égetés. Jótékonysági koncert 
a Kovács családért. 

2010. március 5. Zeneiskolai Hangverseny Iskola
2010. március 13. Haas György könyvbemutatója Református Egyházközség,

Önkormányzat 
2010. március 15. Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom Iskola, Önkormányzat

és szabadságharc emlékére 
2010. április 18. Vasárnapi Vásárnap Béres Gabriella, Béres Attila, 

Rokob Orsolya, TETA, TAKI
2010. április 23. Szemétszüret Önkormányzat
2010. május 1. Majális, családi fôzôverseny Szabadidô Egyesület (?)
2010. május 22. Országos Íjászverseny TAKI
2010. május 28. Kihívás napja Önkormányzat
2010. június 4. Trianoni emlékmûsor Önkormányzat

+ emlékmû avatás
2010. június 4-5-6. EPERFESZTIVÁL Lovasegylet 

Országos Fogathajtó Bajnokság
2010. június 4-5-6. Eperart Vox Insulae Szigethangja 

Közhasznú Egyesület
2010. június 12. Ballagás Iskola
2010. június 18. Évzáró Iskola
2010. nyár Hucul Ösvény – országos verseny Dr. Magyar Gábor
2010. Nyári gyerektábor Iskola, Önkormányzat
2010. július Halászléfôzô verseny Tömegsport és Szabadidô 

Egyesület
2010. július Ökumenikus mûvészeti hét Vox Insulae Szigethangja 

Közhasznú Egyesület
2010. augusztus 15. Vasárnapi Vásárnap Béres Gabriella, Béres Attila, 

Rokob Orsolya, TETA, TAKI
2010. augusztus 20. Szent István ünnepe Önkormányzat, TETA 
2010. augusztus Bakancsos lábteniszbajnokság TAKI
2010. szeptember 18. Országos Íjászverseny TAKI
2010. augusztus 31. Évnyitó Iskola
2010. szeptember 18-19-20. Szüreti mulatság Magyar Zoltán – Lovasegylet –

Önkormányzat
2010. szeptember 19-20. Racka mentés Dr. Magyar Gábor
2010. október 6. Nemzeti gyásznap Tolnai Miklós– Önkormányzat
2010. október 23. Ünnepi mûsor  az ’56-os forradalom Iskola – Önkormányzat

emlékére
2010. december  6-12. Adventi hét TETA – Önkormányzat – 

Egyházak
2010. Kistérségi Társulás Dunakanyari Nyári Önkormányzat

Játékok c. rendezvénysorozathoz való 
csatlakozás részletes program 
ismeretében késôbbi döntés alapján 

2009-ben 26 alkalommal ült össze a testület.
A képviselôk hiányzásai a testületi ülésekrôl:
Név Összesen
Dr. Sajtos Sándor polgármester 0
Csörgô Mihály alpolgármester 0
Gaál Sándorné képviselô 2
Jüsztl Zsófia képviselô 6
Karácsony Ádám képviselô 2
Kubanek István képviselô 2
Nagyházú Miklós képviselô 0
Dr. Magyar Gábor képviselô 12
Schottner Jánosné képviselô 6
Szabó Judit képviselô 0
Törökné Kelemen Ildikó képviselô 5
Vaczó Zoltán képviselô 4
Verebes Sándor képviselô 9
Wágner Péter Antal képviselô 24

Sajnálatosan nagyon kevés a nemzeti
ünnepek alkalmával házainkon, épületein-
ken lobogó nemzeti zászló.

Az 1848-as forradalom évfordulójának
megünneplésére, kérünk minden tahitót-
falui lakost, hogy az ünnep tiszteletére
tûzze fel a kokárdát és lobogózza fel házát
nemzeti zászlónkkal.

Az Önkormányzat ezúton felkínálja azt a
lehetôséget a helybéli lakosoknak, hogy
Tahitótfalu címeres zászlóját és nemzeti
zászlónkat a hivatalban (60x90 cm-es mé-
retben) 3000 Ft-ért  megvásárolhassák.

Köszönjük!

Önkormányzat

Tisztelt tahitótfalui lakosok!



2010-ben született 1 fiú, 2 leány, összesen
3 gyermek
Megszülettem!
2010. január 10-én, nevem: Fekete Hanna
2010. január 13-án, nevem: Gláz Csanád
2010. január 16-án, nevem: Szalai Csenge Sára
Házasságkötés nem volt.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Szabó József, Csôsz utca 4., 67 éves
Tordai Mihály, Kert utca 4., 85 éves
Nyugodjanak békében!

2009. évi összesítô adatok

2009. évben született 27 fiú, 32 leány,
összesen 59 gyermek

2009-ban házasságot kötött 21 pár.

Elhunyt 2009. évben összesen 43 fô, névsze-

rint abc sorrendben a következôk:

Emléküket megôrizzük, nyugodjanak

békében!

Elhunytak életkor és nemenkénti meg-

oszlása:

év nô férfi összesen
0-39 1 1 2
40-49 0 2 2
50-59 3 6 9
60-69 2 4 6
70-79 5 6 11
80-89 7 3 10
90- 2 1 3
Összesen 20 23 43
Átlagéletkor 73,4 65,2 68,6

Budai Mihály
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Anyakönyvi hírek Ország Balázs
Papp Olga
Pintér Jánosné
Regényi János
Réthey Prikkel Lajos
Rosztocsil Anikó
Schopper Ferenc
Sipos Mihályné
Soltész Béla

Soltész János
Szabari Zoltán
Szente Lászlóné
Váczi Józsefné
Vaczó Andrásné
Varga Istvánné
Verebes István
Zsellár János

Ádám János
Bán István
Baranyai József
Bata Béla
Boros József
Böttkös Lászlóné
Budai Lajos
Sz. Budai Mihály
Erdei Jánosné
Ferencz József
Gubacsi Józsefné
Dr. Huszár Imre
Jáhner Jánosné

Jakab Károly
Jakab Károlyné
Kállai Imréné
Keszei Jenô
Király Ferenc
Kundl János
Lipcsei Lénárdné
Margit Andrásné
Meggyes Lászlóné
Molnár Istvánné
Nagy Lajos
Nagyházú Lászlóné
Nagyvári Józsefné

Folytatás az 1. oldalról
Faluház programjai februárban  

Február 11. csütörtök 18:00 Falu-Téka
címmel elôadássorozat indul, ahol megis-
merhetjük eleink tudását, szellemi öröksé-
gét, történelmét, hogy jobbá tegyük jele-
nünket és tovább adhassuk a jövônek. A
Falu-Téka elsô vendége Kovács József, az
országosan ismert, népszerû tahitótfalui
népi gyógyító, aki könyvbemutatóval egy-
bekötött elôadást tart „Mitoszok és realitá-
sok a népi gyógymódok világából” cím-
mel. Az érdeklôdôk számára a természet-
gyógyász Reménység-Egészség Kört indít,
melynek rendszeres összejövetelein gya-
korlati útmutatókat nyújt a résztvevôknek
egészségük megôrzéséhez.
Február 25. 18:00 Falu-Téka, Reménység-
Egészség Kör elsô alkalma. 
Vezeti: Kovács József, természetgyógyász
Március 4. 18:00 Falu-Téka, Lánszki Imre:
A Pilis, mint a történelmi Magyarország
központja l. címmel tart elôadást leg-
újabb kutatási eredményeirôl.
Népház rendszeres programjai

Kedd, csütörtök 17:30-18:30

Egészségmegôrzô gyógytorna.
Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera,
0620/560-4065
Kedd, csütörtök 15:30-16:15 

Néptánc tanítás iskolásoknak.
Vezeti.: Szabó Judit, 0630/338-6806

Szerda 16:30-18:00 Szabás-varrás tan-
folyam, vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike,
06/26 385-325, ingyenes.
Szerda 17:00-18:00 6-9 éves gyerekeknek
hastánc tanítás, 18:00-19:00 9-14 éves
gyerekeknek hastánc tanítás.
Vezeti: Tóth Evelyn, 0620/9291325
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Érdeklôd-
ni: Szabó Judit, 0630/338-6806
Népház programjai februárban

Február 19. 18:00 Hogyan éljünk sokáig
egészségesen? – Dr. Szigetvári Iván,
egyetemi tanár elôadása.
Február 26.. péntek 18:00 Családi
Moldvai Táncház a Peskóta együttessel.
Február 27. szombat 10:00 Habakuk Báb-
színház bemutatja a Rút kiskacsa c. mesét.

* * *
Február 14-én 17.00 órakor ifj. Rák Béla
klasszikus gitárkoncertje lesz a tahitótfalui
római katolikus templomban. A reneszánsz,
barokk és romantikus zenemûvek mellett
kortárs magyar darabok is megszólalnak. 
A belépés díjtalan. A jótékonysági koncert
bevételét a mûvész, a Kovács család
leégett házának újjáépítésére ajánlotta.
Érdeklôdni: Szabó Judit 06-20- 543-1269
Február 20-án szombaton 18:30

Jótékonysági koncert a Kovács családért.
Helyszín: Sportcsarnok, Szabadság út 1.
Belépô: 2000 Ft.
A  programokról érdeklôdni lehet Béres
Gabriella mûvelôdésszervezônél.
tel.: +3630/337-5527

Tahitótfalu februári

programjai

„Azért vagy, hogy szívek nyíljanak
meg. A legcsodálatosabb dolgot adtad
nekünk, a lelkedbôl áradó szeretetet,
ami sosem múlik el, csak átalakul, tisztul
és mélyül.

Átalakul, mint a pillangó amikor az
aprócska bábból gyönyörû színes lep-
kévé változik.

Tisztul, mint vihar után az égbolt, és
mélyül, mint az ember hite.

Elkísértünk a másik valóság kapujá-
hoz, oda, ahonnan vezetsz és ugyanúgy,
ahogy eddig tanítasz bennünket. 

A szeretet összefonta lelkünket, ezért
nem választhat el tôlünk sem idô, sem
tér, sem dimenzió.

Együtt vagyunk, ahogyan együtt le-
szünk! Szeretünk, és hiszünk benned!
Te vagy a mi csodánk. 

Nem búcsúztunk, mert tudjuk: ugyan-
úgy együtt élünk, egy világban, csak
más dimenzióban.”
Köszönjük mindenkinek, aki jelenlété-
vel, gondolatával és lelkével elkísérte
velünk a csodánkat, ifj. Kundl Jánost a
másik élet kapujához.
Köszönjük, hogy továbbra is szeretik,
erôsítik ôt. 

Párja Döbörhegyi Anna, és fiai: 

Kundl Ákos és Kundl Áron

Köszönetnyilvánítás



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 1 0 .  F E B R U Á RÖnkormányzat

4

Folytatás az 1. oldalról

Az üggyel kapcsolatos dokumentumok az
egyeztetési szakasz ideje alatt is az érdek-
lôdôk rendelkezésére álltak és állnak az
önkormányzati fogadóórákon.

Mindemellett számos hozzászólás hang-
zott el az üzletház mellett is. A hozzászólók
hangsúlyozták, hogy nem bánják, ha az üz-
letház egy részének a bérlôje a Tesco ke-
reskedelmi hálózat lesz, mely megkönnyíti a
helyi lakosok vásárlási lehetôségeit és ösz-
tökéli a többi helyi vállalkozót az ár-, és a
minôségi versenyre.

Mivel a falugyûlés óta újabb fellebbezési
indítvány érkezett, a beruházás megkezdése
elôre láthatóan tovább csúszik.

Aki errôl a témáról bôvebben szeretne tá-
jékozódni, annak ajánlom figyelmébe a Da-
nubia Televízió teljes, vágatlan felvételének
megtekintését, amelyet a falu honlapján is
nemsokára elérhetôvé teszünk.

Iskolásaink a Hadtörténeti Intézet és

Múzeumban 

A Második Magyar Hadsereg Doni katasz-
trófájának évfordulóján rendhagyó történe-
lemórán vettek részt az önkormányzat
szervezésében a Hadtörténeti Intézet és
Múzeumban január 12-én, Gillich Péterné
igazgató, Papp Judit és Vaczó Zoltán osztá-

lyfônökök kíséretében, a Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola iskola 8. évfolyamos
tanulói.

A múzeumban egy rendhagyó tárlatláto-
gatáson megismerhették, és történelmi át-
tekintést kaptak az elsô és részben a má-
sodik világháború eseményeirôl. A nyolca-
dikosok ismereteinek bôvítését nagymérték-
ben segítették az intézet felkészült munka-
társai. Jó volt látni, hogy a kifejezetten gyer-
mekek számára felépített interaktív történe-
lemtanítás mennyire megfogta és lebilin-
cselte a tanulóinkat.

Látva, hogy a fegyverbemutató alatt a fiúk
milyen gyermeki lelkesedéssel fogták kézbe
a hatástalanított régi fegyvereket, azért
támadt egy kis rossz érzésem. Talán ezért is
nyugodtam meg és örültem, amikor a
Danubia Televízió mûsorán a múzeumláto-
gatásról szóló felvételt megnézve láttam,
hogy a fegyverek mellett a gyerekek arról is
beszéltek, hogy mennyire megfogta ôket a
történelmi tény mellett az is, hogy milyen
módszerekkel dolgoztak a frontokon a se-
besültek életéért küzdô felcserek, orvosok.

Azt hiszem, ez a múzeumlátogatás méltó
módon egészítette ki mindazt az ismeret-
anyagot, amit a diákjaink az elsô és a máso-
dik világháborúról eddig tudtak. Talán
mostantól még nagyobb büszkeséggel nézik
majd a Hôsök terén álló emlékmûvet.

Bútorok a Magyar Református Szere-

tetszolgálattól

Év elején, a Magyar Református Szeretet-
szolgálata karitatív felajánlásokból kapott bú-
torzatot adott az önkormányzati intézmé-
nyek számára.

A jelentôs mennyiségû használt, de rend-
kívül jó, mondhatni kifogástalan állapotban
lévô bútorzatot több, mint 60 tárolószek-
rényt, asztalokat elsôsorban az iskola hasz-
nosíthatja. A szeretetszolgálat karitatív akció-
ja így lehetôvé tette, hogy az iskolában a
régi, elhasználódott bútorainkat ki tudtuk
cserélni.

Ezúton is szeretném megköszönni a Ma-
gyar Református Szeretetszolgálatnak a
jelentôs támogatást.

A Fôvárosi Közgyûlés határozata a víz-

bázis ügyben

Minden különösebb magyarázat helyett
álljon itt a határozat:

„Határozat száma: 1980/2009.(11.26.)
Dátuma: 2009.11.26.

Felelôs szerv. egység: Közmû Ügyosztály

Elôterjesztô: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó
Imre

Elôterjesztés címe: Javaslat az ivóvíz 2010.
évi mértékére.

Határozat szövege: úgy dönt, hogy a Fôvá-
rosi Vízmûvek Zrt. víztermelô kapacitásá-
val érintett önkormányzatok részére az
értékesített vízmennyiség minden köb-
métere után nettó 1 forint forrást teremt, a
vízdíjba beépítve,amely az érintett önkor-
mányzatnak vízbázis védelem céljából biz-
tosított közérdekû kötelezettségvállalás-
ként fizetendô évente, 2019-ig, az adott
önkormányzat közigazgatási határán
belül termelt vízmennyiség arányában.
2010-ben ez 1 százalék többlet díjemelést
jelent.
Szavazás: 65 igen, 0 nem, 0 tartózkodás”

Azt hiszem, ez magáért beszél. Talán csak
annyit tennék hozzá, hogy a mikrotérségi
társulásunk közös munkájának megvan az
elsô kézzel fogható jelentôs sikere. A gyakor-
latban ez azt jelenti, hogy mostantól tíz éven
át, az eladott vízmennyiség arányában, a
jelenlegi vízfogyasztás ismeretében, ez

Polgármesteri tájékoztató

Az elmúlt idôszakban történt jelentôs eseményekrôl
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körülbelül 100 millió forint bevétel
évenként a négy önkormányzat számára. 

A tûz martalékává lett a Kovács család

háza

Mint az emlékezetes, az elôzô számunk-
ban, és az önkormányzat honlapján is egy
felhívást tettünk közzé, mely szerint 2010.
január 7-én az esti órákban a Kovács Csaba
tulajdonát képezô ingatlan teljesen leégett.
Szerencsére személyi sérülés nem történt,
de a három kiskorú gyermekét nevelô család
minden ingósága a tûz martaléka lett.
Kértük, hogy akinek módjában áll anyagi
támogatást nyújtani, azt az alábbi bankszám-
lára tegye meg: 64700021-10011197.

Példás tenni-, és segíteni akarásról tett ta-
núbizonyságot Tahitótfalu. Szinte órák alatt,
nagyon sokan jelentkeztek az önkormányzat-
nál, hogy kifejezzék együttérzésüket és tá-
mogatásukról biztosítsák az önkormányza-
ton keresztül a Kovács családot. Szabó Judit
képviselôasszony koordinálta  részünkrôl az
adományok útját.

Az önkormányzatnál a következô legfon-
tosabb feladatunknak tekintettük, hogy
olyan ingatlan tulajdoni viszonyokat tudjunk
teremteni, ahová a helyi építési szabályzat-
nak megfelelô épület tervezhetô és engedé-
lyezhetô.

A széleskörû összefogás eredményekép-
pen a Kovács családnak az eddig beérkezett
adományokból sikerült a szomszédos telket
megvásárolni egy magánszemélytôl. Az ön-
kormányzat a továbbiakban segítséget nyújt
a telek felmérésében és a telekkönyvi mó-
dosítások megoldásában. Így elkezdôdhet az
épület tervezése és a megépítéshez szük-
séges további források elôteremtése.

Nagy örömömre szolgál az is, hogy tudo-
másom szerint, számtalan tahitótfalui lakos

és civil szervezetek is megkeresték közvet-
lenül a családot. Külön köszönet mindazok-
nak, akik bármilyen formában segítettek a
szerencsétlenül járt családnak!

Ehhez a nagyszerû összefogáshoz járul
hozzá Papadimitriu Athina, a Budapesti
Operettszínház színmûvésznôje, tahitótfalui
lakos, aki segélykoncertet szervez a kárval-
lott család megsegítésére 2010. február 20-
án, 18:30 kor a tahitótfalui Sportcsarnokban.
Athina szervezô munkájának köszönhetôen,
a mûsorban  fellép: Szvorák Katalin nép-
dalénekes, Mokos Andrea, népdalénekes
Zöld Sziget Néptáncegyüttes, Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar, Peskóta Együttes,
Pollack Mihály Zeneiskola tanítványai, Tol-

nai Miklós színmûvész, Trokán Anna és
Papadimitriu Athina, színmûvészek, Belle-
vey Orientális Tánccsoport, Vadász Dániel,
Fischl Mónika, Waszlavik Gazember László,
Hetey László, Szabó Tünde színmûvészek,
Badár Sándor egyéb felajánlást tesz. A név-
sor még nem végleges, hiszen még most,
ezen cikk megjelenésének idején is számos
olyan mûvész jelzi részvételi szándékát, aki
személyesen is szeretné fellépésével ezt a
nemes ügyet szolgálni. A belépôül is szol-
gáló támogatói jegyek ára 2000 forint, de
ennél nagyobb adományokat is elfogadnak a
szervezôk a helyszínen. A tahitótfalui kon-
certtel egyidôben Szentendrén lép fel az
Ismerôs Arcok együttes, aki szintén adomá-
nyok gyûjtését ajánlotta fel.

Borzalmas belegondolni, hogy egy három-
gyermekes család nemcsak a házát vesztette
el, hanem a tûz martaléka lett minden olyan
emléktárgyuk is, amely a korábbi életüket
jelentette. Nem maradt még egy fényképük
sem, amelyet majd az unokáiknak mutathat-
nak a saját gyermekkorukról, és nem maradt
egyetlen játéka sem a gyermekeiknek, ame-
lyet átadhatnának majd saját kisgyerme-
küknek. 

Egyvalamirôl azonban biztosan mesélhet-
nek majd a késôbbiekben gyermekeiknek,
unokáiknak: arról a példás összefogásról és
segítségnyújtásról, amelyet Tahitótfalu lako-
saitól kaptak.

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Amint azt a januári számban olvashatták, az
önkormányzati felújítások részét képezi a há-
zasságkötô terem. 52 m2 alapterületû helyi-
ségrôl van szó, visszafogott, de újszerû bel-
sôépítészeti megoldásokkal: gipszkartonból
képzett – a kiemelt oldalon fülkés –  falfelü-
lettel, kétszintes álmennyezettel, beépített
világításokkal, pasztellszínekkel, s – remélhe-
tôleg a házasulandók és vendégeik örömére –
kényelmes, elegáns ülôhelyekkel. 

Az oldalfal felületek lehetôséget adnának
helyi képzô- és iparmûvészek, valamint ama-
tôr és profi mûgyûjtôk dísztárgyainak bemu-
tatására.

E tárgyak lehetnek szövött képek, akva-
rellek, olajfestmények, vagy különleges tech-
nikával készült, síkbeli alkotások.

Gobelin kihelyezésére egy 240 cm széles,
130 cm magas, 10 cm mély falfülke áll a Tisz-
telt Kiállító rendelkezésére, felsô megvilágí-
tással. Az alkotás javasolt mérete 200x90 cm,
de természetesen ettôl eltérô is lehet. Az ab-
lakkal szemben, a falikarok alatti felület szin-

tén lehetôséget kínál kiemelt bemutatkozás-
ra. 4db – lehetôleg – 60x60 cm-nél nagyobb,
de 90x90 cm-nél kisebb kép lenne ideális,
fekvô helyzetû mû esetén mérete ne haladja
meg a 90 cm-t. Házasságkötésen kívül a 2
helyiségbôl álló – tolóajtókkal elválasztható –
tér alkalmas lesz tárgyalások, kiállítások meg-
rendezésére. Rendelkezésre áll még egy sza-
bad falfelület, mely kihasználására szintén vá-
runk minden bemutatkozni vágyó helyi
alkotómûvészt. Egy szemmagasságban felsze-
relt polcon sorakoznának az aktuális kiállítás
„résztvevôi”, így a fal javítása nélkül cserélôd-
nének a mûvek, 4 m hosszon. Az állandó
képek keretezését az Önkormányzat vállalja,
az idôszakos kiállításon résztvevôkét az
Alkotó.   

Érdeklôdni a Polgármesteri Hivatalban,
vagy P. Fogarasi Dianna belsôépítésznél
lehet: 06 20 460-6060.

Dr. Sajtos Sándor  polgármester

P. Fogarasi Dianna tervezô

Mûvészi alkotások a megújuló

házasságkötô teremben
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Decemberi számunkban számoltunk be
arról az ötödik osztályosok számára ren-
dezett irodalomóráról, melynek vendégei,
Tasnádi Józsefné és Wegroszta Gyula
beszéltek a gyerekeknek az iskola múlt-
járól. A tanórát fogalmazás követte, mely-
ben arra voltunk kíváncsiak, hogy mi
ragadta meg a diákok figyelmét, ezért azt a
feladatot kapták, hogy „Ilyen magyaróra
még nem volt!” címmel a hallottakat, látot-
takat – kiegészítve saját kutatómunká-
jukkal – dolgozzák fel.

Az alábbiakban a legjobb írásokból sze-
mezgetünk: 

„A legutóbbi magyarórán érdekes elô-
adást hallgattunk meg arról, hogy milyen
volt a régi iskolai élet. Wegroszta Gyula
bácsi tartott elôadást, és régi képeket, fü-
zeteket és tárgyakat nézhettünk meg.

A diákoknak kétszemélyes padjuk volt,
aminek a közepén volt egy tintatartó.
Úgy írtak, hogy belemártották a tollat a
tintába. Ez volt a zsinórírás. A padban
két fiú vagy két lány ült, vegyes ültetés
csak akkor volt, ha büntetésben voltak a
gyerekek. Ha a diákot a pedellushoz
küldték krétáért, ô azonnal tudta, hogy
miért van ott az illetô, és kréta helyett két
nagy pofont kapott.”

(Lakatos Linda)

„Az egyik képen láttuk a régi iskolát
csúcsos tetôvel, szerintem az szép volt…
Nekem a tárgyak közül a tintatartó tet-
szett a legjobban.”

(Loszmann Anna)

„Elôször is azt tanultam meg, hogy
Margit néni idejében sokkal, de sokkal
nagyobb volt a fegyelem. Ezt nem is gon-
doltam volna, hogy ilyen nehéz volt az
iskola 50 évvel ezelôtt. Elmesélte, hogy az
iskola csak délig tartott, és délután a
gyerekek eldönthették, hogy visszamen-
nek-e játszani vagy nem.”

(Csereklye Gergô)

„Jó lenne, ha pár dolog még most is

lenne, például ha rosszalkodunk, akkor
kapnánk egy körmöst, vagy aki hazudik,
az egy fülest. Nekem nagyon tetszett az
is, hogy tintával és dôlt betûkkel írtak. Én
is szeretnék dôlt betûkkel írni, mert az
gyönyörû. Régen az udvaron nem kô
volt, hanem sok fa és föld és növény. Sze-
rintem az sokkal szebb lehetett.”

(Rácz Panna)

„Margit néni azt mondta, hogy nagyon
nagy volt a szegénység a családok között,
ezért a gyerekek megosztották az enniva-
lójukat, amikor pedig tûz volt, a gyere-
kek is segítettek oltani.”

(John Péter)

„Régen egy csomó vicces dolgot csinál-
tak. Volt olyan, hogy ha unták azt a tan-
tárgyat, amelyik éppen jött, akkor úgy
befûtöttek, hogy az egész terem füstben
állt, és haza lehetett menni.”

(Szígyártó Gabriella)

„De azért akármilyen ceruzák, tollak,
íróeszközök, könyvek, füzetek vannak,
mégiscsak tetszett a palatábla, a spongya
és az a szép dôlt írás. Az én anyukámat

is tanította Margit néni.”
(Lucskai Mónika)

„Valamikor lementek a Duna-partra,
és ott tartották meg az órát. Nem volt
olyan, hogy egy gyerek nem köszön egy
felnôttnek.”

(Gergely Ádám)

„Nagyon összetartott az osztály: ha
valaki nem vitt tízórait, a többiek adtak
neki. Nem csúfolták egymás ruháját,
mert régen sokkal nagyobb szegénység
volt.”

(Plascsevics Nóra)

„Otthon átmentem a nagymamámhoz,
és kikérdeztem ôt is. Amikor ô gyerek
volt, egyben voltak a padok, és hátratett
kézzel kellett ülni. Fatüzeléses kályha
volt. A tanár szigorú volt, mert a rossz
gyereknek barack, körmös, pofon vagy
tenyeres járt. Régen köpenyben és fehér
gallérban kellett járni. Én ezt mind leír-
tam, és másnap boldogan vittem az
iskolába a sok információt.”

(Cséri Boglárka)

A válogatást összeállította: 
Lintner Andrea szaktanár

Iskolai hétköznapok 50 évvel ezelôtt – gyerekszemmel

„…társaságuk végtelenül kellemes ne-
kem. Ôk minden korból, minden ország-
ból valók. (…) Sohasem esnek terhemre,
ellenben tüstént felelnek, ha kérdezem
ôket. (…) Egy szó mint száz: megnyitják
elôttem a mûvészetek és tudományok
legkülönbözôbb utait, és fölvilágosítá-
sukra mindenkor rábízhatom magam.”

Petrarca fenti gondolatai vezették be a
felsô tagozatosok vers- és prózamondó
versenyét 2009. december 14-én. Jó hangu-
latú, kellemes délutánt töltöttünk el együtt

azokkal a diákokkal, akik az általuk válasz-
tott mûvet a zsûri és a közönség elôtt elô-
adták. 

Örülünk, mert örülnünk kell, hogy a mi
iskolánkban ez a megmérettetés még min-
dig népszerû. Igaz, bátorításra, meggyôzés-
re, némi rábeszélésre is szükség van, mert
olvasni szeretô és magyarul szépen beszélô
ember egyre kevesebb van Magyarorszá-
gon, még a gyerekek körében is. 

A verseny kiemelkedô elôadója Podlovics
Laura 7. b osztályos tanuló volt, aki maxi-

mális pontot kapott „A pipec nyuszi” címû
humoros történet elmondásáért. 

Végül lássuk az eredményeket:
5-6. osztály
I. Rátkai Amanda 6. a
II. Kovács Gábor 5. a
III. Antal Noel 6. a

Hajdu Zsombor 6. a
7-8. osztály
I. Podlovics Laura 7. b
II. Heves Szabina 8. a

Török Evelin 8. b
III. Kovács Ádám 7. a

Lintner Andrea szaktanár

A könyvek barátaim
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Ebben a sorozatban a Tahitótfaluban
élô és alkotó népmûvészeket, iparmûvé-
szeket és képzômûvészeket szeretném be-
mutatni. Tevékenységük sokak számára
már ismertté válhatott egy-egy kiállítás,
alkotótábor vagy kézmûves vásár során.

Aladics Antal, mûvésztanár

„A festô feladata, hogy ne csak azt fesse
meg, amit maga elôtt lát, hanem azt is,
amit önmagában fölfedez.”

Antallal sokan találkozhattunk már a falu-
ban, a képzômûvészeti gyerekfoglalkozások-
tól kezdve önálló, festômûvészi kiállításán át
kulturális rendezvények elôkészületi munká-
ja során megismerhettük igényes munkáit.

– Tíz éve költözött a faluba családjával,
azóta több, máig élô és ható értékteremtô
kezdeményezésben vett részt itt, Tahitót-
faluban. Ilyenek a 2000-ben elindított hely-
történeti, alkotói kiállítások. Civil segítô-
ként szívesen dolgozik együtt a TETÁ-val, a
Hagyományôrzô Körrel, segít a kiállítások
megrendezésében, elkészíti az ünnepségek
háttér dekorációját, gyerekeket vezet be az
alkotás élményébe a nyári táborban. Rend-
szeres, hétköznapi munkája is van, rajz- és
vizuális kultúra tanárként középiskolában
tanít. Hogyan tud a mindennapi lekötött-
ség mellett festeni?

– Szerintem ez beállítódás kérdése, van-
nak, akik töretlen alkotókedvvel, egész éle-
ten keresztül mindig próbálnak valami újat,
mást, jobbat csinálni. Ez egy alapszemlélet,
nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne
alkossunk. Amikor az élet dolgai letörnek
minket, amikor nehezebb az élet, akkor úgy
érezzük, fölösleges, amit teszünk, miért kín-
lódjak, észre sem veszik. Akkor kell rájönni,

hogy semmi sem fölösleges, semmi sincs
hiába. Még a legapróbb dolgoknak is értel-
mük van.

– Hiszen ezek az apró dolgok tartják
össze az életünket, az alkotás örömét akár
a mindennapi fôzésben is átélhetjük.

– Ezt szoktam mondani a tanulóknak a szak-
középiskolában, hogy az alkotáshoz meg a
fôzéshez ugyanaz a dolog kell, bátorság.
Tegyél bele mindent, amit szeretnél, ne csak
a fejed vezesse a kezedet, a kezed, a kreativi-
tásod is vezethet. Akkor olyan szép dolgok,
élmények születnek, amik egyáltalán nem
fölöslegesek. Az én feladatom, hogy tudato-
sítsam a diákokban, nem fölösleges, amit csi-
nálnak, maga az élmény az övéké lesz, amit
ôk visznek tovább. Mindig visszatérek a gye-
rekkorukhoz, és mondom nekik, hogy akkor
még tudtál, szerettél, akartál rajzolni. Hol
veszett el mindez. Ez még mindig benned
van, legyél bátor. Amikor a sok festéket meg
krétát kirakom az asztalra, olyan kedvük
támad, és olyan dolgokat produkálnak,
amiket maguk sem hittek volna. 

– Ön nem itt született, hogyan került
Tahitótfaluba?

– Sükösdön születtem. Pesten tanultam de-
koratôrnek, majd Tokajban tanítottam szak-
oktatóként, aztán Szentendrén dolgoztam a
mûvelôdési központban. Szerettem azt a vá-
rost, de hiányzott az egyszerûbb falusi élet.
Gyerekkoromban nagyon sokat kaptam a
szülôfalumtól, közel áll hozzám az az egysze-
rûség, természetesség, ami áthatja a vidéki
ember életmódját. Úgy gondoltuk, Tótfalu
lesz az a hely, ahol életünk további részében
élhetünk. A Dunakanyar, nemcsak a termé-
szet közelsége, hanem a történelmi emlékek
miatt is nagyon vonzó volt számomra. Alko-
tói munkámra igen erôsen hatott az itteni lét.
Korábban sok olyan tájképet festettem, amit
a képzeletem szült, a valóságban nem láttam,
de gondoltam, a Földön valahol biztosan léte-
zik. Akkortájt sok alkalmazott grafikai mun-
kám is volt, zömmel illusztrációk. Az a tény,
hogy idekerültünk Tótfaluba, változást ho-
zott a munkáimban. A természetközelség,
egyszerûség került elôtérbe. Nem vagyok egy
„mindennapi” festô, ez azt jelenti, hogy nem
festek minden nap. Sok-sok fényképpel
együtt gyûjtöm azokat a gondolatokat, tartal-
makat, élményeket, amiket itt kapok a szi-
geten, a faluban és egyszer csak eljön az idô,
amikor mindezeket alkotás formájában meg
kell valósítanom. Ami fontos, az megmarad,
ami nem, az elfelejtôdik. Az utóbbi években
sok akvarellt csináltam a szigeten biciklivel
járva, vállamon a festôtáskával. Pár éve „meg-
találtam” a zsákvásznat, mint alapanyagot. A

vászon az, aminek a szövete összefonódást,
szövetséget jelképez. Az arra rákerülô anyag
tovább árnyalja ennek a szövöttségnek,
szövetségnek a tartalmát. Képeim hangula-
tokat fejeznek ki. Több képemre természetes
anyagokat is rögzítettem, kagylót, homokot,
kavicsot. A felfeszített vásznat kivittem a
Duna-partra, és az ott talált tárgyakat bele-
komponáltam a festett képekbe. Amikor el-
jött az este, eldugtam az erdôbe a fák alá a
készülô képeket. Másnap folytattam a mun-
kát. Így az idô is alakította a képeimet. Meg-
maradt rajtuk az „idô” a jövônek lelet formá-
jában. Semmi sem veszett el, ami megtörtént.

– Minek nevezi azt a munkát, folyama-
tot, amikor képeket készít?

– Nem mondok mûvészi munkát, mert a
mûvészi munka sokszor nem azonos az alko-
tói munkával, ahhoz valami más is kell. Az
alkotói munka sokkal több embert érint,
sokkal többen vesznek rész benne, sokkal
többeknek van rá igénye. 

– Mi az a többlet, ami egy alkotást mû-
vészi szintre emel?

– Ezt nehéz megfogalmazni. Egyáltalán
nem biztos, hogy ma született mûalkotások
tíz-húsz év múlva is annak minôsülnek.
Weöres Sándor „A teljesség felé” c. kis kö-
tetében írja, hogy nagyon nehéz eldönteni,
mitôl lesz valami mûalkotás, de az biztos,
hogy a mûalkotásban van valami „dele-
jesség”. Egy olyan sugallat, egy olyan kisug-
árzás, aminek meg kell maradnia, hogy
évszázadokon át mutasson valamit az ember
nagyságából.

Aladics Antal képeit megtekinthetik a
www.aladics.extra.hu honlapon.

Béres Gabriella, mûvelôdésszervezô

Mesterségük mûvészei – mûvészetük mesterei

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vi-
lágörökségi címre kívánja felterjeszteni az
egykori római birodalom határerôdítési
rendszerének (limes) magyarországi emlé-
keit. A Hivatal munkatársai a kijelölésrôl Kis-
oroszi, Szigetmonostor és Tahitótfalu önkor-
mányzata, az érintett szakhatóságok, közmû-
vek és tulajdonosok bevonásával egyeztetô
tárgyalást tartanak, ahol tájékoztatják a meg-
jelenteket a dunai limes európai jelentô-
ségérôl, a világörökségi cím nyújtotta lehe-
tôségekrôl és kötelezettségekrôl és bemu-
tatják a Hivatal által javasolt helyszínt. A tár-
gyaláson minden jelenlévô észrevételt
tehet.

Helyszín: Népház Tahitótfalu, Bajcsy-Zs. út 2.
Idôpont: 2010. február 15. 18.00 óra

Tájékoztatás
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Óvodánk története a XIX. században
kezdôdött. Ismerkedjünk meg – a korabeli
jegyzôkönyvek alapján – a kezdeti idôszak
egy több évig elhúzódó vitájával, ami ter-
mészetesen már akkor (is) a pénzrôl szólt.

Az 1899. október 23-i képviselôtestületi
közgyûlésen Vachott Károly „községi Jegy-
zô felolvassa a pomázi járás Fôszolgabírája
által 10147/99 szám. alatt kiadott várme-
gye közigazgatási bizottságának 3862/99
sz. a. kelt határozatát a község állandó
gyermek menedékházának vezetônôje ré-
szére megállapított illetmények kiszolgál-
tatása tárgyában, s felkéri a képviselô tes-
tületet, hogy a menház vezetônô illetmé-
nyeinek kiszolgáltatására nézve a kiutal-
ványozást teljesítse…” A teljesítés 25 fo-
rint havi illetménnyel történt meg, azzal a
kiegészítéssel, hogy a „M. Kir. Vallás és
közoktatásügyi Ministériumhoz benyújtott
és a menház vezetônô fizetésének fele
részben államsegély által leendô kiegészí-
tése iránt felterjesztett kérvénye elintéz-
tetni fog.”

Az 1900. január 23-i közgyûlésen, folyta-
tódott az óvoda ügyének tárgyalása. A
jegyzô felolvassa a vármegyei tanfelügyelô
levelét, amelyben Szegedy Ida gyermek-
menhelyvezetô véglegesítésére és fizeté-
sének megállapítására szólítja fel a testüle-
tet. A felszólításnak eleget téve dönt a vég-
legesítésrôl, ha Szegedy Ida a már megsza-

vazott 300 korona évi fix fizetéssel, a két-
szobás, mellékhelyiséges, kertes lakással
megelégszik. Az ügy további tisztázására
bizottság küldetik ki. 

Az 1900. október 31-i ülésen ismét
foglalkozik a képviselô testület, ifj. Csiz-
madi János községi bíró elnökletével, a
„gyermekmenházzal”. Öreg Hajdú Sándor
észrevételt tesz a „vezetônô részére eddig
kifizetett havi 50 korona iránt”, mert ô
úgy emlékszik, hogy az 1900. január 23-i
ülésen csak 300 korona fizetés lett biz-
tosítva.

A januári ülésen kiküldött bizottság tag-
jaként Kindl János plébános megjegyzi,
„hogy mikor a királyi tanfelügyelôség a
községben gyermekmenház felállítását
rendelte el, tévesen kimutattatott annak
idején a község elöljárósága részérôl oly
sok gondozás nélküli gyermek, hogy a kir.
tanfelügyelô kimondotta községi óvoda
felállítását, s mint óvónônek ideiglenesen
alkalmazottnak, Szegedy Idának évi 600
korona fizetést, mivel egy óvónônek keve-
sebb fizetése nem lehet, de egyben kije-
lentette, hogy az illetô menház vezetônô
köteles 1901. szeptemberig az óvónôi
oklevelet megszerezni”. A tájékoztatást a
testület tudomásul vette, és ismét felkérte
a januári bizottságot, „hogy a kir. tanfelü-
gyelôt világosítsák fel a tévedésre, s kér-
jék, hogy nem községi óvóda, hanem gyer-

mekmenház létesíttessék, tekintettel a
község szegény anyagi viszonyaira,” a
megszavazott javadalmazással.

A „félreértés” tárgyalása tovább foly-
tatódik 1902. május 30-án. Kindl János és
dr. Kunitzer Sándor „indítványa a község
által soh’ sem szervezett s hihetôleg
hivatalos tévedés alapján a községre mint-
egy hatóságilag rátukmált községi óvoda
jellegének megszûntetése és helyette egy
gyermekmenedékház létesítése s fenn-
tartása iránt.” Indok: törvényileg erre
kötelezhetô a falu, és errôl is született már
korábban a határozat. 

Az 1899-tôl hozott testületi határozatok-
ból „nyilvánvaló az is, hogy az óvoda ügy
mennyire ominózus és hogy a közlakosság
az intézményt nem rokonszenvvel, hanem
nyílt ellenszenvvel fogadja”. Határozat szü-
letik az óvoda azonnal történô megszün-
tetésérôl, és a gyermekmenedékház felál-
lításáról. A vezetônô díjazása marad a
megállapított.

1902. december 30-án ismét napiren-
den az óvoda. Határozat: „A képviselô tes-
tület a menház vezetônô fizetésére 1903.
évre csak az elôirányzott 300 koronát
határozza kifizettetni és megbízza az elöl-
járóságot, hogy jelen jegyzôkönyvet, azon
kérelemmel, hogy egy állami óvoda felál-
lításánál közremûködni kegyeskedjék, a T.
fôszolgabíró úrhoz terjessze fel”. 

Tehát a hosszú vita végül is elvezetett az
óvoda létesítéséhez. 

Budai Mihály

Óvodánk történetébôl

Elôadás az életért, Tahitótfalu, 2010,
február 19. Népház, 18h.

Az elôadás témája elsô látásra talán el-
csépeltnek tûnhet, de rá fogja Önöket
döbbenteni, hogy az emberi lét megha-
tározó alapeleme, amely nélkül nincs igazi
élet, család, szerelem, munka, szórakozás.
Amely nélkül sokak, de akár saját sze-
münkben is értéktelenek, szánalmasak,
jobb esetben sajnálatra méltóak vagyunk.
A téma az egészség, a legnagyobb kin-
csünk. Aki volt már komolyabban beteg,
tudja, mirôl beszélek. Az elôadás más lesz,
mint a hasonló témájú mûsorok. 

Állami, önkormányzati és egyéni szinten
is mind többet költünk az egészségügyre,
ezzel ellentétben a betegségek és halálozá-
sok száma folyamatosan növekszik. A ma-
gyarság egészsége és életkilátásai különö-
sen rosszak, népünk egészségi állapota –
ki kell mondani – túlzás nélkül is tragikus

Világviszonylatban vezetjük a rákos és
agyvérzéses halállistákat, a férfiak közel
egyharmada nem éri meg a 62. életévet, a
magyar fiúk születéskor várható élettarta-

ma az OECD országlistán az utolsó helyen
áll. A magyar átlagosan az 59. évben súlyos
megbetegedésre számíthat. Mind több az
agyvérzett, szívinfarktusos, rákos fiatal.
Gyermekeink egészsége is rossz, lassan ki-
halunk.   

Miért ilyen a helyzet, átok ül rajtunk?
Van elfogadható magyarázat? Bizony van!

Az elôadáson beszélünk arról, a magyar
emberre különösen jellemzô súlyos tév-
eszmérôl, hogy az egészség magánügy, a
gyógyítás meg közügy. Élj olyan önrom-
bolóan, ahogy akarsz, az állam vagy mások
majd meggyógyítanak. A magyarság rossz
egészségi állapota mögött majdnem min-
dig megtalálható az egészségkárosító élet-
mód, a bántóan hiányos egészségkultúra
és ismeret, az egészséghez való közöm-
bösség. Megpróbáljuk elhitetni és tudomá-
nyosan bizonyítani, hogy az egészségért
vagy szükség esetén a gyógyulásért egyé-
nileg is felelôsek vagyunk és szerencsénk-
re sokat is tehetünk, tehát van kiút. A legú-
jabb és legmagasabb szintû tudományos

vizsgálatok az egészségrôl és betegségrôl
alkotott eddigi elképzelések új értelme-
zését teszik szükségessé. Az új megfigye-
lések alapján beszélünk az egészséget és
betegséget meghatározó precíz emberi
mûködésrôl, az életünk végéig éjjel-nap-
pal dolgozó önszabályozó-öngyógyító
rendszereinkrôl. Elmondjuk, hogy ezek
megóvása és rendszeres karbantartása –
lakásunk, autónk, növényeink, kutyánk,
macskánk és más fontos dolgaink mellett
– életfontosságú.

Az elôadás során röviden ismertetjük a
korai betegség diagnosztikában és kezelés-
ben is alkalmazható, de az egészségmeg-
ôrzést is elôsegítô legújabb csúcstechni-
kát, amely az emberi mûködéshez nélkü-
lözhetetlen alapinformációt, a biomezôt
vizsgálja és kezeli. Hibátlan biomezô
nélkül nem lehetünk egészségesek és
betegség esetén sem jöhetünk rendbe. 

Elôadó: Prof. Dr. Szigetvári Iván,
orvos-temészetgyógyász, szülész-nôgyó-
gyász, az MTA doktora, www.pro-bios.hu

Hogyan éljünk sokáig egészségesen?
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Könyvtár (Tahitótfalu,

Béke út 14., tel: 385-716) 

nyitvatartása:

Hétfô: 1400–1800

Kedd: 800–1200

Szerda: 1400–1900

Csütörtök:   800–1200

Péntek:      1400–1800

• 37-38 ˚C között hôemelkedésrôl, 38 ˚C
felett lázról beszélünk.

• A testhômérsékletet nagyobb gyerekek-
nél és felnôtteknél hónaljban, csecse-
môkön és kisebb gyermekeken a vég-
bélben mérjük. A hagyományos lázmé-
rôvel legalább 3 percig mérjünk, a mo-
dernebb digitális hômérôkkel a sípoló
hang megjelenéséig. A végbélben mért
hômérsékletbôl 0,5 fokot levonva kap-
juk meg a beteg testhômérsékletét.

• A hôemelkedés ill. láz felnôtt korban az
esetek túlnyomó többségében vírusos
és kisebb részben valamilyen bakteriális
fertôzés következménye, gyermekkor-
ban ez az arány 70-30 %.

• Ha lázunk van, ne vegyünk be azonnal
gyógyszert. A láz természetes és hatásos
védelem a betegségek ellen. A vírusok
és baktériumok a 38,5 fok feletti láznál
képtelenek a szaporodásra. Csak ha so-
káig tart, nyugtalanságot vagy szövôd-
ményeket okoz, illetve ha tartósan 38-
39 fok közötti vagy 39 fok feletti, akkor
kell csillapítani és éppen ezért nem ér-
demes 37 fok alá csökkenteni.

• Kisgyerekek lázcsillapításáról különös-
képpen gondoskodni kell, mert roham-
szerû izomgörcs alakulhat ki. Magas láz
esetén azonnal hívjunk orvost, de addig
is kezdjük el mihamarabb csillapítani a
lázat. Igyekezzünk a testhômérsékletet
39 fok alatt tartani.

• Lázas állapot fennállása esetén igen fon-
tos az izzadás által elvesztett folyadék
pótlása, ez akár napi 4-5 liter szénsav-
mentes ásványvizet, csapvizet vagy teát

jelenthet. Fôleg a csecsemôk-gyerme-
kek és az idôsek veszélyeztetettek a ki-
száradás szempontjából, nekik ugyanis
(még vagy már) nem mûködik megfele-
lôen a folyadékháztartás szabályozása a
szervezetben.

Lázcsillapítás gyógyszerek nélkül: igen
hatásos módszerek mellékhatások nélkül!

• Hûtôfürdô: a beteget ültessük a testhô-
mérsékletének megfelelô vízbe (38
fokos), majd hideg víz hozzáadásával
hûtsük le fokozatosan a fürdôvizet. A
víz hômérsékletét nem szabad 32 fok
alá csökkenteni. Ebben 5-10 percig tar-
tózkodjon a beteg. Nem ajánlott idôsek-
nek és szívbetegeknek.

• Vizes borogatás: szobahômérsékletû
vízbe mártunk egy lepedôt, azt kicsavar-
juk, kirázzuk és a lázas beteg egész tör-
zsét beletekerjük Aztán száraz lepedôbe
bugyoláljuk az illetôt. Maximum 10
percenként újra a szobában elhelyezett
vizes lavórba mártjuk a lepedôt és meg-
ismételjük az elôbbieket. Ezt mindaddig
ismételjük, amíg elkezd csökkenni a láz
(kb. fél-1 óra).

Gyógyszeres lázcsillapítás: 

Két fô lázcsillapító-csoport van forga-
lomban:
• az Algopyrin – Panalgorin – Algozone

(egyszerre 1 vagy 80 kg felett 2 tabletta,
max. 4x2=8 tabletta/nap), Demalgon
(egyszerre 1 tabletta, max. 3 tabl./nap).

Ezekkel a gyógyszerekkel gyorsabb és
hatékonyabb lázcsillapítást érhetünk el.
Túladagolás illetve hosszú távú szedés
esetén súlyos csontvelô-károsodás ala-
kulhat ki. A felsorolt szerek csak recep-
tre kaphatók.

• a Paracetamol – Panadol – Rubophen –
Mexalen : ezek lassúbb, elhúzódóbb és
enyhébb hatásúak. Túladagolásuk sú-
lyos májelégtelenséghez vezethet. Re-
cept nélkül kaphatóak. Adagolás: egy-
szerre 1 vagy (80 kg felett) 2 tabletta,
max. 4x2=8 tabletta/nap. A meghûlés
elleni porok (Coldrex, Neo-Citran) más-
fél ill. egy tablettának megfelelô
mennyiségben tartalmaznak paraceta-
molt, ezért ezek használatát is figyelem-
be kell venni a napi maximális adag ki-
számításánál.

Egyéb gyógyszerek a láz csillapítására
nem ajánlottak.

Mikor forduljunk orvoshoz?
• Ha a 39 fok feletti lázat sem fizikális

módszerekkel, sem lázcsillapítókkal
nem tudjuk csillapítani.

• Ha a lázas állapot több mint 5 napig
fennáll

• Ha a lázat csillapíthatatlan, igen erôs
fejfájás kíséri

• Ha a láz nagyfokú elesettséggel jár
• Ha a megfelelô folyadékpótlás nagyfokú

hányás vagy hasmenés miatt nem biz-
tosítható

Dr. Szente Szilvia

Amit a lázcsillapításról feltétlenül tudni kell

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások rendjérôl:

• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô Szolgálat) – szerda:
12:30–15 óra között

• Katona Ildikó, családgondozó (Gyermekjóléti Szolgálat) – kedden
12–15 óra között

• Tiszóczi Enikô, pszichológus – páratlan héten, hétfôn 13–18 óra között
• Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász – hétfônként 13–17 óra között 

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások
ingyenesek és elôzetes idôpontegyeztetés szükséges!

06 26/312-605, 06 26/400-172

Ez itt akár az Ön 
hirdetése is lehetne!

A hirdetési
lehetôségekrôl 

érdeklôdjön
a szerkesztôségben.
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Kedves Nézôink!

A Magyar Telekom kábelhálózatán, az S8-
as csatornán, a 154,25 MHz-en már fogható
a térségi Danubia Televízió. Mûsorainkat az
alábbi településeken látják: Visegrád, Duna-
bogdány, Tahitótfalu, Kisoroszi, Pócsme-
gyer-Surány, Szob, Zebegény, Kismaros, Szo-
kolya, Verôce, Börzsönyliget.  

Adásaink minden nap 0, 10 és 19 órakor
kezdôdnek. Friss mûsorral minden héten
pénteken 19 órakor jelentkezünk elôször.

Adásaink tartalma:
Híradó (heti hírmagazin mûsor, kb. 40 perc)
Lapozgató (lapszemle, 5 perc)
Kalamáris (kulturális magazin, kb. 35 perc)
Kommentár nélkül (közéleti-, kulturális- és
sportesemények közvetítése felvételrôl 160-
200 perc)

Mûsoraink egy része megtekinthetô a
www.danubia-televizio.hu weboldalon.

Észrevételeikkel, javaslataikkal keresse-
nek meg bennünket az:
info@danubia-televizio.hu e-mail címen,
vagy telefonon az alábbi számok valamelyi-
kén: 06-70-940-5034, 06-70-776-4706.

Danubia Televízió 

szerkesztôsége

A Danubia Televízió

közleménye

Mennyit ér a föld? Most nem a klímavé-
delem kérdését elôtérbe helyezô globális
Földre vonatkozik az érdeklôdés. Nézzük
meg a számok tükrében bekerített vagyo-
nunkat, lehetôségünket: a kiskertet.

Statisztikai adatok alapján 1 fô zöldség-
fogyasztása a következô: burgonya 40 kg,
fejes káposzta 12 kg, paradicsom 10 kg,
paprika 9 kg, görögdinnye 9 kg, vörös-
hagyma 8 kg, uborka 7 kg, sárgarépa 6 kg,
petrezselyem 4 kg, zöldborsó-zöldbab 3-3
kg, a nem említettek együtt (karfiol, spár-
ga, fejes saláta, retek, tojásgyümölcs, cse-
megekukorica, spenót, sóska, spárgatök
stb.) 23 kg. Ez összesen: 134 kg/fô. Ha egy
négytagú család gyerekeit fogyasztás
szempontjából 1/2-nek vesszük akkor ez a
mennyiség 402 kg zöldségfélét jelent egy
évben családonként.

Az ismert termésátlagok alapján, ha
csak a szigorú számokat nézzük, egy fô
éves ellátásához kb 87 nm terület szük-
ségeltetik. A négytagú család e szempon-
tok szerinti területigénye 261 nm. 

Ez 10x26 m, vagy15x17,5 m stb. A vegy-
szermentes termesztés sajátosságai miatt
kevesebb terméssel számolunk, de a he-

lyes sorrendben vetett-ültetett növények
egy nm-rôl többször is adnak élelmet.

Hála Istennek, hogy nem mindenki van
rákényszerítve az önellátás ilyetén meg-
valósítására. A pihenôkertek fûvel-sóval
bevetett, esztétikus elrendezése mellett
egyre többen vágynak a saját termés ízére.
Segítségüket továbbra is csak megköszön-
ni lehet.

Amíg látszólag egészségesek vagyunk, és
látszólag mindegy, hogy mit eszünk addig
ez a termésátlag csak egy adatsor: burgo-
nya 2 kg/nm, fejes káposzta 3,28 kg/ nm,
paradicsom  3,75 kg/nm, paprika 1,41 kg/
nm, görögdinnye 2,4 kg/nm, vöröshagyma
2,81 kg/nm, uborka 1,2 kg/nm, sárgarépa
3 kg/nm, petrezselyem 2 kg/nm, zöld-
borsó-zöldbab 0,3 kg/nm–0,7 kg/nm stb.

Egy megépített domboságy 8 m x 3 m x
0,6 m területet foglal életterünkbôl és 4-5
évig regenerálódva újra dúsítja önmagát
tápanyaggal. A növényi sokszínûség, a for-
mák, színek, ismétlôdése rendszert alkot-
va komoly esztétikai élmény, alkotójának
büszkeség.

Vajon mennyit is ér a föld?

2010. Böjtelô hava                                 

Nagy István 

Kertészmérnök

biogazda@citromail.hu

A
JOBBIK  Magyarországért Mozgalom

Tahitótfalui Szervezete

GAZDAFÓRUMRA-ra
hívja Önt, barátait és ismerôseit,

Program: 
– Bodnár Imre a JOBBIK Tahitótfalui Helyi

Szervezet Elnökének köszöntôje 
– Dr. Filó András jogász, a JOBBIK 

Pest megyei 11. sz. választókerület 
országgyûlési képviselôjelöltjének 
bemutatkozása

– Timári Sándor agrármérnök, a JOBBIK
Vidékfejlesztési és Mezôgazdasági
Kabinet elnökhelyettesének konzultatív
elôadása a JOBBIK Vidékmentô és Agrár
Programjáról

– Hozzászólások, kötetlen beszélgetés
Idôpont: 2010. február 13. (szombat) 15 óra
Helyszín: Tahitótfalu, Népház, Bajcsy-
Zsilinszky u. 2.

TISZTELT TAHITÓTFALUI VÁLASZTÓK!

Itt az idô!
2010. április 11-én az országgyûlési választások elsô for-
dulója lesz, ennek elôzményeként kerül sor az aján-
lószelvények leadására, összegyûjtésére.

Tisztelettel kérjük, hogy ajánlószelvényével támogassa
Hadházy Sándor urat, aki a FIDESZ-KDNP országgyûlési
képviselôjeként most is számít az Önök bizalmára.

Az ajánlószelvények (kopogtató cédulák) az alábbi címeken
elhelyezett gyûjtô ládákba bedobhatók, de személyesen is
felkeressük Önöket, hogy megtisztelô bizalmukból a
cédulákat átadhassák megbízott aktivistáinknak.

COOP üzletház,
CBA közért,
Lottózó,
Domb kocsma,
Szentendrei Fidesz iroda

Ha bármilyen kérdés vetôdne fel Önökben, kérem hívjanak
a 0620-5726099!

Fidesz tahitótfalui csoportja
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2010. január 5-én a 3-4. osztályos fiúk diák-
olimpiai döntôjét tornacsarnokunkban ren-
dezték, csapatunk a negyedik helyen végzett.
Január 26-án Leányfalun volt az 5-6. osztá-
lyosok döntôje, ezen szinte színtiszta ötödike-
sekbôl álló csapatunk szintén negyedik lett.
Ezek nem rossz eredmények, hiszen a selej-
tezôkön 12, illetve 14 csapat indult.

Január 20-tól úszásoktatást szerveztem az 5-
6. osztályos tanulóinknak. A négy osztályból
40 fôt viszek úszni a leányfalui fedett uszodá-
ba. 2-3-4. osztályosaink már az ôsz elejétôl jár-
nak ugyanoda úszni. A kedvezôbb idôjárás
közeledtével, bízom benne, hogy a létszám
jelentôsen növekedni fog.

Turóczi Csaba testnevelô

Iskolai sport

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-
vány Hagyományôrzô Köre ezúton is sze-
retné köszönetét kifejezni:

– Kollok Alajosnak, Simonits Gyöngyi-
nek a kiállításokhoz nélkülözhetetlen
férfi, nô és gyerek kirakati próbababákért,
melyekkel még szebben tudjuk megje-
leníteni a kapott ruhákat, 

– a Római Katolikus Egyháznak a Falu-
háznak adományozott régi tálalószekré-
nyért, mellyel bôvült a ház berendezése, 

– Béres Attilának az 1900-as történelmi
Magyarország térkép reprint kiadásáért,
melyet a Faluháznak ajándékozott.

Köszönjük szépen!

Köszönet

Ebben az évben is, minden hónap végén,
vendégünk a Habakuk Bábszínház. A Te-
gyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szer-
vezésében és szponzorálásában megint olyan
mesék kerülnek szinre, amelyek nem csak
szórakoztatnak, hanem az óvodás, kisiskolás
korosztályt foglalkoztató kérdéseket is fel-
vetnek. A mese képes arra, hogy megfogal-
mazza a gyerekek problémáit, s egyben utat
mutasson a megoldáshoz. Észrevétlenül segít
a gyerekeknek és a velük élô, ôket tanító fel-
nôtteknek a valahova tartozás és az azonos-

ságtudat kérdésében. A Népházban 2010
február 27-én A RÚT KISKACSA c. mese
kerül színre, amely segít közelrôl láttatni,
hogy mi lehet a mozgatója annak, ha a
gyerekközösség kizár magából valakit, s
hogyan lehet ezt a helyzetet feldolgozni,
megoldani, bevonva a kis nézôsereget.

Bábszínházba járni jó dolog, a mese vará-
zsa, a játék ezt az örömöt kíséri végig,
kezdve a fizikai és lelki készülôdéstôl, a szin-
házterem varázsán át az élményig, amely
utána még sokáig elkíséri a gyerekeket.

Hiszünk a mese erejében

2010. január 16-án tornacsarnokunkban
rendezte a Körzeti Labdarúgó Szövetség a
teremlabdarúgó bajnokságát, amelyet fel-
nôtt csapatunk nyert meg. A tornán me-
gyei I., II., és III. osztályú csapatok mellett
rimaszombati vendégeink is részt vettek,
akiknek igyekeztünk szerény vendéglátást
is biztosítani. A 9 csapatos tornán legjobb
mezônyjátékosnak a mi játékosunkat,
Szabó Györgyöt választották meg.

Eredmények:
Tahitótfalu – Visegrád 3-0
Tahitótfalu –Leányfalu 4-3 

(büntetôrúgások után)
Tahitótfalu –Csobánka 4-3
Tahitótfalu –Rimaszombat 2-2
Csapatunkba a télen visszatért két ko-

rábbi játékosunk: Piros László és Kulcsár
Róbert. Három új játékost igazoltunk, 1 fô
távozik (Dankovics Ádám munkahelyi
problémák miatt.)

A csapat január 9-e óta heti kétszer edz,
ezen kívül kéthetente teremtornákon vesz
részt. Az elsô bajnoki mérkôzés március
14-én, itthon lesz a Leányfalu ellen.
Március 6-án itthon játszuk az utolsó
felkészülési meccset a Chinoin ellen, ad-
dig is mûfüves pályákon játszunk hat alka-
lommal, különbözô ellenfelekkel szem-
ben.

Turóczi Csaba

Focihírek

ifj. RÁK BÉLA gitármûvész önálló estje

2010. február 14. vasárnap 17.00. óra
Tahitótfalu, római katolikus templomban

Mûsorterv:
A. Mudarra – Fantasia que contrahaze la harpa en la manera de

Luduvico J. Dowland - Sir John Smith his Almaine J.
Dowland – Fantasie from R. Dowland „Varietie of Lute-Lessons”

London 1610 J.S.Bach – a-moll Fuga (BWV 1001 orig. g-moll)
J.K.Mertz – Fantaisie Originale J.K.mertz – Fantaisie

Hongroise szünet Sári J. - 6 Bagatellen für Gitarre 
Durkó Zs. – Divertimento per chitarra Hollós M. – Búcsú
Aasétól Sári J. – I mulini di Signa Rák B. – Fantasia

A belépés díjtalan.
Adományokat elfogadunk, melyet a mûvész a Kovács család

leégett házának újjáépítésére ajánl.

Szervezô: Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület Tel:
06-20-543-1269
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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

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-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.

„FÉ” 
Könyvelô BT 

vállaja bt-k, kft-k,
alapítványok, egyéni
vállalkozók teljeskörû

könyvelését,
visszamenôleg is.

2022 Tahi, 
Visegrádi út 68.

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

NE ÉBREDJEN
EGYEDÜL! 

Várjuk társra vagy társaságra vágyó
Hölgyek, Urak jelentkezését Szentendrén

és környékén. Ez nem internet, ez a
valóság! Diszkréció, személyre szabott

segítséggel a hét minden napján.
Tel.: 06 20 823 2025

(Studio Nagy fényképes társkeresô)

DIGIHÁZ
- Épületfelmérés:
bruttó 100 Ft/m2

- Építészeti rajzok digitalizálása:
bruttó 400 Ft/A3, 200 Ft/A4

-Elavult épületrajzok feljavítása:
bruttó 80 Ft/m2

-Felelôs mûszaki vezetés

Párkánszky Árpád
magasépítész technikus

06-30-491-91-69

KELEMEN KFT

GÁZ, VÍZ, FÛTÉS, SZANITER, 
VILLANY KISÁRUHÁZ

Tahitótfalu, (bent a szigeten) – Szabadság út 15., Kék

Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)

Hívjon: Tel/fax: 26-386-721, 06-30-9515-484 
Nyitvatartás: H-P: 7.30-16.30 Szo: 8.00-12.00

- Villany szerelési anyagok raktáron
- RAVAK, RIHO (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)

10 % kedvezmény
- Alföldi szaniterek, Kludi, Hansgrohe csaptelepek

- Fürdôszoba szekrények, kiegészítôk, csaptelepek: 
mosdó 6800-tól (európai)

- Falba építhetô Valsir Wc tartály 10 év teljes garanciával 
- Kondenzációs kazánok: Saunier Duval kombi 24 kW
257 000 Ft, Baxi, Ariston, Termomax, Junkers, Vaillant

- Vegyestüzelésû kazán: Focus 20 kW 136.450 Ft, Celsius,
Hôtherm Carbon, Solida, Junkers.

- Radiátor: FixTrend Dk 600*1000 18.500 Ft tartóval, Radel,
Dunaferr, Vogel Noot.

- Radeco és Edilkaminn kandallók
Kivitelezôt keres – segítünk!

E-mail: postmaster@kelemen.t-online.hu
Áruhitel: Magyar Cetelem

Fizetés bankkártyával is.
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Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 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, kedd: 8–11-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig,
csütörtök: 8–11-ig, péntek: 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 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton 8–12-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-19-ig, szom-
bat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • 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; üze-
morvosi 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 pén-
tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-
ciós rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei
Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12., III., tel.: 06 1
224-0600, fax: 06 1 224-0602 • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.:
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK –
tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi Szentendre,
Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
310-300, ügyf.: hétfô-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 folyamatosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL
– Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig
és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P
8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA –
tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgaz-
dálkodási Zrt., Póta Zsuzsana, tel.: 06-30-6501-508 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-
ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-
873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER-
HES 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

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 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Tisztelt Adózó!
2010-ben ismét lehetôség van rá, hogy

adójának kétszer egy százalékáról dönt-
sön egy egyház és egy civil szervezet javá-
ra. Ha nem rendelkezik az egy százalékok-
ról, azok az állami költségvetésbe kerül-
nek. Kérjük, adója 1%-át a tahitótfalui civil
szervezetek javára ajánlja fel!

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

1% a civil szervezetekért

„Idôjárás tapasztalás szerint.
Szép és állandó idô következik fagygyal:

Ha délkeleti szelek vannak. Ha a hold igen
fehér. Ha az esti pir igen magasra terjed a
nyugoti égen. 

Ellenben rosz vagy lágy idô lesz: Ha nyu-
goti szelek vannak. Ha huzamosb hideg
után a hó jégalaban esik, mit könnyü
észrevenni, midôn az ablakhoz csapódik.”

(Idézet az eredeti helyesírással)

Kalendárium


