
Az élet nagy ajándék. Ezt az ajándékot Istentôl 
kaptuk. Azonban Ô nem éri be ennyivel, a saját 
végtelenségébôl is részt ad nekünk és a vele való tel-
jesebb közösségbe hívja szeretett teremtményét, az 
embert. Húsvétkor azt ünnepeljük és tapasztaljuk, hogy 
erre Neki valóban van hatalma, mert gyôzött a pusztítás 
erôi felett, és gyôzelmét is nekünk ajándékozta.

„Urunk Isten létére magára vette az emberi termé-
szetet, szenvedett a szenvedôkért, fogoly lett a bilincs-
be vertekért, halálra ítélték a gonosztevôkért, eltemet-
ték ôt a megholtakért, de feltámadt sírjából, és ezt a 
nagy igét sugározta a világba: ki az, aki ítéletet mond 
felettem? Álljon hát elém. Én feloldottam az elítéltet, 
életre keltettem a halottat, és az eltemetettet a sírból 

feltámasztottam. Ki mer ellentmon-
dani nekem? Hiszen én vagyok a 
Krisztus, aki a halált megsemmisítet-
tem, ellenségem felett diadalt arat-
tam, az alvilág hatalmát letiportam, a 
rettenthetetlen ellenséget megkötöz-
tem, és az embert az egek magasába 
emeltem: én, aki Krisztus vagyok.

Jöjjetek tehát, emberi nemzedékek 
mindnyájan….Én vagyok a ti megbo-
csátástok, én vagyok az értetek felál-
dozott bárány, én vagyok a bennete-
ket tisztára mosó víz, én vagyok a ti 
életetek, én vagyok a ti feltámadáso-
tok, én vagyok a ti világosságotok, én 
vagyok a ti üdvösségetek, én vagyok 
a ti Királyotok. Én felviszlek titeket a 
magas égbe, új életre keltelek titeket, 
és megmutatom nektek a mennyei 
Atyát; jobbom erejével támasztalak 
fel titeket.” (szárdeszi Melito püspök 
húsvéti beszédébôl)

Ma már szinte elképzelhetetlen ez a tiszta és fél-
reérthetetlen beszéd, amely az elsô századok keresz-
tény emberére jellemzô volt. Korunkat a félreérthetô, 
homályos fogalmazás jellemzi, az igazi értékek elfedé-
se és nevetségessé tétele, kigúnyolása. Sárba tiporjuk 
az igazgyöngyöt, hogy az értéktelen salakot emeljük 
helyette piedesztálra. Húsvét üzenete, hogy nem az 
emberi tökéletlenség és gonoszság mondja ki a végsô 
szót, hanem az isteni bölcsesség és életet beteljesítô 
erô gyôz és hozza el a teremtett világ újjászületését. 
Kívánom a feltámadt Krisztus békéjét minden jóakara-
tú embernek, családnak, közösségnek.

Vénusz Gellért plébános

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Április 22. Vasárnapi Vásárnap. Állat-, termény- és 

kézmûvesvásár a Tildy Zoltán híd melletti füves 
térségen. Részletek a plakátokon.

Április 27. 17:00: Budavár visszafoglalása harccal, tánccal és országos keleti 
harcmûvészeti bemutató a Sportcsarnokban. Szervezô a Kisoroszi Judo és 
Kungfu Klub. Belépés ingyenes.
Faluház programja áprilisban
Április 6. 10:00: Húsvéti tojásírás nemcsak gyerekeknek Jókainé Gombosi 
Folytatás a 6. oldalon
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Kertésznaptár – április 18.

Tahitótfalu áprilisi programjai

A Képviselô-testület (továbbiakban: 
Kt.) február 27-én falugyûlésen tájékoz-
tatta a megjelent érdeklôdôket az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetésérôl. Ezt 
követôen soron következô, munka-
tervben szereplô ülésére március 8-án 
került sor, ahol valamennyi képviselô 
jelen volt. Az 1. napirend keretében a 
Kt. elôzô ülésén hozott határozatok vég-
rehajtásáról, valamint a két ülés között 
történt fontosabb eseményekrôl kapott 
tájékoztatást. 

A 2. napirend keretében a bizottság 
elnökei számoltak be munkájukról, 

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek

Békés, örömteli húsvéti ünnepeket
kíván kedves olvasóinak az önkormányzat

Húsvéti    
üzenet

Fra Angelico, Noli me tangere (1440-1441)
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Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2012. 
május 5-én (szombaton) veszélyeshulladék-
gyûjtés lesz Tahitótfaluban.

Helyszín:
- Tahiban a híd melletti szelektív-hulladék 

gyûjtô sziget mellett 8.00-12.00 óráig
- Tótfaluban a TSZ-szel szembeni terüle-

ten 8.00-12.00 óráig

A veszélyeshulladék-gyûjtés alkalmával 
leadható hulladékok: 

- festékek, hígítók, azok csomagolóanyagai
- lejárt szavatosságú gyógyszerek
- akkumulátor, szárazelem
- fáradt olaj, használt sütôolaj
- növényvédôszer, azok csomagolóanyagai
- autógumi, gumihulladék
- elektronikai hulladék (rádió, tv, mobil 

telefon, fénycsô, stb.) 
Polgármesteri Hivatal

Folytatás az 1. oldalról
mely napirend keretében a Kt. egyhangúlag 
támogatta a május 12-i Feltámadási menet-
hez való csatlakozást. 

A 3. napirend keretében a március 15-i 
ünnepség elôkészítésérôl kapott tájé-
koztatást a Kt., továbbá döntött a helyi 
kitüntetésekrôl szóló rendelet módosításá-
nak elôkészítésérôl, azaz a Tahitótfalu Ifjú 
Tehetsége kitüntetés létesítésérôl. A napi-
rend keretében döntött a testület Szabó 
Inez (ifjúsági úszó) sportolói tevékenysé-
gének elismerésérôl, azaz elsôként számára 
ítélte oda a Kt. az Ifjú Tehetség díjat, mely 
március 15-én átadásra került. 

A 4. napirend keretében a gátpályázat 
valamint a szennyvízcsatorna pályázat aktu-
ális helyzetérôl kapott tájékoztatást a Kt. 

Az 5. napirend keretében a Kt. elfogadta 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetése 
végleges módosításáról szóló rendeletet, 
melyet az állami támogatások változása tett 
szükségessé. 

A 6. napirend keretében a tulajdoni ügye-
ket tárgyalta a Kt. Elsôként közúton történô 
villamoshálózat kiépítéséhez járult hozzá 
az önkormányzat a Gyöngyvirág utcában. 
Nem támogatta viszont a Kt. a Bodor Kft. 
azon kérését, amely szerint a februári jég-
zajlás miatti kompleállás kapcsán kapjon az 
üzemeltetô kedvezményt, vagy bérleti díj 
mentességet. Következô döntésével a Kt. 
közútkezelôi hozzájárulást adott a 3102 
hrsz-ú közút mentén történô magáningat-
lan megosztása kapcsán kialakuló magánút-

hoz. Visszatérô témaként döntött a testület 
Fehér Zoltán Istvánné kérelme tárgyában, 
amely az eladni szándékozott Vertikál 
üzletház ingatlant terhelô jelzálog törlésrôl 
szólt. A testület a közterülethasználati és 
egyéb díjhátralék letétbe helyezése esetén 
törli a jelzálog jogot. Ezt követôen a helyi 
Szabadidô Egyesület asztalitenisz szakosz-
tályának kérelmét tárgyalta a Kt., melynek 
során vállalta az önkormányzat ingyenesen 
az eszközök tárolását, de a Kt. a sportcsar-
nok ingyenes használatát nem biztosította 
(e döntést 6 igen és 3 tartózkodás mellett 
hozta meg a Kt.). Szintén korábban már 
tárgyalt témát tûzött napirendre a Kt., 
amikor a Ravatalozó jogi helyzetének ren-
dezését tárgyalta meg. Az önkormányzat 
jogelôdje, a helyi Tanács által épített rava-
talozó kérdésében a Református Egyházzal 
történô egyeztetésre hatalmazta fel a Kt. 
a polgármestert. A testület az egyeztetést 
követôen visszatér a témára. A Kék Duna 
Szövetkezet telephelyén újabb gazdasági 
vállalkozás kezdi meg mûködését hamaro-
san, melyhez önálló közúti bejáró építését 
tervezi a cég, melyet az önkormányzat a 
Közúti Igazgatóság jóváhagyása mellett 
tudomásul vett. Minden évben dönt a tes-
tület az orvosi ügyelet mûködésének támo-
gatásáról, így volt az most is. A Kt. az elôzô 
évi támogatás mértékét 7 %-kal megemelve 
állapított meg erre az évre hozzájárulást, 
mely kizárólag a személyzet bérjellegû 
kiadásaira fordítható. 

A tulajdoni ügyek utolsó napirendjeként 
az árvízi védelem megerôsítése céljából 
döntött a Kt. egy ún. RO-CSÓ (motorral 

mûködtethetô csónak) vásárlásáról, mely-
hez max. 1 millió forint költséget biztosí-
tott a testület a Fôvárosi Vízmûvek támo-
gatási kerete terhére. 

A 7. napirend keretében a Kt. elfogadta 
az Önkormányzat közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét, valamint ez 
alapján a vagyongazdálkodási rendeletet. 
A tervre illetve a rendelet megalkotására 
törvényi kötelezettség miatt volt szükség. 

A 8. napirend keretében a Kt. a Polgár-
mes teri Hivatal Alapító Okiratának módo-
sítását hagyta jóvá, melyre az önkormány-
zatok költségvetési rendszerének Állam-
ház tartási Törvényben megfogalmazott 
változása miatt volt szükség. 

A 9. napirend keretében néhány aktuá-
lis kérdésrôl hangzottak el felvetések. Ez 
volt az ún. Egyebek napirend, melynek 
keretében szóba került a munkaszüneti 
napok miatti munkarendváltozás, a szelek-
tív gyûjtôszigetek edényzetének cseréje, 
a posta belsô tisztasági meszelésének igé-
nye, a focipálya állapotának javítása. 

A Kt. döntéseit, ahol ez külön nem szere-
pel, ott egyhangúlag hozta. 
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Önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek

2012. évben eddig született 7 fiú, 4 leány, 
összesen 11 gyermek.
Megszülettem!
2012. február 24-én, nevem: Gergely Viktória
2012. március 13-án, nevem: Nagy Benjamin
2012. március 14-én, nevem: Molnár Zsófia
2012. március 21-én, nevem: Kiss Benjamin
2012. március 22-én, nevem: Adamek Nóra Hanna
2012-ben házasságot kötött 2 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Marton Jánosné, 71 éves, Béke u. 32.
Ocsenász Mihályné, 75 éves, Bercsényi út 11.
Kovács Lászlóné, 76 éves, Kossuth L. u. 5.
Márton Istvánné, 78 éves, Almásy L. u. 15.
Nyugodjanak békében!

Helyesbítés!
Elôzô számunkban tévesen közöltük az 
elhunyt adatait:
Pavlik Bálint, 70 éves, Szentendrei út 147/a

Minden hónap elsô és harmadik hétfôjén 
17-18 óra között képviselôi fogadóórát 
tart Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselô a Polgármesteri Hivatalban.

Képviselôi fogadóóra

Értesítjük a tahitótfalui ingatlantulajdo-
nosokat, hogy községünk önkormányza-
ta 2012. április hóban ismét biztosítja az 
ingatlanokon keletkezett faágak és venyige 
térítésmentes elszállítását. Aki ezt a szolgál-
tatást igényli, az 2012. április 1. után jelent-
se be a falugondnoknál (T: 26/387-123, 
7-es mellék vagy falugondnok@tahitotfalu.

hu), ezt követôen rakja ki az ingatlan elé az 
ágakat. (Fenyô, tuja, valamint 6 cm vastag-
ságot meghaladó ágakat nem szállítunk el.) 
Kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyel-
jen arra, hogy a kirakott ágak a forgalmat 
ne akadályozzák! Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy a faágakon és venyigén kívül közterü-
leten elhelyezett hulladék esetén szabálysér-
tési eljárást kezdeményezünk!

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosok!

Veszélyeshulladék-
gyûjtés
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Idén a március 15-i ünnepség kereté-
ben került sor elôször a Tahitótfalu Ifjú 
Tehetsége Díj átadására, mellyel olyan 
helybéli 18 év alatti fiatalokat tüntet ki az 
önkormányzat, akik teljesítménye országos 
vagy akár nemzetközi szinten is elismert. A 
2012. év ifjú díjazottja Szabó Inez úszó, a 
Pollack Mihály Általános és Zeneiskola 4.a 
osztályos tanulója. 

Inez 2002 december 5-én született.  
Családjával 2010 októberében költö-
zött Tahitótfalura, és ekkor igazolt a Váci 
Egyesülethez. Az egyesület színeiben 17 

országos és nemzetközi versenyen vett 
részt ez idáig, 17-szer állt a dobogó legfelsô 
fokán, 5 ezüstérmet szerzett és 11 bronz-
éremmel lett gazdagabb különbözô úszás-
nemekben.

A Pest megyében megrendezésre került 
4 fordulós bajnokságon  kizárólag aranyér-
mekkel rendelkezik, ez 14 aranyat jelent. 
2011 elején a  Váci Egyesület közgyûlés 
eredményei alapján az egyesület egyedüli 
versenyzôje , aki   az országos ranglista 1. 
helyén állt. 2011 országos és nemzetközi 
eredményei alapján 7 számban került fel a 
hivatalos országos ranglistára 2.-6. helyen. 
A díjat nem tudta személyesen átvenni, 
mert március 15.-e hajnalán egy német-
országi versenyre utazott, ahol 27 ország 
úszói vettek részt. Inez ezen a versenyen 
4 aranyat úszott, valamint megkapta a leg-
jobbnak járó kupát is.

Inez vidám, játékos 10 éves vékony, pici 
lány. Számára természetes, hogy úszik, 
és az is, hogy nyer. Verseny elôtt mindig 
elhangzik a következô családi mondás: 
érezd jól magad a vízben, úszd meg a leg-
jobbadat. Saját indulózenéjüket hallgatva 
mennek versenyre, közösen az egész csa-
lád. Egyrészt, mert Inez bátyja, Álmos is 
sikeres úszó, másrészt azért, mert ekkora 
teljesítményt csak közös erôfeszítéssel, 
akarással lehet elérni. 

Inez három évesen került elôször 
medencébe, kedvet kapott bátyjától. 
Egymással sosem versenyeznek, sôt, 
ha egyikük beteg, a másikért is úsznak. 

Feszített napirendje van Ineznek, minden 
nap két órás edzés Vácott, mind emellett 
kitûnô tanulmányi eredmény. Bevallása 
szerint nem érzi, hogy bármi hiányozna 
az életébôl, számára az úszás játék, sôt a 
versenyzés is. Mint mondja, minél többet 
edz, annál többre vágyik. Kedvenc száma a 
pillangóúszás, de nagyon szereti a váltókat 
is, mert azok nem magányos számok. Az 
edzô- és versenytársak egymással jó barát-
ságban vannak, mivel idejük nagy részét 
együtt töltik. Andor bácsi, az edzô nem 
csak fegyelmet követel, dicsérni is tud, 
ami nagyon fontos. Hiszen ebben a korban 
még az edzônek és a szülôknek teljesítenek 
a gyerekek, mondja Anikó, Inez édesanyja. 
Mivel közösen tölthetô szabadidejük nem 
sok, közös családi játéknak tekintik a ver-
senyzést. 

Gratulálunk Ineznek és családjának, 
ezúton kívánjuk, hogy teljesüljön a pici 
lány minden nagy álma!

Béres Gabriella
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Változások a szabálysértési eljárásokban 

A szolgálatom ellátása során, sajnálatosan 
egyre több alkalommal találkoztam Tahitótfalu 
bel és külterületén illegális hulladéklerakással. 
Az ilyen cselekményt elkövetôk, szabálysértést 
követnek el. Az Országgyûlés a 2011. december 
23-i ülésnapján elfogadta a szabálysértésekrôl, a 
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyil-
vántartásról szóló 2012. évi II. törvényt, amely 
2012. április 15-én lép hatályba. Az „új” szabály-
sértési törvény a büntetni rendelt tényállásokat 
szinte változatlanul hagyja, azonban lényeges 
változásokat is bevezet.

A törvény hatályba lépését követôen indult 
eljárásokban az általános szabálysértési hatóság 

már nem a települési önkormányzat jegyzôje, 
hanem a fôvárosi, megyei kormányhivatal lesz. 

A kiszabható helyszíni bírság összege is emel-
kedik, helyszíni intézkedés során a szabálysér-
tés elkövetését elismerô személlyel szemben 
ötezertôl ötvenezer forintig, hat hónapon 
belül ismételt elkövetés esetén hetvenezer 
forintig terjedô helyszíni bírság szabható ki. 
Fontos változás, hogy a meg nem fizetett hely-
színi bírságot nem adók módjára hajtja be a 
hatóság, hanem – amennyiben azt az elkövetô 

közérdekû munkával nem váltja meg – annak 
összegét a bíróság elzárásra változtatja át.

A kiszabható pénzbírság összege alapvetôen 
megváltozik. Míg jelenleg az egyes szabálysér-
tési tényállásoknál külön meghatározza a jog-
szabály a maximálisan kiszabható pénzbírság 
összegét, az új törvény szerint bármely szabály-
sértés elkövetôje ötezertôl százötvenezer forin-
tig terjedô pénzbírsággal sújtható.

A pénzbírság megfizetésére halasztás és rész-
letfizetés is engedélyezhetô. Az eddigiektôl el té-
rôen lehetôség lesz méltányossági kérelem 
be nyújtására a büntetés elengedése érdekében, 
amelyrôl a miniszter, illetve a köztársasági elnök 
dönt.

A meg nem fizetett pénzbírság adók módjára 
történô behajtásának lehetôsége megszûnik, 
az elkövetô e helyett az összeget közérdekû 
munkával megválthatja, illetve amennyiben 
erre nem kerül sor, abban az esetben a pénz-
bírságot a bíróság elzárásra változtatja át. Kérem 
Tahitótfalu lakosságát, hogy alaposan fontolják 
meg a fentiekben leírtakat, és tartózkodjanak az 
illegális hulladéklerakástól.

Kolek Zsolt közterület-felügyelô 

Tahitótfalu Ifjú Tehetsége 2012.

Kovács Judit sakkozó, 4. osztályos tanu-
lónk megnyerte a korosztályos Pest megyei 
Diákolimpiát, így az országos döntôbe 
jutott, teljesítményéhez szívbôl gratulálunk!

Fociban, a Bozsik-programban 7-8. osz-
tályos fiúcsapatunk a régiós döntôben 1. 
helyezést ért el.

Gratulálunk és örülünk az újabb sikernek!

Turóczi Csaba testnevelô tanár

Iskolai Sport
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Árvízvédelmi képesség javítása
Tahitótfalu Önkormányzata Képviselô-

testülete 2012. március 8-án döntött arról, 
hogy az árvízvédelmi képesség fokozása és 
az eddigi árvizeknél tapasztalt eszközhiány 
enyhítése érdekében úgynevezett roham-
csónakot vásárolt mintegy 800.000 Ft össz-
értékben. A vásárlás költségét a vízbázis után 
kapott összegbôl finanszírozzuk. A csónak-
hoz tartozik egy csörlôvel ellátott utánfutó és 
egy 45 lóerôs motor tartalék alkatrészekkel. 
A vízi jármû rendelkezik a mûködtetéséhez 
szükséges minden hatósági okmánnyal. Az 
elmúlt évek árvizei során bebizonyosodott, 

hogy az elöntött területekrôl történô mentés, 
járôrözés szükségessé teszi az eszköz meg-
létét. A jármû üzemeltetéséhez szükséges 
állomány felkészítése, vizsgák végrehajtása 
május 15-ig megtörténik. 

Szigeti Települések Társulása
Tahitótfalu, Szigetmonostor, Kisoroszi, 

Pócsmegyer települések polgármesterei 
úgy döntöttek, hogy létrehozzák a Szigeti 
Települések Társulását, melyet az államigaz-
gatási rendszerbe bejegyeztetnek. A társulás 
mûködtetéséhez a települések lakosonként 
250,- Ft-tal járulnak hozzá. A társulás létreho-
zásának alapvetô célja a turisztika, sport és 
a kulturális események bôvítése, fejlesztése. 
Fontos feladat a települések üzemeltetésé-
nek koordinálása, hatékonyabbá tétele.  

A négy település olyan – elsôsorban 
pályázati rendszerek kiaknázásával – pro-
jektekben kíván együttmûködni, amelyek 
az ökogazdálkodási fejlesztéseket, alterna-
tív energetikai beruházások megvalósítását 
célozza. 

A társulási megállapodás egyeztetésre, 
elôkészítésre került, amelyet az érintett tele-
pülések képviselôi hamarosan jóváhagyhat-
nak.

Lovas útvonal
A lovas útvonal kialakításának elképzelése 

a szigeti települések részérôl az elmúlt évben 
fogalmazódott meg. A most megalakítandó 
társulás polgármesterei rögzítették, hogy az 
egyes települések polgármesterei milyen fel-
adatrendszert dolgoznak ki. Szigetmonostor 
polgármestere a szigeti tanösvények 
lehetôségeit tárja fel, Pócsmegyer polgár-
mestere a szigeti kerékpárút hálózat kialakí-
tását menedzseli, Kisoroszi polgármestere a 
vízi turizmus koordinálását végzi, Tahitótfalu 
polgármestere a szigeti lovas útvonalak 
kialakítását készíti elô. Ennek megfelelôen 

Tahitótfalu Önkormányzatának közigazgatási 
területén belül elkészült az úgynevezett lovas 
útvonal geodéziai felmérése, amelyet GPS 
rendszerben rögzítettünk. Tahitótfalu vonat-
kozásában 21 km-nyi lovas útvonal került 
kitûzésre. Ezt követôen kerül feldolgozásra, 
hogy az útvonal milyen területeket érint, és 
milyen tulajdonosi körökkel, hatóságokkal 
kell egyeztetést végrehajtani. Az útvonalak 
egyeztetése kapcsán a Fôvárosi Vízmûvekkel, 
erdészeti hatósággal, vadásztársasággal, 
Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, a Közép-Duna 
Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 

és Vízügyi Igazgatósággal, magánszemélyek-
kel kell egyeztetô tárgyalásokat lefolytatni. 
E menetrendet kell alkalmazni valamennyi 
érintett település vonatkozásában. Miután 
az ez évben a Kormány által is elfogadott 
Nemzeti Lovas Program is tartalmazza lovas 
útvonalak kiépítését, reményeink szerint a 
szükséges törvényi korrekciók végrehajtása 
után a sziget rendelkezhet egy összefüggô 
lovas útvonallal. 

Áprilistól szolgálatba lépnek
Az Országos Katasztrófavédelmi Igaz ga tó-

ság tól kapott tájékoztatás szerint a Tahitót-
faluban létesítendô tûzoltóôrs állománya 
megkezdi szolgálatát Szentendrén. Annak 
érdekében hozták meg a Fôigazgatóságon a 
döntést, hogy a Tahitótfaluban létesítendô 
tûzoltóôrs megépítését követôen már egy 
kiképzett, körzetet jól ismerô állomány lép-
jen szolgálatba. Fentiek alapján az állomány 
és a technikai eszköz a tahitótfalui ôrs tekin-
tetében biztosított lesz. A 7 települést magá-
ba foglaló Dunakanyari Önkormányzatok 
Társulása, az építéshez szükséges finanszíro-
zás érdekében ismételt közbeszerzési felhí-
vást tett közzé. Erre azért volt szükség, mert 
az elôzô eljárás érvénytelen volt. A további 
operatív lépések megtétele érdekében újabb 
döntés született arról, hogy az engedélyes 
tervek elkészítésére irányuló ajánlattételi fel-
hívásokat is megtegyük. Bízunk abban, hogy 
eddig megtett erôfeszítéseink eredményesek 
lesznek. 

Új kistérségi többcélú társulás alakulhat 
Mint köztudott, a jelenlegi Dunakanyari és 

Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása 13 települést foglal magába. 2013 
januárjától a járási rendszerek felállításával 
egy idôben a társulási formák, kötelezett-
ségek alapvetôen megváltoznak. A 13 tele-
pülés eddigi együttmûködése nem minden 
esetben volt problémamentes, ez területi 
tagoltságából, gazdasági lehetôségeibôl, 
jelentôs lakosságszám eltérésbôl adódott. 
Ebben a hónapban megtartott informális ülé-
sen a sziget településeinek polgármesterei 
kezdeményezték, hogy Visegrád, Leányfalu, 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Tervezett lovas útvonal
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Dunabogdány, Szigetmonostor, Kisoroszi és 
Pócsmegyer, Tahitótfalui központtal hozzon 
létre egy új társulást. A 7 település eddigi 
együttmûködése (tûzoltóôrs, orvosi ügyele-
ti szolgálat, hulladékgazdálkodás, vízbázis) 
konstruktív, kölcsönös elônyök és tehervise-
lések elfogadásával gyors és eredményes dön-
téseket tudott hozni. Abban az esetben, ha a 
felállítandó járási rendszerben az új társulás 
beilleszthetô, meg van a szándék a települé-
sek részérôl az új típusú együttmûködésre. 

2012. évi fejlesztések, beruházások
Tahitótfalu Önkormányzata költség-

vetési rendeletbe foglalta azokat a forrás 
lehetôségeket, amelyek alapjául szolgálhat-
nak a 2012. évre vonatkozó fejlesztések, 
beruházások megvalósítására. A testületi dön-
tések hatékonysága érdekében önkormány-
zatunk képviselôi 2012. március 21-én intéz-
ményi és terület bejárást hajtottak végre. Fô 
cél az volt, hogy a költségvetés ismeretében 
olyan fontossági sorrendet állítsunk fel a fel-
újítások, beruházások tekintetében, amely 
a rendelkezésre álló forrásokat figyelembe 
véve a leghatékonyabban tudja szolgálni tele-
pülésünket. Ennek megfelelôen végig láto-
gattuk valamennyi Önkormányzati intézmé-

nyünket, közterületeink kiemelt területeit. 
Ezt követôen az Építési Bizottság megtartotta 
ülését, ahol a bejárás összegzett eredményé-
nek megfelelôen a külsôs bizottsági tagok 
véleményét is kikérve, a képviselôk jelenlé-
tében javaslatot dolgozott ki és fogadott el 
a testület számára. A kialakított munkamód-
szer lehetôvé teszi, hogy a testületi ülése-
ken megfelelô információk birtokában jól 
elôkészített döntéseket hozzunk. 

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester

Tahitótfalu Község Díszpolgára, Tahitótfaluért Emlékérem 2012.
Idén ismét lehetôség van arra, hogy a helyi 

közösségünk szolgálatában kiemelkedô érde-
meket szerzô személyeket méltó elismerésben 
részesíthessük, valamint személyüket és csele-
kedeteiket példaként állíthassuk jelenünk és az 
utókor elé. Kérjük, hogy kezdeményezéseiket, 
javaslataikat 2012. május 15-ig a polgármester-
hez nyújtsák be, az alábbiak figyelembe vételé-
vel:

Tahitótfalu Község Díszpolgára cím 
adományozható annak a magyar vagy külföldi 
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedôen 
jelentôs munkájával vagy egész életmûvével 
Tahitótfalun belül, vagy pedig országosan, vagy 
nemzetközi viszonylatban olyan általános elis-
merést szerzett, amely hozzájárul a község jó 
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamuta-
tó emberi magatartása miatt egyébként köztisz-
teletben áll.

A díszpolgári cím évenként egy személynek 

adományozható, további egy személy posztu-
musz kitüntetésben részesülhet évente.

Tahitótfalu Emlékérem kitüntetés 
ado mányozható annak a magyar vagy kül-
földi állampolgárnak vagy állampolgárok 
közösségének, aki vagy akik a településen 
gazdasági, kulturális, oktatási, mûvészeti, tudo-
mányos, közbiztonsági, sport, egészségügyi 
és szociális területeken – az adományozást 
megelôzô idôszakban – kifejtett kiemelkedô 
tevékenységgel, átlagon felüli teljesítménnyel 
hozzájárult(ak) a falu tekintélyének emelésé-
hez, fejlôdéséhez.

A Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés éven-
te két díjazott személynek vagy közösségnek 
adományozható.

A kitüntetô címek adományozását kezdemé-
nyezheti:
•	 a	polgármester

•	 települési	képviselô
•	 a	képviselô-testület	bizottsága
•	 a	településen	mûködô	társadalmi	szervezet,	

egyház, érdekképviseleti szerv.
Amennyiben magánszemélyként szeret-

nének javaslatot tenni, kérjük keressenek fel 
valakit a felsorolt személyek illetve szervezetek 
közül, hogy azok támogatni tudják kezdemé-
nyezésüket.

A javaslatoknak tartalmaznia kell az ajánlott 
személy vagy közösség pontos adatait (név, 
cím), valamint az adományozás alapjául szolgá-
ló tevékenység vagy alkotás részletes ismerteté-
sét és méltatását.

A képviselô-testület az elismerés odaítélé-
sérôl minôsített többséggel dönt.

A kitüntetések az augusztus 20-i ünnepségen 
kerülnek átadásra.

Kubanek István

Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt 

idôszakban Tahitótfalu településen sajná-
latos módon három esetben történt lakó-
házba betöréses lopás. Ebbôl két esetben 
az elkövetôk nappal, ablak befeszítés 
módszerével hatoltak be az ingatlanba és 
mûszaki cikkeket tulajdonítottak el.

Ismét két esetrôl kell beszámolnom, 
amikor az elkövetôk a sértett figyelmetlen-
ségét kihasználva tulajdonítottak el okmá-
nyokat, telefont. Az egyik esetben egy 
üzlet alkalmazottjának figyelmét elterelve 
az ôrizetlenül hagyott táskát, míg a másik 
esetben egy szórakozóhelyen letett táská-
ból mobil telefont tulajdonítottak el.

Az elmúlt idôszakban két esetben 
in dí tottunk eljárást környezetkárosítás 
bûncselekményének megalapozott gyanúja 
miatt. Tahitótfalu közterület felügyelôjével 
szorosan együttmûködve a körzeti megbí-
zottak folyamatosan ellenôrzik a külterüle-
teket és az ott illegálisan hulladékot lerakó 
személyekkel szemben eljárást kezdemé-

nyeznek. Mivel a Szentendrei-sziget foko-
zott természeti védelem alatt áll, súlyosabb 
bûncselekményt is megvalósíthat, aki ilyen 
módon kíván „megszabadulni” az otthon 
keletkezett hulladéktól.

Az elmúlt idôszakban egy esetben tör-
tént személyi sérüléses baleset Tahitótfalu 
területén. Egy motorkerékpár vezetôje – 
feltehetôen a sebesség helytelen megvá-
lasztása miatt – sodródott le az úttestrôl és 
szenvedett súlyos sérüléseket. A hirtelen 
bekövetkezô jó idô egyre több motorkerék-
párral közlekedôt vonz a Dunakanyarba. A 
gépjármûvezetôk figyelmét szeretném fel-
hívni arra, hogy körültekintôen járjanak el 
a két keréken közlekedô társaikkal szem-
ben. A két keréken közlekedôk figyelmét 
pedig arra szeretném felhívni, hogy az 
útburkolat hômérséklete még nem biztosít 
ideális tapadást jármûveiknek, ezért ennek 
fényében válasszák meg sebességüket.

Vigyázzanak magukra és értékeikre!
Herdics Antal r. fôhadnagy

mb. ôrsparancsnok 

Rendôrségi hírek

2012. május 2-tôl 18-ig beiratkozás lesz a 
Tahitótfalui Óvodákban. Szeretettel várjuk 
a kedves szülôket és azokat a gyermekeket, 
akik 2013. május 31-ig betöltik a 3. életévü-
ket.

A beiratkozás helye: 
I. sz. Óvoda, Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12.
06-26-387-055
II. sz. Óvoda, Tahi, Almásy L. u. 17. 
06-26-385-893

A beiratkozáshoz szükséges dokumentu-
mok: a gyermek
– születési anyakönyvi kivonata,
– lakcímigazoló kártyája, és 
– TAJ- száma, valamint – ha van – korábbi 

orvos ill. szakértôi bizottság által kiállított 
igazolások, szakvélemények.

Csörginé Kemény Ildikó
                      óvodavezetô

Óvodai 
beiratkozás
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Folytatás az 1. oldalról
Beatrix népi iparmûvész, a Népmûvészet Ifjú 
Mestere vezetésével. Részletek a plakátokon.
Április 20. péntek 19:00: Zene-szó. Don 
Attila Band Klub estéje. Belépés ingyenes, 
ellátás batyus.
Április 21. szombat 10:00 Fûszerezzük 
az életet! Kötetlen beszélgetések Sáfrány Kata 
kineziológiai konzultánssal.
Április 26. csütörtök 18:00: Falu-téka: 
Kovács József természetgyógyász elôadása „A 
természetgyógyászat lehetôségei korunk civili-
zációs és egyéb betegségeinek gyógyításában” 
címmel. Belépés ingyenes.

Faluház rendszeres programja

Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub össze-
jövetele.

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Szerda 18:00: Íj veled 6– > 7! Íjászoktatás 
a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász 
Sport Egyesület vezetésével 6 éves kortól, 
felnôtteknek is. Érd.: Papp Károly +3620/929 
1465
Csütörtök 15:30-17:30 Gyermek képzô-
mûvész szak kör. Vezeti: Lengyel Rita, 
+3620/547 5450
Péntek kéthetente egyeztetés alapján 
18:00: Asztrológia tanfolyam. Vezeti: Szabó 
Kata, +3670/653 7765

Népház programjai áprilisban

Április 28. szombat 10:00: Habakuk Bábszín-
ház: A csodaszarvas. Részletek a plakátokon.

Népház rendszeres programjai

Kedd, csütörtök 17:30-18:30 
Egészségmegôrzô gyógytor na, vezeti: 

Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerda 17:00-18:00 Orientális és show tánc-
oktatás (pompom és disco) 4-8 éves korig, 
17.30-18-30-ig 9 éves kortól 
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929 1325

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumeni-
kus Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az 
énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Szabó Judit, 
0630/338 6806

Községi Könyvtár programja

Április 27. péntek 18:00 Olvasókör
Szerda 17:00-18:30: Kézimunka-klub. 
Érdeklôdni: 0630/951 5484.

Havonta egyszer önköltséges színházlátoga tást 
szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az 
aktuális elôadásról, a jegyek rôl és minden egyéb 
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdés szervezônél tel.: +3630/337 5527.

Tahitótfalu márciusi 
programjai

1912 április 5-én született Örkény István. 
Neve hallatán mindenkinek az egyperces 
novellái jutnak eszébe. Ez a sajátos mûfaj 
1967-ben nemcsak Magyarországon, hanem 
a világirodalomban is újdonság volt. A rend-
kívül rövid, tömör, filozofikus vagy groteszk 
írásokban a hétköznapi tényeket más közeg-
be helyezve megdöbbentô hatást ért el. 

Természetesen nemcsak ebben a mûfajban 
alkotott maradandót. Személyével kapcsola-
tosan meg kell említeni Macskajáték címû 
kisregényét és Tóték címû drámáját is.

József Attila-díja és Kossuth-díja mellett 
Párizsban Fekete Humor-díjjal is kitüntették.

A szigetmonostori Zöldsziget Táncegyüt-
tes „A magunk megvalósításának néhány 

változata” címmel a Költészet Napja alkal-
mából emlékezik Örkény István születésé-
nek 100. évfordulójára. Az egypercesek mel-
lett táncszvitek, humoros pillanatképek is 
láthatók Örkény szellemében. Április 12-én 
csütörtökön és április 13-án pénteken sok 
szeretettel várunk mindenkit az elôadásra 
Szigetmonostoron, a Faluházban.

Szabó Judit

Örkény István 100 éve született

2012. április 14-én, szombat délután 
14.00–17.00 között Baba-, Gyermek- és 
Felnôtt Ruhabörzét rendezünk. Itt szeret-
nénk helyet biztosítani a használt, de még jó 
állapotban lévô ruhák, cipôk, játékok, gyer-

mek használati tárgyak árusítására-vásárlásá-
ra, börzéjére.

Már nem újdonság: vállaljuk a karitatív 
célokra szánt, még használható állapot-
ban lévô ruhanemûk, játékok begyûjtését, 

melyeket szétosztunk a rászorulók közt.
Várjuk az eladni- és vásárolni szándékozó-

kat egyaránt.
Az adományként begyûjtött ruhane-

mûkbôl helyben, de csak a börze utolsó órá-
jában, 16.00 –17.00 óra között lehet válogat-
ni és térítésmentesen hazavinni.

Info: Szabó Judit (20)543-1269

2012. június 20-26-a között ismét nyári 
táborozásra hívjuk iskolánk tanulóit. Idén a 
Balaton-felvidéket és a Káli-medencét baran-
goljuk be. Tervezett szállásunk Halimbán 
lesz. A környék nevezetességei közül felke-
ressük a tapolcai tavas barlangot, a sümegi 

várat, Nagyvázsonyt, Keszthelyt. Jó idô 
esetén természetesen megmártózunk a 
Balatonban is. Az utazás külön autóbusszal 
történik.

A táborozásra a „Jelentkezési lap” kitöl-
tésével és aláírásával lehet jelentkezni. A 

jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk 
figyelembe venni. A tábor minimum 35 fô 
jelentkezése esetén indul.

További információ és jelentkezés az 
iskolában. 

Balogh Zsolt, Vaczó Zoltán

Ruhabörze

Tisztelt szülôk, kedves gyerekek!

Felnôtt csapatunkba öten érkeztek a 
télen: Rücker Zoltán kapus Kerepesrôl, 
Szabó István, Hegedûs Csaba és Horváth 
László Szobról, utóbbi játékosedzôként, 
valamint Fézer Gábor Erdôkertesrôl.

Távozott: Juhász Dániel Leányfalura.
Ificsapatunkba öt fôt igazolunk le az isko-

lából, mert a legjobb 4-5 játékos a felnôtt 
csapat keretéhez tartozik.

Eddigi tavaszi mérkôzések:

Pomáz – Tahitótfalu 4 – 2
Gól: Szabó D. és Jakab E.

Úgy gondolom, Pomázon nem szégyen 
4:2-re veszíteni, a csapat becsülettel küz-
dött.

Tahitótfalu – Mogyoród 1 – 1
Gól: Szabó Gy.

Nagyot hibáztunk a kapott gól elôtt, a 
második félidôt szinte végig emberhátrány-
ban játszottuk /kapusunkat kiállították/. 
Szabó Gyuri gyönyörû szabadrúgásgóllal 
egyenlített, a végén pedig két ordító gól-
helyzetet hagytunk ki.

Turóczi Csaba

Focihírek
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Tótfalu a török idôk után 1659 és 1766 
között a Zichy család birtoka lett. 1766-
ban, hosszú pereskedés után visszakerült 
a kincstár tulajdonába. A földesúr vagyis 
a kincstár és a jobbágyok viszonyát Mária 
Terézia urbáriuma szabályozta. A falu az 
urbárium, egyéb rendeletek és az évszáza-
dos hagyományok szerint élte mindennap-
jait. A kincstár érdekeit a kasznár képvisel-
te, a falusiak ügyeit pedig a helyi elöljáró-
ság intézte.

1785-ben Tótfalunak 1313 fô telkes job-
bágy, házas és házatlan zsellér lakosa volt. 
Iparos, kereskedô csak ideiglenesen tartóz-
kodott a településen. Fennmaradt a kora-
beli, nótárius (jegyzô) által írt „önkormány-
zati” jegyzôkönyv. Ebbôl válogatva megis-
merkedhetünk elôdeink életének egy-egy 
részletével.

A falu vezetôje a bíró volt, aki rendsze-
rint évente cserélôdött. A falut irányító tes-
tület, elöljáróság „tanátts”-nak is nevezte-
tett. Tagjai voltak a bírón kívül a törvénybí-
ró, az „esküttek” és 10-15 fô „köz ember”. 
A hivatali munkát a jegyzô végezte, aki 
ekkor Szele Dániel volt. (A református 
temetôben áll még egy nótárius szív alakú 
vörös mészkô sírköve az idézett korból. 
Akár az övé is lehet.)

Az 1785. december 31-én kelt jegyzô-
könyv a leköszönt bírót számoltatja el: 
„Tóthfalusy Helység Bírája, Esküttjei és köz 
emberei,valakik az egész Helység fejében 
számvételre ide hivattunk, adgyuk tudtára 
valakiknek illik, és bizonyíttyuk, hogy 1785 
esztendei Bírót, Liptay Andrást számadás-
ra húztuk és mindennemû Percepcióról 
(bevételrôl) és Erogátioról (kiadásról) tôle 
számot vettünk…”

1786-87-ben Bötkös János volt a bíró. 
Az elszámoltatók névsora másolatban a 
következô:

1788-ban Németh János, 89-ben Csizma-
dya István, 90-ben pedig Csizmadya János 
volt a bíró.

Az 1785-88 évek számadásait „Urasá-
gunk Tisztye Bogdányi kasznár, Dulitzky 
Jósef Urunk” ellenôrizte. Semmi hibát 
nem találván az „írást” helységünk pro-
tho collumába (jegyzôkönyvébe) „bé 
irattatni parantsolta” 1789. szeptember 
12-én. Ô volt az, aki „az Uraságtól jött 
parantsolat szerint” megparancsolta, hogy 
„mindenek improtocoláltassanak”, azaz 
jegyzôkönyveztessenek. Ennek köszönhet-
jük és sok véletlennek, hogy e följegyzése-
ket ma is olvashatjuk.

*  *  *

Az elsô írások szabálysértésekrôl szól-
nak:

„Fejér Jósef bizonyos tolvajságot tsele-
kedvén, tudniillik Bíró Liptay Andrásnak 
bitskáját az háztul ellopván, 12 páltzával 
megbüntettetett.”

*  *  *

Sághy Jósef és Kereskedô Mihály megré-
szegedvén, kivált Sághy Jósefnek többszöri 
tselekedete is lévén, káromkodásáért és 
paráznaságot végbe vinni akaró szándéká-
ért is páltzákkal megbüntettetett.”

*  *  *

„Duku Gyuráné az csizmadia legénnyel 
végbe vitt gyanússágért, melly szerint az 
házba bé rekeszkedvén felôllök bizonyos 
gyanúság volt, megbüntettetett 15 páltzára 
mind a két személy.”

*  *  *

Péts Pál és Bitter Mihály fiai bizonyos bor 
lopásban találtattak, Kiss Antalnak edgy 
akó (pozsonyi akó= 50,8 liter) borát el lop-

ták, és az hordó náluk megtaláltatott, más 
több bor lopásbeli gyanúságok is reájok 
bizonyosodván, megbüntettek(!), az edgy 
akó bornak árával 2 forintokkal és minde-
niknek 15 páltzákkal.”

*  *  *

„Mivel Szabó Jánosné és Hajós Csörgô 
Mihályné lopott jószágnak megvételiben 
bûnösök, arra való nézve korbátsal is meg-
büntettetnek.”

*  *  *

„Csereklye János panaszolkodik, hogy 
edgy alkalmatossággal Budán az fördôbe 
lévén Bozóky János gyanúból a pénzit, úgy 
mint 3 forintyát, melly volt keszkenôbe 
bé kötve, ellopta volna. De mivel Bozóky 
János esküvéssel magát kimentette, tör-
vényt rátenni nem lehetett.”

*  *  *

„Baráthy János fiának, mivel méltatlanul 
harmadnapig látzra ítéltetett három márjás 
fizettetett.” (1 márjás=17 krajcár)

A bizonyított kisebb lopások, orgazda-
ság, egyéb „gyanússágok” esetén az elkö-
vetôk tartoztak megtéríteni az okozott 
kárt, és ráadásul kaptak némi verést is. E 
büntetések visszatartó ereje sem lehe-
tett túl sikeres, mert sok az ilyen ügy a 
jegyzôkönyvben. A bizonyítás része volt az 
esküvés „az élô Istenre”. Az istenfélelem 
annyira komoly volt, hogy az ilyen esküt rit-
kán szegték meg, ezért lehetett a felmentés 
alapja, döntô bizonyíték. Téves meghurco-
lás esetén kárpótlás járt. Érdekes apróság, 
hogy elôdeink jártak budai fürdôben is, és 
a pénzre akkor is vigyázni kellett.

„Liptay András (malom bíróként) az 
egész Helységtôl vádoltatott az Uraság 
búzájának beszedett ára eránt, melly sze-
rint az meghatározott árán fellyül szedte a 
szegénységtül…… Ezen esetnek kivilágo-
sítása és tsendesítése Nagyságos Kasznár 
Úr által továbra halasztatott…” Vagyis az 
uraság érdekében elkövetett „gyanússág” 
esetében lassan született a döntés…

Budai Mihály

A régi jegyzôkönyvekbôl
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A cserkészet 1907-es angliai születése 
után 1910 július közepétôl a ma délvidé-
ki Nagybecskerekrôl indult el és hatalmas 
tempóval terjedt el Magyarországon is. A 
mozgalom elindítóinak elsôdleges célja 
az volt, hogy az ifjúság már akkortájt is 
kifogásolható fizikai-szellemi tartását talp-
ra állítsák, egyensúlyba próbálván hozni 
mindkettôt. Ez azzal is járt, hogy felké-
szítsék ôket a mindennapi életben való 
helytállásra. Magyarországon a cserké-
szet szellemi-lelki irányítóinak alapelve az 
volt, hogy a mozgalmat Istenben hívô és a 
magyar népet, történelmi múltját, kultúrá-
ját ismerô, szeretô, tisztelô alapokon lehet 
és kell magas szintre fejleszteni.

(Nem kívánok történeti áttekintést adni, 
mert akit e kérdés érdekel, úgy a hálón, 
mint „A magyar cserkészet története 1910-
1948”, ill. a „Theológiai Szemle 1993/1”-es 
évfolyamából ezekrôl bôséges ismereteket 
szerezhet.)

Szeretném inkább kiemelni azokat az 
értékeket, amelyeket e mozgalom a 14-18-
éves korosztálynak, mint fizikai-szellemi 
értelemben fejlôdésben lévôknek egyéni-
leg és közösségileg magában hordozott, 
nyújtott. Ezek az alapértékek a két világhá-
ború, Trianon, a gazdasági válság ellenére 
is változatlanul megmaradtak a mozgalom-
ban résztvevôkben, de az említett nagy 
horderejû események minden bizonnyal 
hatalmas ráhatással is voltak úgy az egyén-
re, mint a mozgalomra Ezeket az alapér-
tékeket a mozgalom önmagáért beszélô 
10 pontja, a Cserkész-törvény fogalmazta 
meg. Szükségtelen megjegyezni, hogy a 
mozgalomnak a tagjaitól elvárt követel-
ményei mily mértékben hordozzák azokat 
az értékeket, amelyek az embert emberré 
teszik, a társadalomban értékteremtôvé és 
nemzetét hazaszeretô polgárrá emelhetik, 
nemesíthetik.

A 10 Cserkész-törvény (részletek): „a 
cserkész egyenes lelkû és feltétlen igazat 
mond. Ha egy cserkész valamire azt mond-
ja: «Becsületemre», az úgy van és felér a 
legnagyobb esküvel. A becsület a legdrá-
gább kincs, ha mindenünk elveszett is, 
becsületünket ôrizzük meg szeplôtlenül. 
...a cserkész híven teljesíti kötelességeit, 
(úgy a mindennapokban, hite és nemze-
te javára), … ahol tud, segít ... a cserkész 
minden cserkészt testvérének tekint ... 
lovagias, gyöngéd másokkal, de szigorú 
magával szemben ... óvja a természetet, jó 
az állatokhoz ... feljebbvalóinak jó lélekkel 
és készségesen engedelmeskedik ... mindig 
vidám ... takarékos ... tiszta gondolatában, 
lélekben, szavában, tetteiben.”

A Cserkészinduló (Sík Sándor – Turry 
Peregrin, szöveg és dallam)

Fiúk föl a fejjel, a harsona zeng, 
Álljunk csatasorba vidáman.
Ránk vár a világ, ez a harc a mienk, 
Katonái vagyunk valahányan.
Jó fegyverünk erôs karunk, 
Égô szemünk, vidám dalunk,
Merre járunk megterem, 
A gyôzelem, a gyôzelem.
Szabadba fiúk, hol a nap arca nevet, 
Ott pezsdül a tüzes élet.
Járjuk be a mezôt és a rengeteget, 
Szabadabb ott szabadban az élet.
Ott szemben arcban titkos láng, 
Az Isten arca néz reánk.
Felénk kiált, felénk süvölt az ôsi föld,  
A drága föld.
(A valakik által revizionizmust sugalló 

versszakokat kötelezôen kiiktatták az indu-
ló szövegébôl.)

Daltól hangos erdô, mezô, berek, 
Ahol járunk, mi cserkészek.
Dalol a szív, muzsikál a lélek, 
Velünk dalol a természet.
Aki dalol, sose fárad el, 
Aki felnéz, sose csügged el,
Mert a dalt ajkunkra a jó Isten adja,
Ô ad erôt a nagy harcra.”

Érdekes módon, a cserkészet nem tudta 
meghódítani kellôképpen a falusi fiatalsá-
got. Részben, mert a vidéken élôk ismer-
ték a természetet, abban-abból éltek. 
Értékrendjük, vallásos mivoltuk is sajátos 
volt. Beleszólt ebbe minden bizonnyal a 
levente mozgalom is, no meg az, hogy a 
mozgalmat sokan a falusi intelligencia gyer-
mekei „kiváltságának” gondolták.

A rendszerváltásig befagyasztott moz-
galom hivatalosan, hazai földön 1989 feb-
ruárjával éledt újra. Bednárik Imre, volt 
ôrsvezetô 2012. feb. 2-i visszaemlékezé-
sei szerint „Tahitótfaluban Szikszay János 
református tiszteletes volt a mozgalom 
talpra állításának ötletgazdája, bátorítója, 
melynek nyomán 1992 nyarán elindult a 
mozgalmi élet. A református templom kert-
jében volt az elsô gyûlés. A csoport otthona 
a gyülekezeti terem melletti kicsiny épület 
volt. A mellett, hogy a mozgalom elindítá-
sát a helyi pedagógus társadalom ellenezte, 
maguk a falubeliek is valahogyan félreértel-
mezve azt, a leventemozgalomhoz hasonlí-
tották. Ez szintén bátortalanítólag hatott. Ô 
maga, mint a Fasori Gimnázium valamikori 
„Hajnal” nevû csapatának tagja, lényegé-
ben volt cserkészként kapcsolódott be a 
csapattevékenységbe, melynek meghatá-
rozó vezetô egyénisége, hûséges munkása 
Baranyai László volt, egyben tehát a helyi 
97.sz. Arany János cserkészcsapat parancs-
noka.” Nagy elismeréssel és tisztelettel, 
szeretettel emlékezett róla, aki mindhalá-

láig odaadó munkát végzett a tahitótfalui 
fiatalság érdekében.

„Elsô táborukat a Duna parton ütötték 
fel 1993 nyarán. Elôször is felállítottak egy 
hatalmas zászlórudat, melyre felvonták a 
magyar zászlót. A sátorépítést követôen 
foglalkozásokra került sor, lényegében a 
már fent felsorolt szellemben. Késôbb, 
Kinizsi Pál, a híres törökverô halálának 
400. évfordulóján egy nagyvázsonyi tábo-
rozáson vettek részt skót és szentgotthárdi 
csapatokkal. 1995 nyarán a váci-rév elôtti 
táborban ismét találkoztak ez utóbbiakkal, 
de itt már székelyföldi csapat is gazdagítot-
ta a tábori munkát, különösen szép erdélyi 
táncmûsorukkal.

Nagy kihívás volt a fiatalok – miként 
mindig is – betörése, rendbe állítása, szel-
lemi-lelki gondozása, de Ô úgy véli, hogy 
manapság is szükség lenne a fiatalság klasz-
szikus értékrendek mentén történô nevelé-
sére, amely úgy a fiataloknak, a szülôknek, 
mint a szûkebb-tágabb magyar társadalom-
nak is a javát szolgálná. Itt elsôsorban a lel-
kipásztorok, a pedagógusok tölthetnének 
be felelôsségteljes szerepet, hogy az ifjú-
ság, késôbbi érett felnôttként ne úgy gon-
doljon vissza ifjúkori éveire, mint elmulasz-
tott lehetôségekre.”

A tahitótfalui cserkészcsapat tagjai vol-
tak: Kapás Misi (ma katolikus plébános), 
Szeifert Hajnal, Gergely Gábor, Zabolai 
Csilla, Zabolai Tímea, Zabolai Hajnalka, 
Zsigmond Károly, Zsigmond Márta, 
Dálnoki Gábor, a két Surján fiú, Kovács 
Benjámin, Bizsi Szabó Péter, (akinek édes-
apja teherautóval szállította felszerelésüket 
Nagyvázsonyba), és Berinszki József.

(A csapat egyébként 18 fôbôl állt.)
(Egészen véletlenül megtaláltam 

Berinszki József „Cserkészet” c. füzetét, 
amely a „Magyar Szent-Korona, a magyar 
címerek és zászlók, valamint a MORSE 
ABC” történetét, ismertetését tartalmaz-
ta.) A helyi cserkészet tevékenysége végül 
is Baranyai László halálával, valamint 
Bednárik Imre nyugdíjba vonulásával zárult 
le 1995-ben.

G. Szalai István ez úton is megköszö-
ni Bednárik Imre úr készséges, szíves 
közremûködését, visszaemlékezését.

(Bizonyára hasznos lenne, ha a leendô 
Falumúzeum egyik tárlójában helyet kap-
nának a cserkészélet emléktárgyai. Így, 
aki ugyan ezt fontosnak gondolja, kérem, 
juttassa el azokat a Faluháznak, bizonyára 
szívesen fogadják. Köszönettel.)

Tahitótfalu, 2012. feb. 3.

G. Szalai István

A cserkészet Tahitótfaluban
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A kereszténység legnagyobb ünnepe a 
húsvét. Ekkor ünnepeljük a keresztre feszí-
tett Krisztus feltámadását. Húsvétkor ér 
véget a negyven napos böjt. Innen szárma-
zik az ünnep magyar elnevezése is.

Nagypénteken kötelezô a böjt, ilyen-
kor böjti ételeket fogyasztottak: aszalt 
gyümölcs, káposzta, pattogatott kukorica 
és az elmaradhatatlan húsvéti kalács. A 
kalács hat évszázad óta a magyar paraszti 
konyha legrangosabb ünnepi tésztaétele, 
legyen az húsvét, lakodalom, karácsony. 
Erjesztôanyaga a 19. század végéig azonos 
volt a házi kenyérével. Mindmáig elôfordul, 
hogy a kalács csak formájában különbözik 
a mindennapi kenyértôl, ugyanolyan tész-
tából, csak lyukasra formálják. Máskor a 
formája megegyezik a kenyérével, csak 
a tésztája másmilyen. Mióta tejet, tojást, 
élesztôt is használnak a kalácshoz, azóta 
gyakran készül belôle apró, töltelékes kelt 
tészta, buktaféle és hosszú, mákos és diós 
rudak.

Nagyszombat a konyhában sonkafôzés-
sel, kalácssütéssel és a húsvéti ételek 

elôkészítésével telik el. Este a templomból 
hazatérve szegték meg a húsvéti sonkát. 
Sonka nélkül nincs húsvét, tartja közmon-
dás. A húsvét sonkafôzés a háziasszonyi 
tudomány egyik próbatétele. A gyengén 
pácolt és füstölt sonkát kenyértésztába cso-
magolva kemencében is meg lehet sütni.

A húsvéti szertartásokhoz tartozik a 
sonka, bárány, kenyér és a tojás megszen-
telése. A megszentelt ételeket és maradéka-
it mágikus tárgyként használták. A szentelt 
sonka csontját kiakasztották a gyümölcs-
fára, hogy sokat teremjen. A húsvéti étel 
morzsáját is megôrizték, s nyáron a vere-
bek kártevése ellen kereszt alakjában meg-
hintették vele a gabonaföldeket. Húsvéti 
locsolkodás mellett a komatál küldés is szo-
kás volt. A gyermekek megajándékozása 
újabb keletû szokás. 

Húsvét hagyományos étele a bárány. Már 
a levesestál is megkaphatja belôle a magáét 
a kocsonyásodó bárányfej leves képében. 
Legvonzóbbak talán mégis a rántott comb 
szeletei, vagy a ropogósra sült, szalonnával 
tûzdelt gerince. A báránypörkölt és a tejfö-

lös paprikás, a töltött báránycomb is nagy 
sikert arat az ínyencek körében.

Húsvéthétfôn a terített asztal élvezetét 
elhomályosítja a locsolkodás népszokása. A 
locsolkodásért köszönet jár, s a hímes tojás 
mellé finom sütemény, szendvics, no meg 
jóízû ital, likôr, bor, üdítô.

Bácskai vôlegényfogó:
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 18 dkg vaj, ½ 

csomag sütôpor, 2 tojás, tejföl, só. A tölte-
lékhez: 20 dkg sovány fôtt sonka, 20 dkg 
túró, 5 dkg vaj, só, a kenéshez tojás.

Sós omlós tésztát készítünk. A lisztet 
a vajjal, egy kevés sóval és a sütôporral 
elmorzsoljuk. Hozzáadunk 2 tojássárgá-
ját, és egy kevés tejföllel könnyû tésztává 
gyúrjuk. Cipóba formálva pihentetjük, 
míg a tölteléket elkészítjük. A töltelék-
hez a sonkát megdaráljuk, a tehéntúrót 
áttörjük, a vajat és egy csipet sót hozzáad-
va jól összekeverjük. A két tojásfehérjét 
kemény habbá verve adjuk hozzá. A tész-
tát vékonyra kinyújtjuk, kockákat vágunk 
belôle, a töltelékkel megtöltjük, és bukta 
formára összetekerjük. Tepsibe rakjuk, 
tojással megkenjük és szép pirosra sütjük. 
Hidegen, melegen ajánlom. 

(Szakál László nyomán Szabó Judit)

Régi ünnepek a konyhában

Itt a tavasz! Aki allergiásnak tarja magát 
lehet, hogy kevésbé örül, hiszen az allergi-
ás reakciók szezonja is elkezdôdött és kész 
szenvedés a kellemetlen tünetekkel együtt 
élni. Pedig de jó is lenne felszabadultan 
lélegezni, örülni a Természetnek!

Az allergiával küzdô emberek immun-
rendszere a normálisnál erôsebb választ 
ad egy vagy több, a környezetben megta-
lálható anyagra. Ezek az allergének nem 
váltanak ki az egészséges emberben sem-
milyen reakciót, az allergiás szervezet 
azonban ártalmas anyagként kódolja ôket 
és védekezik ellenük. Annak érdekében, 
hogy mihamarabb megszabaduljon ezektôl 
az anyagoktól, heves reakciókat indít el a 
különbözô szervekben,például az orrüreg-
ben, a nyálkahártyákon vagy a bôrön.

Mi a teendô? Jól bevált gyógyszereket 
szedjünk vagy érdeklôdjünk a legújabbak 
iránt? Gyakran ez az elsô lépés a gyógyulás 
reményében, pedig ha figyelünk magunk-
ra és visszapörgetjük az idô kerekét, talán 
magunk is megtaláljuk a probléma valódi 
okát.

Meggyôzôdésem, hogy az allergiás 
tüneteket valójában nem egy vagy több 
külsô hatás okozza, hanem a belsô lelki 
egyensúly felbomlása gyengíti a szervezet 
immunrendszerét. Az allergiának – mint a 
legtöbb betegségnek – érzelmi oka van.

Az ok, mely az allergiát kiváltja, való-
jában egy adott élethelyzet visszautasí-
tásának kifejezôdése. Elfogadom-e saját 

magam? Miért érzem, hogy elfogadhatatlan 
helyzetben vagyok? Elfogadnak-e engem? 
Ez lehet tudatos vagy tudattalanul lezajló 
folyamat, de az ok valójában mindig maga 
az ember, nem az anyag.

Túlzott érzelmi reakcióról van szó, ami 
abból ered, hogy valamikor egy bizonyos 
anyaggal érzelmi stressz kapcsolódott 
össze. Az érzelmi feszültséggel együtt a 
szervezet az illetô anyag jelenlétét is meg-
jegyezi, így valahányszor ezzel az anyaggal 
érintkezésbe lép, visszaidézôdik az akkori 
negatív érzelem, a test pedig allergiás reak-
cióval válaszol.

Saját példám: évekig voltam allergiás 
madártollra, a tollpárnától eszeveszett 
tüsszögések törtek rám. A galamboktól 
egyszerûen frászt kaptam. Édesapám 
ga lambokat tenyésztett és amikor 6 éves 
koromban elôttem fulladt vízbe egy 
gyönyörû fehér példány, én egyszerûen 
sokkot kaptam a tehetetlenségtôl. Amikor 
fény derült a problémára, feloldódott az 
érzelmi stressz és megszûnt az allergia.

Néhány példa, hogy bizonyos allergé-
nekhez milyen lelki konfliktusok kapcso-
lódhatnak:
•	 Tejallergia:	 az	 édesanyához	 fûzôdô	

viszonyra utal. A tej az ôt tápláló anyát 
jelenti a gyermeknek. Késôbb minden 
táplálék az anyai gondoskodás kellemes 
érzését nyújtja az embernek. Ezért a leg-
több táplálékallergia az anya-gyerek kap-

csolatban rejlô problémákra, félelmekre 
utal.

•	 Lisztallergia:	az	apánkhoz	kapcsolódik.	
Félelem alakulhat ki a gyermekben, hogy 
az apja nem szereti, nem fogadja el ôt.

•	 Házi	por,	poratka:	a	tágabb	környezet-
ben (lakás, munkahely) keresendô az a 
dolog vagy személy, aki kiváltja az aller-
giás tüneteket. 

•	 Pollenek:	a	beporzáshoz,	a	termékeny-
séghez kapcsolódnak, összefügghet a 
szexualitással, nemi szerepekkel.

•	 Állatszôr:	mélyen	elfojtott	agresszióval	
lehet kapcsolatban 

Akit érdekel, hogy az allergiát ne csak 
gyógyszerek segítségével lehessen megfé-
kezni, annak fel kell kutatni, szembe kell 
nézni és fel kell oldani a kiváltó érzelmi 
problémát.

Táplálkozz helyesen, igyál gyógyteákat 
(csalán, papsajtmályva), végezz feszültség 
levezetô tevékenységeket, napi 5 perc 
meditáció is csodákat tehet.

Örülj az Életnek, szeress, sportolj, nevess 
sokat!

A következô kötetlen beszélgetés 
„Fûszerezzük az életet!” címmel ápri-
lis 21-én, szombaton 10 órakor lesz a 
Faluházban.

Szeretettel:
Sáfrány Kata

kineziológiai konzultáns

Természetben az allergiával?
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Fotópályázat
Talán mára sikerült hagyományt teremte-

nünk, így szeretnénk megôrizni ezen jeles 
napok emlékét. Várjuk azokat a fényképeket, 
amelyeken az eddigi kilenc vásárunk pillana-
tait örökítették meg. A fotókat jpeg formá-
tumban (személyenként legfeljebb öt képet) 
a tahivasar@gmail.com címen várjuk április 
15-ig. A bíráló Korniss Péter Kossuth-díjas és 
Pulitzer emlékdíjas fotómûvész lesz. A nyertes 
fôdíj gyanánt a vásáron készíttethet egy rend-
hagyó technikájú fényképet Laczkó Péterrel, a 
helyi vándorfényképésszel. A kézmûves eljárás-
sal készülô kép egy akkora kamerával készül, 
amelybe akár négy ember is belefér. A 30-40 
perces eljárást ezáltal a kamera belsejébôl nyo-
mon tudja követni, hogy új ismereteket szerez-
hessen a régi fotográfiai technikákról.

II. Tahitótfalui Traktor Mustra a 
Vasárnapi Vásárnapon április 22-én!

Igen tisztelt traktor tulajdonos gazdák! 
Idén is várjuk elôzetes nevezésüket a Traktor 
Mustrára járgányaik adataival (típus, évjárat, 
teljesítmény) április 15-ig.

Nem a szépség, nem az ifjúság, nem a telje-
sítmény, nem a sebesség, nem a ráncfelvarrás 
számít, hanem a jelenlét! A járgányok begördü-
lése 9 óráig. A közönség 14 órakor élhet szava-
zati jogával.

A Vasárnapi Vásárnap 2012. évi elsô három 
helyezett közönségdíjas traktorának és gondos 
gazdájának díja emléklap és 50-30-20 l gázolaj, 
amit az OIL! Benzinkút Tahitótfalu ajánlott fel. 
A tavalyi nyertes traktor nem vesz részt a ver-
senyben. Nevezés: Béres Gabriella 0630/337 
5527, program@tahitotfalu.hu, Rokob Orsolya 
0670/598 4345, mezontuli@gmail.com

A madárijesztôk újra versenyre kel-
nek egymással Tahiban a Vasárnapi 
Vásárnapon április 22-én!

Idén is várjuk a környék legborzasztóbb, 
legmadárrettentôbb, életnagyságú, munkára 
fogható madárijesztôit készítôikkel együtt, 
akik lehetnek egyéni jelentkezôk, csoportok, 

iskolai osztályok. Jelentkezés a helyszínen 
10:30-ig. Nevezési díj nincs. Az egybegyûlt 
publikum bírálata 11 órakor. Fôdíj 200 tojás 
(igazi is, csoki is) és sok gombóc fagyi. 

Kikiáltó verseny
Közhírré tétetik, hogy a legjobb környék-

beli kikiáltó most kerestetik! A legrátermet-
tebb, legnagyobb hangú és legfordulatosabb 
beszédû jelentkezôk 12 órakor a Vásár hivatá-
sos kikiáltója mellett próbára tehetik magukat 
három percben. A bíráló nagyérdemû publi-
kum által gyôztesnek ítélt versenyzô fôdíja egy 
dob. Jelentkezés 11:30-kor a helyszínen.

Legszebb magyar viselet mustra
A vásárok hagyománya szerint a régi idôkben 

ünnepi viseletben érkezett a közönség, szeret-
nénk mi is a 10. Vasárnapi Vasárnapot ezzel 
megtisztelni. Várjuk a környék legszebb magyar 
viseletében érkezô vásárlátogatóját. A ruhá-
zat bármely magyar tájegységet képviselheti. 
Jelentkezés a helyszínen 12:00-ig. A viseletek 
bírája az egybegyûlt publikum. Fôdíj: meglepe-
tés.

Rokob Orsolya, Béres Gabriella

Közhírré tétetnek a X. Vasárnapi Vásárnapra szóló felhívások!

Idézve József Attilát: „lehunyja sok sze-
mét a ház” (Altató) , egyértelmû, hogy 
az esték lámpafénytôl világító ablakaira 
utal, rajta keresztül is elmondható, hogy 
az ablakok a házak „szemei”. Ezek a több-

funkciós és korszakokon átívelô épület-
elemek nem csak az üveggyártás adta 
lehetôségek folytán alakultak ki olyanná, 
ahogy ma láthatók, hanem több évezredes 
múlttal  igazolják fontosságukat. Akár a 
hölgyek, szemük kiemelésére – és az építé-
szet jellemzô díszítô korszakaiban – kere-
tezték, festették a „lélek tükrét”.

Egyes kultúrákban a férfiak is szemfes-
téssel fokozták tekintetük hatásosságát.

A nyílások  kô, tégla áthidalásainál az 
un. zárókô került kihangsúlyozásra, ezt 
követte a „szemöldökpárkány”, ami már 
meghatározó építészeti elemmé is vált, 
mint egy külön világa a barokk korszak-
nak, saját tetôvel (timpanon-forma), azt 

megtámasztó kétoldali oszlop, vagy pillér 
motívummal, amik a könyöklôpárkányra 
támaszkodtak.

Ilyen hangsúlyos és dekoratív környeze-
tet kaptak a paloták, templomok, közintéz-
mények ablakai. Ez a hivalkodó megjelení-
tés  – lecsendesült, egyszerûbb formában 

– az igényesebb polgári, majd a falusi épí-
tésben is megjelent. Falunk számos  épüle-
te, változatos forma- és ízlésvilággal felru-
házott ablak-keretezése a múlt divatja sze-
rinti vakolatdíszeket kaptak.

Az épület-felújítások során megjelenô, 
„népies” hangulatot idézô keretezések 
gyakorta mellôzik a helyi stílusjegyek 
tudatos átvételét, az építéstechnika a 
polistirol táblákból kifaragott, rátétekként 
leegyszerûsödött motívumokat önkénye-
sen alkalmazza, olykor bántóan.

A nyíláskeretezés, mint épületdísz az új 
építésû házakon is gyakori, bár az eredeti 
funkció, az ablak kímélése naptól, széltôl, 
csapóesôtôl, a redôny-, vagy zsalúzia foga-
dásának szerkezeti elemeként ma már 
elhanyagolható. Szép emlékeket idéznek 
a széles könyöklôpárkányokra kitett mus-
kátlik, az aprókazettás ablakok, a méret 
és arány egysége a használati érték túlzás 
nélküli kialakítása.

Benedetti Tibor

Falusi házaink
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A történelem különleges napként emlé-
kezik meg április 24-rôl. De vajon miért 
jelentôs ez a dátum? Az egyház sárkányölô 
Szent György névnapjaként tartja számon, 
de a különbözô népcsoportok különféle 
módon emlékeznek meg róla. 

Egy valamiben azonban mindenhol meg-
egyeznek: a tavasz kezdetéhez kapcsolódik 
ez az idôpont. Magyarországon és Európa 
több országában az állatok elsô kihajtásá-
nak idejeként említik. E napon kitakarítot-
ták istállóikat, majd vízbe mártott babérle-
velekkel hintették körbe, hogy megóvják 
azt. A nyájat tûzön hajtották át és maguk 
is átugrottak rajta háromszor, hogy elûzzék 
róla a boszorkányok rontását. 

A népi hiedelemvilág szerint az ártók 
tevékenysége e napon a legaktívabb, 
ezért nálunk és a környezô országokban is 
levételezô szertartásokat végeztek április 
24-én. 

2007 óta a Dunakanyarban is fontos 
vonatkozása van a dátumnak. Tahitótfalun 
ugyanis ehhez az eseményhez kapcso-
lódóan, a 24-ét megelôzô vasárnap tart-
ják az elsô, ma már új hagyománynak 

számító Vasárnapi Vásárnapot. A civil 
kezdeményezésû rendezvény célja, hogy 
az emberek megismerjék a környék gazdá-
it és kézmûveseit, ezzel is erôsítve a helyi 
értékeket. Az árusítás feltétele az, hogy 
mindenki csak a saját maga által termesz-
tett vagy készített portékával jelenhet meg. 

A részvételtôl kezdetben vonakodó gaz-
dák és mesterek száma ma már 100 fôre 
tehetô és egyre több látogatót vonz a nem 
mindennapi esemény, ahol minden korosz-
tály megtalálja a kedvére való vásárfiát. A 
színes kancsók, faragott eszközök, hímzett 
terítôk és frissen szedett zöldségek forgata-
gában kisállatok várják új gazdáikat. 

Ha azonban valakinek nincs módja kör-
nyezetét állatokkal gazdagítani, gyerme-
kének akkor is csodás napot szerezhet az 
állatsimogató megtekintésével. Az ügyes 
kezû csemetéket játszóház várja, ahol meg-
ismerkedhetnek a különbözô mesterségek-
kel, de természetesen a szülôknek is van 
lehetôsége kipróbálni az ôsi foglalkozáso-
kat.  

A szervezôk a technikát igyekeznek 
teljes mértékben kizárni, ugyanakkor 

élô magyar népzene emeli az esemény 
hangulatát. A vásár minden alkalommal 
programokban bôvelkedik. A bábjáték, 
traktormustra és madárijesztô szépségver-
seny mellett idén lesz vásári fotópályázat 
és a legszebb magyar viseletek is megmé-
rettetnek. Az eseményekre, mint minden 
évben vásári kikiáltó hívja fel a figyelmet 
és érdekességként maguk a kidobolók is az 
egybegyûltek bírálatának lesznek kitéve.  

A vásár szervezôi Rokob Orsolya és 
Béres Gabriella fontosnak tartják a hagyo-
mányok megismertetését és átörökítését 
az utókor számára. Mint mondják, a hagyo-
mányt nem ôrizni kell, mert nem rab, nem 
ápolni, mert nem beteg, hanem élni, hogy 
tovább élhessen.

Aki április 22-én kilátogat a Tildy híd 
lábánál elterülô füves rétre, a X. Vasárnapi 
Vásárnapra, az pontosan ezt az érzést élhe-
ti meg. 

Rudolf Eszter

(A cikk megjelenik 
a Szentendrei Kurír áprilisi számában )

Jöjjenek, csak jöjjenek…

Családi házak, nyaralók, 
köz intézmények generál kivitelezése, 

szerkezet építése részfeladatok 
elvégzése.

– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák 

– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés

– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés

– gipszkartonozás
– festés,mázolás

– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés

munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés

Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,

telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.
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Tisztelt Gazdik,
	
Ez	évben	Pest	megyében	a	veszettség	elleni	kötelezô	védôoltások	kampányidôszaka	a	
március-április-május hónapok.
Ezen	idôszakban	Állatkórházunkban,	és	rendelônkben	az	összevezetéses	„tömegoltás”-
sal megegyezô áron – 4200 Ft/eb – oltjuk be kedvenceiket.
Az	oltás	háznál	is	elvégezhetô,ha	egy	helyen	3 vagy több kutya	kerül	beoltásra,	akkor a 
kiszállás ingyenes.

ÁLLATKÓRHÁZ, Szentendre, Római sánc u. 2/b. T: 26-317-532, 30-9370-863
H-P: 8-19, Szo: 9-12 
Állandó éjszakai, hétvégi ügyelet: 30-66-26-849
 
Állatorvosi rendelô,Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. (TESCO-val szemben)
H-P:16-19 – Idôpontegyeztetés alapján egész nap, Szo: 9-12 

www.hegyvidekiklin.fw.hu
Dr. Szolnoki János, Dr. Csegezy Botond, Dr. Kusmiczki Judit

MÉH-telep Tahitótfalun 
a tsz területén

Magas áron vásárolunk mindenféle 
vas- és színesfém hulladékot.

Nagyobb tétel esetén házhoz is megyünk.
Ugyanitt raktár, mûhely bérbeadó.

H-P.: 08:00-16:00, Szo.: 08,00-12:00
Tel.: 06-20 449-9447

06-20 251-6661

A Dió Pékség Bt. 
várja vásárlóit!

A Dió Pékség Bt. Tahitótfaluban 
változatlan árakkal és sok szeretettel 

várja régi és új vásárlóit! 

Nyitvatartás: 
Hétfôtôl péntekig: 12:00 - 20:00 óráig

Szombaton és vasárnap átépítés miatt zárva.

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott 
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

•	 Ferencsák István,	családgondozó	(Családsegítô	Szolgálat)	
	 szerda:	12:30-	16:00	óra	között
•	 Szimándl Ádám,	családgondozó	(Gyermekjóléti	Szolgálat)	
	 kedden	16:00-17:00	óra	között,	csütörtök	10:00-11:00	óra	

között
•	 Tiszóczi Enikô, pszichológus	páratlan	héten,	hétfôn	13-18	

óra	között
•	 Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász	havonta	egyszer	

hétfônként	13-17	óra	között:	április	23.,	május	21.,	június	25.

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

regisztráció	szükséges!
06	20/278	3734,	06	20/292	2659,	06	26/312-605,	06	26/400-172

VIRÁGPALÁNTA 
A TERMELÔTÔL 

A LEGOLCSÓBBAN!
A Szmutni kertészetben április 20-tól virágpalánták 
akciós áron:

- Álló muskátli 12-es cserépben 350 Ft
- Futómuskátli 7-es cserépben (2 db/cserép) 120 Ft
- Egynyári palánták  90 Ft
 - agerátum
 - begónia
 - petúnia
 - impatiens (pistike)
 - salvia (paprikavirág)
 - tagetes (bársonyvirág)
 - kakastaréj
- Törpedália 10-es cserépben 150 Ft
- Zinia (legényvirág) 10-es cserépben 150 Ft

Április 20-tól a Nyárfa u. 13-ban a kertészetben 
és a Zsuzsi virágboltban a parkolóban, 

minden nap 10-18 óráig.
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Irisz 
szépségszalon
Tahi, Szentendrei út 1. 
Telefon: 06 30 582 5813

Szépülj velünk!
Szolgáltatásaink:
– álló turbószolárium

A SzolárIumbAn 
cSôcSere volT!
– svéd talp-nyirokmasszázs
– infraszauna
– pedikûr 
 varga marianna, Simon Imréné
– manikûr, mûköröm - varga marianna
– kozmetika
 Schirilla Kinga, nyircsák zsófia
– fodrászat
 benke Katalin, Karl lászlóné

•

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!
nyitva: h-p 900-1900 óráig 

szo 900-1400 óráig

Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

Apróhirdetés

Szántóföldet bérelnék rövid és hosszú távra egyaránt. 
Telefon: 06-20-320-4767

Könyvelôi állást keresek Tahi – Szentendre környékén. Mérlegképes 
könyvelô végzettséggel (pályakezdô), felsôfokú végzettséggel és közép-
fokú angol nyelvtudással rendelkezem. Részmunkaidô is érdekel. Start 
kártyával rendelkezem. Szabóné V. Erika mobil: 06-302-790-340

Szalagfûrészlap, vídiás körfûrészlap és gyalukés élezés Tahitótfaluban.
Telefon: 06-20-929-1465

COOP ABC
Tahi,	Szentendrei	út	1.	
(Parkolóval	szemben)

ErzSÉBET 
uTAlvÁNy 

ElFOgAdóHEly

Várjuk	minden	
kedves	régi	

és	új	vevônket!
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S z Á r A z  T Ü z I F A 
E l A d ó !

Tölgy kugli 2 050,-Ft/q
Akác kugli 2 350,-Ft/q

Akácoszlop

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

Madárijesztôk Versenye Tahiban 
a Vasárnapi Vásárnapon 

április 22-én!

Várjuk a környék legborzasztóbb, legmadárrettentôbb, 
életnagyságú, munkára fogható madárijesztôit 

készítôikkel együtt, akik lehetnek egyéni jelentkezôk, 
csoportok, iskolai osztályok. Jelentkezés a helyszínen 10:30-ig. 

Nevezési díj nincs. Az egybegyûlt publikum (zsûri) 
bírálata 11 órakor. Fôdíj 200 tojás (igazi is, csoki is) 

és sok gombóc fagyi. 

Tisztelettel: a szervezôk

Igen tisztelt traktor tulajdonos gazdák! Várjuk elôzetes nevezésüket 
a Traktor Mustrára járgányaik adataival (típus, évjárat, teljesítmény) 

április 10-ig. Nem a szépség, nem az ifjúság, nem a teljesítmény, 
nem a sebesség, nem a ráncfelvarrás számít, hanem a jelenlét! 

A Vasárnapi Vásárnap 2012. évi elsô három helyezett közönségdíjas 
traktorjának és gondos gazdájának díja emléklap és 50-30-20 l gázolaj, 

amit az OIL! Benzinkút Tahitótfalu ajánlott fel. 
A tavalyi nyertes traktor nem vesz részt a versenyben.

Nevezés: Béres Gabriella 0630/337 5527, program@tahitotfalu.hu, 
Rokob Orsolya 0670/598 4345, mezontuli@gmail.com

Traktor Mustra Tahiban 
a Vasárnapi Vásárnapon 

április 22-én!
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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

	  

…épület energetikai 
jogosítványhoz …

…ingatlan eladáshoz…
bérbeadáshoz … 

…épületbôvítéshez … 
továbbtervezéshez… 

…hitel ügyintézéshez… 

épületrajzok készítése helyszíni 

felméréssel, ha nincs dokumentáció 

házáról.

papíralapú rajzok javítása, lemezre 

mentése, digitalizálása.

tel: 06-30-491-91-69
digihaz@gportal.hu
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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-, és tanulmányi ver-
seny eredményeikkel és emellett a sport, 
a tudomány, vagy mûvészet területén sike-
reket értek el, ezzel öregbítve Tahitótfalu 
hírnevét.

Feltétel továbbá, hogy életvitelükkel 
falunk lakóinak és korosztályuknak elis-
merését kiérdemeljék és követendô utat 
mutassanak kortársaik számára. 

A kiválasztásban megkértük iskolánk tan-
testületének véleményét is és az iskola tes-
tülete – a 2012-es évben – 4 diákot javasolt 
alapítványunknak a Tahitótfaluért Ifjúsági 
Díjra.

Sorrendet felállítani közöttük szinte lehe-
tetlen. Szorgalmuk, magatartásuk, kima-
gasló tanulmányi és versenyeredményeik, 
pozitív személyiségük példakép legyen.

Az alapítvány a kiválasztott 4 diák részé-
re átad egy-egy:
•	 „Tahitótfaluért	 Ifjúsági	 Díj”	 elismerô	

oklevelet
•	 10	000	Ft-os	könyvutalványt	és	
•	 Fekete	Júlia	ötvös	ékszerész	által	készí-

tett kis ezüst falucímert. 

A „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” átvétele 
által köszöntjük diákjainkat, akik a legkivá-
lóbbak voltak:

Hartai Györgyi

•	 sikeres	nyelvvizsgát	tett	angol	nyelvbôl	
•	 német	 nyelvi	 országos	 levelezô	 verse-

nyen a 2. és 3-ik helyezést érte el
•	 matematikai	 országos	 levelezô	 verse-

nyen arany fokozatot ért el
•	 számos	zeneiskolai	hangversenyen	gyö-

nyörködhettünk zongorajátékában
•	 kiemelkedô	 zenei	 tehetségét	 a	 Farkas	

Ferenc országos zongoraversenyen tette 
próbára

•	 vers-	és	prózamondó	versenyek	rendsze-
res résztvevôje és díjazottja

•	 körzeti	történelem	versenyen	a	2.	helye-
zést elért csapat tagja
Kívánjuk Neki, hogy középiskolájában 

hasonló módon állja meg a helyét, ezzel 
öregbítve iskolánk, községünk jó hírét.

Marton Fanni
•	 sikeres	nyelvvizsgát	tett	angol	nyelvbôl	
•	 német	 nyelvi	 országos	 levelezô	 verse-

nyen a 2. és 3-ik helyezést érte el

•	 matematikai	 országos	 levelezô	 verse-
nyen arany fokozatot ért el

•	 vers-	és	prózamondó	versenyek	rendsze-
res résztvevôje és díjazottja

•	 körzeti	 történelem	 versenyen	 az	 1.	
helyezést elért csapat tagja

•	 két	alkalommal	is	elsô	helyezést	ért	el	a	
Pécsi Magyar Kupa táncver-senyén
Kívánjuk Neki is, hogy állja meg a helyét 

középiskolájában, legyen sikeres tanulmá-
nyi munkájában, ôrizze meg szorgalmát, 
kitartását, ezzel öregbítve falunk és isko-
lánk jó hírnevét.

Surján András
•	 sikeres	nyelvvizsgát	tett	angol	nyelvbôl	
•	 országos	angol	nyelvi	levelezô	versenyen	

az 1. helyezést elért csapat tagja 
•	 körzeti	 történelem	 versenyen	 az	 1.	

helyezést elért csapat tagja
•	 német	 nyelvi	 levelezô	 versenyeken	 is	

eredményesen vett részt
•	 csapattársaival	”Az	éltetô	víz”	pályázaton	

és országos versenyen 1. helyezést ért el

Kívánjuk Neki is, hogy állja meg a helyét 
középiskolájában, legyen sikeres tanulmá-
nyi munkájában, ôrizze meg szorgalmát, 
kitartását.

Podlovics Laura
•	 vers	és	prózamondó	versenyek	rendsze-

res résztvevôje és díjazottja
•	 a	kistérségi	Fábián	Zoltán	vers-	és	próza-

mondó versenyen minden évben az elsô 
két helyezett díjazottja között volt

•	 országos	angol	nyelvi	levelezô	versenyen	
az 1. helyezést elért csapat tagja 

•	 csapattársaival	”Az	éltetô	víz”	pályázaton	
és országos versenyen elsô helyezést ért el

Kívánjuk Neki is, hogy állja meg a helyét 
középiskolájában, legyen sikeres tanul-
mányi munkájában, emelje tudásszintjét, 
ôrizze meg aktivitását, szorgalmát, kitartá-
sát.

Még egyszer gratulálunk a kitüntetett fia-
taloknak és kérjük, hogy töretlenül folytas-
sák további munkájukat maguk, szeretteik, 
hazánk és falunk javára. 

Végezetül, köszönetet mondunk isko-
lánk tisztelt tanárainak, nevelôinek, az 
iskola minden dolgozójának, és a kedves 
szülôknek is azért, hogy áldozatos mun-
kájuk eredményeképpen minden évben 
lehetôségünk van kiemelkedô tehetségû 
és tudású fiatalok megjutalmazására és pél-
daképül állíthatjuk ôket falunk fiataljai elé. 
Legyünk rájuk nagyon büszkék.

Ne felejtse el senki, hogy a tudás hatal-
mas kincs, és a jövônkért az ifjú nemzedék 
lesz a letéteményes.

A díjátadásban részt vett apró segítôink 
Ferencz Réka, Vaczó Luca, Weimal Rebeka 
és Szfárl Evelin voltak. Kedves munkájukat 
köszönjük.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Alapítvány kuratóriuma nevében

Takács Györgyné

2012. március 15. alkalmából kitüntetett fiataljaink, akik 
kiérdemelték a  „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj”-at

Aki idén is kedvet érez az eseményen 
való fellépéshez, jelentkezzen Béres 
Gabriella mûvelûdésszervezûnél (30/337 
5527). Idén egy fordulós gálán mutatkoz-
hatnak meg a szigeti és szomszédos tele-
püléseink amatûrjei, egyéni és csoportos 
formában, az elûadómûvészet bármely 
ágában. A gála Tahitótfaluban május 19-én 
kerül megrendezésre.

Dunakanyar Kulturális 
Seregszemle-felhívás
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Képriport a március 15-i megemlékezésrôl

A Magyar Királyság fôvárosának, Budá-
nak a oszmán-török által végrehajtott bevé-
telére 1541. augusztus 29-én került sor. 

Buda visszafoglalása 1686. szeptember 
2-án történt meg. Ez három hónapos ost-
rom után sikerült, ugyanis a várat védô 
Abdurrahman pasa a végsôkig kitartott. 

2012. április 27-én 17 órakor a tahitót-
falui Sportcsarnokban kerül sor a történel-
mi és harcmûvészeti bemutatóra.

I. rész
A Kisoroszi Judo és Kungfu Klub fölele-

veníti a török idôkbôl Buda várának vissza-
foglalását látványos kosztümös táncbemu-
tatókkal és csatajelenetekkel. 

Fellépôk:
- pilismaróti Dunakanyar Mazsorett és 

Showtánc Együttes
- visegrádi Szent György Lovagrend és 

apródképzôje
- visegrádi Primavera Táncegyüttes
- szigetmonostori Zöldsziget Tánc együttes

II. rész
A keleti harcmûvészeti bemutató 

résztvevôi:
- esztergomi Kickbox csoport
- szigetmonostori Karate csoport
- budapesti Taekwondo csoport
- tahitótfalui íjászok
- budapesti Déli Imádkozó Sáska Kungfu
- Kisoroszi Judo és Kungfu Klub 4 telepü-

lés fiataljaival
- pilismaróti Aikido csoport

A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel 
várunk!

Történelmi és harcmûvészeti bemutató

Fotók: Kollok Alajos, Almássy Csaba
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Tahitótfalu	 községi	 tájékoztató	 •	 Kiadja:	 Tahitót	falu	
Pol	gár	mesteri	 Hivatala	 •	 Felelôs	 ki	adó:	 Tóth	 János	 •	
Fô	szerkesztô:	 Almássy	 Csaba	 •	 A	 szerkesz	tô		bizottság	
tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Sirkó-Németh 
Mariann, Szabó Judit •	 Megjelenik:	 havonta	 2500	
példányban	•	Kéziratok	leadásának	határideje	minden	
hó	nap	 20-a,	 a	 Községházán	 •	 Megjelenés:	 minden	
hónap	10-ig.	•	Nyomdai	elôkészítés:	Al	más	sy	és	Fiai	Bt.

Közhasznú oldal 2 0 1 2 .  Á P R I L I S

•	 Zöldségeskert:	Fólia	alá	vethetünk	cukorbor-
sót, a padlizsán- és paprikapalántákat kiültet-
hetjük. Szabadföldbe vessünk borsót, sárga-
répát, ôszi és téli fejes káposztát, kelkáposz-
tát, céklát, karalábét, édesköményt. Ültessük 
ki a fólia vagy az üveg alá vetett bokorbabot, 
articsókát, ilyenkor telepíthetünk spárgát. A 
karós- ill. futóbab számára készítsünk támasz-
tékot.

•	 Gyümölcsös:	Ahol	szükséges,	alkalmazzunk	
kézi beporzást. Köszméte lisztharmat vagy 
alma-, körtevarasodás ellen permetezzünk 
megfelelô védôszerrel, melyet két hét eltel-
tével ismételjünk meg.

•	 Díszkert:	Telepítsük	ki	a	gyökérlabda	nélkü-
li örökzöldeket, sövényt. A télen és télutó 
idején virágzó fiatal cserjéket, hangaféléket 
mindjárt az elvirágzás után nyírjuk meg. A 

kikelt gyógynövényeket egyeljük ki, és ves-
sünk újabbakat. A fagyérzékeny gumósokról, 
évelôkrôl, melyeket az üvegházban teleltet-
tünk át, vágjunk dugványokat. Ha a rózsa-
bokron rozsdásodást észlelünk, permetez-
zük meg. A kerti tóba és partjára ültessünk 
vízinövényeket.

•	 Üvegház:	 A	 paradicsom-,	 paprika-,	 pad-
lizsánpalántát ültessük ki hidegházba. 
Vessünk fólia alá szánt uborkát, szabadföldi 
termesztésû babot, zellert, póréhagymát.

 Kertésznaptár - Április

Lomtalanítás Tótfalu településrészen:
Kirakodás: 2011. május 13. vasárnap
Elszállítás: 2011. május 14, hétfô

Lomtalanítás Tahi településrészen:
Kirakodás: 2011. május 20. vasárnap
Elszállítás: 2011. május 21, hétfô

Az éves lomtalanítás keretében lehe-
tôség van megválni a háztartásoknál kelet-
kezett nagydarabos hulladékoktól. Pl.: 
bútor, háztartási gép.

Ne készítsen ki:
•	A	háztartásokban	naponta	képzôdô	ház-

tartási hulladékot, 
•	ipari,	mezôgazdasági	tevékenység	követ-

keztében keletkezett hulladékot, 
•	veszélyes	hulladékot,	
•	építési	törmeléket,	
•	autógumit,	autóroncsot,	
•	zöldhulladékot	(ág,	nyesedék,	lomb,	fû).

A lomok kikészítésének módja:
•	 Kérjük,	 hogy	 a	 lomokat	 olyan	 helyre	

helyezzék ki, melyet a Szolgáltató mun-

katársai jármûveikkel könnyen és gyor-
san meg tudnak közelíteni. 

•	Fontos,	hogy	a	lomok	ne	kerüljenek	az	
úttestre, mert akadályozhatják a forgal-
mat, illetve balesetet okozhatnak. 

•	Kérjük,	hogy	a	közterületi	rend	megóvá-
sa érdekében csak a jelen tájékoztatóban 
megjelölt idôpontban helyezzék ki a 
lomokat, melyeket a rákövetkezô napon 
szállítunk el. 
A lomtalanítás utáni takarítás:
A kirakott lomok mennyiségétôl függôen 

elôfordulhat, hogy nem sikerül egy nap 
alatt elszállítani az összes lomot. Ez esetben 
megértésüket és türelmüket kérjük.

A Szolgáltató az úttest megtisztításá-
ról gondoskodik a lomtalanítás után. Az 
ingatlan elôtti járdaszakasz takarítása 
viszont az ingatlan tulajdonosok, vagy azok 
képviselôinek felelôssége és feladata.

 Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend 
helyreállításában együttmûködni szíves-
kedjenek!

Tahitótfalu Polgármesteri Hivatal

Tavaszi lomtalanítás idôpontja

A súlyos csend, amely a világra ült,
Mikor Jézus a kereszten halálra merevült,
Amikor a lelkét Atyja  kezébe tette,
És csendesen, megadón a fejét leejtette,

Az a csend azóta fojtogat keményen,
Böjt és bûnbánat közt is szorítja szívem,
Csak megadhatom magam: így kellett lenni,
Isten Bárányának vérét kellett venni!

Ó, megérted ezt, testvérem, búban, örömben?
És ha nem értenéd, el tudnád fogadni hitben?
Hisz életünk nemcsak az a pár évtized,
Örök életed VAN, ha ezt elhiszed.

Az ujjongó öröm, mely megrengette a földet,
Mikor Krisztus a sírjából újra közénk lépett,
Ez az öröm azóta százszoros, ezerszeres,
Tudom: helyettem, miattam, érettem szenvedett!

Halál, bûnhalmazok – siralmas vesztesek,
Veszendô bárányok, most már ne féljetek!
Az Úr van itt, s már el sem megy soha,
Megárvult éltetek áldott gondozója.

Boldog feltámadás! Az isteni gyôzelem
Még inkább vidítson, tanítson, ébresszen,
Lelked úgy repessen, s nemcsak Húsvét táján,
Ahogy az övéi örültek gyôztes Uruk láttán!

Arany Júlia, 2012. 03.

Húsvéti üzenet

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Köz-
hasznú Alapítvány 2003 május óta bejegyzett 
szervezet, ezért 2006-tól elfogadhatja a szemé-
lyi jövedelemadókból felajánlható 1%-ot. 

Ha szeretne segíteni- és munkánkat eredmé-
nyesnek tartja-, azt az alábbi adószámon teheti 
meg , melyet elôre is köszönünk. 

Adószámunk:18699636-1-13 
Számlaszámunk: 64700021-10009237
Dunakanyar Takarékszövetkezet
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27. 

„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyer-
me keiért” Alapítvány célja a községünkben 
tanuló általános iskolás gyermekek segítése, az 
iskolai nevelô-oktató munka anyagi támogatá-
sa, az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek 
javítása. Kiemelt feladatul tûztük ki az idei tan-
évre is az idegen nyelvek tanulásának elô-
segítését, az iskolai sport- és egyéb szabadidôs 
tevékenységek, tanulmányi, sport- és kulturá-
lis versenyek, vetélkedôk támogatását, a hátrá-
nyos körülmények között élô diákok társadal-
mi esélyegyen lôségének megteremtését.

A korábbi évek 1%-os támogatásából megta-
karított összeget 2011-ben az iskolai 
szabadidôs tevékenység támogatására (Nép-
ház udvarának rendezése, játékok, sporteszkö-
zök vásárlása), valamint a Zeneiskola támoga-
tására (hangszer beszerzése) fordítottuk.

Köszönjük a szülôi támogatást, mellyel 
munkánkat segítették.

Az Alapítvány céljainak eléréséhez 
kérjük idén is támogassanak bennün-
ket adójuk 1%-ával!

Adószám: 18681952-1-13

Köszönjük!

Tisztelt Adományozók!
1%-os felhívások

Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Hétfô 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–18 óráig községi könyvtár
Kedd 8–12 óráig községi könyvtár 

 12–14 óráig iskolai könyvtár
Szerda 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–19 óráig községi könyvtár
Csütörtök 8–12 óráig községi könyvtár
 12–14 óráig iskolai könyvtár
Péntek 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–18 óráig községi könyvtár

Könyvtár nyitva  tartási rend


