
Az Esztergom-Budapesti Fôegyházmegye Ér-
seke Szôke Lajos tahitótfalui plébánost 2005. ja-
nuár 15.-ével kinevezte a Budapest-Rákoscsaba-
Újtelepi Szent Erzsébet templom plébánosává.

Itt a Szent István Király R.K. Plébánián közel
10 évig szolgált és ellátta a szigetmonostori
R.K. Egyházközség feladatait is. Búcsú szent-
miséjét január 9-én celebrálta.

Ebbôl az alkalomból vettek tôle búcsút a
hívek és a társadalmi szervezetek vezetôi is,
megköszönve az eltöltött közel 10 év közös
munkáját, melyek alkalmával sok szép értékes
rendezvénynek örülhettünk.

Szôke Lajos atya áthelyezésével egyidôben
Vénusz Gellért Budapest-Terézváros r.k. temp-
lom káplánját nevezte ki a Tahitótfalu Szent folytatás a 3. oldalon

Bizottságunk 2005. január 10-én tartotta
ülését.

Idei munkánkat azzal kezdtük, hogy számba
vettük, mennyi és milyen sokrétû kulturális és
sportprogram gazdagította falunk életét 2004-
ben. A január elején megrendezett hagyomá-
nyos tûzgyújtástól a december végi Dagober
Kupáig sok minden történt: nemzeti ünnepeink
méltó megünneplése, Kihívás napja, Eperfesz-
tivál, focitornák, Parkbuli, nyári foglalkozások a
Pihenôparkban, szüreti bál, Operettgála, Adven-
ti hét, és még sorolhatnánk. A rendezvények mel-
lett beindítottuk a baba-mama ajándékcsomagot,
mellyel az Önkormányzat szeretne kedveskedni a
kismamáknak, elfogadtuk az iskola és az óvoda
minôségbiztosítási programját, az iskola pedagó-
giai programját, vásároltunk székeket, hangosítást
rendezvényeinkhez. A rendezvények helyszíne-
inek teret adott a Népházon túl a Sportcsarnok, a
szabadidôpark, a tahitótfalui gyülekezetek gyüle-
kezeti termei. Összességében, bár javítanivaló 

folytatás a 2. oldalon

Január 12. – Tûzgyújtás – hagyományos
megemlékezés a Doni katasztrófa áldozatairól 

Február 5. – Farsangtemetés az Együtt
Gyermekeinkért Egyesület szervezésében 
– Farsangi Bála Nyugdíjas Klub szervezésében

Február 21. és február 23. – Góliát-kupa
körzeti döntôk

Március 4. – Iskolai koncert – a Pollack
Mihály Általános és Zeneiskola növendékei-
nek hangversenye.

Március 12. – Gyermeknap a Népházban a
Baptista Egyház szervezésében. 

Március 14. – Nemzeti ünnep a Tornacsar-
nokban az 1848-as forradalom emlékére.

Március 20. – Hegedû és orgonakoncert a
Református Templomban kiváló elôadókkal.

Május 1. – Iskolások pünkösdi koncertje
a Református Templomban.

Május 1. – Majális a Tahitótfalui Lovassport
Egylet szervezésében.

Május 14. – Ijászverseny – nyílt országos
verseny az Aranyszarvas Íjászsport Egyesület
szervezésében. 

Május 26. – Kihívás Napja – sportfoglalko-
zások egész nap az egészségért! Kirándulás,
kerékpártúra, sportversenyek.

Június 3-5. – Eper Fesztivál – a község
folytatás  a 2. oldalonl 

Egyházi tájékoztató

A tartalomból:
Önkormányzati hírek 3.
Védônôi beszámoló 4.
Híres magyar lovasok 5.
Harmincnyolc év 
a tahitótfalui óvodában 6.
Vízdíj változások 
a 2005. évben 7.
Tessék Gondolkodni! 10.
Közhasznú adatok 10.

1 4 9 . S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft

2 0 0 5 .  F E B R U Á R

Az Oktatási-, Kulturális
és Sportbizottság

munkájáról

Programok Tahitótfalu 
községben, 2005

Vénusz Gellért 
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folytatás az 1. oldalról
mindig lesz, büszkék lehetünk településünk
kulturális életére.

Köszönet illeti meg a helyi civil szervezeteket,
alapítványokat, egyházakat, és minden segítô
kezet, mert nélkülük nem valósulhatott volna
meg ez a széles programkínálat.

Reméljük, 2005-ben is hasonlóan színvonalas
és sokrétû programokon vehet részt a falu
lakossága. Az idei évre szóló terveinket elolvas-
hatják az eseménynaptárban. Kérünk minden-
kit, akár szervezôként, segítôként, akár érdek-
lôdô vendégként, nézôként látogassa, támogas-
sa a falu rendezvényeit.

Az Adventi-hét kapcsán – sokadszorra – fel-
merült, hogy szükség lenne egy Faluházra, ahol
állandó kiállításokat, helytörténeti gyûjtést, klub-
szobát lehetne kialakítani. Sajnos a kiszemelt
házat, az irreálisan magas vételár miatt az Önko-
rmányzat nem tudja megvásárolni. Továbbra is
keressük azt a helyet, ahol ez irányú terveinket
megvalósíthatnánk, kérem, ha tudnak, segít-
senek célunk elérésében.

Már esett szó a civil szervezetek és alapítvá-
nyok munkájáról. Az Önkormányzat, hogy mû-
ködésüket, illetve a településért végzett munká-
jukat segítse, minden évben egy adott összeget
szavaz meg erre a célra. Az összeget pályázati
rendszer segítségével osztjuk szét a jelentkezô
civil szervezetek között. A pályázati felhívást
lapunk márciusi számában tesszük közzé.

A nagyobb rendezvények mellett – Liebhardt
András mûvelôdésszervezônk szervezésében –
egyre több, heti, illetve rendszeres idôközön-
ként megtartandó foglalkozással, klubbal, össze-
jövetellel is gazdagodik falunk élete. Kérem,
figyeljék az újságot és a hirdetôtáblákat, és kap-
csolódjanak be minél többen e programokba.

Vaczó Zoltán

Az Oktatási-, Kulturális és
Sportbizottság munkájáról

Információ: 
Liebhardt András, mûvelôdésszervezô.
Tel: 26/585 024, 06 20 913 70 80. 
E-mail: liebhardta@send.hu

folytatás az 1. oldalról
országos hírû rendezvénye, népszerû elô-
adókkal, a zenei koncertek mellett kulturális
programkínálattal.

Július–augusztus – Gyermekfoglalkozások
a Pihenôparkban a Tegyünk Együtt Tahitót-
faluért Alapítvány szervezésében. 

Július 25-30. – Awana–napok – a Baptista
Gyülekezet gyermekhete a Népházban. 

Augusztus 20. – Nemzeti ünnep

Augusztus 26-28.– Nyárbúcsúztató, utcabál.

Szeptember 3. – Íjászverseny az Arany-
szarvas Íjászsport Egyesület szervezésében.

Szeptember 17. – Park Buli – a Pihenôpark
2 éves fennállására. Sportversenyek, fôzôver-
seny, bál és tüzijáték.

Szeptember 24. – Szüreti felvonulás és bál
– a Tahitótfalui Lovassport Egylet szervezésé-
ben.

Október– 200 éves a Református Templom.
A jubileumi ünnepségsorozat részeként: 
– a Szalmabábúk lázadása címû film bemu-
tatója és elemzô beszélgetés
– Egyházmegyei Énekkari Találkozó a
Református Egyház szervezésében

Október 22. – Gyermeknap a Baptista Egy-
ház szervezésében.

Október 22. – Nemzeti ünnep az 1956-os
forradalom emlékére.

November 12. – Erzsébet-napi bál.

December 5. – Mikulás az Együtt Gyerme-
keinkért Egyesület szervezésében.

December 8. – Idôsek Napja – az Önkor-
mányzat köszönti a 70 év feletti polgárokat.

December 10-18. – Adventi Hét – rendez-
vénysorozat. Kiállítások, koncertek, karácso-
nyi vásár. 

December 27. – Dagober Kupa – helyi és
meghívott focicsapatok vetélkedôje.

A nagyrendezvények mellett állandó fog-
lalkozások indulnak a Népházban.
• Januártól újra indult a népszerû Egészség-

megôrzô Gyógytorna. Keddenként 1730-
tól szeretettel vár minden érdeklôdôt Káko-
nyiné Adorján Veronika gyógytornász.
Részvételi díj: 250 Ft/alkalom-óra.

• Havonta kerül megrendezésre a Nyílt-klub
est, melynek keretén belül filmvetítést tar-
tunk, a vetítés után hangulatos teaház vár min-
denkit, egyénileg érkezôket vagy baráti tár-
saságokat. Figyeljék/figyeljétek a plakátokat! 

• A tizenéveseknek hamarosan Játékklub
indul, heti rendszerességgel. Figyeljétek a
plakátokat!

A következô foglalkozás megfelelô számú
jelentkezô esetén indul:
• Családi kézmûves foglalkozás havonta

egy alkalommal, szombat délelôtt, Szász
Zsóka vezetésével. Hasznos hobby – ottho-
ni, alkalmi díszek, praktikus tanácsok, forté-
lyok. Az alkotás öröme. E foglalkozás kere-
tében az iskoláskorú gyermekeket várjuk
egyénileg, vagy szülô társaságában. 
Részvételi díj: 400 Ft/alkalom.

Várjuk jelentkezésüket!

Elôzetes a márciusi programokból:
• Tavaszi gyalogtúra
• Csoportos színházlátogatás
• Komolyzenei koncert (Református Temlom)

Figyeljék a plakátokat és szórólapokat! Éljenek
a mûvelôdési lehetôségekkel!

Terem bérelhetô elôre egyeztetett idôpont-
ban. A Népház nagytermének terembérleti
díja 1500 Ft/óra.

Programok Tahitótfalu községben, 2005



A Szentendrei Mûvészeti Szakközépiskola,
a Pilis-Dunakanyar Kistérségi Programiroda
és a Dunaparti Mûvelôdési Ház ebben az
évben 4. alkalommal rendezi meg Szent-
endrén a Diákfesztivált. A Diákfelsztiválra
olyan tehetséges fiatalokat, csoportokat
várunk, akik a képzômûvészetben, színját-
szásban, zenében, táncban illetve bármely
mûfajban kiemelkedôen szerepelnek.

A fesztivál helye és ideje: Dunaparti
Mûvelôdési Ház (Szentendre, Dunakorzó
11/a) és az elôtte lévô korzó, 2005. május 21-
én, szombaton 10 órától.

Jelentkezni a fenti címre lehet 2005. már-
cius 4-ig !!!

Szentendrei Diákfesztivál
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anyakönyvi hírek

2004-ben házasságot kötött 23 ifjú pár.
Született 24 fiú, 25 leány, összesen 49

gyermek.
2005 január végéig született 1 fiú és 3

leány, összesen 4 gyermek.
2004-ben meghalt 45 fô.
Emlékezzünk rájuk: Szente Sándor •

Vaczó Józsefné • Gerdán Mózesné • Mis-
kolczi Sándorné • Bálint Mihályné • Né-
meth István • Debreczeni Sándorné •
Liptai Lajos • Csorba József • Csörgô Sán-
dor • Osswald Ferenc • Horváth József •
Krapan Jánosné • Tordai István • Stróbl
Sándorné • Budai István • Keszler Lász-
lóné • Szunyog Lajosné • Szeberin Sán-
dor • Helyes István • Béres András • Bö-
dös Istvánné • Kontra Mária • Szeberin
Sándorné • Becsei Jánosné • Becsei Ist-
ván • Keszler Józsefné • Fürj János • Ja-
kab Vilmos • Rau József • Csizmadi
Jánosné • Török József • Bagi András •
Mészáros Istvánné • Fanczal Andrásné •

Billegi István • Patai Gyula • Szabó Vik-
tor • Popelka Orsolya • Lintaller Lász-
lóné • Kiss Mihály • Hegyi Imre Gyôzô •
Bódis Nándor • Szecsei László • Papp Ká-
rolyné.

Nemenként és életkor szerinti megosz-
lásuk a következô:

Életkor Nô Férfi Összesen
0-39 1 - 1
40-49 - 2 2
50-59 - 9 9
60-69 2 2 4
70-79 6 5 11
80-89 7 4 11
90 4 3 7
Összesen: 20 25 45

• 
Az elmúlt idôszak halottai:
Csörgô Józsefné, 58 éves, Szentendrei u. 94.
Debreczeni Józsefné, 75 éves, Béke u. 46
Szunyog Lajos, 72 éves, Vörösmarty u. 48.
Malik János, 101 éves, Toldi M. u. 2.

Az elôzô számban az Advent Tahitótfa-
lun címû cikkhez szeretnénk az érintettek-
tôl való elnézéskérés mellett kiegészítést
tenni. Az egész rendezvénysorozat sikeré-
hez hozzájárultak és köszönet illeti az elô-
zô számban felsoroltak mellett: Gidai
Magdolnát, Karnevál Margitot (versesköte-
teit ingyenesen ajánlotta fel a község lako-
sai számára), Ott Gézánét, Papp Károly
ácsmestert (60 db állványtartót készített a

kiállításokhoz), Vaczóné Molnár Juditot, az
Önkormányzat részérôl Tóth János jegyzô
urat, valamint a község mûszaki csapatát.
Köszönjük önzetlen segítségüket. Remél-
jük a jövôben is számíthatunk a rengeteg
segítô civilre,  munkájuk kapcsán kijelent-
hetjük, hogy elindult egy folyamat, hogy
ne csak község, de közösség is legyünk.
Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

Tegyünk Együtt  Tahitótfaluért Alapítvány 

Önkormányzati hírek

A képviselôtestület jóváhagyta a Családse-
gítô és Gyermekjóléti feladatok végzésére lét-
rehozott Szentendre által gesztorált társulás új
megállapodását.

A módosítás újabb települések csatlakozá-
sát, és a Többcélú Társulásból adódó lehetô-
ségek kihasználását jelenti.

���

A MATÁV értesítése szerint 6 db gazdaságta-
lanul mûködô nyilvános telefont leszerelnek fa-
lunkban. Így a számukra kötelezô 5 állomás he-
lyett az eddigi 15-bôl marad 9 készülék.

���

A korábbi évekhez hasonlóan Szentendre
Polgármesteri Hivatala Vállalta 2005-ben is tér-
ségünk szúnyog gyérítésének szervezését.
Képviselô testületünk a megbízást, ezzel a
szúnyoggyérítést jóváhagyta.

A Szentendre térségét alkotó 13 település
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Terü-
letfejlesztési Társulása 2004. december 31-el
jogutóddal kimondta megszûnését, beolvadá-
sát a Dunakanyari és Pilis Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulásába. A továbbiak-
ban ez a társulás fogja ellátni a területfejlesztési
és a rendeletek, ill.  törvények által önként vál-
lalható önkormányzati, közigazgatási felada-
tokat. Cél minél több feladatellátó társulás lét-
rehozása, ezzel jobb és gazdaságosabb szolgál-
tatások biztosítása.

Társulásunk szerencsés adottsága, hogy a
jogszabály által megállapított statisztikai kistér-
ség és az önkéntes együttmûködés egybeesik,
ezért elegendô egy társulás mûködtetése.

Képviselôtestületünk az új társulás mega-
lakulását támogatta, a régi megszûnését pedig
tudomásul vette.

folytatás az 1. oldalról
István Király templom új plébánosának és

megbízta a szigetmonostori Szentháromság
plébánia oldallagos ellátásával is.

Mindkettôjük további áldozatos munká-
jához kívánunk Istentôl áldott kegyelmet.

Legyenek hûséges pásztorok, növekedjék
általuk Isten országa.         

R.K. Egyházközség Képviselô testülete

���

A katolikus egyházban nem rendkívüli do-
log, hogy a klérus tagjai idôrôl idôre váltják
egymást a „posztokon”, a plébániákon. Így
kerülhetett sor arra, hogy – a csaknem tíz évet
itt szolgáló – Lajos atyát a fôpásztor egybuda-
pesti plébánia vezetésével bízta meg, és en-
gem helyezett Tahitótfaluba utódjaként. 

Megragadva a helyi újság adta lehetôséget
szeretnék most röviden bemutatkozni.

1969-ben születtem Budapesten. Közép-
iskolai tanulmányaimat a Budapesti Piarista

Gimnáziumban végeztem. Családunk már ge-
nerációk óta kôfaragással foglalkozik, így
kézenfekvônek tûnt, hogy én is folytatom a
hagyományt. 1996 ôszéig tehát családi mûhe-
lyünkben dolgoztam. Közben egy évig sorka-
tonai szolgálatomat töltöttem, illetve a munka
mellett tanítottam a Gödi Piarista Szakmun-
kásképzô Iskolában szakmai ismeretet.

1996-ban vettek fel az Esztergomi Papneve-
lô Intézetbe, 2002 nyarán szentelt fel Dr. Paskai
László az egyházmegye akkori fôpásztora. Két
évet a Kôbányai Szent László Plébánia káp-
lánjaként, majd öt hónap terézvárosi káplán-
ság után, 2004 december 28-án kaptam meg
Dr. Erdô Péter bíboros prímás úr kinevezését
Tahitótfalu, Szigetmonostor és Surány-Pócs-
megyer plébániák lelkipásztori ellátására.

Bevallom számomra ez a feladat teljesen új,
igazi kihívás, de bízom Isten segítségében, és
a tahitótfalui emberek jóindulatában.

Üdvözlettel:       
Vénusz Gellért plébános

Egyházi tájékoztató

Elmaradt köszönetnyilvánítás 
az Advent Tahitótfalun címû cikkhez

A Községházán megvásárolható L. Gál Éva Tahi-
tótfalu múltjából XVI.-XVII.sz. és G. Szalai István
Hôseink címû könyve 1000 Ft/kötet áron.

Megvásárolható
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Az 1910-es évek elején felismerték a drámai
módon csökkenô születésszámot, mint nega-
tív folyamatot. Kimondták, hogy ez csak
egyetlen módon állítható meg: „védeni kell az
anyát és védeni kell a csecsemôt”.

A döntés történelmi jelentôségû, a világon
elôször Magyarországon történt meg az anya
és csecsemôvédelem összekapcsolása.

A védelem leghatásosabb módszere a meg-
elôzés, amely elsôsorban egészségnevelés út-
ján érvényesíthetô. Nekünk védônôknek al-
kalmazkodni kell a társadalmi változásokhoz, s
ezek az új kihívások izgalmasak, fejlôdésre
ösztönöznek, azonban:

„Embert egyenként és csoportosan a maga
hasznáról felvilágosítani a legnehezebb felada-
tok közé tartozik.”

A védônôi szolgálat területi elv alapján
mûködik. Tahitótfaluban a községet Karnevál-
né Székely Erzsébet és Tomasevits Sándorné
védônôk látják el.

Cím: 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 30.
Telefon: 26/385-873
Tahitótfaluban az elmúlt évben 47 fô váran-

dós anyát vettünk nyilvántartásba.
2004. áprilistól dr. Dobos György (Buda-

pest Szt.Rókus kórház) nôgyógyász látja el a
területi várandós anyák gondozását minden
harmadik kedden 1200 órától.

A születések száma emelkedô tendenciát
mutat a területen. A védônôi nyilvántartás sze-
rint 56 gyermek született.

Születésszám éves alakulása Tahitótfaluban:
1999 40 fô
2000 54 fô
2001 54 fô
2002 60 fô
2003 63 fô
2004 56 fô

2004 12. hó létszáma (be- és elköltözéssel):
0-1 évesek száma 54 fô
1-3 évesek száma 127 fô
3-6 évesek száma 139 fô
6-16 évesek száma 613 fô

Csecsemô tanácsadás heti 1 alkalommal dr.
Szécsényi Ilona gyermekorvos vezetésével.
Megjelenések száma orvosi tanácsadáson
2004-ben:

0-1 éves 399fô
1-3 éves 240 fô
3-6 éves 244 fô
6-16 éves 427 fô

Idegen gondozási körbôl 243 fô.
Megjelenések száma védônôi fogadóórán
2004-ben:

0-1 éves 234 fô
1-3 éves 131 fô
3-6 éves 93 fô
6-16 éves 53 fô

A területi gondozás, óvodai, iskolai eü. ellá-
tás, tisztasági, tetvességi vizsgálatok, veszé-
lyeztetettek fokozott gondozása védônôi mû-
ködési szabályzat szerint történik.

Felügyeleti szerv a Tisztiorvosi Szolgálat ve-
zetô védônôje.

Közvetlen szakmai felettesek a tanácsadást
végzô szakorvosok. Munkáltató Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala.

Tomasevits Sándorné védônô
Karneválné Székely Erzsébet 

védônô

Szeretettel köszöntök
mindenkit a Tahitótfalu A-
ranyszarvas Íjászok nevé-
ben. 

Szeretném néhány mon-
datban értékelni Íjászcsa-
patunk elmúlt évi munká-
ját. Az év azzal kezdôdött

számunkra, hogy rengeteg gyakorlás után az
esôs tavasz ellenére kialakítottuk az íjászpályán-
kat a biztonsági elôírások valamint az íjászver-
senyek lebonyolítási igénye szerint. Áprilisban
kipróbáltuk az elsô háziverseny keretében,
hogy milyen is egy ilyen pompázatosan szép
terepen versenyezni. A következô esemény,
melyen ismét látni lehetett bennünket, az a
Lovasegylet által rendezett majális volt, ahol
íjászbemutatót tartottunk, majd ezután május-
ban egy meghívásos verseny keretében bemu-
tatkoztunk az ország íjásztársadalma elôtt is.
Akik eljöttek, egyöntetûen állították, hogy ilyen
színvonalasan megrendezett versenyen már ré-
gen vettek részt. A következô esemény Egyesü-
letünk életében az Eperfesztivál volt, ahol be-

mutatkoztunk a rendezvényen, mint helyi civil
szervezet, mely lehetôséget kapott a rendezvé-
nyen való fellépésre, ezáltal az íjászat népsze-
rûsítésére. Ennek a nemes feladatnak nagy
örömmel tettünk eleget, mivel közhasznúsági
feladataink körébe beletartozik e szép és hagyo-
mányosan magyar sport népszerûsítése. Apro-
pó közhasznúság. A nyáron a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvánnyal karölt-
ve részt vettünk a gyermekeink nyári szünide-
jének hasznos és kultúrált eltöltését elôsegítô
programok lebonyolításában, azzal, amihez ér-
tünk, azaz a kicsikkel megismertettük az íjászat
alapjait. Ôk nagyon élvezték és bizony el kell
mondanom, hogy mi is roppant boldogok vol-
tunk, amikor láttuk az örömtôl csillogó szeme-
ket egy-egy szép lövés után. Meg kellett ígér-
nünk, hogy jövô nyáron újból fogunk jönni.

A nyáron Egyesületünk képviseltette  magát
az ország egyik legnagyobb és legnívósabb ver-
senyén a két napos Örkényi íjászversenyen, va-
lamint Szadán, ahol a Spirál Se Hunor Íjász Szak-
osztályát tiszteltük meg részvételünkkel. Innen
éremmel tértünk haza Almássy Dani jóvoltából,

aki bronzérmet szerzett. Augusztus végén újabb
háziversenyt tartottunk ráhangolódási célzattal,
mert azután eljött a szeptember, mely idôjárási
szempontból teljesen alkalmas volt egy újabb
színvonalas verseny megrendezésére. Aki már
járt nálunk, az tudta, hogy mire számíthat, vi-
szont az egyre bôvülô kapcsolataink révén sok
új arc húzgálta ki a célokból a vesszôit. Minden
téren sikeres versenyünk után látogatást tettünk
Grózer Csabánál, Magyarország egyik leghíre-
sebb íjkészítôjénél. A szabadtéri szezon lezárása-
ként Örömíjász háziversenyt rendeztünk, ahol
az volt a feltétel, hogy mindenki hoz magával
egy célt, ô mondja meg, hogy milyen távolságra
kell lôni róla, és persze a célzást lehetett nehezí-
teni is. Eszméletlen dolgokra képesek az íjásztár-
saim: lôttünk libikókáról, hintalóról, lôttünk fák
között lengô almára, lôttünk „ablakon” át „lôpo-
ros hordóra” és egyebek közt lôttünk magas-
lesrôl tojásra, melyet egy kacsa alól kellett kilôni. 

Ezeken a háziversenyeken tud egységgé
kovácsolódni a csapat, ezért aztán szívesen ren-
dezünk hasonló eseményeket. 

A tél beállta megint csak fedett helyen talált

Védônôi beszámoló 
a 2004. évi munkáról

Nagyon örültem, hogy mindjárt az elsô
alkalommal ekkora volt az érdeklôdés a
frissen indult szoptatós csoportunk iránt.
Kicseréltük a tapasztalatainkat, oldott lég-
körben beszélgettünk. A következô alka-
lommal is várlak szeretettel titeket a gyer-
mekeitekkel együtt, amely február máso-
dik csütörtökjén, vagyis 10-én lesz 1000

órától 1130-ig az Anya és Gyermekvédelmi
Tanácsadó várójában. 

Témája: Az anyatejes táplálás jelentôsé-
ge; Miért legjobb az anyatej?; Miért szop-

tassunk?;  Szoptatás: az egészséges táplá-
lás; Kutatások bizonyítják az anyatej fen-
sôbbrendûségét.

A belépés továbbra is ingyenes.
Szórólapjaink ki vannak függesztve a Ta-

nácsadóban és a Gyermekorvosi rendelô-
ben is.

Szívesen segítek, bármi probléma adó-
dik a szoptatással kapcsolatban: 06-20-
383-6519.

Kovács-Deme Zsoltné (Evelyn)

Kedves Kismamák, Édesanyák és Babák!

Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület rovata
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Emléket szeretnénk állítani azoknak a
kiemelkedô tudású hazánk fiainak, akik
a lótenyésztés, hadászat, versenyzés terü-
letén maradandót alkottak. Az elsô ilyen
személy Mátyás király.

Igazi géniusz volt uralkodása alatt a lóte-
nyésztést, hadsereg szervezést, kocsizást a
kor legmagasabb szintjére emelte.

Mátyás király fekete serege, az akkori vi-
lág egyik legerôsebb hadserege volt. Gya-
logság mellett ütôképes nehézlovasságból
és nagyszámú könnyûlovasból állt.

Érdekes lovasságtörténeti dokumentum
Mátyás levele Ferdinánd nápolyi királynak.
Ebben megköszöni az udvarába küldött
lóidomárt. „…Kegyességed egy lóidomárt
küldött hozzánk levél kíséretében, mi ezt
az embert nem kértük, még csak nem is
nélkülöztük. Nem titok, félvilág elôtt nyil-
vánvaló tény, hogy fegyvert forgatva nôt-
tünk fel, gyakran és sok néppel, nemzet-
tel hadakoztunk, de akár törökkel, akár
keresztényekkel vívtunk csatát – ma-
gunk szelídítette lovakon – mindig sze-
rencsével jártunk. Itthon nevelt és betört
lovainkkal gyôztük le a vlachokat, ver-
tük meg a szerbeket és hódítottunk meg
minden szomszéd népet: mindezt saját
lovainkkal vittük véghez becsülettel…”

Kevesen tudják, hogy a huszárság kialakí-
tása is Mátyás nevéhez fûzôdik. A királyság
déli határain bukkantak fel azok az irregu-
láris könnyûlovasok, akik eredményesen
vették fel a harcot a török lovasokkal, a
szpáhikkal. Szabadcsapatok lévén nem volt
idegen számukra a rablás. Nevük, a délszláv
„gursor” (rabló) is erre a tevékenységre
utal. Mátyás reguláris csapatokba szervezte
ôket, nevüket elmagyarosítva „huszár”-rá
alakította. Huszárság fejlôdése a török
idôkben bontakozott ki. Híres gyôzelmük
Kinizsi Pál vezetésével az 1474-es sziléziai

hadjárat, ahol a hétszeres túlerôben lévô
ellenséggel szemben álltak helyt.

Mátyás király idejében, a Kocs község-
ben élô kocsigyártók készítették ezt az
elmés „kocsi szekeret”, amely annyira nép-
szerû lett Európában, ahogy elnevezése
szinte minden nyelvben megtalálható. 

A német kutshe, az angol coach, az olasz
cocci, a svéd kush, mind egy Komárom
megyei község nevét emlegetik.

Nógrády Gábor, 
TLSE titkára

Tahitótfalui Lovas Sport Egylet

Híres magyar
lovasok

Lovas Egyletünk a
2004-es évet szokásos
szilveszteri bál rendezé-
sével zárta. Csak ízelítô-
ül egy pár mondat a fel-
kínált ételekbôl:

Ropogós malacsült, szezámmagos pulyka,
rántott gomba fejek hagymás burgonyával és
káposztával. Utáni isteni somlói galuska.

Éjfél után finom lencse leves füstölt kol-
básszal, bécsi bôrôs virsli. Ezenkívül italok
minden mennyiségben.

Lovasaink a vegetáriánusokra is gondoltak.
Felkértük Szikla Gyula mester szakácsot, aki
indiai és kínai fûszerekbôl kreált húsnélküli
étkeket. A kulináris élvezeteken túl pazar

hangulatban zártuk az óévet. Fogadalmat tet-
tünk, hogy a 2005. évi szilveszteri bált Tahi-
tótfalun rendezzük meg.

���

Magyar Lovas Szövetség fogathajtó Szak-
ága írásban tájékoztatta Lovas Egyletünket a
2004 évi fogathajtó versenyzôk minôsítésé-
rôl. Gubacsi József az országos ranglista tize-
dik helyén végzett.

Ehhez a nagyszerû teljesítményhez szívbôl
gratulálunk, mert olyan nagy neveket tudott
megelôzni, mint Fülöp István vagy Pap Albert.

Nógrády Gábor
TLSE titkára

Tahitótfalui Lovas Sport Egylet híreibennünket, itt készülünk a következô idényre,
mert ebben az esztendôben komoly terveink
vannak a versenyzést illetôen.

Decemberben tartottuk az évzáró közgyû-
lésünket, ahol az elmúlt év legjobbjait díjaztuk.

Engedjék meg, hogy bemutassam Tahitótfalu
2004. évi legjobb íjászait: Kubanek Kriszta, Al-
mássy Dániel, Fábián Jánosné, és jómagam. Azt
azért szeretném azonban elmondani, hogy ez a
kiemelés szigorúan a versenyeredmények alap-
ján készült és látva a társaság odaadását, ez a sor-
rend jövôre teljesen más lesz. Minden tagtársa-
mat dicséret illet. Örömmel értesítem Tahitótfalu
polgárait, hogy Egyesületünk taglétszáma 39 fô,
ami ugyan nem egy tömegbázis, de talán nem is
olyan kis létszám.

2005-ben is szeretnénk tevékenyen részt ven-
ni a falu életében, szeretnénk Tahitótfalu nevét
öregbíteni szerte az országban és idehaza is
mivel két nyílt orszgos versenyünk május 14-én
és szeptember 3-án lesz. Természetesen min-
den érdeklôdôt továbbra is várunk szeretettel.

Engedjék meg, hogy sikeres esztendôt kíván-
jak mindenkinek 2005-re az íjászok és a magam
nevében is. 

Képiró Gábor

2 0 0 5 .  F E B R U Á R
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Mind több asszony állt munkába a környe-
zô üzemekben, üdülôkben. Az óvoda iránti
igény évrôl, évre növekedett. Felvételi bi-
zottság alakult, ahol közösen döntöttünk,
hogy ki kerüljön be az óvodába. Gyakran rá-
galmaztak meg igazságtalanul. Ebben az idô-
ben volt egy nagyszabásúnak mondható ma-
gánkezdeményezés Borbély János bácsitól. Az
ô unokája sem jutott be az óvodába. Nem
vádaskodott, hanem a nyakába vette az egész
falut. Házról házra járt, és felajánlásokat gyûj-
tött társadalmi munkára, hogy bôvítsék az
óvodát. Sok felajánlást gyûjtött össze, amit
aláírásokkal igazoltak. Volt, aki pénzt ajánlott,
volt, aki fuvart, kétkezi munkát. Senki nem
utasította el. Ezt benyújtotta hivatalosan a ta-
nácshoz, de még válaszra sem méltatták.

Végre, 1963-ban állami támogatással meg-
épült a harmadik terem. A régi épületet is
felújították. Kicserélték az ajtókat, ablakokat.
A hajópadló helyébe parketta került. A folyo-
són a korhadt faoszlopok helyére tégla oszlo-
pokat építettek. Az öreg nagykaput és kisajtót
szép kovácsoltvas kapura cserélték… Ekkor
került bevezetésre a központi fûtés is.

Mind a három terembe lambéria került kör-
be a falra, nagy örömömre. Ugyanis állandó
bosszúságot és gondot okozott az öreg mál-
ladozó vakolat. Hiába festettek olajlábazatot
körbe, az nem tartott sokáig, hamar lekopott,
kitöredezett. Nagyon csúnya volt, ápolatlan
benyomást keltett. Különösen a kis teremben
okozott sok gondot. Magyarországon még
nem lehetett tapétát kapni, de külföldön járva
láttam, hogyan kerül a falra. Erre felbuzdulva
kitaláltam, hogy a kis terem olajlábazatát le-
tapétázom az akkor nagyon divatos méteres
falvédô papírral. Persze tapéta ragasztó sem
volt, de az sem volt akadály. Bekevertem egy
nagy tál csirizt, azzal ragasztottam fel a pa-
pírt… Büszke voltam a találmányomra. Annál
szomorúbb volt másnap az a látvány, ami fo-
gadott. A legtöbb helyen elengedett a papír a
vakolattal együtt. Nem lehetett visszaragasz-
tani, le kellett szedni, vakarni az egészet. Még
csúnyább lett a terem…

A folyosó végében egy meredek lépcsôt
építettek, ami az udvarra vezetett le. Ezt nem
lehetett használni, mert balesetveszélyes volt.
Pár év múlva ezt a lépcsôt beépítették, és a
helyén alakították ki a felnôtteknek a WC-ét.
Ekkor alakult ki kisebb módosítással az iroda
is. A mostani iroda két kisebb helyiségbôl állt.
Kiverettem a közfalat. A konyha felôl volt egy
ajtó és a terembe is vezetett egy, azokat is
kivetettem. Ezáltal felszabadult három ajtó.
Az ajtókért cserébe végezte el a kômûves a
munkát. Huszonöt férôhellyel bôvült az óvo-
da, de ez sem volt elegendô..

Országos rendelet volt a körzetesítés. Ahol
kevés volt a gyermekek száma, egy nagyobb ok-
tatási intézményhez csatolták az óvodát, iskolát.

Harmincnyolc év a tahitótfalui óvodában  (6. rész)

Tahitótfalun gyarapodott a gyermekek szá-
ma, Kisorosziban pedig rohamosan csökkent.
Ezért oktatás terén Kisoroszit Tahitótfaluhoz
csatolták. Az újonnan épült Kisoroszi óvoda
kihasználatlanul mûködött. Így került sor
arra, hogy azokat az óvodásokat, akiket férô-
hely hiányában nem tudtunk felvenni, azok
évekig a Kisoroszi óvodába mehettek. Az a
busz, ami az iskolásokat szállította, az hozta,
vitte az óvodásokat is. A gyermekek kíséretét
nekünk kellett biztosítani.

Az óvoda iránti igény tette szükségessé,
hogy Tahiban felépüljön az óvoda. Már termé-
szetes volt, hogy minden édesanyából dolgo-
zó nô lett.

Lassan gyarapodott az udvar felszerelése is.
Segítséget kértünk a szülôktôl, elsôsorban az
apukáktól. Megvettük a vasanyagot a mászó-
kákhoz, csúszdákhoz, és az apukák meghe-
gesztették. Az udvart három részre osztottuk,
minden csoportnak volt területe. Az óvónôk
igyekeztek a területükön játék alkalmatossá-
got kialakítani a szülôk segítségével. Az öreg
gyümölcsfák helyére az iskolások segítségével
fákat ültettünk. Azok lombosítják be az udvart
most is.

Harmadszor 1974-ben lett a kert felbolygat-
va. A községek megépítették a központi vízhá-
lózatot. A vizet Tahiból vezették át a híd alatt,
s az óvoda kertjén keresztül jutott a faluba.
Akkor kellemetlen volt, mert újból rendezni
kellett a terepet. Késôbb ennek a hálózatnak
köszönhettük, hogy az óvoda kertje egyben
maradt. Ugyanis a tanács a kert végébôl akart
egy házhelyet biztosítani egy pedagógusnak.
Mikor ezt megtudtam, hiába beszéltem az ak-
kori VB tagokkal, hogy ne szavazzák meg ezt
a határozatot. Valaki tanácsára a szentendrei
vízgazdálkodásnál jelentettem be a tanács
szándékát, ahol megnyugtattak, hogy arra a
területre nem lehet építkezni. Így maradt egy-
ben a kert.

A babaház még 1963-ban épült meg, a
megmaradt építési anyagokból.

Továbbra is gond volt a gyermekek leve-
gôztetése sáros idôben. Segítség volt az idô-
közben megépült járda a Petôfi utcában. Leg-
alább ezen a részen lehetett sétálgatni. A
kertbe csak akkor tudtunk kimenni, ha fagyos
volt a föld, vagy ha már felszáradt a talaj. Így
is sáros lett a gyermekek cipôje. Amíg nem
vezettük be a cserecipôt, addig a dadusok
sárkefével kefélték le a gyerekek cipôit. Nem
kis ellenállásba került a cserecipô bevezetése.
Elhangzott az is, hogy minek egy falusi óvo-
dában vikszelt padló és cserecipô. Praktikus
divat volt a hócipô, ami gumiból készült és a
rendes cipôre kellett ráhúzni. Erôs fizikai tel-
jesítmény volt húsz, huszonöt hócipôt fel-
húzni naponta, amikor kimentünk levegôzni,
vagy sétálni. Egyik alkalommal szólt egy kis-
lány, hogy ez nem az ô hócipôje. Persze már

akkor szólt, amikor mind a kettô a lábán volt.
Nagy sóhajtással lehúztam a cipôrôl a hóci-
pôt, mikor folytatta, hogy ez a testvéréé, de
mára kölcsön adta neki, mert a testvére nem
ment aznap iskolába.

Az udvar betonozása 1986-ban történt.
Kosik Lajosné hozta a hírt, hogy egy ismerôse
a szentendrei laktanyából felajánlotta, hogy
társadalmi munkát végeznének a kiskatonák.
Egy építô brigád. Tudunk-e munkát adni ne-
kik. Mintha egy jó tündér kérdezte volna
meg, hogy mi a kívánságom. Mindjárt az ud-
var betonozására gondoltam. Az anyagot és a
katonák ellátását nekünk kellett biztosítani.
Szerencsémre a tanácsnál Horváth Istvánné is
támogatta a kezdeményezést. Biztosította az
anyagot. Bejártam a szomszédokat, ki tud ne-
künk kölcsönözi betonkeverôt, talicskákat,
lapátokat, kábelt a hétvégekre. Gond volt az
étkeztetés. Itt már nem mûködött a konyha. A
végén a szülôkkel beszéltem meg, hogy a Szü-
lôi Munkaközösség (SZMK) pénzébôl ven-
dégeljük meg a katonákat. Megint csak a
technikai dolgozókra hárult a nagyobb mun-
ka. Ôk fôztek, mosogattak a katonákra, felál-
dozva három hétvégüket. Egy pár anyuka is
segített.

Baranyai Béláné nyugdíjas vezetô
óvónô visszaemlékezései 

(folytatjuk)
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Az Együtt Gyermekeinkért Egyesület 1999.
évi megalakulása óta szervez rendezvényeket
elsôsorban a tahitótfalusi gyerekeknek.

2004-ben szervezett programjaink:
– Csodák Palotája interaktív kiállítása Tahi-

tótfalun
– Gyermeknapi majális a tahisi óvodában
– Kézmûves foglalkozások az óvodákban
– Mikulás látogatás Tahiban és Tótfaluban.

Kezdeményezésünkre létrejött civil össze-
fogás keretében megvalósuló programsoro-
zat a Nemzeti Civil Alapprogram nagymér-
tékû támogatását is elnyerte.

Az elmúlt évben második alkalommal fo-
gadhattuk a személyi jövedelemadó 1%-os
felajánlásait. Íly módon 144.422 forint
felajánlás érkezett számlánkra, amelyet ezú-
ton is köszönünk támogatóinknak.

Kérjük támogassa Egyesületünk céljainak meg-
valósítását, ajánlja az Együtt Gyermekeinkért
Egysületnek személyi jövedelemadója 1%-át.

Adószámunk: 18685406-1-13
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Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy a
DMRV Rt. által üzemeltetett víziközmû-
vek esetében a többségi tulajdonosi jogo-
kat gyakorló Környezetvédelmi és Vízü-
gyi Miniszter döntése értelmében (23/2004.
[XII.16.] KvVM rendelet) 2005. január 1-
ével a víz- és csatorna szolgáltatás díjai
megváltoznak.

Az állami tulajdonú ivóvíz- és csatorna-
szolgáltató társaságok 2005. január 1-tôl
áttérnek a kéttényezôs díjrendszer alkal-
mazására.

A változás lényege: a számlán megjele-
nô végösszeg két részbôl tevôdik össze:

• a fogyasztástól független alapdíjból
• és a fogyasztással arányos köbméteren-

kénti vízfogyasztási, illetve csatorna-
használati díjból.

A módosításra azért volt szükség, mert
a víz és csatornaszolgáltatás költségeinek
jelentôs része független attól, hogy a fo-
gyasztók ténylegesen mennyi ivóvizet
használnak, illetve mennyi szennyvíz

kerül elvezetésre. A hálózat mûködôké-
pességét, a megfelelô színvonalú szolgál-
tatást az év minden napján, minden fo-
gyasztó számára biztosítani kell függet-
lenül attól, hogy ténylegesen igénybe ve-
szik-e azt, vagy sem.

Az eddigi egytényezôs díjrendszerben
minden fogyasztó az igénybevett szolgál-
tatással arányosan járult hozzá ezekhez a
költségekhez. Tehát az állandó lakosok,
akik a hálózatot egész évben használták,
relatív magasabb fajlagos összeggel  járul-
tak hozzá az üzemeltetés állandó költ-
ségeihez, mint azon fogyasztók, akik csak
törtidôszakban vették igénybe a szolgál-
tatást (pl. idényfogyasztók), vagy nem is
vették igénybe, holott a szolgáltatás
igénybevételének feltétele részükre is
folyamatosan biztosított.

A DMRV Rt. által üzemeltetett állami
tulajdonú víziközmûvek esetében 2005.
január 1-tôl minden víz és csatorna-
hálózatra rácsatlakozott lakossági fo-
gyasztó havonta fix összegû alapdíjat fi-
zet, melynek mértéke:

• ivóvíz szolgáltatásnál 160 Ft+15% ÁFA
• csatorna szolgáltatásnál 220 Ft+15% ÁFA

és m3 díjat (változó díj), melynek mértéke:

• ivóvíz szolgáltatásnál 181 Ft/m3

+15% ÁFA
• csatorna szolgáltatásnál 167 Ft/m3

+15% ÁFA

Összehasonlításhoz az állami tulajdonú
szolgáltatók 2005. évi díjai:   

Az alapdíj bevezetése lehetôvé tette,
hogy  2005. évben – az infláció ellenére –
ne emelkedjen a köbméterenkénti vízfo-
gyasztási és csatornahasználati díj. Tehát
2005-ben is a 2004. évre érvényes köb-
méterenkénti víz- és csatornadíjat szám-
lázzuk a fogyasztóknak.

Az indokoltan felmerülô többletköltsé-
gekre az alapdíj nyújt fedezetet (pl. villa-
mos energia 8 %, bérfejlesztés 6 %, anyag-
ár növekedés 1-2%).

Tájékoztatom, hogy a vízterhelési díj
mértéke a DMRV Rt. által üzemeltetett ál-
lami tulajdonú víziközmûvek esetében az
elôzô évvel azonosan, minden fogyasz-
tóra egységesen továbbra is 10 Ft/m3+
ÁFA mely a környezetterhelési díjról
szóló törvény értelmében a költségvetés-
be kerül befizetésre.

Duna Menti Regionális Vízmû Rt. Vác
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Apróhirdetések

Téli vásár a Topán cipôboltban!

2005. II. 7-tôl a készlet erejéig dzsekik,
bokacipôk, pulóverek, blúzok 30-50%
kedvezménnyel.

Matáv, Vodafon, Westel, Pannon feltöltô-
kártyák, Kodak fimek árusítás, elôhívása.
Tahitótfalu, Hôsök tere 
Telefon: 06-30913-7965

MIHALIK
DÉNES

KÔMÛVES MESTER

Tahi, Bartók Béla utca 13.
Telefon: 06-26/386-916

06-20/9458-821

Teljes kivitelezés!
Felújítás, tatarozás, 

villany, víz, fûtés 
és egyéb szakipari 

munkák.
Drywitt homlokzati

hôszigetelô rendszer.

Ivóvíz Ivóvíz Csatorna Csatorna 
alapdíj, fogyasztási alapdíj, fogyasztási

fogyasztási díj fogyasztási díj
helyenként (Ft/m3) helyenként (Ft/m3)

(Ft/hó) (Ft/hó)

Duna Menti Regionális 
Vízmû Rt. (Vác) 160 180 220 167

Dunántúli Regionális 
Vízmû Rt. (Siófok) 150 283 260 417

Északdunántúli 
Vízmû Rt (Tatabánya) 152 237 112 161

Északmagyarországi 
Regionális Vízmûvek Rt. 147 257 181 326
(Kazincbarcika)

Tiszamenti 
Vízmûvek Rt. (Szolnok) 156 389 130 306

Vízdíj-változások a 2005-ös évben
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TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

Tel../fax: 26-585-134, 
30/900-1975, 20/556-4663

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

KEDVEZÔ ÁRAK! KEDVEZÔ ÁRAK! KEDVEZÔ ÁRAK!

8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
GÁZ, VÍZ, FÛTÉS SZERELVÉNYBOLT

Tahitótfalu, (bent a szigeten) Szabadság út 15. 
Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)

AKCIÓINK:
• RADEL acél lapradiátor lista ár-19%
• TEKA konyhai beépíthetô készülékek szett akciója 

-20% Móra gáztûzhely
• BUDERUS kombi turbós 24 kW 170.000,- Ft, 

VIESSMAN kombi turbós 24 kW 220.000,- Ft
• Renova Star és BAXI Mein kéményes 24 kW 

kombi 116.000,-Ft, turbós 138.000,-Ft
• HAJDU villanybojler 120 l-es 36.500,-Ft
• FERROLI Tantaqua 30 kW öntöttvas álló gázkazán 100 l-es

beépített tárolóval 295.000,-Ft, 23 kW-os 273.800,-Ft
• TEKA mosogatók
Minôségi termékek kedvezô áron:
• Alföldi mosdók Wc-k, Kludi Mofém, Grohe, Hansgrohe

csaptelepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok,
(Ravak, Sanplast)

• Keringetô szivattyúk (Grundfos 25/60 22.350,-Ft 
Halm (német) cirkóba szerelhetô 19.900,-Ft)

• Senco szénmonoxid érzékelô elemes 15.400,-Ft, 
vezetékes 11.800,-Ft

• Viega gázpress és viega forrasztós rézidomok, ötrétegû
csövek idomok

• HÍVJON: telefon, fax: 26-386-721, 06-30-9515-484

Nyitva tartás: h-p.: 730-1630, szo.: 730-1200

Kivitelezô kiválasztását megkönnyítjük! Jöjjön, igyon meg
egy forró csokoládét és közben nézzen szét nálunk!

KEDVEZÔ ÁRAK! KEDVEZÔ ÁRAK! KEDVEZÔ ÁRAK!

Schindler

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Fûrészelt tölgy vágott 1 150,-Ft/q
Fûrészelt akác vágott 1 250,-Ft/q

Akácoszlop

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

DUNAKANYAR  
INGATLANCENTRUM
Közvetítô és értékbecslô iroda

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás,
értékfelmérés és ingatlanforgalmi
tanácsadás!

� Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni
bemutatását munkatársunk végzi. 
Teljes körû az ügyintézés! 

� Irodánk ügyvédje a Megbízóink részére
az adás-vételi szerzôdéseket költség-
mentesen elkészíti!   

� Házának, telkének eladását bízza szak-
emberre! Vevôinknek eladó házakat,
telkeket keresünk!

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fô) út 125.
tel./fax: 06-26-381-431   Mobil: 06-20/ 9834-796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

FIGYELEM!
Felújítottuk a falu Fôterén lévô zöldség-gyümölcs 

üzletünket. Kibôvített árukészlettel

• primôr zöldségek, egzotikus déli gyümölcsök, 
aszalt gyümölcsök,

• friss kenyér és pékáru

várjuk kedves régi és új vásárlóinkat!

Tahitótfalu Fôtér
Nyitva tartás: hétfôtôl-péntekig 6-18-ig

szombaton 6-13-ig
vasárnap 7-11-ig

2 0 0 5 .  F E B R U Á R
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Waldorf-óvodát szervezünk
Mi, szülôk a negyedik Waldorf-intézményt kívánjuk létrehozni a
Dunakanyarban. A szentendrei óvoda, a pilisszentlászlói óvoda és
iskola után Leányfalun vagy környékén is szervezünk egy óvodát,
amit a Szentendrei Waldorf Alapítvány mûködtet.

A Waldorf-óvodák hármas követelmény-rendszernek felelnek meg.
Elôször is szülôi kezdeményezés hozza ôket létre. A már meglévô,
hagyományos óvodák és az önkormányzatok támogatása nagy
kincs. Másodszor: a Waldorf-pedagógia filozófiai alapja a Rudolf
Steiner nevéhez fûzôdô antropozófia. Errôl azonban egyáltalán
nem esik szó a gyerekekkel töltött mindennapok során, a peda-
gógusok megélik azt. A kicsik szeretetteljes légkörben tanulnak ön-
állóan gondolkodni, alkotni. Vezetett és kötetlen játék, kézmûves-
ség, mozgás (euritmia) útján ismerkednek önmagukkal, környeze-
tükkel és a közösségi élet szabályaival. A játékok és a berendezési
tárgyak mind természetes anyagúak, szín és formaviláguk szárnyra
kelti a képzeletet. A napi, heti és éves ritmus (a hét minden napjá-
nak saját étele, kézmûves foglalkozása van), a visszatérô ünnepek
keretezik a gyerekek életét, biztonságot adva nekik. És fôleg: az
óvónô ôszinte és teljes odafigyeléssel vezeti-kíséri ôket. Nem a tel-
jesítmény-, inkább a szeretet központúság jellemzi, ami ugye nem
mérhetô számokkal. Harmadrészt: a Waldorf-óvodák megfelelnek a
törvényi követelményeknek is, nevelési programjukat választhatja
nem alternatív intézmény is. Az óvónôk rendelkeznek állami és Wal-
dorf-óvónôi képesítéssel.

Mi, szülôk most már minden kedd délelôtt találkozunk, egyre szoro-
sabb közösséggé formálódva…Jelenleg alkalmas eladó vagy bérbe
adó házat keresünk a fôúthoz közel. Egy szinten 80-100 m2 alapte-
rületre lenne szükség. Fontos a környéken a jó parkolási lehetôség
is. Örömmel várunk minden ötletet, javaslatot, és legfôképp lelkes
szülôt!

Bor Anita: 06-30-856-3352 • Orsolyák Györgyi 06-30-461-0868

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.

Látogassák meg a 11-es fôút mentén 

SZERELVÉNY SZAKÜZLETÜNKET
ahol tervezéssel, kivitelezéssel, 

szaktanácsadással egybekötve vásárolhat 
víz, gáz, fûtés és villany szerelvényeket és

készülékeket.

Dunakanyar-Szerelvény Kft.
Tahi, Visegrádi út 52.

Tel: 06-26/585163, 06-30/4306533

Nyitva tartás:
Hétfô-péntek: 700–1700-ig

Szombat: 830–1200-ig
ÜGYELET: este 1900-ig (tel: 06-30/430 6533)

Téli szolgáltatásunk:
Cserélje le a régi fûtôtesteit 

lapradiátorokra
vásárlás és beszerelés egy-két nap alatt egy

helyen.

Ízelítô LISTAÁRAINKBÓL, melyek az áfát is 
tartalmazzák

Termék Listaár (bruttó)

Lapradiátor 22K – 600 magas /   400 hosszú (KORAD) 7 329 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas /   600 hosszú (KORAD) 9 662 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas /   800 hosszú (KORAD) 12 530 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1000 hosszú (KORAD) 15 548 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1200 hosszú (KORAD) 17 635 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1400 hosszú (KORAD) 20 499 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1600 hosszú (KORAD) 23 357 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1800 hosszú (KORAD) 26 010 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 2000 hosszú (KORAD) 28 408 Ft

Lapradiátor egység csomag – UNI (légtelenítô, tartó, dugók) 726 Ft

Törölközô szárító radiátor íves – 500 széles / 1250 magas 19 774 Ft

Ötrétegû csô 16x2,0 (Haka – Svájc) – fûtés, víz 210 Ft

Ötrétegû csô 18x2,0 (Haka – Svájc) – fûtés, víz 285 Ft

Ötrétegû csô 20x2,0 (Haka – Svájc) – fûtés, víz 337 Ft

Ötrétegû csô 26x3,0 (Haka – Svájc) 744 Ft

Idomok ötrétegû csôhöz Henco, HAKA, IPA, (TH pressgép) -

Padlófûtéshez csô NÁ 20x2mm: 74,- / 195,- / 217,- / 260,- / 337,- Ft.

Vörös rézcsô félkemény 15x1 (SANCO) 444 Ft

FAR háromjáratú keverô-termoszelep 3/4" (fûtés, víz) 11 970 Ft

Lágy rézcsô 18x1 tekercsben hívjon!

Lágy rézcsô 22x1 tekercsben hívjon!

PVC - csatorna csô NÁ 110 / 2fm (I.oszt.) 930 Ft

PVC - csatorna csô NÁ  50 / 2fm  (I.oszt.) 478 Ft

PVC - csatorna csô NÁ  32 / 2fm  (I.oszt.) 266 Ft

VIEGA - profipress vörösréz rendszer, gázszereléshez -

FÉG, Vaillant, Saunier Duval, Viessmann, Buderus, Hajdú, Idropi …

kazánok, konvektorok, bojlerek

2 0 0 5 .  F E B R U Á R
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Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Móricz Zs.

út 1., tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-

078 • CSATORNA – hibabejelentô: 310-389 • ELMÛ –

Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.:

8–15-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, Kossuth L. u. 5., tel.: 312-

331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig,

pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ – MOL-GÁZ Ker. Kft.,

Nagymaros, Csillag út 4., tel.: 06 27 356-363, vevôszol-

gálat: 06 40 502-500, hibabejelentô: 06 40 502-502 •

GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, 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 – munkaszüne-

ti napokon 8–12-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.: 312-

650 • GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.:

387-060, nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGY-

SZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.:

310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel:

385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda, páros

hét péntek 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, páratlan hét

péntek 8–11; adminisztrációs rend.: hétfô 16–18, kedd,

csüt. 11–12, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 30

9216-193, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 8–11,

kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrációs

rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •

ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •

KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei

Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12., III.,

tel.: 06 1 374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ – dr.

Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 311-

581, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-

ig • MENTÔK – tel.: 104 • MUNKAÜGYI KÖZP. Szent-

endre, Szabadkai út 9., tel.: 312-788, ügyf.: hétfô, csüt.:

8.30–12-ig új jelentkezôknek, 12.30–15-ig régieknek •

OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 1–3., tel.:

503-300/482 (népességnyilv.), 503-300 (útlevél, jogo-

sítvány), 503-382 (gépkocsi) • ORVOSI ÜGYELET –

(Tahitótfalu éjszakai) 17–07 óráig, tel.: 387-030 •

ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahi-

tótfalu, 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,

Tótfalu tel.: 387-040. Nyitva: hétfô 8–12, 12,30; kedd

8–12, 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12,

12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-

082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,

tel.: 312 – 299 • RENDÔRSÉG – tel.: 107 vagy 310-233;

Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. • RENDÔRÖRS – Tahi-

tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140,

mobil 06 20 551-6248, 06 30 406-7041• RÓMAI KATO-

LIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS –

OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2., ügyf.: hétfô, csüt.

8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-731 • TAKARÉK-

SZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7,40–17-ig,

kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.: 7.40–11.30-ig • TER-

HESGONDOZÁS – Hôsök tere, minden hónap 3. keddje

13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és 505-214, ügyf.:

hétfô 13–17-ig, kedd 8–16-ig, pént. 8–12-ig • VÍZMÛ  –

Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796

Tisztelt Lapolvasó!

E lapszámtól kezdôdôen 3 hónapon át
logikai pályázatot indítunk. Minden hó-
napban 3 feladat kerül kiírásra.

Nézzük az elsô feladatsort.

l. Hogyan folytatódik a megkezdett
sorozat?

100, 101, 103, 107, 115, 122, …, …,

2. Azonos betûk azonos számjegyeket,
különbözô betûk különbözô számjegye-
ket helyettesítenek. Írja le számjegyekkel
az összeadást, ha L = 6 !

A N Y A 
+    A P A 
S Z Ü L Ô

3. Próbáljon négy egyenes szakaszt
húzni a ceruza felemelése nélkül úgy,
hogy az ábrán látható 9 pont mindegyi-
kén áthaladjon !

.       .        .

.       .        .

.       .        .

Ha sikerült megoldani (miért ne sikerült
volna, hasonló feladatokat az V. osztályos
gyerekek már megtudnak oldani), akkor
akár egy feladat megoldását is be lehet kül-
deni. Kérjük a zárt borítékot névvel, cím-
mel ellátni, logikai pályázat megjelöléssel
leadni a Polgármesteri Hivatalba. A leadási
határidô az adott hónap 25-e. BÁRKI
PÁLYÁZHAT!

Természetesen a következô kiadvány-
ban közlésre kerül az új forduló feladatso-
ra, az elôzô forduló megoldása és a nyertes
nevének közlése.

Minden fordulóban egy nyertes kerül ki-
hirdetésre. Nyertes az, aki a három feladat-
ból a legtöbb helyes megoldást küldte be.
Holtverseny esetén a lap szerkesztôbizott-
ságának jelenlétében sorsolással döntünk.

Nyeremény: önkormányzati képviselô
által felajánlott 4 x 2.500 Ft értékû vásárlá-
si utalvány, melybôl fordulónként egy-egy
kerül átadásra, s a játék végén a 9 feladat-
ból a legtöbb helyes megoldást beküldôk
között abszolút gyôztest hirdetünk.

Hasznos idôtöltést!

Maróthi Ágnes
matematika tanár

A békéltetô testület feladata:
A fogyasztók jogos bejelentésének vizsgá-

lata, az Eljáró Tanácsok Határozatai alapján
az ügyek eldöntése.

Különösen a fogyasztó és a vállalkozás
(egyéni vállalkozó, betéti társaság, korláto-
zott felelôsségû társaság, részvénytársaság,
vállalat) közötti alternatív jogvita eldöntése.

Az Eljáró Tanács az 1997. évi CLV. Fo-
gyasztóvédelmi Törvény- és az ezt módosító
2004. évi XV. törvény – elôírásai alapján
végzi el a feladatát.
A fogyasztó a panaszát:
• Szóban, írásban adhatja elô;
• A bejelentéshez szükséges – az ügyre vo-

natkozó – iratok másolata;
• A bizonyításhoz a bizonylatok – számlák,

szerzôdések stb. – annak másolatai;
• A gazdálkodók – vállalkozások nyilatko-

zatait – a panasz elutasításáról;
• Továbbá minden olyan írásbeli bizonyíték

– másolatát – melyet az ügy szempontjá-
ból a fogyasztó fontosnak tart megkül-
deni.

Részletes információt – Pest megyében a
meghirdetett fogadóórákon – a békéltetô
testület tagjaitól szerezhet.

Továbbá az interneten a következô címen
tájékozódhat: www.pmbekelteto.hu.

A Pest Megyei Békéltetô Testület – 2005.
január 1-jétôl – tartandó fogadóórái környé-
künkön:
• Pest Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelô-

ség (Bp.V. Városház u. 6.) minden héten
kedden 10-14 óráig – Solymár Árpád alelnök.

• Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(Bp. V., Váci utca 40.) minden héten kedden
13-15 óráig – Regôsné Gali Margit alelnök.

• Szentendre Város Polgármesteri Hivatal,
minden hónap elsô hétfôjén 13-15 óráig –
Szabó László MAFE delegált.

• Vác Város Polgármesteri Hivatal, minden
hónap elsô keddjén 13-15 óráig – Tóth
Zsiga Miklós MAFE delegált.

TESSÉK GONDOLKODNI!

Fogadóórák 
a békéltetô testületnél

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság
tagjai: Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor,
Szabados Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik:
havonta 1500 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán •
Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.


