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Szép idô – nagy közönség
A VII. Eperfesztivál

Önkormányzati hírek

A júniusi testületi ülésen a Szentendrei
Tûzoltóság tevékenységérôl adott tájékozta-
tót Juhászi Attila parancsnok.

14 települést látnak el, 1991-tôl hivatásos
egységként, 2002-tôl új helyen, korszerû kö-
rülmények között dolgoznak. Kivonulásaik
kisebb hányada tûzeset, a nagyobb rész közú-
ti baleset. Szakhatósági feladatokat is ellátnak.

Szentendre mellett több kisebb település,
így Tahitótfalu önkormányzata is támogatja
pénzzel is a korszerû felszerelések beszer-
zését (új autó) és az egység mûködését is.
Cserébe szívesen vesznek részt bemutató-
kon, tájékoztatókon, segítenek egyedi, spe-
ciális feladatok megoldásában is.

���

EU-s támogatás elnyerésére (AVOP keret)
mezôgazdasági út építésére pályázott önkor-
mányzatunk. A pályázat sikeres volt, 45 millió Ft-
ot nyertünk, amihez 15 milliós önrészt hozzá-
téve megépíthetjük a Kenderes-Egeres I. dûlôk
között utat, ami egyben összeköttetést biztosít a
Váci révhez vezetô út és a Kisoroszi út között.

Folytatás a 2. oldalon

Az Eperfesztivál idején áldásosan szép
idô virradt ránk. Az elmúlt év felhôszaka-
dásai helyett gyönyörû, napsütéses és csak
néha kánikulai idô kísérte a rendezvényt.

Sajnos a televízió mûsorai nem igazán
adták vissza az Eperfesztivál hangulatát. A
színpadi eseményeket rengetegen látták a
helyszínen is, de a kísérô produkciókból
szinte semmit nem mutatott be a TV. A
helyszínen nagyon sokan vették körül
még az eperlekvár fôzôket is, rengetegen
sétálgattak a vásározók sátrai körül és min-
den egyéb helyszínen is.

A tûzzománc kiállítás minden eseményt

felülmúlóan sok látogatót vonzott és sike-
rült megôrizni épen és sértetlenül a mûve-
ket a sátor és a szélvihar ellenére. A szüreti
lovas felvonulásból valamennyi helyi lovas
szervezet és magánszemély kivette a részét.

A díszített kocsik között külön érdemes
szólni az „Eperkocsiról”, amely a helyi gaz-
dák legszebb termékeivel került feldíszí-
tésre. A hintók, kocsik, lovasok, fúvósok
és „utasok” jó hangulatot teremtettek a
fesztiválparkban, ahol nagyszámú közön-
ség várt rájuk, akik a lovasbemutatót is
tapssal jutalmazták. 

folytatás a 2. oldalon

Az idei évben is eljött az évzáró napja, s
vele a nyaralás, a pihenés ideje.

Elballagtak a nyolcadikosok, akik már új
iskolájukba jelentkeztek, új terveket szônek.

Ilyenkor mi, tanárok is alaposan eltûnô-
dünk mindazon, mi mindent is végeztünk el
a gyermekekkel közösen.

„A lehullott virág hátrahagyja illatát”
mondják a japánok. Ebben az is benne van,

hogy mi is sokáig emlékezni fogunk az idei
esztendôre.

Elvégeztük a sok-sok feladatot, és mind-
annyian sokat tanultunk – még a tanárok is.

Voltak vidám és szomorú pillanataink,
voltak ragyogó sikereink és bizony kudar-
caink is.

S most lássuk milyen eredmények szület-
tek ebben az évben:

Iskolánk 319 tanulója közül 1 tanuló is-
métli évfolyamát, 16 tanulónknak van lehe-

folytatás a 3. oldalon

Iskolai hírek
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Önkormányzati hírek

Az iskolabôvítés és az útépítés kivitelezé-
séhez közbeszerzési eljárást kell lefolytat-
nunk. A képviselôtestület több ajánlattevô
közül a Pannon Kft.-t bízta meg az eljárások
lefolytatásával.

���

A rendezési tervhez kapcsolódóan meg-
alkotta a képviselôtestület a következô
rendeleteket:

• Az építészeti és természeti értékek helyi
védelmérôl,

• A reklámhordozókról,
• A zaj elleni védelem helyi szabályozásá-

ról,
• A településrendezési feladatok megvaló-

sítását biztosító elôvásárlási jog megálla-
pításáról,

• A parkolás szabályainak betartása miatt
szükségessé vált egyes intézkedésekrôl,
valamint a parkoló és rakodóhelyek
megváltásáról,

• Közmûfejlesztési hozzájárulás fizetésérôl.

���

A Szentendrei Rendelôintézet (Dr.
Dobos György) és a Védônôi Szolgálat kö-

zös szervezésében május 27-én ingyenes,
ultrahangos lakossági rákszûrésre került
sor a védônôi tanácsadóban. A vizsgálaton
37 fô vett részt.

Az „Egészséges Nemzetért” Népegész-
ségügyi Program részeként kerül sor la-
kossági szûrôvizsgálatokra. Cél: az egész-
ség megôrzése érdekében szûréssel idô-
ben felfedezni, majd eredményesen gyó-
gyítani a daganatos és egyéb megbetege-
déseket.

���

A tavaszi lomtalanítások után kérjük az
ingatlantulajdonosokat, használókat, egy-
szóval mindenkit, hogy szemetet, lomot,
sittet ne rakjon le községünk területén
sehol!

Várják ki az ôszi lomtalanítást; szállítási
napra esô ünnep után pedig az elsô mun-
kanapot.

Felvilágosító program az
általános iskolában

A védônô több mint 70 évvel ezelôtt
lépett be elôször hivatalos minôségében az
iskolákba annak kapcsán, hogy az Országos
Közegészségügyi Intézet megalakult. A zöld-
keresztes nôvérek tevékenységi körei közül
az egyik az iskola-egészségügy lett. Az elmúlt
évek alatt a munka formája és tartalma sokat
változott, de a folyamatosság soha nem sza-
kadt meg.

A Védônôi Szolgálat a prevenció jegyében
május 24-én a Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola 5. és 6. osztályaiban felvilágosító
elôadásokat szervezett.

Az elôadásokat Balázs Mihály rendôr
százados tartotta.

Szó esett a magatartási normák felállítá-
sáról, szabályokról, jogalkotásról, gyerekkori
bûncselekményekrôl, lopásokról, rongálás-
ról, graffitirôl, családon belüli erôszakról,
drogról.

Beszélgetés történt a kábítószer-törvény-
rôl és a pártfogói felügyeletrôl.

Védônôi Szolgálat

2005. júniusáig született 13 fiú, 10 leány,
összesen 23 gyermek.
Házasságot kötött ebben az évben 6 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Vaczó Mihályné, 46 éves, Szentendrei u. 65.
Bellavics Lászlóné, 75 éves, Elekfy J. u. 2.

Anyakönyvi hírek

folytatás az 1. oldalról
Az íjászbemutató közönsége ki is pró-

bálhatta a tudományát. A strandfoci és
strandröplabda szerelmesei kellemes idô-
ben vívtak egymással.

A helyi iskola zenei és táncos mûsora,
valamint a Zöldsziget Táncegyüttes mel-
lett még számos zenés-táncos produkciót
láthattunk. A koncertek elôtt a helyi és
környékbeli fiatal zenészek próbálkozásait
nagy lelkesedéssel fogadta a közönség.

A nagy koncertek közül a Bikini együt-
tes, az Operett Gála és a Roadshow Gála
vonzott nagy közönséget. A szakmai prog-
ram bár szûkkörû volt, de az epertermelés
tényleges problémái szóba kerültek, és
végre nem volt okunk szégyenkezni az
eperárusítás kapcsán sem. Az epertorták
ízét a Laki Cuki jóvoltából nagyon sokan

élvezhették. Természetesen a rendezvény
hangulatát nehéz lenne visszaadni, ezért
aki ott volt azt azért, aki nem azt, azért vár-
juk jövôre is.

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik
a rendezvény elôkészítésében és lebonyo-
lításában közremûködtek:

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-
vány, Íjász-, Lovas-, és Szabadidô-, továb-
bá az Együtt Gyermekeinkért Egyesület.

Az eperrel hozzájárulók: Vaczó Sándor,
Nógrády Gábor, Tóth László, Csörgô Mi-
hály, Rajos István, Nyikonyuk Ferenc,
Sípos Mihály, Percze Ferenc, ifj. Bándi

József, Kiss László, Angelmayer Gyula, ifj.
Verebes István, ifj. Csörgô Mihály, ifj. és
id. Nagy Lajos, Bálint András.

Készülhetünk a VIII.-ra!

Tóth János jegyzô

Szép idô – nagy közönség
A VII. Eperfesztivál
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folytatás az 1. oldalról
tôségére arra, hogy augusztusban bizonyít-
sa, lemaradását pótolni tudta.

24 tanulónk büszkélkedhet kitûnô ered-
ménnyel! Lássuk kik is ôk !

2. a osztály Hartai Györgyi
Kovács Ádám
Marton Fanni

2. b osztály Herczegh Jakab
Majercsik Nándor
Podlovics Laura
Surján András

3. a osztály Gergely Dávid
3. b osztály Ecker András

Hercegh Emese
Kecskés Szulamit

3. c osztály Borda Áron
Baranyai Márk
Szabó Kitti
Bándi Lívia

4. a osztály Rau Szidónia
Csereklye Péter

4. b osztály Balogh Bernadett
Görög Léna

5. osztály    Hartai Kornélia
6. a osztály Tóth Ákos
7. b osztály Ecker Nóra

Solymár Dominik
8. b osztály Gajdos Viktória
Gratulálunk tanítványaink kiemelkedô

szorgalmához és tanulmányi eredményéhez!

Jelentôsebb sporteredményeink:

Foci:
7.-8. osztályos leánycsapatunk a diákolim-

pia megyei döntôjében III. helyezést ért el.
5.-6. osztályos fiúcsapatunk a diákolimpia

körzeti bajnokságán II. helyezést ért el mind
teremben, mind szabadtéren.

A Góliát tornán
1.-2. osztályos csapatunk az Észak-Pest

megyei csoportban mind a téli, mind a tava-
szi fordulókban II. helyezést ,

3.-4. osztályos csapatunk szabadtéren
megyei I. helyezést ért el, így bejutott az
országos döntôbe.

A Bozsik- program keretében Szíjj Krisz-
tián 3. b osztályos tanulónk az országos
területi kiválasztó tornára jutott be.

Sakk:
Alsó tagozatos csapatunk a Diákolimpia

Pest megyei versenyén 28 induló csapat
közül az elôkelô 7. helyezést szerezte meg.

Atlétika:
Iskolánk tanulói ebben az évben is részt

vettek a Nemzetközi jelvényszerzô verseny-
ben. Kiemelkedô eredmények születtek
mind magasugrásban, kislabda-hajításban,
mind 50 illetve 75 méteres futásban is.

Felkészítô tanáruk: Turóczi Csaba

Magasugrás:
Kondor Sándor 7. osztályos tanuló

145 cm
Szilágyi Gabriella 5. osztályos tanuló

115 cm
Tóth Nikolett, 
Gláz Bernadett 8. osztályos tanulók 

115 cm

Kislabda-hajítás:
Tóth László 8. osztályos tanuló

68 m
Tóth Nikolett,
Szvetlik Julianna 8. osztályos tanulók 

40 m

50 m-es futás
Kapitány Norbert  4. osztályos tanuló

8,15 s
Alföldi Norbert 5. osztályos tanuló

8,16 s
Csereklye Mercédesz 5. osztályos tanuló

8,20 s
75 m-es futás
Kondor Sándor 7. osztályos tanuló 

10,1 s
Tóth Nikolett 8. osztályos tanuló

11,74 s

A 18. Országos Gyermek Képzô és Ipar-
mûvészeti Pályázaton iskolánk tanulói
közül

Pásztor Ivett 3. a osztályos tanuló
Arany Diplomát

Kovávs Hajnalka 8. b osztályos tanuló      
Ezüst Diplomát

Hittaller Mónika 3. b osztályos tanuló    
Bronz Diplomát nyert.

Felkészítô tanáruk: Szántó Sándor

Tanulmányi versenyeken elért eredmé-
nyeink:

A Bendegúz Magyar nyelvi levelezô ver-
senyen

Aradi Tamás 6. a osztályos tanuló 
ezüst fokozatot ért el.

Felkészítô tanára: Matus Klára

A Der Die Das Országos Német Nyelvi
Levelezô Versenyen iskolánk 14 tanulója
vett részt.

Rácz Alexandra 6. osztályos tanuló 
1. helyezést

Bognár Kinga,
Valcz Diána 6. osztályos tanulók 

4. helyezést
Dombó Gábor, 
Oláh Szeréna 8. osztályos, 
Ecker Nóra 7. osztályos,
Mile Nikolett  6. osztályos tanulók 

5. helyezést értek el.  
Felkészítô tanáruk: Fialáné Homoki Judit

A Tesztkódex Országos Levelezô Tanul-
mányi Versenyen résztvevô 14 tanulónk

közül a legjobb eredményt érték el:
Németh Nóra, Ecker Nóra 7. osztályos,

valamint Rajos Krisztián 6. osztályos tanulók.
Összekötô tanáruk: Vaczó Zoltán 

A Titok levelezôs Angol versenyen a 6. -
7. évfolyamok csapatai 97%-os átlagteljesít-
ményt értek el.

A Litterátum angol versenyen Németh
Nóra ezüst fokozatot ért el.

Felkészítô tanáruk: Lintner Andrea

Akire a legbüszkébbek vagyunk:
Ecker Nóra 7. b osztályos tanuló a föld-

rajz–biológia komplex tanulmányi verseny
országos döntôjén 4. helyezést ért el.
Budapesten a Mûszaki Egyetem Központi
épületében 2005. június 5-én megrendezett
versenyen 161 tanuló mérte össze tudását
az ország minden részébôl. Kiemelkedô
eredményéhez ezúton is gratulálunk!

Felkészítô tanára: Horányi Sándorné

A rangos eredményeket még egyszer sze-
retném megköszönni diákjainknak és az ô-
ket felkészítô minden kedves kollégámnak. 

S most lássuk zenetagozatunk mérlegét:
A zene-és tánctagozaton 109 növendék

tett sikeres záróvizsgát. Növendékeink az
iskolai és nemzeti ünnepeinken kívül még
számos alkalommal léptek fel mindannyi-
unk örömére.

Szerepeltek az Idôsek Napján, Leányfalun
és Tahiban az Idôsek Otthonában. A Nép-
házban hangversenyt adtak községünk lakó-
inak. Adventkor a katolikus és református
templomokban egyaránt szerepeltek, vala-
mint anyák napja alkalmából is.

Részt vettek a Visegrádi Zenei Napokon,
a Szentendrei Diákfesztiválon,a helyi
Eperfesztiválon.

A nyári szünetre iskolánk Sikondára –
Pécs környékére szervezte nyári táborát.
Közel 30 diákunk élvezi ott a nyár örömeit. 

Ezen kívül még számtalan lehetôségük
van diákjainknak a vakáció hasznos és tar-
talmas eltöltésére: lehetôség van lovas
táborra, kézmûves táborra, úszó és vízilab-
da táborra, valamint a hagyományos Delfin
táborra, mindenki kedvére válogathat.

Szép nyarat, jó pihenést, testi, lelki gaz-
dagodást kívánok minden kedves diákunk-
nak s az ôket nevelô kollégáimnak.

Egy kelta-ír köszöntôvel zárom soraimat:
„Mindig legyen elôtted út,
fújjon a szél a hátad mögül,
arcodat melegen süsse a nap,
földedet öntözze lágy esô,
és mindaddig, amíg nem találkozunk,
hordozzon az Isten tenyerén.” 

Iskolai hírek
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Emléket szeretnénk ál-
lítani azoknak a kiemelkedô tudású ha-
zánk fiainak, akik a lótenyésztés, hadászat,
versenyzés területén maradandót alkottak. 

Gróf  Széchenyi Dénes (szül.: 1828,
Horpács; meghalt: 1892?)

A legnagyobb magyar bátyjának, Gróf
Széchenyi Lajosnak fia egészen kivételes
érzékû és képességû lovas és hajtó volt.

1871-ben jelenik meg Pesten magyar
nyelven ADALÉKOK A LOVAGLÁS TANÍ-
TÁSÁHOZ címû, korszakalkotó felfedezé-
seket tartalmazó könyve. 1872-ben ugyan-
ezt a mûvet német nyelven  Bécsben is ki-
nyomtatták.

1872-ben gróf Széchenyi Dénes javas-
latára megalapítják a Jól Idomított Haszná-
lati Lovak Díjazására Alakult Társaságot. Ez
a társaság rendezi gróf Széchenyi Dénes
javaslatára a világ elsô nyilvános díjlovagló
versenyét, amely a modern lovassport elin-
dulásának egyik mérföldkövét  jelenti.

1895-ben a bécsi olasz követ megküldi
Széchenyi Dénes könyvének olasz fordí-
tását Frederikó Caprillinek „az olasz Pine-
rolo-Tor de Quintou-i olasz kiképzôköz-
pont lovaglótanárának, aki ezután a ló
mozgását felsô testével követi az ugrás fe-
lett, ezzel a magasságugrás teljesítményét
208 cm-re emeli. A Sankt Georg német lo-
vas újság egyik írása bizonyítja, hogy
Caprilli Széchenyi Dénes írásából merítette
újító gondolatait. A könyvet egyébként
francia nyelvre is lefordítottak. 

Gróf Széchenyi Dénes könyve két
újdonságot ír le. Az egyik „hogy a lovagol-
ni kezdô ifjak a futószáron körben mozgó
lovon labdát dobáljanak”, ezzel gyorsan,
lazán tanulnak meg egyensúlyban ülni a
lovon. A másik „hogy akadály felett nem
hátra kell hajolni", ahogy ezt addig oktat-
ták, hanem elôre.

„Mikor én lovagolni tanultam, nem volt

szokás sokat ugrani, és csak a kitanult lo-
vasnak volt szabad nagy ceremóniával a
könnyen tartott barriére-nek (akadály)
neki vágtatni; azután sok idô hagyatott
neki, hogy a történtekrôl gondolkodhassák
hozhassa azon zavaros benyomásokat, me-
lyeket kapott míg a levegôben csüggött.

Késôbb sokat és szenvedéllyel ugrattam
és meggyôzôdtem arról, hogy a módszer
mely szerint tanítva lettünk – legalább is az
ugrást illetôleg – egészen helytelen volt. Az
kívántatott, hogy a lovas barriére-en emel-
je át lovát, csaknem úgy, mint a boldogult
Münchausen, ki egyszer mocsárba süllyed-
vén, magát lovával együtt üstökénél fogva
kihúzta (…) aki úgy tanult ugrani, mint az
én tanítványaim, az ha a természettôl fi-
nom érzése vagyon és a tapasztalás neki
helyes ítéletet adott, sokkal könnyebben
fogja súlyát a körülmények szerint elôre
vagy hátra helyeztetni, mint azok, akik
nem képesek egy ugrást sem másképp ki-
ülni, mint ha nagyon hátra dôlnek,” – írja
gróf Széchenyi Dénes. Pontosan ezt „fe-
dezte fel" és mutatta be országnak-világnak
az olasz Caprilli, amikor az ugrás felett fel-
sô testével követte a ló mélyen elôre nyúj-
tott nyakát. A lovas világ a mai napig ôt te-
kinti a modern lovassport megalapítójá-
nak. 1895-ben Budapesten jelent meg
Széchenyi Dénes ESZMÉK A LOVAGLÁS ÉS
KOCSIZÁS KÖRÉBÔL címû könyve. Cím-
lapját a szerzô saját rajzai díszítik. Kitûnô
munka. Számtalan, a kor gondjainak, hely-
telen kinövéseinek megoldására vonatko-
zó javaslat olvasható a könyv lapjain. Egyes
gondolatai a mai modern fogathajtó sport
élversenyzôi számára is kitûnôen alkalmaz-
ható, eredményre vezetô javaslatokat tar-
talmaznak.

A jó könyv idôtálló.

Nógrády Gábor
TLSE titkára

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Híres magyar lovasok
A Vecsésen május 27-29 között megren-

dezett verseny nemzetközi volt, így sok
külföldi versenyzô is indult. A résztvevôk
között egyes-, kettes-, négyes- és póni foga-
tok indultak.

A kettesek mezônye meg volt osztva oly
módon, hogy egy részük a nemzetközi ver-
senyben indult, másik részük pedig az orszá-
gos bajnokság pontjaiért vetélkedett. Gubacsi
József az országos bajnokságban indult, míg a
válogatott hajtók a nemzetközi versenyzôk
között. A díjhajtás során jó pontokat kapott a
vegyes, magyar és külföldi tagokból álló bírói
testülettôl. A maraton verseny kicsit gyen-
gébbre sikerült. Ennek oka, hogy a pálya tala-
ja mély homokos volt és a lovak igen elfárad-
tak a nagy hôségben a verseny végére.

Az akadályhajtás során kevés hibapontot
kapott versenyzônk és ennek köszönhetô-
en megnyerte ebben a csoportban az
összetett versenyt. Gratulálunk!

A versenyt falunkból is többen megtekin-
tették és szurkolásukkal segítették a Guba-
csi csapat tagjait és a lovakat. Egyesületünk
tagja Papp Károly leendô versenyzônk,
mint akadálybíró volt jelen a versenyen.

A következô versenyek idôpontja: Kecs-
kemét, június 24-26., Szilvásvárad július 28-
31. Hívjuk és várjuk  az érdeklôdôket min-
den versenyre, hogy együtt szurkolhas-
sunk. Ha valakit érdekel bármi a fogathaj-
tással kapcsolatban vagy a versenyekrôl,
keressen meg! (tel.: 06-70-621-2735)

A vecsési verseny után egy héttel falunk-
ban is nagy rendezvény került lebonyolí-
tásra, amelyen egyesületünk lovasai is részt
vettek. Volt kettes-, négyes-, valamint ötös
fogat, ezenkívül csikósok és lovasok emel-
ték a felvonulás színvonalát az epres lá-
dákkal megrakott kocsik mellett. Sajnos eb-
bôl a televízióban keveset láttunk viszont.

Fábián Csaba, TLSE sportbizottság

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Tahitótfalui gyôzelem
a vecsési versenyen

Országos jelentôségû rendezvénynek
adott helyszínt Tahitótfalu és az Eperfeszti-
vál. Civil kezdeményezésre az Önkormány-
zat és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Ala-
pítvány elsô alkalommal rendezte meg a
Diákalkotók 1. Országos Tûzzománc Pályá-
zatát, amelyre 32 iskola nevezett  474 pálya-
munkával többek között Debrecenbôl,
Kazincbarcikáról, Bajáról, Szegedrôl, Csor-
náról,  stb.  Tahitótfalun immár 8 éve folyik
tûzzománc oktatás Szántó Sándor festô- és
tûzzománcmûvész vezetésével. Számtalan

országos és nemzetközi díj dicséri közsé-
günk tûzzománc-körös tanulóinak szorgal-
mát.

A kiállításra csak gondos válogatás után
kerülhettek a képek, ékszerek, dísztár-
gyak. A Fabók Gyula, Munkácsy-díjas festô-
mûvész vezette helyi mûvészekbôl (Fábián
János, Szônyi Zsuzsa, Tamás Mária, Weg-
roszta Gyula) és az alapítvány képvise-
lôjébôl (Bozóki Sándorné) álló zsûri alapos
mérlegeléssel és kellô szigorral biztosította
a rendezvény magas nívóját. A beküldött

pályamûvekbôl 217 darabot tartott kiállí-
tásra érdemesnek, 4 korcsoportban és 4
kategóriában 27 alkotót díjazott arany,
ezüst és bronzéremmel. A kiállítás megnyi-
tójára, valamint a díjátadóra az Eperfeszti-
vál második napján került sor. A kiállítást
Budai Mihály polgármester és Vaczó Zol-
tán, a Kulturális Bizottság elnöke nyitotta
meg. A sátorban berendezett kiállítás iránt
igen nagy volt az érdeklôdés, sok volt a di-
csérô szó: sokan szinte hihetetlennek tar-
tották azt, hogy általános illetve középisko-

Tûzzománc kiállítás – országos rendezvény Tahitótfalun

2 0 0 5 .  J Ú L I U S
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Az elmúlt hónap is-
mét eseménydúsan telt
el, mivel az Eperfeszti-
vál keretén belül  szom-
baton és vasárnap két–
két bemutatót tartot-
tunk. A visszajelzések
szerint sikeresen hajtot-
tuk végre ezeket, s talán

hozzá tudtunk járulni a fesztivál sikeréhez.
Ezenkívül felkérést kaptunk Szigetmonos-
tor Önkormányzatától, hogy a Szent Iván
napi ünnepségükön egy bemutató, vala-
mint íjásztatás keretében mutassuk be az
íjászatot. Azt hiszem itt sem vallottunk szé-
gyent. Jó kis mozgalmas délutánt tudha-
tunk magunk mögött és sikerünket  bizo-
nyítja, hogy folyamatos az érdeklôdés: hol
és mikor lehet velünk íjászkodni.

A nyári táborunk Örkényben kerül meg-
rendezésre, ahol az ország egyik legna-
gyobb és legnépszerûbb versenyén is
résztveszünk.

Apropó verseny. A májusi verseny kap-
csán adós vagyok  tagjaink eredményeivel,
mert csak az érmeseket sikerült az elôzô
számban felsorolnom. Azt hiszem, akkor

járunk el igazságosan, ha az elért eredmé-
nyeket bemutatjuk, és így szemléltetjük,
hogy ki, hogyan teljesített.

Tehát a minik között (4–8 évesig) 8
indulóból Papp Máté 1. hely 365 pont,
Csizmadi Bernát 4.hely 231 pont,  Ábrán
Emese 6. hely 193 pont és Csizmadi Donát
7. hely 191 pont.

A lány tradicionális íj kategóriában
Csereklye Nóra 196 pont 1. hely 1 induló.

A fiú tradicionális kategóriában (8–14
évesig) 12 indulóból Papp Patrik 1. hely
332 pont, Almássy Dani 6. hely 242 pont,
Ormai Balázs 9. hely 133 pont és Almássy
Matyi 11. hely 94 pont.

Nôi tradicionális kategóriában (14 év
felett) 7 indulóból Pappné Szente Erika 3.
hely 212 pont, Gaál Sándorné 4. hely 191
pont, Fábián Jánosné 5. hely 164 pont.

Férfi tradicionális kategóriában 20
indulóból Mészáros István 5. hely 305
pont,  Rácz Dániel 6. hely 301 pont, Papp
Károly 8. hely 288 pont, Vargha Balázs 9.
hely 277 pont, Almássy Csaba 11. hely 256
pont, Sipos István 14. hely 219 pont, Ku-
banek István 15. hely 208 pont, Vaczó
Zoltán 18. hely 158 pont, Csizmadi Csaba

19. hely 134 pont.
Férfi Long bow kategóriában 7 induló-

ból Mészáros Tamás 1. hely 337 pont.
Férfi reflex kategóriában 2 indulóból

Képiró Gábor 2. hely 308 pont.
Férfi csigás irányzék nélküli kategóriá-

ban 6 indulóból Hegedûs Mihály 5. hely
270 pont.

Az ôszi versenyre módosítjuk a verseny-
kiírásunkat, amely szerint ifi kategóriát is
indítunk 14 és 18 év közötti versenyzôk-
nek.

Ezek után szeretném felhívni mindenki
figyelmét, hogy a szeptemberi országos,
nyílt versenyünk idôpontja szeptember
17-re módosul.

Ezen a versenyen az íjászat befejeztével,
az eredményhirdetés elôtt Zerinváry Szi-
lárdék  lovasíjász csapata  bemutatóval fog
kedveskedni a megjelenteknek, melyet
elôre is köszönünk.

Edzéseinket továbbra is szombaton és
vasárnap du. 3-tól tartjuk az íjászpályán-
kon, melyre minden érdeklôdôt szeretet-
tel várunk. Íjat és tanácsot szívesen adunk!

Képiró Gábor

Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület rovata

lás korú gyerekek ilyen magas szinten mû-
veljék a mûvészet e nem könnyû ágát. A
rézlemez formálása, vegykezelése, majd
színezése, az égetés technikája azonban az
értô kézben mind-mind eszköze s nem aka-
dálya a tudatos alkotásnak, kiváló terepe a
kreativitásnak és önkifejezésnek. A pályá-
zatnak és a Népházban az Eperfesztivál
után még egy hétig nyitva tartó kiállításnak
nem titkolt célja volt, hogy a tûzzománc-
kultúrát megismertesse a széles közön-
séggel, hírét vigye Tahitótfalunak, valamint
rangjával, nívójával, a megmérettetéssel
elôsegítse a diákalkotók és a különféle mû-
helyek szakmai fejlôdését. Azért is fontos

az ilyen „minôsített” találkozók megrende-
zése, mert – mint ahogy a zsûri fogalma-
zott – a diákalkotók között vannak a jövô
mûvészei, a kiállítások leendô mûértô láto-
gatói és támogatói.

Reméljük, hogy a kezdeményezésnek
lesz folytatása, s hagyománnyá válva Tahi-
tótfalu tûzzománc pályázatán részt venni
és eredményt elérni rang és tekintély lesz
mind a diákalkotóknak, mind a diákalkotó-
kon keresztül a szakmának.  

A rendezvény kapcsán többek közt kö-
szönet illeti Almássy Csaba grafikust,
Kollok Alajos fotográfust, Kubanek Istvánt
és Kubanek Istvánnét, Lindmayer Esztert,

valamint a Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola közremûködô növendékeit.      

Liebhardt András
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Ebben a hónapban falunk múltjának
megismerésében Debreczeni Lajos bácsi
és felesége, Lidi néni lesz segítségünkre.

Lajos bácsi szülei, Debreczeni Mihály és
Kovács Mária, az Újsor utca (ma Dózsa
György utca) 8. szám alatt laktak. Lidi néni
szülei, Lakati Mihály és Sille Eszter, a Nagy
utcában (ma Béke úton) éltek. Lidi néni
nem felejtette el megemlíteni, hogy anyai
nagyapja Ulmból érkezett Tahitótfaluba,
mint vándor kádármester.

A bemutatkozásuk után jelenlegi házuk
történetérôl kérdeztük az idôs házaspárt.
Szüleik elbeszélése szerint, egykor az ud-

var végében egy gyermektelen idôs házas-
párnak volt egy kis háza. 1911-ben Bötkös
János és felesége, Dombó Lídia építtette a
ma is látható házat szokolyai kômûvesek-
kel. Az építéskor, a lebontott ház pincéjé-
hez igazították az új lakóház építését. A
pince ma is szolgálja vendéglátóinkat. Ab-
ban az idôben ez az épület lett az egyik
legszebb ház a faluban. A harmincas évek-
ben többen is bérelték az épületet. Lidi
néni szülei 1941-ben vásárolták meg a
házat és költöztek ide. Lajos bácsiék a hat-
vanas évek elején ikerablakra cserélték ki
az utcára nézô régi ablakokat. A díszes
homlokzatról akkor került le néhány
díszítés. Az építtetôk monogramja áldoza-
tul esett az ablakcserének, a lebontott ga-
lambos koszorús díszítményeket viszont
ma is ôrzi a házaspár. Az akkori felújítás-
kor a kiskaput is megemelték, az eredeti
kiskapu a járdaszinttel volt egy magasság-
ban. 

Megtudtuk a beszélgetés során, hogy a
ház udvarán álló eperfa már 1900-as évek
elején is vastag törzsû fa volt, ma már 150
éves fa lehet. „A szederfa nem nô gyor-
san!” – mondja Lidi néni. Érdemes volna
régi fáink számbavételét is elkezdeni.

Lajos bácsiékkal a mai utcák hajdani ne-
veirôl is beszélgettünk. A falu mai idôs
lakóinak ezek a nevek ismerôsek: Felsô
utca (Petôfi Sándor utca), Alsó utca
(Kossuth Lajos utca), Újsor (Dózsa György
utca), Kertek alja (Bajcsy Zsilinszky utca),
stb. Annak idején egy-egy utca egy meg-
határozó család nevérôl is kaphatta a ne-
vét, pl.: Lengyel utca (Gábor Áron utca).
De dûlôket, földterületeket is családok ne-
vei szerint nevezhettek pl.: Lengyel-dûlô,
Gyürki-dûlô, Debreczeni-málnás stb. A

mai Ifjúság utca „névadó” 1956-ban Bor-
bély Irénke, Szente Mária és Lajos bácsi
voltak.

A beszélgetés a régi házak építésének
módjára, anyagaira és az építôanyag ter-
melôhelyeire, elkészítésének módjára te-
relôdött. Ma is láthatjuk a régi házak kô
alapjait, vert vagy vályog falait, deszka
vagy stukatúr mennyezeteit. Vályogvetô
hely több is volt a faluban, cigány em-
berek vetették a vályogot. A vályogvetés
szakma volt, létforma. A falu kômûvesei

közül egy párat említett Lajos bácsi: Gál
Sándor, Dudás István, Ráczkevi János. Az
épületek falunkban ma már nem alkalma-
zott tetôfedô anyagai voltak a nád, a zsúp
és a zsindely. A zsindely a módosabb há-
zak, és a templom tetôzetét fedte. A házak
padozata földes volt, a kemence testének
egy kis része a házban volt, a nagyobbik
része a szomszéd udvar felé domborodott
ki, kis védôtetôvel.

Élénken él a házaspár emlékezetében
szüleik, nagyszüleik elmesélése az 1900-
ban pusztító, szinte az egész falut felégetô
tûzvészrôl. A tûz, a ma Papp Jánosék lakta
házból terjedt tovább. A viharos szél az
égô zsúpkötegeket az egyik házról a má-
sikra repítette. Lajos bácsi édesapja mesél-
te, hogy kint arattak a Martuskában aznap.
A verôceiek vagy a halászok kiabáltak át a
Dunán, amibôl ôk csak annyit értettek,

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és most
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hogy „tûz, tûz, haza, haza…!” A dombra
felmenve látták meg, hogy ég a falu.
Szaladtak haza, de már nem sokat lehetett
tenni. A tûztôl a templomtorony is ledôlt.
Lidi néni még azzal toldotta meg a tûzvész
emlékeit, hogy az ô szülikéje azt mesélte,
hogy a tûzvész után az egész országból jöt-
tek nézni a tûzvész pusztításának követ-
kezményeit (a katasztrófa turizmus sem
napjaink találmánya), de a falu nem kapott
segítséget az újjáépítéshez.

A beszélgetés folyamán szó esett a hely-
beli üzletekrôl, tulajdonosaikról, a helyi
mesterekrôl, mûhelyeik helyérôl. Vegyes
üzlete volt Kalmáréknak, Vámoséknak,
Klein néninek, Bartáéknak, Maróthiéknak.
Vendéglátóink felsorolták merre voltak
kocsmák, a kocsmák tulajdonosait, de a
szórakoztatást nyújtó cigány muzsikusok,
Sárközi és Csorba is a felsoroltak között
volt. Hentes üzlete volt: a két Keszlernek,
Raábnak, Beta Józsefnek, fodrászüzlete
Dôre bácsinak, Gyürkinek és Szedlacsek-
nek volt. Pékmûhelyt mûködtetett: Vaczó,
Mikola, Adamek. Említve lett Jánosi aszta-

los, Szalai koporsós, a szóda üzem tulaj-
donosa „Sörös” Dudás. Kovácsmester volt:
Benedek, Kozma János, Surányi, Mascha
bácsi, cipészként dolgozott: Mrekvicska,
Cseh Gyula, Horváth András. Bognárként
kereste kenyerét Oswald, Somodi, Fanczal
István. A felsorolásból a kútások sem ma-
radtak ki: Gille és Óláh, de a két szabó-
mester: Tabacska és Szabó is még emlé-
kezetükben él.

Lidi néni örömmel emlékezett iskolás
éveire, a színielôadásokra, a leánykörre, a
vallásos estékre, az önképzô körre,
asszonyórákra, imaórákra és a négyszóla-
mú énekkarra. Mindketten szívesen
emlékeztek a szomszédolásokra. Estén-
ként, ahogy mondták, a falu a kis lámpá-
soktól, amit a szomszédolók vittek, olyan
volt, mintha sok kis szentjánosbogár járná
a falu utcáit.

Sok mindenrôl esett még szó a beszél-
getés folyamán. További emlékeket, ér-
dekességeket, információkat a teljes inter-
jú Népházban történô levetítése során
tudhatnak meg. A házaspárról készült

beszélgetés filmes bemutatása 2005. július
15-én szombaton, 18 órai kezdettel lesz. 

Arról még írnunk kell, hogy becsülettel
felnevelték három lányukat, büszkék
unokáikra. Lidi néni megjegyezte, egyet-
len bánata, hogy nincs még dédunokája. 

A beszélgetések végén mindig megkér-
jük beszélgetô partnereinket, hogy üzen-
jenek az utókornak. Üzenetük a követ-
kezô: „Legyenek hûek elôdeikhez, a hazá-
hoz, a családjukhoz, legyenek becsüle-
tesek. Életüknek volt értelme, ezt kívánják
az utódoknak is.”

Köszönjük a beszélgetést.

���

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Hagyo-
mányôrzô Kör köszöni T. Csereklye Ist-
vánnénak és B. Németh Józsefnénak a
nagylelkû tárgyi felajánlásokat, amellyel a
leendô faluház gyûjteményéhez hoz-
zájárultak. Továbbra is szívesen fogadunk
felajánlásokat.

Immár ötödik alkalommal, hagyományo-
san a tanév végén rendeztük meg iskolánk
névadójának, Pollack Mihálynak emlék-
napját. Idén azért is volt kiemelten fontos
ez a nap, mert halálának 150. évfordulóját
ünnepeltük.

Ez alkalomból nagy rendezvényre ké-
szültünk. A több éves hagyományra vissza-
nyúló, környékbeli iskolákkal tartott jó
kapcsolatunkra építve egy iskolák közötti
vetélkedôt terveztünk. Szentendre Temp-
lomdomb, Leányfalu, Szigetmonostor,
Dunabogdány, Visegrád és a házigazda
Tahitótfalu hetedik osztályos tanulói június
2-án, reggel kilenckor gyülekeztek a Nép-
ház udvarán.

Az elôkészületek már tavaly elkezdôd-
tek. Pályázatot nyújtottunk be a Pest me-
gye illetékes osztályához, ahonnan 300 000
forint támogatást kaptunk, valamint szin-
tén pályázat útján 75 000 forintot nyerünk
az Együtt Gyermekeink Egyesülettôl is. A
pályázati pénzbôl elkészült egy színvona-
las, szép kiadvány, mely Pollack Mihály
életérôl, valamint a klasszicizmus koráról
szól. A kiadvány az iskolai oktatásban kap
majd szerepet.

Az alsós osztályok kilátogattak a katoli-
kus temetôbe, felsétáltak Tahiban a Pol-
lack villához. A felsôsök különbözô sport-
versenyeken vettek részt, valamint bekap-
csolódtak a „nagy” vetélkedô feladatainak
megoldásába.

A versenyt Budai Mihály polgármester úr
nyitotta meg. A hetedik osztályok négy

területen mérték össze tudásukat: szellemi
vetélkedô, sportversenyek, épület-makett
készítés, valamint a Pollack sír lerajzolása
volt a feladat. A gyerekek élvezettel, lelke-
sen hajtották végre a szórakoztató felada-
tokat. Tízóraira pogácsával, ebédre szend-
vicsekkel és természetesen eperrel láttuk
vendégül a meghívottakat. Pollack-emlék-
fát is ültettünk az iskola udvarán. A ve-
télkedô eredménye a következôképp
alakult:

1. Leányfalu 284 pont
2. Tahitótfalu 279 pont
3. Dunabogdány 275 pont
4. Szentendre 254 pont
5. Szigetmonostor 243 pont
6. Visegrád 241 pont
A vetélkedôben résztvevô minden iskola

értékes ajándékcsomagot kapott, valamint
az elsô helyezett 10 000, a második 8 000,
a harmadik 5 000 forintos könyvutalványt
vihetett haza.

Köszönünk minden segítséget: Maday
Emôkének a zsûrielnöki feladatok ellátásá-
ért, Ferenczi Attilának és Marton Sándor-
nak az emlékfa elültetés elôkészítéséért,
Angelmayer Évának az eszközök beszerzé-

séért, Lintner Andreának, Balla Máriának és
Wegroszta Gyulának a Pollack Mihályról
szóló kiadvány összeállításáért, Almássy
Csabának a kiadvány nyomdai elôkészíté-
séért, Balla Máriának a sportversenyek
szervezéséért, levezényléséért, Horányi
Sándornénak a megvendégelés megszer-
vezéséért, Futó Józsefnénak és Deliné
Reményi Andreának a makettkészírés
elôkészítéséért, lebonyolításáért, Gillich
Péternének a Pollack sírt rajzoló gyerekek
segítéséért. Valamint, természetesen min-
den nevelônek, aki munkájával részt vett a
Pollack nap elôkészítésében, lebonyolítá-
sában.

Vaczó Zoltán

���

Köszönet

Lakatos Csaba úrnak, a Lakicuki cukrász-
da tulajdonosának.

A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola
hangszeres szereplôit, akik a szentendrei
Diákfesztiválon szerepeltek, valamint a
fafúvós tanszak növendékeit látta vendé-
gül, örömet szerezve tanárnak, diáknak
egyaránt. Köszönjük támogatását.

Bánk Zsuzsa hegedûtanár

Csörgô Mihály képviselô úrnak, aki a hí-
don, illetve a Tahiban az oszlopokon elhe-
lyezett virágok tartóit elkészítette társadal-
mi munkában.

Gál Istvánnénak (Vörösmarty utca), aki
sok szép, értékes és szórakoztató könyvet
ajánlott fel a könyvtár részére.

Vaczó Zoltán

Pollack Nap
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A Duna Menti Regionális Vízmû Rt. 2005. évi rendes közgyûlése
A DMRV Rt. 2005. május 12- napján tar-

totta a társaság székhelyén a gazdasági tár-
saságokról szóló törvényben elôírt évi ren-
des közgyûlését.

Az évi rendes közgyûlések legfontosabb
feladata a társaság elôzô évi gazdálkodásá-
ról szóló jelentés és ehhez kapcsolódóan a
gazdálkodás eredményeit számszerûsítô
mérleg elfogadása, valamint az aktuális év
üzleti tervének megvitatása volt.

Az elhangzott beszámolóval és jelenté-
sekkel összhangban a Duna Menti Regi-
onális Vízmû Rt. 2004. évi mérlegét az
alábbiak szerint fogadta el a közgyûlés:

Mérleg fôösszege: 30.777.979 e. Ft
Saját tôke: 1.590.643 e. Ft
– ebbôl jegyzett tôke: 888.000 e. Ft
Értékesítés nettó 
árbevétele: 6.175.761 e. Ft
Adózott eredmény: 82.429 e. Ft

A Duna Menti Regionális Vízmû Rt. kö-
zéptávú (2005–2007.évi) gördülô üzleti
terve és a 2005. évi fô számai az alábbiak
szerint kerültek elfogadásra:

1. Értékesítés nettó 
árbevétele: 6.648.720 e. Ft

2. Vízterhelési díj: 108.185 e. Ft
1-2. Összesen: 6.756.905 e. Ft
3. Adózás elôtti 

eredmény 23.550 e. Ft
4. Teljes munkaidôs 

bértömeg 1.795.899 e. Ft
5. Beruházási 

teljesítmény 1.443.040 e. Ft
– ebbôl közmûvagyon 1.278.870 e. Ft
6. Támogatás 4.000 e. Ft

A 2005. évi stratégiai feladatterv

Ez év elején összeállítottuk az üzleti év
stratégiai célkitûzéseinek és a társaságunk-
kal szemben támasztott tulajdonosi köve-
telményeknek teljesülését szolgáló feladat-
tervet.

A feladatterv a cselekvési irányokat, a
fontosabb intézkedéseket határozza meg.

A feladatterv céljai az ez évi eredményes
mûködés és gazdálkodás mellett a jövô-
beni feladatokra való felkészülést, azok
elôkészítését is szolgálják.

A tulajdonosi követelményeket is
tükrözô célok közül fontosabbak:
• a nyereséges, vagyonvesztés nélküli gaz-

dálkodás;
• a pénzügyi stabilitás megôrzése;
• a kéttényezôs díjrendszer bevezetése és

alkalmazása;
• a környezetterhelési díj alkalmazása; az

ebbôl adódó fejlesztési lehetôségek
kihasználása;

• a vízminôségi, környezetvédelmi elôírá-
sok betartása;

• a fogyasztó-centrikus szolgáltatás, a
fogyasztói elégedettség növelése; az
ügyfélszolgálati munka fejlesztése;

• a viziközmûvek állagmegôrzése; a re-
konstrukciós tervek megvalósítása.
A közeljövô feladataira való felkészü-

lést, a mûködési feltételek alakítását szol-
gáló célok közül kiemelhetô:
• a 3 éves ún. gördülô üzleti tervezési

rendszer kidolgozása és alkalmazása;
• a „teljes költségmegtérülés” elvén ala-

puló szolgáltatási díjképzés jövôbeni be-

vezetésére való felkészülés; megfelelô
adatbázis létrehozása;

• a viziközmû szolgáltatás tervezett újra-
szabályozásának elôkészítésében való
közremûködés.
A március közepén elkészült és elfo-

gadott feladattervben meghatározott ten-
nivalók között továbbra is kiemelt figyel-
met igényel:
• a gazdálkodás eredményességének fen-

ntartása;
• a szolgáltatás biztonságának folyamatos

javítása;
• a vízveszteség további csökkentése;
• a gazdasági információs rendszer továb-

bi fejlesztése;
• az EU környezet- és vízminôség védelmi

elôírásainak betartása;
• a szennyvíztelepeink mûködésének

javítása, a szennyvíz-bírságok csökken-
tése;

• a fogyasztói kapcsolatok javítása; az
ügyfélszolgálati tevékenység fejlesztése.

Társaságunkkal szemben támasztott kö-
vetelmények megvalósításához és üzleti
tervünk sikeres teljesítéséhez nem nélkü-
lözhetô a feladattervben megfogalmazott
tennivalók maradéktalan végrehajtása,
ezért  a cégvezetés továbbra is fokozott
gondot fordít a folyamatok irányítására, a
teljesítés figyelemmel kísérésére, a végre-
hajtást akadályozó körülmények megszün-
tetésére.

Forrás: Duna Menti Napló
DMRV Rt. kiadvány

2004 októberében új alapítvány alakult
meg azzal a céllal, hogy megsegítse a magyar-
országi kórházakban fekvô, súlyosan beteg
gyermekeket. Az Alapítvány neve: „Mosolygó
Kórház”. A Kuratórium kilenc kiemelt ma-
gyarországi gyermekgyógyászati intézmény
vezetôjébôl és két jogászból áll.

A Mosolygó Kórház Alapítvány tevékeny-
sége és céljai:

1. A kórházi kezelésben részesülô beteg

gyermekek rehabilitációjának elôsegítése,
közérzetük javítása zenei és más mûvészeti
programok, valamint zenemûvészek és kép-
zômûvészek segítségével. E tevékenységben
hivatásos muzsikusok és más mûvészek mû-
ködnek együtt.

2. A Gyermekkórházak megfelelô mûködé-
sének segítése a szükséges orvosi mûszerek
és felszerelések beszerzésének támogatásával.

A szükséges anyagi háttér elôteremtése
érdekében, a Kuratórium holland elnöke, Dr.
Albert Royaards kerékpárkörutat tesz Ma-
gyarországon (4 hónapon át, több mint 6 000
km-t), az önkormányzatok közremûködésé-

vel. Június 2-án járt Tahitótfaluban is.
Aki tud segítsen! Adományok az Alapít-

vány bankszámlájára utalhatók át.
Az Alapítvány honlapján folyamatosan

nyomon követhetô az adománygyûjtô tevé-
kenység és az elért eredmény:

www.mosolygokorhaz.hu
A Mosolygó Kórház adószáma: 18115532-1-41
Az Alapítvány INGBANK-Forint bankszám-

laszáma: 13700016-04321019
Irodavezetô: dr. Nemeskéri-Kiss Zita, tele-

fon: 06-1-3020-060, 06-30-203-87-86
Honlap kezelô: Regéczy-Nagy Enikô: 06-1-

2180-753/113 m.;  06-30-552-38-71

Mosolygó Kórház
Alapítvány

Szigetmonostor Község Önkormányzata
pályázatot hirdet az alábbi munkakörre és
feltételekkel:

Általános feltételek:
– Magyar állampolgárság;
– Cselekvôképesség;
– Büntetlen elôélet (igazolása: 3 hónapnál

nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal);

Szakmai, képesítési elôírások:

1. Építéshatósági ügyintézô – A köztisztvi-
selôk képesítési elôírásairól szóló
9/1995.(II.3.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet
4. pont „kiemelt építésügyi hatósági ügyek
döntésre való szakmai elôkészítése”
képesítési elôírásai, az 1997. évi LXXVIII. Tv.
53.§.(2) bekezdése, és a 220/1997.(XII.5.)
Korm. rendelet 5.§-a szerint;

A pályázathoz mellékelni kell:
– Szakmai önéletrajz;
– Diplomamásolat;
– Erkölcsi bizonyítvány
A pályázat beadásának határideje: 2005.

július 31.
A pályázat elbírálása: 2005. augusztus 31-ig
Az állás 2005. szeptember 1-tôl tölthetô be.

Báthori Gábor jegyzô

Pályázati kiírás
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1. Adatok
– Az Egyesület neve:

VOX INSULAE Sziget Hangja 
Közhasznú Egyesület

– Az Egyesület székhelye:
2021-Tahitótfalu, Hôsök tere 7.

– Az Egyesület bejegyzési okiratszáma:
4.Pk.60.250/2004/4.

– A közhasznúsági státuszt igazoló 
okirat száma:

4.Pk.60.250/2004/4.
– Az Egyesület hivatalos képviselôje:

Szabó Judit, elnök
– Az Egyesület adószáma:

18704723-1-13
– Az Egyesület számlaszáma:

64700021-10011049

2. Számviteli beszámoló
2004. évi nyitó egyenleg: 0 Ft
Bevételek:

tagdíj: 50 000 Ft

egyéb: 0 Ft
Kiadások:

mûködési költségek: 7 000 Ft
egyéb: 0 Ft

2004. évi záró egyenleg: 43 000 Ft

3. Költségvetési támogatás felhasználása:
Az egyesület 2004-ben nem részesült

költségvetési támogatásban.

4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos
kimutatás:

Az Egyesület a 2. pontban részletezett
pénzeszközökön kívül nem rendelkezik
saját vagyonnal.

5. Cél szerinti juttatások kimutatása:
Az Egyesület 2004. évben cél szerinti

juttatást nem kapott.

6. Központi költségvetési szervtôl, elkü-
lönített állami pénzalaptól, helyi önkor-

mányzattól, települési önkormányzatok
társulásától, és mindezek szerveitôl kapott
támogatások:

Ilyen nemû támogatásokat 2004. évben
az Egyesület nem kapott.

7. Az Egyesület vezetô tisztségviselôinek
nyújtott juttatások:

Az Egyesület Elnökségének-, Felügyelô
Bizottságának tagjai, Mûvészeti Vezetôje
és Mûvészeti Titkára 2004. évben semmi-
lyen anyagi és természetbeni juttatásban
nem részesült.

8. Közhasznú tevékenységrôl szóló tar-
talmi beszámoló

Az Egyesület 2004.-ben vállalt köz-
hasznú feladatai:

1. részt vettünk a községi Ádventi ren-
dezvénysorozaton: a fotókiállítás megny-
itóján, a jótékonysági vásáron.

Szabó Judit 
elnök

A VOX INSULAE Sziget Hangja Közhasznú Egyesület (Tahitótfalu)
2004. évi Közhasznúsági jelentése

TAHI  HAJÓÁLLOMÁS

Tulajdonos, üzemeltetô:

Magyar Zoltán és Fiai Kft.
2022 Tahi, Hajós utca 1. 

A Tahi Hajóállomás a 2005. évben feltételes
megállóhelyként mûködik.

Csoportos, vagy egyéni utazási szándékot
legkésôbb a tervezett utazást megelôzô napon

lehet bejelenteni a MAHART Passnave Kft.
Vigadó téri Hajóállomásán, 08,00 és 17,00 óra

között a következô telefonszámokon:

06-1-318-1223
06-1-486-1764

Rendkívüli esetben forduljanak 
a kikötôparancsnokhoz:

Csereklye Mihály (Tahi)
Telefonszám: 06-20/206-6270

Magyar Zoltán
Ügyvezetô igazgató

AZ ANYATEJ VILÁGNAPJA

Augusztus 1. az anyatej világnapja. Világszerte megünneplik az anyukák, évek óta sétát is szerveznek a szoptatásért a
Margitszigeten.  Arra gondoltunk, hogy idén mi is megtartjuk ezt a szép ünnepet itt a faluban. Szeretettel várunk minden

anyukát, babát, gyermeket  2005. július 27 -én délelôtt 10.00 órakor a focipálya melletti szabadidôparkban.
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY
SZERELVÉNY SZAKÜZLET
ahol szaktanácsadással, tervezéssel,
kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

Tahi, Visegrádi út 52.
Tel: 06-26/585-163, 06-30/4306-533

Nyitva tartás: 
hétfô-péntek: 700–1700-ig, 

szombat: 830–1200-ig

Egyedülálló szolgáltatásaink:
ÁRUKIADÁSI ÜGYELET: 

este 1900-ig (tel: 06-30/4306-533)

Tájékozódjon, mennyi az anyagköltsége
az Ön által elképzelt felújításnak, illetve 

újonnan építésnek!

Kész házakhoz kérhet CO-veszélyességi
felülvizsgálatot!

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600;  Szombat: 730 – 1200

VASTELEP

1 0

Építkezik, átalakít, felújít? Ne menjen messzire! 
Nálunk mindent megkap.

8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
GÁZ, VÍZ, FÛTÉS SZERELVÉNYBOLT

Tahitótfalu, (bent a szigeten) Szabadság út 15., Kék Duna
Szövetkezet udvarán (Váci rév felé) és Üröm, Ürömi út 30/c.

AKCIÓINK:
• RADEL acéllemez lapradiátor: listaár -19%
• TEKA konyhai beépíthetô készülékek szett akciója -20%, Móra

gáztûzhely
• BUDERUS kombi turbós, 24kW, programozható 

termosztáttal, 177.000,- Ft
• Renova Star és BAXI Mein kéményes 24 kW 

kombi 116.000,-Ft, turbós 138.000,-Ft
• HAJDÚ 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
• HENCO SUPER csô, 16-os -15 %, 20-as -10%

Minôségi termékek kedvezô áron:
• Alföldi mosdók, wc-k, Kludi, Mofém, Grohe, Hansgrohe

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

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

• Viega gázpress és Viega forrasztós rézidomok, ötrétegû csövek,
idomok

HÍVJON: telefon, fax: 26-386-721, 26-350-997, 06-30-9515-484
Nyitva tartás: h-p.: 730-1630, szo.: 730-1200

Kivitelezô kiválasztásában segítünk! Építtetôknek kiemelt 
kedvezmény! Jöjjön, igyon meg egy forró csokoládét, és közben

nézzen szét nálunk!

KEDVEZÔ ÁRAK!  KEDVEZÔ ÁRAK! KEDVEZÔ ÁRAK!

IIrriisszz sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,, SSzzeenntteennddrreeii úútt 11.. 

TTeelleeffoonn:: 0066 3300 558822 55881133

SSzzééppüülljj vveellüünnkk!!
22 iinn 11 ffooddrráásszz aajjáánnllaattuunnkk!! 

HHoozzdd eell ppáárrooddaatt mmaaggaaddddaall!!
NNôôii hhaajjvváággááss áárraa aa fféérrjj 

hhaajjvváággáássáátt iiss mmaaggáábbaann ffooggllaalljjaa……
TTeelleeffoonn:: 7700//660077--99444466

••
TTaavvaasszzii ffooggyyaasszzttóó pprrooggrraammuunnkk!!

CCeelllluulliitt  mmaasssszzáázzss iinnffrraasszzaauunnáávvaall
33..220000,,--FFtt--éérrtt//aallkkaalloomm

((kkbb.. 11,,55 óórrááss kkeezzeellééss)).. 55.. aallkkaalloomm
IINNGGYYEENNEESS!!

••
SSzzoolláárriiuumm aakkcciióónnkk!! PPrrooffii sszzoolláárriiuumm kkrréémm ((AAuusszzttrraall GGoolldd

2200 mmll--eess)) vváássáárrlláássáánnááll aajjáánnddéékk zzsseettoonn!! 
((33 ppeerrcc iinnggyyeenneess sszzoolláárriiuumm hhaasszznnáállaatt!!))

NNyyiittvvaa:: hh--pp 990000--22000000 óórrááiigg 
sszzoo..:: 990000--11440000 óórrááiigg
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Apróhirdetések
Redônyök, reluxák, szúnyoghálók, napellenzôk, szalag-
függönyök, harmónikaajtók gyártása, javítása, szere-
lése! Telefon: 06-30-261-6521

Bútorkészítés! Egyedi, beépített bútorok az ön igényei
szerint! Telefon: 20-259-9118

Csónak javítás és bérlés! Telefon: 20-571-1376

Vásárolok Tahitótfaluban: használt hibátlan, tiszta, karc-
és foltmentes magyar telefonkártyákat, vagy cserébe
adok gyönyörû japán, kínai, malaysiai, brazil telefonkár-
tyákat. Telefon: 06 (26) 386-170

1 1

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…

Schindler

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

Állatorvosi rendelô
Tahi, 2022 Elekfy Jenô u. 4.

Dr. Patócs András
Tel.: 26 387-177, 06-30-290-7082, fax: 26 387-177

Szolgáltatásaink:
Széles körû sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátás, 

védôoltások, veszettség elleni oltások, röntgen, 
diszplázia szûrôállomás, baleseti sebészet, mikrochip

behelyezés, útlevél kiállítás.

Rendelés: h-sz-p: 16-19-ig
szo.: 9-12-ig

Egyéb idôpont telefon egyeztetéssel

BAUER UTAZÁSI IRODA
Eng.sz: R-1772/98

2025 Visegrád, Fô u. 46. Tel: 26/397-127, 20/9686-566

A templomtól 20 m, a Korona Galéria mellett.

Görögország – app+rep. 8 nap/7 éj, repülôvel 59.900,- Ft-tól
Horvátország – app. 8 nap/7 éj, egyénileg 39.900,- Ft-tól
Olaszoszág – app. 8 nap/7 éj, egyénileg 29.900,- Ft-tól
Tunézia – száll+rep+fp. 8 nap/7 éj, repülôvel 49.900,- Ft-tól
Egyiptom – száll+rep+fp. 8 nap/7 éj, repülôvel 59.900,- Ft-tól
Törökország – száll+rep+fp. 11 nap/10 éj, rep. 99.900,- Ft-tól
Róma szerelmeseinek – 5 nap/4 éj, repülôvel 59.900,- Ft
Párizs-Versailles – 5 nap/4 éj, buszos 64.900,- Ft
Prága +Csehország – 4 nap/3 éj, buszos 42.900,- Ft
Bükfürdô 3 fôs apartman, júl. 13–26-ig, 13 éj 45.000,- Ft

NAPONTA ÚJ AKCIÓKKAL VÁRJUK ÖNÖKET!
Nyitva tartás: hétfôtôl szombatig – 9.30–17.00 óráig

MEGNYITOTTUNK!
Szeretettel várjuk vásárlóinkat a Tahi hídfônél lévô 

üzletház elsô emeletén található ESZENCIA Bio 
Boltban, ahol az alábbi termékekbôl vásárolhat.

GYÓGY-, ÉS ÉLVEZETI BIO TEÁK
TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTÃ TERMÉKEK

REFORMÉLELMISZEREK
GLUTÉNMENTES ÉS DIABETIKUS TERMÉKEK

SZÉPSÉGÁPOLÁSI CIKKEK, NATURKOZMETIKUMOK
WELLNESS ÉS FITNESS TERMÉKEK

KÖNYVEK

NYITVA TARTÁS: H: 10-16, K-P: 10-18, SZ: 9-13, V: zárva

2022 Tahi Szabadság tér 1. tel: 06-30/527-2557, e-mail: dmd@dunainfo.net
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Pol-
gármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: 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 • Megjelenés: minden hónap
10-ig.  • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,

tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •

CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • 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,

Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:

8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –

vevôszolgálat: 06 40 502-500, hibabejelentô: 06 40 502-502 –

TIGÁZ Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax:

(47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilo-

na, rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig.

Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-

7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –

munkaszüneti napokon 9–13-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.:

312-650 • GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.:

387-060, nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •

HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel: 385-563, 06 30

9407-469, rendel hétfô, szerda, 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 pén-

tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-

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

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

KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei

Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12., III., tel.: 06 1

374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan,

Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd,

csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104 •

MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:

312-788, ügyf.: hétfô, csüt.: 8.30–12-ig új jelentkezôknek,

12.30–15-ig régieknek • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u.

2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,

Városháztér 1–3., tel.: 503-300/482 (népességnyilv.), 503-300

(útlevél, jogosítvány), 503-382 (gépkocsi), ügyf.: hétfô: 13–17-

ig, kedd, csüt.: 8–16-ig • ORVOSI ÜGYELET – (Tahitótfalu

éjszakai) 17–07 óráig, tel.: 387-030 • ÓVÓDÁK – Tahi,

Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.:

387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4.,

tel.: 387-123, 387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda

8–12-ig és 13–16-ig, pént. 8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.:

387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, csütörtök,

péntek 8–12 és 12.30–15.30; szerda 8–12, 12.30–14.30;

Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd

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

12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082

• RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501

– 444 • RENDÔRSÉG – tel.: 107 vagy 310-233; Szentendre,

Dózsa Gy. út 6/A. • RENDÔRÖRS – Tahitótfalu, Béke u. 16.,

ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140, mobil 06 20 551-6248, 06

30 406-7041• RÓMAI KATOLIKUS 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 •

TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô

7,40–17-ig, kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.: 7.40–11.30-ig •

TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, 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

A parlagfû elleni védekezési kötelezett-
ség – az egészséges környezethez való
jogot elôtérbe helyezve – a 2005. évi
XXXVIII. törvény alapján került újra szabá-
lyozásra (alap jogszabályok: 2002. évi
XXXV. Tv. 5/2001. FVM rend.).

A földhasználóknak, ingatlan tulajdono-
soknak a vonalas létesítmények keze-
lôinek a parlagfû elleni védekezést

június 30-ig végre kell hajtani.

Ezt követôen pedig a vegetációs idôszak
végéig az allergén pollen levegôbe kerü-
lését – azaz a virágzást – kell megakadá-
lyozni. A védekezés legegyszerûbb módja
a június közepétôl két-három alkalommal
végzett kaszálás.

A június 30-i dátum a szankciómentes,
önkéntes jogkövetés lehetôségének határ-
napja.

Ezt követôen a hatóság (belterületen
Önkormányzat Jegyzôje, külterületen a
Növény- és Talajvédelmi Szolgálat) közér-
dekû hatósági védekezést végeztet el. A

hatósági védekezést elrendelô határoza-
tot a hatóság a helyi önkormányzatnál
közhírré tétel útján hirdeti ki. A hatá-
rozat elleni fellebbezésnek a végrehajtás-
ra halasztó hatálya nincs.

A törvény lehetôséget ad a közérdekû
védekezés végrehajtására a parlagfûvel
erôsen fertôzött, rosszul mûvelt haszon-
növény állományban is.

A közérdekû védekezéssel kapcsolatos
valamennyi költséget, a föld használójá-
nak, tulajdonosának kell megtéríteni.

Amennyiben ennek nem tesz eleget, az
késedelmi kamattal növelve közadók mód-
ján hajtandó be.

A védekezést elmulasztó növényvédel-
mi bírsággal is sújtandó, mely 20 000 Ft-tól
2 000 000 Ft-ig terjedhet.

Benécsné dr. Bárdi Gabriella sk.
igazgató

Fôvárosi és Pest Megyei Növény- 
és Talajvédelmi Szolgálat

Gödöllô, Kotlán S. u. 3.
Telefon: 06(28) 512-440, 410-442

Felhívás a parlagfû elleni
védekezésre

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-
vány idén is várja a gyerekeket a Tahitótfalu
Sport- és Pihenôpark Nyári ingyenes prog-
ramjain

A 2005 júliusi programból:

A megjelölt idôpontokban 1000–1200 és
1400–1600 között (az ettôl eltérô idôpontokat
és helyszíneket külön jelöljük)

Július 4-8.
• Lovaglás. Ismerkedés az ál-

lattartással-gondozással, a ló
és az ember kapcsolatával.
Gyakorlati foglalkozás.

• Íjászat, íjászoktatás. A helyi Íjász Egyesület
sportfoglalkozása. Ennek keretében játé-
kos ismerkedés a hagyomá-
nyokkal és a történelemmel.

Július 11-15.
• Kreatív tárgy, test és arcfestés. Festés,

ami belefér. Különbözô festési techni-
kák, az egyéni képzelôerô sza-
bad kifejezése. Vezeti: Aladics
Antal

Július 18-22.
• Fafaragás, fatárgyak készítése Kollár

Gábor fafaragó mester vezetésével. 
• Népi hangszerkészítés Katona Ferenc,

népi (igric) hangszerkészítô vezetésé-
vel.

Július 25-29.
• Önvédelmi sportok. Karateok-

tatás. Számedli Gábor foglal-
kozása

• A Baptista Gyülekezet gyermekhete.
Helyszín: Népház. Idôpont: 14-1830.  

• Kosárlabda oktatás
Minden kedden, 10-11-ig. Vezeti:

György Károlyné

• Igény szerint: 
Kerékpártúrák, gyalogtúrák, kirándulás,

„erdei iskola” – madárles, vadles.
Számháború, pingpong, labdajátékok.

Mindenkit szeretettel várunk!
(A Sport- és Pihenôpark a focipálya mögött

található, Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u.)

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Alapítvány

Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány


