
2009. április 2-án a Képviselô-testü-
let ülést tartott, melyen Törökné Kele-
men Ildikó, Schottner Jánosné és Wág-
ner Péter képviselôk nem voltak jelen. 

Elsô napirendi pontként az elôzô tes-
tületi ülés óta történt fontosabb esemé-
nyekrôl számolt be Sajtos Sándor pol-
gármester. Április 9-én Pócsmegyeren
árvízvédelmi továbbképzés tartottak a
sziget településeinek. Szemétszállítási
díj hátralékosok közül a szociálisan rá-
szorulókat szociális támogatásban kí-
vánja részesíteni az Önkormányzat,
amelyet következô testületi ülésen tár-
gyal.

Elévült a település hulladékgazdálko-
dási terve. Új terv készítésére kért a
hivatal árajánlatot. 

Folytatás a 2. oldalon

2 0 1 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Önkormányzati

hírek

A tartalomból:

Önkormányzati hírek 2.

Önkormányzati 

zárszámadás 2008. 4.

Nyári beruházások... 6.

A Tahitótfalui 

leventékrôl... 8.

2009-ben a lomtalanítás Tahi település-
részen május 18-án (hétfôn) lesz. Kérjük
május 17-én (vasárnap) kirakni a lomokat
az ingatlan elé! 

* * *
Tótfalu településrészen május 25-én

(hétfôn) lesz. Kérjük május 24-én (vasár-
nap) kirakni a lomokat az ingatlan elé!
Veszélyes hulladékot, építési anyagot, 50
kg-nál nehezebb tárgyakat ne rakjanak ki
az ingatlan elé!

Önkormányzat

Lomtalanítási akció

Pintérház (leendô faluház) rend-

szeres programjai

Hétfônként:

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

Keddenként:

Bibliai elôadás18.00- 19.30-ig! 
Vezeti: Nehlich Edit
Telefon: 30/991-6332, ingyenes

Szerdánként 

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

Faluházi esték

Május 7. (csütörtök) 18 óra

Elôadó: Dr. Tóth Ferenc (biológus)
Téma: Élôsködôink

Május 14. (csütörtök) 18 óra

Elôadó: Szántai Lajos
(mûvelôdéstörténész)
Téma: Nimród király-: Szent Királyok
nemzetsége

Május 21. (csütörtök) 18 óra

Elôadó: Balczó András (olimpikon)
Téma: Az egyetlen megoldás

Május 28. (csütörtök) 18 óra

Elôadó: Szántai Lajos
(mûvelôdéstörténész)
Téma: Magyar királyok és szentek

További információk: Glück Éva 06-30-
500-3550, gluckeva@dunainfo.net

Tahitótfalu májusi

programjai

Szeretetteljes anyák napját kíván minden 

kedves édesanyának az önkormányzat
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Folytatás az 1. oldalról
A bizottságok beszámolóját az Oktatási-,
Informatikai és Tájékoztatási Bizottság
kezdte: az óvodavezetô pályázatra 3 pályá-
zó adta be jelentkezését. Ebbôl egy késve,
így az ô pályázata nem értékelhetô. A két
jelöltet meghallgatja a bizottság is, majd
következô ülésen elmondja állásfoglalását.
Perjéssy Barnabás, az oktatási bizottság
külsôs tagja lemondott bizottsági tagságá-
ról. Köszönjük eddigi munkáját. A Környe-
zetvédelmi-, Mezôgazdasági- és Katasztró-
fa-elhárítási Bizottság legutóbbi ülésén
meghallgatta Kvassai Sajó András hídépítô
mérnök tájékoztatóját a Duna-projektrôl. A
szelektív hulladékgyûjtô szigetek áthelye-
zését tárgyalta a bizottság, mert ha kevésbé
lenne szem elôtt (fôút mellett), akkor talán
kevesebb egyéb háztartási hulladékot ten-
nének bele-mellé az arra járók, az átutazók.
Hetente 2-3 konténer (4,3 m3-es) szemetet
szednek össze a Hivatal dolgozói. A Bercsé-
nyi-Pataksor sarkánál lévôt Tormarétre le-
hetne áthelyezni, de a Tahi újtelepnél lévô
esetében nehéz egy esetleges új helyet ki-
jelölni. Közvilágítás korszerûsítésére érke-
zett javaslat, mely szerint a lámpatestek éj-
fél és reggel 6 óra között csökkentett
üzemmódra kapcsolnak, jelentôs meg-
takarítást eredményezve. Árajánlatot kér a
testület erre a mûszaki megoldásra. 

Uszadék fák begyûjtésének lehetôségét
vizsgálja az Önkormányzat együttmûködve
a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatósággal. Terveink szerint
ôszi idôszakban egy héten át lehetne az ár-
területekrôl begyûjteni az uszadék fákat,
hivatali és hatósági ellenôrzés, irányítás
mellett. Minden más egyéb idôszakban az
uszadék fák elszállítása tilos, fokozott ellen-
ôrzést tervezünk. Szabálysértés esetén
kiróható maximális bírságot kívánja az Ön-
kormányzat gyakorolni. 

A Pénzügyi-, Ügyrendi-, Ellenôrzô Bizott-
ság javaslatát elfogadta a Képviselô-tes-
tület, mely szerint az Önkormányzat ez év
végéig az összes bérleti szerzôdését az
érintettekkel egyeztetve bontsa fel, majd
új, egységes szerzôdéseket kössön.

A Kulturális-, Sport-, Idegenforgalmi
Bizottság javaslatára a testület maximum
250 ezer forint erejéig támogatja a Tildy
Zoltánról készülô film I. részét. A május 9-
én Szentendrén megrendezésre kerülô kis-
térségi Májusi Aranyesô Fesztiválon Tahi-
tótfalu csapata a Kulturális Bizottság tag-
jaiból verbuválódik össze. 

A Faluházban lévô Faluházi Esték elô-
adássorozathoz alkalmanként 5.000- Ft-tal
járul hozzá a testület 2009. június 30-ig.

Második napirendként az intézményi fel-
újítások következtek. Elkészült a Polgár-

mesteri Hivatal kiviteli tervdokumentáció-
ja, és az alapján ki lett írva a közbeszerzési
eljárás. Az egészségház hátsó falán vakolat-
javításra, és az alatta lévô betonjárda ja-
vítására adott 668.300- Ft bruttó ajánlatot a
testület elfogadta, a munkát megrendelte. 

A hitelkeret terhére (2006–2008 idô-
szakban elkészült munkákra) elszámolt és
felvett összeget az OTP Banknál lekötötte
az önkormányzat.

A Népház parkolójának burkolására
4.500- Ft/m2+ÁFA összeget, a belsô udvará-
nak burkolására 4.800- Ft/m2+ÁFA össze-
get fogadott el a Képviselô-testület. Össze-
sen 513 m2 lett leburkolva. 

A Sportszár (focipálya) épületének tetô-
cseréjére érkezett két ajánlat közül az
egyik nincs részletezve, ezért arra új aján-
latot kér a testület.

A Sportcsarnok tetôszerkezetének javítá-
sához kiviteli tervet kell készíttetni. A terv-
re adott bruttó 204 ezer forintos ajánlatot
a testület elfogadta.

A Nefelejcs utca és az ahhoz tartozó
csapadékvíz-elvezetési rendszer megépíté-
sére közbeszerzési eljárás került kiírásra. A
Közbeszerzési tervbe került még a Honvéd
u., Mátyás király u. Ódry Árpád u. Sion-
hegyi u. felújítása. A gyûjtô utak mellett
összesen 1000 m2 járdaépítés, valamint két
buszöböl (Tahi óvoda, Ódry Árpád u.) és a
Petôfi utcai parkoló építése is megvalósul.
A Közbeszerzési tervet elfogadta a testület.

Harmadik napirendi pont a civil szer-
vezetek támogatása volt. Részükre pályáza-
tot írt ki a testület, amelyben max. 1.200
ezer forinttal kívánja támogatni a tele-
pülésért tevékenykedô civil szervezeteket.

A 2009 évre a polgármesteri hivatal által
készített Közfoglalkoztatási Tervet a testü-
let elfogadta. Ennek kiemelt célja, hogy a
munkaképes, tartósan munkanélküli sze-
mélyek fokozottabb mértékben vegyenek
részt valamely közfoglalkoztatási formá-
ban, annak érdekében, hogy rendszeres
jövedelemhez jussanak.

A Képviselô-testület rendeletet alkotott
„az aktívkorú munkanélküliek szociális
ellátásáról”. A rendelet 2009. 04. 03-án lé-
pett hatályba, a polgármesteri hivatalban
megtekinthetô.

A testület módosította „a közmûfejlesz-
tési hozzájárulásról szóló” rendeletét. A
módosítás a Nefelejcs utca útépítést érinti.

A Képviselô-testület elfogadta Polgár-
mester Úr által elôterjesztett Tahitótfalu
Sportkoncepcióját. A koncepciót követô-
en rendeletet alkotott „a helyi sportról”,
mely 2009. 04. 06-án lép hatályba.

Nyolcadik napirendként a tulajdonü-
gyek következtek. A római katolikus rava-
talozó bôvítésével kapcsolatosan a testület
úgy döntött, hogy egyedi beépítésû öve-
zetbe helyezi a temetô területét. A testület

elfogadta a Schell üzletház településren-
dezési szerzôdés módosítását.

A bérlô kérésére a testület 2010. decem-
ber 31-ig meghosszabbította a Tahitótfalu
1620 hrsz alatti „terménydaráló” bérletét.

A Tamási Áron utcában közútkezelôi
hozzájárulást adott a testület biopiac
létesítéséhez.

Egyebek között ingyenes teremhasznála-
tot biztosított a testület Rácz Gábor judo-
és kung-fu edzô kérelmére a 2009. április
24-ére szervezett ünnepélyes övvizsga
diplomakiosztóra és bemutatóra. A Baptis-
ta Egyház kérelmére a testület nem tud a
Tahiban lévô táboruk részére nyárra me-
legétkeztetést biztosítani az óvoda kony-
háján. A konyha egész nyáron üzemel az
óvodák részére, illetve csak a nyári karban-
tartás és szabadságolás idejére zár be.

A Képviselô-testület elfogadta Tahitót-
falu Vízkorlátozási és Intézkedési Tervét,
melyet a DMRV Zrt. állított össze a telepü-
lés részére.

Az október 23-i ünnepségen szereplô
nyolcadik osztályosok osztálykirándulásá-
nak buszköltségéhez a testület 25 ezer Ft.
+ÁFA összegben hozzájárult, köszönetkép-
pen a mûsor elkészítéséért.

A Cinke utca lakói kérésére bizottság
fogja megvizsgálni az utca forgalmi rend-
jének esetleges visszaállítását.

Tahitótfalu Képviselô-testülete hoz-
zájárult, hogy Tóth János Tahitótfalu jegy-
zôje heti egyszeri alkalommal – hétfôi na-
pokon – helyettesítse Szigetmonostor jegy-
zôjét. A helyettesítés 2009. április 9-tôl
2009. augusztus 31-ig tartana. Jegyzô Úr
szabadsága terhére fogja ellátni a helyet-
tesítést.

Könyvvizsgáló alkalmazása szükséges a
zárszámadás felülvizsgálatához. Amennyi-
ben az elôzô évben alkalmazott könyvvizs-
gáló cég változatlan áron vállalja a felülvizs-
gálat elvégzését, akkor a testület megújítja
megbízását.

Megalakult az M0 Érdekvédelmi Egye-
sület (vezetôje Dietz Ferenc, Szentendre
polgármestere), melyhez Tahitótfalu Ön-
kormányzata is csatlakozott.

Készül Tahitótfalu új térképe. Jelen pil-
lanatban a hirdetôk összegyûjtése zajlik.
Tervek szerint az Eperfesztiválra már kap-
ható lesz az új térkép.

A Hôsök tere 7. sz. alatti lakóépület
bontásához és építéséhez közterület hasz-
nálati engedélyt adott a testület.

Az alpolgármester tiszteletdíját bruttó
110 ezer forintban határozta meg a
Képviselô-testület.

A 2009. április 30-i Képviselô-testületi
ülés beszámolója lapzárta miatt csak a
júniusi Községi Tájékoztatóban jelenik
meg.

Szabó Judit
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Kedves Nézôink!

Bizonyára Önök is észrevették már,
hogy a Dunakanyar Televízió adásai eltûn-
tek a Dunakanyar Informatikai Kft. és a
Tahi 2000 Kft. kábelhálózatáról. Az ideig-
lenes leállás oka egy technikai berendezés
meghibásodása. A kábelszolgáltató ügyve-
zetôjétôl azt az információt kaptuk, hogy
bár azonnal intézkedtek a javíttatásról,
legrosszabb esetben hat hétig, azaz május
29-ig is eltarthat, mire a külföldre kikül-
dött eszközt megjavítják. Munkatársaink
ez idô alatt is dolgoznak, továbbra is
készülnek a mûsorok, s mihelyt lehetséges
bemutatjuk azokat. Az átmeneti idôszak
végéig kérjük szíves türelmüket, a hiba
elhárítása után is számítunk figyelmükre!

Tájékoztatjuk kedves Nézôinket arról,
hogy ugyanazon a csatornán, ahol eddig a
Dunakanyar Televízió adásait látták, osz-
tott mûsoridôben egy új televízió is
megkezdi adását, a Danubia Televízió.
Május 1-tôl – amennyiben a technikai
akadály is elhárul – szombattól kedd
délelôttig a Danubia Televízió adásait,
kedd délutántól péntek estig a Dunaka-
nyar Televízió mûsorai követik a meg-
szokott S5-ös csatornán, a 133,25 MHz-en. 

A mûsorkezdések idôpontjait az alábbi
táblázatban láthatják:

Szombat-vasárnap-hétfô:
00.00 – 04.00 óra: Danubia Televízió
(Híradó, Lapozgató, Kalamáris,
Kommentár nélkül c. mûsorok)
04.00 – 05.00 óra: Danubia Televízió
(Képújság)
05.00 – 09.00 óra: Danubia Televízió
(Híradó, Lapozgató, Kalamáris,
Kommentár nélkül c. mûsorok)
09.00 – 10.00 óra: Danubia Televízió
(Képújság)
10.00 – 14.00 óra: Danubia Televízió
(Híradó, Lapozgató, Kalamáris,
Kommentár nélkül c. mûsorok)
14.00 – 19.00 óra: Danubia Televízió
(Képújság)
19.00 – 23.00 óra: Danubia Televízió
(Híradó, Lapozgató, Kalamáris,
Kommentár nélkül c. mûsorok)
23.00 – 24.00 óra: Danubia Televízió
(Képújság)
Kedd:
00.00 – 04.00 óra: Danubia Televízió
(Híradó, Lapozgató, Kalamáris,
Kommentár nélkül c. mûsorok)
04.00 – 05.00 óra: Danubia Televízió
Képújság
05.00 – 09.00 óra: Danubia Televízió
(Híradó, Lapozgató, Kalamáris,
Kommentár nélkül c. mûsorok)
09.00 – 12.00 óra: Danubia Televízió
(Képújság)
12.00 – 19.00 óra: Dunakanyar Televízió
(Képújság)
19.00 – 23.00 óra: Dunakanyar Televízió
(Köz-Vetítés: közéleti-, kulturális- és
sportesemények)

23.00 – 24.00 óra: Dunakanyar Televízió
(Képújság)
Szerda-Csütörtök-Péntek:
00.00 – 04.00 óra: Dunakanyar Televízió
(Köz-vetítés: közéleti-, kulturális- és
sportesemények)
04.00 – 05.00 óra: Dunakanyar Televízió
(Képújság)
05.00 – 09.00 óra: Dunakanyar Televízió
(Köz-vetítés: közéleti-, kulturális- és
sportesemények)
09.00 – 10.00 óra: Dunakanyar Televízió
(Képújság)
10.00 – 14.00 óra: Dunakanyar Televízió
(Köz-vetítés: közéleti-, kulturális- és
sportesemények)
14.00 – 19.00 óra: Dunakanyar Televízió
(Képújság)
19.00 – 23.00 óra: Dunakanyar Televízió
(Köz-vetítés: közéleti-, kulturális- és
sportesemények)
23.00 – 24.00 óra: Dunakanyar Televízió
(Képújság)

Kedves Nézôink, mûsorainkat hamaro-
san (május hónap elsô felétôl) az inter-
neten is megtekinthetik a 
www.danubia-televizio.hu weboldalon.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel keres-
senek meg bennünket a 
dunakanyartv@dunainfo.net e-mail cí-
men, vagy a 06-70-940-5034-es telefonszá-
mon.

Köszönettel,

a Dunakanyar Regionális Televízió és

Danubia Televízió

Szerkesztôsége

Dunakanyar–Danubia televízió tájékoztató

Hétfô 14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár

Kedd 8–10 óráig községi könyvtár
10–13 óráig iskolai könyvtár

Szerda 14–16 óráig iskolai könyvtár
16–19 óráig községi könyvtár

Csütörtök 8–10 óráig községi könyvtár
10–12 óráig iskolai könyvtár

Péntek 14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár

Szeretettel várok minden olvasni és kutatni vágyó fiatalt és felnôttet:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros, telefon: 06-26-385-716

Könyvtár (2021 Tahitótfalu, Béke út 14.) nyitvatartási rend

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

Házasságot kötött 2 pár.

Az elmúlt idôszak halottja:

Budai Lajos, 77 éves, Klapka u. 5.

Anyakönyvi hírek

A választásokra 2009. június 7-én kerül
sor a szokásos szavazó helyiségekben.

Az igazolással szavazók és a település-
szintû lakóhellyel (lakcím nélküli) ren-
delkezôk az 1. szavazókörben (Tahitót-
falu, Kossuth L. u. 26.), az Általános
Iskolában szavazhatnak.

Az  személyi igazolványt és a lakcímkár-
tyát mindenki hozza magával.

A lakcím érvényességét mindenki ellen-
ôrizze le.

Részletek a plakátokon.

Helyi Választási Iroda

Európai Parlamenti választás
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Bevételek Eredeti elôir. Mód. elôir. Teljesítés

Mûködési bevételek 30 700 37 537 46 341
Helyi adók 105 700 105 700 114 046

Pótlékok, bírságok 4 081
Átengedett központi adók 185 917 177 458 186 796
Önkormányzati egyéb sajátos bevételek 3 600 3 600 3 243
Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 179 799 208 168 208 168

Államházt.kívülrôl végleges pénze.átvétel 2 036
Mûködési célú támogatásértékû bev. és átvett pénzeszközök 7 600 18 508 20 139
Felhalmozás   célú támog.értékû bevétel 4 103 4 104 4 104
Államházt.kívülrôl végleges felhalmozás célú bev. 8 500 8 560
Felhalmozás és tôke jellegû bevételek 3 384
Értékpapír értékesítése 72 236 72 236 71 742

Hitelek 270 000 270 000
Pénzforgalmi bevételek összesen 859 655 905 811 672 640

Pénzforgalom nélküli bevételek
Elôzô évi pénzmaradvány igénybevétele 71 774 71 774 71 774
Összesen: 931 429 977 585 744 414
Függô, átfutó bevételek -11 281

BEVÉTELI FÔÖSSZEG 931 429 977 585 733 133

2008. évi költségvetés teljesítése (adatok ezer forintban)

Kiadások Eredeti elôir. Mód. elôir. Teljesítés

Mûködési költségvetés 509 765 551 692 529 491
Személyi juttatások 246 587 255 640 249 869
Munkaadókat terhelô járulékok 73 606 78 184 78 279
Dologi kiadások 153 126 172 137 165 095
Mûködési célú végleges pénzeszközátadás 13 560 13 930 10 249
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 22 886 31 801 25 999

Felhalmozási kiadások 79 664 98 624 50 952
Felújítások 39 200 33 120 15 503
Beruházások 40 464 57 928 27 873
Felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás 6 747 6 747
Felh.célú támogatás értékû kiadás 829 829

Tartalékok 342 000 327 269
Mûködési célú tartalék 72 000 57 269
Fejlesztési tartalék 270 000 270 000
Összesen: 931 429 977 585 580 443
Függô, átfutó kiadások 3 291

KIADÁSI FÔÖSSZEG 931 429 977 585 583 734

2008. évi költségvetés teljesítése (adatok ezer forintban)

Beszámoló Tahitótfalu Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetésérôl

(A Magyar Államkincstárhoz benyújtott zárszámadás melléklete)

Tahitótfalu állandó lakosainak száma 2008-
ban elérte  az 5.329  fôt.

Tavasztól ôszig tartó idôszakban  ez a szám
szinte megduplázódik. Az üdülôtulajdonosok
ebben az idôszakban idejük nagy részét itt
töltik, mely megköveteli az infrastruktúra egy-
re nagyobb mértékû fejlesztését.

A megnövekedett igényeket – útépítések,
közvilágítás bôvítése stb. –  adóbevételeink-
bôl, és a közmûfejlesztési befizetésekbôl kí-
vánjuk megvalósítani.

Egyre több feladat hárul az ügyintézôkre a
megnövekedett lakosságszám miatt. A hivatal
létszámát 2008-ban 1 fô építésügyi elôadó
felvételével bôvítettük. Azonban nemcsak lét-
számmal összefüggô problémáink vannak. A
hivatal épületét is bôvítenünk, korszerûsíte-

nünk kell. Erre jogerôs építési engedélyünk
van, és 2009-ben elkezdjük ezt a beruházást.

2008-ban a bevételek módosított elôirány-
zata 977.585 e. Ft. Ebbôl 270.000 e. Ft a ren-
delkezésre tartott hitel, melyet még nem vet-
tünk igénybe. A bevételek és kiadások  alakul-
ásának reális értékeléséhez a hitel nélküli
elôirányzatot vesszük figyelembe, mely így
707.585 e. Ft. Bevételünk összesen 733.133 e.
Ft, mely a 707.585 e. Ft-os elôirányzathoz
viszonyítva  104%-os teljesítés. 

Költségvetésünkben a helyi adóbevételek
114.046 e. Ft-ot tesznek ki, mely az összes
bevételünk 16 %-a. Az elôirányzathoz képest
adóbeveteleink 107 %-ra teljesültek. Ehhez jön

még 4.081 e. Ft-os késedelmi pótlék és bírság,
mely nem tervezett bevétel. 2008-ban az adó-
kintlévôségbôl jelentôs összeg került besze-
désre, ezáltal a hátralékunk csökkent az elôzô
évekhez mérten. Jövô évben a behajtásra
külsô céget kívánunk megbízni, és új adóbe-
vallások kiküldésével, valamint ellenôrzéssel
pontosítani szeretnénk az adózók adatait.

Az államtól kapott költségvetési támogatás
208.168 e. Ft, az önkormányzat sajátos mûkö-
dési bevétele összesen 308.166 e. Ft. Intézmé-
nyeink mûködési bevétele és a mûködési,
valamint fejlesztési célú átvett pénz összege
131.917 e. Ft. Ebbôl 71.742 e. Ft-os tôkebevé-
tel, mely az OPTIMA értékjegy értékesítésébôl
származik. Ezt a megtakarításunkat kedvezôbb
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kamatozású betétben helyeztük el. 

Szerepel költségvetésünkben 270.000. e. Ft-
os hitel felvétel, melyet 2008. évben még nem
vettünk igénybe. Az OTP 2009. június 30-ig
meghosszabította a kölcsön rendelkezésre
tartását, így 2009-ben a hitelszerzôdésben
meghatározottak szerint intézményfelújítá-
sokra és útépítésekre fogjuk felhasználni.
Mivel intézményeink állaga egyre romlik, és
saját erôbôl csak részleges karbantartásokat
tudunk elvégezni, ezért élnünk kell e kedvez-
ményes kölcsön igénybevételének lehetôsé-
gével. 

Uniós pályázataink közül a 8 tantermes isko-
la építésére, az óvoda-iskola felújítására, és a
faluközpont fejlesztésére beadott pályázatunk
értékelése után forráshiány miatt elutasításra
kerültek. Négy állami szintû pályázaton 13,5
millió forintot nyertünk az alábbi célokra:
• 11. sz. úton terelôsziget kialakÍtása forga-

lomkorlátozás céljára
• illegális hulladéklerakók felszámolására
• sport- és szabadidô központ fejlesztésére
• belterületi utak építésére

Kiadásaink a módosított elôirányzathoz vi-
szonyítva 82%-ban teljesültek. Módosított
elôirányzat (hitel nélkül) 707.585 e. Ft, a
kiadás összesen 583.734 e. Ft lett  év végén.
Intézményeink mûködésében továbbra is  a
takarékosság elve mûködik. Az 583.734 e. Ft-
os összes kiadásból a bérek és járulékok aránya
56 %, a dologi kiadásoké mindössze 28 %. 

Felújításra 15.503 e. Ft-ot költöttünk, beru-
házási célú kiadásaink összege 27.873 e. Ft. 

Ebbôl  az egyik óvoda felújítása 8,6 millió

forint, faluház kialakításának terve 5,1 millió
forint, egészségház udvarának rendezése 922
e. forint, az iskola felújítása 1,5 millió forint
volt. Takarékossági szempontból átalakítot-
tuk, korszerûsítettük intézményeink fûtés-
rendszerét.

Beszerzésre került egy új ételszállító gép-
kocsi 3,9 millió forint értékben. Elkészült a
Bajcsy-Zs. utca aszfaltozása, szegélyezése és
ugyanott járda kialakítása összesen 16,2 millió
forint összegben. Ehhez a beruházáshoz 4,1
millió forintot pályázaton nyertünk.

Folyamatosan karbantartjuk belterületi
útjainkat kátyúzással, patakmedrek, árkok
tisztítását végeztük el, gallyazások történtek,
melynek összege meghaladta a 10 millió forin-
tot  ebben az évben.

Pénzmaradványunk összege 2008 decem-
ber 31-én 164.827 e. Ft, melybôl 21.972 e. Ft
kötelezettséggel terhelt. A szabad pénzmarad-
ványból biztosítjuk a beruházásokhoz szük-
séges önrészt 2009-ben, valamint az  igény-
bevett hitel törlesztôrészletét. Mivel folyama-
tosan indulunk pályázati kiírásokon, ezért
fontos az ehhez szükséges fedezet biztosítása
is ebbôl a keretbôl.

Megállapíthatjuk, hogy a 2008. évben meg-
lévô kereteinket nem léptük túl, vagyoni
helyzetünk lényegesen nem változott. Kiadá-
saink a tervek szerint alakultak. Szabad
pénzeszközünket tartós betétben lekötöttük a
2009-ben induló fejlesztések forrásaként.

Eredeti költségvetési elôirányzatunk 931.429
ezer forintról év végére 977.584 ezer forintra
módosult részben felügyeleti, részben saját
hatáskörben történt változások miatt. A saját

hatáskörben történt módosítások a tartalék
keret, illetve többletbevétel terhére történtek
képviselô-testületi döntések alapján. 

Az önkormányzat 2008. évben a befektett
eszközeire értékhelyesbítést nem számolt el,
azonban a vevôkre és az adósokra értékvesz-
tést elszámolt. Hosszú lejáratú kötelezettsége
2008-ban nem keletkezett.

2009-ben folytatjuk a takarékos gazdálko-
dást. Ügyelnünk kell a beruházásokhoz szük-
séges önrész és a hiteltörlesztés biztosítására.
Ennek érdekében mindent meg kell tenni,
hogy az adókintlévôségeink tovább csökken-
jenek, rendeletben rögzített közterület-hasz-
nálati díjak következetesen behajtásra kerül-
jenek (hirdetôtáblák, közterületen parkoló
kamionok, stb.). 2009. évben a környezet-
szennyezés elleni fokozott védelem érdeké-
ben bevezetésre kerül a talajterhelési díj. 

Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása számára 2008-
ban a legnagyobb költséget jelentô elektroni-
kus közigazgatási rendszer továbbépítése je-
lentette a legnagyobb feladatot. Több tele-
pülés kiemelt figyelemmel kezelte a lehet-
séges csatornaberuházási pályázatot, azonban
ez a már több alkalommal tapasztalt, a tele-
pülések között fennálló érdekellentétek miatt
meghiúsult. 2009-ben ismét beadjuk kistérsé-
gi szintû csatornaberuházási pályázatunkat, és
reményeink szerint befejezôdik a kerékpárút
engedélyezési tervének elkészítése.

Dr. Sajtos Sándor  

polgármester

Településünkön olyan jól „mûködik” a
szelektív hulladékgyûjtés, hogy a konténerek
környékét is elárasztják  szeméttel.

Ekkor jön az, hogy mi is mellé dobjuk a
kommunális szeméttel együtt, undorító lát-
ványt okozva  ezzel. 

A bomló élelmiszermaradékok szagára ter-
mészetesen megjelennek a kutyák, macskák,
esetleg a patkányok is akik széthordják még-
jobban a szemetünket.

A patkány intelligens állat, megjegyzi, hogy
hol talált fogyasztható maradékot és rend-
szeresen visszajár oda, terjeszti a betegséget.
Ez eszünkbe sem jut!

A XXI. században szinte mindent fertôt-
lenítünk, majdhogynem steril a lakásunk,
tisztitószerek hada áll sorba a polcokon, de
ha kimegyünk a lakásunkból, házunkból,
bekerített telkünkrôl, azt hisszük, ott szeme-
telhetünk.

Szidjuk a közmunkásokat, hogy nem takarí-
tanak rendesen, szidjuk a kommunális sze-
métszállítókat, hogy nem ürítik ki makulát-

lanul kukáinkat, szidjuk a gyerekeket hogy
eldobálják az uzsonnás szalvétájukat. De
vajon kit másol a gyerek cselekedeteivel?

Érdekes módon nem bíráljuk önmagunkat
amikor a szelektív hulladékgyûjtô konténe-
rek mellé dobjuk az egyéb hulladékunkat is,
azzal a gondolattal elfér ez is, van már itt másé
is. Már csak a szél hiányzik amely szétfujja a
papírszemetet és ki tudja még mit.

Kérjük mindenki gondolkozzon el ezen és
változtasson rossz szokásán, legyen szép tisz-
ta a falunk és a szelektív hulladékgyûjtôink
környéke, mutassunk  jó példát  gyermeke-
inknek.

Köszönjük! R. G.

Szemét egy helyzet

A Tahitótfalui Óvodákban 2009. május 04-
tôl 15-ig beiratkozás lesz.

Szeretettel várunk minden kedves szülôt
és azon gyermekeket, akik 2010. március 31-
ig betöltik a 3. életévüket.

A beiratkozás helye:
I. sz. Óvoda Tahitótfalu Petôfi S. u. 12.
II. sz. Óvoda Tahi, Almásy L. u. 17.

A beiratkozáshoz szükséges dokumen-
tumok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- lakcímigazoló kártyája
- TAJ száma

Csörginé Kemény Ildikó

m. b. óvodavezetô

Hívogat 

az óvoda
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Tahitótfalu Önkormányzatának költségveté-
si rendelete tartalmazza azokat a beruházá-
sokat, és a megvalósításukhoz szükséges for-
rásokat, amelyek megvalósítását ebben az
évben tervezzük. 

Ennek megfelelôen a januárban megkezdett
elôkészítô munka eredményeként kiírásra
kerültek azok az ajánlattételi felhívások, ame-
lyek a közbeszerzési törvénynek megfelelôen
lehetôvé teszik a beruházások megvalósítását. 

A nyári szünidôben tovább folytatnánk az
elmúlt évben már elkezdett iskola felújítást.
Ennek keretében az utcai és az udvari hom-
lokzatokon nyílászárókat cserélünk. Az elmúlt
évben kicserélt udvari bejáratok fölé elôtetô
kerül, az épület mellett járda készül, a szegély-
bádogokat, függô ereszcsatornákat, lefolyó-
csöveket, ereszdeszkázatot felújítjuk. Három
tanteremben a belsô vakolat felújításra kerül,
a hibás radiátorokat lecseréljük. A villám-
védelmi rendszereket felülvizsgáltatjuk. Végül
homlokzatjavítással együtt, homlokzatfestést
hajtunk végre. 

A Szabadság utca 1. szám alatt lévô Sport-
csarnok küzdôterének és az öltözôk feletti
részének tetôhéjalását felújítjuk, az öltözô-
épület tetô-ácsszerkezetének javítását, meg-
erôsítését a statikai szakvélemények alapján
elvégezzük. A csatornákat, lefolyócsatornákat,
ereszdeszkázatot, kéményt, villámvédelmi
rendszert, csapadékvíz-elvezetô csatornákat
felújítjuk. 

A Petôfi Sándor utcai óvodában a tetôszer-
kezetet lecseréljük szeglemezes fa tartószer-
kezetre. A folyosó feletti tornácfödémet fával
burkoljuk, a szükséges cseréppótlást és a
padlástér gépészeti szabványosítását, villám-
védelmi rendszerének kiépítését megoldjuk. 

A községháza bôvítése, felújítása kapcsán
mintegy 280 m2 hasznos alapterület lesz ki-
alakítva. A régi épületrészben átalakításokat,
felújításokat hajtunk végre. A fûtési rendszert
felújítjuk, teljesen új elektromos-, és közmû-
hálózatot építünk ki. Felújításra kerül a
tetôszerkezet és a teljes homlokzat. Az ajánla-
tok és a rendelkezésre álló források füg-
gvényében, második szakaszban a községháza
jobb szárnyának helyiségei is felújításra kerül-
nek. Ha erre nem lesz elegendô forrás, azt a
késôbbi költségvetési idôszakban tervezzük
megvalósítani. 

A fent felsorolt intézményi felújításokra
összességében 125 M Ft-ot különítettünk el.
Tahitótfalu Község önkormányzati tulajdonú
útjainak felújítására, építésére 110 M Ft-ot ter-
veztünk a költségvetésben. Az elmúlt évben
lakossági kezdeményezés alapján kidolgoz-
tunk egy olyan lehetôséget, amely mintegy
50%-os önkormányzati, és 50%-os ingatlantu-
lajdonosi hozzájárulással lehetôvé tenné a
Rózsa utca, Nefelejcs utca, Viola utca, Viseg-
rádi utca szilárd burkolattal történô ellátását,

és a felszíni csapadékvíz elvezetési rendszer
teljes kiépítését. Az elôkészítô munka lezárá-
sakor, amelyet négy településrészi lakossági
fórum elôzött meg, csupán egy utca vonatko-
zásában érkezett be 60% feletti ingatlantulaj-
donosi hozzájárulási szándéknyilatkozat (Ne-
felejcs utca 70%, Viola utca 43%, Rózsa utca
36%, Visegrádi utca 44%). A korábbi Kép-
viselô-testületi határozatnak megfelelôen, a
fentiek alapján a Nefelejcs utca felszíni csapa-
dékvíz elvezetésének kiépítése, és szilárd bur-
kolattal való kiépítése valósulhat meg ebben
az évben, amelyet június 29-ig kell a kivi-
telezônek átadnia. A Nefelejcs utca építésekor
szükséges kiépíteni a 11-es út mellett lévô
árokszakaszt, és az átereszig a felszíni csapa-
dékvíz elvezetô rendszert megépíteni olyan
mûszaki tartalommal, hogy a késôbb megépí-
tendô Viola és Visegrádi utca felszíni csapa-
dékvíz elvezetését is kezelni tudja. 

Útfelújítási koncepciónknak megfelelôen,
megkezdjük Tahi településrészen a gyûjtô
utak felújítását. Részleges felújításra kerül a
Sionhegyi utca, Honvéd utca, Mátyás király
utca, Ódry Árpád utca. Az ajánlattételi mûsza-
ki dokumentációban rögzítettük, hogy mely
utcaszakaszoknál kell szélesítést, padka áthe-
lyezést, profiljavítást végezni, amelyek elôse-
gítik, hogy a 11-es útra történô kikanyarodás,
illetve arról történô bekanyarodás biztonsá-
gosabb legyen. A Sionhegyi utca korábban
megépített teljes burkolata felújításra kerül a
Viola utcáig. A Viola és a Nefelejcs utcai sza-
kasz profilozására, vízelvezetésére, a meglévô
burkolat megerôsítésére is sor kerül. A Hon-
véd utca teljes hosszában, a Mátyás király utca
11-es fôút és a Tompa Mihály utca közötti sza-
kasza, az Ódry Árpád utca 11-es fôút és Pa-
csirta utcai szakasza kerül felújításra. A 11-es út
mellett, meglévô engedélyes terveink alapján
kettô buszöböl megépítését tervezzük az Ódry
Árpád utcánál és az Ôsz utcánál. Járdafelújítást
mintegy 1000 folyóméter hosszban tervezünk
a Dózsa és a Béke utcákban, valamint a Szent-
endrei úton. A teljes település vonatkozásában
2000 m2 burkolatjavítást kívánunk elvégezni.
A Petôfi Sándor utca elején parkoló felújítást
kívánunk megvalósítani. 

A közbeszerzési ajánlatkérôben szereplô
beruházásokra abban az esetben kötünk szer-
zôdést, amennyiben azok mûszaki tartalma,
beépített garanciái megfelelôek, és az ajánlat-
tételi összegek jelentôs mértékben nem lépik
túl a költségvetésben biztosított forrásokat. 

Az Önkormányzat intézményi felújításaira,
és útjainak, járdáinak megépítésére, felújítá-
sára vonatkozó ajánlattételi felhívások, elérhe-
tôsége honlapunkon megtekinthetô. 

Az orvosi ügyeletnél, sportöltözônél, kisebb
javításokat, átalakításokat tervezünk. A Nép-
ház udvara és parkolója összesen 513 m2-en
került felújításra. 

Folyamatban van a közvilágítás szükség
szerinti korszerûsítése.

Tahitótfalu Önkormányzat Képviselô-testü-
letének határozata alapján, aláírásra került a
volt Vöröskô étterem helyén megvalósítandó
beruházáshoz kötött Településfejlesztési Szer-
zôdés. E szerzôdés tartalmazza a Honvéd utca
és a Posta közötti teljes közterület felújítását
(járdák, buszöböl, gyalogátkelôhely, közép-
szigetek, kiemelt szegélyek, útburkolat, 3
közvilágítási lámpatest áthelyezése, ezekhez
kapcsolódó földkábelek kialakítása). A jelen-
leg parkolónak használt, de mûszakilag parko-
lóként nem minôsíthetô terület kiépítésre
kerül. A hídfônél és a Posta magasságában két
új gyalogátkelôhely épül. A Bartók Béla utca
felszíni csapadékvíz elvezetésének felújítása a
11-es fôút torkolatánál átalakításra kerül. Az
erre vonatkozó kiviteli terveket a beruházó
elkészítteti. A Vöröskô étterem területén meg-
valósítandó beruházás részleteirôl, e területen
mûködô vállalkozók kérésének megfelelôen
rövidesen tájékoztatót szervezünk. 

Változás a tömegközlekedésben
A sziget településeinek polgármesterei Mik-

rotérségi Társulás keretében elôkészítô tár-
gyalást folytatnak MAHART PassNave Sze-
mélyhajózási Kft.-vel, amely célja az, hogy a
tömegközlekedéssel nem, vagy csak korláto-
zottan rendelkezô szigeti települések lakói, a
mainál lényegesen könnyebben elérjék Buda-
pestet. Ennek érdekében rendszeres szárnyas-
hajó járat beindítását tervezi a vállalkozó, a

települések önkormányzatainak együttmûkö-
désével. A szigeten Tahitótfalu lenne a járat
kiindulópontja, a jelenlegi kompátkelô fölött
kerülne kialakításra kikötô, amelynek tervét
Önkormányzatunk megkapta. A tervek szerint
a hajójárat még ebben az évben beindulna. A
P+R parkoló és a szükséges parti infrastruk-
túra, a rávezetô út felújítása, kiépítése pályáza-
ti finanszírozásból épülne. Korábban a Közép-
Magyarországi Operatív Program keretében
mintegy 600 M Ft-os pályázati lehetôség kínál-
kozott, de információk szerint e pályázati
lehetôséget nem használták ki. Az üzemeltetô
BKSZ bérleti rendszerben kívánná üzemeltet-
ni a szárnyashajó járatot. Tahitótfalu kikötôtôl
a maximális menetidô a legnagyobb méretû
hajó esetén is 45 perc lenne. A szárnyashajó
járatot menetrend szerint közlekedtetnék,
csúcsidôben 30 perces indulással. Budapesten
négy olyan helyen kötne ki, ahol a tömegköz-
lekedési kapcsolódásra lehetôség van. A ter-
vezett szárnyashajó járat nagymértékben
segítené elsôsorban a sziget településeinek
tömegközlekedését. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nyári beruházások és várható tömegköz-

lekedési változások Tahitótfaluban
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Folytatva idôbeli barangolásunkat az
ökológiai termesztés történetében, láthat-
juk, hogy a jegyzett elôdök a termesztés fô
eszközének, a talajnak a szerepét hangsú-
lyozzák. Mindazon tünetek okát, melyek a
termésmennyiség és -minôség leromlásá-
hoz vezetnek, a talajélet hiányában vélték
felfedezni. A Szerves-biológiai gazdálkodás
(1930) rendszerének megállapítása sze-
rint: „A talaj termôképessége leolvasható
nemcsak a sokoldalú talajéletbôl, hanem a
talaj által táplált növények, állatok és em-
berek egészségébôl is.” Na, most mehe-
tünk a tükör elé…

A talaj a földkéreg legfelsô termékeny
része, okítják ma is az iskolában. Bonyo-
lult, de egyszerûen karbantartható folya-
matok során lesz/marad termékeny a föl-
dünk. Komposztáljunk, amit és amennyit
csak tudunk, érlelten adjunk vissza leg-
alább annyit, amennyit éretten kaptunk..
Célszerû a kigyomlált gazt helyén hagyni,
elfektetve a növényeink körül. Ez nyirko-
san tart, és lebomolva trágyázza a földün-
ket, levegôsségével javítja szerkezetét. Az

állandó bolygatás, a „kisepert” sorközök, a
patika tisztaság a lebontó-talajtápláló szer-
vezeteket pusztítja, a talaj szervesanyag-
tartalmát idô elôtt elégeti. 

A meleg hónapokban érdeklôdésünk
középpontjában a víz áll. Csak lehûlt
növényeket öntözzünk lehetôleg pihen-
tetett, környezeti hôre hûlt kútvízzel,
összegyûjtött esôvízzel. Erre megfelelni
látszik az esti és a kora reggeli idôpont.
Célszerûbbnek tartom azonban a reggeli
locsolást, mert növényeink pirkadatkor
hamar felszáradhatnak, kevesebb esélyt
adva a sorban álló gombás betegségeknek.
Igyekezzünk a talaj felsô 3-4 cm-ét átned-
vesíteni. Ehhez 30-40 liter víz szükségel-
tetik négyzetméterenként. (1 liter víz, 1
négyzetmétert, 1 mm mélyen nedvesít).
Vizet takaríthatunk meg, ha a talaj fel-
színét mulccsal takarjuk. Ez lehet
fûnyesedék, giz-gaz, szálasabb komposzt.
A növények fajonként is más-más mennyi-
ségû vizet kívánnak: ezt kitapasztalhatjuk,
ha figyelünk rájuk. Az öntözési módokat
(árasztásos, esôztetô, csepegtetô öntözés)

is a kedvencek igénye szerint válasszuk
meg. Ügyeljünk arra, hogy a gyakori
öntözés elkényezteti a gyökereket, nem
mennek a víz után mélyebbre. A sok víz a
felvehetô tápanyagot is lejjebb és lejjebb
mossa, trágyázásunk kárba vész. Öntözés
és esô után sekélyen borzoljuk a talaj fel-
színét, jótékony hatásként kevesebb víz
párolog el. 

A paprikát, paradicsomot, burgonyát ne
esôztessük, a felcsapódó sár gombával fer-
tôzheti meg a leveleket. A paradicsom és
burgonyavészt leelôzni pedig emberes
feladat. Jó módszer, ha a megfelelôen
kialakított sorok között mélyebb árkot ké-
pezve a barázdában árasztunk. Lejtôs tere-
pen marad a mulcsozás, a lejtôre merôle-
ges sorok, az esôtánc és a jó talaj. A jó
szerkezetû talaj tovább tartja a nedvessé-
get, a rosszat meg lehet javítani.

A fáradt napvégeken felidézhetô a japán
Masanobu Fukuoka ökológiai termesztô-
rendszere, amelyben tilos a talajmûvelés, a
növényvédelem, a gyomirtás… Jelmonda-
ta: „Ne tégy semmit, a természet megter-
mi a magáét!” Vagy gondolhatunk a mi
kultúránkból az ég madaraira és a mezôk
virágaira is…

2009 Szent György havában is hálával
gondolva az édesanyákra: 

Nagy István kertészmérnök

Háromkaptár biokertészet, Tahitótfalu
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Az országos leventemozgalomról: a trianoni
„békeszerzôdést” (1920. jún. 4.) követôen a
magyar Parlament 1921-ben megszavazta az
LIII. tc.-ket, amelynek alapján megindulhatott
a magyarországi leventemozgalom országos
szervezôdése. Az elsôdleges cél az volt, hogy a
Trianonban megcsonkított és meggyengített
országban fizikai és szellemi értelemben is
erôs, edzett és mindennemû megpróbáltatást
is kiálló, ugyanakkor erôs nemzettudattal biró
fiatalság legyen a magyar jövô megformálásá-
nak letéteményese. Ugyanakkor többé-kevés-
bé világos volt az is, hogy a magyarság nem
tud és nem is akar belenyugodni abba, ami
Trianonban történt és elfogadni véglegesnek
azt. Nyilvánvalóvá vált az is, hogy maguk a
békecsinálók is elismerték: fércmûvük lefek-
tette egy esetleges újabb háború alapjait.
Mindezek részét képezhették azon indítékok-
nak, amelyek az ország legfelsôbb vezetését
arra késztették, hogy létrehozzanak egy olyan
mozgalmat, amely a fenti céloknak megfelel. A
közoktatás is részt vállalt abban, hogy az akko-
ri iskolákban nem kezdôdött el a napi tanítás
– tudjuk szüleinktôl – a Magyar Hiszekegy
talán ma már egyre többek által ismert verssza-
ka nélkül: „Hiszek egy Istenben, Hiszek egy
Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!” Került
a kezembe egy 1922-es, szentendrei bírósági
végzés is, amelynek fejléce a fenti imádságrész
volt. A mozgalom társadalomnak sugallt esz-
meisége azt kívánta bizonyítani, hogy a nagy
nemzeti tragédia után is él, és élni akar a ma-
gyar és töretlenül hisz egy szebb jövôben, egy
erôs, kulturált, szilárd erkölcsi és gazdasági
alapokon nyugvó Magyarországban.

Az oktatás általános gyakorlatához tartozott
a testnevelés, a kézifegyverek megismerése,
lôgyakorlatok, a katonai alaki kiképzés, stb. Az
oktatók nagy része a tanítók, kisebb-nagyobb
rangú aktív és volt katonatisztekbôl, sokszor
különbözô értelmiségiekbôl állt.

A leventék ápolták a nemzet dicsôségesnek
tartott nemzeti hagyományait, a nem rég múlt
elsô világháború emlékeit, hôsi emlékmûve-
ket gondoztak, sokszor bizonyos szociális
munkákat is végeztek: segítettek pl. a mezô-
gazdasági munkákban olyan falubelieknek,
akiknek hozzátartozója elesett a világháború-
ban. Hangsúlyos volt a hagyományos magyar
társadalmi erkölcs ápolása, a vallásgyakorlat.

Tahitótfaluban is megalakult a helyi
leventeszervezet. A 12 és 21 éves korosztály
számára kötelezô volt az ún. levente, mely a II.
világháború vége elôtt élte meg legnagyobb
eseményét, legveszélyesebb idôszakát. Hogy
kik voltak a helyi leventében? Csörgi István,
Bán Mihály bácsi említett sok-sok nevet és
eseményt a falubeliek életének eme idôsza-
kából, de megemlékezik a fentemlített csak-

nem tragikus eseményrôl dr. Ecsedy Aladár
református lelkész is egy 25 évet felölelô
falutörténeti írásában is. A felsorolástól nem
lehet elvárni az un. teljesség igényét: Benedek
László, Budai András, Budai Mihály, Bödös
István, Bálint Mihály, Csizmadia András,
Csizmadi János, Drottlett Károly, Csörgi
Sándor, Csörgô József, Debreczeni István,
Debreczeni Lajos, Maróthi Mihály, Maróthi
János, Molnár István, Losonczy Lajos, Loson-
czy Benjámin, Karnevál Károly, Kristóf László,
Nagyházu László, a kis Rebe István, Liptai
József, Surján József, Szabó István, Vaczó
Mihály, Nagyházú Lajos, Kovács Lajos, Bara-
nyai László, Bánhegyi Rezsô, Bozóki Sándor,
U. Budai János, Cs. Budai László, Jabsztrabszky
Mihály, Kovács István, Pintér Mihály, Kristóf
Mihály, Marosi Sándor, Nagy László, Németh
András, Németh János, Pistyúr József és
Sándor, Pistyúr István (Majtényi I.), Sági
László, (akirôl azt tartották, hogy híres kürtös
volt), B. Szabó István, G. Szabó János „kisle-
vente”, Szecsei Lajos, Szûcs István, Nagy Sán-
dor, Gille Sándor, Horváth Endre, Üller András
Zagyvai János, Becsei István, Róka András,
Fejes István, Gál Sándor, Waltz István, az
Erdélybôl ide került Kovács Béla, (akivel
együtt özv. Debreczeni Lajosné szerint sok
levente is érkezett. Közülük többen náluk
szálltak meg, s ôk fissen sütött, meleg
házikenyérrel kínálták ôket.) Kosznóczki
János, Berinszki József, Kazi László, Bese
László Offcsák István, Rau József…

Bán Mihály bácsi (sz. 1923) 2008. decem-
berében imígyen emlékezett vissza: Amikor
kijárta az iskolát 1935-ben, menni kellett le-
ventébe. Szombat-vasárnaponként 2-3 óra
testnevelés, gyakorlatozás volt a feladat. A
katonaságra készítették fel ôket szóval, elmé-
leti és gyakorlati formában is. Megtanultak
lôni leventepuskával, kézigránátot dobni. Az
oktatók szigorú fegyelmet tartottak, amit nem-
igen lehetett megszegni, kimaradni a hétvégi
gyakorlatokból. Ô legalább háromszor kima-
radt, aminek az lett a vége, hogy egy ôszi va-
sárnap hajnalon, 5 órakor jöttek érte a csend-
ôrök: Vaczó Béla és Kökényesi Mihály – másik
4-5 lógóssal és lehajtották ôket gyalog
Pomázra. Esôs idôben tették meg a kb. 10 km-
es utat, fáradtan, elázva érkeztek meg. Mind-
járt munkába állították ôket: fát vágtak, haso-
gattak, majd berakták a vágott fát a mondott
helyre. Közben kaptak egy kevés ételt, majd
késô délután, az elázott szántóföldeken át
Szentendrén keresztül kisérték ôket haza.
Vele volt: Gál Sándor, Walcz István, Kovács
Béla, Kosznóczki János és Berinszki József.
Mondani sem kell, hogy többé nem kiséreltek
meg lógni. A parancsnok Baranyai Sándor rek-
tor volt. Gyülekezôhelyük a Hôsök terén volt
s onnan indultak nótaszóval, sokszor a leven-
tezenekar kiséretében a gyakorló pályáig,

vagyis a faluvégi futball pályáig. Egy nótára
emlékszik: „Fekete gôzös vigyél vissza a
hazámba…” címûre. Rossz idô esetén az elmé-
leti oktatás a Népházban volt, ahol oktatóik
voltak: Takács György, Pistyúr András, Fügedy
erdész. A témák: hazafiság, erkölcs, stb.
Gyakran vettek részt sportversenyeken,
melyek során ô is nyert egy alkalommal futás-
ban Nagyorosziban. A levente szerinte arra
volt jó, hogy a fiatalok, rendet, fegyelmet ta-
nultak és felkészültek majdani katonaéletükre.

Csörgi István: a leventék szombaton 1 óra-
kor indultak zenekari kisérettel a futballpá-
lyára.

A fentemlített oktatókon kívül Budai Mihály
és U. Budai János voltak a szakaszparancs-
nokok.

A menetet a még nem igazi leventék csapa-
ta zárta, amit akkor csürhebandának hívtak. A
futballpálya déli végén volt a golyófogó, a
mostani alsó kapu mögött, ahol ástak
lövészárkokat is, de amelyek az új rendszer-
ben takarmánysiló gödrök lettek. Emlékezete
szerint a leventezenekar 20 tagból állt, imí-
gyen: Bálint Mihály és Horváth Endre szakszo-
fonos ill. klarinétos, Molnár István basszus
trombita, Fejes István-Csörgô József és Sándor
kistrombita, Marosi János basszus dob, Rebe
István kisdobos (mindig ô kezdte a zenélést),
Surján József nagy trombita, de tag volt még
Rebe János, Kristóf László és Szabó János is.

A zenekar – miként azt a „Hôseink” c.
könyvben is említést nyert, zenét szolgáltatott
a Hôsök szobrának 1944. júniusi avatásán,
több alkalommal masírozott át a Felvidék több
kisvárosába a Mária Valéria hídon át Nagysalló-
ba, Zselizbe, de vasárnaponként térzenét ad-
tak a Hôsök terén.

A fiatalok közül sokan leventeként vonultak
be a hadseregbe.

Dr. Ecsedy Aladár: „A leventék ügye” c. alatt
az alábbiak szerint emlékezik: (eredeti írás-
móddal, 1944 végét írták)

„Ahogy a helyzet egyre sulyosbodott, szigo-
ru parancsok és sürgetések érkeztek a köz-
ségbe a leventék azonnali elvitele dolgában. A
község vezetôsége Kádas György fôjegyzôvel,
Szente József községi biróval az élén mindent
elkövetett arranézve, hogy a leventéket vissza
lehessen tartani. Mesterházy Béla dr orvos is
nagy segitségül volt ebben. Dicséretére legyen
mondva Lengyel Istvánnak, aki a maga poli-
tikai pártállása ellenére felülemelkedett a dol-
gokon, és mindent elkövetett arranézve, hogy
a leventéket itthon lehessen tartani.

Küldöttség ment a katonai parancsnokság-
ra, amely akkor a sziget alsóbb részein tartóz-
kodott, és hivatkozva a Karácsony ünnepre és
minden másra, kérték, hogy adjanak még
legalább nehány nap haladékot. A küldöttség
tagjait Becsei János vitte le kocsin. Eredmé-
nyesen jártak. Az ünnep utánig haladékot
adtak, és ezzel a leventék meg voltak mentve,
mert Karácsony napján már beérkeztek az
orosz csapatok s igy nem került sor a parancs

A tahitótfalui leventékrôl…
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foganatositására.
Csak egy leventét nem lehetett megmen-

teni. Ô már valamivel korábban esett áldozat-
ul Tahiban. Az akkori Dekker vendéglôben
tartózkodtak az ôrségbe kirendelt leventék. Az
aknázás és bombázás idejében ifj Bozóki
Sándort küldték ki a kútra vizért. Abban a
percben egy nagy légiakna robbant fel a kút
menti fába akadva.. A szép fiatalember itt lelte
halálát. Temetônkben egy fehér sirkô ôrzi
emlékét, és szeretteinek szive.”

Id. Nagyházú László emlékezete szerint

amikor Bozóki Sándort temették volna, és
ahogy a falubeliek a szokásos módon gyüle-
keztek a temetésre, az oroszok megszórták a
falut aknatûzzel Vác felôl s így mindenki
menekült a pincékbe. Szegény fiút csak söté-
tedés után tudták eltemetni családi körben.

Szerinte 32 leventének kellett volna bevo-
nulnia Szentendrére.

Az akkori hadvezetés, a német kényszernek
engedve 40 ezer leventét engedett át az or-
szághatáron nyugatra.

Ecsedy tiszteletes úr még leírja a szinte
hihetetlen eseményt is: a tahitótfalui leventék
többször álltak ôrségben az Országzászlónál, s
a leventezenekar többször adott mûsort is,
rangos zsüri elbírálása alapján. Mindkét
esemény szerinte a helyi leventék nagyszerû
mivoltát igazolja.

(a következô számban folytatjuk)

G. Szalai István 

2009. január–február

„Az élet értelme az igazság.” (Márai)
„S hûn állni meg 
Isten s ember elôtt” (Ady E.)

Hivatkozás: Tahitótfalu Községi Tájékoz-
tató 2009. április, 9. o.

1966-ban Tahitótfaluban letelepedni és
dolgozni kívánó pedagógus házaspárként
171 n.öl telket vásároltunk 17100 Ft-ért,
majd 1970-ben kiegészítésként további 21
n.ölt, n.ölenként 240 Ft-ért, vagyis körülbe-
lül 5000 forintért. 

Így telekkel együtt vehettük igénybe az
építkezéshez a meghirdetett építési köl-
csönt az OTP szentendrei fiókjától, amelyet
1992-ig törlesztettem. (Dokumentumok ren-
delkezésre állnak.)

1968-ban Tahiba költöztünk: fôiskolai és
egyetemi végzettségû pedagógus házaspár,
három kisgyermekkel és nagyszülôkkel. Fér-
jem helyben tanított, én Kisorosziban kap-
tam munkát. A 11-es fôúttól kishajóval utaz-
tunk a szigetre, kemény teleken a Dunán
úszó jégtáblák között csónakkal is átkeltünk.

1970 júniusában meghalt a férjem, egye-
dül maradtam az akkor 5, 7 és 9 éves gyer-
mekemmel. Járási és megyei szinten is eluta-
sították a kérvényemet, hogy helyben tanít-
hassak. Évek múlva, Kisoroszi iskolájának a
70-es évek közepén történt körzetesítésekor
kaptam Tahitótfaluban munkát.

Tehát egyes, tévhitekben gondolkodók
elôtt dokumentumokkal alátámasztva:

a) nem kaptunk ingyen telket;
b) bár megbonthatatlan volt a hivatalos

háló, de Kisorosziban a kölcsönös tisztelet:
szülôkkel, tanítványokkal és az egymást tá-
mogató kollégákkal; Tahiban pedig jóságos
családok segítségével 

„A megértô, biztató hangot
A sors megadta énnekem.” 
(Ady: Válasz) – azokban az években.

Muzslai Zoltánné

Az élet

értelme…
A tavaszi szünetben délelôttönként a Falu-

ház ismét otthont adott gyermekeinknek.

Princzné Bérczi Krisztina fazekasmester
különféle foglalkozásokkal (agyagozás, bati-
kolás, papírtechnika, sütés-fôzés) tette tartal-
massá a jelenlévôk szabadidejét. A gyerekek
jól érezték magukat  és boldogan vitték haza
munkájukat.

Köszönjük a vállalkozó szellemû anyuká-
nak a foglakozást. Jó látni, hogy egyre töb-
ben éreznek felelôsséget közösségünk iránt.

R. G.

Hasznos idôtöltés

Közeleg a tavasz, kertek alatt jár
Jöjj ki a szabadba, sok kis virág vár.
Bokrokon, fákon sok zöld rügyecske,
Lüktet az élet, benne sok szívecske.
Selymes fûszálakon csillog a harmat,
Ember szíve ennél szebbet nem akarhat!
Kéklô ég, madárkák kedves éneke,
Örömmel fordulj te is az Ég fele.
Szellô is azt súgja, itt a kikelet,
A tavasz varázsa járja át szívedet.
Köszönd meg a tavasz szépséges ünnepét,
Teljen meg a bensôd hálával mindenért!

Surján Jenôné Ráczkevi Magda

Tavasz-várás

Ingyenes nyári tábor a Tegyünk Együtt Tahitófaluért Közhasznú Alapítvány

szervezésében

Kedves Szülôk és Gyerekek!

Rövidesen vége az óvodának, iskolának és megkezdôdik a nyári szünet. Ismét szeretnénk
segíteni abban, hogy a sok szabadidô hasznosan teljen gyermekeink számára. Ezért idén is –
mint eddig több éven át – a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány júliusban rendezi meg
a Pihenôparkban az ingyenes nyári gyermekfoglalkozásokat. Minden korosztályt szeretettel
várunk!

2009. júliusára tervezett programok:
Baptista Gyülekezet gyermekhete.
Labdajátékok, ping-pong, tenisz és kosárlabda oktatás. 
Tûzzománc készítés, kosárfonás, nemezelés, népi ételek készítése, agyagozás,

mézeskalács készítés „festés ami belefér”, lovaglás, íjászat és sok minden más.

Kérjük, figyeljék a plakátokat!

Érdeklôdni: Rainer Gabriellánál: 06/309211-013

Figyelem! Figyelem! Figyelem!

lesz Tahitótfalu Petôfi S. u. 12. sz. allati
Óvodában 2009. május 23-án, szombaton 10-
15 óráig.

Szeretettel várunk mindenkit!

Gyermeknap
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A 8. a tantermének felújítása akkor kezdô-
dött, amikor a szülôi értekezleten a szüleink
felajánlották, hogy a tinédzserkor változásai
okán elkövetett bakik és csínyek jól látható
nyomait az osztály festésével, a kerti padok
mázolásával és a sövénynyírással szülôk és
gyerekek közösen orvosolhatnák.

Tanáraink persze kapva kaptak az alkalmon,
és megindult a szombati rekonstrukciós pro-
ject megszervezése. Amikor közölték velünk,
hogy szülôi irányítással ugyan, de mindent ma-
gunknak kell megcsinálni, lefagyott az ar-
cunkról a mosoly. Ôszintén szólva egyáltalán
nem tetszett az ötlet! Méghogy MI, DIÁKOK
DOLGOZZUNK INGYEN EGY SZABAD
SZOMBATON?

Késôbb azonban megtetszett az ötlet. Miért
ne? Tök jó buli lesz! Április 25-én reggel 8-kor
találkoztunk az osztályban, hogy megbirkóz-
zunk a ránk váró feladatokkal.

Alig vártuk, hogy nekiessünk a festésnek, és
nagyon csodálkoztunk, hogy nem ilyen egy-
szerû a képlet... Elôtte sok kisebb-nagyobb
tennivaló várt ránk. Kivittük a bútorokat és a
padokat, leragasztottuk a kapcsolókat és az ab-
lakszegélyeket, és pókemberhez hasonlóan
védôfóliával fedtük be a szertárt és a táblát. Az
elôkészületek közt a mozgó állvány összesze-

relése bizonyult a legizgalmasabbnak. Alig állí-
tottuk össze, már az osztály fele fenn volt, és a
plafonról integetett boldogan lefelé. Úgy kel-
lett lelövöldözni a társaságot, hogy végre meg-
kezdôdjön a plafon meszelése.

Idôközben gyorsan három csapatra oszlot-
tunk, és három helyszínen folytattuk a mun-
kát: a lányok egy része az udvari padokat csi-
szolta és festette, néhányan Andi néni vezeté-
sével és Bencsik Bence szuper sövényvágójá-
val esett neki a túlburjánzott sövénynek és lila-
akácnak. Természetesen a legnagyobb ese-
mény az volt, amikor a festôcsapat látott mun-
kához. Elôször össze-vissza kentük a falat, és
meglepetéssel vettük tudomásul, hogy mennyi
szakértelemre van szükség egy ilyen egyszerû-
nek tûnô feladathoz is. A lányok az állvány
tetején szorgoskodtak, a fiúk a fal alsó részét
kenték, majd csere. Ahogy telt az idô, úgy let-
tünk egyre festékesebbek, de szüleink egyre
elégedettebben szemlélték az eredményt. Bé-
názás és profizmus kedves keverékét pro-
dukáltuk, azt hiszem a lelkesedésünk pótolta a
szakértelmet, mert úgy éreztük, hogy valami
nagyszabású, klassz dolognak lettünk részese:
lehet, hogy mégis jó dolog a munka?

Egyik a másik fején áthajolva, másik a térde
között tartva a festéket, rázva le az ecsetet...
Került festék bôven falra, lábra, arcra, ruhára.
Kész kavarodás volt, de élveztük.

Gyönyörûek lettek a kerti padok, megújult
az utcafront, friss festékillat és ragyogó ablak
jelezte ennek a szép napnak a végét. Az unal-
masnak tûnô dologból tök jó buli lett, min-
denki nevetett, viccelôdött, megújultak a
barátságok, és észre sem vettük, hogy eltelt a
nap, már du. 4 óra van!

Köszönettel tartozunk szüleinknek, akik ta-
náccsal, segítséggel maguk is aktív résztvevôi
voltak ennek a vállalkozásnak: Csereklye Pé-
ter, Rau Tamás, Szendrei János, Halász Anita,
Pásztor Anna.

Ja, és még valami! Aki tapasztalt, lelkes fes-
tôsegédeket keres, érdeklôdjön az iskola tele-
fonszámán.

a 8/a. osztály képviseletében: 

Rau Szidónia

A nagy átalakítás

A tavasz érkeztével a 15 éve mûködô
nyugdíjas klub vállalkozó kedvû tagjai elhatá-
rozták – és cselekedtek is –,  hogy rendbehoz-
zák a Faluház kertjét.

Szépen megmetszették a gyümölcsfákat,
szôlôket, rózsákat, összegereblyézték az elszá-
radt leveleket, kisöpörték a portát, javították a
lugast, összeszedték a szemetet.

Jó volt látni ahogy serénykedtek. Lelkesen
vállalták a kert fenntartását, sôt a májusi lom-
talanításra további társadalmi munkát szervez-
nek a többi civil szervezettel karöltve, hogy az
udvarról a melléképületekbôl az ott rekedt
lomokat kipakolják.

Köszönjük a közösség nevében minden
nyugdíjasnak aki hozzájárult a faluház
kertjének rendbetételéhez. 

R. G.

Nyugdíjas klub

hírei 2009. április 17-18-19-
én Vecsésen országos B

kategóriás fogathajtó versenyt rendeztek.
Lovas egyletünket 5 kiváló kettes fogatha-
jtó képviselte. Bodor Ferenc, Bodor Márk,
Fábián Csaba, Gubacsi Gergô, Niesz
Gábor. Hajtóink helyzete nem volt iri-
gylésre méltó, mert nagyon képzett foga-
tok ellen kellett helyt állniuk. Az idôjárás
is próbára tette ôket, a díjhajtást szakadó
esôben végezték. Versenyzôink csap-
atkapitánya Bodor Ferenc. Ô a biztos
pont, rá mindig lehet számítani, olyan
mint a tokaji aszú: beérett a b kategóriára. 

Bodor Márk az eszményi fogathajtó:
mindig elegáns, rendkívül intelligens és
ami a legfontosabb a mezôny (21 fogat)
egyik legjobb fogatával rendelkezik. Ha a
szülôi háttér az edzôi támogatást tudja
számára biztosítani, akkor szinte mindent
elérhet, ami ebben a mûfajban elérhetô.
Az egylet tagjai közül legjobb teljesít-
ményt nyújtotta.

Fábián Csaba „tanár úr” élete elsô hiva-
talos versenye volt. Kiváló pedagógiai ér-
zékkel terelgette lovait, jó eredménnyel
végzett. Büszkék vagyunk teljesítményére.
Gubacsi Gergô fiatal kora ellenére a legta-
pasztaltabb versenyzônk. Nagyon szim-

patikus és tehetséges fogathajtó, kiváló
lovakkal rendelkezik. Nagyon jól szere-
pelt, bár Fortuna istennô jobban támo-
gathatná.

Sajnos a sport már csak ilyen nem elég a
tehetség, szerencse is kell hozzá. Niesz
Gábor nagyon szorgalmas, rendkívül te-
hetséges hajtó. Kiváló lovakkal rendelke-
zik. A versenyen jó eredménnyel szere-
pelt, ô a csapat üstököse . Az edzôi háttér
biztosítva van, rövid idôn belül egészen
kiemelkedô eredményekkel büszkélked-
het. Azt hiszem, bátran kimondhatjuk,
községünk lakói büszkék lehetnek fogat-
hajtóinkra, mert ország-világ elôtt ismerté
teszik Tahitótfalu nevét.

Nógrády Gábor 

TLSE elnöke

TLSE hírei



1. Májusi lombos fán ül valami vagy Valaki! Aki
nem veszi észre a zöldbe beleolvadó szín mi-
att, az a szokatlan hangra biztosan felfigyelt!

2. Végtelenül kedves és ápolt kutyusok keres-
ték új gazdájukat a vásáron. Na nem mintha a
menhelyen nem éreznék jól magukat, sôt, de
mit lehet tudni – hátha egy magányos idôs
hölgy vagy úr, esetleg egy kisgyerek mellett,
egy kertes házban még szebb élet várna rájuk.

3. Májusi virágok színes sokasága, mint valami
mezô, úgy terült az érdeklôdôk elé.

4. Finom házi szörpök, mázas edények, házi ál-
dást kérô fali kendôk a már lassan feledésbe
merülô hagyományos, vidéki konyhát juttatják
eszünkbe. Egy kis nosztalgia, avagy a kíváncsi-
ság hajtja a nézelôdôket, vásárlókat a köze-
lükbe? Nem tudni, bár az is tény, hogy újra
divat a régi korokat idézô tárgyak és ízek
próbálgatása.

5. Ki gyalogosan, közelrôl, ki messzebb, lóhá-
ton nézegeti a szép békebeli tárgyakat!
Nézzék most a kedves Olvasók is!

6. Gyermekkoromat idézték a kékfestô anya-
gok. E speciális eljárással festett gyönyörû kis-
lányruhák sorakoztak fogason, s kicsit odébb
más textiltárgyak csalogatták magukhoz a
vásárlókat!

7. Kerámia, kerámia, és kerámia. Mind más és
más. Nemcsak alkotójuk, tapasztalatuk, stílu-
suk, de bizony a korosztály is más. Nagy meg-
tiszteltetés volt számomra, hogy végre szemé-
lyesen is találkozhattam Kósa Klára keramikus
mûvésznôvel, aki remélem nem sértôdik meg,

hogy egy képcsoportba helyeztem a játszó, és
a szakma után csak áhítozó, kerámiát festô
gyerekekkel!

8. A lángossütônél kígyózó sor – legyen az tél,
avagy kora nyár – azt bizonyítja, hogy a vásári
hangulat egyik fô kelléke: a lángos. Az Árvács-
ka menhelyen éldegélô kutyusok bizonyára
remek kosztot kapnak. Ez lehet az oka annak,
hogy az általam kínált fokhagymás lángosra rá
sem néztek, míg Dani által kínált sajtos
tejfölöst könnyes szemmel nézte Kormica.

A képriportot készítette: P. Fogarasi Dianna
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Májusi színek és hangulatok (képriport)

Köszönjük Magyar Zoltánnak, hogy hangu-
latos helyszínt biztosított ingyenesen a Vasár-
napi Vásárnapnak. Köszönet az Önkormány-
zatnak és a TETÁ-nak a támogatásért, valamint
minden segítônek, résztvevônek és kedves
látogatónak, akik jelenlétükkel tartalmassá tet-
ték ezt a szép napot. Sokáig legyen így!

Rokob Orsolya, Béres Gabriella 

és Béres Attila, a szervezôk

A Szentendrei Árvácska Állatvédô Egyesület
munkatársai és önkéntesei szeretnék megkö-
szönni a Vasárnapi Vásárnap szervezôinek,
hogy immár második alkalommal vehettünk
részt a rendezvényen. Három kutyánkat fogad-
ták örökbe és 38800 Ft adományt, és több zsák
száraztápot kaptunk. A pénz egy részét a kisor-
solt szuka kutya ivartalanítására költjük, a mara-
dékból apadozó tápkészleteinket igyekszünk
feltölteni. Jó érzéssel töltött el bennünket az
érdeklôdôk magas száma, hogy ennyi ember-
nek fontos az állatvédelem. Legközelebb május
23-án tartunk örökbeadó nyíltnapot a menhe-
lyen (Szentendre, Szentlászlói út külterület).

Kovács András, www.arvacska.hu

Köszönetnyilvánítás
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PÜNKÖSDÖLÖ
május 30-án szombaton 10 órától

Kisoroszi Régi Idôk Háza

„A gyôztest és lovát virágokkal és szomorúfûzágakkal borították be. Egy évig
azután ôt nevezik pünkösdi királynak. 

Nem kell pedig hinni, hogy ez csak valami üres czím. 
Járnak emellé hatalmas kiváltságok. 

A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, 
minden kocsmában ingyen rovása van, 

amit elfogyaszt, fizeti a község, 
lovát, marháját tartoznak a társai ôrizni, 

s ha netán valami apró vétséget követne el, 
azért testi büntetéssel nem illetik. 

Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló évig.”

Pünkösdi királyválasztás 

Ügyességi feladatok

Gyékényló készítés

Lóverseny 

Pünkösdi királyné járás

Májusfa állítás

Pünkösdi tánc mulatság

Várunk mindenkit szeretettel!

Ivartalanítási akció! 
A nemkívánt szaporulat megakadályozása érdekében 

ivartalaníttassa macskáját,kutyáját akciós áron a tavaszi
hónapokban.

25% engedmény a Kamarai Minimáltarifa munkadíjából!

Dr. Szolnoki János, Állatkórház, Szentendre
26-317-532,30-9370-863,

Állatorvosi rendelô,Tahitótfalu: 26-385-152,30-9370-863

Folyamatos ügyelet:30-66-26-849

www.hegyvidekiklin.fw.hu

Apróhirdetések

Állást keresek
Fiatalos, nyugdíjas értelmi-
ségi hölgy háztartásveze-
tést vállal ottlakással.
06-30-990-3922

* * *
Alsóhatár I/I dûlôben 2 da-
rab, egyenként 1220 n. öl
(14AK) osztatlan közös
tulajdonú szántó eladó!
Érdeklôdni lehet: 
06-30-380-2439

Csókavár-Ker
Kft.

Eredeti és utángyártott
nyomtatókellékek

ingyenes, 24 órán belüli
házhozszállítással, 

szuper árakon

www.irodasprinter.hu
info@irodasprinter.hu

Telefon/fax:
06-20 5500-582
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

SchindlerS Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 800,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-Ft/q

Akácoszlop

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

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

Cím: 2021 Tahitótfalu, 
Tamási Áron utca 1/B.

Telefon/fax: 
06-26-585-170, 

585-171,
06-20-960-4288

„FÉ” Könyvelô BT 
egyéni vállalkozók, egyesületek, alapít-

ványok és cégek teljes körû könyvelését

vállalja garanciával, visszamenôleg is,

könyvvizsgálói háttérrel. 

Tahi, Visegrádi út 68. 

Tel/fax: 26/387-079, 06-20-547-1362
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony Ádám,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2000
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-
078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-
353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-
100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-
778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-
ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK –
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–16.30-ig, Szív Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-
p: 8-19-ig, szombat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZER-
TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11,
péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés!
hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr.
Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô,
szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek
13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd
16–18, csüt. 16–17 • 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, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@part-
mozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek:
8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-
597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-
381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási
kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.),
503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû),
503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda:
8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitót-
falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.:
hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént.
8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és
12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30;
csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva:
hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda,
csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent-
endre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent-
endre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu,
Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta Zsuzsana, tel.:
06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187,
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.:
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS
– tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától
• TERHES SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamák-
nak: hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12
csak CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG
– tel.: 105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda
13–16-ig, pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth
L. u. 30., tel.: 385-873, fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd
8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10,
egészséges csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ –
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796

ZSIBVÁSÁR lesz a Kincsessziget Óvodá-
ban!

Május 15-én, 13:00-tól 17:00 óráig eladás-
ra kínálunk használt ruhát, játékot, háztartási
kellékeket, azaz mindent, amit az egyikünk
már megunt, kinôtt, de lehet, hogy a mási-
kunk pont arra vágyik.

Nyílt nap a Kincsessziget Waldorf Irány-
ba Tevékenykedô Óvodában!

Május 9-én sok szeretettel várunk minden
kedves érdeklôdô családot 9:30-tól 12:00
óráig. Ezen a napon végre mindent ki lehet
próbálni, minden kérdést fel lehet tenni az
óvónôknek és a jelenlegi szülôknek.

Címünk: Tahitótfalu, Zrínyi u. 33.

Kincsessziget hírek

06. 12. péntek

1600 Piece of paper
1700 Pancse-rock
1700 Tûzzománc kiállítás megnyitója
1800 Tánc
1845 Operett és musical (Fischl Mónika, Kék-Kovács Mara, Bódi Barbara, Vadász Dániel,

Peller Károly, Szabó Dávid)
2100 OLD BOYS koncert
2300 Utcabál az Old Boys zenekarral

06. 13 szombat  

1000-tôl 1200 és 1500-tôl 1700 óráig  JÁTSZÓHÁZ
900 Strandfoci és röplabda
1000 Tönköly-zenekar
1100 Mesék a rétrôl (Habakuk bábszínház)
1300 Lekvár fôzés - Íjászbemutató
1400 Térzene  (Bogdányi fúvósok)   
1400 Diákalkotók tûzzománc pályázatának  díjkiosztója
1500 Szüreti felvonulás
1500 Telki SE sporttánc
1600 Ünnepélyes megnyitó
1630 Kötélhúzás
1700 HOT  JAZZ  BAND 
1900 Dobogókô  koncert
2000 P MOBIL koncert
2145 Tûzijáték
2200 Sátorbál  (pld.:  Drapp-sapka)

06. 14.  vasárnap

1000 Ládafia körhinta
1100 Görömbô Kompánia: Mesébe szôtt tánc, táncba szôtt mese
1300 Lekvár fôzés
1400 Térzene  (Váci fúvósok)   -    Íjász bemutató
1500 The Unique Allstars 
1600 Indigó
1700 Nótamûsor
1800 Bellevey-hastánc
2000 Csináljuk a fesztivált 

– vezeti: Dévényi Tibor és Harsányi Levente (Tóth Vera, Polyák Lilla, Galambos
Dorina, Homonnay Zsolt, Csonka András, Palcsó Tomi)

2200 Retro  parti  Tibi bácsival

Állandó  programok:

Kiállítás, véradás, Egészség egy életen át 

Eperfesztivál (2009. június 12-14.)

programtervezet


