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Testvértelepülési
látogatás
Eleget téve Bata Ferenc polgármester úr meghívásának 2012. április 28-án Szabó Dénes tóthfalusi
plébános emlékére rendezett engesztelô szentmisén, szoborszentelésen és koszorúzáson vettünk
részt a délvidéki Tóthfalun.
Szabó Dénes római katolikus lelkész a Csongrád
vármegyei Horgos községben született 1893-ban.
A bánsági Temesváron és Kalocsán végezte teológiai tanulmányait. 1916-ban szentelték pappá
Kalocsán, majd ezt követôen káplánként a bácskai Szenttamáson, Adán és Magyarkanizsán szolgált. Röviddel krisztusi kora betöltése után, 1929ben került Tóthfaluba, ahol 1944 ôszéig szolgálta
a reá bízott nyájat. 1944 november elején a Tisza
folyó szigetén több társával együtt a jugoszláv partizánok kegyetlenül kivégezték. Halálának pontos
napja ismeretlen, mint ahogy a sírhelye is. Bûne
annyi, hogy magyar volt. Halálra kínozták, kivégezték, de szellemi-lelki öröksége továbbélt mindazokban, akik utódaiként kerültek a községbe.
Mellszobrát Schmittné Makray Katalin és Utasi

Az adótartozásról
Tisztelt tahitótfaluiak! Tisztelt ügyfeleink!
Az adózás rendjérôl szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.§-a lehetôséget nyújt az önkormány-

A tartalomból:

Jenô atya leplezték le. A most szolgáló plébános,
Utasi Jenô atya több mint három évtizedes áldozatos munkája nyomán a község a vajdasági magyarság egyik szellemi központjává vált.
Folytatás az 5. oldalon
zati adóhatóságok számára, hogy a helyi adó és
gépjármûadó vonatkozásában a tízezer, magánszemélyek esetében az ezer forintot elérô adótartozással rendelkezô adózó nevét, címét és az
adótartozás összegét a helyben szokásos módon
közzéteheti.
Folytatás a 3. oldalon

Tahitótfalu májusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Május 19. szombat 10:00 Dunakanyar Kulturális
Seregszemle. Helyszín: Népház.
Május 23. Kihívás Napja. Részletek a
plakátokon.
Május 27. Hôsök Napja. Részletek
a plakátokon.
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Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület (továbbiakban: Kt.)
az elôzô lapszámban megjelent tájékoztatót követôen rendkívüli üléseit április 2-án
és 18-án, munkatervben szereplô üléseit
április 5-én és 26-án tartotta, melyekrôl az
alábbi tájékoztatást adjuk.
A Kt. április 2-án rendkívüli ülést tartott, melynek keretében 5 igen szavazattal a 2009/2013-ra szóló Sportkoncepció
módosítását fogadta el, valamint az önkorFolytatás a 2. oldalon

Június 2. 10 órától Gyermeknap a tótfalui óvodában. Mindenkit szeretettel várunk!
Június 4. 18:00. Trianoni emlékmûsor. Részletek a plakátokon.
Június 8–10. Eperfesztivál. Részletek a plakátokon.
Faluház programja májusban
Május 17. csütörtök 18:00: Falu-téka. Bunyevácz Zsuzsa könyvbemutatóval egybekötött elôadása: A Szent Grál keresése. Belépés
ingyenes.
Május 18. péntek 19:00: Zene-szó. Don Attila Band Klub estéje.
Belépés ingyenes, ellátás batyus.
Folytatás a 7. oldalon

Szeretetteljes anyák napját kíván minden
kedves édesanyának az önkormányzat
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre
(oktatási intézmények sportcélú fejlesztése,
Sportcsarnok felújítás, eszközbeszerzés-, valamint közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések) vonatkozó pályázat beadásáról döntött.
A Kt. ülésén nem volt jelen Csörgô Mihály,
Kubanek István, Schottner Jánosné, Szabó Judit.
A Kt. április 5-én munkatervben szereplô
ülését tartotta, amelyen Szabó Judit képviselô
nem vett részt.
61/2012. (04.05.) határozatával a döntött a Kt.
az intézmények felújítására, karbantartására
vonatkozó ajánlatok bekérésérôl, többek között
a Faluház felújítására, a Trianon emlékmû
bôvítésére, utak felújítására (Rózsa utca eleje).
62/2012. (04.05.) határozattal a Kt. meghirdette
a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatot, a pályázati kiírás illetve a jelentkezési lap megtalálható
a település honlapján.
63/2012. (04.05.) határozatával a Kt., a Baptista
Gyülekezet számára ingyenesen közterületet
biztosított a Tahi parkolóban térzenéhez (4
alkalomra).
64/2012. (04.05.) határozatával a Kt. ingyenesen biztosította a Népházat, és a Faluházat a
Baptista Gyülekezet által szervezett „Gyerekhét”
programjai számára.
65/2012. (04.05.) határozatával a Kt. elutasította Sipos Áron Lajos felajánlását a tulajdonában
lévô1380/3 hrsz-ú ingatlan (Tahi Grill) megvásárlására vonatkozóan.
66/2012. (04.05.) határozattal a Kt. közútkezelôi
hozzájárulást adott az 547 hrsz-ú ingatlan
(Vöröskô u.) közmûbekötéséhez.
67/2012. (04.05.) határozatával a Kt. elfogadta
Tahitótfalu 2012. évi Közbeszerzési Tervét. A
Közbeszerzési terv a honlapon megtekinthetô.
68/2012. (04.05.) határozatával a Kt. nem
fogadta el a hulladékszállítási szerzôdés,
közös megegyezéssel történô felmondását a
KVG Zrt-vel, ellenben elfogadta a testület a 6
hónapos felmondást és a közbeszerzési eljárás elôkészítésére felkérte Leányfalu Község
Önkormányzatát.
69/2012. (04.05.) határozatával támogatta a Kt.
helyi termelôi piac létesítését, valamint 200.000
Ft-ot biztosított a terület (Tahi parkoló melletti)
rendezéséhez.
70/2012. (04.05.) határozatával elfogadta a Kt.
az Önkormányzat 10 éves vízbázis védelmi koncepciója alapján a 2012. évi feladat és költségfelhasználás tervét. A határozatot és a koncepciót
a Fôvárosi Vízmûvek Zrt részére megküldtük.
71/2012. (04.05.) határozatával engedélyezte a
Kt. a Hôsök terén lévô buszmegálló és környéke
átalakítását. A munkálatok folyamatban vannak.
72/2012. (04.05.) határozattal döntött a Kt. a
Hôsök terén lévô üres üzlethelyiség bérbeadásának feltételeirôl. A határozatot a Dierta Kftnek (bérlô) megküldtük, és a bérleti szerzôdés
részleteirôl egyeztetett a bérlô és a polgármester.
73/2012. (04.05.) határozatával döntött a Kt.
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Pintér Adrián (sajátos nevelési igényû) óvodai
elhelyezésének támogatásáról. A határozat alapján megállapodást kötünk Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatával.
74/2012. (04.05.) határozatával elfogadta a Kt.
az Önkormányzat szakfeladat rendjérôl szóló
elôterjesztést, mely az Államháztartási törvény
módosítása miatt vált szükségessé.
75/2012. (04.05.) határozatával támogatta a
Kt. a szigeti települések közös majálisát, a rendezvény április 30-án Szigetmonostoron megtörtént, ahol az Önkormányzat szép számmal
képviselte a községünket.
76/2012. (04.05.) határozatával engedélyezte a
Kt. a Hôsök tere 7. sz. elôtti közterület virágosítását.
77/2012. (04.05.) határozatával a Kt. ingyenesen biztosította a Népház épületét a Baba-Mama
kör ruhabörze akciójához.
78/2012. (04.05.) határozattal döntött a Kt.
az egyebek napirend keretében zárt ülés
megtartásáról, ahol határozat nem született, de a Sportszár büfé bérlete valamint az
erdôhasznosítás volt napirenden.
A Képviselô-testület ugyanezen ülésén két
rendeletet alkotott, elôször a 2012. évi költségvetés módosításáról, majd a helyi adó rendelet
módosításáról. Mindkét rendelet kihirdetésre
került, szerepel a honlapon.
A Kt. 04.18-án rendkívüli ülést tartott, ahol
az alábbi döntések születtek.
79/2012. (04.18.) határozattal döntött a testület a Dunakanyari Csatornázási Társulás és a
Dunakanyari Csatornamû és Vízgazdálkodási
Társulat Társberuházói Szerzôdésének jóváhagyásáról.
80/2012. (04.18.) határozattal döntött a Kt. a
Mezôntúli Kft-vel kötendô szerzôdés jóváhagyásáról, helyi termelôi piac mûködtetésérôl (Tahi
parkoló mellett).
81/2012. (04.18.) határozattal döntött a Kt. a
Helyi Termelôi Piac házirendjérôl, melyet a
mûködtetônek átadtunk.
82/2012. (04.18.) határozattal döntött a Kt. az
ülés 3. napirendjének zárt ülésen történô tárgyalásáról. A zárt ülésen hozott határozatokat
az alábbiak szerint hirdetjük ki.
83/2012.(04.18.) határozattal döntött a Kt. a
03/1 hrsz-ú erdôterület haszonbérleti díjának
(14.000 Ft/ha/év) meghatározásáról, melyet a
tulajdonosok részére, mint haszonbérleti díj az
Önkormányzat megajánl.
84/2012.(04.18.) határozattal döntött a Kt.
a 03/1 hrsz-ú erdôterület haszonbérleti ajánlatáról, az elôzô határozat szerinti összeggel és a Képviselô-testület felhatalmazta a
Polgármestert, hogy az erdészeti hatóságnál,
mint erdôgazdálkodó az Önkormányzat nyilvántartásba vételét kérje.
A Kt. április 26-án tartotta munkatervben
tervezett ülését, melyen Rédai Dávid képviselô
nem volt jelen.
A Kt. elsôként a Gazdasági Bizottság javaslatával egyezôen a zárszámadási rendeletet egyhangúan elfogadta.

85/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt. a
rendezési terv módosításának elôkészítésérôl,
mellyel kapcsolatban ajánlatot kérünk a rendezési terv felülvizsgálatát végzô A.D.U. Építész
Irodától.
86/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt.
a Nemzeti Vágta Tahitótfalui Elôvágtájának
megrendezésérôl, illetve annak támogatásáról,
mely az Eperfesztivállal egy idôben kerül megrendezésre.
87/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt.
szennyvízcsatorna lakossági bekötésével kapcsolatban (Fehér László kérelme).
88/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt. a
Szentendrei úton gépkocsi bejáró viacolorral
történô burkolásáról (Hagymási Istvánné kérelme).
89/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt.
Bolla Ferenc kérelmére a közterület-használati díj részletekben történô megfizetésének
engedélyezésérôl.
90/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt.
a 4606 hrsz-ú ingatlanhoz (Tordák), villamos energia vezetékrendszer kiépítésének
engedélyezésérôl.
91/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt. a
volt Videotéka üzlet bérbeadásának végleges
feltételeirôl, a Dierta Kft részére.
92/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt. a
Faluház felújítás, átalakítás engedélyezésének
kezdeményezésérôl.
93/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt.
Komjáti Péterné kérelmére az ideiglenes
zárva tartás idejére közterület-használati díj
mentesítésrôl.
94/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt. a
civil szervezetek által benyújtott pályázatok
támogatásáról, melynek alapján 6 szervezet
részesült támogatásban, 2 pedig nem (részletek
a honlapon).
95-96/2012. (04.26.), határozatokkal döntött a Kt. az Általános Iskola illetve a Óvoda
alapító okiratának módosításáról, melyet az
Államháztartási törvény tett szükségessé.
97/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt. a
hulladékszolgáltatást végzô KVG Zrt. kérelmével kapcsolatban, mely alapján ezt követôen
május 1-tôl hatályos hulladékszállítási díjmódosító rendeletet is elfogadta.
98/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt.
a kukák megvásárlásáról a KVG Zrt-tôl. 1000
Ft+Áfa/db áron.
99/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt.
a Leányfalu Önkormányzata által elôkészített
közbeszerzési eljárásban (kommunális hulladékszállítás) való részvételrôl, illetve a beérkezett 3
ajánlat alapján a közbeszerzést lebonyolítóról.
100/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt. a
nyári gyermekétkeztetés támogatásáról illetve e
tárgyban pályázat benyújtásáról, mely alapján
55-60 fô gyermek étkeztetésére kerülhet sor a
nyár folyamán.
101/2012. (04.26.) határozattal döntött a Kt.
arról, hogy a Szentendrei Duna-ágban nem
támogatja vízisí pálya kijelölését, melyet az
engedélyezô hatóságnak megküldtünk.

2012. MÁJUS

K özössé g

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Önkormányzat, mint erdôgazdálkodó
2011 novemberében egy helyi vállalkozó a Tahitótfalu 03/1 hrsz. alatt szereplô
162,3 hektárra (osztatlan közös tulajdont
képezô erdôterületre), mint haszonbérlô
kívánt erdôgazdálkodóként bejelentkezni.
Ennek érdekében a törvényi elôírásoknak
megfelelôen a vállalkozó tulajdonosi gyûlést
hívott össze, amelynek az volt a célja, hogy
a haszonbérlet létrejöttéhez a tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított,
több mint 50%-os igen szavazatát megszerezzék. Miután a megtartott rendezvényen kellô
számú tulajdonos nem vett részt, így a kezdeményezés nem járt sikerrel.
Ezen a gyûlésen részt vettem és akkor
fogalmazódott meg bennem annak
lehetôsége, hogy amennyiben alapvetôen
egy piaci alapon mûködô vállalkozás
haszonbérletet kíván kötni a tulajdonosokkal, akkor az Önkormányzat is képes lehet

Az adótartozásról
Folytatás az 1. oldalról
Fenti jogszabályi hivatkozás alapján a 2012.
március 31-i határnappal lezárt, 100.000 Ft-ot
meghaladó adótartozással rendelkezô adósok listáját közöljük, a helyi újság következô számában.

erdôgazdálkodói tevékenység folytatására. Az Önkormányzati törvény ezt lehetôvé
teszi, így ennek megfelelôen jogi és szakmai elôkészítô munkákat végeztünk testületi felhatalmazás alapján. Az elkészített erdôgazdálkodói tanulmányterv és joganyagok azt bizonyították, hogy megfelelô
irányítással az Önkormányzat képes az
erdôgazdálkodói és szakirányítási feladatok
ellátására.
A Képviselô-testület több zárt ülésen tárgyalta az erdôgazdálkodásra vonatkozó jogi
és szakmai lehetôségeket. 2012. április 18-án
zárt ülésen az Önkormányzat határozattal döntött, hogy a 03/1 hrsz.-ú erdôterület
haszonbérleti díját 14000 Ft/ha/év összegben
állapítja meg, melyet a tulajdonosok részére,
mint haszonbérleti díjat az Önkormányzat
megajánlja. Másik határozatában döntött
haszonbérleti ajánlatra alapozva, hogy amen�nyiben a tervezett tulajdonosi gyûlés határozatképes lesz, és a támogató többséget elérAzt követô számban pedig az 50.000 Ft feletti tartozással rendelkezô adósok listáját közöljük, végül
augusztusban a 10.000 Ft feletti tartozók listáját.
Bízunk benne, hogy nem kell a végrehajtónak
átadni újabb ügyeket.
Tahitótfalu, 2012. április 27.
Tóth János jegyzô

jük, kezdeményezzük erdôgazdálkodási nyilvántartásba vételünket.
Az Önkormányzat elsôdleges szándéka nem elsôsorban üzleti alapon nyugszik,
hiszen alapvetô feladatunk a mintegy 284
tulajdonos érdekének egységes képviselete.
Ezáltal Tahitótfalu település összközösségi
érdekeinek érvényre jutását is lehetôvé tudjuk tenni. Az ingatlan teljes területe Natura
2000 besorolású és beletartozik a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatósági területébe
is, amely fokozottan védett természeti terület, a Helyi Építési Szabályzat mellékletében
is rögzítetten.
Az Önkormányzat abból a megfontolásból mert vállalkozni az erdôgazdálkodói feladatra, mivel az elmúlt években végrehajtott
jelentôs értékû beruházásokat, pályázatokat,
mindenki számára láthatóan jó minôségben
és jó pénzügyi gazdálkodással tudta megoldani. Azt gondoljuk, hogy a nagy felelôsséggel
járó gazdálkodói feladat megoldására képesek vagyunk azzal együtt, hogy ez tovább
terheli hivatalunk munkatársait, és magát
a Képviselô-testületet. Rendezô elvként
tekintettük azt is, hogy szándékunkban áll
az erdôgazdálkodásból származó pénzügyi

Anyakönyvi hírek

Termelôi piac indul május 5-én Tahiban
A tahitótfalui önkormányzat fenntartásában
és a Mezôntúli Bt. üzemeltetésében május
5-tôl szombatonként termelôi piac lesz a
hídfônél. Rokob Orsolya kezdeményezésére a Vasárnapi Vásárnapok több éves sikere nyomán - az önkormányzat támogatásával ezentúl
hetente vásárolhatnak helybéliek és környéken lakók termelôi portékákat reggel 6-tól
11-ig a Tahi hídfô parkolója melletti területen,
az állatorvosi rendelô mögött. A szigorú rendeleti követelmények szerint megrendezésre

Veszélyeshulladékgyûjtés
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2012.
május 5-én (szombaton) veszélyeshulladékgyûjtés lesz Tahitótfaluban.
Helyszín:
- Tahiban a híd melletti szelektív-hulladék
gyûjtô sziget mellett 8.00-12.00 óráig
- Tótfaluban a TSZ-szel szembeni területen 8.00-12.00 óráig
A veszélyeshulladék-gyûjtés alkalmával
leadható hulladékok:
- festékek, hígítók, azok csomagolóanyagai

kerülô szombati piacokra igényes környékbeli termelôket vár a fenntartó és az üzemeltetô
annak reményében, hogy a májustól októberig
tartó idôszakban rendszeressé váló szombati,
Tahitótfalui Termelôi Piac jól szolgálja majd
helybéli közönséget: friss, biztonságos eredetû
hazai élelmiszerekkel és termékekkel látja majd
el az ide látogatókat.
Részletes információt kaphatnak
termelôk és látogatók a 70 598 4345-ös
telefonszámon.
-

lejárt szavatosságú gyógyszerek
akkumulátor, szárazelem
fáradt olaj, használt sütôolaj
növényvédôszer, azok csomagolóanyagai
autógumi, gumihulladék
elektronikai hulladék (rádió, tv, mobil
telefon, fénycsô, stb.)
Polgármesteri Hivatal

2012. évben eddig született 8 fiú, 6 leány,
összesen 14 gyermek.
Megszülettem!
2012. április 07-én, nevem:
		
Cservenák Aurél Botond
2012. április 08-án, nevem: Horváth Léna
2012. április 17-én, nevem: Csereklye Csenge
2012-ben házasságot kötött 7 pár.

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

Az elmúlt idôszak halottai:
Ács Mihályné, 80 éves, Málna u. 1.
Dr. Palló Árpádné, 92 éves, Petôfi S. u. 13.
Muzslai Zoltán, 51 éves, Szentendrei út 33.
Nyugodjanak békében!
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eredményt visszaforgatni az erdô felújítására,
karbantartására. Távlati céljaink szerint több
évtizeden keresztül ezzel sikerül megôrizni
a nagyszámú tulajdonos érdekeit, feloldani
részükre az erdôgazdálkodói kötelezettséget, és a Tahitótfalu közössége szempontjából értékes erdôt megtartani, generációkat
is kiszolgálni képes lehetôséggel. További
szándékunk az erdôgazdálkodói feladatrendszeren túl, hogy felújítsuk erdei útjainkat,
pihenôhelyeinket, tanösvényt hozzunk létre.
Felszíni csapadékvíz gazdálkodás szempontjából az Önkormányzat számára lehetôség
nyílik az erdei vízfolyások közel eredeti helyzetének visszaállítására, így több évre tervezett munka kapcsán a Tahi településrészen
lévô önkormányzati utakon tapasztalható
nagy intenzitású vízlefolyásokat még az erdô
területén vissza tudjuk vezetni a patakokba.
Mint erdôgazdálkodó, az Önkormányzat minden évben tud pályázni erdôgazdálkodói feladatok ellátásához kiegészítô forrásra, a közmunkaprogramot részben rá tudja szervezni az erdô karbantartására, illetve kitermelés során a tisztításból származó kereskedelmi célra nem, de lakossági, szociális szükségletek kielégítésére alkalmas fahulladékok felhasználására is vállalkozhat.
A szakirányítói feladat ellátására az
Önkor
m ányzattal alkalmazásában lévô
vagy szerzôdésben álló törvényi feltételekkel rendelkezô szakirányítót bízna meg. Az
erdészeti munkák kivitelezését piaci alapon,
pályáztatás útján látjuk célszerûnek elvégeztetni, hiszen településünkön több olyan vállalkozás mûködik, amely alvállalkozói szerepkörben a szükséges munkákat megfelelô
szakirányítás és mûvezetés mellett el tudja
végezni.
Az egyhangú testületi döntést követôen
tovább folytattam az elôkészítô munkát,
amely célja, hogy a soron következô testületi ülésre elkészítsük a lakossági tájékoztatót, a szerzôdéstervezetet, illetve a tulajdonosi gyûlés lebonyolításához szükséges anyagokat. A tulajdonosi kör irányában ezt követôen
élünk megkereséssel és készítjük elô a rendezvényt.
Elôzetesen a rendezvény tervezett idô
pontja június vége, a pontos idôpontról a
következô lapszámban, a honlapon, szórólapokon és a kiküldendô tájékoztatóban adunk
információt.
Az elôkészítô munka során a gazdálkodói
feladat elemzésére szakmai és jogi segítséggel több modellt állítottunk fel. Figyelembe
vettük az Önkormányzatra esô általános
kötelezettségeket is illetve rögzítettük, hogy
az erdô ôrzésére, a kitermelés ellenôrzésére
már meglévô saját erôt és eszközt kívánunk
alkalmazni (mezôôr, környezetvédelmi járôr,
terepjáró).
Az elvégzett vizsgálatok lehetôvé tették, hogy a vállalni kívánt 10 éves idôszakra
az elôzô magánvállalkozó által felajánlott
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10 évre vonatkozó 12.200.000 Ft helyett
22.722.000 Ft haszonbérlet megfizetését tudjuk vállalni. Ez kisebb részegységre vonatkozva azt jelenti, hogy 7.517 Ft/ha/év helyett,
14.000 Ft/ha/év összeget lennénk képesek
fizetni, figyelemmel azokra a kockázatokra,
hogy nem újul természetesen a faállomány
(aszály, fagy, szakaszos makktermés, vadkár
stb.). További kockázati elem, hogy az érintett területen 5 hektáros egybefüggô, maximális területû korlátozás miatt nem lehet
végvágást végrehajtani. További gyakorlati
adat, hogy a 100%-ban tervezhetô termelési
lehetôségeket az erdôterv alapján nagy gyakorlattal rendelkezô erdôgazdálkodók is 80%os mértékben tudják kihasználni.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az erdô
tulajdonosok vagy azok képviselôi részére évente egyszer beszámol az erdôgazdálkodásról, és
részükre tulajdoni hányad alapján átutalja a
szerzôdésben szereplô haszonbért.
Ezúton is kérek minden erdôtulajdonost,
hogy támogassák elôkészítô munkánkat, hiszen közös együttmûködéssel az
Önkormányzat vezetô szerepet vállalva
képes lesz ezt a csodálatos értéket képviselô
erdôt hosszú távon megôrizni.
A fentiekben rögzített tulajdonosi gyûlés

megtartását a Sportcsarnokban tervezzük
lebonyolítani a teljes hivatali állomány bevonásával és informatikai rendszer telepítésével, hogy a tulajdonosi gyûlés szakszerûen,
operatívan és zökkenômentesen kerüljön
elôkészítésre illetve lebonyolításra.
Segítô együttmûködésüket elôre megköszönöm a Képviselô-testület nevében.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

„Tiszta udvar, rendes
ház” pályázati felhívás
A Képviselô-testület ebben az évben is
meghirdette a „Tiszta udvar, rendes ház”
pályázati lehetôséget a település lakossága
részére. Szeretnénk, ha minél több ingatlantulajdonos jelentkezne az ôszig tartó megmérettetésre. Feltétel a tiszta, rendezett porta,
kert és közterületi rész. Minden pályázót
virágpalánta csomaggal ajándékozzuk meg.
Jelentkezni június 1-éig a honlapon található
jelentkezési lap kitöltésével, vagy Szabados
Molnár István falugondnok segítségével a
Polgármesteri Hivatalban lehet. A legsikeresebbek pénzjutalomban részesülnek.
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Rendôrségi hírek
Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Tájékoztatom Önöket, hogy az elmúlt
idôszakban Tahitótfalu településen két
esetben történt betöréses lopás. Ebbôl egy
esetben az elkövetôk nappal, ablak befeszítés módszerével hatoltak be az ingatlanba
és készpénzt, arany ékszereket tulajdonítottak el, míg a másik esetben a lakóház
mellék épületébôl tulajdonítottak el szerszámgépeket.
Az elmúlt idôszakban több alkalommal
is ismeretlen elkövetôk gázmérô készülékeket tulajdonítottak el, leginkább bosszúságot, mint anyagi kárt okozva a sértetteknek.
Az elmúlt idôszakban nem történt személyi sérüléses baleset Tahitótfalu területén.
Tájékozatom a tisztelt olvasókat, hogy
2012. április 15.-én hatályba lépett a 2012.
évi II. törvény a Szabálysértésekrôl. Az új
jogszabály alapján a helyszínen kiszabható
bírságok összege jelentôsen emelkedett.
A szabálysértést elkövetôkkel szemben
nem csak a rendôrség hanem a közterület felügyelet, a mezôôrség, természetvédelmi ôrség és más hatóságok tagjai is
szabhatnak ki bírságot 5.000 és 50.000 Ft
között. A Szabálysértési törvény XXVII. és
XXVIII. fejezetében szereplô szabálysértések elkövetôivel szemben úgynevezett
„FIX” bírság kiszabását rendeli a 63/2012.
(IV.02.) Kormányrendelet. Ennek alapján a

Zeneiskolai hírek
Újságunkban utoljára a februári
zeneiskolai eseményekrôl olvashattak.
Íme a folytatás:
Március 3-án folytatódott az „Opera
mesék” sorozat a szentendrei PMK-ban.
Az Operaház mûvészeinek elôadásában a
Fekete István : Bogáncs címû mûve alapján készült meseoperát ismertük meg,
melynek szerzôi Ambrus Ákos és Baranyi
Ferenc. A sorozat május 5-re tervezett 6.
elôadása sorozatos megbetegedések miatt
sajnos elmarad. Kodály: Háry János címû
mûvének elôadása szeptember 28-án lesz,
melyre a megváltott bérletek természetesen érvényesek.
Március 9-én a leányfalui Duna-és
Panoráma Idôsek Otthonában tartottunk
koncertet. Felléptek: Csereklye Lili, Májer
Hanna, Kovács Kamilla (furulya), Szendrei
Dóra (fuvola), Szimilkó Virág (zongora), Méhész Ármin, Mihály Máté (gitár).
Március 15-én a Községi ünnepségen
Szendrei Dóra fuvolázott.
Március 30-án a Népházban (nagy örömünkre újra „teltház” elôtt) tartottuk a
hagyományos Tavaszi koncertünket. A

szabálysértést elkövetôvel szemben kiszabható bírság összege mérlegelés nélkül a
kormányrendeletben meghatározott összeg
alapján kerül kiszabásra. A Szabálysértési
törvény elôbb említett fejezeteiben meghatározott szabálysértéseket 6 hónapon belül
ismételten elkövetôket a „FIX” bírság összegének többszörösére büntetik, amely akár a
70.000 Ft-ot is elérheti.
Szabálysértés törvényi tényállása

A teljesség igénye nélkül az alábbi táblázat tartalmaz néhány szabályszegést a
hozzá tartozó „FIX” bírság összeggel.
A Szabálysértési törvény alapján, a helyszínen illetve szabálysértési eljárás keretében kiszabott bírságok meg nem fizetése
esetén a bíróság elzárásra változtatja át a
bírság összegét.
Vigyázzanak magukra és értékeikre!
Herdics Antal r. fôhadnagy
mb. ôrsparancsnok
Tényálláshoz tartozó bírság összeg
Helyszínen

Feljelentés esetén

KRESZ 43. §
(1) Kijelölt gyalogos-átkelôhelyen a
jármûvel a gyalogosnak elsôbbséget kell
adni.

20.000 Ft.

40.000 Ft.

KRESZ 34. §
(8) Tilos elôzni:
a) kijelölt gyalogos átkelôhelyen és
közvetlenül a kijelölt gyalogos átkelôhely
elôtt;

15.000 Ft.

30.000 Ft.

KRESZ 3. §
(2) A gépkocsi vezetôje menet közben
kézben tartott mobil rádiótelefont nem
használhat.

15.000 Ft.

30.000 Ft.

30.000 Ft.
KRESZ 48. §
(7) A gépkocsiban vagy a moped autóban
utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek
– a testsúlyához igazodó kialakítású –
gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve
szállítható.

60.000 Ft.

növendékek mûsora után tanáraink is
felléptek, s a klasszikus mûveken kívül
néhány „könnyedebb” meglepetés-szám
is elhangzott, melyeket a lelkes közönség nagy tapssal jutalmazott. Köszönjük!
A fellépôk névsora: Holba Laura, Sebes
Ágnes Málna (hegedû), Csereklye Lili,
Kövesdi Rita, Májer Hanna, Kovács Kamilla
(furulya), Bagi Nimród (klarinét, pásztorfurulya, gitár), Antal Evelin, Halász
Csilla, Kocskovszki Viktória, Szimilkó
Virág, Wang György (zongora), Magyar
Réka, Takács Dániel (klarinét), Halász
Csilla, Mihály Máté (gitár), Gonda Rebeka,
Szendrei Dóra (fuvola), Gonda Kristóf,
Hagymási András, Tóth István (trombita),
valamint a tanárok: Csáki Judit, Gellért
Gabriella, Gratzl Erika, Krafcsik Ibolya,
Marosi Ágnes, Mákó Miklós és Orosz Attila.
Két nappal késôbb, Virágvasárnap a
református templomban Gellért Gabriella
tanárnô vezetésével Csereklye Lili, Májer
Hanna, Kovács Kamilla (furulya), Vaczó
Dóra, Halász Csilla (gitár), Kocskovszki
Viktória, Szimilkó Virág, Halász Csenge,
Bor Anna és Vaczó Zsuzsanna (zongora )
muzsikáltak.
A tavaszi szünet után ismét sok feladat

vár ránk: május 3-án az óvodásoknak tartunk Hangszer-bemutató koncertet, 4-én
újra a leányfalui Idôsek Otthonában lépünk
fel, 6-án a Református templomban a zeneiskolások is köszöntik az Édesanyákat,
19-én mi is fellépünk a Dunakanyar
Kulturális Seregszemlén Tahitótfaluban, s
aznap egy 7 fôs zeneiskolai csoport részt
vesz Szigetszentmiklóson az Ádám Jenô
Emléktúrán. A következô héten pedig
megkezdôdnek az év végi zeneiskolai
beszámolók: május 21-én zenetörténet,
24-25-én szolfézs vizsgát tartunk, a hangszeres vizsgák pedig június 6-7-én lesznek
az iskolában. A hangszeres vizsgákra minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Június 8-án (pénteken) 18 órától a
Baptista Imaházban Zeneiskolai Tanári
koncert lesz, melyre ezúton is hívunk minden kedves érdeklôdôt!
Természetesen a ballagáson és a tanévzáró ünnepségen is fellépnek növendékeink.
Minden tanítványunknak sikeres felkészülést és örömteli muzsikálást, a hallgatóknak
pedig szép élményeket kívánok!
Gratzl Erika zongoratanár
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Közösség

Szeretet,
egészség, pénz
A fenti cím az élet három királysága.
Amennyiben ez a három megvan, teljes
életet élhetünk. Nagyon fontos a sorrend.
Sajnos manapság az egészet hátulról kezdjük: pénz, egészség, szeretet. Így persze
hamar összedôl az életünk, mert a pénzre
nem lehet boldogságot fölépíteni. Mint
tudjuk, az egészséget, a szeretetet nem
lehet megvenni. De, ha jön a halál, azt
sem tudjuk lefizetni, hogy majd késôbb
vigyen el minket.
Ezért érdemes elôször a szeretet bástyáit kiépíteni! A szeretet jóindulat és állandó
fejlôdés. Az egészséges ember figyelembe
veszi, hogy életünk test, lélek, szellem
és ezek szerint él. A testnek táplálékra,
mozgásra, értelmes célokra, természetes
környezetre és pihenésre van szüksége,
hogy jól mûködjön. A helyesen értelmezett mozgás nem azt jelenti, hogy átlagon
felüli teljesítéseket végezzünk, de azt
sem, hogy naponta edzzük magunkat.
Sokkal inkább jelentôsége van a rendszerességnek és a fokozatosságnak. Ezt építsük bele életünkbe. Jobb például hetente kétszer-háromszor úszni járni és ezt
jókedvvel végezni, mint naponta eljárni
és erôltetni a dolgot. Vagy ami még veszélyesebb, egész évben nem edzeni semmit,
és ilyen háttérrel nekivágni a maratonnak,
teljes erôbedobással. Végeredményben
az is mindegy, hogy milyen sportot (vagy
jógát) végzünk, a lényeg az, hogy türelmesen csináljuk.
Számomra a legszimpatikusabb lehe
tôség a természetjárás. Itt minden adott.
A jó levegô, Isten közelsége, a vidámság.
És nem is kell hozzá sok pénz. A rendszeres kirándulók biztosan tovább élnek,
mint az átlag. A megfelelôen kialakított
tempót még a beteg szervezet is bírja, és
ennek hatására megerôsödik, fölgyógyul.
A kirándulás mindenki sportja. Az emberek mozgás közben tanulhatják meg a természet és egymás szeretetét.
A lélek egyetlen igazi tápláléka az élô
szeretet. A szellem nem más, mint a
gondolkodásunk, mely egész életünket,
sorsunkat meghatározza. Cél a pozitív
gondolkodás elérése, amikor mindig
mindenbôl tanulunk, fejlôdünk. Szellemi
életünk nagymértékben azon múlik, hogy
milyen kapcsolatban vagyunk önmagunkkal.
Schirilla György
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A Hagyományôrzô Kör
felhívása
Az idei Eperfesztivál (június 8-9-10.) eseményének keretén belül a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány Hagyományôrzô
köre Tahitótfalu lakóinak munkáiból „Sza
badidô mûvészete” címen kiállítást tervez.
A kiállításra várjuk mindazok jelentkezé
sét, akik munkáikat (kézimunka, fa, bôr munkák, ékszerek stb.) a kiállítás idôtartamára
kölcsönadják, hogy azok bemutathatóak
legyenek. Kérjük a tárgyak hátoldalát névvel, címmel, telefonszámmal szíveskedjenek
ellátni. Szükség esetén a felajánlott tárgyakért
személyesen elmegyünk és azokat a kiállítás
zárása után visszavisszük.
Átvétel idôpontja, helye: 2012. május 31.
10-14 óráig a Faluház (Szabadság út 1/a)
Érdeklôdni: Rainer Gabriella
06/26 385831, 06/309211013
Szônyi Zsuzsa– Wegroszta Gyula:
06/26385967.

Köszönetnyilvánítás
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít
vány Hagyományôrzô Köre ezúton is szeretné köszönetét kifejezni Müllner Andrásnak
és családjának a Faluháznak adományozott
használati eszközökért.

Hastánc est
Szeretettel várunk minden kedves érdek
lôdôt az idei Hastánc Estre, ahol a BellEvey
Orientális és Showtánc Csoport legújabb
mûsorát láthatják 2012. május 26-án 18.00-tól
a Népházban. Támogató jegy: 800 Ft.

Óvodai
beiratkozás
2012. május 2-tôl 18-ig beiratkozás lesz a
Tahitótfalui Óvodákban. Szeretettel várjuk
a kedves szülôket és azokat a gyermekeket,
akik 2013. május 31-ig betöltik a 3. életévüket.
A beiratkozás helye:
I. sz. Óvoda, Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12.
06-26-387-055
II. sz. Óvoda, Tahi, Almásy L. u. 17.
06-26-385-893
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek
– születési anyakönyvi kivonata,
– lakcímigazoló kártyája, és
– TAJ- száma, valamint – ha van – korábbi
orvos ill. szakértôi bizottság által kiállított
igazolások, szakvélemények.
Csörginé Kemény Ildikó
óvodavezetô

Testvértelepülési
látogatás
Folytatás az 1. oldalról
Ifjúsági Központjuk, újonnan épült iskolájuk nemcsak térben van a templom szomszédságában. Mint ahogy az ünnepségen
Reményik Sándor versét idézték:
„Kicsi fehér templomotokba
Most minden erôk tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”
Létüket, magyarságukat érezhetôen Isten
ajándékaként élik meg.
Jó volt megbizonyosodni arról, hogy míg
ilyen közösségek védik magyarságunkat az
anyaország határain kívül, addig van még
remény a megmaradásra.
Kubanek István

Feltámadási
menet 2012.
Gál Péter felhívására örömmel csatlakoztunk újra a feltámadási kereszt útjához.
Az idei Feltámadási menet a keresztény
erkölcsi értékrend vallásának és vállalásának jegyében halad végig a kárpát-medencei
magyarság területein. Ezáltal is szeretnénk
kifejezni azt, hogy kívánjuk és akarjuk, hogy
Jézus Krisztus evangéliuma hassa át családi,
munkahelyi, iskolai, baráti, közösségi és
nemzeti életünket.
A jelvény 2012. május 12-én, szombaton
érkezik falunkba, melynek fogadását újra a
Trianon emlékmûnél tervezzük.
A fogadásra és az azt követô kötetlen
beszélgetésre szeretettel várunk mindenkit.
A pontos idôpontot a falu honlapján valamint a plakátokon tesszük közé.
Kubanek István

Óvodai álláshirdetés
A Tahitótfalui Óvodák (2021 Tahitótfalu
Petôfi S. u. 12)
2012. augusztus 21.-i kezdéssel pályázatot
hirdet 2 fô óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
Bôvebb információ: www.kozigallas.hu
www.tahitotfalu.hu
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A régi jegyzôkönyvekbôl

Újságunk áprilisi számában megjelent,
1785-tel kezdôdô „Tóthfalusy” feljegyzéseket folytatva ismerkedjünk meg a községi
alkalmazottakkal. Azt már tudjuk, hogy
bíró, törvénybíró, esküdtek (a testület tagjaiként), közemberek és a jegyzô irányították a falut.
A bíró mellett végezte munkáját a
HADNAGY, aki igazgatási, rendôri feladatokat látott el, mint az esküjébôl is kiderül:
„Én N.N. Hadnagy esküszöm az élô
Istenre, hogy az én Hadnagyi hivatalom
szerint való kötelességemben serényen
és igazán eljárok. Hazánk Törvényei és
Rendelései szerént minden káromkodókra, korhelyekre, éjtzakai kóborlókra
és dorbézolókra, részeges csavargókra,
lopókra, és veszekedôkre, nem külömben
a tüzet támasztó gondatlanságra is
szorgalmatossan vigyázok: úgy pedig,
hogy mihelyest én vagy éjjel vagy nappal
az elôszámlált törvénytelenségekben és
Rendeletlenségekben akárkit is észrevehetek, azonnal nem tekintek sem atyafiságra,
sem barátságra, sem sógorságra, hanem
Elöljáróinknak bejelentem és megbüntettetem. Hasonlóképen egyéb rám bízattatandó
executiókban (végrehajtásokban), megbüntetésekben igazán tselekeszem. Isten
engem úgy segéllyen.”
A hadnagy helyettese volt a TIZEDES.
Esküszövegébôl a legérdekesebbek a
következôk: „…a rám bízattatandó
büntetô páltzáknak kiszolgáltatásában,
a zálog vitelekben és minden egyéb dolgaimban igazán tselekeszem, …törvény
telenségeket és Rendeletlenségeket el nem
halgatok, hanem Hadnagyunknak és
Biramnak (Bíró uramnak) bé mondom.”
Ebbôl megtudtuk, hogy ki volt az ítéletek
végrehajtója, ki kezelte a zálogokat, és azt
is, hogy a mai SMS rövidítéseknek volt már
nyelvújítás elôtti ôse is. Így takarékoskod-

Tahitótfalu májusi
programjai
Folytatás az 1. oldalról
Május vége: Fûszerezzük az életet! Kötetlen
szabadtéri beszélgetés Sáfrány Kata kineziológia konzultánssal. Idôpont telefonos egyeztetés
után. 0620/970 3000
Faluház rendszeres programja
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Losánszky Erzsébet.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Szerda 18:00: Íj veled 6–> 7! Íjászoktatás
a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász
Sport Egyesület vezetésével 6 éves kortól,
felnôtteknek is. Érd.: Papp Károly +3620/929
1465

tak a papírral, tintával.
Fontos ember volt még a MALOM BÍRÓ,
aki felügyelte a községi malmokat, azok
eszközeit és a molnárokat. A „vámbéli
jövedelmet (az ôrletés díját) megtakarítván Helységünk hasznára tiszta kézzel”
adta át.
A község alkalmazottai voltak még: kisbírók, molnárok, bakter, ökör pásztorok,
csikós, gulyás, borjú pásztor, disznópásztor. Ennyi pásztorhoz komoly állatállománynak kellett tartozni. L. Gál Éva óbudai
uradalomról írt könyve szerint 1766/67ben Tótfaluban 170 adózónak volt 243 db
ökre, 210 db lova, 138 db tehene, 139 db
tenyészsertése. Ezek az adatok 20 évvel
korábbiak ugyan, de valóban komoly állattartásra utalnak.
Ismerkedjünk meg az alkalmazottak
közül az ökör pásztorok „conventziójával”,
szerzôdés szerinti juttatásaikkal 1786.
esztendôben:
„1./ Kilentz darab marhától edgy
posonyi mérô búza (1 mérô=42 kg),
2./ Edgy marhától 2 gros (garas),
3./ Edgy kenyér, edgy vatsora.
4./ Botskornak való fél bôr edgyikedgyik részre.
5./ Edgy pár fejér ruháért 3 márjás
kettôjöknek.”
A csikós az alapdíjazás mellett kapott 2
forintot, „ha a túlsó félre által viszi a lovakat”. Ez a „túlsó fél” Tótfalu pusztája, Tahi
volt. Nemcsak a lovakat vitték át Tahiba, de
sertéseket is „makkoltattak” az erdôben.
Ezek emlékét ôrzi a Hétvályús forrás és a
Lánykúttól megmentett néhány kôvályú a
faluban.
Fontos dolog volt a bíró éves díjazása: 24
mérô búza, 4 forintnyi hús, új csizmára 2
forint 30 krajcár, csizma fejelésre 1 forint
15 krajcár. A csizmához bizonyára mindenki nagyon értett, így parázs vitában szület-

Csütörtök 15:30-17:30 Gyermek képzô
mûvész szakkör. Vezeti: Lengyel Rita,
+3620/547 5450
Péntek kéthetente egyeztetés alapján
18:00: Asztrológia tanfolyam. Vezeti: Szabó
Kata, +3670/653 7765
Népház programjai májusban
Május 19. szombat 10:00: Dunakanyar
Kulturális Seregszemle. Belépés ingyenes.
Május 26. szombat 18:00: Hastánc Est. A
BellEvey Orientális és Showtánc Csoport legújabb mûsora. Támogatói jegy 800 Ft.
Népház rendszeres programjai
Kedd, csütörtök 17:30-18:30
Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerda 17:00-18:00 Orientális és show táncoktatás (pompom és disco) 4-8 éves korig,
17.30-18-30-ig 9 éves kortól

hetett a precíz döntés…
Visszatérve a lakossági ügyek elôzô cikkben megkezdett bemutatásához olvassuk el
egy hitel történetét: „Tóth György elébbeni
adóssága elôfordulván, úgy mint az feljebb való esztendôben is elvégeztetett,
t.i. Sánta Jánosné 3 forint 60 dénár interest (kamatot), Tóth György is 10 forintokat tartozik Baranyai Jánosnak. És
már Baranyainak ennek utána való
esztendôben a tíz forintra is tartozik inte
rest fizetni Tóth György. Amelly tíz forintból álló adósságot Tóth György vállalta
végezetre Németh Jánosnénak megfizetni.
Sánta Jánosné pedig Baranyai Jánosnak
fog tíz forinttól interest fizetni. Sánta
Jánosné tartozik még Tóth Györgynek
fizetni a füstpénzt, 1 forintot.” Hát legalább annyira bonyolult, mint egy mai
hitelszerzôdés!.. A füstpénz korabeli „környezetterhelési díj” volt, adónak álcázva.
Kártérítési ügyek is elôfordultak:
„Bajtsy János szöllejében ökrök által
tett kár megítéltetett, negyed fél forintra,
fizet tehát a’ proportione (arányosan
számolva) minden edgy ökörtôl 16 krajcár. És így Sághy Jánosné 3 ökör, Vaczó
Istvánné 1 ökör, Bojtár György 4 ökör,
Szalántzky Uramé 1 ökör, Szabó Andrásé
4 ökör. Summa 13 ökör, summa mulcta
(összes bírság) 3 fr. 28 kr.”
***
„Makay Márton borját az borjú pásztor gondatlansága által megdöglesztette,
annak okáért fog fizetni érette edgy forintot és a bôrit.” Mármint a borjú bôrit.
***
„Hartyányi Mihály a puszta (üres)
vermét be nem tsinálván, mivel Bozóky
Mihály lova belé döglött, tehát 10 forintokra azért Hartyányi Mihály megbüntettetett, mellynek megfizetése már második
ízben megerôsíttetik.” A kártérítésre kötelezés jogszerû, de a vétkes nem akar fizetni.
Budai Mihály
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929 1325
Református gyülekezeti terem
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumeni
kus Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az
énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Szabó Judit,
0630/338 6806
Községi Könyvtár programja
Június 1. péntek 19.00 Olvasókör – évzáró
kötetlen beszélgetés
Szerda 17:00-18:30: Kézimunka-klub.
Érdeklôdni: 0630/951 5484.
Havonta egyszer önköltséges színházláto
gatást szervezünk, utazás bérelt busszal
történik. Az aktuális elôadásról, a je
gyek
rôl és minden egyéb programról
érdeklôdni lehet Béres Gabriella mû
velôdésszervezônél tel.: +3630/337 5527.
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„Befelé hulló könnyek”, avagy
szerteszét gurult gyöngyszemek…
Bármennyire hihetetlen, – miként az óceánitengeri szigetvilág gyöngyhalászainak hálójában századok óta – 21. szd.-i világunkban még
manapság is felbukkannak falubéli környezetünkben váratlanul, a reméltnél nagyobb,
értékesebb, a múltat fel-, és meg-meg csillantó „hagyaték”-gyöngyszemek. Könnyelmûen,
vagy gondatlanul az Idô sodrába dobott értékek, amik Tahitótfalu világában olyan korszakokat idéznek meg, amiket megismerni
jó. Olyanok, amiket szépségüknél, értéküknél fogva tovább örökíteni kötelesség. Erre
teszek kísérletet egy önmagát parasztköltônek
nevezô tahitótfalui paraszt ember, néhai
Szente János bácsinak a 30-as évektôl kezdô
dôen versbe szedett életmûvébôl válogatott
idézeteknek az idô mélyébôl történô felszínre
hozatalára. A 201 oldalas „Befelé húlló kön�nyek” c. kötet mintegy 25 verse idézi meg
élete egyik igen emlékezetes korszakát, a
hadifogságot, (Katonatörténetét l. a „Hôseink”
c. könyv 130-1.old.), szeretteihez, – aminek
része az anyaföld is – való fennkölt és mégis
mélységes kötôdését a mintegy másfélszáz
vers hitelesíti. Sokszor leírtam a falubeliekrôl,
de megismétlem: benne, és általa is erôsen
felsejlik a falusi paraszt ember istenhite,
szülôföldje-temploma, fajtája iránti követendô,
példamutató, mélységes szeretetgazdagsága. És
ezt a szeretetet be kell fogadnunk, s belôle erôt,
hitet kell merítenünk az utánunk jövôk, a vidéki
magyarság és a nemzet megmaradása iránti küldetéses felelôsség, kötelesség és kényszer súlyával, erejével. Úgy, ahogy Ô mondja: „Versem
egyszerû mint a termôföld amely verejtékem
issza. Nagyszerû mint a természet csodálatos s
mégis tiszta. Egyenes, mint a barázda mely az
ekém nyomán támad Lángol mint a szalmakazal
de azután hamar fárad.
...Nyers sokszor és faragatlan Mint az a kéz
amely irja. Titokzatos mint az éjfél szomorú,
mint apám sirja meleg mint a nyári napfény
hamar lángol hamar hevül de hogyha a hideg
éri hamar megfagy gyorsan lehûll.
...Én ugy írok ahogy túdok parasztossan,
durván, nyersen. Csak egyszerû paraszt vagyok
hát nem lehet más a versem. Szeretném ha
éreznék hogy paraszt irja parasztoknak akik
úgy mint a soraim összefolynak, kezetfognak.”
A második világháború 1945. május 9-én
hivatalosan véget ért. De nem a magyarnak, s
fôleg nem annak, aki katona volt! Pedig a verseket az általuk is szépnek remélt májusi nap
emlékére válogattam:
„Az öcsémet /l. „Hôseink” Szente István,
127-9./ 1945 május 19én Pünkösd napján vitték Szovjetunóba hadifogságba, a háborunak
már május 9én vége volt!
Átment a vonat Vácon
Távolrol intett a falud tornya és a zöldellö
hegyek orma. Hogy szétnéztél az ismerös tájon
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Csak azért hogy nagyon nagyon fájjon
A vagonnak szük rácsos ablakán és megrepedt
a jo szived talán
S könnyes lett két fekete szemed míg robogott
a vonat veled.
...A vonatbol kidobott kis levél tépett noteszdarab rolad beszél
Azt a pár sorát el-el olvasom és szived dobogását halgatom
Reá száradt könnyeid keresem s nekem is
könnyes lesz a két szemem.
És elázik ujra a kis levél amely bús sorsodrol
beszéll.
Pár kilométer…Szörnyü gondolat… Itt ment
el a fekete gyászvonat
Távolrol intett a falúd tornya mintha beszélne,
mintha szólna,
Zöldellö hegyek orma integet és hazamenni
nem, nem, nem lehet
Fájó szivvel áltál ott a rácsnál míg átment a
gyászvonat Vácnál.
Az álmok
Szépek az álmok melyek hazavisznek merész
képzelet szárnyakon
Mert így legalább csendes bús éjeken kicsiny
falúmban járhatom
Minél keményebb az éji nyughelyem, keményfa vagy köpadlo talán
Annál szebb és édesebb az álom mert viszontlátlak kis tanyám.
Csúnya a reggel s a bús nappalok amelyek
elverik az álmot,
A zord valoság amelyik kifoszt s elvisz minden
boldogságot.
A kietlen és rabló nappalokat, mint egy
álomjáro úgy járom,
És hogy az álom hazaszállitson, csak az estét az
éjszakát várom.
Obergrafendorf-Ausztria 1945 márc.
Május 1.
Ma reggel biborvörösben kelt fel a nap a kék
égen
A vörös májust ünnepli odahaza az én népem.
Jobb volna már otthon lenni édes szép magyar
hazánkban, s velük együtt ünnepelni májusi
biboros lázban.
Egyszer vége kell hogy legyen ennek a sok
szenvedésnek. Türelmetlenség tüzei lelkünk
mélyén vadul égnek.
Jöjjön aminek jönni kell, minket már nem izgat
semmi szivünk, szánk egy dalt énekel, hazamenni s otthon lenni.
Vörös május töled várjuk a megváltást a szabadságot Hisszük hogy valora váltod s meghozod a boldogságot
Hazaviszel otthonunkba a magyarok országába
S nem hagysz itt tovább szenvedni csavarogni
a világba.
Amstetten 1945 május

Ujra itthon
Hozott kocsi, vonat és a lábam hazafelé repültem és szálltam
Elfogyni nem akaro nyolc napom Valami vonzott, siettem nagyon.
Vonzott az édes családi fészek Nem-e dúlták
fel háborus vészek?
Könnyes szemû szelid Édesanyám vajjon él-e
vajjon vár-e rám,
Vonzott a falúm, s a templomunk tornya
nem-e verte szét akna és bomba?
Kis falúm népe, ismerös arcok nem-e szorták
szét, itt dulló harcok.
Vonzott valaki, hogy ki nem tudom? De ugy
siettem ezen az uton
Egy barna leány leendö párom kivel az életet
végigjárom.
Most ujra itthon, rendben van minden
Köszönöm neked kegyelmes Isten
Hogy te engemet nagyon szerettél
szülôfalumba visszavezettél.
Tahitotfalu 1945 május”
Talán még meg sem száradt a viszontlátás
örömkönnye az édesanya arcán. (Édesapja
nem várhatta, mert elesett az I. világháborúban, a Fogaras vármegyei Alsószombatfalvánál,
1917 nyarán.) Talán még a kedves ölelése is
félve-tartózkodó. Talán még furcsán-szokatlan
minden. És a magyar parasztnak megannyi
szenvedés után újból, újabb hadrendbe kellett
állnia! Itt volt a nyár, s hogy legyen kenyér,
szántania, vetnie kellett! Miként Ô, és a többi
nemzetmegtartó magyar százezrek, akik megalázottan, megrabolva, kifosztottan hajoltak
sírba, kitôl és mikor kapnak, ôk, vagy utódaik
végre még földi létükben jogos kárpótlást az
elmúlt 1100 évének munkájáért, szenvedéséért? Csak úgy, mint Ô, egyedül az ôket befogadó anyaföldtôl?!
Az ezerszer jogosan feltett kérdést ki, mikor,
válaszolja meg?
„Szántás közben
Lehet menni az eke után értelem nélkül
vakon, bután
Mit akin nehéz átok fogott kinek a munka már
csak robot
Fogy a szántás a lassu fogyo elôl, s hátul egy
igavonó
És lehet menni énekelve a pacsirtával versenyre kelve,
Dalolva járni barázdákon vigan szállni mint az
álom
Könnyebben megy igy a szántás megpihen
rajt, az Isten áldás.
Lehet menni az eke után nemcsak a barázdát
látni csupán
De látni a zöldellö vetést álmodozni nagyot,
tervezni merészt
A termö földdel elbeszélgetni az eke után igy
lépegetni.
Totfalu 1945.”
G. Szalai István, 2012 február.

2012. MÁJUS

Focihírek
Jó hazai szereplés
Az eddigi áprilisi eredmények:
Tahitótfalu-Piliscsaba 2-1, góllövô: Szabó
György (2). Az elsô tavaszi gyôzelem. Az egyetlen ôszi gyôzelem Isaszegen volt (3-0) még
Turóczi Csaba irányításáva, valóságos csata
folyt a pályán, ha kínkeservesen is, de otthon
tartottuk a 3 pontot.
Perbál-Tahitótfalu 3-0. Mindkét félidô elsô
fele a miénk volt a játék képe alapján, de a helyzeteket elügyetlenkedtük, hátul pedig szarvashibákat vétettünk.
Tahitótfalu-Aszód 3-2, góllövô: Jakab E.,
Hegedûs Cs. (2). Szép gyôzelem az ellen a csapat ellen, amely 5-1-re gyôzött elôzô héten a
Pilisszentiván ellen. 2-0-ás vezetésünk után az
ellenfél egyenlíteni tudott, ezután rendületle-

Iskolai-óvodai sport
Röviden az utóbbi hónap eseményei:
Kovács Judit 4.b osztályos tanulónk a sakk
Diákolimpia megyei döntôjének megnyerése
után az Országos Döntôben 5. helyezést ért el.
Ugyanô a Magyar korcsoportos sakkbajnokság
országos elôdöntôjét megnyerte! Nagyszerû
eredményeihez ezúton is szívbôl gratulálunk!
Tápiószecsôn kistérségi mezei-futóversenyen vettek részt Kovács László tanár úr
tanítványai. Kovács Judit,Csereklye Lívia,
Szénási Réka 4.b osztályos tanulók, Pintér
Alexandra, Németh Dominika, Dankovics
Petra, Szabó Norbert 4.a osztályos tanulók,
valamint Horváth Dóra 3. osztályos tanuló.
Valamennyien a középmezôny elsô felében
végeztek. A leánycsapat a nyílt kategóriában 3. helyezést ért el. Szintén Tápiószecsôn
rendezték a mezei-futóverseny megyei
Diákolimpiáját. Kovács Judit, Csereklye Lívia,
Pintér Alexandra, Dankovics Petra 4. osztályosok, valamint az 5. osztályos Kulcsár Evelin a
középmezônyben végeztek.
Április 5-én iskolánk természetjáró szakkörének tagjai Fábián Csaba tanár úr vezetésével
a szigeten kerékpártúrán vettek részt 33 fôvel.

Sport

nül mentünk elôre és a meccs végén megszereztük a gyôztes gólt.
Pilisszentiván-Tahitótfalu 1-1, góllövô:
Szabó Dániel. Az eddigi legjobb tavaszi játékunkkal gyôzelmet érdemeltünk volna, a 87.
percig vezettünk is egy gyönyörû góllal, de a
bíró másképp akarta és a meccs végén befújt
egy 11-est. Ugyanô az elsô félidôben nem adott
meg a javunkra két égbekiáltó büntetôt.
Az eddig tavaszi mérleg: két gyôzelem, két
döntetlen, három vereség, a csapat formája
bíztató és kondicionális állapota is sokat javult.
IFI csapatunk sajnos súlyos vereségeket
szenved, ennek több oka is van. Az egyik,
hogy a legjobbakat fel kell adnunk a felnôtt
csapathoz, a másik pedig, hogy az eddigi
hét meccsbôl öt is szombatra esett, ilyenkor a maradék idôsebb ifistáink dolgoznak.
Mindezekbôl adódóan IFI csapatunk 80%-a
hetedik-nyolcadikos fiúkból áll, ôket az iskolából igazoltam le, nemrég kezdték a nagypá-

lyás futballt, ráadásul az U19-es korosztályhoz
képest 4-5 évvel fiatalabbak...
Mivel két éve nincs ifiedzônk, én (T. CS.)
foglalkozom velük a pályán heti két alkalommal plusz a mérkôzésen, kéthetente pedig
hordozom ôket a saját autómmal és igyekszem
beléjük plántálni azt az alázatot a futball iránt,
amely bennem is meg van immár 12 éve a
tahitótfalusi futballért. „Vért izzadok” velük, de
muszáj csinálni, mert egyetlen felnôtt csapatnak sincs jövôje ifi csapat nélkül.
Jólesik, hogy amikor a hazai mérkôzések
elôtt a meccsplakátokat hordozom ki a
hirdetôtáblákhoz és a vendéglátóegységekbe,
akkor ugyanezeket elmondva a szurkolók bíztatnak és megértik a helyzetünket.
Kérem, hogy minél többen bíztassák felnôtt
csapatunkat is!

A táv összesen 45 km volt. A szakkör tagjai
tavaly ôsztôl kezdve minden hónapban egyegy gyalogtúrán is részt vettek.
Május 1. után az újranyitó leányfalui strandon ismét újra kívánjuk indítani az úszásoktatást, amelyben 2., 3., 4., 5., 6. osztályos tanulók
vesznek részt.
Talán kevesen tudják, hogy nem csak iskolában mûködnek foci- és sakk szakkörök Turóczi
Csaba vezetésével, hanem ugyanô óvodás
focit és ovis sakkot is tart ôsz óta. Szeretettel
várjuk ezekre „menet közben” is a piciket!
Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy az
iskolai testnevelés órák hosszú évek óta – a
fôépületbôl történô átérés miatt – néhány
perccel rövidebbek, ráadásul az 5. órák után
csupán 5 percesek a szünetek, ilyenkor további néhány perc a veszteség, hiszen 5 perc alatt
képtelenség mosakodni, felöltözni és visszatérni a fôépületbe. Amikor szakmai vagy technikai okokból a sportpályán zajlik a testnevelés
óra, akkor még „rosszabb” a helyzet: hosszú
az út a pályáig és vissza, és ha ott átöltöznek
a gyerekek, még több idôt veszítünk és az óra
után az öltözôépületbeli mosdóhasználatot is
be kell számítanunk.
Turóczi Csaba testnevelô tanár

Felhívás

Turóczi Csaba S.E. sportigazgató,
MLSZ-Bozsik régiós programvezetô

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
évek óta rendre megragadja azokat a
lehetôségeket, hogy részt vegyen olyan programokon, ahol szociálisan rászoruló egyéneknek, családoknak ételadományt gyûjtsön, közvetítsen.
Ünnepek alkalmával hagyomány az adományozás nehéz élethelyzetben lévô családok
számára. Az elmúlt idôszakokban azonban gyakorivá vált, hogy a mindennapokban is jelentkeznek olyan ügyfelek, akik arról számolnak
be, hogy már napok óta nem ettek semmit.
Ezért fontosnak tartjuk, hogy krízishelyzetben lévô családok élelmiszerproblémáját azonnal enyhíteni tudjuk – néhány napra.
Kérjük Önöket – amennyiben lehetôségük
van rá – támogassák kezdeményezésünket.
Adományban kizárólag azonnal fogyasztható
konzerv készételeket várunk.
Felajánlásaikat a következô címre várják családgondozóink: Tahitótfalu-Faluház,
Tahitótfalu, Szabadság út 1/a – minden szerdán 14-15 óra között Ferencsák István családgondozónál.

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô Szolgálat)
szerda: 12:30- 16:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó (Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16:00-17:00 óra között, csütörtök 10:00-11:00 óra
között
• Tiszóczi Enikô, pszichológus páratlan héten, hétfôn 13-18
óra között
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer
hétfônként 13-17 óra között:  május 21., június 25.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott
szolgáltatások ingyenesek és elôzetes idôpontegyeztetés és
regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/292 2659, 06 26/312-605, 06 26/400-172
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Falusi házaink
Gondolatok a régi építésû, falusi épületek gyakori hibáinak és állagromlásának
okairól, tapasztalati alapon.
Az építményeket érô általános (normális) hatások – megfelelô karbantartás mellett – nem jelenthetnek veszélyforrást. A
problémák szélsôséges idôjárási viszo-

lés kezeletlenségébôl adódó károsodás.
Az ereszcsatornák elkorrodálnak a takarítás hiánya miatt is, a lefolyók vize a ház
tövébe folyik, ennek megörülnek a magvak, gombák, a moha és elkezdik romboló hatásukat a vakolat lebontásával, a gyökérzet erôszakos nyomulásával szétnyomva a falazatot, alapot, utat adva a víznek,
rágcsálóknak. Belül nedvesedni kezd a fal,
hôszigetelô értéke fokozatosan csökken, a
gyorsabban hûlô felületeken a beltéri pára
gyorsabban lecsapódik, növelve a fal nedvesedését immár bentrôl is. A folyamat
önmagát gerjeszti.
Másik, szintén gyakori probléma, a
tetôfedés sérülése. A cseréptartó tetôlécek
meghajlását maga a cserép egy ideig képes
– alakváltozás mellett – követni, de az átfedéseknél már a porhó, csapóesô be tud
jutni, a lécek korhadnak, a szegek elrozsdásodnak, romlik a szarufák állapota,
lehajlások jelzik a közeli tönkremenetelt.
Általános a tetôáttörések szegélybádogozásának elöregedése, a kémények falazatának szétfagyása, az ácsolat szúvasodása,
a feketepenész megjelenése a nedvesedô
anyagon. Sajnos a tetôk itt felsorolt hibáinak egyszerû javítására nincs mód, ezért
figyelni kell a hiba megjelenésére és
halasztást nem tûrôen szükséges, karbantartani, javítani.

nyokból (szokatlanul erôs és korábban
nem tapasztalt szél- és hó terhelés, hos�szan tartó nagy vízhozamú esôzés), a környezet átformálásából (pl. fakivágás, burkolat-, vagy épület bontás), az alkalmazott
anyagok öregedésébôl, kártevô rágcsálók,
rovarok, penészgombák okozta rongálódásokból és a nemkívánatos növényzet
megjelenésébôl (fôként gyökérzet) származtathatók.
A leggyakoribb, az oldalhatáron álló
épületek szomszéd felôli oldalának elhanyagolásából származó nedvesedés, sérü-

A körítô falak védelmében a repedésmentes lábazat és járda elengedhetetlen, a
felszíni víz mielôbbi távozását, távoltartását kell ezzel biztosítani.
Nagy odafigyelést, szakértelmet igénylô
beavatkozás egy „megállapodott” épületen változtatni, bôvíteni, szerkezetet átalakítani, terheléseket növelni, vagy csökkenteni. A szerkezeti összefüggések, anyagkezelés és állékonyság elôzetes feltárásokat igényel. Túl azon, hogy építéshatósági engedély nélkül nem végezhetôk ilyen
munkák, a kivitelezésnél mérnöki segítséget ajánlott igénybe venni.
Benedetti Tibor
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1%-os felhívások
Tisztelt Adományozók!
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Köz
hasznú Alapítvány 2003 május óta bejegyzett
szervezet, ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi jövedelemadókból felajánlható 1%-ot.
Ha szeretne segíteni- és munkánkat eredményesnek tartja-, azt az alábbi adószámon teheti
meg , melyet elôre is köszönünk.
Adószámunk:18699636-1-13
Számlaszámunk: 64700021-10009237
Dunakanyar Takarékszövetkezet
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.
„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyer
mekeiért” Alapítvány célja a községünkben
tanuló általános iskolás gyermekek segítése, az
iskolai nevelô-oktató munka anyagi támogatása, az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek
javítása. Kiemelt feladatul tûztük ki az idei tanévre is az idegen nyelvek tanulásának elô
segítését, az iskolai sport- és egyéb szabadidôs
tevékenységek, tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos körülmények között élô diákok társadalmi esélyegyenlôségének megteremtését.
A korábbi évek 1%-os támogatásából megtakarított összeget 2011-ben az iskolai
szabadidôs tevékenység támogatására (Nép
ház udvarának rendezése, játékok, sporteszközök vásárlása), valamint a Zeneiskola támogatására (hangszer beszerzése) fordítottuk.
Köszönjük a szülôi támogatást, mellyel
munkánkat segítették.
Az Alapítvány céljainak eléréséhez
kérjük idén is támogassanak bennünket adójuk 1%-ával!
Adószám: 18681952-1-13
Köszönjük!

Dunakanyar
Kulturális Seregszemle
Gálanapja
2012. május 19-én
10 órakor a tahitót
falui Népházban
(Bajcsy Zs. u. 2.)
Fellépôk: Visegrád, Dunabogdány, Kisoroszi, Tahitótfalu,
Pócsmegyer, Szigetmonostor és
Leányfalu amatôr egyéni
és csoportos elôadói
Belépés ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk!
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Református gyülekezeti hírek
Lelkészbeiktatás
Gyülekezetünk nagy ünnepre készül.
Minden lelkészválasztást pár hónapon
belül követnie kell a református egyház
szokásai és törvényes rendje értelmében az
ünnepélyes lelkészbeiktatásnak, és így lesz
ez a mi gyülekezetünkben is május 13-án
du. 3-kor.
Egyházunkban a legtöbb tisztséget
választás útján töltik be viselôi: választjuk
a presbitereket, a gyülekezet vezetô lelkészét, az esperest, a világi gondnokot, a
püspököt, még a zsinat lelkészi és világi
elnökét is. A megválasztott tisztségviselô
elfoglalja tisztségét, és ezt követôen ünnepélyesen beiktatják tisztébe. Így van pl.
presbiteri beiktatás is minden választás
után, amikor a presbiterek esküt tesznek a
szolgálat keresztyén végzésére, és így van
lelkészbeiktatás is.
A beiktatás egy ünnepélyes, hálaadó
istentisztelet, ahol gyülekezet és lelkészcsalád hálát ad a közös úton való elindulásért,
és a püspök, valamint az egyházmegye
esperese, gondnoka, a környezô lelkipásztorok, gyülekezetek, helyi vezetôk áldást
kérnek gyülekezet és lelkipásztor közös
szolgálatára, életére. A beiktatás legfontosabb pillanata, amikor az egyházmegye

esperese, aki a választás törvényességét
felügyelte, átadja a templom kulcsát és az
egyházközség pecsétjét a megválasztott –
és így beiktatott – lelkipásztornak. Ezzel
kifejezi, hogy a választás törvényes volt, és
a jövôben a helyi lelkipásztor a felelôse a
gyülekezeti eseményeknek, teljes joggal ô
végezheti lelkipásztori teendôit a megválasztó gyülekezetben.
A május 13-i beiktatáson Igehirdetéssel
a Dunamelléki Egyházkerület püspöke,
dr. Szabó István fog szolgálni, a beiktatás
szolgálatát Sipos Bulcsu Kadosa Északpesti
esperes fogja végezni. Mivel ez az esemény
gyülekezetünk életében mérföldkô, mindazokat szeretettel várjuk ünnepünkre,
akiknek szívügye a tahitótfalui református
gyülekezet sorsa.
Nyári tábor
Az idei esztendôben gyülekezetünk
hittanos napközis tábort szervez. A tábor
idôpontja június 19-23. Szeretnénk a Biblia
üzenete felé érdeklôdô gyerekeket, fiatalokat egy tartalmas élménnyel megajándékozni, ill. azon családok segítségére is
lenni, akiknél nincs kire bízni a nyári szünetben a gyermekeket.
A nyári hét címe: Indiántábor. Az alap-

történet, amelybe belehelyezkedhetnek a
hét résztvevôi, egy misszionáriusé, aki indiánok közt él, és próbálja velük megismertetni Istent. Ez merôben új nézôpont lehet
mindenki számára: annak is, aki már ismeri
a bibliai történeteket, és annak is, aki még
nem hallotta ôket.
A tábor helyszíne a templom, a református parókia és a gyülekezeti ház udvara. A
gyerekeket fél 8-tól fogjuk várni, tízórait és
uzsonnát a gyülekezet biztosít számukra,
ill. fôtt ebédet is kapnak, amelynek költségét a résztvevô gyerekek szülei viselik. A
tábor ideje alatt kézmûves és sportfoglalkozásra is lehetôség lesz. Cél: hogy jól érezzük magunkat Isten körül, és minden nap
tanuljunk valamit, amitôl az életünk boldogabb lehet. Naponta lehetôség lesz sok-sok
játékra, nevetésre, éneklésre.
Jelentkezni 2000 forint elôleg befizetésével lehet a lelkészi hivatalban június
5-ig hivatali idôben, ill. elôzetes egyeztetés szerinti idôpontban (06-30/495-64-66;
387-082). Várjuk hittanosainkat, és éppen
ugyanígy azokat is, akiknek felkeltette
érdeklôdését ez az ajánlat, de eddig nem
jártak hittanra. Legyünk minél többen,
Isten mindnyájunkat keres!
Áldáskívánással köszönti a Kedves
Olvasót:
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Konténer rendelés

Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Telephelyünkön kis és nagy tételben van
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre
szállítjuk.
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Családi házak, nyaralók,
közintézmények generál kivitelezése,
szerkezet építése részfeladatok
elvégzése.
– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák
– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés
– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés
– gipszkartonozás
– festés,mázolás
– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés
munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés
Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,
telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.

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

Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.

Tisztelt Gazdik,
Ez évben Pest megyében a veszettség elleni kötelezô védôoltások kampányidôszaka a
március-április-május hónapok.
Ezen idôszakban Állatkórházunkban, és rendelônkben az összevezetéses „tömegoltás”sal megegyezô áron – 4200 Ft/eb – oltjuk be kedvenceiket.
Az oltás háznál is elvégezhetô,ha egy helyen 3 vagy több kutya kerül beoltásra, akkor a
kiszállás ingyenes.
ÁLLATKÓRHÁZ, Szentendre, Római sánc u. 2/b. T: 26-317-532, 30-9370-863
H-P: 8-19, Szo: 9-12
Állandó éjszakai, hétvégi ügyelet: 30-66-26-849
Állatorvosi rendelô,Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. (TESCO-val szemben)
H-P:16-19 – Idôpontegyeztetés alapján egész nap, Szo: 9-12
www.hegyvidekiklin.fw.hu
Dr. Szolnoki János, Dr. Csegezy Botond, Dr. Kusmiczki Judit
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SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2 050,-Ft/q
Akác kugli 2 350,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása.
Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Vásári köszöntô
Hogy vásári vasárnap, miként jövén létre,
elmondom vígan én, tömörítem rímbe.
Története eleven, nem pediglen hót,
Legyen, hát Barátim, csak úgyan, mint rég vót!
Helyi gondolat, mely fejbôl kipattant,
munkával párosulván társakra is bukkant.
Szorgalom és ötlet karba öltve lépnek,
idônek múltával hagyománnyá érnek.

Vásárjáró fogat

Szigetmonostori polgári viselet

Ízes magyar étek, mi az üstben rottyan,
sok jó népnek ínyére,kedvére szottyan.
Zöldségek, gyümölcsök, tej, méz, mi folyna ám.
Bizony kérem szépen, ilyen volt Kánaán.
Kézmûves mesterek, alkotóknak köre,
környék színe-java hozzánk mind eljöve.
Munkáinak javát áruba bocsájtja,
kinek szeme vagyon, szert is tehet rája.
Öt éve kezdtük, a tízediknél járunk,
remélhetôleg így marad ez nálunk.
Gumicsizmában vagy éppen saruban,
a lényeg, hogy itt legyen Tahitótfaluban.
Poéta: Béres Attila

Búzától a kenyérig

Éljen az 1/b.!

A nyertes traktor és gazdája
Talpalávaló a sziget muzsikusaitól

Csôvári menyecske

Utánpótlás rendben
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Lovasok bevonulása

A legények is kitettek magukért
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Környezetvédelem
az iskolában
A Víz világnapja alkalmából az iskolába érkezett a Fôvárosi Vízmûvek infomobil jármûve.
Ez egy jól felszerelt, komplett bemutatóra
képes jármû. Az iskola diákjai számára egy
rövid kis filmben szemléltették a Vízmûvek
munkáját és az édes víz fontosságát. Testvíz
mérleg segítségével a gyerekek megállapíthatták a testük lévô víz mennyiségét. Játékos
módon ismerkedhettek a víz tulajdonságaival, valamint mikroszkópban vizsgálhatták meg a vízben elôforduló kisméretû
élôlényeket. A felsô tagozat osztályai, valamint a negyedikesek vettek részt a bemutatón csoportokra bontva, nagy sikerrel.
A Föld napja alkalmából Kistérségi
Környezetvédelmi Vetélkedôt szerveztek
az Izbégi Általános Iskolában Szentendrén.
Iskolánk négy fôs csapatát Csicsay Emese,
Petkó Fanni, Radvány Orsolya a 7. b osztályból, valamint Kovács Gábor a 7. a osztályból
alkották.
Összetett feladatokkal kellet a diákoknak
megküzdeni, melyek között volt sokrétû
elméleti tudást feltételezô és kreativitást
igénylô feladat is. A diákoknak egy számítógépes bemutatót is kellett készíteni az
iskolánk környezet tudatosságával kapcsolatosan. Diákjaink szorgalmasan készültek
és szépen helyt is álltak. A felkészítés során
tartott elôadásaik miatt külön köszönet
illeti Hansági Dénest és Nagyházú Miklóst.
Ezenkívül Horányi Sándorné, Éva néni is
segítette a felkészülést.
A szoros vetélkedésben végül az ötödik
helyet szerezte meg iskolánk csapata.
Gratulálunk a csapat tagjainak!
Fábián Csaba
felkészítô tanár

Könyvtár nyitvatartási rend
Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

12–14 óráig iskolai könyvtár
14–18 óráig községi könyvtár
8–12 óráig községi könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–19 óráig községi könyvtár
8–12 óráig községi könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–18 óráig községi könyvtár
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2012. MÁJUS

K ö z h a s z n ú o l da l

tervezett programja
(2012. 06. 08-10)

Kertésznaptár - május
• Zöldségeskert: ültessük ki a gumós,
gyümölcstermô és levélzöldségeket,
babot, borsót, póréhagymát. Feketetetû
károsítása esetén csípjük le a lóbab csúcsi részét. Védekezzünk a sárgarépa- és
káposztalégy ellen. A burgonyát kupacoljuk fel.
• Gyümölcsös: a kordonon vagy fal mellett nevelt gyümölcsfákat elôbb kötözzük, majd végezzük el a zöldmetszést.
Védekezzünk az almamolyok ellen. A
cserjéket és a gyümölcsfákat öntözzük
meg. Kezdjük meg a szôlô zöldmetszését.

• Díszkert: a korán nyíló futókat, az elnyílt
alpesieket, a gyorsan növô cserjéket
metsszük meg, vágjuk vissza. A futókat rögzítsük kötéssel, a magas növésû
évelôknek biztosítsunk támasztékot.
A fagyosszentek elmúltával kiültethetjük az érzékeny egynyáriakat, évelôket.
Vessünk újabb fûszer és gyógynövényeket, vessük el a kétnyáriakat is.
Vizsgáljuk át a rózsát és a többi dísznövényt is. Fertôzés esetén lépjünk fel a
tetvek és a hernyók ellen. A gyökérlabda
nélküli örökzöldek ültetését fejezzük be.
• Üvegház: a paradicsomról csípjük
le az oldalhajtásokat és trágyázzuk.
Verôfényes idô esetén szellôztessünk és
árnyékoljunk.

Tavaszi lomtalanítás idôpontja
Lomtalanítás Tótfalu településrészen:
Kirakodás: 2011. május 13. vasárnap
Elszállítás: 2011. május 14, hétfô
Lomtalanítás Tahi településrészen:
Kirakodás: 2011. május 20. vasárnap
Elszállítás: 2011. május 21, hétfô
Az éves lomtalanítás keretében lehe
tôség van megválni a háztartásoknál keletkezett nagydarabos hulladékoktól. Pl.:
bútor, háztartási gép.
Ne készítsen ki:
• A háztartásokban naponta képzôdô háztartási hulladékot,
• ipari, mezôgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot,
• veszélyes hulladékot,
• építési törmeléket,
• autógumit, autóroncsot,
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).
A lomok kikészítésének módja:
• Kérjük, hogy a lomokat olyan helyre
helyezzék ki, melyet a Szolgáltató mun-
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katársai jármûveikkel könnyen és gyorsan meg tudnak közelíteni.
• Fontos, hogy a lomok ne kerüljenek az
úttestre, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak.
• Kérjük, hogy a közterületi rend megóvása érdekében csak a jelen tájékoztatóban
megjelölt idôpontban helyezzék ki a
lomokat, melyeket a rákövetkezô napon
szállítunk el.
A lomtalanítás utáni takarítás:
A kirakott lomok mennyiségétôl függôen
elôfordulhat, hogy nem sikerül egy nap
alatt elszállítani az összes lomot. Ez esetben
megértésüket és türelmüket kérjük.
A Szolgáltató az úttest megtisztításáról gondoskodik a lomtalanítás után. Az
ingatlan elôtti járdaszakasz takarítása
viszont az ingatlan tulajdonosok, vagy azok
képviselôinek felelôssége és feladata.
Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend
helyreállításában együttmûködni szíveskedjenek!
Tahitótfalu Polgármesteri Hivatal

Péntek
16,00 Térzene
17,00 Ko-rock
18,00 Dobogókô
19,00 Welldance SE
20,00 Kiállítás, köszöntô
20,30 Holligans
22,00 Bál – Dj-Dominique
Szombat
8,00 Strandfoci és röpi
11,00 Habakuk bábszínház –
Süni ajándéka
11,00 Kézmûves foglalkozás
11,00-14,00 Nemzeti vágta
– tahitótfalui elôvágta
12,00 Térzene
14,00 Íjász bemutató
Lekvárfôzés
14,30 Nóta
15,15 Don Attila Band
16,10 BellEvey-hastánc
Felvonulás
16,45 Köszöntô
17,00 Favágók – Timbersports
18,10 Operett
19,30 Kistehén
21,30 Tüzijáték
22,00 Marót Viki – Nova Kultur Zenekar
23,30 Bál – disco
Vasárnap
10,00 Gyerekjátszóház
Kézmûves foglalkozás
12,00 Polgármesterek és Celebek
amatôr fogathajtó versenye
13,00 Térzene
Lekvárfôzés
14,00 Íjász oktatás
15,00 Házibuli Attilával
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Sirkó-Németh Mariann, Szabó Judit • Megjelenik: havonta
2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

