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Ballagás iskolánkban

Gyermekvédelmi átfogó értékelés

Önkormányzati hírek

A képviselôtestület május 19-i ülésén elfo-
gadta a községi rendezési terv utolsó elemét,
a Helyi Építési Szabályzatot. Hatályba lépésé-
nek idôpontja: július 1.

Ettôl az idôponttól az új elôírások szerint
lehet Tahitótfalu területén építkezni.
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Az iskolaépítésre, idén harmadszor benyúj-
tott címzett támogatási pályázatunk ismét sik-
ertelenül végzôdött. Sikeres volt az iskola bô-
vítésére, felújítására a Pest Megyei Területfej-
lesztési Tanácshoz benyújtott pályázatunk. Itt
10 millió Ft-ot nyertünk. A bôvítést, felújítást
idén el kell végeznünk, így megkezdjük apró
lépésekkel korszerûsíteni iskolánkat.

Folytatás a 3. oldalon

„Nemes önbizodalom, de ne az önhittség
Rugói lelkedet nagy célra feszítsék,

Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Arany János

Június 18-án délelôtt 10 órakor búcsúz-
tatjuk végzôs diákjainkat.

8.a osztály
osztályfônök: Loszmann Zoltánné Papp Judit

Binder Balázs
Bojtor Imre
Deli Vitéz

Galántai Annamária
Gláz Bernadett
Heves Zoltán

Jankovics Miklós
Kôvári Szilárd
Makkay Zoltán
Mészáros János

Pethô Éva
Szvetlik Julianna

Tóth László
Tóth Nikolett
Vitál Zoltán

8.b osztály
osztályfônök: Vaczó Zoltán

Binder Bence
Borda Csaba

Dombó Gábor
Gajdos Viktória

Gál Zoltán
Horváth Rózsa

Kapitány Krisztián
Kovács Hajnalka

Oláh Dániel
Oláh Szeréna

Osvald Gergely
Papp Bence

Popelka Viktória
Szabó Szilvia
Valcz Edina
Valcz István

Örömet és sikereket kívánunk nekik a
középiskolában!
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Évzáró ünnepélyünket június 20-án
18 órakor tartjuk.

0-3 éves (fô) 4-6 éves (fô) 7-14 éves (fô) 15-18 éves (fô) 19-100 éves (fô) Összesen (fô)
Férfi 107 81 248 120 1 908 2 464
Nô 115 76 218 99 2 036 2 544
Összesen 222 157 466 219 3 944 5 008

A képviselô testület foglalkozott az ön-
kormányzat gyermekvédelmi feladatairól
készült értékeléssel, és azt elfogadta.

l. A település demográfiai mutatói

Tahitótfalu község állandó lakosainak
száma (2005. január 1-i állapot szerint)
5008 fô.

A népesség megoszlása az alábbiak sze-
rint alakul:             Folytatás a 2. oldalon
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2. Pénzbeni ellátások:

Rendszeres gyermekvédelmi támogatást
az  Önkormányzat 284 gyermek részére
folyósít.

A Képviselôtestület 2004. szeptember
1-i hatállyal vagyonnyilatkozat bevezetésé-
rôl döntött, mivel a jövedelmi viszonyok
vizsgálata nem bizonyult elegendônek a
rászorultság megállapításához. A támoga-
tások felülvizsgálata folyamatosan zajlik.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást
a Népjóléti Bizottság a 2004/2005-ös tan-
évben 28 esetben állapított meg, mely 44
kiskorút érintett. A támogatást zömében
beiskolázási segély címén, tankönyv hoz-
zájárulásra, tanulmányi kirándulásra hasz-
nálták fel. A támogatás összege 5000–
1000 Ft között mozgott gyermekenként. A
beiskolázási segélyt két esetben termé-
szetben adtuk, elutasítás egy esetben tör-
tént a vagyoni helyzet miatt.

Étkezési térítési kedvezmény:

A 2004/2005-ös tanévben 27 gyermek
részére állapított meg a Népjóléti Bizott-
ság étkezési kedvezményt. Óvodáskorúak
közül 2 gyermek 50%-os, 1 gyermek 100%-
os kedvezményben részesült az általános
iskolások közül 22 gyermek 50 %-os, míg 2
középiskolás  gyermek 100 %-os kedvez-
ményben részesült.

Az óvodás gyermekek körében 2 eset-
ben történt 50%-os kedvezmény megálla-
pítása. A kevés megállapítás a gyermekvé-
delmi támogatásban részesülô gyermekek
részére ingyenes óvodai étkezési térítéssel
magyarázható.

3. Személyes gondoskodást nyújtó
ellátás 

– Gyermekjóléti szolgáltatás

A települési önkormányzat a települé-
sen élô gyermekek veszélyeztetettségének
megelôzését a gyermekjóléti szolgáltatás
útján végzi. A Gyermekjóléti Szolgálat az
eset összes körülményeinek feltárása után
mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetett-
ség megszüntethetô-e az önként igénybe
vehetô alapellátásban, vagy a gyermekvé-
delmi gondoskodás körébe tatozó, illetve
egyéb hatósági intézkedés kezdeményezé-
sére van szükség.

A Gyermekjóléti Szolgálat  szervezési,
szolgáltatási és gondozási feladatokat lát

el. Feladata a gyermekek testi, lelki egész-
ségének, családban történô nevelkedésé-
nek elôsegítése.

2004. évben a Szolgálat 12 gyermeket
gondozott alapellátásban, 3 gyermek lett
védelembe véve. Átmeneti nevelésben 11
gyermek részesült, ebbôl egy gyermek van
egészségügyi gyermekotthonban, 4 gyer-
mek esetében történt családba fogadás, 3
gyermek van nevelôszülônél elhelyezve,
illetve egy gyermek van befogadó otthon-
ban.

A kezelt problémák típusai: 
anyagi, megélhetési gondok,
gyermeknevelési magatartászavar,
teljesítményzavar,                           
szülôk, család életvitele,                 
szülôi elhanyagolás,                        
szenvedélybetegség.                       

Sajnos egy- egy gyermek esetében a fen-
tiekbôl több probléma is felmerül. Ezek-
ben az esetekben a családgondozó, ill. a
Gyermekjóléti Szolgálat javaslattal él a
jegyzô felé a védelembe vételre.

A Gyermekjóléti Szolgálat a szociális krí-
zishelyzetben lévô várandós anyákat
tájékoztatja a támogatásokról, ellátásokról,
segíti az ellátásokhoz való hozzájutásban.
A születendô gyermek felnevelését nem
vállaló várandós anyát pedig az örökbead-
ás lehetôségérôl.

Tahitótfalu községben az elmúlt idô-
szakban nem volt veszélyhelyzetben lévô
várandós anya.

A jegyzôi gyámhatóságnak a Gyermek-
jóléti Szolgálattal jó és kiegyensúlyozott a
kapcsolata.

4. A jegyzôi hatáskörben tett hatósági
intézkedések

2004. december 31-én 7 fô a védelembe
vett kiskorúak száma. Év közben  egy fiatal
nagykorúságával és egy fiatal halálesete
folytán szüntette meg a gyámhatóság a
védelembe vételi eljárást.

A védelembe vétel okai: zömében isko-
lai hiányzás, tanulási problémák.

A gyámhatóság a védelembe vétel kere-
tében határozatban kötelezte a szülôt a
tankötelezettség teljesítésére, a napközi
igénybevételére, a családgondozóval való
együttmûködésre.

Egy esetben három kiskorú védelembe
vétele történt meg egy családon belül,  az
anya életvezetési problémái, a gyermekek
higiénés elhanyagoltsága, rossz tanulmá-
nyi eredménye miatt. 

5. Szakmai ellenôrzések:

2004. augusztusában a Pest Megyei
Gyámhivatal ellenôrzést végzett, a vizsgá-
lat célja a védelembe vételi eljárás lefoly-
tatásának ellenôrzése. A vizsgálat a jogerô
jelentésérôl az ügyfél tájékoztatásának
elmaradása miatt marasztalta el a gyámha-
tóságot, valamint a hiányzó gyermekjóléti
nyilvántartások (macis lapok) megküldé-
sének elmaradása miatt.

Összességében megfelelônek ítélte meg
a gyámhatóság tevékenységét.

6. A jövôre vonatkozó javaslatok

A szülôi felelôsséget mind jobban elô-
térbe kellene helyezni.

7. A  bûnmegelôzés

Az önkormányzat szervei ( képviselôtes-
tület, bizottság, hivatal és intézmények)
együttmûködnek a helyi rendôri szervek-
kel és civil szervezetekkel a bûnmegelôzés
terén. Az oktatási intézményekben szak-
emberek segítségével bûnmegelôzési tájé-
koztatásra kerül sor.

8. Az önkormányzat több helyi alapít-
vánnyal, egyesülettel karöltve, a gyer-
mekek, fiatalok szabadidejének tartalmas,
hasznos eltöltését tûzte ki célul, mely az
egészséges életmódra nevelést, közvetve a
bûnmegelôzést is célozza.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Köz-
hasznú Alapítvány minden korosztály,
köztük a gyermekek, fiatalok részére
szabadidôs programok szervezését (kéz-
mûvesség, sportprogramok, stb.) is végzi.

Az Együtt Gyermekeinkért Alapítvány
óvodás és általános iskolás gyermekeknek
szabadidôs programokat szervez.

A Tahitótfalu Lovassport Egylet, a Tahi-
tótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász
Sportegyesület, a Tahitótfalui Tömegsport
és Szabadidô Egyesület, valamint a Sport-
egyesület, az általános iskolások, fiatalok
egészséges életmódra nevelésén, a sport
megkedveltetésén munkálkodik.

Badóné Soós Ildikó

Gyermekvédelmi átfogó értékelés
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Önkormányzati hírek

A Szentendre környéki önkormányzatok
többcélú kistérségi társulása az e-közigazga-
tás részbeni megvalósítására vissza nem térí-
tendô EU támogatást és hazai hozzájárulást
nyert 550 millió Ft értékben. A beruházás a
13 település polgármesteri hivatalának
számítástechnikai fejlesztését, az elektroni-
kus ügyintézés bevezetését teszi lehetôvé.

Képviselôtestületünk döntött a 2 év
alatt megvalósuló beruházás Tahitótfalura
jutó 1,6 millió Ft önrészének vállalásáról.

���

A Fôvárosi Vízmûvek anyagi támogatá-
sával került sor május 13–14-én a tavaszi
„szemétszüret” lebonyolítására. A falu kör-
nyékén 30 m3 szétszórt szemetet sikerült
összegyûjteni és elszállítani.

���

A községünkben hulladékszállítást vég-
zô OTTÓ Kft. (Vác) 300 ezer Ft-ot ajánlott
fel a Tahitótfalui Iskola Gyermekeikért
Alapítványnak. Az összeget az Alapítvány
az iskola felszereltségének javítására fogja
fordítani.

���

A szúnyoggyérítési szerzôdést a korábbi
évekhez hasonlóan Szentendre közremû-
ködésével idén is sikerült megkötni, és
pályázati támogatást is sikerült nyerni a
feladathoz.

���

A legkülönbözôbb helyeken megjele-
nô lim-lom, szemét mellett komoly gon-
dot okoz környezetünkben a sok gyom-
növény, köztük kiemelten a parlagfû.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok,
használók figyelmét, hogy ingatlanjaikon
és a hozzá csatlakozó útpadkán, árok-
ban, röviden közterületen, gondoskod-
janak a gyomtalanításról, különösen a
parlagfû irtásáról.

Bárki allergiássá válhat, elôzzük meg
ezt, és egyben segítsünk már beteg tár-
sainkon!

2005. májusáig született 13 fiú és 9 leány,
összesen 22 gyermek.

Házasságot kötött ebben az évben 3 pár.

Az elmúlt idôszak halottai:
Dankovits Margit, 52 éves, Bercsényi u. 26.
Surján Jenô, 77 éves, Visegrádi u. 16/A
Percze János, 65 éves, Szabadság út 12.

Anyakönyvi hírek

Örömmel értesítjük a Tisztelt olvasókat,
hogy a 18. Országos Gyermek Képzô- és
Iparmûvészeti Pályázaton ismét szép sikerrel
vettek részt iskolánk jelenlegi és volt diákjai
tûzzománc munkáikból:

– Pásztor  Ivett, 9 éves, Arany
– Ecker Gábor, 15 éves, Ezüst
– Kovács Hajnalka, 13 éves, Ezüst
– Kubanek Kriszta, 14 éves, Ezüst
– Hittaller Mónika, 9 éves

Bronz Diplomát nyertek
A díjazott mûvek a GYERMEKALKOTÁ-

SOK GALÉRIÁJA gyûjteményébe kerülnek, s

a továbbiakban bel- és külföldi kiállításokon
vesznek részt.

Szívbôl gratulálunk gyermekeinknek az
eredményes pályamunkákhoz és Szántó Sán-
dor mûvész-tanárnak a sikeres felkészítéshez.

Kívánunk a tûzzománc-szakkör minden
kedves résztvevôjének és tanárának további
lelkes és sikeres alkotómunkát, nyárra jó
pihenést, felfrissülést, hiszen jövôre új lehe-
tôségek és kihívások elôtt álltok.

Fónagy Gáborné
igazgató

Május, június a ballagások idôszaka. A bal-
lagók búcsúznak az iskolától, óvodától. Szo-
morúak talán csak a pedagógusok, akiket
elhagynak a végzôs diákok. Hisz a ballagók
tovább mennek valami új, titokzatos isme-
retlen felé. Pontosan nem tudják mi vár
rájuk, de az ember alapjában véve kíváncsi
természet, és bizalommal tekint az eljö-
vendô felé. 

Most én elsôsorban az életükben elôször
ballagókat, az óvodásokat szeretném kö-
szönteni, hisz a legnagyobb csoda rájuk vár:
a betûk birodalma, és általuk az egész világ,
minden tudományával.

Az elmúlt tanévben sok idôt töltöttem a
tahi óvoda középsôseivel és nagycsoporto-
saival. Néptánc foglalkozás címén sok-sok
éneket, játékot és persze tánclépést tanul-
tunk. A célunk nem az volt, hogy koreográ-
fiákat tanuljunk meg, hanem a népzene,
néptánc, népdal megszerettetése. Azt hi-
szem sikerült, de az lenne a jó, ha az iskolá-
ban tovább folytathatnák a gyerekek a nép-
tánc tanulást. Még nem késô megszervezni,
hogy szeptembertôl az általános iskolában
magyar néptánc foglalkozás induljon egé-
szen elsô osztálytól kezdve. Talán ha egé-
szen kicsi korban megismerhetik a magyar
népzenét, késôbb könnyebben elsajátíthat-
ják és sajátjuknak érezhetik ezt a kincset. (A
Zeneiskolában folyik táncoktatás. szerk.)

És most visszatérve az óvodásokra: ked-
ves nagycsoportosok! Remélem, hogy nem
felejtitek el egyhamar, amit ebben évben
tanultunk. Kívánom, hogy legyen lehetôsé-
getek a néptánc-tanulás folytatására! A kö-
vetkezô népdalrészlettel búcsúzom tôletek:

Szent Gergely doktornak
Híres tanítónknak az ô napján
Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint
Iskolába

Lám a madarak is
Hogy szaporodjanak majd eljônek
A szép kikeletkor sok szép énekszóval 
Zengedeznek

Ti is ezenképpen
Gyertek el hát szépen iskolába
Hol ott szép tudományt vegyetek adományt
Magatoknak
…

(Gergelyjárás részlet)

Az óvodások és szülôk nevében óvó-
nôinknek köszönöm a lehetôséget és az
egész évi odaadó munkát.

Szabó Judit

Iskolai hírek

Mindenkinek bizonyára van meghatározó
élménye tanulóéveibôl. Utólag értékelôdnek
fel igazán ezek az évek, nemcsak a csalfa
emlékezet szépítô tükrén át, hanem külön-
féle döntéshelyzetekben. Amikor az életben
meg kell állnunk a helyünket, akkor gondo-

lunk egy-egy nagy formátumú nevelônkre,
akinek az akkor csak sejtett igazságai hirtelen
értelmet kapnak és a bölcs tanács – akár
évtizedek múltán - tetté válik. Bizony, bec-
sülnünk kell a jövô generációit formáló, lelki-
ismeretes pedagógusokat!

Köszöntjük a Pedagógusokat! 
(Pedagógus nap, június 5.)

…Gyertek el hát szépen iskolába…
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Emléket szeretnénk ál-
lítani azoknak a kiemelkedô tudású ha-
zánk fiainak, akik a lótenyésztés, hadászat,
versenyzés területén maradandót alkottak. 

Josipovich Zsigmond (1869-1945)
Pályája a hadapród iskolában indul, majd

a pozsonyi lovasdandár equitációni (lovas
tanfolyamain) fejleszti tudását. A Bécsi Spa-
nyol iskolában tanul tovább, 1912-tôl a
bécsi Lovaglótanár-képzô intézet tanára.
Késôbb 1930-tól Örkénytáborban oktatja a
magyar lovaglótanárokat. Waldemar Seuni-
nig (hátasló kiképzése) címû könyvében a
következô jellemzés olvasható Josipovich
Zsigmondról. Különleges oktatói képessé-
gekkel megáldott zseniális lovas tábornoka

az Osztrák-Magyar Monarchiának. Heydeb-
rekkel együttmûködve megalkotta a mai
lókiképzés formáját.

Hogy magyar volt-e a horvát származású,
leginkább németül író Josipovich? Trianon
után Magyarországot választotta hazájául.
Tudásának kincseit magyar tanítványainak
adta tovább.

Elévülhetetlen érdeme Ernst Józsefnek
és a Szaktudás Kiadó Háznak, hogy a Lo-
vagló tanárok a lovaglásról címû, 2003-ban
megjelent könyvben Josipovich írásait és
rövid életrajzát megjelentették.

Endrôdy Ágoston (1902-1989)
Érettségi után a Ludovikán folytatja

tanulmányait, lovas tüzértisztként kiemel-

kedô lovas eredményei alapján a Lovagló-
tanár-képzô Intézet hallgatója, majd 1931-
tôl annak tanára és az olimpiai válogatott
keret tagja. A berlini olimpián 1936-ban
Pandúr nevû lován militaryban az egyéni 5.
helyezést éri el. Ez a mai napig, Platthy
József bronzérme mögött, második leg-
jobb olimpiai eredményünk. A második
világháborúban orosz fogságba kerül,
1948-ban jön haza. Itthon nem kap felada-
tot. Angliába távozik, lovaglótanárként dol-
gozik, az angol Military válogatott edzôje
lesz. Tanítványai, csapata a stockholmi
olimpián 1956-ban csapat aranyérmet
nyernek Angliának. Angliában 1959-ben
angol nyelven megjelent könyve – Adj
esélyt a lovadnak – a lovaglás egyetemi
tankönyve, a nemzetközi lovas irodalom
kiemelkedô gyöngyszeme.

Nógrády Gábor, TLSE titkára

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Híres magyar lovasok

Április utolsó és május elsô napjaiban e
két helyszínen szerepeltek a TLSE verseny-
zôi és tagjai, de vegyük sorban az esemé-
nyeket.

Április 29 – május 1. között rendezték
meg Fábiánsebestyénben  a fogathajtó OB.
elsô fordulóját, amely A-kategóriás verseny
volt. Népes mezôny gyûlt össze, minden
kategória képviseltette magát az egyestôl a
négyesig, a póniktól a nagy lovakig (7
póni, 7 egyes, 20 kettes, 7 négyes). Szép
idôben, gyönyörû környezetben remek
versenyt láthatott a több ezres közönség.
Falunkat a kettes fogatok mezônyében in-
duló Gubacsi József képviselte, aki össze-
tettben a kilencedik helyen végzett a húsz
közül, köszönhette ezt annak, hogy mind-
három versenyszámban kiegyenlítetten tel-
jesített. Azt hozzá kell tenni, hogy egy
ilyen A-kategóriás versenyen a mezôny jó-
val erôsebb, mint egy regionális verse-
nyen. A versenyt Lázár Vilmos világbajnok
nyerte Selyben Zsolt és Hódi Károly elôtt.

Ezek után szép élményekkel térhettünk
haza a Csongrád megyei településrôl, mely

jövôre is megrendezi színvonalas verse-
nyét.

A következô fogathajtó versenyek ideje:
május 27–29. Vecsés, június 24–26. Kecs-
kemét.

Május 1-jén vasárnap falunkban is meg-
rendezésre került a már hagyományosnak
számító majális a TLSE és a többi helyi
egyesület szervezésében. A helyszín ezút-
tal is a híd melletti rét volt Tahiban. Az
idôjárás kegyeibe fogadta a rendezvényt,
nem úgy, mint tavaly, amikor felhôsza-
kadással zárult a program. Gyönyörû nap-
sütéses idôben mindenki talált magának
való érdekességet a gyerekektôl az idôseb-
bekig. A gyerekeket játszóház foglalkoztat-
ta és különbözô ügyességi játékokban
vehettek részt. Ezzel párhuzamosan zajlott
a többi program: fôzôverseny, íjászbemu-
tató, szkanderverseny, a nyugdíjas klub
programjai. Az ebéd után – amit mindenki
saját ízlése szerint választhatott a sok bog-
rácsban fôtt finomság közül – a délután
programjában szerepelt Zerinváry Szilárd

és lovasainak bemutatója, majd Bodor
Ferenc csapata tartott csikósbemutatót
lófektetéssel, pusztaötössel. A rendezvény
a fogathajtó akadályversennyel zárult, mely
két kategóriában zajlott: hintóval és terep-
kocsival indulók között.
A verseny helyezettjei: 
hintó kategória: 

1. Fábián Csaba, 2. Tóth László, 
3. Gubacsi Gergô

terepkocsi kategória: 
1. Bodor Ferenc, 2. Bálint Mihály, 
3. Bodor Márk.
Reméljük jövôre ugyanilyen jó hangula-

tú rendezvényen találkozhatunk azzal a
szép számú érdeklôdôvel, akik ellátogattak
a majálisra.

A TLSE és a szervezôk nevében szeret-
nénk köszönetet mondani azoknak, akik tá-
mogatták a rendezvényt: Nyugdíjas Klub, a
helyi sport és közhasznú egyesületek, Tahi
Hús Kft., Csörgô Mihály, Szabados testvérek,
Keszler Szabolcs, Papp Károly, Vaczó Sán-
dor, Gaál Sándor és felesége, Bodor Ferenc
és csapata, valamint Tahitótfalu Önkor-
mányzata. Ezenkívül köszönjük mindazok
munkáját és támogatását, akik valamilyen
módon segítették a rendezvény létrejöttét.

Fábián Csaba, TLSE sportbizottság

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Fábiánsebestyén és Tahitótfalu

2003-ban kelet felé indultunk, Telkibá-
nya volt az úti cél. 2004-ben a nyugati or-
szágrészt jártuk be, Fertôd volt a közpon-
tunk. Idén irány dél!

2005. június 21-tôl (kedd) - június 27-
ig (hétfô) ismét fergeteges nyári tábort
szervezünk, ezúttal Sikondára.

Sikonda Komlótól 4 kilométerre, nyugat-

ra fekszik. A település egy völgyben, a Me-
csek hegység északi részén terül el, három
oldalról dombok szegélyezik. Fürdôjérôl hí-
res. A strandot körülvevô erdô sétányai kel-
lemes kikapcsolódást, a sikondai Pihenô-
park sportolási lehetôségeket (kézilabda,
futball, teke stb.) biztosít. Táborunk a
„Sikonda Ifjúsági Tábor” közvetlenül az

élményfürdô tôszomszédságában található.
A környék is bôvelkedik látnivalókban. A

Világörökség városa Pécs, a világhírû Villányi
hegység, Abaliget cseppkôbarlangja, a Máté-
vár Magyaregregyen, Orfû, Pécsvárad, Mo-
hács, Siklós, Szigetvár mind felfedezésre vár.

Természetesen külön autóbusszal uta-
zunk. RÉSZVÉTELI DÍJ: 26.900 forint.

Jelentkezni személyesen az iskolában, vagy
telefonon lehet Balogh Zsoltnál (20/3196471)
vagy Vaczó Zoltánnál (30/4719543).

Iskolai nyári tábor
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Eltelt egy újabb hónap,
mely az íjászok életében
meglehetôsen mozgal-
masra sikeredett.

Április 30-án reggel a
nap még fel sem szárí-
totta a harmatot, amikor
már az íjászpályán ké-
szültünk elô a háziverse-

nyünkre. Ezen a napon avattuk fel a csa-
patzászlónkat, s úgy gondoltuk, hogy en-
nek tiszteletére versenyezzünk egy jót,
meg persze ez amolyan formába hozó
verseny is volt. Erre az alkalomra meghív-
tuk a helyi civil szervezetek vezetôit is,
akiknek ezúttal is szeretnénk megköszön-
ni, hogy látogatásukkal emelték az ese-
mény fényét. Úgy gondoltuk, hogy ismer-
jenek meg bennünket, az általunk végzett
munkát, azért, hogy ezután könnyebben
tudjunk együtt dolgozni.

Tehát a háziverseny remek hangulatban
zajlott le, azt hiszem aki részt vett rajta szíve-
sen fog emléklezni rá. Új pályát csináltunk,
néhány célt más helyre helyeztünk, s a távol-
ságok is módosultak. Ennek ellenére igen si-
keresnek érezzük a felkészülést, s azt kell
mondjam, hogy az eredmények sem el-
hanyagolhatók. A legjobban Papp Patrik tel-
jesített, ô a gyerek kategóriában versenyezve
szerzett több mint 300 pontot. A hölgyeknél
éles verseny alakult ki Pappné Szente Erika
és Gaál Sándorné Böbi között. Mindkét
hölgy versenyzôk lelkiismeretesen készült, s
ennek eredményeképpen egyre jobb ered-
ményeket teljesítenek. Itt szeretném meg-
említeni Papp Máté teljesítményét, aki hihe-
tetlen érzékkel kezeli íját, de róla még a ké-
sôbbiekben szót fogok ejteni.

A férfiak mezônyében Mészáros Tamás
hozta szokott jó formáját. Sajnos már igen
belecsúsztunk a délutánba, amikor nekifog-
tunk a Katona Pityu által elkészített fantasz-
tikus bográcsos paprikáskrumplinak. Egy-
szóval remek napot zártunk.

Másnap a majálison bemutatót tartottunk,
bár már lélekben a május 14-i nagyversenyre
koncentráltunk. Azután a sok–sok munkával
elôkészített Országos versenyünk napja is
eljött. Összehangolt, jól szervezett munkával
idôben a helyére kerültek a célok, a sátrak,

mindeni végezte a dolgát, így mire megér-
keztek a versenyzôk, már csak a nevezése-
ket és a csoport beosztásokat kellett meg-
csinálni. A pálya megegyezett a háziverseny
pályával, de a célok teljesen újak voltak, s ez
számunkra is kihívás volt. A szokásos 14 cél
2 körben, célonként 2 lövéssel lezajlott ver-
seny eredményei a mi szemszögünkbôl meg-
lehetôsen jól alakultak. A verseny legna-
gyobb meglepetését Papp Máté szállította, a
minik versenyét toronymagasan 363 lôtt
ponttal nyerte, megnyerve a hozzá járó gyö-
nyörû kupát. Itt szeretném megjegyezni,
hogy ilyen eredményt a pontosabb vadászre-
flex íjakkal szoktak lôni a felnôttek. Úgyhogy
minden elismerésünk A Papp családnak,
mert Erika a nôk közt a harmadik, Patrik a
fiúk között Tradicionális kategóriában elsô
helyet szerzett.

Mészáros Tomi a férfi Long Bowsok verse-
nyét nyerte meg, Csereklye Nóri a lány tradi-
cionális kategóriában lett elsô, míg én a férfi
vadászreflex kategóriában lettem második. 

A versenyen alaposan feladta a leckét
Komáromi György aki a férfi tradicionális íj
kategóriában 426 pontot lôve – ezt a teljesít-
ményt az eredményhirdetésen elmondva a
résztvevôk elôször felhördültek, majd hatal-
mas tapsviharban törteki, ugyanis ilyen
eredményt a mi versenyünkön csigás íjjal
szoktak lôni! – nyerte meg. Ezúton is grat-
ulálunk, és szívem szerint egy külön kupát is
kapott volna teljesítményéért, bár ezt a

verseny kiírása nem tette lehetôvé, így
azután a verseny és kis csapatunk egyik
szponzora  a Kerecsen Íjász Bt. által felaján-
lott vesszôkkel kellett beérnie. Persze ez
azért egy íjász számára hasznosabb.

A Tahitótfalu Bajnoka vándorserleg ismét
Ózdra került, Kriston László második alka-
lommal lôtt a legpontosabban az elérhetô
560 pontból 472 pontot elérve.

A verseny végeztével megtömtük a ben-
dônket aktuális szakácsunk Gaál Sanyi által
tárcsában sütött cserkész kolbásszal, és él-
mennyekkel telve fogtunk neki a sátorbon-
tásnak.

Szeretném köszönetemet kifejezni min-
den tagtársamnak, aki az elôkészítô munká-
ban és a lebonyolításban részt vett, szponzo-
rainknak, Tahitótfalu Önkormányzatának és
a Kerecsen Íjász Bt.-nek, hogy létrejöhetett
ez a verseny, mindenkinek aki eljött hoz-

zánk versenyezni és ezáltal viszi a hírünket
országszerte. Ez volt a III. T.A.K.I. Kupa,
szeptember 10-én a IV. T.A.K.I. Kupán
találkozunk minden érdeklôdôvel.

A versenyrôl képek és a hivatalos ered-
ménylista hamarosan felkerül a honlapunk-
ra: www.takise.hu.

Továbbra is várunk minden íjászat iránt
érdeklôdôt hétvégenként szombat és vasár-
nap 15 órától az íjászpályánkon. Íjat és taná-
csot szívesen adunk!

Képiró Gábor

Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület rovata
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Ebben a rovatban a múlt kútjából kiha-
lászott történetek kerülnek elô. A falu idôs
lakosai mesélnek hajdan itt élt ôseikrôl,
emlékeikben élô emberekrôl, a régi Tahi-
tótfaluról. Emlékeik hozzájárulnak falunk
történetének megismeréséhez, mondataik
a múltról szólnak, de nekünk is útravaló-
ként szolgálhatnak.

Szabó Istvánné, Nagyházú Julianna a
Táncsics Mihály utca 9. sz. alatt, a falu
egyik legszebb és egyben az egyik legöre-
gebb házában fogad bennünket. Juliska
néni itt született, ebben a házban ô a csa-
lád hatodik leszármazottja. Ez a ház az
l780-as években épült, a család ôse Varga
István gazda építette, aki egy hónapig, 2
pár ökörrel hordta a bányából a követ a
ház alapjához. A ház fala vályogból ké-
szült. Az épület elejét 1934-ben bôvítették
egy szobával. A homlokzatra az angyalos
díszítések, a díszes széldeszkák ekkor
kerültek fel, a kapu és a kisajtó is akkor
készült. A famunkák Szente Mihály kezét
dicsérik. A ház homlokzatán az elmúlt év-
tizedekben nem változtattak, a ház lakói
tisztelik elôdeik örökségét.

Megtudtuk, hogy egyik ôsének, Nagyhá-
zú Andrásnak, a XIX. század végén hajó-
malma volt Tótfaluban a Dunán. A malom-
révi út a malomhoz vezetô útról kapta a
nevét. 1897-ben a tulajdonos tragikus bal-
esetben meghalt, a malom a haláleset után
megszûnik. Juliska néni a malomkerék egy
lapátját még ôrzi, egy leendô falutörténeti
kiállításon szívesen bemutatja.

Iskolás éveit a református gyülekezeti
teremben kezdte, majd az idôközben elké-
szült új református iskolában folytatta. Az
új iskola egyházi földön épült, három tan-
teremmel. Az akkor készült tantermek ma

is a kibôvült Kossuth Lajos utcai iskola
osztálytermeiként mûködnek. Szeretettel
beszél a szigorú, de igazságos tanítóiról,
szükségesnek tartotta elmondani tanárai-
nak nevét is. Fülöp Mária 1-2 osztályban,
Pethô Lajos 3-4. osztályban, Baranyai
Sándor rektor úr 5-6. osztályban tanította.
Akkoriban egész nap volt tanítás, reggel a
templomban kezdôdött a gyerekek iskolai
elfoglaltsága, a hitélet nagy szerepet ját-
szott egész életükben. Az iskolában szigo-
rú nevelésben részesültek, tanítás végén a
gyerekek utca szerint sorakoztak (alvég-
felvég) sorban kellett hazamenni. Nem le-
hetett rendetlenkedni, köszönni illett
aszerint, hogy katolikus vagy református
volt az illetô. A felnôtt „vigyázók”(minden
utcában volt) másnap jelentették a rendet-
lenkedôket azt iskola tanárainak. A bün-
tetés sarokban állást, tenyerest vagy kör-
möst jelentett, a fiúk és a lányok egyfor-
mán részesülhettek benne. Otthon meg
sem merték mondani a szülôknek, mert
még otthon is büntetést kaptak. A tanítási
évet vizsgával zárták. A templomtérben, a
gyülekezet nyilvánossága elôtt folyt a vizs-
gáztatás. Megtudhattuk, hogy az új iskolá-
ban az ô iskolás éveiben a pedellus Kiss
Ferenc volt, aki a takarításon kívül még a
templomi harangozást is végezte.

Megkérdeztük, hogy mit játszottak és
mivel játszottak a gyerekek akkoriban?
Labdajátékokat, fogócskát, bújócskát, ipi-
apacsozást, cserépdobálosat, ugrálós és
énekes játékokat játszottak. Kukorica
héjból különféle dolgokat fontak.

Juliska néni is, mint akkor sok fiatal, a
színjátszó körbe is járt. Az elôadások elsô-
sorban vallási jellegûek voltak, de népi
színmûveket is elôadtak. A színdarabok
zömét Ecsedy tiszteletes úr írta és rendez-
te. Jelmezeket, ruhákat a falubeliek adták
és készítették. Az elôadások fôleg télen
voltak, többször is színre kerültek, a falu
lakói szívesen megnézték. 

Szívesen emlékszik a vallásos esték
énekléseire, az esték közösségteremtô és
összetartó erejére.

Az iskola elvégzése után a családi gaz-
dálkodásban vett részt, mezôgazdaságban
dolgozott. Szüleinek 50 hold földje volt,
sajnos nem egy helyen, hanem szétszórva:
Nagyföldön, Egeresen, Káposztáson, Csur-
héton, Tordán, Bogonháton, nagy Martus-
kán, búzát, kukoricát, árpát, zabot, lucer-
nát, szôlôt, epret termeltek. A felesleget
eladták Vácon a kofáknak vagy helyben a
gazdáknak, de Pestre is került a kofahajó-
val a sok jóból.

Állattartással is foglalkoztak, tehenet, lo-
vat, ökröket, tinót, disznót tartottak. Ô is

szántott, vetett, boronált. Bizony sokat
dolgozott.

A felrobbantott híd helyett épített ideig-
lenes híd építésével kapcsolatban is tudott
érdekességeket mesélni. A hidat 1945-ben
félig lebombázták Az átkelés biztosítása
érdekében, a falu lakóit kivezényelték egy
ideiglenes híd megépítésére. Cölöpöket
vertek le, köveket hordtak. A falu lakóitól
elkobzott boroshordókat használták fel a
híd építéséhez. A család pincéjébôl is 6-7
hektós boroshordók lettek az ideiglenes
híd építôanyagai. A híd elbontásakor a
munkások szabadon engedték a hordókat,
minden elkobzott hordó odaveszett.

1945-ben kötött házasságot férjével,
házasságukból Klári lányuk született.

Az ötvenes évek sok nehézséget hozott a
család életébe. Kuláklistára kerültek, meg-
tapasztalhatták ennek minden nehézségét.
Az 50-es évek második fele már köny-
nyebb volt, a magángazdálkodást zavarta-
lanabbul folytathatták. 1961-tôl szakszö-
vetkezeti tag lett.

Ma is korán kel, kijár kapálni a földre,
hiába kéri, óvja, lánya és veje. Szeretettel
mesélt unokáiról és dédunokáiról.

Kívánunk jó egészséget, köszönjük,
hogy megosztotta emlékeit.

Juliska nénivel készült portréfilmet
júniusban, a felnôtt vetítésen lehet meg-
nézni a Népházban 

Ha van egy régi fényképe és egy hozzá-
való története, kérjük, mesélje el nekünk.

���

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Hagyo-
mányôrzô Kör köszönettel tartozik Kepler
Erzsébetnek, Budai Mihálynénak, Bordás
Gábornénak, J.Szabó Istvánnénak, Feren-
czi Attilánénak a nagylelkû tárgyi felajánlá-
sokért, amellyel a leendô faluház gyûjte-
ményéhez hozzájárultak. Szépen gyûlnek
az anyagok, továbbra is szívesen fogadunk
felajánlásokat, régi bútorokat, használati
eszközöket, ruhanemûket, kézimunkákat,
egyéb holmikat a gyûjteménybe!

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és most

2 0 0 5 .  J Ú N I U S



���� ���������	

��������	
��������

2 0 0 5 .  J Ú N I U S 7

Hagyományôrzés más módon

Régi hagyománynak, a kosárfonásnak
már csak egy képviselôje maradt a falunk-
ban, aki édesanyjával a mai napig készíti a
szebbnél szebb kosarakat.

Sok vele a teendô, tavasztól, amíg lehet
szedi a vesszôt, hántolják, szárítják és újra-
áztatás után  fonják a különféle formájú és
méretû  kosár csodákat.

Annakidején szinte minden
háznál ismerték és fonták a
kosarakat, tudták mikor, hol
kell szedni a vesszôt. Jó lenne,
ha valaki a fiatalok közül meg-
tanulná ennek csínját-bínját,
hogy ez a hagyomány a fa-
lunkban továbbra is fenn-
maradjon.

Cs. Horváth József és édesanyja, Mászáros Mária

SZENT-IVÁN NAP 2005. 
június 25-én, a szigetmonostori labdarúgó pályán

1200 Mesterségek bemutatója - te is kipróbálhatod:
(1530-ig) Nagy Kristóf - kovácsmester, Schefcsik Ferenc

és Radomir Maja – fazekas mesterek, Tóth Júlia 
– szalmafonó, Szirony György – fajáték készítô
Hagyományôrzô mesterek munkáinak vására
Díszítô- és használati tárgyak, eszközök az ország 
minden tájáról!

1400 Íjászbemutó, gyermekek íjásztatása
Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjászegyesület (TAKI)

1530 Világszám, világszám
Az Óperenciás Színház (Budapest) darabjának elôadása
(bábokkal és jelmezesekkel)

1630 Szentendrei Fúvószenekar
1700 Zöldsziget Táncegyüttes, Dunazug Zenekar, Béke 

Nyugdíjas klub és a szigetmonostori általános 
iskola tanári kórusának mûsora

1800 Moldvai táncház a Kontáros zenekarral (tánctanítással)
1930 Jagelló együttes (Göd)
2200 Tûzvarázslók elôadása (tûzzsonglôr csoport; Budapest)
2225 Tûzugrás dudazene kíséretében (dudán játszik: Nagy Zoltán)
2300 Tûzijáték
2320 Jagelló együttes

1800-tól vacsora: marhapörkölt; Továbbá: Könyvessátor, játszó-
házak, büfé, kürtös kalács, vattacukor stb. Sok szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklôdôt! A rendezvény látogatása díj-
talan. További információ: 06-70-3740-541-es telefonszámon.

...mely a fogyatékossággal élôk társadalmi esélyegyenlôségét segíti elô.
Az Egyesület célja, hogy a mozgás-, hallás-, látás-, értelmi- és a halmozot-
tan fogyatékos emberek életminôségén, és a minél teljesebb társadalmi
beilleszkedésén segítsen..
Információnyújtás – tanácsadás – érdekképviselet – szállító szolgálat.
Érdeklôdni lehet: Spáth Gottfriedné 06-26-390-324, 06-20-572-1485 vagy
spathjutka@vipmail.hu
Ezúton szeretnénk kérni a vállalkozókat és magánszemélyeket, hogy
támogassák Egyesületünk munkáját.

Megalakult a „Figyelj Rám” Közhasznú Egyesület...

MEGNYITOTTUNK!
Szeretettel várjuk vásárlóinkat a 
Tahi hídfônél lévô üzletház elsô 

emeletén található boltunkban, ahol 
az alábbi termékekbôl vásárolhat.

GYÓGYNÖVÉNYEKBÔL KÉSZÜLT TEÁK
TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTÔ BIOTERMÉKEK

DIABETIKUS ÉLELMISZEREK
SZÉPSÉGÁPOLÁSI CIKKEK

WELLNESS ÉS FITNESS TERMÉKEK
KÖNYVEK

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

2022 Tahi  Szabadság tér 1.
tel: 06-30/527-2557,  e-mail: dmd@dunainfo.net
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Otthon dolgoztam az interneten, ami-
kor Tahitótfalu nevét a keresôbe beírva a
találatok között böngésztem. Itt akadtam

rá egy meglehetôsen furcsa linkre: Tahi ré-
me kennel. Azt tudtam, hogy a kennel szó
a kutyatenyésztôk között a fajtatiszta te-
nyészetet jelöli. Barátaim körében érdek-
lôdve tudtam meg, hogy ez a kennel Szo-
kol Erika és Szabó Lajos nevéhez fûzôdik,
így aztán elhatároztam, hogy felkeresem
ôket, mivel a weblapon gyönyörû dober-
mannok képeit láttam, melyek mellé a fel-
írt sok-sok cím felkeltette az érdeklôdése-
met. Így hát telefont ragadtam, majd Lajos-
sal idôpontot egyeztettem.

A megbeszélt idôpontban Erika várt,
majd a kölcsönös bemutatkozás után bein-
vitált a házukba, ahol egy csodálatos kiál-
lású dobermann fogadott. Mivel nekem is,
mint a fajtát felületesen ismerônek volt el-
képzelésem a dobermannokról, egy kicsit
félve közelítettem, de Erika megnyugta-
tott, hogy itt nincs mitôl tartanom. Miköz-
ben leültem és körbepillantottam a sza-
vam is elállt a rengeteg kupa és dober-
mann fotó láttán. 

A házigazdához idézett elsô kérdésem
is erre vonatkozott. Ezután egy olyan

csodálatos utazáson vettem részt, persze
virtuálisan, amilyenben még nem volt
részem.

Erika 23 évvel ezelôttrôl kezdte. Alig
hogy összeházasodtak Lajossal, aki közben
megérkezett, kaptak egy kutyust… Innen
jött az ötlet, hogy dobermanntenyésztés-
be fogjanak. Az elsô feladat egy jó
tenyészkan keresése volt, ami már akkor
sem volt egy egyszerû feladat. Tehát meg-
született az elsô alom, és létrejött a ken-
nel.

Erika és Lajos pénzt, idôt nem kímélve
kutyakiállításokra kezdtek járni. Hamaro-
san megjött az elsô kupa  természetesen a
velejáró címmel együtt.

Aztán elôször itthon lettek fajta gyôzte-
sek a kutyusok, majd Európában is megis-
merték a kennel nevét. Ekkor kezdtek el
sorba állni a vevôk a kiváló pedigréjû köly-
kökért. Házigazdám elmesélte, hogy a jó
vérvonal fenntartása érdekében csak évi
két almot vállal, két kiváló kutyussal. Egy-
egy jó vérvonalú kanért fél Európán kell
átutazni a szuka kutyussal, és a fedezési ak-

Tahi réme

Trianon és a Hôsök szobra avatásának évfordulójára

85 évvel ezelôtt, 1920. júniusában köt-
tetett meg a Trianoni békeszerzôdés,
amely a számunkra vesztes I. világháború
lezárásaként véget vetett az 1000 éves,
történelmi Magyarországnak,  és egyben
az ország létét is veszélyeztette. Az igaz-
ságtalan békeszerzôdések következménye
lett a II. világháború, amely hazánk számá-
ra ismét tragikusan végzôdött.

Tahitótfalu lakossága, igaz magyarsága,
sokak áldozatvállalásával 1944. június 11-
én, vasárnap, még a háború idején, szob-
rot avatott, a két világháborúban elesettek
kôbe vésett neveivel, az ôrálló katona
szobrával, turullal s a másfél évtized óta
felette ismét szabadon lengô háromszínû
zászlóval. Így volt Tahitótfaluban, ritkaság-
ként a szocialista Magyarországon, a II.
világháború hôseinek is emlékmûve.

Az idei évforduló nem kerek, de várha-
tunk-e tovább a nemzet mai nemzettudati
állapotában emlékezéseink halogatásával?!

Úgy vélem, érdemes e szoborra egészé-
ben, s egyes alkotó elemeire külön-külön
is az emlékezést teljesebbé tenni a követ-
kezô idézetekkel:

Dr. Mezey László: „Égre nézô szobor”
„Kôbôl faragták, karcsú, magasan a Kis

falunak legszebb helyén állt, Aranyból ég-
tek rajta a nevek. Dicsôséget hirdetett,
nem halált…

…A kô azóta csillagokra néz, Büszke
fejével felfelé tekint.

…Hôsökrôl beszél és hôsökre int. Ma-
gyar gyökérbôl fakadt virágba!

S ha múló évek szürkesége jô: Állja az
idôt, vihart, szenvedést,

Ô a jelképes, gyôzelmes jövô.”
Juhász Gyula: „Honvédemlék”
„Az érc-turul magányos oszlopánál,

Mely múlt csatánk szikár emlékjele, Új
gyermekek csapatja játszik este, Szívük
ezer tavasszal van tele…

…Már jô a hajnal, melynek bíborától Új
fényben úszik e sötét turul,

Új babér fonódik oszlopára, És az egész
világunk megújul!”…

v. Somogyváry Gyula: „Hôsi emlékszo-
bor avatására”

„…ha tudnék hôsi dalt, most fölcsattan-
na szárnya…

s ha volna zúgó trombitám, zúgatnám…
végig bércen, folyón és erdôn…

a távol sirok halmain: „Föl, régi bajno-
kok! Föl, régi harcok hôsei, / Nem álmok
éje ez, a kín az eget verdesi s egy ország
süllyedez! / Dobbanjon Kelet és Nyugat
minden sírhalma hát, halljátok meg a föld
alatt ti régi, hû bakák, hogy véget ért e vak
világ és itéletre vár, / Most kezd a sors itt
új csatát s jô: élet vagy halál!…”

Bagdy István: „Hôsök emlékmûve elôtt”
„Véres csaták hôs fiai, porladozó magya-

rok / Megdicsôült szent nevetek / Kôbe
vésve itt ragyog./ Szent ez oltár, szent mi-
nekünk, / Ôs erônket hirdeti, / Magyar-
ország új alapját ezredekre megveti./
Tündöklik, mint a napsugár, / Bánatot,
gyászt eltakar, / Fényessége biztatásunk, /
Örökké él a magyar!/ Hôs vitézek! Hadak

útján / Új csillagok legyetek, / Hadd ra-
gyogjon égen-földön / Örök dicsô nevetek!

v. Somogyváry Gyula: „Hôsi emlék
talpára”

„Anyánk, árváink, édes asszonyunk, Ne
sirjatok, hisz mi csak  szunnyadunk! / Por-
ladhat testünk távol hant alatt: A lelkünk
itt van s mindig itt marad. / Mert aki hû
volt, bátor és derék, S az ôsi földért adta
életét: / Az mindörökké él a fûben, fában,
Magyar rögökben s magyar napsugárban!”

B. Molnár Mária: „Turul madár”
„…turul madár szállj, Sehol meg ne állj,/

Vidd el a mi üzenetünk: Lesz még magyar
nyár!”

Móra László: „Magyar zászló”
„Szeressük a hófehér szint, / Szeressük a

zöldet, / Szeressük a piros vértôl / Ázott
magyar földet. / Szeressétek ezt a zászlót /
Szívbôl szeressétek, / Fonjatok rá hôs tet-
tekbôl / Új koszorút, szépet: / Mert a
piros, fehér és zöld / Ôsi zászlónk színe, /
Benne fénylik, benne ragyog / Dicsô múl-
tunk híre, / Hôsök arany szíve. / Hadd
lengje be dicsôséggel Kárpát ôsi ormát, /
Hogy hírdesse hogy feltámad / Szép
Nagymagyaroszág,/ Régi Magyarország!”

v. Somogyváry Gyula: „ A zászló alatt”
„…Elhullhatunk e fojtó, szörnyû har-

con, de tartanunk kell ezt a lobogót, míg
lábnyomunkba lépnek újra s újra töretlen,
ifjú magyar légiók./ Azok viszik majd új
hittel elôre tíz, húsz, száz évig, / De a gyô-
zelmet egyszer elérik!”

G. Szalai István
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tus „nem semmi” pénzbe kerül. Ettôl még
nem biztos, hogy lesz alom, bár ilyen eset-
ben nincs új fedeztetési díj, csak az úti-
költség… Ma már nem csak földrészün-
kön, hanem az Egyesült Államokban és
Thaiföldön is vannak kutyusok a kennel-

bôl, akikrôl Erika, mint jó anyuka, napra-
kész információkkal rendelkezik. Azt
mondja a hétfô a legszebb nap a héten,
mert ilyenkor kap e-maileket arról, hogy
melyik kutyus milyen fantasztikus ered-
ményt ért el szerte a világban. 

A saját kutyusaik is természetesen sorra
szállítják az eredményeket. 

Erika elmesélte, hogy pár éve a Szö-
vetség, a Magyar Ebtenyésztôk Országos
Szövetsége úgy határozott, hogy a kiváló
mestertenyésztôk közül páran lehetôséget
kapnak arra, hogy fajtánként nemzetközi
bírói minôsítést szerezzenek. Így ô is,
mint kétszeres Aranykoszorús tenyésztô
megkapta ezt a lehetôséget. Kiderült,
hogy szerte a világon ismerik és elismerik
bírói munkáját és az is, hogy bárhol is le-
gyen dolga bíróként, ahol Tahi réme ken-
nelbôl származó kutyusok vannak, ott
mindig szívesen látják, szinte családtag-
ként kezelik. Például, elémennek a reptér-
re, fuvarozzák, és természetesen maguk-
hoz invitálják. Egyszóval egy összetartó
nagy család tagjaiként fogadják.

Erika bírói munkája felelôsségteljes,
nagy figyelmet igénylô elfoglaltság. Nem
is beszélve a fajta standardokban leírt  ma-
radéktalan ismeretérôl. Sok érdekeset tud-
tam meg a zsûrizés mikéntjérôl. Azután el-
beszélgettünk arról, hogy a kutyák nevel-
tetése a gazdájuktól függ, a médiában
világgá kürtölt ebtámadások nem a kutyák
„bûne”. Erre a legjobb példát most tapasz-
taltam meg, mert az elmúlt mintegy negy-
ven percben a velünk a szobában lévô
dobermann a füle botját sem mozdította,
nyugodtan szemlélte beszélgetésünket.

Megtudtam azt is, hogy ez egy életfor-
ma, meghatározott szabályok szerint. Ha
esik, ha fúj házigazdáim minden reggel fél
hatkor kelnek. 

Irigylésre méltó, teljes élet az övék,
melybe a kutyusok is családtagnak számí-
tanak. Bennünket pedig világhíressé tesz-
nek, mert ha dobermannos körökben
megkérdezik, hogy hol van Tahitótfalu,
akkor higgyék el, tudni fogják.

Képiró Gábor

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasz-
nú Alapítvány / továbbiakban : alapítvány
(adószám: 18699636-1-13; székhely: 2021-
Tahitótfalu, Gát utca 6.) ezúton ismerteti a
2004. évi közhasznú tevékenységének
fôbb adatait.

Az Alapítvány 2004. évben különösen
személyes közremûködést (programok

lebonyolítása, rendezvények szervezése
«pl.: a nyári programok, az „adventi hét”
stb.») és pénzügyi lehetôségeihez mérten
némi anyagi kiadást (pl.: filagóriát elkészí-
tettése a „pihenôparkban”) tudott nyúj-
tani közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében.

Az Alapítvány 2004. évben sem pénzbe-
li, sem természetbeni juttatást nem nyúj-
tott vezetô tisztségviselôi részére.

Az Alapítvány 2004. évben nem része-
sült költségvetési támogatásban.

Az Alapítvány a következô években cél-
jainak megfelelôen – azaz a sportolási, sza-
badidôs tevékenységek feltételeinek meg-
teremtéséhez, Tahitótfalu közterületeinek
rendben tartásához környezetének megó-
vásához, valamint kulturális értékeinek
megôrzéséhez, megóvásához – kíván tá-
mogatást nyújtani.

A 2004. évrôl készült közhasznúsági je-
lentés az Alapítvány székhelyén megte-
kinthetô.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik 2004. évben tá-
mogatták, segítették Alapítványunkat cél-
jai megvalósításában. A következô évek-
ben is törekszünk arra, hogy céljaink elé-
rése érdekében Tahitótfalu Önkormányza-
tával, a helyi lakossággal, a helyi szerve-
zetekkel, intézményekkel még szorosabb
kapcsolatot sikerüljön kialakítani a „Tahi-
tótfaluért való közös tenni akarás érdeké-
ben.”       Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 

Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 

FIGYELEM, FIGYELEM, FIGYELEM!

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasz-
nú Alapítvány szervezésében

TAHITÓTFALU SPORT– és PIHENÔPARK-
JÁBAN  INGYENES NYÁRI PROGRAMOK!

Idén nyáron is július, augusztus hónap-
ban megrendezzük gyermekeinknek a sza-
badidôparkban az ingyenes foglalkozást.

Tervezett programjaink.

– Lovaglás. Ismerkedés az állattartással-
gondozással, a ló és az ember kapcso-
latával. Gyakorlati foglalkozás

– Íjászat. A helyi íjász sportkör foglalkoz-
tatásokat tart, melynek keretében lehe-
tôség adódik a történelmi kitekintésre is
a hagyomány játékos átélésére.

– Fafaragás. Népmûvész vezetésével fatár-
gyak készítése.

– Kézmûves játszóház. Dísztárgyak készí-
tése természetes anyagokból. Szalvéta,
szárazvirág, magtechnika.

– Önvédelmi sportok. Karate oktatás.
– Kreatív tárgy, test és arcfestés. Festés,

ami belefér.
– Tûzzománc készítés. Agyagtechnika.

Kerámia és miniatûr szobor készítés.
– Természetes anyagokból kunyhóépítés
– Tenisz oktatás, labdajátékok, kerékpár-

túrák, gyalogtúrák, madárles, vadles.

KÉRJÜK FIGYELJÉK PLAKÁTJAINKAT.

FIGYELEM, FIGYELEM, FIGYELEM!

Közlemény a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatairól

Éves beszámoló (adatok ezer forintban)
A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak -
II. Tárgyi eszközök -

III. Befektetett pénzügyi eszközök - 
B. Forgó eszközök

I. Készletek - 
II. Követelések -

III. Értékpapírok - 
IV. Pénzeszközök 158

C. Aktív idôbeli elhatárolás
Eszközök összesen 158 

D. Saját tôke
I. Induló tôke 75

II. Tôkeváltozás
III. Értékelési tartalék
IV. Tárgyévi eredm. alaptev.

(közhasznú tev.) 83
V. Tárgyévi eredm. vállalkozási tev.

E. Céltartalék
F. Kötelezettségek

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív idôbeli elhatárolás
Források összesen 158
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

Dunakanyar-Szerelvény
Tahi, Visegrádi út 52. Tel: 06-26/585163, 06-30/4306533

Nyitva tartás: hétfô-péntek: 700–1700-ig, szombat: 830–1200-ig

Egyedülálló szolgáltatásaink:
Szerelôknek ÁRUKIADÁSI ÜGYELET: este 1900-ig (tel: 06-30/430 6533)

Ingyenes anyagkiírás építész vagy épületgépész terv alapján.
Tájékozódjon, mennyi az anyagköltsége az Ön által elképzelt

felújításnak illetve újonnan építésnek!
Kész házakhoz kérhet CO-veszélyességi felülvizsgálatot!

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!
Ízelítô LISTAÁRAINKBÓL, melyek az áfát is tartalmazzák

Termék Listaár (bruttó)
Lapradiátor 22K – 600 magas /   600 hosszú (KORAD) 9 662 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas /   800 hosszú (KORAD) 12 530 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1000 hosszú (KORAD) 15 548 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1200 hosszú (KORAD) 17 635 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1400 hosszú (KORAD) 20 499 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1600 hosszú (KORAD) 23 357 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1800 hosszú (KORAD) 26 010 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 2000 hosszú (KORAD) 28 408 Ft
Lapradiátor egységcsomag – UNI (légtelenítô, tartó, dugók) 726 Ft
Törölközô szárító radiátor íves – 500 széles / 1250 magas 19 774 Ft
Ötrétegû csô 16x2,0 (fûtésre, vízre) vastag alubetét-lézer forrasztás 190 Ft
Padlófûtéshez csô NÁ 20x2 mm 74 / 195 / 217 / 260 / 337 Ft
LÉGBEVEZETÔ – nyílászáróba építhetô gáztûzhelyhez: 14 314 Ft
LÉGBEVEZETÔ – nyílászáróba építhetô kéményes gázkészülékhez: 8 037 Ft
LÉGBEVEZETÔ – falba építhetô kéményes gázkészülékhez: 19 321 Ft
SZÉNMONOXID érzékelô Honeywell 14 985 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / Saunier Duval Renova 112 660 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT 161 911 Ft
PVC - csatorna csô NÁ 110 / 2 fm 803 Ft
PVC - könyök NÁ 110 / 90˚ 326 Ft
KPE gázcsô NÁ 32 140 Ft
KPE vízcsô NÁ 25 90 Ft
Ivóvíz utántisztító berendezés – forrásvíz az otthonában! 157 813 Ft

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

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

8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
GÁZ, VÍZ, FÛTÉS SZERELVÉNYBOLT

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

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

gáztûzhely
• BUDERUS kombi turbós, 24kW, programozható 

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

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

beépített tárolóval 295.000,-Ft, 23 kW-os 273.800,-Ft
• TEKA mosogatók
• HENCO SUPER csô, 16-os -15 %, 20-as -10%

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

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

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

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

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

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

nézzen szét nálunk!

KEDVEZÔ ÁRAK!  KEDVEZÔ ÁRAK! KEDVEZÔ ÁRAK!

IIrriisszz sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,, SSzzeenntteennddrreeii úútt 11.. 

TTeelleeffoonn:: 0066 3300 558822 55881133

SSzzééppüülljj vveellüünnkk!!
22 iinn 11 ffooddrráásszz aajjáánnllaattuunnkk!! 

HHoozzdd eell ppáárrooddaatt mmaaggaaddddaall!!
NNôôii hhaajjvváággááss áárraa aa fféérrjj 

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

••
TTaavvaasszzii ffooggyyaasszzttóó pprrooggrraammuunnkk!!

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

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

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

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

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

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

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

Ha Ön vagy cége interneten szeretne megjelenni, sze-
retné, ha könnyebben elérnék vállalkozását, akkor
hívjon fel. Weblapok szerkesztése, karbantartása, do-
main regisztráció és tárhely ügyintézése. 
Piroga webstudió +36209686411, e-mail: piroga@takise.hu 
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S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Fûrészelt tölgy vágott 1 200,-Ft/q
Fûrészelt akác vágott 1 350,-Ft/q

Akácoszlop

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

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Schindler

DUNAKANYAR  
INGATLANCENTRUM
Közvetítô és értékbecslô iroda

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás,
értékfelmérés és ingatlanforgalmi
tanácsadás!

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

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

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

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

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

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

A templomtól 20 m, a Korona Galéria mellett.

KÜLFÖLDI ÉS BELFÖLDI UTAZÁSOK
TENGERPARTI NYARALÁSOK

UTAZÁS REPÜLÔVEL, BUSSZAL VAGY EGYÉNILEG

LAST-MINUTE AJÁNLATOK
Több mint  50 UTAZÁSSZERVEZÔ IRODA ajánlata egy helyen.

FOLYAMATOS AKCIÓKKAL VÁRJUK IRODÁNKBAN! 
Eng.sz: R-1772/98

Svédmasszázs Tahiban!
28 éves fiatalember, több éves gyakorlattal

svédmasszázst, köpölyözést vállal.
Teljes test masszírozás kb. 70 perc alatt 2000,-Ft.

Kiváló:
zsírégetô • relaxáló • nyugtató • izomlazító • méregtelenítô

lumbágóra • narancsbôr megelôzésre, halványításra

Igény szerint házhoz megyek!

Bejelentkezés:
Horváth Dániel: 06-70/453-3028 
Csörgô Andrea: 06-20/423-4312
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság
tagjai: Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor,
Szabados Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik:
havonta 1500 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán •
Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

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

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

CSATORNA – hibabejelentô: 310-389 • ELMÛ – Szentendre,

Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-ig, tel.: 06 40

38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.

Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-

ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,

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

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

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

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

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

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

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

7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –

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

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

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

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

9407-469, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 13–16, kedd,

csüt. 7.30–11, páratlan hét péntek 8–11; adminisztrációs

rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt. 11–12, Dr. Magyar Gábor, tel:

387-122, 06 30 9216-193, rendel hétfô, szerda, páros hét pén-

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

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

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

KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 406-7041• RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-

807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2.,

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

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

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

TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden

hónap 3. keddje 13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és 505-

214, ügyf.: hétfô 13–17-ig, kedd 8–16-ig, pént. 8–12-ig •

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

A felnôtt csapat legutóbbi eredményei:
Tahitótfalu – Leányfalu: 2:1
Góllövô: Batári Csaba (2)
Egy-egy szerencsés gól ide-oda, végül is

a gyôzelmet jobban akaró csapat gyôzött.
Pilisszántó – Tahitótfalu 1:1
Góllövô: Jakab elemér
Nagyon tartalékosan álltunk fel mumu-

sunk ellen, a bíró egy teljesen szabályos
gólunkat nem adta meg.

Tahitótfalu – Szentendre 0:0
A fél csapat hiányzott, így biztonságra

játszottunk. A mérkôzés tétje az volt, ki
esik ki az alsóházba.

Dunabogdány – Tahitótfalu 2:2
Góllövô: Marton Zoltán, Jakab Elemér
Színvonalas mérkôzés volt, igazságos

eredménnyel.
Az utóbbi három döntetlennel sajnos

még mindig 2 pont a hátrányunk, de a csa-
pat nagyon együtt van, nagyon akar, és
most már a legjobb csapatunkkal tudunk
felállni.

A rájátszás sorsolása (felsôház)
Május 28. 
Szigetgyöngye – Tahitótfalu
Június 5. 17 óra 
Tahitótfalu – Dunabogdány
Június 8. (szerda) 18 óra

Tahitótfalu – PILE
Június 12. 17 óra
Tahitótfalu – Szigetgyöngye
Június 15. (szerda) 18 óra
Dunabogdány – Tahitótfalu
Június 19. 17 óra
PILE – Tahitótfalu

Leány csapatunk a Pest megyei Diák-
olimpia döntôjében a harmadik helyet sze-
rezte meg. A csapat  tagjai: Tóth Nikolett,
Szvetlik Julianna, Gláz Bernadett, Németh
Nóra, Paál Dzsesszika, Csorba Andrea,
Petô Éva. Gratulálunk!!!

A két serdülô csapatunk a Budapest baj-
nokságban egyaránt a 3. helyen áll.

München elôvárosában német, cseh,
francia és osztrák csapatok mellett serdülô
fiataljaink is részesei voltak az immár hagy-
ományos pünkösdi tornának. A négy na-
pos versengés végén a 15 éveseinkbôl álló
csapat a dobogó elsô fokára állhatott, míg
a 13 évesekbôl álló csapat a második he-
lyet szerezte meg. Mindkét korosztályban
16-16 csapat indult. Gratulálunk!!!

A BOZSIK programban a megyei-területi
válogatottba került: Szíjj Krisztián, Bódi
Ádám és Bódi Attila.

Turóczi Csaba

Foci hírek: tartjuk a lépést

Május 25-én, szerdán lezajlott a hagyomá-
nyos, települések közötti sportvetélkedô, mely-
hez községünk idén is csatlakozott. 

A tavalyihoz képest magasabb volt a részvétel
az éjfélkor induló sportprogramokon (kézilab-
da, teremfoci, asztalitenisz). Ez elsôsorban a fel-
nôttek részvételét jelzi, míg az éjszakai túrán
elsôsorban a fiatalok vettek részt. A Menzel And-
rea vezette zenés reggeli tornán mintegy 15-en
vettek részt, amelyet a bemelegítô futás követett
mintegy 50 fô részvételével. Nagy sikere volt az
immár hagyományos éremszerzô atlétikai vetél-
kedônek, az osztályok közötti bajnokságnak, a
tanár-diák-szülô kézilabda meccseknek. Ezen-
kívül még labdajátékok, asztalitenisz, számhábo-
rú, kerékpárversenyek, íjászat, röplabda, sakk-
verseny, sorversenyek várták a gyerekeket és az
érdeklôdô felnôtteket. Újdonság volt idén a Sza-
bó Judit vezetésével induló családi kerékpár-
túra. 

A mostani alkalommal 1691 egységet sikerült
teljesíteni, ez egységenként 15 perc folyamatos,
egyfajta tevékenységben elvégzett mozgást je-
lent. A teljesítmény az országos összesítésben a
IV. kategóriában nevezett települések között a
31. helyezésre volt elegendô. Az eredmény
bizonyára elôkelôbb is lehetett volna, ha tudato-
san arra koncentrálnánk, hogy 15 perces tevé-
kenységekbôl állítsuk össze a programokat (Pl.

egy egyórás focimeccs is személyenként csak
egy egységet jelent). Azonban célunk nem elsô-
sorban a versenyen való minél fényesebb sze-
replés, hanem a sportprogramokon való minél
magasabb részvétel volt olyan programok biz-
tosításával, amelyben a résztvevôk valóban ked-
vüket lelik, s akár 15 percnél többet is szívesen
töltenek vele. Mindenesetre egyáltalán nincs
okunk szégyenkezni, hisz sokan éltek a sporto-
lási lehetôségekkel, ugyanakkor meg kell emlí-
teni, hogy elsôsorban a gyerekek és fiatalkorúak
vettek részt a rendezvényen. Reméljük, jövôre a
felnôtt korú lakosságot is sikerül nagyobb szám-
ban megmozgatni. 

A rendezvény lebonyolításában köszönjük az
iskola, az óvoda, a segítô civilek segítségét s az
alábbi civil csoportok részvételét: Aranyszarvas
Íjászsport Egyesület, Tahitótfalui Tömegsport
Egyesület, Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-
vány, Nyugdíjas Klub.

Kihívás Napja

ANGOL – Tanuljon nyelvet! Kezdô szint-
rôl a középfokú nyelvvizsgáig, heti 1–2 órá-
ban csoportos angolnyelv oktatás indul a Nép-
házban Battonyai Szilvia vezetésével. Rész-
vételi díj: 500 Ft/hét. Jelentkezés június 20-ig
Liebhardt András, mûvelôdésszervezônél.
Tel: 06 20 913 70 80. E-mail: liebhardta@send.hu
Az oktatás megfelelô számú jelentkezô esetén
indul.


