Tahitótfalu

12

2005. AUGUSZTUS

Községi Tájékoztató

NYÁR, NYÁR, NYÁR!
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány idén nyáron is tart ingyenes gyerekfoglalkozásokat a Sport és Pihenôparkban.

Az eddigi foglalkozásokból láthatnak ízelítôt. Az augusztusi programot plakátjainkon
és az újságban olvashatják.
Szeretettel várjuk továbbra is a gyermekeket!

Tahitótfalu sport és pihenôpark ingyenes programjai
2005 augusztusában
2005. augusztus 1–5-ig
10–12 óráig készségfejlesztô
játékok készítése. Vezeti: Kerekesné Agárdi Noémi.

2005. augusztus 15–19-ig
10–12 óráig szalmafonás-oktatás. Vezeti: Tóth Julia

14–16 óráig táncoktatás.
Vezeti: Honvéd Mûvészegyüttes.
2005. augusztus 8–9-én
10–14 óráig tûzzománc képek és ékszerek
készítése. Vezeti: Szántó Sándor, Szántóné
Karácsony Tünde.

Délután: sportfoglalkozás, kerékpártúra,
vizicsata, vadles. Vezeti: Liebhardt András
2005. augusztus 22–26-ig
Kézmûves foglalkozás, dísztárgyak készítése természetes anyagokból. Vezeti: Szász
Zsóka, iparmûvész
Mindenkit szeretettel várunk!
(A Sport- és Pihenôpark a focipálya mögött
található, Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u.)
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány szervezésében.

2005. augusztus 8–12-ig
Agyagtechnika, kerámia és
miniatûr szobor készítés.
Vezeti: Czövekné,Török Lídia

Néhány kép eddigi rendezvényeinkrôl
Fafaragás, lovaglás,
testfestés és karate
oktatás – ízelítô nagy
sikert aratott gyermekprogramjainkból

„Felkelô nap kínai rendelô”
www.kinaiorvos.hu
Dr. Wang Jun megnyitja újabb rendelôjét!
Rendelôk: Budapest, XIII. Szent László út 152., fsz.

ÚJ!

Leányfalu, Móricz Zs. 118
(a Szent Klára Gyógyszertár emeletén)
Tahitótfalu, „Írisz szépségszalon”
(Tahi hídfôvel szemben, Szentendrei úti)

Bejelentkezés és idôpont egyeztetés a következô telefonszámon: 06-30-618-84-20
Kezelt betegségek: gyermekgyógyászati, mozgásszervi, szív- és érrendszeri, légzôszervi,
nôgyógyászati, fül-, orr-, gége-, idegrendszeri, emésztôszervi, urogenitális problémák,
alvászavarok, bôrgyógyászati panaszok, fogyókúra.
Neumark Ágnes fülakupunktúrás addiktológus.
Rendel: Leányfalun és Tahiban a fent említett helyeken.
Bejelentkezés és idôpont egyeztetés: 06-30-851-12-46
Kezelt betegségek: meddôség, pánikbetegség, alvászavar, impotencia,
nôgyógyászati problémák, allergia, szenvedélyfüggôség, fogyókúra.

Sajtóközlemény

A térség polgármesterei gyárlátogatáson
a váci cementgyárban
2005. július 7-én a
Duna-Dráva Cement
Kft. Kistérségi Polgármesteri Fórumot rendezett, melynek keretében a térség polgármesterei tájékozódhattak a váci cementgyár mûködésérôl, az alkalmazott technológiáról és a további tervekrôl. Dr.
Szabó László, a társaság mûszaki vezérigazgatója beszédében a folyamatos, nyílt
tájékoztatás és a települések közötti
együttmûködés fontosságát hangsúlyozta.
A Duna-Dráva Cement Kft. kezdeményezésére immár második alkalommal
megrendezett fórumra Vác, Dunabogdány, Kisoroszi, Kosd, Szendehely, Tahitótfalu és Verôce polgármesterei kaptak
meghívást, hogy megvitassák a gyárat is
érintô közös kérdéseket. A gyárlátogatás
során megtekintették az Európai Unióban
is egyedülálló felszereltséggel rendelkezô
analitikai laboratóriumot és betekintést
nyerhettek az alternatív tüzelôanyagok
felhasználásának folyamatába. A technológiában rejlô, a települések számára is
ígéretes lehetôségekrôl Sáros Bálint, a váci gyáregység igazgatója tájékoztatta a
megjelenteket, aki kiemelte, hogy az
Egységes Környezethasználati Engedély
kiadásával a felügyeleti szervek és szakhatóságok a társaság szakmai felkészültségét, a biztonságos, környezetbarát
mûködés érdekében tett erôfeszítéseit és
elkötelezettségét ismerte el.
A Kistérségi Polgármesteri Fórumot
megelôzôen a DDC vezetôi már vendégül
látták a Társadalmi Kontroll Csoportot és
a váci képviselôtestület tagjait, akik gyárlátogatás során gyôzôdhettek meg arról,
hogy a világszínvonalú technológiának és
a szigorú ellenôrzéseknek köszönhetôen
a termelés biztonságos és környezetbarát
módon zajlik.
További információ:
Duna-Dráva Cement Kft.
Kanyó László,
kommunikációs igazgató
Tel.: 06-27-511-647
E-mail: kanyol@duna-drava.hu
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 • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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Elôállítás költsége: 93 Ft

Szent István
ünnepén

Nyárbúcsúztató
(augusztus 27–28.)
Újra lesz nyárbúcsúztató rendezvény a
községben.
Hét évvel ezelôtt ez volt az elsô nagy
rendezvényünk, amely az idôjárás viszontagságai, az árvíz miatt két alkalommal is
elmaradt. A támogatók, a Képviselôtestület és a civil szervezetek jóvoltából ez évben színes és szórakoztató program fogja

Az igazán nagy történelmi személyiségeknek a megítélése sokrétû, néha ellentmondásosnak hat a kor üvegprizmáján keresztül. Az utókor ítéletének sokszínûsége
a „civakodó utódok”, és a mindig legitimitást áhító örökösök ideológiákkal is jócskán átszôtt, szûnni nem akaró vitájának
köszönhetô és – ennek részeként vagy ettôl függetlenül – még a történészek szakmai boncolgatásának is. (Lám a király is
csak ember és mi, az utódok is csak emberek vagyunk…) Nincs a múlt századnak
olyan történelmi személyisége, aki egyöntetû szimpátiát váltana ki a társadalomból.
Sokmindenkit rehabilitálhat az idô, de
valószínû, hogy e személyek nagyrészének
soha nem lesz egyöntetûen pozitív megítélése. Azonban léteznek történelmi
személyiségek, akik ilyenformán nem
megosztók, akiknek tisztelete széleskörû
és nem fog rajtuk az idô. Amikor az idô
igazolta történelmi tetten süt át a karizmatikus egyéniség képe, amely kép ikonná
válik, s egy közösség (nemzet) közkincsévé, közös pontjává, bennünk élô példává
nemesül.
Egyik ilyen közös pont Szent István.
Hogy miért? Mert egész életét sikeresen
szentelte annak, hogy a Kárpát-medencében élô népének olyan keretet

biztosítani a nyárvégi feltöltôdést.
A programokon való részvétel az eddigiekhez hasonlóan ingyenes.
Az iskolakezdést megelôzôen tehát a következô mûsor várható augusztus 27-én és
28-án:
• DUNA-kanyar Kupa strandfoci és strandröplabda
• Játszóház gyerekeknek
• Színpadi gyerekmûsorok bohócokkal
• Lovas és fogatos bemutató
• Íjászprogram

A tartalomból:
Önkormányzati rendeletek
Ügyfélszolgálat – APEH
Híres magyar lovasok
Nyílvesszô
A múlt nyomában
a Hagyományôrzô Körrel
Násznagyi könyv
Zengjen-e a húr?

2.
3.
5.
5.
6.
7.
8.

biztosítson, amely kiállja az idôk próbáját,
és szétválaszthatatlanul összetartja az itt
élôket.
Kit a kor pajzsa emel magasra, kit a tehetség. Az igazán nagyoknak – akikre igazán illik az államférfi megjelölés – a vízválasztókon, a társadalmi feszültségek forráspontján, a lehetôségek súlyos útkeresztezôdéseiben a zsenialitás talentumaival a
zsebükben adatik meg, hogy utat mutassanak. Szent István (és apja Géza) is egy
ilyen figurája a magyar történelemnek.
folytatás a 2. oldalon

• Fúvósok délidôben
• Welldance-Wellness és ugróköteles bemutató
• Kötélhúzás (az óvás utáni döntô)
• Helyi és környéki tehetséges fiatal
zenészek bemutatkozása
• KONCERTEK és bál hajnalig
Na és sültek, fôttek, sör és üdítô, vidámpark és légvár.
Tóth János
jegyzô
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Szent István ünnepén
folytatás az 1. oldalról
Hazánk történetében ôk kényszerültek
szembesülni elôször avval a körülménnyel,
hogy hazánk geopolitikailag és kulturálisan sajátságos térben: a Kelet és Nyugat
határán, a nagyhatalmi érdekek ütközôpontján fekszik. És ennek tudatában nekik
adatott meg a „kegyelmi” állapot, hogy
döntsenek: Róma vagy Bizánc. A „harmadikutas” megoldás már ebben az idôben
sem lehetett a kor magyarjának több – a
kalandozások emlékein merengve kétségkívül vonzó – utópiánál: ellenállni a meghatározó szellemi és kulturális irányzatnak, a kereszténységnek.
István döntött, a kereszténységet és a
nyugatot választotta, a döntés kiviteleztetett, megkezdôdött az államszervezet konfliktusokkal teli kiépítése. Az azóta is létezô megyerendszer megalkotása, püspökségek létrehozása, térítés („részben erôszakkal, részben fenyegetéssel és szeretettel”), törvények, hogy csak néhányat említsek. S innen – dacára néhány ellenállási
kísérletnek – már nem volt visszaút. Azóta
sem, s a jövôben sem. A sajátság megôrzése mellett bensônké lett a zsidó-keresztény-római hagyományokon nyugvó európai kultúra, s legutóbb a XX. század viharai mutatták meg, hogy errôl letéríteni erôszakkal sem lehet egy társadalmat. Azon-

ban István tettének nagysága nem csupán
ezen utólag abszolút igazolható, a létkérdésünket feszegetô, helyes helyzetelemzésen és döntésen mérhetô le igazán.
Valószínû, hogy Európa államainak uralkodói ez idôben egy lyukas garast sem
adtak volna a születôben lévô Magyar Királyság függetlenségéért. Azonban István
egyértelmû jelét adta, hogy az új keresztény államnak egyenrangú helye van a korabeli államok sorában, s a Német-Római
Császárság alaposan elvétette számításait
hazánkkal kapcsolatban. Új érsekség létrehozásával (II. Szilveszterrel való elismertetésével) megakadályozta, hogy cseh mintára egyházpolitikailag a német klérus alá kerüljön a királyi támaszt nyújtó új magyar
egyház. A németeket csatában gyôzte le
(1030), a pápánál példa nélküli módon érte el a fôkegyúri jogot, ezzel az egyházi
méltóságok kinevezését a saját beleegyezéséhez kötötte. Hogy István mennyire egyenrangúnak tartotta magát Európa uralkodóival, szimbolikusan példázza elsô veretett
pénze, amelyen a hatalmat jelképezô királyi lándzsát egy égi (isteni) kéz nyújtja át
neki, hasonlóan a német és bizánci
császárok lándzsaábrázolásaihoz. A külpolitikai sikereken túl verhetetlenül szállt
szembe minden belsô, régi társadalmi rendet követelô, „utópisztikus” ellenállással is.

Önkormányzati
rendeletek

c) vasárnap és ünnepnapokon, illetve
minden más idôszakban tilos.
– Lakóterületen belül üzletek, raktárak áruval történô feltöltése, zajjal járó rakodás és
áruszállítás éjjel 23 óra és reggel 05 óra
között tilos.

A Képviselôtestület júniusi ülésén elfogadott egyes rendeletek néhány fontosabb
rendelkezésére szeretném felhívni a figyelmet:
• Zajvédelem:
– Szabadtérben, védendô épület homlokzatától számított 15 m-en belül zajt keltô
ipari tevékenység, élô- és gépi zeneszolgáltatás, hangosító berendezés mûködtetése tilos.
– Szabadtéri zajt keltô tevékenység (vendéglátó létesítmények kerthelyiségének, valamint bármely kulturális, szórakoztató és
sportlétesítmény mûködtetése stb.) a községi kulturális rendezvények kivételével
22–06 óra között tilos.
– Kertépítéssel és -fenntartással, valamint
építkezéssel kapcsolatos zajt keltô tevékenység végzése és zajforrások mûködtetése, továbbá mozgóárusítás és mozgóbolt
a lakóövezetben
a) hétköznapokon 06 óra és 20 óra között
b) szombaton 10 óra és 18 óra között engedélyezett,

• Reklámhordozók:
– Reklámhordozók építése, létesítése, átalakítása illetve elhelyezése a rendeletben
szabályozottak szerint építési engedély
köteles, illetve engedélyköteles.
– A Község közigazgatási területén közterületen plakátok, egyéni hirdetések és falragaszok kizárólag az erre a célra létesített
községi hirdetôtáblákon helyezhetôek el,
egyéb helyen (például villanyoszlopon,
telefonfülkén, buszváró falán stb.) való
elhelyezésük tilos, de a Képviselôtestület
egyedi esetekben kérelemre engedélyt
adhat.
– A reklámhordozók és környezetük jó karbantartásáról a reklámhordozók tulajdonosai kötelesek folyamatosan gondoskodni. Az elhanyagolt, tönkrement reklámhordozókat, ha azokat a tulajdonosai a
felszólítás ellenére sem hozzák rendbe, az
ingatlan tulajdonosának el kell távolítania,
a közterületen lévô reklámhordozót a
Polgármesteri Hivatal eltávolítja.

Vagyis gôg nélkül élt minden olyan segítséggel és eszközzel, amely hazánk megmaradását és gyarapodását szolgálta, azonban az így megtermelt erôforrásokat nem
engedte át más hatalomnak: tehát megôrizte függetlenségünket.
Talán uralkodásának páratlan sikere is
annak köszönhetô, hogy elveiben harmóniába kerül a pragmatizmus és az erkölcsi
emelkedettség, s ehhez kérlelhetetlen következetesség is járul, párosulva a méltányosság és irgalmasság erényével. Fiához,
Imre herceghez intézett Intelmeibôl, mely
a bölcs uralkodás egyfajta „etikai kódexe”,
nemcsak a feudális társadalom képe rajzolódik ki, hanem az a szellemiség, amely
a kereteket áthatja. S noha ez a keret mára
megváltozott, a szellemiség, a királynak az
a fajta ôszinte, s igazságra törekvô hozzáállása azóta is példamutató lehet hazánk
diplomatái számára. István a büszke, elvhû
és bölcs államférfi, aki ügyesen lavírozott
hazánk „hajójával”. Sôt – e képpel folytatva – ô maga építette a „hajót”, igaz külföldi mintára, de a benne ülôk boldogulására,
kényelmére.
Nem tudni az építmény titkát, de már a
III. évezredben hajózunk, s voltak már
nehéz-monstrumokat is döntögetni képes,
rettenetes viharok…

Liebhardt András

• Parkolás:
– A közterületen szabálytalanul parkoló jármû – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelôen, az érintett hatóságok által – elszállíttatható.
– A Jegyzô a közterületrôl eltávolíttathatja a
hatósági jelzéssel nem rendelkezô azon
jármûvet, amely közúti forgalomban csak
ilyen jelzéssel vehet részt.
– Közterületen – hatósági jelzéssel nem rendelkezô – üzemképtelen jármû fôútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon pedig közterület-használati engedély nélkül
30 napon túl nem tárolható. Az üzembentartó vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált jármûvet saját költségén köteles
haladéktalanul eltávolítani.
Tóth János
jegyzô

Anyakönyvi hírek
2005. júliusáig született 15 fiú, 12 leány,
összesen 27 gyermek.
Házasságot kötött ebben az évben 10 pár.
Az elmúlt hónap halottja:
Sárközi Sándor, 79 éves, Mátyás király u. 33.
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Apróhirdetések
Redônyök, reluxák, szúnyoghálók, napellenzôk, szalagfüggönyök, harmónikaajtók gyártása, javítása, szerelése! Telefon: 06-30-261-6521
10 zsák (400 kg) vajszínû Terranova nemesvakolat áron
alul – 20 000 Ft-ért – eladó! Telefon: 06-30-262-7290
Szakképzett, 22 éves baby-sitter gyermekfelügyelet vállal állandó vagy alkalmi jelleggel Szentendrétôl Visegrádig! Telefon: 06-30-446-1902

Állásajánlat
Igényes kivitelû beltéri ajtók gyártására, belsôépítészeti munkákra
asztalosokat felveszünk.
Faipari technikusok jelentkezését várjuk gyártás-elôkészítési,
gyártmányfejlesztési, koordinációs tevékenység ellátására.
Faipari CNC felsômarógép kezelésére, programozására
szakképzett munkaerôt keresünk.
Autófényezô szakképesítésû festôt keresünk felületkezelô kabinunkba.
Jelentkezni személyesen az alábbi címen lehet:

Zenés foglalkozás! KISGYERMEKEK részére zenés foglalkozást szervezünk szeptembertôl, egyelôre hetente
egy alkalommal. Érdeklôdni lehet: Osvald Erika: 70-6142359, (26) 385-090

Levélcím: 2025 Visegrád, Bányatelep tel.: +36/26/398-240,
fax: +36/26/597-022, e-mail: info@vifa.hu

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!

Nyári vásár!
Tahiban a Parkolóban a KOLIBRI Divatáruban
G-Gecco pólók, nadrágok, fürdôruhák,
szabadidôruhák akciós áron, augusztus 9–20-ig.

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 költségmentesen elkészíti!
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre! Vevôinknek eladó házakat,
telkeket keresünk!

Ô

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM

Nyári vásár a TOPÁN Cipôboltban,
augusztus 9–20-ig!
Férfi, nôi, gyermek szandálok, papucsok,
nyári ruhák, blúzok, pólók, táskák
30-40-50% kedvezménnyel!
Tahitótfalu, Hôsök tere

T

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

◆◆◆

TE

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

Tahitótfalu, Béke u. 50.
Tel../fax: 26-585-134,
30/900-1975, 20/556-4663
Nyitva: hétfô-péntek
800-1600 óráig

cserepek, gyári áron kiszállítással

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!

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

Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

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

Tahi, Visegrádi út 52.
Tel: 06-26/585-163, 06-30/4306-533
Nyitva tartás:
hétfô-péntek: 700–1700-ig,
szombat: 830–1200-ig

Egyedülálló szolgáltatásaink:
ÁRUKIADÁSI ÜGYELET:
este 1900-ig (tel: 06-30/4306-533)
Tájékozódjon, mennyi az anyagköltsége
az Ön által elképzelt felújításnak, illetve
újonnan építésnek!
Kész házakhoz kérhet CO-veszélyességi
felülvizsgálatot!

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!

Irisz szépségszalon
Tahi, Szentendrei út 1.
Telefon: 06 30 582 5813

Szépülj velünk!
2 in 1 fodrász ajánlatunk!
Hozd el párodat magaddal!
Nôi hajvágás ára a férj
hajvágását is magában foglalja…
Telefon: 70/607-9446
•
Tavaszi fogyasztó programunk!
Cellulit masszázs infraszaunával
3.200,-Ft-ért/alkalom
(kb. 1,5 órás kezelés). 5. alkalom
INGYENES!
•
Szolárium akciónk! Profi szolárium krém (Ausztral Gold
20 ml-es) vásárlásánál ajándék zseton!
(3 perc ingyenes szolárium használat!)

Nyitva: h-p 900-2000 óráig
szo.: 900-1400 óráig

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!

VASTELEP
Tahitótfalu, Szabadság út 48.
Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009
Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,
hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.
Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Ügyfélszolgálat – APEH
Az adózás rendjérôl szóló törvény az
alapelvei között deklarálja az adóhatóság
tájékoztatási kötelezettségét. Eszerint az
adóhatóság az adózónak a törvények betartásához szükséges tájékoztatást megadja, az adóbevallás és az adó befizetés rendjét vele megismerteti.
Törvényi kötelezésen alapuló feladatainkat igazgatóságukon a lehetô legkorrektebb módon próbáljuk megoldani, tevékenységünket az adózói igények maradéktalan kielégítése érdekében folyamatosan
fejlesztjük. Összesen 9 ügyfélszolgálati irodával állunk ügyfeleink rendelkezésére.
Kirendeltségeinket igyekeztünk úgy telepíteni, hogy az állampolgárok azokat lehetôleg átszállás nélkül egy órán belül elérhessék. A számítástechnikai összeköttetésnek köszönhetôen amit az igazgatóság
központjában dolgozó munkatársunk elintézhet, ugyanazt a kirendeltségen dolgozók is megtehetik.
Ügyfélszolgálatainkon a következô fôbb
szolgáltatásokat nyújtjuk: adó-,jövedelem-

és illetôség igazolások kiadása, adóazonosító szám kérelmének feldolgozása, szja
bevallások javítása, bevallások, beadványok átvétele, közösségi adószámok érvényességének megerôsítése, információnyújtás.
Az ügyfélvárókban elhelyeztünk „tájékoztató füzeteket”, amelyek ily módon
mindenki számára hozzáférhetôek. A személyes ügyfélszolgálat mellett a telefonon
érkezô kérdések megválaszolására is törekszünk. A korábban a bevallási idôszakban mûködô „zöld szám” szolgáltatás helyett 2005. január 01-tôl a Központi Tájékoztatási osztály létrehozásával helyi tarifával, egész évben mûködô „kék számos”
telefonos ügyfélszolgálat is ügyfeleink rendelkezésére áll. Vezetékes telefonról: 0640-42-42-42, mobiltelefonról: a szolgáltató
száma (06-20;06-30;06-70) után kell a 3395-88 számokat tárcsázni.
Tájékoztatási tevékenységünk részeként
munkatársaink rendszeresen tartanak elôadásokat a szakmai kamarák, ipartestüle-

Közös, megnyert pályázat
A Szentendre környéki települések közös pályázaton több mint 500 millió Ft-ot
nyertek informatikai fejlesztésre. A pályázati anyagban megfogalmazott cél a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása részére olyan
egységes alapokon nyugvó komplex informatikai rendszer kialakítása, amely a társulási tanács munkaszervezetének, valamint
a társulást alkotó önkormányzatok hivatalainak back-office rendszerét is magába
foglalóan hozzájárul a kistérségi idegenforgalmának fellendüléséhez, a gazdasági
versenyképesség fokozásához, a közigazgatás korszerûsítéséhez, az e-közigazgatás
megteremtéséhez az alábbiak megvalósítása révén:
– A fejlesztési folyamat során szükséges
képzések tervének elkészítése.
– Az alkalmazások felhasználói kézikönyvének elkészítése.
– Az alkalmazások üzemeltetési kézikönyvének elkészítése.
– A meglévô adatbázisok teljes körû integrációja.
– A kistérség minden településének az önkormányzati feladatrendszerhez megfelelô digitális alaptérképeinek és közmûtérképeinek elkészítése, illetve a meglévôk aktualizálása.
– Kistérségi szintû tematikus adatbázisok
létrehozása.
Az információs rendszer fejlesztése az
újonnan bevezetésre kerülô KET-el összhangban, amely az alábbi alrendszerek

megvalósítása, a meglévô rendszerek integrálása és teljes körû interaktivitásának
biztosítása az önkormányzatoknál jelenleg
mûködô egyéb alrendszerekkel:
– Kistérségi portál kialakítása.
– Települési portál kialakítása, illetve a
meglévôk korszerûsítése 13 település
számára.
– Kistérségi és települési intranet portál
létrehozása.
– Ügyfélszolgálati e-ügyintézés kialakítása.
– E-demokrácia rendszer kialakítása.
– Digitális térképek, közmû térkép, ingatlanokat és egyéb térképi elemeket leíró
tematikus adatbázisok és médiák, (fotók, filmek, hanganyagok, stb.) körzetek
kezelését végzô térinformatikai programrendszer szállítása a 13 önkormányzat részére.
– Rendezési tervek térinformatikai feldolgozása, egységes alapokra helyezése, internetes megjelenítése, a tervezési folyamatok támogatása, közzétételét végzô
programrendszer kialakítása.
– Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos feladatokat támogató rendszer kialakítása.
– Népjóléti rendszer kialakítása.
– Gyámügyi rendszer kialakítása.
– Mûködési engedélyezési, kereskedelemi
szálláshelyekkel kapcsolatos feladatokat
támogató rendszer kialakítása.
– Szabálysértési, birtokvédelmi, és állatvédelmi rendszer kialakítása.
– Közterületi és mezôôri rendszer kialakítása.

tek által szervezett szakmai rendezvényeken és egyéb szervezetek felkéréseinek is
eleget teszünk.
Az internet elônyeinek megismerése az
adózókkal fontos célkitûzésünk. Központi
ügyfélszolgálatunkon kialakítunk egy internetes sarkot, ahol a számítógép áll az
érdeklôdôk rendelkezésére. Itt a bevallás
kitöltése és nyomtatása mellett lehetôség
van az APEH honlapjának megtekintésére
is (www.apeh.hu). Igazgatóságunk is megtalálható a világhálón, hiszen ez utóbbi
internetes cím alatt, a megyei információk
között a Pest megyei aktualitásokat is
böngészhetik az érdeklôdôk. A webhely
szerkesztése során törekszünk arra, hogy
célirányos tájékoztatás adjunk, fontos
eljárási szabályokat ismertessünk) pl.: a
Pest megyei weboldalról is el lehet érni a
közösségi adószámokat.)
APEH pest Megyei Igazgatósága
Váci Kirendeltség
2600 Vác, Dr. Csányi krt. 16.
Tel.: 06(27) 316-935
hétfô: 815-1730; kedd-csütörtök: 815-1600

– Építéshatósági rendszer elkészítése.
– Helyi adó rendszer kialakítása.
– Ingatlan vagyon kataszter kezeléséhez, a
statisztikák elkészítéséhez szükséges,
térképi alapú szofverek szállítása.
– Ingatlan hasznosítási rendszer kialakítása.
– Vezetôi információs rendszer kialakítása
– Testületi munkát támogató rendszer
kialakítása.
– E-learning keretrendszer kialakítása.
A megvalósítás során szükséges a kialakítandó információs rendszer biztonságos
mûködéséhez szükséges informatikai eszközbôvítés integrálása, a munkaszervezet
és a hivatalok meglévô informatikai infrastruktúrájába.
Jelenleg a „kivitelezô” közbeszerzési eljárással történô kiválasztása zajlik. A projektnek 2007-ben kell elkészülnie.

Felhívás
Ezúton kérem azokat a tulajdonosokat,
akik Tahitótfalu Farkasverem dûlôben területtel rendelkeznek, hogy nálam jelentkezzenek, amennyiben érdekeltek abban,
hogy a területen telek kialakítás induljon el.
A tervezés, kimérés a tulajdonosi közösség költségére történhet.
Új helyrajzi számok szerint a kb. 30063038 hrsz közötti terület.
Várom a jelentkezést augusztus 20 után:
Lengyel Lídia, 06-23–431-305; 06-20387-9196, levélben: 2022 Tahitótfalu,
Honvéd u. 4/B., e-mail: lenlia@fw.hu vagy
Tahitótfalu Önkormányzat titkárságán.

Tahitótfalu

4

2005. AUGUSZTUS

Községi Tájékoztató

Felhívás a parlagfû elleni védekezésre!
A „Parlagfûmentes Magyarországért"
nevû programban a körzeti földhivatalok is
részt vesznek, az Országgyûlés által módosított növényvédelemrôl szóló 2000. évi
XXXV. törvény alapján.
A parlagfû pollenje súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért törvényileg elôírt
feladat a növény irtása, a földterületek fertôzöttségének eredményes visszaszorítása.
A parlagfûvel fertôzött területek felkutatását a törvény a földhivatalok hatáskörébe
utalta. A helyszíni ellenôrzést a földhivatalok mezôgazdászai – légi és ûrfelvételek,
valamint az elôzô évi eljárások adataira támaszkodva – határszemlék során június 30.
napja után végzik együttmûködve a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzôjével, a civil szervezetekkel és a
lakossággal.
A földhivatal a fertôzött terület, illetve a
helyszíni ellenôrzés során észlelt egyéb allergén növények helyének, valamint az
ingatlan tulajdonosának (illetve a bejelentett használójának) adatait további intézkedés céljából megküldi a közérdekû védeke-

zés elrendelésére jogosult Növény- és Talajvédelmi Szolgálatnak.
A hatósági védekezést elrendelô határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül
azonnal végrehajtható. A határozatok közzététele oly módon történik, hogy a helyi
önkormányzatok hirdetôtábláján kerül
kifüggesztésre (közszemlére tétel útján).
A hatósági védekezés eljárásának teljes
költségét, a fertôzött terület tulajdonosa,
vagy használója köteles 15 napon belül megtéríteni, valamint az ezen felül húszezer és
kétmillió forint közötti összegben kiszabásra
kerülô növényvédelmi bírságot, mely meg
nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak. A költségek megfizetéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel.
Amennyiben a parlagfû elleni közérdekû
védekezést a kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, akkor a védekezést abban az esetben lehet elrendelni, ha
az adott területen a kultúrnövény tôszáma
nem éri el az agronómiailag indokolt tôszám 50%-át és a parlagfûvel való felületi
borítottság meghaladja a 30 %-ot. A véde-

Szennyvíz-, vagy csapadékkiömlés?
A szabálytalan csatornahasználat egyes káros következményeirôl
Az elmúlt 15 évben hazánkban jelentôsen
megnôtt a csatornázott települések aránya, és
országosan is elérte a 60% körüli mértéket, ami
a jelenleg is folyó építkezések hatására tovább
növekszik.
Az igen nagy költséggel és jelentôs lakossági
anyagi áldozatvállalással megépített szennyvízcsatorna-hálózatok csak akkor szolgálják eredményesen a települések és így az egész ország
környezeti állapotának javulását, ha azok szabályszerû használata is biztosított. Sajnos elôfordul szabálytalan csatornahasználat, melynek
az igen kedvezôtlen környezeti hatásokkal járó
leggyakrabban elôforduló esetei a következôk:
• Az ingatlant nem kötik rá a közcsatornára,
csupán a házi szennyvízkezelô rendszer ülepítô medencéjének, vagy a „zárt” szennyvíztároló tartalmát juttatják be illegálisan a közcsatornába. (Természetesen éjszaka, kis szivattyúval.)
• Az ingatlant a régebbi építésû házi szennyvíztároló vagy szennyvízülepítô mûtárgyon
keresztül kötik rá a közcsatornára.
• Az ingatlan szennyvízelvezetô rendszerére,
az épületek, térburkolatok csapadékvizeit is
rákötik és így a csapadékvizek is a szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító
telepet terhelik.
Talán nem kell részletesen ecsetelni az elsô
két eset káros környezeti hatásait, a lakók életét
elviselhetetlenné tevô esetenként, vagy folyamatosan jelentkezô szennyvízbûzt.

Jelen írásunkban az illegális csapadékrákötéses káros hatásait is megvilágítani kívánjuk.
A szennyvizek lefolyásának intenzitása
Egy átlagos ingatlanon keletkezô szennyvíz
mennyisége az irodalmi és tapasztalati adatok
alapján átlagosan csúcsidôszakban 1,0 m3/nap
– csúcsidôszakon kívül 0,5-1,0 m3 /nap –
mennyiségre tehetô.
E szennyvízmennyiség napi lefolyása napszaktól függôen változik, a maximális intenzitású szennyvízlefolyás csúcsidôszaki mértéke a
napi mennyiség egy tizedére tehetô. Tehát a
szennyvízlefolyás intenzitása egy átlagos ingatlant alapul véve 0,05 m3/óra, csúcsidôszakban
0,10 m3/óra!
A település szennyvízelvezetô hálózatát erre
a csúcsidei szennyvízhozamra kell méretezni,
és – a település valamennyi ingatlanának rákötését, esetleg a középtávon várható település
bôvülésbôl adódó többlet ingatlanok számát is
figyelembe véve – a gyakorlatban erre a
mennyiségre is méretezik.
Milyen mértékben terhelik túl a szennyvízcsatorna hálózatot az illegális csapadékrákötések?
A szennyvízcsatornára illegálisan rákötött
ingatlan átlagos zápor esetén úgy viselkedik,
mintha 96 db ingatlan többlet szennyvize terhelné a szennyvízelvezetô hálózatot, de minden negyedik évben egyszer legalább úgy
viselkedik, mintha 180 db ingatlannal több
csatlakozna a szennyvízhálózathoz.
Az elôzôek alapján könnyen kiszámítható,

kezés során az érintett kultúrában okozott
károkért a földhasználó nem tarthat igényt
kártalanításra.
Mindezek alapján felhívjuk a lakosságot
a szükséges mechanikai (elsôsorban kaszálás) és vegyszeres gyommentesítés végrehajtására, mivel a mûvelési cél nélküli talajbolygatás csak serkenti az egész vegetációs
idôszakban csírázóképes parlagfû szaporodását.
Együttmûködésüket megköszönve:
Körzeti Földhivatal Vezetôje

milyen mértékû többlet vizek terhelhetik a csatornahálózatot.
Tíz illegális csapadékrákötés következményeként egy-egy utcában zápor esetén évente
egyszer biztosan túlterheltté válik a szennyvízcsatorna és kiönt!
Sajnos nem ritkák az extrém esetek sem. Az
erre utaló jelenség amikor a csapadék esetén az
öntöttvas csatorna aknafedlapokat a csapadékvízzel túlterhelt és így nyomás alá kerülô
szennyvízcsatorna vize könnyedén felemeli,
ledobja és a csatornából a 600 mm átmérôjû
fedlap helyén buzgárszerûen tör fel a
csapadékvízzel elegy szennyvíz, és elönti a
környezô közterületeket, kerteket, lakóingatlanokat, utakat. A csapadék elmúltával a
keletkezô károk helyreállítása, az elöntött
területek fertôtlenítése következik.
A helytelen csatornahasználat e típusának
felderítése és megszüntetése fontos feladat, és
a lakosság elemi érdeke azt kívánja, hogy az
illegális csapadékrákötések mielôbb megszüntetésre kerüljenek.
Különös veszélyt jelent ez a jelenség azokra
a régebbi építésû és még funkcióképes, de elhasználódott, vagy sérült szennyvízcsatornákra, amelyek a záporok esetén elôforduló túlterhelést, az ismétlôdô igénybevétel hatását
tartósan nem tudják elviselni és beomlanak,
még nagyobb kárt és problémát okozva, mint
maga a zápornál elôforduló kiöntés.
(részletek DMRV Rt. tájékoztatóból)
Komárominé Kucsák Mónika Phd hallgató,
Szent István Egyetem Gödöllô
Dr. Pécsi Kálmán mûszaki igazgató,
Duna Menti Regionális Vízmûvek Rt. Vác
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TAHI HAJÓÁLLOMÁS
Tulajdonos, üzemeltetô:
Magyar Zoltán és Fiai Kft.
2022 Tahi, Hajós utca 1.

Rendkívüli akció!
Július 22 – augusztus 31-ig
Tisztelt Nyugdíjas, illetve leendô Nyugdíjas Társunk!
Lassan elérkezik az idô, hogy nyugdíját már nem a postás hozza Önnek házhoz, hanem
a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság számlára utalja azt. Ha az Európai Unióban szétnézünk,
ez a tendencia már egyértelmûen látható. Ott már kizárólag számlára érkezik minden
munkabér, szociális- és nyugellátás.

A Tahi Hajóállomás a 2005. évben feltételes megállóhelyként mûködik.
Csoportos, vagy egyéni utazási szándékot legkésôbb a
tervezett utazást megelôzô napon lehet bejelenteni a
MAHART Passnave Kft. Vigadó téri Hajóállomásán,
0800 és 1700 óra között a következô telefonszámokon:
06-1-318-1223
06-1-486-1764

Kérjük, nyisson Ön is minél elôbb számlát, és utaltassa munkabérét, nyugdíját
takarékszövetkezetünknél vezetett számlájára!

Rendkívüli esetben forduljanak
a kikötôparancsnokhoz:

Nyugdíja általában már 12-én a rendelkezésére áll
Mit kínál ehhez Önnek a Dunakanyar Takarékszövetkezet?
• Ingyen nyitjuk meg számláját
• Ingyenes VISA electron bankkártya, mellyel külön díj
felszámolása nélkül vásárolhat belföldön és külföldön egyaránt
• Ingyenes számlakezelés az idei évben
• Közüzemi számláit nem kell a postán sorban állva feladnia,
az idei évben ezt is ingyen intézzük Ön helyett
• A számlához rendkívül jó lekötési lehetôségek kapcsolódnak,
így megtakarítására magasabb kamatot fizetünk
• Folyószámla hitel lehetôséget biztosítunk
A meghirdetett idôpontban nyitott új számlásaink között kisorsolunk 1 hét cserkeszôlôi üdülést!
Keresse fel mielôbb a helybeli Kirendeltségünket!
Ha személyesen nem tudja ügyeit intézni, az Ön által meghatalmazott személy
megteheti azt!

Csereklye Mihály (Tahi)
Telefonszám: 06-20/206-6270
Hajók indulása:
Fôszezonban (szeptember 4-ig) naponta!
1115 Visegrád felé
1710 Budapest felé
Utószezonban (szeptember 5-tôl október 23-ig)
szombat, vasárnap és munkaszüneti napon!
1115 Visegrád felé
1640 Budapest felé
Magyar Zoltán
Ügyvezetô igazgató

Szeretettel várjuk a Dunakanyar Takarékszövetkezet kirendeltségeiben!
Tahitótfalu, 2021 Petôfi S. u. 27. Telefon: (26) 387-187

HITELAKCIÓ

HITELAKCIÓ

Fogyasztási hitel lakossági ügyfelek részére

beruházási és forgóeszköz hitel vállalkozói
ügyfelek részére
Kamata: változó, évi 11% + 1% kezelési költség.
Egyéb díjak a kondíciós lista szerint.
Maximálisan felvehetô összeg

Kamata: változó, évi 11% + 1% kezelési költség.
Egyéb díjak a kondíciós lista szerint.
Maximálisan felvehetô összeg

5.000.000 Ft.

5.000.000 Ft.

Maximális futamidô 10 év.

Maximális futamidô 10 év.
Teljes hiteldíj mutató (THM): 13,72–13,86%.
a vállalkozásnak számlával kell
rendelkeznie a kirendeltségnél.

Teljes hiteldíj mutató (THM): 13,72–13,86%.
500.000 Ft-ig akár ingatlanfedezet nélkül is.
Az akció 2005. Július 18-tól 2005. szeptember 30-ig tart.

Az akció 2005. Július 18-tól 2005. szeptember 30-ig tart.

törlesztôrészletek
hitel-

törlesztôrészletek
hitel-

Futamidô (hónap)

összeg

Futamidô (hónap)

összeg
60

72

84

96

108

120

60

72

84

96

108

500.000

11.500

10.000

9.000

8.300

7.900

7.500

500.000

11.500

10.000

9.000

8.300

7.900

120
7.500

1.000.000

23.000

20.000

18.000

16.600

15.500

15.000

1.000.000

23.000

20.000

18.000

16.600

15.500

15.000

2.000.000

46.000

40.000

36.000

33.200

31.000

30.000

2.000.000

46.000

40.000

36.000

33.200

31.000

30.000

3.000.000

69.000

60.000

54.000

50.000

46.500

45.000

3.000.000

69.000

60.000

54.000

50.000

46.500

45.000

4.000.000

90.500

80.000

72.000

66.500

62.000

59.000

4.000.000

90.500

80.000

72.000

66.500

62.000

59.000

115.000 100.000

90.000

83.000

79.000

75.000

5.000.000

115.000 100.000

90.000

83.000

79.000

75.000

5.000.000

A fentiekben közölt információk tájékoztató jellegüek és nem
minôsülnek a Takarékszövetkezet részérôl konkrét ajánlattételnek!
Érdeklôdni: 2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27., telefon: 26/387-187

A fentiekben közölt információk tájékoztató jellegüek és nem
minôsülnek a Takarékszövetkezet részérôl konkrét ajánlattételnek!
Érdeklôdni: 2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27., telefon: 26/387-187
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Zengjen–e a húr?
Kislány koromban sokat álmodoztam, ahogy
Kovács Erzsi népdal elôadásait hallgattam a
rádióban, hogy egyszer majd én is tudok-e
olyan szépen, szívhez szólóan énekelni különféle kísérô zenekarok mellett, ahogy ô, de hiába volt tiszta a hangom, az érettsége, erôssége
sokáig meg se közelítette a példaképemét.
A mûvészi pálya más ágai is vonzottak, de
hiába akartam balettozni, lebeszéltek, hogy törött boka után már nem lehet, az „ongojáról”
pedig azzal, hogy túl messze a zeneiskola és se
pénz, se hely nincs nálunk egy ekkora zeneszerszámra.
A repülj „pulyka” idején újra fellelkesültem
és a tv-bôl, rádióból hallott dalokat második
hallásra megtanultam, és fújtam az eperföldön
és néha az iskolai énekkarban.
A középiskolában és a munkahelyen azonban még énekkar se mûködött. Eljártunk viszont
Pestre, vagy a szentendrei mûvészeti elôadásokra, és l980-ban egy Pócsik Dezsô nevû citeramûvész elôadását hallgattuk meg Szentendrén. Az akkori hallgatók közül l981 januárjában, nagy lelkesedéssel, nyolcan citerázni tanultunk és 15 évig – utolsóként az alapítók közül – kitartóan együtt zenéltem a Szentendre
városi zenekarral.
Idén 25. éve, hogy citerázom.
1993-ban Gál Péter volt az iskola kulturális
mindenese, valahogy rám talált és október elejétôl lelkes munkába kezdtünk egy maroknyi
citerás csoporttal, akikkel a Zengô citera együttes nevet választottuk és december végéig a
nyugdíjasok ünnepségén és három karácsonyi
ünnepségen szerepeltünk.
Sok gyönyörûen sikerült elôadásunk volt.
A következô tanévet viszont négy ügyes,
sértett hatodikos kislány nélkül kezdtük el.
A harmadik évben, három csoport mellett
már nem kaptunk annyi terem használati idôt,
amennyire igényünk lett volna – elvégre rajtunk kívül számos más szakkörnek is kellett a
hely – így lassan átszivárogtunk elôször az egyik
csoporttal, aztán a többivel is lakásom konyhájába és kényelmi szempontok miatt ott is ragadtunk.
Ha az iskolában folytattuk volna, könnyebben a köztudatban maradunk. Nehezebb lett
volna viszont a gyerekek idônként változó elfoglaltságaihoz rugalmasan igazítani a próba
idôpontokat, és az eredményesebb haladás miatt kisebb csoportokat alakítani, míg a felzárkóztatás tart. Sikerült az iskolai próbákra beslisszanó ifjú rendzavaróktól is megszabadulni
(lakásra már nem jöttek be biciklizés közben,
„mert hallottuk a plimpirozást, megnézzük, kik
azok az ökrök, akik idejárnak”).
Persze volt néhány kínos pillanatom az iskolai próbák utáni napokon igazgatónôtôl is.
A legemlékezetesebb például, hogy megugrott népszerûségünk okán a negyedikesek 6
fôs csoportjához újabb három érdeklôdô jött, s

míg velük foglalkoztam, néhány csibész fiú és
leány – egy-két utcai betyárral együtt – kimászott a tanterem ablakán a tetôre. Lényegében
ezután lettek a rácsok az ablakokra felszerelve
az árkádos oldalon.
Hiába, nem vagyok képzett pedagógus, csak
lelkes, nagy gyakorlatú amatôr, aki sok-sok dicsérettel, biztatással, szeretettel, türelemmel
igyekszik a népdal és a citerázás szeretetét,
hagyományait átörökíteni. Nehéz a feladat is,
mert Tahitótfaluban néhány nemzedék óta
elhaltak a máshol elevenen ôrzött szokások,
ruházat, dalkincs.
Pedig itt is éltek. Mikor citerázni kezdtem,
kiderült, hogy mindkét nagyszülôm padlásán
maradt hangszer. Édesapám mesélte, hogy legény korában, a második világháború elôtt a
Dózsa György utcában minden negyedik, ötödik házban volt borkimérés, egyiktôl a másikig
jártak a falubeli muzsikus cigányok, s amikor
másik helyre távozásuk után a mulató kedv
még fennmaradt, elôvették a hozzáértôk a citerát, s amellett danolásztak, vagy behívták az utcán sétáló leányokat egy táncra, akik más ürügygyel nem léphettek be az ivóba. A lányoknak
mifelénk akkor se volt szépen hímzett, cifra ruhájuk, mint más vidékeken, csak egyszerû egyszínû, többnyire fehér ünneplôjük, köténnyel,
ami férjhez menetel után visszafogott színû,
vagy fekete kétrészes ruhára cserélôdött,
ahogy a férfiak öltözéke is csak népiesebb szabásával tért el a maitól, amihez vasárnap, gyerekkori emlékeim szerint egy hosszú, tiszta és
fényes sötétkék kötényt vettek fel az idôsebbek. Volt aki így jött templomba. Apai nagyapám házának eladásakor kiürített szekrénybôl
kerültek elô nagyon rossz állapotú, régi hétköznapi használatú férfi holmik, így tudom azt
is, hogy hogy néz ki, amikor „tizenhárom végbôl van az én gatyám”.
Visszatérve a citerázáshoz. Ott voltunk a helyi nyugdíjas klub 1994. februári összejövetelén és számos egyéb alkalommal, de fúzió
nem alakult ki köztünk, mert sajnos nem azok
az idôsek jártak legtöbbet a klubba, akiknek az
unokái muzsikáltak, így inkább Fábián Pista
bácsi harmonikájával énekeltek nótákat, nem
velünk a népdalokat. Egy idô után aztán – mint
az iskolában – túl megszokott lett a nagyobb
ünnepekre történô megjelenésünk és az idôsebb gyerekek csoportja nem kapta meg azt az
elmélyült figyelmet, amit máshol, ezért lassan
elmaradtunk.
Amikor l993-ban a tanítást kezdtem, nem
kértem tisztelet díjat, mert az adózás miatt
több károm, mint hasznom lett volna a juttatásból, de az addigi öt darabos gyûjteményem
mellé új hangszerek beszerzéséhez persze az
önkormányzat (iskola) is segített, ahogy új húrok, pengetôk beszerzéséhez is hozzájárultak.
Mi nem tartozunk a néhány évvel utánunk indult zeneiskolához, bár szívem szerint odavalónak érzem magunkat. És persze még írígykedhetem is, mert az elitistább hangszerek elszippantják a lehetséges jelentkezôket a citerától.

Hiánylom, hogy elveszett a hétköznapi
énektanítás régi súlya, és az iskolai énekkar is
megszünt. Hatodikos kor után a gyerekek egyre kevésbé hajlandóak énekelni és kicikizik az
éneklôt a többiek is, hát még a hangszerest, ha
nem menô kategória, amit csinál.
Ha statisztikát készítenék, ki miért hagyta abba a citerázást, elsô lenne az osztálytársak cikizése, második a szülô támogatásának hiánya,
harmadik a rengeteg új lehetôség, amiben részt
lehet ma már venni a falun belül is. Ezután jön
a középiskolába kerülés miatti egyéb tehernövekedés és persze meg is lehet unni a szerepléseket, a próbákat, vagy Erzsi nénit, vagy közbeszólhat egy szerelem. A hosszabb idô után távozók után bizony hosszabb ideig szomorkodom,
nem csak az elvesztegetett tudás, az együtt
muzsikálás hiánya, de az érzelmi kötôdés miatt
is. Én még belül szeretgetem ôket – nincs sajátom, akit szerethetek – ôk kedvesen köszöntgetnek és néha elbeszélgetnek velem.
Utánpótlásunk Tahitótfaluból két éve nem
volt, bár szeretném, ha lenne végre.
Az elmúlt tanévben a Szentendrei Református Gimnáziumban segítettem Lázár Enikô tanárnônek, aki a többszörös aranykoszorús díjat
nyert Csipkefa énekegyüttese mellé citerás
képzést indított és az év végi bemutatkozó
elôadáson 10 fiúval és egy leánnyal egyszerre
léptünk színpadra. Ôsztôl három korcsoporttal
újra indulunk.
A hazai gyermekcsapatokkal legalább évente egyszer kirándulni megyünk külsô segítség
és szülôi hozzájárulások révén.
Kedves szülôk! Várom a 8-10 éves gyerekeket akár anyuval, apuval együtt is.
Hiányoznak a kicsik, akik olyan bátran énekelnek. Szabadon áll a kis dobogó, amirôl jobban fel
lehet érni az asztalt. Várom a 11 évnél idôsebbeket is, akik már gyorsabban tanulnak és elôbb
el lehet jutni velük a muzsikálás élvezetéig.
Szeretném, ha veletek együtt újra olyan szép
élményekben lenne részem, mint pl. l995.
karácsonyán, amikor a kisiskolásokkal teltházas kultúrteremben mind teli torokból velünk
énekelték a legismertebb karácsonyi dalokat.
Elmehetnénk a legközelebbi Szigeti Seregszemlére, Kisorosziban idônként határon túli
magyar gyerekekkel közösen szerepelhetnénk.
Várnak minket Leányfalun, Szentendrén is.
Korcsoportonként legalább 3 fôvel már érdemes elindulni.
Elsô évben hetente kétszer egy órát érdemes együtt tölteni 16 vagy 17 órai kezdettel,
utána 11 év felettieknél heti egy óra is elég, ha
van otthon hangszer. (Néhányat tudok kölcsönözni).
Várom a hangszer iránt érdeklôdô felnôtteket is kb. 50 éves korig, amíg a készségek
még fejleszthetôk.
Telefonszám otthon: 26/386-455, munkahelyen: 26/311-988/53305 mellék
Budainé Sipos Erzsébet
Tahitótfalu, Arany János u. 14.
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Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Híres magyar lovasok
Emléket szeretnénk állítani azoknak a kiemelkedô tudású hazánk fiainak, akik a lótenyésztés, hadászat,
versenyzés területén maradandót alkottak.

Némethy Bertalan
Apja magas rangú tisztviselô volt és a kiváló képességû fiút jogi pályára szánták. A
lovakhoz való vonzódása azonban olyan
erôs, hogy tanulmányait a Ludovika Akadémián folytatja. Ezután Örkénytábor következik, a Ludovika lovaglótanára, a magyar
lovas válogatott tagja, nemzetközi sikerek
részese lett.
Hadifogságból szabadulva elôször Európában marad, de rövidesen az Egyesült Államokba megy, ahol 1955-ben az amerikai
ugró válogatott edzôje lesz. Az addig nemzetközi középmezônyben szereplô amerikai ugrólovasokat felfelé ívelô pályára állítja. 1968-ban William Steinkraus nevû amerikai tanítványa nyeri a mexikói olimpiai
aranyérmet. Edzôi pályájának csúcsa 1984
Los Angeles, ahol Némethy építi a díjugrató pályát, és a csapat aranyérmét, valamint
az egyéni arany- és ezüstérmeket is tanítványai nyerik.
Még egy nagy fordulat fûzôdik Némethy
Bertalan nevéhez. Az 1960-as években a
lovassport látványos fejlôdésnek indul. A

díjugrató sportban elôször az akadályok
magassága, szélessége növekszik látványosan. Ez a lóállomány is rányomja bélyegét.
Egyre nagyobb, nehezebb lovak, ,,harci
elefántok” jelennek meg a versenyek díjkiosztásánál.
Némethy Bertalan elsôként ismerte fel,
hogy ez az út nem vezet elôre. A lovak magasugró rekordja, a 247 cm – melyet 1949ben egy chilei telivér ért el – nem dôlt meg
már évek óta. Némethy tehát új díjugrató
pályákat épít, melyek nehézségét nem az
akadályok magassága, hanem a vonalvezetése, az éles fordulók, az akadályok egymástól való távolsága határozza meg. Ezek
megoldásához nem ,,harci elefántokra”,
hanem fordulékony, robbanékony, intelligens és jól idomított lovakra van szükség.
1984-ben a kis termetû, gyors angol telivér
kanca, toch of class nyeri az olimpiát. Azóta a díjugrató pályák ezt a filozófiát követik. Az új útra Némethy állította át a váltót.
1988-ban az Egyesült Államokban jelenik
meg angol nyelvû könyve: „A Némethy
módszer” címmel. Ez a színvonalas és a
nemzetközi lovas világban rendkívül népszerû könyv jó útmutatást ad a mai követelmények szerint épülô lovas pályák
eredményes létesítésére.
Nagy öröm volt, amikor külföldi sikerei
után itthoni lehetôvé vált munkájának elismerése. A lovas akadémia szervezésében
továbbképzést tartott lovasainak. A Pannon Agrártudományi Egyetem kaposvári
kara díszdoktori címet adományozott
Némethy Bertalan elméleti és gyakorlati
tevékenységének elismeréseképpen.

Nógrády Gábor
TLSE titkára

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Kecskeméti Világkupa-forduló
Kecskeméten a tavalyi négyes fogathajtó
világbajnokság helyszínén rendezték meg
június 24-26-án ezt a rangos nemzetközi
versenyt. Több külföldi versenyzô részvételével zajlott a viadal, melyen minden kategóriában számos induló volt, de legtöbben a kettes fogatok mezônyében. Itt indult ifj. Gubacsi József is, aki a 23 fôs
mezônyben a tizenkettedik helyen végzett
összetettben. Az indulók között voltak a
szeptemberi világbajnokságra készülô válogatott hajtók is. Versenyzônk mindhárom számban a középmezônyben végzett,
ennek köszönhetôen érte el ezt a jó helyezést. A verseny gyönyörû környezetben

Nyilvesszô –
a Tahitótfalui
Aranyszarvas Közhasznú
Íjász Sport Egyesület
rovata
Szeretettel üdvözlök mindenkit A Tahitótfalu Aranyszarvas
Közhasznú íjász SE
nevében.
Az elmúlt hónap
eseményeirôl szeretném tájékoztatni pár szóban községünk
lakóit.
A hónap legelején Örkényben táboroztunk és részt vettünk az ország egyik legnépszerûbb versenyén is, ahol a két napból álló megmérettetés végén Papp Máté
és Papp Patrik nagyszerû teljesítményt
nyújtva, ezüstérmet hoztak haza a minik
ill. A fiúk versenyében. A hölgy tradicionális kategóriában Pappné Szente Erika a
4., Gaál Sándorné az 5. helyen végzett. A
férfi long bow kategóriában Mészáros
Tamás 5., a férfi tradicionális kategóriában
Papp Károly a 7., Mészáros István a 9. helyen zárt. A többiek eredményérôl sajnos
nem tudtam információt szerezni, bár azt
hiszem, hogy így is jól teljesítettünk.
A hónap másik fontos eseménye volt a
Szabadidôparkban a gyermekek íjásztatása, melyet közhasznúságú feladatként
nagyon szívesen végeztünk, ezzel segítve
a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítványnak.
A július feladatai közé tartozik még egy
megmérettetés Pilisszántón, ahol egy tradicionális versenyen képviseljük Tahitótfalut.
A jövô hónap is eseménydúsan fog eltelni, mivel 6-án Örömíjász háziversenyt rendezünk, majd a hó végén Szadára megyünk versenyezni. Eközben gôzerôvel
készülünk a szeptemberi versenyünkre.

zajlott, remek idôjárás volt végig és a rendezôk minden tekintetben magas színvonalú versenyt bonyolítottak le. A következô verseny idôpontja: augusztus 19–21.,
Bábolna.
Július 15-én egyesületünk „rendkívüli”
közgyûlést tartott Zerinváry Szilárd lovas
tanyáján, melynek keretében Tóth János
jegyzô úr, aki egyben a lovas kör elnöke is,
fôzött marhapörköltet. Ezenkívül sok
sütemény, népes társaság és jó hangulat
volt az összejövetelen, mely késô estig tartott.

Az íjászat iránt érdeklôdôknek továbbra
is a rendelkezésére állunk hétvégenként
15 órától az íjászpályán, ahol az információs tábláról elolvashatók az aktuális
híreink, míg egyébként a megújult honlapunkon a www.takise.hu címen olvashatnak rólunk egyéb híreket érdekességeket.

Fábián Csaba, TLSE sportbizottság

Képiró Gábor

Ne feledjék, ha felkeresnek, akkor íjat
és tanácsot szívesen adunk.
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Községi Tájékoztató
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

1936-ban...
Egy hideg, szeles, kora márciusi napon
beszélgettünk Hosszú Bélánéval, Liptai
Juliannával.
Mielôtt beléptünk volna a lakásba, megakadt a szemünk a pinceajtó kô keretébe
vésett 1877-es évszámon és a két monogramon. A jó meleg szobában az évszám és a
monogramok titkára fény derült. A házat
Juliska néni dédszülei Lukács Sándor és
Szabó Zsuzsanna építette, a monogramok
az építtetôk monogramjai, az évszám az
építés idejét jelzi. A ház kisebb nagyobb
bôvítésekkel, átalakításokkal szolgálta vendéglátónk nagymamáját, Lukács Évát és
családját, majd szüleit, Liptai Józsefet és
Budai Juliannát. Jelenleg is a család négy
generációja lakja a házat. Érdekessége a
háznak, hogy a Duna közelségének ellenére az árvíz soha nem öntötte el az épületet.
Beszélgetésünk a falu hajdani egészségügyi ellátottságára terelôdött. Dr. Kuniczer Sándor majd Dr. Mesterházi Béla orvosok látták el a falu betegeit. Oláh Imréné, Srankó Gyuláné, Ferencz Zsófi és Víg
néni, mint bábák segítették a szülô nôket.
Dr. Sipos Jenô körállatorvos egy ideig a
mai Kossuth utcában, majd a mai Béke út 8.

Gombaszögi Frida

szám alatt lakott. Körállatorvosi teendôiben, mint kocsis, egy ideig Lukács József
segítette.
Szeretettel beszélt Juliska néni a falu hajdani zsidó lakosairól. Kácser Ignácéktól
minden zsidó ünnepen kaptak egy tálca
maceszt. Emlékszik gyermekkorából a
Duna partján tartott zsidó szertartásokra
is. A deportálások idején a faluból senkit
nem vittek el, az itt maradt zsidó lakosság
helyben élte végig a nehéz éveket.
Ma már érdekesnek tûnik, hogy egykoron a házak számozása nem utcák szerint
történt. Juliska néni arra már nem emlékszik, hogy a 1-es számot melyik épület viselte, a Polgármesteri Hivatal épülete vagy
a Fábiánék háza közül valamelyik. A számozás körbe ment a falun, az ô házuk volt
a 466-os számú. Az utolsó számot, a 470est, a Gombaszögi Frida villa kapta. Tehát
a faluban 470 lakóépület állt gyermekkorában.
A szomszédságból adódóan megkérdezzük a villa hajdani lakóiról, itteni életükrôl. Gyerekként tejet hordott a villa lakóinak, majd a háború után került közelebbi
kapcsolatba a színésznôvel. A tejhordás
emlékeként mesélte el, hogy egyszer, amikor a Duna megáradt, hogy ne kelljen a
térdig érô vízben átgázolnia a bejáratig, a
villa kerítésén mászott be. Sára kisasszony,
Gombaszögiék házvezetônôje, visszazavarta, ahogy illik, a bejáraton jöjjön be, a
térdig érô víz ellenére.
A tulajdonosok csak nyáron lakták az
épületet. A villa terasza volt a hajdani nagy
vendégfogadások helyszíne. Hûvösebb estéken búzakék vászonfüggönnyel kerítették körbe a teraszt. A teraszról a házba lépve az ebédlôbe érkezett a vendég. Hideg

napokon az ebédlô is a vendégfogadás
helyszínévé alakult. Az ebédlôbôl három
ajtó nyílt. Az egyiken, az utca felé nézô
szobába lehetett bejutni, ez volt Miklós
Andornak, a férjnek, a szobája. A belsô
szoba volt a ház asszonyáé, a harmadik
szoba a már említett Sára kisasszony lakószobája. A házaspár fiának is volt egy szoba kialakítva, nagy konyha és spájz tartozott még a ház helyiségei közé. Szlovoda
kertészék tartoztak még a ház lakóihoz, ôk
télen is itt laktak. A kertész feladata volt az
üvegház és a kert gondozása. Juliska néni
még ma is emlékszik a szép virágágyásokra, a bennük pompázó rózsaszín és piros
muskátlikra. Teniszpálya is része volt a villának, ennek kialakításához, Miklós Andor
Marosiék kertjébôl vett meg egy részt. A
teniszpálya érdeklôdô nézôje lett egy helybeli kisfiú, Fehér Imre, aki elôbb labdaszedô fiú lett Gombaszögiéknél, majd a család inasává vált.
A háború alatt származása miatt menekülnie kellett a színésznônek. A villa kertje ekkor sok mindent rejtett. A háború
után Juliska nénit többször meglátogatta
az idôs mûvésznô, ha itt tartózkodott.
1960-ban volt nála utoljára. 1961-ben halt
meg Gombaszögi Frida.
Juliska néni 1938-ban ismerkedett meg
férjével, aki csendôrként szolgált a faluban. Mesélônk úgy emlékszik, hogy az elsô csendôrlaktanya Tahiban, Nyáriéknál
volt, majd amikor ô úgy 5-6 éves volt, akkor költözött át a laktanya a Fülöp Vilikéék házába. Az ôrsön 11 csendôr lakott,
falubeli nem volt közöttük. A csendôrök
szolgálati területe Tótfalura, Kisoroszira,
Tahi teljes területére és a visegrádi erdôkig terjedt. Pihenô helyeik a Házas-pataknál és a Gyöngy Pál tulajdonában levô,
Nagykertben volt. A Házas-patak tetején,
az ott lakó Németh Mártonnal alá kellett
íratniuk a szolgálati lapjukat, ezzel igazolva, hogy ott jártak.
A falu biztonságára a helyi gazdák is
ügyeltek. Este kilenc óra után a gazdák párosával strázsaszolgálatot láttak el. Fegyverzetük lándzsa volt, Juliska néni még
arra is emlékezett, hogy Vaczó bíró istállójának falára voltak napközben felakasztva ezek az eszközök. Gyerekként többször
is el kellett szaladnia, elhozni a lándzsát,
ha édesapjára került a sor. Az éjszakai ôrséget a gazdák kötelességüknek érezték,
fizetést nem kaptak érte.
A falu postája valamikor Juliska néni mai
szobájában mûködött. Innen került át a
Községházára, majd onnan a Kontra-házba. Postamester volt Kontra néni, késôbb
leánya vette át a posta vezetését. Heski
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tosította a hangszereket,
cserében számos alkalommal mutatta be
tudását a zenekar. Május
elsején rendszeresen zenés ébresztôvel ébresztették a lakosságot, de a
nemzeti ünnepeken is
felléptek. Népszerû volt
a lakosság körében a Fô
téri térzene, ahol nem
csak katonazenét játszott a zenekar.
...1950 körül...

Juliska postáskisasszonyként dolgozott, de
szervezett különbözô programokat is a
falu nagylányainak és fiatalasszonyainak.
Juliska néni emlékei közé tartozik, hogy
a Budapesten járt Zeppelin léghajó, a falu
felett fordult meg. Az egész falut lázba
hozta az esemény. Régi emlékei közé tartozik a falu fúvószenekarának fellépései. A
zenekart Csörgô Sándor vezette, a zenekar
betanítását Szíj Dénes vezette. Szíj Dénes a
Magyar Rádiónál dolgozott. A község biz-

Sok mindenrôl beszélgettünk még. Pl.: Mit
rejtett el a színésznô a kertjében? Továbbá
a községházi kasszafúrásról, Heski Juliska
faluból való hirtelen távozásának okáról.
Szüreti bálok eseményeirôl, a „Mese
hajóról”.
Fiatalasszonyként
hogyan
menekült haza férjével a fronton át, vagy
arról, ki volt, aki utoljára ment át a régi
hídon? Merre járt a világban, stb. A film
augusztus 13-i, (szombat), 18 órai bemutatásán választ kaphat a nézô a felsoroltakra.

Falvédô
kiállítás
2005. augusztus 21-tôl
szeptember 4-ig, minden nap
800 órától 1800 óráig a Református Gyülekezeti Teremben
kiállítás lesz a tahitótfalui
asszonyok kézimunkáiból. A
kiállítás ünnepélyes megnyitójára augusztus 21-én, az
Istentisztelet után (11 óra)
kerül sor.

Ifj. Nagyházú
András
Násznagyi könyv
1929, Tahi Totfalu
Napokban kaptunk egy kézzel írott
füzetet Szondi Sándornétól, Klárikától. A
keménykötésû füzet, nagyapja, Nagyházú
András násznagyi könyve. A gyûjtemény
írója gondosan feltüntette a könyv vignettáján az 1929. III. 16.-i dátumot.
A közel száz éves lapokról megismerhetjük a kor esküvôi szokásait, annak rendjét,
koreográfiáját. Az is követhetô, hogy gondosan ügyeltek arra, mindenki megkapja a
neki járó tiszteletet, köszönetet. Élvezhetjük a násznagy szófordulatait, jótanácsait.

A versek közreadásánál a Násznagyi
könyv eredeti sorrendjét, formáját és
helyesírását közöljük.
Reméljük, hogy lesz napjainkban olyan
násznagy, aki meríteni tud a sorokból, az
olvasónak pedig jó szórakozást kívánunk
sorozatunkhoz.
Klárikának köszönjük, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a családi emléket.
Esküvô elött a nasznagy igy szol
Kedves vendégek és kedves völegenyünk
Mielöt el indulnák a kitüzöt utunra
A kedves völegényhez van egy pár szavam
Hogy násznagyi kötelességemnek lelkiismeretel
Megfeleljek azon kérdést intézem hozád
Hogyezen házaságot nem valami érdek
Vagy rábeszélés hozta vólna ôsze akor ez

...és ma
„Ébredjen mindenki imádsággal, Biblia olvasásával, a jó Istent kérjék, hogy
adjon erôt a mindennapi munkához.
Éljenek békességben az emberek, és a
legfôbb értékre, az egészségre vigyázzanak.” – Juliska néni ezeket a gondolatokat és megtapasztalt értékeket üzeni a
jelen és a jövô generációjának.
Köszönjük a beszélgetést!

Hagyományôrzô Kör
Riportfilmje
Augusztus 13-án, 18 órakor a soron
következô filmünkben Tahitótfalu múltjáról mesél Hosszú Béláné Liptai Julianna.

Ijen házasag kötés csak ara volna jó
Hogy két ifju szivet össze törjön örökre
Mert hiszen úgye bár ünepéjes alkalomra
Jötünk ide minyájan és az elsô pilanatal
Egyhaldoklot látunk a mely nem egyéb
Mint a te nómád ifjúságod a melynek
Még egy pár pilanat az élet és már
El lesz elöted temetve
Igen ha az elsö kérdés merüfel
De vanak a házas életnek is kellô
Örömei de az csak akor lesz a tiétek
Ha egymást tudjátok kölcsönösen
Szeretni en pedig aszt kívanom hógy
Egymást szeretve élhesetek sokáig
És ezen utunkba Isten legyen
Vezérünk tegye szerencsese es bóldogá
Minden lépéseinket E Szavaim
Vége
Wegroszta Gyula

