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Május 4. (péntek) Szülôk klubja – A csalá-
di konfliktusok és a válás hatása gyerme-
keinkre
Elôadó: Lehosik Mariann pszichológus,
neurofeedback terapeuta
Kezdés: 1700-kor   
Helyszín: a tahitótfalui sportpálya aerobik
terme

Május 7. (hétfô) „Látókör klub” össze-
jövetele
Kezdés: 1830-kor
Téma: Ady Endre és Latinovits Zoltán élete
és munkássága
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Batyus büfével várunk minden kedves
érdeklôdôt!

Május 9. (szerda) A baba-mama klub 2.
születésnapja
A születésnapi partin fellépô bohóc házas-

pár 45 perces gazdag mûsorral (bûvészke-
dés, kutyás szám, bohóc repríz, tányéros
zsonglôrködés, közös játék a gyerekekkel)
fogja szórakoztatni az ünneplôket.
Helyszín: a tahitótfalui sportpálya
Kezdés: 1000-kor 

Május 12. (szombat) Számháború Duna-
bogdány ellen
Gyülekezô a Tahi nagyparkolónál 1400-kor
Buszindulás: 1430

Hozz magaddal uzsonnát és buszpénzt!

Május 12.(szombat)

Minden kedves íjásztársunkat meghívjuk
2007. május 12-én szombaton Tahitótfalu
határába, az íjászpályánkra, ahol immár a
VII. T.A.K.I. KUPÁT rendezzük meg.
Nevezési díjak: Mini ingyenes, gyerek 1200 Ft,
elônevezés esetén 1000 Ft, ifi, felnôtt és

Folytatás az 5. oldalon
A Képviselô-testület április 12-én tartot-

ta legutóbbi rendes ülését.
Az ülésen a Testület meghallgatta a tahi-

tótfalui rendôrôrs beszámolóját a 2006-os
évrôl. Orbán Balázs ôrnagy, ôrsparancsnok
elsôk között számolt be arról, hogy ked-
vezô változás állt be a személyi állomány
tekintetében: a rendôrôrs ôrsparancsnok-
helyettesi státuszt kapott. Így könnyebbé
vált az ôrs vezetése, és megoldható a szom-
szédos ôrsökön a parancsnok-helyettesítés
is. Új körzeti megbízott kezdte meg mun-
káját Hegedûs Gábor személyében. 

Folytatás a 2. oldalon

1 7 7 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Önkormányzati

hírek

A tartalomból:

Önkormányzati hírek 2.

Költségvetés 2006–2007. 3.

Emlékezés... 5.

A múlt nyomában... 6.

Illés Lajos emlékest 8.

Focihírek 9.

Szemétszedés a 

kerek erdôben 10.

Óvodai hírek 11.

2007. májusi programok

Itt a tavasz, ami egyesek számára a mun-
kavégzést, míg másoknak a pihenést jelenti.
A kettô összehangolása, a békés együttélés
érdekében az alábbi rendelkezésekre szeret-
nénk felhívni mindenki figyelmét és egyben
kérjük azok betartását.

Kertépítéssel és -fenntartással (pl. fû-
nyírás) valamint építkezéssel kapcsolatos
zajt keltô tevékenység végzése és zajforrá-
sok mûködtetése 

– hétköznapokon 06 óra és 20 óra között
– szombaton 10 óra és 18 óra között enge-

délyezett,
– vasárnap és ünnepnapokon, illetve min-

den más idôszakban tilos.
Száraz füvet, kerti hulladékot közterületen

égetni tilos. Saját ingatlanon szabadban éget-
ni (száraz füvet és kerti hulladékot lehet,
egyéb hulladékot, pl. papírt, mûanyagot
tilos!) hétfôn és pénteken, 8 és 20 óra között
a tûzvédelmi szabályok betartásával szabad. 

Folytatás a xxx. oldalon

Szeretetteljes anyák napját kíván minden 

kedves édesanyának a szerkesztôség

F
f f

J

Figyelem!
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Folytatás az 1. oldalról
A bûnügyi helyzet alakulását is vázolta: a

szabálysértések túlnyomó része közlekedési
kihágás, míg bûnügyi szempontból a hétvé-
gi házak sérelmére elkövetett lopások a jel-
lemzôek. Közbiztonság szempontjából ki-
emelten problémás terület nincs annak
ellenére, hogy a viszonylag nagynak mond-
ható mûködési területhez Tahitótfalu mellett
hozzátartozik Kisoroszi, Pócsmegyer és Szi-
getmonostor is. A területen új bûncselek-
ményként a pénzhamisítás jelent meg: 5 eset-
ben fizettek hamis pénzzel 2006-ban. A fém-
lopások elszaporodásának megfékezésére és
az ittas vezetés visszaszorítására kívánnak az
idén nagyobb figyelmet fordítani. Három
jelentôs és különleges feladat hárult 2006-
ban a tahitótfalui rendôrôrsre: márciusban a
madárinfluenza, áprilisban az árvíz, az ôszi
hónapokban pedig a budapesti kormányel-
lenes tüntetések miatt kellett – még ha ideig-
lenesen is – létszám átcsoportosítást végre-
hajtani, mely nagyban hátráltatta az ôrs
munkáját. Ezen okok miatt a bûnügyi helyzet
statisztikai mutatói kis mértékben romlottak.

A Szervezési és Mûködési Szabályzatot a
Képviselô-testületnek megalakulását követô
6 hónapon belül felül kell vizsgálnia. Ennek
határideje most járt le, azonban a módosítást
elôkészítô bizottság még nem végzett a felül-
vizsgálattal, így a Testület csak a jegyzôi
módosító javaslatokat fogadta el.

A Képviselô-testület elfogadta Dr. Schmidt
Géza könyvvizsgáló által Tahitótfalu Község
Önkormányzata 2006. évi költségvetési be-
számoló jelentésérôl készített független szak-
értôi véleményét és könyvvizsgálatát, vala-
mint ezzel együtt a 2006. évi zárszámadást is.

A Dunakanyar és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulásának települései
ismét összefogtak, és a Társulás keretein
belül szervezik meg a szúnyogirtást. A
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott
pályázóval 3 évre köt szerzôdést a Társulás.

A Környezetvédelmi, Mezôgazdasági és
Katasztrófa-elhárítási Bizottság az elôkészítô
munkák után a testület elé terjesztette, hogy
2007. április 21-ére, szombatra tavaszi nagy-
takarítást tervez a faluban. Az általános isko-
la segítséget ígért a szemétszedéshez.

Az Építési, Településfejlesztési Bizottság a
költségvetésben intézményi felújításokra el-
különített keretösszeg felosztására tett javas-
latot:
Tahi Óvoda és konyha felújítására: 

6.000.000.- Ft.

Polgármesteri Hivatal felújítására: 
4.000.000.- Ft.

Sportcsarnok felújítására, karbantartására: 
1.500.000.- Ft.

Iskola nyílászáró cserére, táblavilágítás
kiépítésére: 1.800.000.- Ft.
Népház festés, mázolás, székek áthúzása: 

1.000.000.- Ft.
Népház udvar részleges burkolására: 

1.500.000.- Ft.
Szolgálati lakások festés, mázolására: 

200.000.- Ft.
Futballpálya öltözôépület tetô
hôszigetelésére: 350.000.- Ft.
Futballpálya kerítésépítésére: 350.000.- Ft.

A Képviselô-testület a javaslatot elfogadta.
Tételesen nem szerepel, de a felsoroltakon
kívül az orvosi rendelôre, az orvosi ügyelet
épületére és az un. Pintér-házra is kell még
költeni a ki nem osztott tartalékkeretbôl.

Lezárult a civil szervezetek támogatására
kiírt pályázat, melyre 8 pályázó jelentkezett.
A Kulturális, Sport, Idegenforgalmi Bizottság
a rendelkezésre álló 1.200.000.- Ft elosztását
a következôképpen javasolta: 
Tahitótfalui Lovas Sport Egylet: 150.000.- Ft.
Vox Insulae Sziget Hangja K.E.: 150.000.- Ft.
TETA: 400.000.- Ft.
Együtt Gyermekeinkért Egyesület:

100.000.- Ft.
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: 100.000.- Ft.
TAKI S.E.: 150.000.- Ft.
Tahitótfali-i Tömegsport és Szabadidô
Egyesület: 150.000.- Ft.

A bizottság javaslatát azzal indokolta, hogy
elsôsorban a falu közösségének szervezett
programokat kívánja támogatni, nem a szer-
vezetek mûködését. A Waldorf Óvoda Alapít-
ványának támogatását nem javasolta a bizott-
ság, mert az 1.200.000.- Ft keret kevés arra,
hogy szolgáltatási bevételekkel rendelkezô
alapítványt is támogasson belôle. A Képvi-
selô-testület a bizottság javaslatát elfogadta.

A Képviselô-testület szakértôk javaslatára,
elôzetes vizsgálat alapján döntött a Népház
udvarán álló korhadásnak indult nyárfa
mielôbbi kivágásáról.

A jelenlegi bérlô kérésére a futballpályánál
lévô Sportszár Büfé bérletét a Testület
60.000.- Ft + ÁFA/ hó bérleti díj ellenében 5
évre meghosszabbította.

A Tornacsarnok takarítására szolgáló taka-
rítógép vásárlását engedélyezte a Képviselô-
testület 1.072.388.- Ft. értékben.

Elkészült Tahitótfalu digitális alaptérképe,
mely a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére

áll, az egyszerûbb és hatékonyabb ügyin-
tézést szolgálva.

A volt szennyvíztisztító telep pisztráng-
neveldeként való hasznosítására érkezett
kérelem a Képviselô-testülethez. A Testület
úgy döntött, hogy a jelenleg használaton
kívüli telephelyet 150.000.- Ft.+infláció éves
díjért 10 évre bérbe adja.

A költségvetésben elfogadott útfelújítási
keret terhére két pályázat beadásáról határo-
zott a Képviselô-testület. Az egyik a Bajcsy
Zsilinszky utca felújításáról szól, míg a másik
az Ifjúság u. híd és cukrászda közti járdasza-
kaszának rekonstrukciójához kér támogatást. 

Három magántulajdonú ingatlan esetében
a testület hozzájárult a tulajdoni lapokra
korábban bejegyzésre került, de idôközben
elévült terhelések törléséhez.

A községi ravatalozó ajtajának cseréjét
megszavazta a Képviselô-testület 110.000.- Ft.
+ÁFA összegben.

A tótfalusi óvoda átépítése során a melegvíz
ellátó rendszer is átalakításra került. Az új
melegvíz tároló kapacitása kevésnek bizo-
nyult, így bôvítésre szorul. A kivitelezésre kért
árajánlatok közül az olcsóbb, 393.036.- Ft-os
ajánlatot fogadta el a testület. 

Önkormányzati hírek

Ebben az évben eddig született 6 fiú, 1
leány, összesen 7 gyermek.

Házasságot kötött 3 pár.

Az elmúlt idôszakban haláleset nem

történt.

Helyesbítés

Februári számunkban tévesen jelent meg az
anyakönyvi hírekben az elhunytak között
Szabó Andor Viktor, 49 éves, Nyárfa u. 2.
Helyesen az elhunyt adatai: Szabó

Andor Antal, 49 éves, Hársfa u. 2.

A tévedésért elnézést kérünk. 

Szerkesztôség

Anyakönyvi hírek

Helye: Polgármesteri Hivatal, Tahitótfalu,
Kossuth Lajos u. 4. 
Ideje: május 16. és május 30., szerda,
1700–1800 óráig

Képviselôi fogadóórák

május hónapban
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Tahitótfalu Önkormányzat 2006. évi költségvetés teljesítése 

BEVÉTELEK: (ezer Ft-ban)

1. Állami támogatás, SZJA 342 752
2. OEP finanszírozás 11 541
3. AVOP támogatás 39 555
4. Átvett pénzeszköz 44 338
5. Saját bevételek:

építményadó 64 868
idegenforgalmi adó 583
iparûzési adó 55 649
gépjármûadó 32 327
közterületfoglalási díj 2 891
kamatbevétel 1 548
étkezés térítési díjak 12 863
bérleti díj, lakbér, hatósági díjak 7 843
bírságok, pótlékok 1 019
ingatlan értékesítés 193
mezôôri járulék bevétele 1 359
kiszámlázott ÁFA 3 423
egyéb sajátos bevételek 3 520

6. Fejlesztési hitel
7. Függô bevétel 1 745
8. Osztalék bevétele 4 141
9. Pénzmaradvány 68 605

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 700 763

KIADÁSOK: (ezer Ft-ban)

1. Gazdasági ágazat 126 466
mezôôri szolgálat 2 336
helyi utak fenntartása 24 533
város- és községgazd. 33 251
útépítés 54 068
közvilágítás 12 278

2. Egészségügyi ágazat 55 855
konyha 19 153
segélyek 25 655
védônôi szolgálat 9 651
orvosi rendelô 1 396

3. Oktatási ágazat 236 594
óvodák 68 945
iskola, napközi, népház, tornaterem 150 281
étkeztetés 17 368

4. Polgármesteri hivatal 110 409
5. Közmûvelôdési feladatok 1 764

Rendezvények, Eperfeszt. 13 360
6. Beruházások, felújítások 

intézmények felújítása, bôvítése 1 652
iskola építés, bôvítés 34 530
ügyelet felújítás 1 675

7. Átadott pénzeszközök 
ügyelet, civil szervezetek stb. 27 575

8. Ingatlan vásárlás 18 000
9. Állami támogatás visszafiz. 6 649
10. Függô kiadás -2 281

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 632 248

Bankegyenleg 68 515

Tahitótfalu Önkormányzat 2007. évi költségvetési terve

BEVÉTELEK: (ezer Ft-ban)

1. Állami támogatás, SZJA 310 805
2. OEP finanszírozás 11 500
3. CÉDE támogatás 6 000
4. Átvett pénzeszköz 7 600
5. Saját bevételek:

építményadó 65 000
idegenforgalmi adó 700
iparûzési adó 40 000
gépjármûadó 30 000
közterületfoglalási díj 3 000
étkezés térítési díjak 12 000
bérleti díj, lakbér, hatósági díjak 10 000
mezôôri járulék bevétele 1 300
kiszámlázott ÁFA 2 400
egyéb sajátos bevételek 2 000

6. Fejlesztési hitel 270 000
7. OPTIMA betét 68 586
8. Pénzmaradvány 64 489

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 905 380

KIADÁSOK: (ezer Ft-ban)

1. Gazdasági ágazat 55 647
mezôôri szolgálat 2 320
helyi utak fenntartása 10 000
város- és községgazd. 29 449
közcélú foglalk. 878
közvilágítás 13 000

2. Egészségügyi ágazat 58 277
konyha 20 424
segélyek 26 632
védônôi szolgálat 9 221
orvosi rendelô 2 000

3. Oktatási ágazat 248 354
óvodák 77 353
iskola, napközi, népház, tornaterem 154 001
étkeztetés 17 000

4. Polgármesteri hivatal 102 046
5. Közmûvelôdési feladatok 2 776

Rendezvények, Eperfeszt. 9 000
6. Beruházások, felújítások 12 932
7. Népház felújítása 6 000
8. Iskola építés, bôvítés 33 600
9. Átadott pénzeszközök 

ügyelet, civil szervezetek stb. 15 670
10. Rendezési terv 5 000
11. Gátépítés terv 8 000
12. Ingatlan vásárlás 2 500
13. Ételszállító gk. vásárlás 3 000
14. Kerékpárút terv, pályázati önrész 6 500
15. Tartalék 66 078
16. Fejlesztési célú tartalék 270 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 905 380

Költségvetés 2006–2007.
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Folytatás az 1. oldalról
Állat az állategészségügyi, állatvédelmi,

közegészségügyi, építésügyi és környezet-
védelmi jogszabályok betartásával és a la-
kosság nyugalmának zavarása (zaj, bûz stb.)
nélkül tartható. Az állattartó köteles az állat
tartására szolgáló létesítmény tisztaságát biz-
tosítani, szükség szerint takarítani, fertôtle-
níteni, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról
rendszeresen gondoskodni. 

Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tarta-

ni – szükség esetén megkötve, zárt helyen –,
hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterü-
letre felügyelet nélkül kijutni. Bekerítetlen in-
gatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állat-
tartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a
tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne
hagyhassa el.

A földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfû
virágzását megakadályozni, és ezt követôen
ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig
folyamatosan fenntartani. 

Polgármesteri Hivatal

Az egészségügyi-ellátórendszer átalakítása
mélyreható változásokat hozott országos
szinten, az eddig megszokott beteg beutalási
rendben. Ez idô szerint Visegrád város polgá-
rai 17 különbözô fekvôbeteg ellátó intéz-
ménybe nyernek felvételt, ahol 49 féle orvos-
szakmai csoport, közel ugyanennyi fekvô-
beteg osztályon látja el a betegeket.  (A
www.tahitotfalu.hu honlapon a teljes kórház
lista megtekinthetô.)

A Fôvárosi Önkormányzat Visegrádi

Rehabilitációs Szakkórháza és Gyógyfür-

dôje a falunk rászoruló lakosainak teljes körû
ellátást nyújt a mozgásszervi-, gasztroen-
terológiai-, geriátriai rehabilitáció területén.

Újságunk kérdéseire dr. Bors Katalin fô-
igazgató tájékoztatja olvasóinkat a legfonto-
sabb kérdésekrôl.

Mit kell érteni a rehabilitáció fogalma alatt?
A rehabilitációt az egészségügyi ellátásban

a krónikus ellátási formák közé sorolják és ez
a jogos besorolás azután sok zavart is okoz.
Az orvosi rehabilitáció olyan szervezett segít-
ségnyújtás, amelyet az orvostudomány  nyújt
a mindennapi élettevékenységében akadály-
ozott,  helyzetû embereknek, hogy  önállósá-
gukat részben vagy egészében visszanyerjék,
és képessé váljanak a családba, munkahelyre,
társadalomba való beilleszkedésre.

A rehabilitáció mindig csapatmunka. A csa-
pat tagjai a rehabilitációs szakorvosok és
egyéb specialisták. Szakkórházunk orvosai-
nak mindegyike több szakvizsgával is rendel-
kezik, 60 százalékuk rehabilitációs szakorvos.
Milyen építészeti és tárgyi eszközök szol-
gálják a gyógyulást?

A fôépület két emeletes, négy rehabilitá-
ciós osztályt foglal magába, az ágyak száma:
230. A közlekedés akadálymentes, az emele-
tek között lift szállítja a betegeket. A kórter-
mek többsége háromágyas. A páciensek ké-
nyelmét társalgó, büfé, terasz és egy hatalmas
park szolgálja. 

Medencénkbe a lepencei gyógyvíz került
bevezetésre, intézetünket a rendelkezésre

álló feltételek alapján 2006-ban gyógyfürdôvé
minôsítették. 

Jelenleg a kórtermek tíz százaléka emelt
komfortfokozatú, ezen ágyak is csak érvé-
nyes beutalóval vehetôk igénybe részleges té-
rítés ellenében. Teljes térítés mellett vehetik
igénybe szolgáltatásainkat a nem biztosított
betegeink, külföldi vendégeink. 
Melyek a fekvôbeteg beutalás feltételei?

A szakkórház rehabilitációs fekvôbeteg
ellátásában Visegrád város lakói prioritást él-
veznek, a falu területi ellátási körzetünkbe
tartozik. A beutalást kezdeményezheti a házi-
orvos, illetve a fekvôbeteg osztály profiljának
megfelelô szakképesítéssel rendelkezô szak-
orvos is. Továbbra is módunk van az ország
minden részérôl felvenni rehabilitációra
szoruló betegeket, de ehhez a beutaló orvos-
sal elôzetes írásos egyeztetés szükséges.
Milyen szakrendeléseket mûködtet a szak-
kórház?

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, a la-
kosok számára teljes körben rendlekezésre
álló járóbeteg-ellátó munkahelyeinket, és a
legfontosabb tudnivalókat. A játóbeteg-ellátó

Figyelem!

Visegrádi rehabilitációs szakkórház,

a mi kórházunk…

Az Eperfesztivál lebonyolítására kiírt pá-
lyázatra öt ajánlat érkezett.

Minden pályázat megfelelt a kiírásnak. A
Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság
– több szempont figyelembe vétele után – a
második legjobb árajánlatot javasolta elfo-
gadásra a Képviselôtestületnek. A testületi
szavazás eredménytelen volt és így a pályázat
is. Az eredménytelen ülést 2 rendkívüli ülés
követte újabb ajánlakéréssel a pályázók kö-
zül, majd döntéssel a nyertesrôl. A nyertes a
FESTZONE  Kft lett 4,1 millió Ft-os ajánlattal.

Eperfesztivál 2007.

Várady Szabó Mihály tragikus halála miatt
idôzközi polgármester választásra került sor
április 15-én Leányfalun. A szavazás ered-
ményes volt, a választásra jogosult 2 531
polgár közül 856 fô vett részt a szavazáson.
A négy induló közül nagy fölénnyel (612
szavazat) Nyíri Csaba került ki gyôztesen.

Községünk önkormányzata ezúton is
eredményes munkát, sok sikert kíván Nyíri
Csabának, Leányfalu megválasztott pol-
gármesterének!

Polgármester

választás Leányfalun

helyek igénybevételéhez családorvosi beu-
taló szükséges. Gyógyfürdôvé nyilvánításunk-
kal lehetôség nyílik arra is, hogy mozgásszer-
vi betegségben szenvedô járó betegek köz-
vetlenül is hozzájussanak gyógyfürdôjegyek-
hez, a kórházi (reumatológiai, rehabilitációs)
szakambulanciákon, és fürdôjeggyel a páci-
enseink igénybe vehessék szolgáltatásainkat
a vízalatti csoportos gyógytorna, súlyfürdô,
gyógymasszázs, iszappakolás, vízalatti vízsu-
gármasszázs, szénsavas fürdô területén.

Budai Mihály

Ambulanciák rendelési rendje  2007.04.01-tôl
Ambulancia Vezetô orvos Heti Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Mellékszám

óraszám
Rheumatológia Dr. Bors Katalin 2 14:00-16:00 1015 vagy 1051

Dr. Krunity Xénia 7 07:15-08:45 07:15-08:45 07:15-08:45 07:15-08:45 07:15-08:15 1015 vagy 1051
Dr. Kinda Ildikó 3 09:00-12:00 1015 vagy 1051
Dr. Sárosi Kriszta 3 13:00-16:00 1015 vagy 1051

Rehabilitáció Dr. Fábián Ilona 1 12:30-13:30 1015 vagy 1051
Dr. Telkes Zoltán 1 09:00-10:00 1151

Rehabilitáció,
ortopédia Dr. Milák Ágnes 2 11:00-13:00 1015 vagy 1051

Dr. Gradsack Mária 2 11:00-13:00 1015 vagy 1051
Belgyógyászat Dr. Jánosházi László 2 12:00-13:00 12:00-13:00 1156 vagy 1021

Dr. Pál Magdolna 2 09:00-10:00 09:00-10:00 1064 vagy 1233
Gastroenterológia,
endoszkópia Dr. Pál Magdolna 7 8:00-15:00 1064 vagy 1233

Dr. Huszár Sándor 7 8:00-15:00 1063 vagy 1112
Röntgen,
ultrahang Dr. Puchner Krisztina 2+5 8:00-11:00 8:00-10:00 8:00-10:00 1074
Labor, vérvétel Dr. Tanislav Erzsébet 4 7:40-9:00 7:40-9:00 7:40-9:00 1052
Pszichoterápia Szikriszt Éva 8 14:00-18:00 14:00-18:00 1046

A fölösleges várakoztatás elkerülése érdekében  a diagnosztikai vizsgálatokhoz a közvetlen munkahellyel, ill. a
diszpécserrel történô elôzetes idôpont-egyeztetés szükséges. Központi számunk: 06-26-801-700
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Néhány gondolat Ignotiustól Vajda

Jánosról:

Vajda Jánosnak annak kellett volna len-
nie, aki Kiss József nem lehetett, aki Ady
Endre lett. Kevés népnek volt meg a sze-
rencséje, hogy, mint a németnek, legnagy-
obb költôi egyben nevelôi is legyenek. Ez
nem oly csekély dolog, aminônek látszik.
Nevelni a népeket sok mindenre kell:

kezdve az emberségen, a politikán át, fel a
tudományokig százfélére. S mint a gyerek-
nek, a népnek is legjobb nevelôje a minta,
ami gyanánt a szeretett nevelô áll elôtte…

A hû nemzetnapszámos

Beteg vagyok, - ejh - bú, panasz mit ér?
Míg volt erôm, szolgáltam a hazát.
Most már nincs, ergo nincs napszám,
kenyér.
Nos hát, mi jogon élni is tovább?

Ásd meg sirod! nincs hátra már egyéb.
Csakhogy ne itt: túl a határokon;
Mert elijed a késô ivadék...
Idegen föld takarja el porom.

Hogy elfeledd, jól elfeledd, hazám!
Szomorú élettörténetemet;
Így tán akad még, aki igazán,
Önzetlen, mint én, eztán is szeret...

Húsz év mulva
(Gina emlékkönyvébe)

Mint a Montblanc csucsán a jég,
Minek nem árt se nap, se szél,
Csöndes szívem, többé nem ég;
Nem bántja újabb szenvedély.

Körültem csillagmiriád
Versenyt kacérkodik, ragyog,
Fejemre szórja sugarát;
Azért még föl nem olvadok.

De néha csöndes éjszakán
Elálmodozva, egyedül -
Mult ifjuság tündér taván
Hattyúi képed fölmerül.

És ekkor még szivem kigyúl,
Mint hosszu téli éjjelen
Montblanc örök hava, ha túl
A fölkelô nap megjelen...

Emlékezés  a 180 éve született Vajda Jánosra 

(Pest, 1827. május 7. - 1897. január 17.)

A száz éve született Dsida Jenô. Ebben a
rövidre szabott életben Dsida aktívan
bekapcsolódott az erdélyi magyar iro-
dalom keringésébe. Már fiatalon jelentôs
költônek tartották pályatársai is. A legerô-

sebben a neokatolicizmus hatott rá, 1933-
ban megjelent Nagycsütörtök címû verses-
kötetében mindez világosan nyomon kö-
vethetô. E kötet több darabja mély együtt-
érzéssel fordult a szenvedô emberek, a
kisemmizettek felé, s ezeket az élményeit
árnyaltan, evangéliumi szelídséggel közve-
títette.

M.G.

Dsida Jenô: Pünkösdi várakozás

Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.

Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!

A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idô!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!

Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet

Emlékezés Dsida Jenôre (1907 -1938)

Folytatás az 1. oldalról
senior 3500 Ft, elônevezés esetén 3000 Ft.
A nevezési díj tartalmazza az ebédet is!
A program: 

8.45-tôl-9.45-ig nevezés, bemelegítés.
10.00 verseny kezdete.
14.00 ebéd
15.00 eredményhirdetés
A helyszínen BÜFÉ üzemel!
A versenyen mindenki saját felelôs-

ségére vesz részt!!!

Elônevezni 2007. május 9-én 20.00 óráig
lehet!

Május 23-án (szerda) 00:00-21:00 óra

között – A kihívás napja hamar meghono-
sodott szerte a világon. Magyarországon
1991-ben rendezték meg elôször. A kihívás
napját ma már a Magyar Szabadidôsport
Szövetség rendezi a Nemzeti Sporthivatal
támogatásával, azzal a céllal, hogy minél
többen kapjanak kedvet a mozgáshoz és az
egészséges életmódhoz. Május utolsó
szerdáján ezért 0 órától este 9 óráig folyam-
atosan számoljuk, hányan végeznek aktív
testmozgást legalább 15 percen keresztül
Tahitótfalun.
Helyszíneink: Tahitótfalu Sportcsarnok – Nép-
ház (Bajcsy Zsilinszky út 2.), Tótfalu focipálya
és pihenôpark, Tahi és Tótfalu Duna-part!

Programok:

Foci, röplabda,  kosárlabda, ping-pong, bi-
ciklizés, atlétikai versenyek, váltóverse-
nyek, sportvetélkedôk!
Részletek a plakátokon!
Információ: Mengyi Gábor
Tel: 30/685-9914

Május 26-án (szombat) – Hagyomány-

ôrzô kör filmvetítése.

Helyszín: Tahitótfalu Népház (Bajcsy
Zsilinszky út 2.)
Idôpont: 18:00-tól
Téma: Beszélgetés Sipos Mihályné Sille
Lídiával 

2007. májusi programok
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Sipos Mihályné Sille Lídia

Lidi néni a korábbi találkozásaink során
életének különbözô idôszakairól színes,
kedves történeteket elevenített fel. Úgy
gondoltuk, visszaemlékezéseit megosztjuk
az olvasóval.

Szülei, Sille Dániel és Molnár Eszter a mai
Gábor Áron utcában laktak. A ház egykor a
nagyapáé, Sille Jánosé volt. Zsúpfedeles,
falaljás (verandás), kettô szobás, konyhás,
szabadkéményes épület volt. A ház udvarán
1942-ben kábel kutat készíttettek Oláh
Imrével és Gille Józseffel. Édesapja nyolc
hektáron gazdálkodott, valamint negyven
évig a Gázgyárban is dolgozott.

Lidi néni elmesélte, hogy édesanyja meg-
álmodta születését. Negyven éves volt már,
amikor áldott állapotba került vele, már
„nem ragaszkodott hozzá”. Azt tanácsolták
neki, hogy vigyen be egy szakajtó lisztet. A
szakajtó helyett egy zsák búzát emelt, amit a
nagymama észrevett. Megfenyegette leá-
nyát, hogy csendôrökkel viteti el, ha nem
hagyja abba a zsák emelgetését. Édesanyja
imával kért bocsánatot az Istentôl cseleke-
detéért. Még aznap este álmában, kopor-
sóban ülô, fehér ruhás kislányt látott, aki
fehér szôlôt csipegetett a kötényébe. Egy
hang azt mondta édesanyjának: „Ennek
akarsz koporsót? Egykor ez lesz a gond-
viselôd!” A hangnak igaza lett, Lidi néni
késôbb egész családjának támaszává vált.

Nehéz gyermekkora volt, korán munkába
fogták idôs szülei. A kor szokása szerint
libák ôrzésével bízták meg ôt is. A munka
mellett azért a kislány mindig megtalálta a
játszás lehetôségét. Az akkori gyerekek,

lakhelyük szerint a Kistöltéshez, a Lójárás-
hoz, vagy a Nagytöltéshez vezették le a
rájuk bízott libákat. Ô a Nagytöltéshez járt
sokadmagával. Szecsei Juli, Bencsik Ilona,
Julis és Borcsa, Tóth Annus és Maris, G.
Szalai János, Mák Jani és Tóth Öcsi is ott
ôrizte a libákat. Sokat fürödtek a Karajban,
de a gyerekek a mélyebb részekbe is beúsz-
tak. A szülôk, hogy a fürdôzéseket megaka-
dályozzák, a gyerekek ruháit szorosra var-
rták, hogy ne tudjanak kibújni belôle. A kis-
lánynak dolga akadt Somodi Mihály csôsszel
is, mivel a „kárban” levô libákat el akarta
venni. Az erôvel visszaszerzett libák miatt
estig állt az Átfolyónál a vízben, mert félt a
csôsz verésétôl. A gyerekek menyasszony-
vôlegényt is játszottak. A játékban vôlegénye
Rezsnyik Ferenc volt. A kis menyasszony a
vasárnapi ruháját vette fel, az összekoszolt
ünnepi ruha következményeit viselnie kel-
lett. Szigorú volt az édesapja, batyut kötött
a hátára és azzal zavarta el a háztól. Addig
nem is mehetett haza, amíg édesapja el nem
aludt. Libapásztorként a Zsidó árvaházban
elszállásolt, a Dunához fürdeni lejáró tiszti-
iskolásoktól egy nótát is tanult. Dallamára
már nem emlékszik, de a szövegére igen:
„Tahiban a híd alatt folyik a Duna, oda-
járunk tisztálkodni minden nap. Tahiban
élni olyan csodás, mert néha van egy kis
eltávozás. Kibírható itt az élet, mert nincs
közöttünk búval-bélelt.”

Pethô tanítóék tôlük hordták a tejet. A
szigorú Tanító úrtól egyszer kikapott. Ki-
lenc évesen azt hitte, hogy nem kell menni
iskolába a farsangi bál idején. A kis gyerek az
öreglegényt, Beta Jánost hívta táncolni.
(Öreg legénynek számított az a fiatalember,
aki már a huszonöt évét betöltötte, de még
nôtlen volt. Lányokat 18-20 éves koruk után
már vén lányoknak hívták.) Egyik osztály-

társa elárulta az iskolában, hogy miért is
hiányzik a kis bálozó. Pethô tanító másnap
tenyeressel és a hátsó padba zavarással (a
rossz tanulók ültek ott) büntette a meg-
tévedt gyereket. Jó tanuló lévén késôbb a
Tanító úr megkereste a szüleit, hogy enged-
jék lányukat polgári iskolába. Édesapja csak
azt válaszolta: „Akkor ki dolgozik.”és ezzel a
továbbtanulásról több szó nem esett.

Sokan akartak udvarolni Lidi néninek.
Egyik nap hazafelé tartva azért imádkozott,
hogy az isten azt adja meg neki, akit neki
szánt. Leendô férje köszönt rá, este a kis ka-
pujukban várta a legény. Sipos Mihály há-
rom évig udvarolt ezután. A legények akkor
nem voltak „puszipajtások” mondta Lidi né-
ni, vôlegénye két év udvarlás után kérte
meg, hogy karon foghassa. 1949-ben háza-
sodtak össze. Mesélônk mosolyogva emlé-
kezett vissza, hogy Fejes István mindig azt
mondta neki, hogy ô volt a faluban az utol-
só paraszt menyasszony. Fátyol nélkül, tor-
nyos koszorúval a fején, fehér brokát se-
lyemruhában ment férjhez. Férjének azt a
feltételt szabta az esküvôre, hogy fényes
szárú csizmát és csizmanadrágot viseljen. A
menyasszony csikorgó cipôjének elkészít-
tetését a vôlegénynek kellett állnia, a koszo-
rú készíttetését Lidi néni vállalta át a vôle-
gényétôl. Az volt a szokás, hogy mindig az
a fél kérte ki a másikat a szülôi háztól, ahová
a fiatalok lakni mentek. Mivel az új házasok
Lidi néni szüleihez költöztek, így Lidi néni
kérte ki férjét. Ma is el tudja mondani a ver-
set. Az esküvôi menetük az alábbiak szerint
állt fel. Legelôl ment Németh József vôfély,
Sille István násznagy és a vôlegénye. Utánuk
mentek a férfiak, akiket Lidi néni kérésére
a cigányzenekar követett. Mögöttük párban
karonfogva ment a menyasszony, a rózsa-
szín ruhába öltözött koszorúslányokkal. Lidi

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és most
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néni esküvôjén Hajdú Julianna, Németh Júli-
anna és Surján Erzsébet voltak a koszorús
lányok. Az esküvôi menetet az asszonyok
zárták. 

1966-ban bontották el a szülôi ház elejét
és építették fel új otthonukat. Késôbb az
öreg ház hátsó részét is lebontották. Férje a
Gázgyárban dolgozott, Lidi néni mindig a
földeket tartotta rendbe. Minden mezôgaz-
dasági munkát el tudott végezni, kivéve a
szántást és a kaszálást. 

Férjével megélhették 50. házassági évfor-

dulójukat. Két gyermekük, Lídia és Júlia
szép ünnepséget rendezett az évfordulóra.
A ma már párja nélkül élô Lidi néni Eszter,
Marci és Zsolt unokája szeretetének örül,
Zsolt unokája három dédunokával ajándé-
kozta meg. 

A beszélgetés végén elmondta, boldog,
hogy családja nagy szeretettel veszi körül.
Az Úristentôl azt kéri, hogy családjának sok
erôt, békességet, türelmet adjon. Az ifjúság-
nak azt üzeni: „Higgyenek az Úrban, mert
benne nem csalatkozhatnak”.

Köszönjük a beszélgetést!
2007. május 26-án 18 órai kezdettel vetít-

jük le a teljes beszélgetést. Megtudhatják
majd, hogyan tûnt el 5 kg kockacukor,
miért lett vajjal felkenve a földes szoba.
Megismerhetik a kikérô verset, férje nótáit,
édesapja tanácsait, hogyan vettek téglát a
ház építéséhez, mi az a tüled és hosszúszár,
kinek mondták egykor csere-hajsz, hogy
adta el Lidi néni az ijedôs, telitalpú csikót.
A vetítésre szeretettel várunk minden ér-
deklôdôt.

Kindl János plébános, a katolikus tem-
plom Historia Domusában (Háztörténeté-
ben) a következôket jegyezte fel: 

1909. november 12-i bejegyzés: „A no-
vember 11. és 12.ike közötti éjfél tájban
óriási szélviharban kiütött tûzvész elham-
vasztotta a község alsó részét a „csurhéti”
töltésektôl lefele esô házakat az egész
„czigányhegy”, -és az ezt határoló felsô
utczával együtt. 50 lakóház esett a lángok
martalékává.

A tûzet Gríll András részegségében okoz-

ta boszuból, mivel anyja nem adott neki
pénzt a további lumpolásra. Ezt ô be is
ismerte s érte 6 évi fegyházra lett ítélve. –„

1933. február 2-i bejegyzés: „Mai napon
este 7-óra tájban kigyulladt özv. Rajos
Istvánné istálója, benégett 2 drb tehén, 2
drb borju és egy drb ló. A másik lónak a
szeme égett ki. Nem lehet tudni gondat-
lanságból-e vagy bosszúból keletkezett a
tûz. Belülrôl gyulladt ki s az állatok a füst-
ben megfulladtak. Úgy a ház, mint a
szarvasmarhák biztosítva voltak.

Kevés volt a víz, mert a kútak kiapad-
tak, a Duna széli part be volt fagyva.”

1933. február 6-i bejegyzés: „Ismét este 7-
óra tájban tûz gyulladt ki a mult napok-
ban történthez hasonlóan. Az istáló gyul-
ladt ki Liptai István házánál belülrôl. Itt is
benégett egy drb. ló és 1 drb tehén. Nem
lehet tudni gondatlanság forog-e fön, v.
szándékos gyújtogatás.”

A bejegyzéseket eredeti formában és
helyesírással közöltük.

Köszönjük Gellért atyának a közlés enge-
délyezését.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Himnusz a szentlélekrôl

Ó, Isten lelkének
tüze, minden
teremtmény életének élete,
szent vagy, ki a formákat élteted!...

Ó, tiszta forrás, akiben pldázható,
hogy Isten
maga köré gyûjti az idegent
s megkeresi az elveszettet....

Általad felleg árad, levegô
röpül, átivódik a kô,
vizek folyókat öntenek
és zölt pompát izzad a barna föld...

Dicsôség hát neked,
ki a dicsôség hangja
s élet öröme vagy;
remény és erôs becsület,
s fényességgel fizetsz!

Így köszönti Isten Lelkét a középkor
nagy misztikusa, Bingeni Szent Hildegard.

A lélek tûz, víz, szél, de legfôképp szere-
tet. Megtisztít, világít, vezet és tanít.
Mindent betölt, mindenütt jelen van.

Rajtunk áll hogy engedjük-e mûködni
bennünk és közöttünk.

Gellért atya

Öröm és remény...

2007. április 14-én szombat délután
megtelt a római katolikus templom ének-
lést szeretô emberekkel. Vénusz Gellért
atya kedves köszöntése után az énekkarok
szolgálata következett: elôször a visegrádi
Szent János templom kórusa énekelt
Németh Tamás karnagy vezényletével.
(Mozart: Mise részletek, Gounod: mise
részletek) Másodikként Ott Rezsô karve-
zetô irányításával a dunabogdányi Cecília
Kórus lépett fel. (Bárdos, Bach és mások
húsvéti énekkari feldolgozásai) A vendé-
gek sorát a békásmegyeri német nemzeti-
ségi Braunhaxler Énekkar Egyesület zárta.
(Schubert: Heilig, heilig, Verdi: Búcsú az
otthontól, Anonim: Vater Unser) Karveze-
tôjük ugyanaz a Zákányi Bálint, mint az
utolsóként fellépô, házigazda Szigeti Öku-
menikus Énekkaré. (Bárdos: Tiszta pata-
kod, Orbán: Prédikátor-ének, Kodály:
Stabat mater…) Az énekkari találkozó

befejezéseként a kb. 75 fôs összkar közös
énekként Bárdos Lajos: A tábortûznél c.
kórusmûvét énekelte el. Mivel a kórus-
találkozók nem csak arról szólnak, hogy a
megjelenô énekkarok meghallgatják egy-
mást, hanem beszélgetésbe is elegyednek
egymással – mert igazán jóízûen a fehér
asztal mellett lehet beszélgetni – ezért
szeretetvendégségbe invitáltuk vendége-
inket. A templom után az iskola ebédlôjét
is benépesítettük: jó volt látni, ahogy a
kórusok tagjai jóízûen beszélgetnek és
fogyasztanak a gazdagon terített asztalok
mellett.

Szeretnék köszönetet mondani Vénusz
Gellért atyának és a katolikus gyülekezet-
nek, valamint az általános iskolának, hogy
a helyet biztosították számunkra. Köszö-
nöm a Szigeti Ökumenikus Énekkar tagjai-
nak és a segítô rokonoknak, ismerôsök-
nek, hogy adományaikkal, munkájukkal
hozzájárultak a kórustalálkozó és a szere-
tetvendégség lebonyolításához.

Szabó Judit

II. Dunakanyari Ökumenikus

Kórustalálkozó - Tahitótfalu

Tüzek Tahitótfaluban.



Az idén im-
már 8. Eperfesz-
tiválját rendezi
meg Tahitótfalu
Község Önkor-
mányzata. Kí-

vánjuk, legalább akkora sikerrel, mint a
korábbiakat! Az Eperfesztivál programjai
sokszínûek voltak, szinte mindenki talált az
érdeklôdési körének megfelelôt, mégis a
populáris mûsorkavalkádból hiányzott,
hiányzik valami. Reméljük, vannak még
mások is, akik így érzik, és örömmel veszik
kezdeményezésünket: az EPERART-ot.

Szeretnénk az Eperfesztivál fô vonulata
mellett egy szerényebb, csendesebb, inti-
mebb és meghittebb kikapcsolódási

lehetôséget nyújtani az idelátogatóknak,
mindezt úgy, hogy ne ütközzünk a fesztivál
fôprogramjaival. A Vox Insulae Sziget
Hangja Közhasznú Egyesület a tahitótfalui
keresztyén/keresztény egyházakkal és az
Önkormányzattal, mint fôszervezôvel
karöltve szervezi EPERART elnevezésû pro-
gramsorozatát az Eperfesztivál napjain:
június 8-9-10-én. Helyszínül a tahitótfalui
római katolikus-, baptista- és református
templomok szolgálnak. Akik igent mondtak
felkérésünknek: Szvorák Katalin nép-
dalénekes, a budapesti Albert Schweitzer
Kórus, Kobzos Kiss Tamás koboz- és lant-
mûvész. Tervezünk még képzômûvészeti és
karikatúra kiállítást is.

A részletes programkínálat az Eper-
fesztivál plakátjain, az EPERART szórólap-

jain és Tahitótfalu honlapján hamarosan
olvashatóak lesznek. 

Sok szeretettel várunk minden érdek-
lôdôt!

Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület. 

Info: szigethangja@dunainfo.net
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2007. május 12-én 18.00 órától Megseb-

zett ünnep címû film vetítése és kötetlen
beszélgetés a meghívott vendégekkel.

2007. június 02-án 18.00 órakor a
„Horthy” film vetítése és beszélgetés a
meghívottakkal.

Minden érdeklôdôt szeretettel vár a
Fidesz helyi szervezete

Filmvetítés a Népházban

Budapestrôl jöttem autóval, amikor fel-
tûnt, hogy milyen sok autó jön velem
együtt. Gondoltam Szentendrénél majd el-
kanyarodnak, de nem így történt. Így azután
a Hôsök teréig sikerült lépésben jönnöm és
nagy nehezen leparkolnom. Innen aztán a
református templom felé vettem az irányt,
ahol már igen sokan foglalták el a helyüket
a kezdésre várva. 

Mivel a templom fôbejáratánál álltam, így
láttam, amikor Szénási László tiszteles úr,
mint házigazda terelgette a bejárat felé
Makkai Lilla nagytiszteletû aszszonyt, Illés
Lajos özvegyét, Kisoroszi református
lelkipásztorát, valamint a fellépôk népes
táborát: Zvorák Katát, Homonyik Sándort,
Tolcsvay Bélát, Varga Miklóst és nem utol-
só sorban a Cantus kórus tagjait. A fellépô
mûvészek többségéhez személyes
ismeretség fûz, így aztán megfelelôképp
üdvözöltük egymást. Elmondták, hogy na-
gyon izgulnak, hiszen különleges helyen
fogják elôadni Illés Lajos három tételbôl álló
örökérvényû mûvét. Megjegyzem, ideális
volt a hely megválasztása, hiszen a templom
páratlan akusztikája, és befogadóképessége
messze felülmúlta a Sportcsarnokét.

Este hat órakor a zsúfolásig megtelt temp-
lom közönségét a tiszteletes úr köszöntötte.
Nyitó szavaiban megemlékezett Illés Lajos-
ról a Kossuth díjas zeneszerzôrôl, Illés Lajos-
ról a hívô emberrôl, a Kisoroszi gyülekezet
kántoráról, majd zárásképp felkérte a mûvé-
szeket a Magyar ének elôadására.

És ekkor, itt Tahitótfaluban, a református
templomban elkezdôdött a csoda. A disz-
krét zenei aláfestés és a mûvészek zseniális
produkciója ámulattal töltötte el a nagyér-
demût. Majd’ két óra fantasztikus élmény-
ben részesültek mindazok, aki eljöttek,
hogy jelenlétükkel tisztelegjenek a zene-
szerzô emlékének. 

Az elôbb csodát írtam. Igen. Csoda maga
a mû, csoda maga az ember, aki ezt megal-
kotta, csoda az összes vers, mely a dalok
alapjául szolgált, csoda az is, ahogyan ez a
mû elkészült. Csoda, ahogy Jézus feltá-
madásának ünnepe után egy héttel a temp-
lom falai között zenébe öntött imádság
csendült fel Magyarországért, azért a Hazá-
ért, melyet Szent István Szûz Máriának aján-
lott fel. És ebben minden benne van, ami
bennünket ideköt. Magyar ének – magyar
lélek. Lajos bácsi (elnézést minden kedves
olvasótól, de azért vettem a bátorságot,
hogy így nevezzem, mert személyesen is
ismertem ôt), tisztában volt vele, hogy e
népnek lelke a dalos kedvébôl fakad. Amed-
dig lesz egyetlen leányka, aki jókedvvel
énekel, addig e népnek lesz lelke, lesz múlt-
ja és lesz jövôje.

Ilyen gondolatok cikáztak a fejemben,
miközben hallgattam a mûvet. 

Talán pont ezért íródott? Hogy gondola-
tot ébresszen? Úgy vélem, hogy igen. Ha
más fejében is megfordult hasonló gondo-
lat, akkor elérte a célját.

Isten házába mentünk, hogy a magunk
módján búcsúzzunk el egy zseniális ember-
tôl, egy legendától, aki a Magyar Zenei
Pantheon vitathatatlanul egyik legnagyobb
alakjává lett, mégis egy szerény, Istenfélô,
az emberi lelket a zene által magasztaló,
nemzeti öntudatát soha fel nem adó fér-
fiútól. Azt hiszem mindazok nevében mond-
hatom, akik ott voltak: Isten veled Lajos
bácsi! 

Végül pedig álljon itt, mindazoknak a
neve, akik nélkül az Emlékest nem jöhetett
volna létre:

Törökné Kelemen Ildikó képviselôasz-
szony, aki kitalálta, koordinálta, Tahitótfalu
Önkormányzata, aki felvállalta, a tahitótfalui
református gyülekezet, aki a templomot a
rendelkezésre bocsájtotta és az est házigaz-
dája lett, Makkai Lilla tiszteletes asszonynak,
Illés Lajos örököseinek, hogy hozzájárultak
a mû elôadásához, a Tegyünk Együtt Tahi-
tótfaluért Közhasznú Alapítványnak a lebo-
nyolításban való segítségért, Dr. Magyar
Gábor képviselô úrnak, a Kulturális bizott-
ság elnökének a hangosításért.

Mégegyszer köszönjük mindenkinek, aki
eljött leróni a tiszteletét, a Bethesda Gyer-
mekkórháznak adott adományokat és hogy
jelenlétükkel emelték az est fényét.

Képiró Gábor

„Hogyha majd ember kell a gátra…” 

Illés Lajos emlékest – Magyar ének Tahitótfalun

EPER-ART avagy az

Eperfesztivál árnyékában
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Továbbra is tartjuk a 3. helyezésünket,
elônyünk az üldözôkkel szemben 5 illetve 7
pont. A 2. hely sajnos már 8 pontra van,
mivel a hazai rangadót elbuktuk a Pomáz
ellen.

Nézzük az eredményeket!
Perbál – Tahitótfalu 1-1 (1-0) Gól:

Batári Cs.

Az ellenfél nagyon sportszerûtlen módon
rávitte a mérkôzést a felázott földes tar-
talékpályára, ôk tudták, miért…

Tahitótfalu – Piliscsaba (3-0) (1-0) Gól:

Batári Cs. (2), Balázs Á.

Fontos gyôzelem volt, hiszen az ellenfél a
sarkunkban volt a 4. helyen. Batári Csaba
második gólja élményszámba ment, elké-
pesztôen nagy gólt rúgott!

Kisnémedi – Tahitótfalu 3-0 (1-0)

Nagyon tartalékosan tudtunk csak feláll-
ni, ráadásul, ahogy hallottam, a bíró nem
biztosított egyenlô feltételeket, már a 20.
percben kiállították Virok Viktort.

(Jómagam és Batári Csaba a „Turóczi Béla
Nemzetközi Ifjúsági Emléktornán” vettünk
részt a Pest megyei ifiválogatottal, mindket-
ten edzôként. Veretlenül nyertük a tornát,
szomorúan, de büszkén emlékeztem édes-
apámra.)

Tahitótfalu – Pomáz 0-2 (0-0)

Igazi rangadó volt, amelyben saját magun-
kat vertük meg. Mindkét félidôben 2-2 gól-
helyzetünk maradt ki, míg az ellenfél hely-
zet nélkül rúgott 2 gólt, mindkettô elkerül-
hetô lett volna. Ellenfelünk megérdemelten
gyôzött, mivel sokkal fegyelmezettebben
játszott.

Püspökhatvan – Tahitótfalu 0-7 (0-2)

Gól: Farkas K. (3), Váradi Cs. (2),

Czifferi T., Szabó N.

A meccs elôtt arról beszéltünk, hogy 10
heti veretlenség után (utoljára október ele-
jén kaptunk ki, épen a Püspökhatvantól) 2
vereség is becsúszott, nagyon kell vigyázni a
3. helyünkre. Ezen a napon  – mint ahogy az
elmúlt két mérkôzésen is – 5 meghatározó
játékosunk hiányzott, de most rendkívül fe-
gyelmezetten, taktikusan játszottunk, ráadá-
sul végre a gólhelyzeteink felét értékesíteni
is tudtuk.

Farkas Kálmán mesterhármassal indított,
Szabó Norbert középhátvédként tanári mó-
don játszott, Czifferi Tamás zseniális labdá-
kat adott társainak, Váradi Csabánál pedig
végre megtört a jég: hosszú idô után ismét a
kapuba talált, kétszer is. Nagyszerû gyô-
zelem volt a meccs elôtt még 5. helyezett
otthonában.

Turóczi Csaba

Edzô

Focihírek

Mint arról már hírt adtunk, idén nyáron
ismét felkerekedünk, és felfedezzük hazánk
egy varázslatos táját. 2007 június 21-27-ig

a Balaton közelében nyaralunk. Elsô szállá-
sunk Tótvázsonyban, a Balaton-felvidék
egyik csendes településén lesz. Innen kiin-
dulva fedezzük fel a környék nevezetessége-
it, városait, a nagyvázsonyi várat, Tihanyt,
Veszprémet, Balatonfüredet. Utunk máso-
dik állomása Lengyeltótiban lesz, ahol cso-
dálatos környezetben pihenhetünk. Innen
indulva fedezzük majd fel Somogy apró
nevezetességeit és Balatonlelle, Balatonbog-
lár térségében a déli partot. Reméljük, igazi
nyári idôt fogunk ki, így a fürdôruhák sem
maradnak szárazon. A tábort minimum 25
fô jelentkezése esetén tudjuk megrendezni.

Jelentkezés és további információ: 
Balogh Zsolt (70/7721788), Vaczó Zoltán

(30/3386805)

Iskolai nyári tábor

2007. április 20-án 18:00 kezdettel jóté-
konysági sportgálát szervezett Tahitótfalu
Önkormányzata, a Tegyünk Együtt Tahitót-
faluért Alapítvány és a Kisoroszi Judo Kung-
fu.

Az érdeklôdôk számos látványos produk-
ciót láthattak. 

A résztvevôk támogató jegyeikkel a Szent
János Kórház Gyermektraumatológiáját se-
gítették. Köszönjük mindenkinek, hogy je-
lenlétével és támogatásával segítette a ren-
dezvényt.

M. G.

Sportgála

...indul Tahitótfaluban 2007. május 18-tól.
A klub célja az ismeretterjesztés egészséges
életmódról, táplálkozásról, természetes gyógy-
módokról, valamint egészségmegôrzési ta-
nácsadás. Minden hónap harmadik péntekjén
17:30-tól 19:00 óráig  a Nyugdíjas klub-épüle-
tében tartandó foglalkozásainkon teázás, be-
szélgetés mellett  érdekes elôadásokat hallgat-
hatunk meg. Közös élmény-programokkal is
színesítjük klubunk életét. A klubfoglalkozá-
sok és elôadások mentesek bármilyen kereske-
delmi illetve marketing jellegtôl. Az elôadások
anyagából néhányat megemlítenék: 
– Egészségtudatos táplálkozás és életmód;  
– Böjt, diéta – hogyan?; 
– Sport, mozgásterápiák; 
– Kolostori gyógyászat, gyógynövények,

aromaterápia; 
– Masszázs; Akupresszura; Talpmasszázs; 
– Homeopátia;
– Kineziológia; Hang- fényterápia; 
– Hidroterápia, gyógyfürdôk; 
– Korunk népbetegsége  az allergia;  
– Küzdelem a daganatos betegségek ellen; 
– Hit és gyógyulás; 
– Gyógyító mûvészet, stb.

Szívesen várom minden kedves érdeklôdô
jelentkezését, valamint „szakmabeliek”-et,
akik szívesen tartanának elôadást számunkra
az érintett témakörökben.

Az elsô elôadás  2007. május 18-án 17:30-kor
lesz a Népházban. Témája: Egészséges életrit-
mus – egészségmegôrzés és életvezetés.

További információ:  70-6142359 vagy (26)
385-090 számon Osvald Erika szervezônél.

Natura egészséges

életmód klub... 

Az Együtt Gyermekeinkért Egyesület szer-
vezésében ismét Gyermeknapi Juniális lesz
községünkben 2007. június 02-án, szombat-
on. Sok szeretettel várunk mindenkit 10.00
és 16.00. óra között Tahi Óvodában.

A program a régi bevált recept szerint
várható:
– ugrálóvár, arcfestés, sorversenyek, aprók

táncháza és népi játékok,
– kézmûves foglalkozások, zsákbamacska.
– A rest leány – magyar népmese.
– A tavalyi nagysikerû tûzoltó-bemutató

után az idén ismét lesz vendégünk:
– a Szentendrei Rendôrkapitányság! 
– Rendôrmotoros bemutató, gyerek KRESZ-

teszt, kutyás bemutató, bûnügyi felde-
rítés.

Részletek a plakátokon!

Gyermeknap
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Április 21-én szombaton, az Önkor-
mányzat által szervezett szemétszedésbôl
gyermekeim is kivették a részüket rende-
sen. Még a legkisebb is szedte az eldobált
csikkeket és csoki papírokat a közeli ját-
szótéren. Az egész délelôtt a szemétszedés
lázában telt. A televízió délutáni hírei is
a Föld-napi megmozdulásokkal voltak
tele, így természetesen az esti mese is a
szemétszedéssel kapcsolatos volt, melyet
most megosztanék a legifjabb olvasóink-
kal.

Egyszer volt, hol nem volt, a kerekerdô
mélyén élt Kissüni a mamájával és a papá-
jával. Téli álmukból még alig ébredtek fel,
máris hallották az erdei harsonát: A nagy
tölgyfánál gyûlés lesz! Mindenkire számí-
tanak! 

Mire a süncsalád is odaért, már szinte
mindenki megérkezett: a madarak, a mó-
kusok, az ôzek, de még vaddisznóék is el-
jöttek. Bagoly bácsi nyitotta meg az erdei
gyûlést:

– Ide figyeljetek barátaim! Alig nyíltak ki
az ibolyák, máris tele az erdô a kirándulók

eldobált szemetével. Hiába szedtük össze
ôsszel, most újból neki kell veselkednünk.
Ha mindannyian vállalunk egy-egy részt,
akkor ripsz-ropsz készen leszünk vele. Ki
vállalja a patakpartot? 

– Mi! – jelentkeztek az ôzek.

– Én a nagy tisztást vállalom! – buzgól-
kodott vaddisznóék legkisebb csemetéje.

– Mi a forrás környékét tisztítjuk meg! –
csivitelték a madarak.

Mindenkinek jutott terület. A sünöknek
a málnabokrok alatt kellett összeszedni a
szemetet. Kissüni nagyon lelkes volt, és
apró lábacskáival fürgén szaladgált fel és
alá. Próbálta megfogni a papírdarabokat,
de nem sikerült, folyton kicsúsztak a man-
csából. Nagyon elszontyolodott miatta. A
mamája így vigasztalta: Gyere, én tudok
egy jobb módszert! Azzal felszaladt a
dombtetôre, ott összegömbölyödött, és
elkezdett gurulni lefelé. Mire a domb
aljára ért, a háta tele volt papír fecnivel.
Sünpapa és Kissüni segített leszedegetni a
tüskékre szúródott szemetet. Így már iga-

zán gyerekjáték lett a szemétszedés:
Mindhárman felbaktattak a dombra, majd
összegömbölyödve egymás mellett gurul-
tak le a málnabokrok tövéig. Mire eljött az
ebéd ideje, már el is készültek a munkával.
A nagy tölgyfánál bagoly bácsi várta ôket:

– Hát ti nem találtatok szemetet? – kér-
dezte süniéket.

– Dehogynem, csak már össze is szed-
tük valamennyit! – vágta rá Kissüni. Tövi-
rôl-hegyire elmesélte a mókás szemétsze-
dést. Bagoly bácsi megdicsérte a szorgal-
mas és találékony állatokat, akik jólesô ér-
zéssel mentek haza – ebédelni.

Itt a vége, fuss el véle.

Szabó Judit

* * *

A „szemétszüret” sikeres volt, 180 db
zsák telt meg az utak mentén, egyéb köz-
területeken elszórt hulladékkal. 35–40 fel-
nôtt és az iskolásaink voltak a szüretelôk. 

Dicséret és köszönet illeti a résztve-
vôket munkájukért! 

(szerk.)

Szemétszedés a Kerek erdôben

Visegrádi Ásványvíz és…?

Találjon ki más Helyi Terméket is!

VALÓSÍTSD MEG ÖTLETEDET

Ötleted van de nincs hozzá pénzed? Szívesen vinnéd sikerre a

terveidet? Itt egy jó lehetôség! Vegyél részt a Kincs

Szentendrei Kistérségi Innovációs Egyesület szervezésében

induló „CSAK NÁLUNK KAPHATÓ” programban! 

Mutasd be ötletedet helyi vállalkozók és szakemberek elôtt, és

ha megnyered bizalmukat, segítségükkel megvalósíthatod

elképzeléseidet.

Várjuk azon lelkes fiatalokat és idôsebbeket, akik szívesen

részt vennének egy izgalmas vetélkedôben, melynek fôdíja,

hogy megvalósíthatják ötleteiket. 

A résztvevôk felnôtt és diák kategóriában indulhatnak, és helyi

vállalkozókból, szakemberekbôl álló zsûri elôtt mutathatják be

ötleteiket egy  televíziós mûsor keretében. 

A felvételre egy nagyszabású party keretében kerül sor, ame-

lyen helyben élô mûvészek, sztárok, vállalkozók, és helyi

lakosok együtt szórakozhatnak, és drukkolhatnak az ötletem-

bereknek. 

A program házigazdája ismert és közkedvelt média személyi-

ségek, Szentendrérôl Endrei Judit, Horányból Dénes Tamás

lesz. 

A kétfordulós verseny gyôztesei terveiket helyi vállalkozók,

szakemberek segítségével, anyagi és szakmai támogatásával

valósíthatják meg. A termékek menedzselésében a Kincs

Innovációs Központ is közremûködik. 

Engedd el fantáziádat, találj ki egy helyi, új terméket, 

szolgáltatást!

Mi segíthetünk a megvalósításban.

FORDULJ HOZZÁNK BIZALOMMAL!

Várjuk a jelentkezésedet!

Vajda János  06-30-9620-376 telefonon, vagy 

Emailen: vajdaja@t-email.hu  

Jelszó:

„CSAK NÁLUNK KAPHATÓ”

Felhívás
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Négy évvel ezelôtt kezdôdött el az óvo-
dánk felújítása, akkor határoztuk el, hogy
megújult óvodánk udvarán sokoldalúan
használható, az óvodásoknak megfelelô já-
tékszerek, tornaszerek és egyéb építmé-
nyek legyenek.

Fontosnak tartottuk, hogy a gyermekek
változatos módon elégíthessék ki határta-
lan mozgásigényüket.

Udvarunkon lehetôség van arra, hogy
sok gyermek lehessen együtt és igényeik-
nek megfelelôen tevékenykedjenek.

Idén sikerült óvodánk udvarát alkalmas-
sá tenni arra, hogy a gyermekek idejük leg-
nagyobb részét a szabadban tölthessék.

Patronálóink segítségével 2007. április
14-én (szombaton) – végsô simításként – a
föld megmûvelése után elvetettük a fû-
magot, ami a locsolás hatására szépen nô.

Van füves, betonozott részünk, fedett
terasz, babaház, homokozók. Különféle
mászókák, csúszdák, tornaszerek, mérleg-
hinták, padok.

A bejáratot szépen kialakított kertben
virágok, bokrok díszítik, a nyári napokban
kellemes árnyékot adnak az udvaron lévô
fák.

Szeretnénk köszönetet mondani önzet-
len segítôinknek, elsôsorban az Építési,
Területfejlesztési Bizottság elnökének, Ifj.
Csörgô Mihálynak, aki a munkát megszer-
vezte, a gépeket beszerezte, valamint Ga-
csályiné Rédai Erikának a szakszerû irá-
nyításért.

Köszönet a szorgalmas kezeknek: a Ta-
hitótfalui Szabadidô és Tömegsport Egye-
sület kézilabdás lányainak és a focista fiúk-
nak.

Nem utolsó sorban köszönjük azoknak a
szülôknek, akik a játékok festésében és a
kertészkedésben vettek részt. Reméljük,

hogy az udvar folyamatos karbantartása, a
szép fás-füves-virágos környezet még von-
zóbbá teszi az udvart és tartalmas játékot
nyújt a gyermekek számára.

Beiratkozás
2007. május 1-31-ig beiratkozásra várjuk

azokat a gyermekeket, akik december 31-
ig betöltik a 3. évet.

Beiratáshoz szükséges:
– lakcímbejelentô kártya (gyermeknek)
– születési anyakönyvi kivonat
– TAJ SZÁM

Helyszínek:
– Tahitótfalu 1. Óvoda Petôfi S. út 12.

Telefon: (26) 387-055
– Tahi 2. Óvoda Almásy L. út 17. Telefon:

(26) 387-178
Nyári zárás az óvodákban:

– Tahi 1. sz. Óvoda: 2007. július 09-tôl
augusztus 17-ig
Nyitás: július 30. hétfô

– Tahitótfalu 2. sz. Óvoda: 2007. június
18-tól július 27-ig.
Nyitás: augusztus 21. kedd

Kosik Lajosné

óvodavezetô

Közgyûlési meghívó
A „Kék Duna” Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet (székhelye: 2021 Tahitótfalu,
Szabadság út 15. sz.) IGAZGATÓSÁGA ezúton értesíti valamennyi tagját és kívülálló

üzletrész-tulajdonosát, hogy 2007. május 25. (péntek) 9 órai kezdettel RENDES
KÖZGYÛLÉST tart, melyre ezúton tisztelettel MEGHÍVJA.

Közgyûlés helye: „Kék Duna” Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet Tanácsterme
(2021 Tahitótfalu, Szabadság út 15.)

NAPIRENDI JAVASLAT
1. Alapszabály módosítása a 2006. évi X. Tv. rendelkezései alapján
2. Igazgatóság beszámolója a 2006. évi gazdálkodásról, mérleg- és 

eredménykimutatás ismertetése. Tájékoztató a 2007. évi gazdasági elképzelésekrôl. 
Elôterjesztô: Igazgatóság elnöke

3. Felügyelô Bizottság beszámolója a 2006. évi tevékenységérôl, javaslat a mérleg- és
eredmény kimutatás elfogadására. Elôterjesztô: Felügyelô Bizottság elnöke
4. A 2006. évi zárszámadás és mérleg elfogadása, könyvvizsgálói jelentés.

5. Egyéb témák megtárgyalása (Határozati javaslatok)

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyûlés azonos helyen és napirendi
javaslattal EGY ÓRÁVAL késôbb kerül megtartásra, mely az eredeti napirendek tekin-

tetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Tahitótfalu, 2007. április 25.

Tisztelettel: „Kék Duna” Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet Igazgatósága
képv. Szalai Gézáné sk. (elnök-ügyvezetô)

Óvodai hírek

www.SZERELVENYSZAKUZLET.hu

VÍZ-GÁZ-FÛTÉS-VILLANY
ahol szaktanácsadással, 

tervezéssel, 
kivitelezéssel egybekötve

vásárolhat
utánfutó kölcsönzés helyben

Tahi, Visegrádi út 52. 
(11-es fôút)

Tel.: 06/26-585163, 
06/30-4306533

Nyitva tartás: Hétfô-péntek:
7:30-17:00-ig Szombat: 8:00-

12:00-ig

Kivitelezéseinkre 2 év
garancia!
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Életciklus betétek
Takarékszövetkezetünk lehetôséget biztosít ügyfelei részére, hogy
nagyobb gyermekeikrôl is gondoskodhassanak

Tanulmányi elôtakarékossági betét:
A szerzôdést a szülôk kötik, 14. életévét betöltött gyermekük részére.
A számlára havi rendszerességgel minimum 1.000 Ft fizetendô. A be-
fizetés történhet a Takarékszövetkezet pénztárában, átutalással, vagy –
amennyiben rendelkezik bármely kirendeltségünknél számlával –
átvezetéssel is. Az elôtakarékosság idôtartama minimum 4 év. 
Kamata: évi 5,75%. Lejáratkor a szerzôdéses összeg után számított
kamat 10%-át, fizetjük ki kamatprémiumként.

Családalapítási elôtakarékossági betét:
A szerzôdést a szülôk kötik önmaguk, vagy 14. életévét betöltött gyerme-
kük részére. A számlára havi rendszerességgel minimum 1.000 Ft fize-
tendô. A befizetés történhet a Takarékszövetkezet pénztárában, át-
utalással, vagy – amennyiben rendelkezik bármely kirendeltségünknél
számlával – átvezetéssel is. Az elôtakarékosság idôtartama minimum 3 év. 
Kamata: évi 5,75%. Lejáratkor a szerzôdéses összeg után számított
kamat 10%-át, fizetjük ki kamatprémiumként.

Gondoskodás betétszámla:
A szerzôdést nagykorú természetes személy köti, kedvezményezett
megjelölésével. A számlára havi rendszerességgel minimum 500 Ft fize-
tendô. A befizetés történhet a Takarékszövetkezet pénztárában, átu-
talással, vagy - amennyiben rendelkezik bármely kirendeltségünknél
számlával - átvezetéssel is. Az elôtakarékosság idôtartama minimum 3
év. Kamata: évi 5,75%.  

Tahitótfalui kirendeltség
Tahitótfalu Petôfi S. u. 27. Tel.:

06-26-387-187

További információért keresse
munkatársainkat!

JUNIOR folyószámla
A Dunakanyar Takarékszövetkezet folyószámla nyitási lehetôséget

biztosít diákok részére.

Díjmentes számlanyitás!
Díjmentes számlavezetés!!
Ingyenes VISA Electron

bankkártya!!!
Díjtalan kártyás vásárlás!!!!
Ezt te sem hagyhatod ki!

TAHI HAJÓÁLLOMÁS
Tulajdonos, üzemeltetô:

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

A Tahi Hajóállomáson 2007. évben minden menetrend szerinti
hajójárat megáll, ki- és beszálló utas esetén!

Jegyváltás a hajó személyzetének segítségével a legközelebbi
MAHART Passnave hajóállomáson.

Rendkívüli esetekben kérésükkel forduljanak a
Kikötôparancsnokhoz: Csereklye Mihály

Tel. szám: 06-20-206-6270

Központi információ: 06-1 484-4013
passnave@mahartpassnave.hu

Hajóbérlés, menetrendi foglalás csoportok részére
Rendezvényszervezés: 

06-1 484-4014, 06-1-484-4015, 06-1-484-4016

Hajóállomások: Vigadó tér-Szentendre Belváros- Leányfalu-
Visegrád-Nagymaros: Maros Étterem-Vác Esztergom

Menetrend
Budapest-Szentendre-Visegrád

április 30. – szeptember 2. – naponta
szeptember 7. – szeptember 30. péntek, szombat és vasárnap

09:00 indul Budapest, Vigadó tér érkezik 19:00
09:05 Budapest, Batthány tér 18:55
10:30 Szentendre II.belváros 17:55
10:40 Szentendre I* 17:45
11:00 Leányfalu 17:25
11:15 Tahi 17:10
12:30 érkezik Visegrád indul vissza 16:30
12:40 Nagymaros 16:00

* feltételes megállóhely, kikötés csak elôzetes bejelentés esetén!

Menetjegy árak (Ft-ban)
Budapest-Szentendre-Visegrád 

Retúr-Budapest-Szentendre 1390
Budapest-Leányfalu 1390
Budapest-Tahi 1390
Budapest-Visegrád/ Nagymaros 1490
Szentendre-Budapest 2085
Szentendre-Leányfalu 490
Szentendre-Tahi 590
Szentendre-Visegrád/ Nagymaros 790

Leányfalu-Budapest 2085
Leányfalu-Szentendre 735
Leányfalu-Tahi 490
Leányfalu-Visegrád /Nagymaros 490

Tahi-Budapest 2085
Tahi-Szentendre 885
Tahi-Leányfalu 585
Tahi-Visegrád Nagymaros 390

Visegrád/Nagymaros-Budapest 2235
Visegrád/Nagymaros-Szentendre 1185
Visegrád/Nagymaros-Leányfalu 735
Visegrád/Nagymaros-Tahi 585

Családi retúrjegy (Budapest-Visegrád): 3 990 Ft
(Kettô felnôtt és maximum kettô 15. életévét be nem töltött

gyerek részére.)

Kerékpárjegy: egyúti: 700 Ft/kerékpár, retúr: 1 400 Ft/kerékpár

Kedvezmények:
25% Diákigazolvánnyal (nappali tagozatos magyar, ISIC)

nyugdíjas igazolvánnyal (csak EU tagoknak)
50% 6-15 éves kor közötti gyermekeknek

100% 6 év alatti gyermekeknek, és MÁV Zrt. dolgozóknak

Jó utat kívánunk!

Magyar Zoltán ügyvezetô igazgató

KÖZPONT:
Dunabogdány, Hajó u. 3. Tel.: 06-26-391-079

KIRENDELTSÉGEINK:
Dunabogdány, Hajó u. 3.  Tel.: 06-26-391-085, Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

Tel.: 06-26-387-187, Visegrád, Rév u. 9. Tel: 06-26-398-150, Pócsmegyer, Ady
E. u. 8. Tel.: 06-26-395-003, Göd-alsó Göd, Pesti u. 93. Tel.: 06-27-345-145,

Göd-felsô Göd, Ady E. u. 8. Tel.: 06-27-345-008, Szentendre, Kossuth L. u. 22.
Tel.: 06-26-311-691, Leányfalu, Móricz Zs. u. 126. Tel.: 06-26-381-250,

Szigetmonostor, Ady E. u. 4. Tel.: 06-26-393-742, Szôd, Dózsa Gy. u. 102.
Tel.: 06-27-388-519, Szôdliget, Dr. Kemény J. u. 30. Tel.: 06-27-352-617,
Pilismarót, Köztársaság tér 17. Tel.: 06-33-508-130, Dömös, Hôsök tere 4. 

Tel.: 06-33-482-313
www.dunakanyar-tksz.hu
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP
Tahitótfalui csárdába
keresünk konyhai kisegítôt, gyakorlott pultoslányt, szakképzett
felszolgálót!
Érdeklôdni lehet: 30-6962408

Eladó!
Rétföld II. dülôben 1700 n.öl szántó, és Alsóhatár I/I oszt. közös
tulajdonú 14 AK értékû szántó. Telefon: 30-408-2523

Eladó jó állapotban lévô használt
2 db FALCON 5.0 KW-os KN  gázkonvektor
1 db FÉG 5.8 KW-os KN gázkonvektor
1 db 120 l-es gázboyler
Telefon: 30-408-2523

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

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

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

Akácoszlop

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

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

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

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

585-171,
06-20-960-4288

ITAL DISZKONT nyílik
Tahitótfalu Hôsök tere 

2. sz. alatt!

Kínálatunkból: olcsó minôségi
sörök, borok, röviditalok,

édesség, kávé, tea, vegyi áru

Nyitva tartás:
- hétfô zárva
- kedd 07,00-18,00-ig
- szerda 07,00-18,00-ig
- csütörtök 07,00-18,00-ig
- péntek 07,00-18,00-ig
- szombat 07,00-13,00-ig
- vasárnap 08,00-12,00-ig

Mindenkit szeretettel várunk!
Telefon: 06-26-385-852

Tisztelt Lakosság!

A Tahitótfalu Hôsök terén lévô
Zöldség-gyümölcs Vegyesbolt

kibôvítésre került.
Kényelmesebb vásárlás,

nagyobb zöldség-gyümölcs
választék!

Szeretettel várunk minden
kedves vásárlót!

Nyitva: hétfô-péntek 6-18-ig
szombat 6-13-ig

vasárnap 7-11-ig
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,
Boronkai Gábor, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Képíró Gábor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 1700 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig.  • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •
CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ – Szentendre,
Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-ig, tel.: 06 40
38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-
ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-100 – TIGÁZ 2 Kft.,
Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax: (47) 361-
892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, 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 • GYER-
MEKORVOSI 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 70 331-6091, 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 •
MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.part-
mozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT –
Szentendre, Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô:
8.30–17-ig, kedd-csüt.: 8.30–15-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ –
Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA –
Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték,
állampolgárság), 503-381, 503-300/482 (népességnyilv.,
lakcím, mozg. parkolási kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-
374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.),
503-382 (gépjármû), 503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô:
8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig •
ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12.
17–07 óráig, tel.: (26)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, szerda, péntek 8–12 és
12.30–15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-
040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és
12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 •
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 •
RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 –
444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107
vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig,
tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-
807• 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
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-
ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-
873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától •
TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô
13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig • VÍZMÛ –
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796

Tisztelt Adózók!
2007-ben ismét lehetôség van rá, hogy

adójának kétszer egy százalékáról dönt-
sön egy egyház és egy civil szervezet javá-
ra. Ha nem rendelkezik az egy százalékok-
ról, azok az állami költségvetésbe kerül-
nek. Kérjük, adója 1%-át a tahitótfalui civil
szervezetek javára ajánlja fel!

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFA-

LUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

2003. május óta bejegyzett szervezet. Leg-
fontosabb rendezvényei: bábszínházak
szervezése, ingyenes nyári gyermekfoglal-
kozások a Pihenôparkban, Adventi hét,
Hagyományôrzô Kör.

Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, kérjük, ajánlja fel adója
1%-át alapítványunk javára. Támogatását
elôre is köszönjük.

Adószámunk: 18699636-1-13

Az EGYÜTT GYERMEKEINKÉRT

EGYESÜLET 1999. évi megalakulása óta
szervez rendezvényeket elsôsorban a tahi-
tótfalui gyerekeknek. Kiemelt program-
jaink a gyermeknapi majális és a Mikulás
látogatásának megszervezése.

Kérjük támogassa Egyesületünk céljai-
nak megvalósítását, ajánlja az Együtt
Gyermekeinkért Egyesületnek személyi
jövedelemadója 1%-át.

Adószámunk: 18685406-1-13

A TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY

célja a nehéz helyzetbe került tahitótfalui
lakosok illetve családok támogatása, ha sa-
ját közremûködés is tapasztalható az ille-
tôk részérôl. Kérjük segítsenek, hogy
gyôzni tudjon az ôszinte segítôkészség –
az élet valós nehézségeivel szemben, a bi-

zalom – a bizalmatlansággal szemben, a
reális segítô szándék – a naív jóhiszemû-
séggel szemben. Kérjük ajánlja fel adója
1%-át e szándékra!

Adószám: 18685279-1-13

A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKO-

LA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY célja
a községünkben tanuló általános iskolás
tanulók gyermekek segítése, az iskolai
nevelô-oktató munka anyagi támogatása.
Az alapítvány céljainak eléréséhez kérjük
idén is adójuk 1%-ával támogassanak ben-
nünket.

Adószám: 18681952-1-13

A TAHITÓTFALUI ARANYSZARVAS

KÖZHASZNÚ ÍJÁSZ SPORT EGYESÜ-

LET a helyi íjászok egyesülete. Évente két
alkalommal megrendezett országos szintû
versenyükkel, valamint az egyesület tag-
jainak versenyeken elért kiváló eredmé-
nyeivel öregbítik Tahitótfalu hírnevét.
Kérjük adójuk 1%-át ajánlják fel e szép
magyar hagyományt ápoló egyesület
támogatására.

Adószám: 18704390-1-13

A VOX INSULAE SZIGET HANGJA

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését,
zenemûvek publikálását, elôadócsopor-
tok támogatását tûzte ki célul. Legfonto-
sabb szervezete a Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar, mely rendszeres sze-
replôje Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek. Adójuk 1%-ának fel-
ajánlásával az egyesület és az énekkar
munkáját, valamint a Sziget Hangja Öku-
menikus Mûvészeti Hét programsorozatát
támogatják.

Adószám: 18704723-1-13

Vaczó Zoltán

1% a civil

szervezetekért

ÉPÍTKEZIK, FELÚJÍT?
TÁJÉKOZÓDJON AZ ÁRAKRÓL

www.szerelvenyszakuzlet.hu

Ha komolyan gondolja, társkeresô gondját a CRONOS megoldja.

Magyarország legnagyobb társkeresô klubja, már a Dunakanyarban is.
Várja hívását a (26) 314-700, vagy a 06-30-557-5346-os telefonon Anna hétvégén is!

Szerdától vasárnapig 8 és 18 óra között, hétfôn, kedden szünnap.


