
Kedves olvasóink! A májusi és a júni-
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leventékrôl... 8.

Virágözön, mosoly 

és könny 10.

Faluház rendszeres programjai

Keddenként:

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

A Faluházban júniusban csak a

keddi Bibliakör mûködik, a többi

program szünetel.

A Tahitótfalui Tömegsport- és Szabadidô
Egyesület Halászléfôzô versenyt rendez
július 4-én a „Gombaszögi Frida” ház
alatti Duna-parton, melyre mindenkit
szeretettel vár.

Rossz idô esetén egy héttel késôbb
tartjuk meg a versenyt. Nevezési határ-
idô: június 25. A részletekrôl a következô
telefonszámokon érdeklôdhet: Csörgô
Mihály 0620/9684279, Heinzné Ágnes
0630/7430115 és Kiss Gábor
0620/2433858.

Üsd a vasat – ne siránkozz 

A kovácsmesterség alapjait tanulhatják
meg felnôttek és gyerekek, apák és fiaik
egy helybéli kovácsmestertôl. Olyan
érdeklôdôket várunk, akik 6-8 alkalom-
mal, heti rendszerességgel részt tudnak
venni a foglalkozásokon. Az idôpontokat
a jelentkezôkkel közösen választjuk ki.
Érdeklôdni: program@tahitotfalu.hu,
Béres Gabriella, mûvelôdésszervezô
0630/3375527.

Tahitótfalu júniusi

programjai

„Uraim! A magyar
probléma az általános
problémának nem oly
kis része, mint azt a sta-
tisztika nyers számaiból
következtetni lehetne. 

a) Ez a terület, amely
Magyarországot alkotja,

és amely jogilag ma is Magyarország,
századokon át rendkívül fontos szerepet
játszott Európában, különösen Közép-
Európában a béke és a biztonság fenn-
tartása tekintetében. A magyar honfog-
lalást és a magyaroknak a keresztény
hitre való áttérését megelôzô évszáza-
dokban hiányzott itt a nyugalom és a
biztonság. Közép-Európa legkülönbö-
zôbb barbár népek támadásainak volt
kitéve. A biztonság csak attól a pillanat-
tól állt fenn, amikor a magyar védôvo-

nal kialakult. Az állandóság és a béke
általános szempontjaiból rendkívül fon-
tos, hogy a zavarok kelet-európai fô-
fészke ne nyerjen tért, és ne terjeszkedjék
ki Európa szívéig. 

b) A történelmi Magyarország töltötte
be azt a feladatot, hogy államot tartva
fenn, amelyben egyensúly és biztonság
uralkodott, megvédte Európát a Keletrôl
fenyegetô közvetlen veszedelmek elôl. Ezt
a hivatást tíz századon át töltötte be és
erre egyedül organikus egysége tette al-
kalmassá. Idézem a nagy francia geográ-
fusnak, Reclus Elisének szavait, melyek
szerint ez az ország oly tökéletes földraj-
zi egység, amely Európában egyedül áll.
Folyói és völgyei rendszere, amelyek a
határokról kiindulva a középpont felé
törekszenek, oly egységet alkotnak, amely

Folytatás a 4. oldalon

Trianon évfordulójára

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2009. június 2-tôl megkezdôdött a hiva-
tal bôvítése, illetve felújítása. A munkála-
tok mellett a mûködésünket továbbra is
biztosítjuk úgy, hogy folyamatosan tájé-
koztatást adunk az ügyfélfogadás rend-
jérôl a hirdetôtáblákon.

Az ezzel járó esetleges kellemetlen-
ségek miatt kérjük megértésüket.

Polgármesteri Hivatal

Felújítás

2008. évi (25 alkalom) testületi ülésekrôl
való távolmaradás:
Név Távollétek száma
Budai Mihály 17
Ifj. Csörgô Mihály 2
Gaál Sándorné 2
Karácsony Ádám 2

Folytatás a 2. oldalon

Hiányzók
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Gátépítés

2009. május 22-én az Új Magyarországi
Fejlesztési Terv, Környezet és Energiai
Operatív Program támogatási rendszeré-
ben pályázatot nyújtottunk be a „Duna-
menti árvízvédelmi beruházások Tahitót-
falu területén címmel. 

Az elsô fordulóban pályázatunk
36 346 104 Ft-ról szól, amely önrésze
5 474 400 Ft. Abban az esetben, ha a fenti
összeget településünk támogatásként
megnyeri, lehetôség nyílik a szükséges ter-
vdokumentációk elkészítésére, melyek
többek között az alábbiakat tartalmazzák:
- kártalanítást,  
- szolgalmi jog megszerzésének költségét, 
- mûszaki szakértôi költséget, 
- kivitelezésre irányuló közbeszerzés mû-

szaki dokumentációjának elkészítését, 
- elôzetes régészeti felmérést, (szükség

esetén örökségvédelmi hatástanulmány
elkészítését), 

- kisajátítási terv készítését, 
- mûvelési ágból való kivonáshoz szüksé-

ges tervek elkészítését, 
- vízjogi létesítési engedélyezési tervek

elkészítését, 
- építési engedélyezési tervek elkészítését, 
- értékbecsléseket, 
- földvédelmi eljárás és igazgatási szolgál-

tatási díjakat, stb.

Ezt követôen a második fordulóban nyí-
lik lehetôség arra, hogy a megvalósítási
szakasz 100 %-os állami támogatással (be-
csült elszámolható költség: 605 768 400
Ft-os beruházás) megvalósuljon.  

Önkormányzat által fenntartott intéz-

mények felújítása

2009. május 27-én aláírásra került az
SZ-L-BAU Építôipari és Kereskedelmi Kft-
vel az iskola, sportcsarnok, Petôfi utcai
óvoda, a községháza felújításáról, bôví-
tésérôl szóló szerzôdés.

Az alábbi ütemezés lett elfogadva:
– Az iskola részleges felújítása

2009.06.20-tól 2009.08.19-ig.
– A sportcsarnok 2009.06.25-tôl

2009.08.01-ig.
– A Petôfi utcai óvoda 2009.07.06-tól

2009.08.14-ig.
– A községháza elsô üteme 2009.05.25-

tôl 2009.08.31-ig. 

Pénzügyi feltételek alakulása 

Tahitótfalu önkormányzata 2006. júniu-
sában 3 évre szóló nagyon kedvezményes
hitelkeret szerzôdést írt alá, mintegy 270
millió forint értékben az OTP Bankkal. E
keretszerzôdés 2009. június 30-án lejár. A

fenti és minden más egyéb beruházás
megvalósítására csak abban az esetben vál-
laltunk kötelezettséget, ha az OTP Bankkal
sikerül meghosszabbítani ezt a ked-
vezményes hitelkonstrukciót. A tárgyalá-
sok eredményeként 2009. május 26-án e
keretszerzôdés meghosszabbításra került,
így az önkormányzati beruházások (intéz-
mények, útépítések) pénzügyi fedezete
biztosított. 

Újabb sikeres pályázat 8,9 millió

forint értékben!

Az Önkormányzati Minisztérium által
kiírt pályázaton Tahitótfalu, Tahi település
részén lévô Almásy L. utcai óvoda nyílás-
záróinak felújítására 8,9 millió forint vissza
nem térítendô állami támogatást nyer-
tünk. Ezzel tovább folytathatjuk az elmúlt
évben megkezdett felújítási, korszerûsítési
munkákat.

Sikeresen lezárt pályázat

2009. május 28-án a pályázatkiíró
pénzügyi- és mûszaki ellenôrzése mellett
átadásra került a strandsportágak támo-
gatására kiírt pályázaton elnyert 2,2 millió
forintos beruházás keretében felújított
Kemping utcai sportpálya. 

A tormaréti játszótér felújítása

Lakossági kezdeményezésre, testületi
támogatással folyamatban van a tormaréti
játszótér felújítása, amelyhez a gyermekes
családok saját munkájukkal, az önkor-
mányzat pedig anyagi támogatással járul
hozzá. Köszönjük a családok kezdemé-
nyezését, támogatását.

A Megyeri hídhoz kapcsolódó forga-

lombiztonsági beruházások:

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ május 28-án kelt anyagában rög-
zíti, hogy az állam kötelezettséget vállal
arra, hogy a korábban elfogadott beruhá-
zásoknak 2009. IV. negyedévében meg-
indítják a közbeszerzési eljárását, mely
eredményeként a beruházások 2010 tava-
szára valósulhatnak meg. (3 db autóbusz-
öböl építés, gyalogátkelôhely létesítése,
közvilágítás fejlesztése, autóbuszöböl fel-
újítása, településkapu létesítése, csapa-
dékvíz elvezetése) 

Szentendrei-szigeti vízbázis

2009. május 20-án a Szentendrei-sziget
Mikrotérségi Társulásának kezdeményezé-
sére a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Területrendezési és Telepü-
lésügyi Fôosztálya szervezésében tárgya-
lást folytattunk vízkészlet használati járu-
lék folyósításának ügyében. A tárgyaláson

részt vettek a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, az Önkormányzati Miniszté-
rium, a Fôvárosi Önkormányzat hivatal, a
Magyar Vízmûszövetség és a Település-
üzemeltetési Tanács képviselôi, valamint a
sziget településeinek polgármesterei. 

A tárgyaláson a sziget településeinek
vezetôi elôadták, hogy a sziget korlátozást
szenved mind a mezôgazdaság, mind a tu-
rizmus, és az ipar minden formája tekinte-
tében. Minden polgármester hangsúlyoz-
ta, hogy fontosnak tartják a környezetvé-
delmi, természetvédelmi és vízbázisvédel-
mi együttmûködést. Írásban az alábbi
javaslatot tettük:
1. A vízkészlet használati járulékkal kap-

csolatos rendelet módosítása, valamint a
végrehajtási rendelet elkészítése, mi-
után az ilyen címen az államkasszába be-
folyó összegek nem a vízbázisokra fordí-
tódnak. 
Javasoljuk, támogatjuk, hogy a fenti ren-
delet módosításával lehetôsége legyen a
Szentendrei-sziget településeinek hozzá-
jutni a szigetrôl kitermelt víz után fizetett
vízkészlet járulék 25%-hoz. A települések
számára visszajuttatott 25%-os forrás
lehetôvé tenné a környezet és vízbázis
szolgáló beruházásokat és az üzemelte-
tését egyaránt. Ezzel a jelenleginél maga-
sabb színvonalon és biztonsággal szolgál-
nánk a vízbázis fenntartható védelmét.

2. A másik bevételi forrást jelentô kéré-
sünkkel a Fôvárosi Közgyûlés felé for-
dulunk, mely szerint a mindenkori víz-
díj köbméterenkénti díj 2%-nak vissza-
juttatása Kisoroszi, Pócsmegyer, Tahi-
tótfalu, Szigetmonostor önkormányzata-
inak, mintegy korlátozási kártalaní-
tásként. Ez a jelenlegi 216,6 forintos ár
mellett köbméterenként 4,332 forintot
jelentene. 
A fentiek alapján kértük a kormányzati

szervek, a Fôvárosi Közgyûlés és a Fôvárosi
Vízmûvek támogatását annak érdekében,
hogy a 2010. évi költségvetésekben már
szerepeljen a Szentendrei-sziget települé-
sei számára segítséget és kárpótlást jelentô
megoldások pénzügyi fedezete.

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Hírek településünkrôl

Folytatás az 1. oldalról
Kubanek István 2
Dr. Magyar Gábor 3
Nagyházú Miklós 1
Dr. Sajtos Sándor 0
Schottner Jánosné 3
Szabó Judit 2
Törökné Kelemen Ildikó 1
Vaczó Zoltán 2
Verebes Sándor 8
Wágner Péter Antal 19
Tóth János 0

Hiányzók
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Talán sokak számára már unalmassá vál-
hat az újra és újra elôtérbe kerülô hul-
ladékkezelési probléma, de meggyôzô-
désem, hogy ez az egyik legfontosabb
kérdés a jövônk szempontjából. Termé-
szetesen itt most nem a magáningatlano-
kon lévô állapotokra gondolok, hisz eze-
ken néhány kivételtôl eltekintve rendezett
tiszta képet láthatunk. A problémát a köz-
területek, szelektív hulladékgyûjtô szige-
tek, vízparti területek és a félreesô kül-
területi részek jelentik. Ezeken a területe-
ken az „elhagyott” hulladékok összegyûj-
tése, elszállítása és lerakóban történô elhe-
lyezése éves szinten több millió Ft-os
kiadást jelent a község számára. Megoldást
csakis a szemléletváltás jelenthet, mely
változás néhány embertársunknál látha-
tóan még nyomokban sem következett be.

A mai ember életvitele, fogyasztási szo-
kásai egyre fokozódó hulladéktermelést
eredményeznek. Hazánkban évente 1700
millió db hulladék mûanyag palack kelet-
kezik, ezeket ha egymás mögé sorba
raknánk háromszor kerülnénk meg az
egyenlítôt! Megdöbbentô adat egy kis
országból, és ez csak egy a számtalan cso-
magolóanyag közül. A PET palackok
szelektív gyûjtésének és elhelyezésének

javítása talán a legfontosabb teendônk
ezen a téren, hiszen ebbôl a hulladékfaj-
tából óriási térfogatú mennyiség kelet-
kezik. Hamarosan szeretnénk a szelektív
gyûjtôszigeteknél zsugorító eszközöket
felszerelni,ezzel megnövelve az edényzet
befogadó képességét.

Persze a kívánatos az lenne, ha önfe-
gyelmünk irányítaná a hulladékkezeléssel
összefüggô cselekedeteinket. De addig
amíg ez nem egyértelmû mindenki
számára, addig az „elhagyott” hulladé-
kokat a hivatal munkatársai munkaidejük-
ben rendszeresen, a lakosság pedig
szemétszedési akciók keretében gyûjtik
össze. A lakosoknak szervezett ilyen
lehetôség volt az április 25-i szemétszüret,
melyet az Önkormányzat az iskolával
együtt hirdetett meg. Ezen a szombati
napon a tanulók önkéntes alapon vehet-
tek részt a falutisztításban, dícséretesen
sokuk a szülôkkel együtt. Az iskola rész-
vétele ezeken a megmozdulásokon mindig
példaértékû. Fontos ez hiszen a fiatalok
környezettudatos nevelése a jövônkre
nézve meghatározó. Sajnos a lakosság
aktivitása már korántsem ilyen bíztató,
hiszen a két meghirdetett helyszínen
összesen négy lakótársunk jelentkezett az

Önkormányzat által biztosított zsákokért
és kesztyûkért. Még azon civilszervezet
tagjai sem jelentek meg, mely alapítvány a
nevében viseli a „tiszta” jelzôt.

Mindezek ellenére bizakodónak kell
maradnunk, remélve, hogy egyre többen
ismerik fel környezetünk védelmének
fontosságát, és a keletkezett hulladékaink
felelôsségteljes kezelését.

Végül szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik akár szervezett for-
mában, akár a saját igényességük okán bár-
mikor is tesznek a tisztább, szebb és ren-
dezettebb közterületekért.

Nagyházú Miklós

Környezetvédelmi bizottság 

Hulladékgazdálkodás – vagy gazdátlan hulladékok?

2009. évben eddig született 10 fiú, 12
leány, összesen 22 gyermek

Megszülettem!
2009. április 5-én, nevem: Rácz Boglár Hanka
2009. május 1-én, nevem: Sztrecska László
2009. május 6-án, nevem: Dvorán Áron
2009. május 8-án, nevem: 

Cserkúti Krisztián Tivadar
2009. május 8-án, nevem: Kays Sophia
2009. május 12-én, nevem: 

Mosoni Dániel Samu
2009. május 13-án, nevem: Bencze Soma

Házasságot kötött 7 pár.

Az elmúlt idôszak halottja:

Verebes István, 80 éves, Kossuth L. u. 25.
Jakab Károly, 92 éves, Béke út 71.
Rosztocsil Anikó, 39 éves, Vajda u. 8.

Anyakönyvi hírek

Értesítjük T. lakosainkat, hogy 2009.
január 1-tôl a közvilágítási hibákat a
Polgármesteri Hivatalban kell bejelenteni.
Tel.: 06-26-387-198/9 melléken.

Az Elektromos Mûvek csak hivatalunk
által, írásban fogadja el a bejelentéseket.

Önkormányzat

Közérdekû felhívás!

Itt a nyár, 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
égetni (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. 

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 tisz-
taságát biztosítani, szükség szerint takarí-
tani, fertôtleníteni, a káros rovarok és rág-
csálók irtásáról rendszeresen gondoskodni. 

Az ebeket az állattartók úgy kötelesek

tartani – szükség esetén megkötve, zárt he-
lyen –, hogy azok ne tudjanak elkóborolni,
közterületre felügyelet nélkül kijutni. Bekerí-
tetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos.
Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy
az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határa-
it ne hagyhassa el.

A földhasználó köteles az adott év június 30.
napjáig az ingatlanon a parlagfû virágzását
megakadályozni, és ezt követôen ezt az álla-
potot a vegetációs idôszak végéig folyama-
tosan fenntartani. 

Polgármesteri Hivatal

Zajvédelem
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Tahitótfalu Község Önkormányzata
pályázatot hirdet „Tiszta udvar, rendes
ház” cím adományozására.

Pályázat célja: a településkép javítása és
a környezetbe való esztétikus beilleszke-
dés a magáningatlanok, üzletek és az elôt-
tük lévô közterületek fokozott karban-
tartásával, rendezésével, virágosításával.

Pályázatra jelentkezés módja: a prog-
ramra önkéntes alapon jelentkezhetnek az
ingatlantulajdonosok a Polgármesteri Hi-
vatalban átvehetô, illetve a honlapról

letölthetô pályázati ûrlap kitöltésével és
visszajuttatásával a falugondnokhoz. A
pályázaton való részvétel díjtalan.

A pályázat leadási határideje: 2009. jú-
nius 15.

Bírálati szempontok: elsôsorban az
ingatlan rendezettsége, tisztasága, udvará-
nak és elôkertjének, valamint a hozzá
kapcsolódó közterületi sáv ápoltságának,
növényzetének állapota a meghatározó. A
bíráló bizottság több alkalommal tart
bejárást a községben június 15. és
szeptember 15. között, megtekintve a
pályázott ingatlanokat, így alkotva meg

véleményét.
Az elismerés formája: Tahitótfalu arcu-

latának megfelelô, "Tiszta udvar, rendes
ház 2009" feliratú falra szerelhetô plakett,
valamint egyszeri díjazás, melyekhez a
szükséges forrást az Önkormányzat biz-
tosítja. A legszebb három ingatlan részesül
díjazásban.

Az Önkormányzat bejelentés alapján
felülvizsgálja és visszavonhatja az adomá-
nyozott címet az alábbi esetekben:

– rendezetlen, elhanyagot terület,
– parlagfûvel fertôzött terület.

Tahitótfalu Önkormányzata

Pályázati felhívás

A Faluház rendbetételét egy szép májusi
szombaton végre megkezdhettük. A ké-
pen látható kicsi, de igen lelkes csapat a
polgármester vezetésével szétválogatta az
udvaron lévô halmokat, konténerbe tette
a törmeléket, szemetet, félretéve a késôbb
hasznosítható bontott építési anyagokat.
Megtettük az elsô lépést ahhoz, hogy a
Faluház egy olyan hely legyen, ahová min-
denki szívesen tér be. Akár azért, hogy
megismerkedjen majd régi mesterségek
fortélyaival, a helytörténeti gyûjtemény

míves darabjait nézegesse, vagy egy jó
elôadást meghallgasson, egy jót beszélges-
sen, miközben gyermeke nagyszüleink
játékait játssza.

A tennivaló temérdek. Szívesen veszünk
minden felajánlást akár fizikai segítség-
ben, szakértelemben, ötletben. Mert a Fa-
luház a mienk. Tegyük olyanná, amilyenné
mi, itt lakók szeretnénk.

Ötleteket, felajánlást a következô címen vár-
juk: program@tahitotfalu.hu, Béres Gab-
riella, mûvelôdésszervezô, 0630/3375527

A Faluház olyan legyen, ahogy mi szeretjük

Májusi esô aranyat ér. Úgy látszik, eleink
is lesték az eget esôre várva. Kedves bará-
tom mondta: „Bár arany esne, vennénk raj-
ta vizet!”. Megkérdezve régebbi idôk ta-
núit, mindahányan emlékeznek még
„rútabb, aszályos évekre”. Csalóka hely a
sziget. A reménykeltô borulások a környe-
zô hegyeken gyakran kiadják terhüket, s
nekünk csak a csúfolódó szivárvány szép-
sége ad némi vigaszt. 

Minden igyekezet ellenére a kertünk
vízkészlete elfogyóban van. Öntözni kell
reggel, este. Barázdában, árasztva, esôsze-
rûen, csepegtetve. Takarva és sekélyen
porhanyítva az ágyásokat. Egy kiadós
árasztás 2-3 napig is kitart, ha mulccsal
fedett, vagy kapával bolygatott a talaj fel-
színe. A túl nagy hômérséklet hatására a
növények fejlôdése ugyanúgy leáll, mint a
hidegben. Fôként a hidegtûrôk dacolnak
mindenféle ápolással, alig fejlôdnek. A
még kiültetésre váró palántákat igyekez-
zünk félárnyékban elhelyezni. A betakarí-
tott elôvetemények helyére másodvetés-
ként még lehet vetni, ültetni.  

Brokkoli 
Június végéig ültethetô 
Csemegekukorica 
Június közepe után csak rövid t. idejû

fajták vethetôk

Fejes káposzta 
Közepes t.idejû fajtákat június végéig

tegyük a helyükre
Karfiol 
Hosszú t. idejû fajták június végéig

még palántázható
Uborka 
Június második dekádjáig helyrevet-

hetô.
A szárazságra való tekintettel legjobb

poharas palántákat palántázni, kevésbé
viseli meg ôket az ültetés.

A kiszáradt, vagy lóféreg rágta paradi-
csomot pótolhatjuk az amúgy is kicsípett,
hónaljazott oldalhajtásával is, belôle teljes
értékû növényt nevelhetünk. A lótûcsök a
talaj felszínén fúrt járatokban garázdál-
kodik elrágva kedvenc palántáink gyöke-
rét, szárát. Jó védeszköz készíthetô mû-
anyagpalackból: a palackot 10 cm-es
karikára szabjuk, majd palástként a gyenge
növény köré 3-5 cm mélyen a földbe
nyomjuk. Lóféreg csapdát is készíthetünk:
simafalú 5 cm-nél nagyobb edénybôl
(virágcserép, mûanyag pohár, flakon),
amelynek a felsô peremét pedig 2-3 cm-rel
a talaj felszíne alá süllyesztjük a járatot ke-
resztezve. Fontos megemlíteni, hogy a
kertünk madarai is inni, fürödni vágynak
ebben a hôségben. Adjunk erre lehetô-
séget nekik. A burgonyabogár lárvák ellen
egy bacilus termelte kristályt (Novodor
FC) permetezhetünk. Ez megakadályozza
az apró rovarlárvák fejlôdését. Az idôseb-

beket kézzel szedjük. Ha az uborkát rend-
szertelenül, vagy nagy melegben öntöz-
zük, keserû lesz.

2009 Szent Iván havára gyakori esôt,
valóra vált álmokat kívánva:

Nagy István kertészmérnök,

Háromkaptár Biokertészet, Tahitótfalu

www.haromkaptar.hu

Trianon

évfordulójára

Folytatás az 1. oldalról
csak egységes hatalom által kormányoz-
ható. Részeinek gazdasági függése szintén
a legteljesebb, miután a közép hatalmas
gazdasági üzemet alkot, a szélek tartal-
mazzák pedig mindazt az anyagot, amire
a gazdasági fejlôdés szempontjából szük-
ség van.”

(Részlet Gróf Apponyi Albert trianoni
béketárgyalásokon elmondott védôbeszédé-
bôl)

Június 4-én Tahitótfaluban, a Hôsök terén
félárbocra eresztjük a nemzeti lobogót.
Helyezzük el minél többen e napon az
emlékezés virágait a hôsök szobránál.

B. G.
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Ha lassan is, de megvalósulni látszik a

„Régiónk fôutcája, a Duna” konferen-

cián is megfogalmazott gondolat: az

autóutak tehermentesítése, a települé-

sek környezetvédelme, s nem utolsó-

sorban a lakosság jobb, gyorsabb utaz-

tatása érdekében az eddig alig kihasz-

nált Dunát be kell vonni a tömegköz-

lekedésbe! Spányik Gábor, a MAHART

PassNave Személyhajózási Kft. igazgató-

ja; nála érdeklôdtünk: mi igaz abból,

hogy rövidesen szárnyashajó járatok

kötik össze a fôvárost a Pilis-Dunaka-

nyar kistérséggel?

– A hír igaz, technikailag már készen ál-
lunk, csupán néhány fontos momentumra
várunk. Évekkel ezelôtt a vízi közlekedést
kivették a tömegközlekedés rendszerébôl,
ezt rendeletileg ismét vissza kéne állítani,
hogy aztán tárgyalások alapján a BKSZ
(Budapesti Közlekedési Szövetség) utazási
bérlet rendszerében az elôvárosi vonat és
autóbusz közlekedéshez hasonlóan a hajó-
zás is megjelenhessen. A Gazdasági Mi-
nisztériumtól azt is várjuk, hogy engedé-
lyezzék a Szentendrei Duna-ágban a szár-
nyashajó közlekedést, hogy elérhessük a
várost, mert ez momentán tilos. Pontosab-
ban a lassú hajók bemehetnek az ágba,
csakhogy a szárnyashajó nem tud 30
km/óra alatti sebességgel haladni; ki sem
tudnak emelkedni a szárnyai a vízbôl.
Lehet, hogy a Lupa-sziget kajakosait,
evezôseit közlekedésbiztonsági okokból
némileg zavarja, ha a szárnyashajó, – ame-

lyet 500 méteren belül nem szabad meg-
közelíteni – ott menne, de Szentendre és a
vonzáskörzet lakosságának közlekedése is
talán van annyira fontos, hogy ezen a köl-
csönös érdekek összehangolásával változ-
tassanak!

– Hány járatra gondolnak, milyen út-
vonalon, és milyen sûrûséggel?

– A Szentendrei-szigetet érintô egyik
járat Tahitófalu, (a Váci komppal szem-
ben) és a Petôfi híd budai hídfôje között
közlekedik majd, – az Árpád híd pesti híd-
fôjénél, a Margit híd budai hídfôjénél, és a
Belgrád rakpart nemzetközi hajóállomás
(Erzsébet híd) közbülsô megállókkal. A
másik járat Szentendre külsô hajóállomá-
sától (a rév fölött indulva) Százhalom-
battáig közlekedik, a már említett fôvárosi
megállókkal. A teljes út kb. 50-60 perc
alatt tehetô meg, itt alig van eltérés a
hegymeneti és lejtmeneti idôk között.
Terveink szerint munkanapokon 6.30-tól
9.00 óráig félóránként, utána óránként
indulnának az oda-vissza járatok, 55,
illetve 120 személyes szárnyashajókkal.
Este is lesz még 6-7 járat. Ez lényegében
egész évben tartható, mert télen legfel-
jebb 15-20 jégzajlásos nap van, amikor
Moszkva típusú, lassabb hajókkal ugyan-
csak tudunk közlekedni. Persze mindez
ideiglenes, pl. Csepel és Érd is érdeklôdik,
hogy bekapcsolódhasson, esetleg Viseg-
rád is beintegrálható, bár ôk még nem
jelezték, jövôre pedig a kezdeti tapasztala-
tok alapján tudunk majd módosítani a
menetrendi struktúrán. Láthatja, mindez
most nem az idegenforgalomnak, hanem
mindenekelôtt a munkába járó, dolgaikat
intézô hazai utasoknak kíván kedvezni!

– Feltételezem, hogy egyéb járulékos
feladataik is vannak, hogy minden
zavartalan legyen…

– Igen, a kikötôk akadálymentes meg-

közelítése és a P+R rendszer kiépítése is
feladatunk. Tahitótfaluban kb. 200, Szent-
endrén kb. 500 férôhelyes parkoló létesül.
A fôvárosból kiutazóknak ezt sajnos nem
tudjuk biztosítani, ôk célszerûen tömeg-
közlekedéssel közelíthetik meg a hajóál-
lomásokat.

– Miért jó, ha valaki leteszi az autót, és
hajóval megy tovább?

– A 11-es út Óbudán keresztül, (még ha
az alsó rakpartot bôvítik is), egyre rosszab-
ban járható, egyre lassabb a haladás. A
Váci út se sokkal jobb. A benzinárak nem
lefelé tendálnak. A fôváros autós megkö-
zelítése és belsô forgalma, parkolási rend-
szere egyre zsúfoltabb, lassabb, pénz- és
idegölôbb. Környezetvédelmi szempont-
ból is célszerûbb, ha a gépjármûvek egy
része nem közlekedik a városban. Az autót
kint letenni és tömegközlekedésre átszáll-
ni mindenképp olcsóbb, egészségesebb,
és kijelenthetjük: ma már gyorsabb is. Ha
a BKSZ-szel sikerül az összegben megál-
lapodni, az utazási bérlet a hajóra is ér-
vényes lesz. A helyi tömegközlekedést az
ígéretek szerint hozzáigazítják a kikötôk
megközelítéséhez, ráadásul úgy tudom,
hogy a szigeti települések valamiféle rá-
hordó autóbusz körjáratot is terveznek,
amire szintén jó lehet majd a BKSZ-bérlet.
A hajóút alatt lehet kényelmesen pihenni,
olvasni, az pedig, hogy egy óra alatt valaki
akár Százhalombattára is eljut, ahol még
mindig inkább van munka, mobilizálhatja
még a munkaerô áramlását is. Szeretnénk
már az ôszi iskolakezdés elôtt elindítani a
járatokat, és reméljük, hogy az emberek –
megismerve az elônyeit – hamar átszállnak
majd a szárnyashajóra!

M. A.

(Forrás: Pilis Dunakanyari 

Hírmondó 2009/Május)

Szárnyashajóval munkába! Nyár végétôl már hajózni is lehet

Versenyek: fogathajtó-
ink hihetetlenül eredmé-

nyesen szerepeltek az országos „B” kategó-
riás versenyeken. 

Kunszálláson 24 versenyzô indult. Bodor
Márk megnyerte a díjhajtást, összetettben
második helyen végzett. Bodor Ferenc a 8.
helyet szerezte meg. Pályafutása  alatt har-
madik versenyén  Niesz Gábor  a  10. helyen
végzett. Gratulálunk a versenyzôknek.  

Lukácsházán a tehetséges fiatal, Bodor
Márk összetettben elsô lett. Édesapja, Bodor
Ferenc  dobogón a harmadik helyet foglalta
el. Gubacsi József „A” kategóriában indult.
Nagyon jól szerepelt és a  középmezônyben
végzett. Nógrády Gábor, TLSE elnöke

Mély fájdalommal tájékoztatjuk közsé-
günk lakóit, hogy a mindenki által tisztelt
és kedvelt Szabari Zoltán, Egyesületünk tit-
kára 2009. május 11-én  51 éves korában
elhunyt. Lovas Egyletünk motorja volt. Te-
vékenysége alatt az ország legnagyobb
egyesülete lettünk: tizenegy A-B kategó-
riás fogathajtó, számtalan díjugrató és díj-
lovas sportolóval rendelkezünk. Támoga-
tott minden olyan rendezvényt, mely tele-
pülésünk és az itt élô emberek számára
fontos (Lovas Majális, Eperfesztivál). 

Biztosan érzem és tudom, hogy fent a
csillagok között vágtat egy csodálatos
paripán ugyanúgy, mint életében itt a
földön számtalanszor tette. Emlékét
megôrizzük. 

TLSE hírei
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Május 9-én, Szentendrén a Czóbel park-
ban tartottuk a Pilis és a Dunakanyar tér-
ségének közös ünnepét, az Aranyesô
Fesztivált. Tahitótfalu is benevezett a kép-
viselôkbôl és kulturális bizottsági tagok-
ból, no meg néhány bátor ifjúból álló csa-
patával. A falvak csapatai már ismerôsként
üdvözölték egymást. A tavalyi, hagyo-
mányteremtô Szent-György napi vigasság
jó alkalom volt az ismerkedésre, a kapcso-
latteremtésre. Az igazi erejét, különösen
jó hangulatát ennek a napnak az adta,
hogy a közönség egyben résztvevôje is
volt az eseményeknek. Idén a Botond-
játék keretében mutathatták meg a csapa-
tok szellemi és fizikai leleményességüket,
ügyességüket.

A legendás magyar hadvezér, Botond
vitéz hôstetteinek nyomában haladva átkel-
tek az Óperenciás-tengeren is, hogy legyôz-
zék a félelmetes óriást. A játékot követôen
a csapatok áldomást ittak a jól megérde-
melt pálinkából és átvették „aranyos” aján-
dékaikat. A helyben készített bográcsételek
versenye ínycsiklandó színfoltja volt idén is
a fesztiválnak. S ha még maradt valakinek a
nap végére felesleges energiája, a Csür-
rentô zenekar moldvai táncházában kiad-
hatta.  De beszéljenek a képek…

Vidám csapatunk

A szakács már tudja, mit fôzött

Ime a mû, áfonyás vaddisznó pörkölt

Terült, terült az asztalkánk!

Kézmûveseink színvonalas portékáikat
kínálják

A gyerekek a Benedek Elek Alkotótábor-
ban gyûjtögetik az aranytallérokat

Festett táblaképek mutatják be a tele-
pülések történetének egy-egy nagy pil-
lanatát

Jó ebédhez szól a Csík zenekar

Vitézeink 

Dunakanyar mesterdalnokai közel há-
romszázan

Aranyesô fesztivál
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A szentendrei Napórásház indította el
ezt a programot, melynek az a célja, hogy
a Szentendre kistérségi általános iskolák 5.
osztályosai minél jobban megismerhessék
saját településüket, annak természeti,
épített és más tárgyi örökségét, illetve ezt
bemutassák a partnerosztálynak. 

Az osztályunk, az 5. b osztály összegyûj-
tött nagyon sok mindent, ami falunk
múltjához és jelenéhez kapcsolódik. Tet-
tünk a cseredobozba mindenféle kiad-
ványt a falunkról, az iskoláról, Pollack
Mihályról; képeket, DVD-t a környezô táj-
ról; az Eperfesztiválokról képeket, pólót
és eperlekvárt, hogy csak a legfontosabba-
kat említsük. Köszönjük az Önkormányzat
és a szülôk segítségét!

A mi cserepartnerünk a szentendrei
Barcsay Jenô Általános Iskola 5. a osztálya,
Sôrés Marianna osztályfônök vezetésével.
A nekünk küldött dobozban rengeteg
Szentendréhez, Püspökmajorhoz és az is-
kolához kapcsolódó anyag volt. Errôl
írnak a mi 5. b-seink a fogalmazásukban.

Elôször Szentendre történetébôl meg-
tudtuk, hogy már 1146-ban, egy középko-
ri oklevélben a Püspökmajort mint a
veszprémi püspök birtokát említik. Innen

a városrész neve. A középkori major a mai
városháza területén állhatott. Olvashat-
tunk a betelepülô szerbekrôl, dalmátokról
és görögökrôl. Megtudtuk, honnan ered a
Szamár-hegy és Sztarovoda neve, honnan
kapta a Rab Ráby étterem a nevét.

A Barcsay Jenô Általános Iskola nevét
egy Kossuth-díjas festôrôl, grafikusról kap-
ta, aki egy erdélyi fejedelmi család leszár-
mazottja. Az iskola harmincéves, meg-
közelítôleg hétszáz gyermek tanul ott, év-
folyamonként 3-4 párhuzamos osztályban.

Két hatalmas udvara van, a tornaterem
mellett pedig sportpályákon lehet külön-
bözô játékokat játszani. Kiemelt szerepet
kap ebben az iskolában a mûvészeti ne-
velés, nem véletlenül nevezték el az isko-
lát Barcsay Jenôrôl. A galériában évente 2-
3 tárlatot is rendeznek. A tanulók elmesél-
ték nekünk a Barcsay-gyûjtemény törté-
netét, olvashattunk a Ferenczy Múzeum-
ról is. A Vujicsics Tihamér Zeneiskola ki-
helyezett tagozatot mûködtet náluk. A
néhány évvel ezelôtti felújítás után az isko-
la új, tágas, korszerû könyvtárral, színház-
teremmel, mûvészeti szárnnyal bôvült.

Az 5. a-ba 13 lány és 11 fiú jár, akik be-
mutatkoztak nekünk, küldtek finomsá-

gokat az Éden csokiboltból és Szamos mar-
cipánt is. Ez is Szentendre nevezetességé-
hez tartozik. A gyerekek által készített
mappa utolsó két része a város növény- és
állatvilágáról szólt. Ezek közül csak a hegyi
árvalányhajról szóló történetet, illetve a
szentendrei rózsát emelnénk ki, hiszen a
növények nagy része nálunk is megtalál-
ható. A megemlített  emlôsök, madarak,
hüllôk és rovarok a környékünkön is fel-
lelhetôk. Nagyon szép képeket is rajzoltak
a leírásokhoz.

A cseredoboz anyagából az iskolák kiál-
lítást rendeznek iskoláikban, majd a cse-
repartnerek meglátogatják egymást, 5
perces videófilmet készítenek, végül pe-
dig az anyagokat a szentendrei Nap-
órásház állítja ki.

A Pollack Mihály Ált. és Zeneiskola 

5. b osztálya

Osztályfônök: Matus Klára

„Környezetvédelmi cseredoboz 2009”

Immáron hatodik éve állítja komoly
erôpróba elé az angol tagozaton végzô
diákokat az államilag is elismert nyelvvizs-
ga megszerzése.

Nem történt ez másként az idei tanév-
ben sem. A húszfôs csoportból tizenegyen
döntöttek úgy, hogy vállalva a vizsgára
való felkészülés fárasztó, kimerítô hónap-
jait, nekivágnak a vizsgának.

De mibôl is áll mindez? Az írásbelin 60
perc áll rendelkezésre, hogy két terjedel-
mes szöveget értelmezzenek, lefordítsa-
nak, majd pedig levelet írjanak angol nyel-
ven meghatározott tartalommal. Nehezíti
a feladatot, hogy olyan témákban kell gye-
rekként helytállniuk, amelyekrôl – életko-
ruknál fogva – még nem szerezhettek ta-
pasztalatot. A szóbeli vizsga két részbôl
áll: beszélgetés, képleírás és szituáció
eljátszása alkotja az egyik részét és gépi
beszédértés a nyelvi laborban a másikat.

Nagy öröm a számunkra, hogy diákjaink
derekasan helytálltak, különösen a vizsga
szóbeli részén, ugyanis többen 80-85%-os
eredményt értek el! A vizsgáztató hölgy
kétszer is kijött a terembôl, és személye-
sen gratulált a gyerekek teljesítményéhez. 

Végül nézzük a vizsgaeredményeket!
Almássy Mátyás, Csereklye Péter, Petô
Bence, Rau Szidónia és Szendrei Márk „C”
típusú, Benedek Patrik, Csereklye Kinga,
Csicsay Flóra, Deli Virág és Ladányi Adri
„A” típusú nyelvvizsgát szereztek. Elsik
Niki vizsgaeredménye eddig még nem
ismert. 

Szívbôl gratulálunk, és szeretnénk meg-
köszönni az iskola alapítványa és az önkor-
mányzat által nyújtott anyagi támogatást is!

Most pedig lássunk néhány, a vizsgával
kapcsolatos visszajelzést a gyerekektôl:

„Vicces volt, amikor a vizsgáztató
látva, hogy nem mûködik a fejhall-
gatóm, megszólalt: Elôször célszerû lenne
bekapcsolni azzal a nagy sárga gomb-
bal! Amúgy már régóta készülök a
nyelvvizsgára, mivel ez nagyon fontos
lesz a jövôbeli terveimben…”

(Almássy Mátyás)

„Én azért döntöttem a nyelvvizsga
mellett, mert angol kéttannyelvû közép-
iskolába megyek tovább, de leginkább
azért, mert itt volt a lehetôség, és mert
van benne kihívás.”

(Csereklye Péter)

„A nyelvvizsga szükséges a diplomá-
hoz, a számítógépek is ezen a nyelven
mûködnek, sôt ha esetleg koncertezni
hívnak majd külföldre, el tudok igazod-
ni a városokban.”

(Petô Bence)

„A hallás utáni értéskor, mikor elôször
meghallgattam a szöveget, örültem, hogy
néhány szót le tudok írni, de a következô
hallgatáskor már szerencsére tisztult a
kép…”

(Rau Szidónia)

„Én azért akartam nyelvvizsgára
menni, mert meg szerettem volna tudni,
hogy mennyire beszélek jól angolul.”

(Szendrei Márk)

Lintner Andrea szaktanár

Fókuszban a nyelvvizsga

Köszönjük a Nyugdíjas klub tagjainak a
felénk kimutatott szeretetüket.

Katonáné Nyírô Ágnes és Katona István

Köszönetnyilvánítás
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A helyi katolikus egyház történetét leíró
„Historia Domus” tudatja, hogy a plébános
a leventék számára az 1934-es év nagyhét
elsô 3 napjának estéjén konferencia-
beszédeket tartott, amelyeken szép szám-
mal jelentek meg. Nagycsütörtökön reggel
a leventék közös szent áldozáson vettek
részt: 26-an áldoztak, csak öt maradt el.
1938. június 1-én nagy ünnep volt Székes-
fehérvárott, mert Szt. István jobbja érke-
zett oda Aranyvonaton. A helyi leánykör
tagjai fehér ruhában, hajukban rózsaszínû
szalaggal, a leventék, a legénykörzet árva-
lányhajas kalapban, csizmában, fokossal
hajnal 3-kor indultak Fehérvárra.

Borbás Lajos bp.-i gyártulajdonos gyö-
nyörû nemzeti színû Szûz Mária zászlót
adományozott a Szív Gárdának azzal, hogy
azt egy Erdélyben felszabadult szegény ma-
gyar egyházközségnek küldjék el. A plé-
bános a zászlót ünnepélyesen megszentelte
1941. febr. 2-án és elküldték azt Gyimes-
felsôlokra. A zászlóavatáson a helybeli le-
vente dísz-szakasza vett részt. A zászlóanya
Rácz Erzsébet volt. Az oltár elôtt tartott
zászló jobb-bal  oldalán másokkal együtt
egy-egy levente is állt. 

1942 májusában a harctéren lévô katonák
számára, imakönyvvel való ellátás céljából
országos akció indult, melyben a leány-
körön kívül a leventeparancsnokság úgy
vett részt, hogy 17 szeretet-csomag össze-
állítására kérte fel a katolikus gyülekezetet.

Id. Nagyházú László az alábbiakban
egészítette ki a fentieket 2009. február 3-
án:

A leventeparancsnokok között meg kell
említeni Pethô Lajos ref. tanító urat,
Fügedy József erdészt, Takács Györgyöt,
Gulyás Lajos és Szabadi Béla rk. kántorta-
nító parancsnokokat. Közülük többen az
1924-ben leszereltetett zsoldos hadsereg-
bôl szereltek le. Az elsô leventék az 1910
körüli születésûek közül kerültek ki, mint
pl. Becsei János, Csörgô Mihály, Liptai
Lajos, majd követték ôket a késôbbi
korosztályok.

Az 1917-es korosztályból: Benedek Ist-
ván, Budai István, Bálint Mihály, Szente Já-
nos, az 1918-19-esek közül Pintér Mihályra
emlékszik. A leventék közül az 1935-36-
ben bevonultak már mint ténylegesek, 1
évet szolgáltak a Horthy hadseregben, a
gróf Andrássy tüzérlaktanyában, mint pl.
Debreczeni József, Rácz József. 1935-ben
a községi elôljáróság pénzt különített el a
leventezenekar felállítására. Mikor már
meg voltak a hangszerek, akkor a nemzeti
hadsereg országos karnagya Fricsay
Richárd volt, aki a faluba küldte jobb
kezét, Szíjj Dénes fôtörzsôrmestert,  aki
októbertôl – 36 márciusáig a 6 osztályos
parasztgyerekekbôl olyan zenekart vará-
zsolt, hogy március 15-én már kottából ját-
szották az indulókat

Az elsô zenekar tagjai közé tartozott:
Bálint Mihály, Bándi András, Csörgô József
és Sándor, Ender János, a bumm Maro-
sinak nevezett Marosi János dobos, és
Sipos János kisdobos.

A zenekar minden szombaton kikisérte
a gyakorlatozókat a faluvégi ún. Árva-
hegyi homokbányáig, ami az elsô gyakor-
lótér volt. 32-es FÉG puskával lôttek célba.
Egyidejûleg a különbözô csoportoknak
megfelelô foglalkozások zajlottak. A leven-
ték ástak egy 50 m. hosszú, 5 részbôl álló
lövészárok rendszert, ami mögött voltak a
mozgatható célpontok s a golyófogó. A
kivonuló létszám 120-140 fô volt: a 18-21-
es korosztály 2 szakaszt, a 16-18-as szintén
2 könnyebb szakaszt adott ki. A 16-évnél
fiatalabbak csoportját ôrsnek hívták. Lo-
sonczy Benjáminnal együtt ô maga is részt
vett 1941-42-ben ôrsvezetôi kiképzésen.
Budai Mihály és U. Budai János, Böttkös
László és Baranyai Béla Fonyódon vettek
részt szakaszparancsnoki képzésben, majd
ô is egy szkp.-i oktatáson 1943-ban,
melynek központja a helyi Népház volt.

1943-ban részt vett egy országos, gödöl-
lôi versenyen, ahol kettes céllövô lett. (Jól
lôtt, mert édesapja engedéllyel tarthatott
egy 15-ös ismétlô winchestert, amivel ren-

geteget gyakorolt.)
A zenekarra visszatérve el kell még

mondani, hogy azt 1937 körül újították
fel, amikor már a 3 Csörgô testvér is tagja
volt, Fejes Istvánnal és Szente Istvánnal
együtt. A zenekar valóban minden vasár-
nap szolgáltatott térzenét, de gyakran ját-
szott a hajó érkezésekor a hajóállomáson,
valamint akkor is, amikor a helyi tûzoltók
gyakorlatoztak a falu közepén, ahol 100-
150 nézelôdô is összegyûlt. 

A zenekar jeles teljesítményét mutatja,
hogy  játszották a „Hunyadi indulót” (a
Bánk bán betétje alapján) az Országzász-
lónál, amikor is a falubeliek, Benedek
István és László (mint a legjobb spor-
tolók), Bán József, Pintér Mihály fapuská-
val, 2 órás váltásban, sapkán darutollal,
fekete keményszárú csizmában, fekete
nadrágban, fehér ingben  ôrséget adtak a
zászlónál. Ezt a szolgálatot több év má-
jusában megismételték.

Amikor a Felvidék egy része hazakerült
1938-ban, a zenekar Zselizen át fölmasíro-
zott Nagysallóig, ahonnan a leventebarát-
ság jegyében  az ottaniak eljöttek a faluba,
szintén 10 napra. (Volt olyan nagysallói
módos gazda, akit a szlovákok kitelepítet-
tek s Pomázon alapított családot, de
hosszú barátságban volt a Losonczyékkal
és más falubeliekkel.)

Naplójában tisztelettel emlékezik meg
Nagyházú Lajosról („Hôseink” 103.o.) aki
mint levente, rendkívül hazaszeretô em-
ber volt s akinek egy foksányi tömegsír
jutott. „Abban nyugszik egy lánglelkû,
hazáját szertô magyar” – írta.)

Az egyik oktató, Takács György ked-
venc nótájával zárom a tahitótfalui leven-
ték minden bizonnyal nem teljes törté-
netét: „Nádi veréb nem száll fel az égig,
Az életem itt bujdosom végig. Akármerre
járok, mindig arra várok: Mikor fogjuk
visszavenni Nagy-Magyarországot.”

Legyen örök példa a 21. század tahitót-
falui ifjúságának a levente-elôdök Isten,
család és hazaszeretete, mint ÖRÖK
ÉRTÉKEK! (Vége)

G. Szalai István

A tahitótfalui leventékrôl… (2. rész)

Idén a tahitótfalui óvoda kertje adott
otthont a népszerû gyereknapi rendez-
vénynek, ahol minden apró és nagyobb
résztvevô kedvére szórakozhatott az
ötletes ügyességi sorjátékon, vetélkedôn.

Volt ott minden, ugráló ketrec, óriás
csúzda légvárral, labdajáték, horgászás,
gyöngyfûzés, festés, arcfestés, kötélhúzás,
enni-inni való.

A Tûzoltóság  is kivette részét a prog-

ramban, teljes szolgálati öltözetben
mutatták be az érdeklôdô csemetéknek a
tûzoltó autót. A gyerekek kipróbálták a
szirénát, kötelet húztak. Öröm volt nézni a
sok apróságot, akik önfeledten, felsza-
badultan játszottak, szórakoztak. Biztos
vagyok benne,hogy maradandó élményt
nyújtott nekik ez a nap. Megköszönjük
azok munkáját, akik mindezt megvalósí-
tották.

R. G.

Gyereknap Tahitótfalun
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Megyebajnoki cím leányfociban, szép
sikerek atlétikában, szinkronúszásban.

Leány labdarúgás

Május 5-én Vácon rendezték a Diák-
olimpia 7-8. osztályos Pest megyei nagy-
döntôjét. Csapatunk két gyôzelemmel és
egy vereséggel megyebajnok lett! Ez a
siker azt is jelenti, hogy Pest megyét a
tahitótfalui Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola csapat képviseli az országos
döntôben!

Iskolánk – a sakkot kivéve – eddig soha
semmilyen csapatsportágban nem jutott
még országos döntôbe. Nagyon értékes ez
a siker, hiszen az ország legjobb 20 csapa-
ta közé jutottunk, ráadásul úgy, hogy csak
egy fô nyolcadikosunk van a csapatban, és
többen 5-6. osztályosok még. Álljon itt az
„aranylábú” lányok névsora: Ráczkevi
Beáta, Bötkös Dorottya, Greff Dorina,
Baltringer Gyöngyi, Zandler Bianka,
Dobrády Dóra, Papp Eszter, Herczegh

Emese, Tóth Mercédesz, Szabó Eszter,
Valcz Dóra. A csapat tanára-edzôje
Turóczi Csaba.

Az országos döntô három napos lesz,
Szentgotthárdon rendezik. Bízunk a tisztes
helytállásban.

Ezúton is szeretnénk megköszönni
Polgármester úrnak és a tisztelt Képviselô-
testületnek, hogy az utazásunkat és több-
napi étkezésünket biztosítják, jelezve
ezzel, hogy fontosnak tartják a gyerekek
és a két kísérôtanár részvételét az országos
döntôn.

Körzeti atlétikai verseny

Szentendre, május 13.
Az I. korcsoport leánycsapata (1-2.

osztályosok) 3. helyezést ért el. (Csiz-
madia Petra, Kulcsár Evelin, Gille Katalin,
Csereklye Lívia, Antal Evelin, Kovács
Judit) Egyéniben Gille Katalin megnyerte
a távolugrást, Antal Evelin 3. lett kislabda-
hajításban. Váltófutásban a csapat a 4.
helyen végzett.

Az I. korcsoport fiúcsapata váltófutás-

ban 3. lett, a csapatversenyben 4. helye-
zést ért el. (Antal Ruben, Hagymási
András, Kazi László, Horváth Máté, Mihály
Máté, Méhész Ármin)

A II. korcsoport fiúcsapata (3-4. osztály)
csoportversenyben bronzérmes lett. (Szá-
voly Tamás, Zerinváry Lóránd, Mihály
Dániel, Kovács Gábor, Boros Richárd,
Szôllôsi Ferenc)

A II. korcsoport leánycsapata is részt
vett a felkészülésben és a versenyen, a 7.
helyezést érték el. (Csicsay Emese, Gonda
Rebeka, Rácz Pana, Kulcsár Ivett, Petkó
Fanni, Kapitány Kármen)

Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítô
tanáruknak, Kovács Lászlónak!

Szinkronúszás

Május 16-án Monoron rendezték meg az
V. Mobilkor-DELFIN Kupát. A versenyen
58 induló volt és az I. helyezést Csizmadia
Krisztina (7. a osztály) érte el. Nagyszerû
szerepléséhez gratulálunk!

Turóczi Csaba

testnevelô

Iskolai sport

Mottó: A központi idegrendszer érési
folyamata és a mozgásfejlôdés egymás-
sal szoros egységben biztosítja az értelem
fejlôdését. (Dr. Katona Ferenc)

Már csecsemôkorban jelzés értékû a
mozgásbéli ügyetlenség, vagy a mozgásfej-
lôdés ütemének jelentôs mértékû eltérése,
az adott életszakaszban elvárható átlagtól.
Ha az eltérô fejlôdésre nem figyelnek fel e
korai szakaszban, a késôbbi mozgásfej-
lôdés sem lesz zökkenômentes, de ezzel
összefüggésben a ráépülô funkciók, töb-
bek között a beszéd és a gondolkodás fej-
lôdése sem.

A problémára akkor szoktak felfigyelni
általában – súlyos esetektôl eltekintve –,
amikor a ráépülô funkciók terén tapasztal-
ható a zavar, pl. beszédzavar, súlyos, nehe-
zen javuló pöszeség, késôbb az olvasás,
írás, számolás tanulása okoz nehézséget.

A mozgásfejlôdés zavara utalhat látás,
vagy hallásbeli eltérésre, de ugyanakkor
nehezítheti is az érzékszervek jó ütemû
fejlôdését. Az okok között szerepelhet
szülési sérülés, magzati ártalom, a leg-
gyakoribb azonban a csecsemôkorban
kezdôdô mozgásszegény életmód (nincs
elég feltétel biztosítva a szabad mozgásra,
majd a késôbb sok idôt töltenek a tv elôtt).

A mozgás fejlôdéséhez sok próbálkozás,
gyakorlás szükséges, melynek hatására
nem csupán az egyes mozgásformák kivi-
telezése lesz egyre pontosabb, gördüléke-
nyebb, harmonikusabb, hanem tapasztala-
tokat szerez a gyermek saját teste és a

környezet kölcsönhatásáról. Kialakul test-
tudata, amely az éntudat kialakulásának is
fontos tényezôje.

A fejlôdés az emberábrázolás színvona-
lán is megmutatkozik. Minél pontosabb
„képe, tudása” van magáról, annál részle-
tezetebb az általa rajzolt figura.

Dr. Kovács Ferenc gondolatait, ha figyel-
mesen olvassuk, világossá válik mennyire
meghatározza a mozgás, hogy a gyermek
megfelelô indíttatást kapjon a  fejlôdésre,
hogy azt a teljesítményt tudja nyújtani,
ami az életkora alapján elvárható tôle.
Tehát nagyon fontos, hogy biztosítva le-
gyen számukra a változatos, szabad
mozgás feltétele.

Ha eltérést tapasztalnak fontos, hogy
idôben forduljanak szakemberhez, aki cél-
zott mozgásterápiával felzárkóztatja a
gyermeket a megfelelô szintre. Minél
nagyobb a gyermek annál látványosabbak
a tünetek, és nagy valószínûséggel más, a
probléma specifikusságától függô terápiá-
ra is szükség lesz. A mozgásterápia haté-
kony segítséget jelenthet figyelemzavar,
hiperaktivitás, súlyos pöszeség, tanulási
nehézség esetén. Sokféle mozgásfejlesztô
terápia létezik már hazánkban is egyre
több kiképzett mozgásfejlesztô, terapeuta
található elérhetô közelségben, mindenki
megtalálhatja a neki megfelelôt. Lényeg,
hogy megkapja minden rászoruló a szük-
séges terápiát.

Dr. Kálmán József Mátyásné

logopédus, fejlesztô pedagógus,

mozgásfejlesztô 

Okosító mozgás

INGYENES NYÁRI GYERMEK PROGRAMJAI
A sport és pihenôparkban 2009. július

Hétfôtôl péntekig 9.30-12.30 óráig

2009. június 29-tól július 3-ig
Baptista Gyülekezet gyermekhete

2009. július 8.
Játékok Napja Családoknak

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
szervezésében

2009. július 6–10-ig
LOVAGLÁS oktatása gyermekeknek 

ÍJÁSZAT oktatás, szobrászat 
Gyöngyfûzés, szabás-varrás, bôrözés

2009. július 13–17-ig
Agyagozás, gipszkép készítés, mézeskalács,

batikolás, pizzasütés 
Vezeti: Bérczi Krisztina

2009. július 20–24-ig
Kosárfonás, nemezelés, népi étel 

és hangszer készítés. 
Népi játékok, tánc a Tönköly zenekarral

Vezeti: Sirkó Németh Mariann, Béres Gabriella,
Szabó Adrienn

2009. július 27–31-ig
Gyertyamártás, gyertyafigurák, ytong szob-

rászat, fafaragás.
Vezeti: Horváth Tünde, György Károly         

Igény szerint: sportfoglalkozás, labdajátékok,
ping-pong, kerékpározás, Vizicsata, játékok.

Vezeti: Szabados Balázs, Bányai Anita,
György Károly

Mindenkit szeretettel várunk!
A Sport és Pihenôpark a focipálya mögött talál-

ható, Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u.
Szervezô: Rainer Gabriella 06/30/9211-013

Béres Gabriella: 06/30/3375-527

Tegyünk Együtt

Tahitótfaluért Alapítvány
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A nyár eleji levegô nehéz virágillattól
terhes, virágzik a rózsa, a törökszegfû, a
margaréta, rigófütty hallik reggel, tüc-
sökzene éjjel. Hamarosan virágba öltözik
az iskola is a végzôsök tiszteletére, hogy
még egyszer utoljára végigjárják ter-
meiket, és búcsút vegyenek mindattól,
ami nyolc éven keresztül egy kicsit az
otthont is jelentette számukra.

Mi, tanárok is csodálkozva nézünk oly-
kor a jól ismert arcokra: valóban ôk lenné-
nek azok az egykori kisiskolások, akik
tágra nyílt szemmel csodálkoztak rá a vi-
lágra? Most pedig öntudatos kamaszok-
ként magasodnak fölénk, és arra készül-
nek, hogy bátran nekivágjanak az elôttük
álló kihívásoknak. 

Jól van ez így, még akkor is, ha tudjuk,
hogy nem lesz könnyû tisztességes ember-
ként helytállni, és méltósággal leélni egy
életet. Ehhez a nemes küzdelemhez erôre,
kitartásra és leleményességre egyaránt
szükségük lesz.

N. Lenau osztrák költô szavaival búcsú-
zunk, aki versében ennek az örök emberi
tapasztalatnak állít emléket:

„Igen, ha s végsô célig úgy mehetne
Az ember, víg suhanc gyanánt haladva,
Amint az elsô pár lépést szaladta,
A játékon nevetni tán lehetne,
De létünk zord erôk kezén forog…”

az iskola tanári kara nevében: 
Lintner Andrea

Búcsúzáskor nemcsak az emlékeket
vesszük számba, hanem elôre is tekintünk
egy kicsit. Erre kértük a ballagókat is. Az
alábbiakban rövid szemelvényeket közlünk,
melyekben a fenti kérdésekrôl vallanak.

Ez az iskola jelenti a kezdetet. Egy
alapot, ahonnan elindulok. Kezdenek
egyre jobban érdekelni a tantárgyak, és
a nôvérem is segített megkomolyodni. A
ballagásra írtam egy verset, amit el is
fogok mondani. – Gajdos Csilla

A nulladik angolóra és a szünetei vicce-
sek voltak. A fiúk a hülyeségeikkel fel-
vidították az álmos, bús fejeket. – Láncz Adri

Ez az iskola jelentett menedéket a gon-
dok elôl, de barátokat is, meg a bajok
forrását is néha. 

Terveim között az újságírás áll az elsô
helyen: hírességekkel találkozni és beszél-
getni. – Bese Konrád

Voltak dolgaink, amelyekre nem szíve-
sen emlékszem vissza. De a legfontosabb

az, amit itt megtanultam. A tudás, amit
a szereztem, a jövôm szempontjából
nagyon fontos. – Deli Virág

Sok mindent jelentett nekem ez az
iskola. Terhet, örömöt, bánatot, boldog-
ságot. Ez a teher tanított meg rá, mi a
FELELÔSSÉG. – Metzger József

Az volt a legjobb, amikor most elmen-
tünk kétnapos kirándulásra. Eszmélet-
lenül jó volt: a szállásunk, a medencézés,
a bográcsozás, a foci és a bátorságpróba
is. – Ladányi Adri

Gimnáziumba megyek tovább angol
tagozatra, mert az angol nyelvi tudáso-
mat szeretném maximálisra fejleszteni,
és azzal kapcsolatos munkahelyet keres-
ni. – Balogh Betti

Szeretnék az informatika terén szakmát
szerezni, majd fôiskolára menni és állást
találni. Hogy mindez megvalósuljon,
nagyon igyekeznem kell. – Szendrei Márk

Légi utaskísérôként szeretnék dolgoz-
ni, lehetôleg külföldön. – Csicsay Flóra

Sokat gondolkozom azon, hogy mihez
van tehetségem, mihez értek igazán, és
mit csinálnék szívesen. Nagy álmom,
hogy saját boltom legyen. Ha esetleg a
saját vállalkozásom sikerül, anyuéknak
is könnyebb lesz. – Sárközi Rebeka

Ha most elballagok is, szívesen jövök
majd vissza, hogy beszámoljak az új
suliról, az ottani „szabályokról” a taná-
roknak, a barátaimnak. – Csereklye Kinga

Úgy tervezem, ha kijárom a közép-
iskolát, alapítok egy zenekart, amelyben
én leszek a billentyûs. – Benedek Patrik

A környezetvédelem érdekében szeret-
nék tenni, és megvédeni Földünk épségét.
Remélem, nem fog kitörni a harmadik

világháború. – Almássy Mátyás

Szép volt ez a nyolc év, nagyon örülök,
hogy ebbe az iskolába járhattam, és sze-
retném megköszönni tanáraim fára-
dozását. – Czikora Tina

Ballagási ünnepségünket 2009. június 13-
án, szombaton délelôtt 10 órakor tartjuk a
központi iskola épületében, melyre min-
den kedves érdeklôdôt szeretettel várunk!

A 8. a osztály ballagóinak névsora:
Bélteki Ádám
Bencsik Bence
Bojtor Dániel
Czikora Tina
Csereklye Kinga
Csereklye Péter
Csicsay Flóra
Deli Virág
Elsik Nikolett
Halász Márk
Komori Martin
Petô Bence
Ráczkevi Beáta
Rau Szidónia
Sárközi Rebeka
Szél Bence
Szendrei Márk
Osztályfônök: Lintner Andrea

A 8. b osztály ballagóinak névsora:
Almássy Mátyás
Balogh Bernadett
Benedek Patrik
Bese Konrád
Fehérvári Áron
Gajdos Csilla
Horváth Vivien
Kapitány Norbert
Kardos István
Ladányi Adrienn
Láncz Adrienn
Metzger József
Németh Krisztián
Péli Csilla
Szente Gábor
Osztályfônök: Ferencz Csilla

Virágözön, mosoly és könny: júniusban búcsúznak a nyolcadikosok

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

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

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

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

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

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

Könyvtár (2021 Tahitótfalu, Béke út 14.) nyitvatartási rend
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Dunakanyar Takarékszövetekezet
Tahitótfalui Kirendeltsége
2021 Tahitótfalu, Petôfi Sándor u. 27.
Tel: 26-387-187

Dunakanyar Takarékszövetekezet
Tahitótfalui Kirendeltsége
2021 Tahitótfalu, Petôfi Sándor u. 27.
Tel: 26-387-187

Dunakanyar Takarékszövetekezet
Tahitótfalui Kirendeltsége
2021 Tahitótfalu, Petôfi Sándor u. 27.
Tel: 26-387-187

VOX INSULAE SZIGET HANGJA
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

SZERETETTEL MEGHÍVJUK 
AZ  EPERART PROGRAMJAIRA:

KESZLER VONÓSNÉGYES KONCERTJE
JÚNIUS 12-ÉN, PÉNTEKEN 18.00 ÓRAKOR A

BAPTISTA GYÜLEKEZETI HÁZBAN

A KESZLER VONÓSNÉGYES 2006-BAN ALAKULT ZENEKARI
MÛVÉSZEKBÔL. TAGJAI: KESZLER KRISZTINA I. HEGEDÛ,

GARGER KRISZTINA II. HEGEDÛ, FENYVESI ANDREA BRÁCSA,
MOLNÁR JOHANNA CSELLÓ.

AZ EGYÜTTES RENDSZERESEN FELLÉP KOMOLYZENEI HANG-
VERSENYEKEN ÉS RENDEZVÉNYEKEN, REPERTOÁRJA BACH ÉS

VIVALDI ZENÉJÉTÔL A TANGÓKIG ÍVEL

„MÁLNA ÉS EPER A MAGYAR ZENÉBEN” - KECSKÉS
EGYÜTTES KONCERTJE JÚNIUS 13-ÁN, SZOMBATON 16.30

ÓRAKOR A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

LÁBON JÁRÓ, MOZGÓ, LÁTHATÓ ÉS HALLHATÓ HANGSZER-
MÚZEUM TÖBB MINT HÁROM ÉVTIZEDE AZ ORSZÁG
SZOLGÁLATÁBAN. A HELYSZÍNEN CD VÁSÁROLHATÓ.

„A VILÁG GITÁRZENÉJE, A GITÁRZENE VILÁGA” – RÁK
BÉLA COMBO JÚNIUS 14-ÉN, VASÁRNAP 16.00 ÓRAKOR A

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

A GITÁRTRIÓ VIRTUÓZ GITÁRJÁTÉKON ALAPULÓ DALLAMOS
JAZZ ZENÉT JÁTSZIK.

A PROGRAMOK INGYENESEK, ADOMÁNYOKAT A
DRÁVASZÖGI MAGYARAJKÚ GYERMEKEK

TÁBOROZTATÁSÁRA SZERETETTEL FOGAD AZ EGYESÜLET.
INFORMÁCIÓ: szigethangja@gmail.com
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Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô
Szolgálat) – szerda: 12:30–15 óra között

• Katona Ildikó, családgondozó (Gyermekjóléti
Szolgálat) – kedden 12–15 óra között

• Tiszóczi Enikô, pszichológus 
Páratlan héten, hétfôn 13–18 óra között

• Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász 
Hétfônként 13–17 óra között a következô napokon:
május 18., június 29., július 27., augusztus 24.,
szeptember 21., október 19., november 23.,
december 21.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások ingyenesek és elôzetes

idôpontegyeztetés szükséges!
06 26/312-605, 06 26/400-172

„Micimackó” Dunabogdány
családi napközi 
és játszóház!

Kedves szülôk!

Dunabogdányban található családi napközink sikeresen
megkezdte mûködését. Nagy öröm számunkra, hogy 

a gyermekek szeretnek hozzánk járni, a szülôk
elégedettek és nyugodtak, hogy a gyermekük 

biztonságban van, míg ôk dolgoznak. Továbbra is várjuk
azok jelentkezését, akiknek a bölcsôdék hiánya gondot

okoz, vagy segítségre van szükségük.
Családi napközink – 20 hetestôl 5 éves korig – nyújt

napközbeni teljes ellátást (7.30-tól – 16.30-ig), bizton-
ságos, nyugodt, szeretetteljes légkört a gyermekeknek.

Óvodai szünet idején is várjuk a gyermekeket.

Lakatos Lajosné

Tel: 06-20-230-4730, 06-26-390-677

Cím: Dunabogdány Táncsics M út 59.



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 0 9 .  J Ú N I U SHirdetés

1 4

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

--  áállllóó  ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm
--  ssvvééddmmaasssszzáázzss
--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  nnyyiirrookkmmaasssszzáázzss
--  ttaallppmmaasssszzáázzss

--  ppeeddiikkûûrr,,  mmaanniikkûûrr
--  mmûûkköörröömm  ––  2200--334499--44009999
--  kkoozzmmeettiikkaa  ––  7700--336655--00558811
--  ffooddrráásszzaatt  ––  3300--558822--55881133

ÚÚjj  sszzoollggáállttaattáássaaiinnkk  jjúúnniiuuss  kköözzeeppééttôôll::
––  ffooggyyaasszzttááss

––  aallaakkffoorrmmáállááss
––  rráánnccttaallaannííttááss

••
SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  vveennddééggeeiinnkkeett!!

NNyyiittvvaa::  hh--sszz--pp  990000--11990000 óórrááiigg  
kk--ccss  990000--11883300 óórrááiigg
sszzoo  990000--11440000 óórrááiigg

Apróhirdetések

Dunabogdányban 3 szoba összkomfortos, gázkonvek-

toros lakóház, kis kerttel eladó. Irányár: 11,5 millió Ft.

Telefon: 16 óra után 06-70-413-4964

* * *

Alsóhatár I/I dûlôben 2 darab, egyenként 1220 n. öl (14

AK) osztatlan közös tulajdonú szántó eladó!

Érdeklôdni lehet: 06-30-380-2439

Bojtár népi alkotó tábor – Hívogató
Évek óta foglalkozunk a régi magyar népi kultúra hagyományainak ápolásával.

Kisorosziban a falu egyik legrégebben álló házában második éve mûködik „Régi
idôk háza” címû kiállításunk, melyet a falu régi tárgyainak összegyûjtésével

hoztak létre helybéliek.

A nyár folyamán több alkalommal is lehetôség nyílik az érdeklôdô gyerekeknek
és felnôtteknek hosszabb idôt eltölteni a régi idôk tárgyai, eszközei között.

A táborba érkezô leányok és legények sok-sok játék közepette megismerked-
hetnek a magyar népi kultúrával.

Ôshonos házi állatainkkal és pásztoraik életével: lófajták, kutyafajták,
baromfifajták, juhfajták...

Népi mesterségeinkkel, melyeket maguk is kipróbálhatnak: bôrmûvesség,
nemezkészítés, szövés, fonás, fazekasság, gyöngyfûzés, kosárfonás, népi játék

készítés, népi hangszerek
A magyar kultúra harci eszközeivel: íjászkodás, csillaghajítás, kelevézhajítás,

karikásostorozás
Népdalokkal, népmesékkel, körjátékokkal, népzenével

2009. év táborai
június 15-20-ig
július 20-25-ig

augusztus 3-8-ig 

Gyermek táboraink 9-17 óráig hétfôtôl-szombatig
Felnôtt táborunk 10-19 óráig hétfôtôl-szombatig

Igény szerint óvodás korúaknak is indítunk tábort.

Helyszín: Kisoroszi „Régi Idôk háza”
Tábor díja: 15.000 Ft /fô, kisoroszi gyerekeknek 12.000 Ft/fô, ebéddel és

uzsonnával

Örömmel várom érdeklôdését a 06 705 98 43 45-ös telefonon,
a 06 703 14 02 68-as számon vagy az alábbi e-mail címen:

mezontuli@gmail.com – Rokob Orsolya

SZÉ-ÉP 
BT.

(alakult 1994-ben)

kivitelezés, tervezés
Tahitótfalu/Tahi, 

Mátyás király utca 31.
Vezetékes tel./fax: 

06 26 385 304 
(esti órákban)

http://www.szeep.5mp.eu

Munkalehetôség!
Jó kézügyességgel

rendelkezô nôi
munkaerôt keresünk

hosszútávra visegrádi
mûhelybe, egész-
napos, állandó,

betanított munkára.
Jelentkezés a 

06-30-9540-898-as 
telefonszámon.
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

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

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

Akácoszlop

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

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

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

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

585-171,
06-20-960-4288

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

ványok és cégek teljes körû könyvelését

vállalja garanciával, visszamenôleg is,

könyvvizsgálói háttérrel. 

Tahi, Visegrádi út 68. 

Tel/fax: 26/387-079, 06-20-547-1362

SZIGET
GYÓGYSZERTÁR

Tahitótfalu, Hôsök tere 6.

Nyitvatartásunk 
meghosszabbodott!

Hétfôtôl péntekig 8–18-ig,
május 1-tôl szeptember 30-ig
szombaton is nyitva tartunk:

8–12 óráig.

Csókavár-Ker
Kft.

Eredeti és utángyártott
nyomtatókellékek

ingyenes, 24 órán belüli
házhozszállítással, 

szuper árakon

www.irodasprinter.hu
info@irodasprinter.hu

Telefon/fax:
06-20 5500-582
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony Ádám,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2000
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-
078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-
353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-
100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-
778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-
ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva:
hétfô–pént.: 8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton
8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-
19-ig, szombat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11,
péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés!
hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr.
Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô,
szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek
13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd
16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26.,
tel.: 387-046 • KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ –
Pest megyei Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12.,
III., tel.: 06 1 374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ – dr.
Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763,
ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig •
MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@part-
mozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek:
8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-
597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-
381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási
kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.),
503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû),
503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda:
8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitót-
falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.:
hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént.
8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és
12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30;
csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva:
hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda,
csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent-
endre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent-
endre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu,
Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta Zsuzsana, tel.:
06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187,
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.:
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS
– tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától
• TERHES SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamák-
nak: hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12
csak CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG
– tel.: 105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda
13–16-ig, pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth
L. u. 30., tel.: 385-873, fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd
8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10,
egészséges csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ –
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796

A Tahitótfalui Óvodákban 2009. áprili-
sában vezetô választásra került sor, Kosik
Lajosné nyugdíjazása miatt. Ezúton sze-
retnénk búcsúzni tôle, megköszönve
hosszú évek áldozatos munkáját. Hiányoz-
ni fog önzetlensége, támogatása, de szere-
tettel várjuk ôt mindig köreinkbe!

Kívánjuk, hogy töltse nyugdíjas éveit
tartalmasan, egészségben, szeretetben!

Jókívánságaink szóljanak Papp Emília

Lídiának is, akitôl szintén nyugdíjazása mi-
att búcsúzunk.

Most pedig köszöntjük Csörginé Ke-
mény Ildikót, új óvodavezetônket, aki a
szülôk és a nevelôtestület egybehangzó
támogatásával és a Képviselô-testület
jóváhagyásával nyerte el az állást. A kihívá-
sokhoz kívánunk sok erôt, elszántságot, és
persze sok sikert!

Az óvodák nevelôtestülete

Új vezetôt köszöntünk, búcsúzunk a régitôl

Az idén elsô alkalommal rendezték meg
Tahitótfalu Óvodákban az óvódás sakkbaj-
nokságot. Az apróságok február óta heti
egy alkalommal ismerkedhettek a sakk tör-
ténetével, a sakktáblával, a játékszabályok-
kal. Az elsô bemutató órán Tusák József
sakktanár mesélt a korai sakktanulás elô-
nyeirôl. A sakk fejleszti a gyermekek me-
móriáját, kreativitását és javul a figyelmük
is. A gyerekek megtanulják betartani a já-
tékszabályokat, megtanulnak gyôzni és
veszíteni.

Mindezt persze nem szigorúan, csakis a
játékon keresztül, hiszen gyerekkorban
legfontosabb a játék!

A kezdeményezés annyira sikeresnek
bizonyult, hogy mindkét oviban indult
egy-egy csoport. Kiemelendô, hogy az óvó
nénik beillesztették a foglalkozásokat az
ovi napirendjébe, így a gyerekeknek nem
kellett „különórákra” járni.

Az ovisok megszerzett tudásukról sakk-
versenyen adhattak számot, Tahiban má-
jus 5-én, Tótfalun május 7-én. A partikat
profikhoz méltón kézfogással indították.
Egy-egy játszma 10 percig tartott, és össze-
sen 5 menetet játszottak. Ezen a verse-
nyen mindenki nyert, minden résztvevô

oklevelet, a bajnokok érmet kaptak.
Akikre büszkék vagyunk:

Tahi – leány: I. Kovács Janka
II. Szabó Zsanett
III. Kovács Ajsa

fiú: I. Nagyházú Dávid
II. Pánczél Márton
III. Antal Zsombor

Tótfalu – leány: I. Berecz Vanessa
II. Kerekes Anna Sára
III. Ferencz Réka
IV. Vaczó Márta, 
Takács Orsolya

fiú: I. Osvald Olivér
II. Varga Ádám
III. Bánáti Benede
IV. Fábián Márk
V. Sipos Zsombor

Reméljük ez az elsô verseny csak kezde-
te egy folyamatnak és a sakkjátéknak ha-
gyománya lesz óvódáinkban!

Köszönjük Józsi bácsi és az óvó nénik
türelmét, a gyerekek kitartását!

Nagycsoportos anyuka: Roskó Ildikó

Sakkbajnokság az oviban

A hatvanas évek elején nagyon kevés
családban volt  TV. Akkoriban egy magyar
gyártmányú készüléket hoztak forgalomba
a neve Kékes volt. Egyik reggel B. Erzsike
örömmel újságolta, hogy tegnap vettek
TV-ét, Kékest.

F. Mariann szájtátva hallgatja:
– Jól van nem, kell úgy felvágni, mi is

fogunk venni, de mi pirosat.

A naposok kívánnak jó étvágyat asz-
talonként.

K. Józsika a napos, 
– Óvó néni leves nem lesz?
– Ma ivólé lesz helyette.
– Akkor nem kell jó étvágyat kívánni,

mert ez már a második – jelenti Józsika.

B. Judit és M. Csaba egymás mellett vá-
rat építenek kockából

Judit: az én váramban a királynô lakik.
Csaba: az enyémben a király férfi.

P. Lacika: Az esô az úgy lesz, hogy van
egy felhô az égen, az elmegy a Duna fölé,
teleszívja magát vízzel, visszajön és ránk
önti.

Baranyai Magdolna

gyûjteményébôl

Óvodások „aranyköpései”


