
Az új kenyér és az államalapító Szent
István királyunk ünnepségét – aki egyben
Tahitótfalu katolikus templomának és
híveinek védôszentje – idén is a szépen
feldíszített Pihenôparkban tartottuk meg.

A megnyitó beszédet követôen Béki
Gellért atya ünnepélyes keretek között
megáldotta az új kenyerünket, amellyel
magyar ruhába öltözött kislányok kínálták
meg a megjelenteket. Tolnai Miklós szín-
mûvészünk nagy sikerrel szavalta el József
Attila „Dunánál” címû versét.

Az ünnepi mûsor keretén belül Budai
Mihály polgármester és Dr. Sajtos Sándor

alpolgármester elismerô okleveleket adott
át Tahitótfalu kulturális életében kiemel-
kedô szerepet vállalók részére. Oklevelet
kaptak: Fekete Lászlóné, Gaál Sándor,
Kopcsányi Gyuláné, Magyar Zoltán,
Tolnai Miklós.

Ezt követôen nemzeti ünnepünk ki-
emelkedô mûsora Szvorák Katalin népdal-
énekes elôadása volt, új színfoltot hozva
az eddig megszokott programba.

Gyermekeinknek gazdag programot
kínáltunk kézmûves foglalkozásokkal, sor-
versenyekkel, bábszínházi elôadással, az
érdeklôdôk kiállítás keretén belül meg-
nézhették a nyári ingyenes gyermek-
foglalkozások alkotásait is.

Tûzijáték színesítette az estét, vacsorá-
val, zenével, tánccal, jó hangulatban zárva
az ünnepet.

A színvonalas ünnepség megrendezésé-
hez sok segítség érkezett, melyet Tahitót-
falu Önkormányzatának nevében köszö-
nünk.

A képviselôtestület majdnem két
hónaposra tervezett „vakációját” a
várható pályázatok elôkészítése miatt
július 10-én és július 24-én rendkívüli
testületi ülésen szakította meg:
– Közoktatási intézményeink fejlesztése

pályázathoz szükséges (Tahi óvoda,
központi iskola épület) akadály-
mentesítési és rehabilitációs tervek
elkészítésével a Dinamic 2000 Bt-t
bízta meg.

– A Hôsök tere 6. szám alatti Posta-
gyógyszertár épület beázása miatt a
testület elrendelte a pala borítás
cseréjét. A munkával a Tetô-tár Kft-t
bízta meg. A szerzôdési összeg
4.375.449.- Ft. A kivitelezési munkák
idejére felfüggesztette a jegyzô átköl-
tözését a Pintér-házból.

Folytatás a 2. oldalon
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Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Önkormányzati

hírek

A tartalomból:

Önkormányzati hírek 2.

Rendôrségi hírek 3.

A palócok 5.

A múlt nyomában... 6.

TLSE hírei 7.

Köztünk élô híres 

emberek I. 8.

Vásárnap Tahitótfalun 12.

Augusztus 20.

2007. szeptember 8. (szombat)

Országos nyílt íjászverseny 

Idôpont: 10:00. Helyszín: Tahitótfalu, íjász-
pálya. Program: TAKI kupa 3D vadászverseny
A helyszínen büfé várja a versenyzôket.

2007. szeptember 15. (szombat)

Ruhabörze – használt ruhák, cipôk, játékok
börzéje. Idôpont: 14:00-17:00
Helyszín: Tahitótfalu, Népház

Folytatás a 2. oldalon

Szeptemberi

programok Ismét sor kerül ôszi  lomtalanítási akciónk-
ra a következô idôpontokban:

Tahiban: kirakodás szeptember 29-30-

án, elszállítás:  október 1-én (hétfô)

Tahitótfalu – sziget: kirakodás október

6-7-én, elszállítás: október 8-án (hétfô) 

Kérjük lomtalanítási akciónkat vegye
igénybe! Akciónkkal is szeretnénk az ille-
gális hulladék lerakást csökkenteni, ezzel
környezetünket védeni.

Folytatás a 3. oldalon

Lomtalanítás
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Folytatás az 1. oldalról
– A képviselôtestület meghívásos pályáza-

tot írt ki iskola-konyha-étkezô épület-
együttes tervezésére a Bajcsy-Zsilinszky
u.-ban lévô üres területre (Népház mel-
lett). A Hinterland Kft-t bízta meg az
engedélyes és kiviteli tervek elkészítésé-
vel, valamint a KMOP pályázat elôkészí-
tésével és a beruházás koordinálásával. 

– A Vasárnapi Vásárnap elnevezésû civil
kezdeményezés megrendezését (augusz-
tus 12.) az Önkormányzat 50.000.- Ft-tal
támogatta.

– A testület döntött az augusztus 20-i ünnep-
ség augusztus 18-i megtartásáról. Ezen
felül községünk kulturális életében
kiemelkedô munkát végzô személyek
tevékenységének okleveles elismerésérôl,
könyvutalvány átadásáról. 10-10 ezer Ft. 

Az augusztus 23-i testületi ülésen a
képviselôtestület teljes létszámban jelen
volt. Az ülésen következôk hangzottak el:

– A 2006/2007 tanévrôl Gillich Péterné
igazgatónô számolt be.

– A testület elfogadta a 2007. évi költség-
vetés módosítását.

– Napirenden kívül ellátogatott a testületi
ülésre Ditz Ferenc (Szentendre polgár-
mestere) a Kistérségi Társulás elnöke és
dr. Vámos Attila a kistérségi társulás iro-
davezetôje. Látogatásuk célja elsôsorban
a bemutatkozás volt, hogy a képviselôk
személyesen is megismerkedhessenek
velük. Röviden ismertették a Kistérségi
Társulás munkáját, eddigi tevékenysé-
gét, terveit.

– „50 éves az Európai Unió” pályázaton
indult a Pilis-Dunakanyar Kistérségi Tár-
sulás is, melynek Tahitótfalu is tagja.
Amennyiben nyerünk a pályázaton,  egy,
az egész kistérséget bemutató rendez-
vénysorozatot fogunk a többi társtelepü-
léssel közösen megvalósítani. Ebbôl a
ránk jutó feladatrész (talán a leghálá-

sabb) egy kulturális gála megrendezése,
ahol a kistérség sokszínûségét mutathat-
juk be. Ha a pályázat szeptember köze-
péig elbírálásra kerül, akkor a szüreti ren-
dezvényünkkel egyidôben tervezzük an-
nak megvalósítását.

– A Képviselôtestület döntött arról, hogy
a Tildy Társasággal közösen 2008. nyarán
rendezi meg a Tahi-híd ünnepélyes
keresztelését, névadását. (Már korábban
döntöttünk a Tildy Zoltán-híd elnevezés-
rôl.) 

– A testület felmérette, és árajánlatokat is
bekért a község útjainak kátyúzására. Ha
mindet meg szeretnénk csináltatni,
akkor kb. 30 millió forintra lenne szük-
ségünk. A költségvetésben elkülönített
10 millió forintból már 1,5 milliót
elköltöttünk útfenntartásra. A fenn-
maradó összeg nem elegendô, így szelek-
tálnunk kell, fontossági sorrendet kell
felállítani. A munkákat az ôsz folyamán
kívánjuk elvégeztetni.

- A volt orvosi ügyelet helyiségeinek 1
évre történô bérbeadásáról döntött a
képviselôtestület. 

Sok szeretettel várunk minden érdek-
lôdô állampolgárt soron következô szep-
tember 13-i képviselôtestületi ülésre. Az
ülésterv szerint várható napirend (A tény-
leges meghívót keresse a hirdetôkön.):

– tájékoztató a költségvetés féléves teljesí-
tésérôl

– tájékoztató a védônôi szolgálat mûködé-
sérôl

– hulladékszállítási pályázat
– általános napirendek

A rákövetkezô testületi ülés idôpontja
október 4-én lesz. Az általános napirendek
mellett várhatóan az október 23-i ünnepség
elôkészítése és az építésügy-mûszak mûkö-
désérôl szóló tájékoztató lesz napirendre
tûzve.

Önkormányzati hírek
Ebben az évben eddig született 11 leány
és  7 fiú, összesen 18 gyermek.

Megszülettem!

Kállai Ádám 2007. 05. 22.
Sárközi Lorenzó    2007. 07. 14.
Juhász Erik 2007. 07. 30.
Nagy Flóra Zoé 2007. 07. 31.
Hagymási Petra 2007. 08. 04.

Házasságot kötött 14 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Daczi Zsolt, 38 éves, Villasor 13.
Rácz László, 55 éves, Nyárfa u. 12.
Mészáros Andrásné, 73 éves, Móricz Zs. u. 16.
Rákos Gyula, 70 éves, Móricz Zs. u. 16.

Anyakönyvi hírek

Folytatás az 1. oldalról
2007. szeptember 21. (péntek)

Tahitótfalu bemutatkozik c. kiállítás

Helyszín: Vecsési kiállító terem
Idôpont: 18:00

2007. szeptember 22. (szombat)

Színházlátogatás

Helyszín: Madách Színház
Darab: Oltári srácok
Buszindulás: 19:00 (Tótfalu)

Információ: Heincz Lászlóné
Tel: 30/743-0115
(Mengyi Gábor által szervezett 
színházi látogatás októbertôl indul)

2007. szeptember 23. (vasárnap)

Számháború 

Találkozó: Tahi nagyparkoló
Idôpont: 15:00
Információ: Mengyi Gábor
Tel: 30/337-5527

2007. szeptember 29. (szombat)

A Nefelejcs Bábszínház bemutatja: 

Kippkopp és tipptopp címû darabját

Idôpont: 10:00
Helyszín: Tahitótfalu Népház

2007. szeptember 29. (szombat)

Hagyományôrzô kör filmvetítése

Téma: beszélgetés Dombó Andrásné Kiss
Lídiával 
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Idôpont: 18:00

Tahitótfalu Község Önkormányzat Kép-
viselô-testülete az önkormányzat tulajdo-
nát képezô 1379 hrsz-ú 917 m2-es házas
ingatlant  Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.
(Parkoló mellett) eladásra meghirdeti.

Irányár: 16 millió Ft.
Ajánlatok beérkezése: 2007. 09. 30-ig.

Ingatlan eladás

Szeptemberi programok
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Tisztelt tahitótfalui lakosok!

Egy iskola – egy rendôr.

Évek óta jó eredményességgel mûködik
az „Egy iskola egy rendôr” elnevezésû
program, amelynek alapvetô célja a
kisiskolások balesetmentes közlekedésé-
nek elôsegítése. Nincs ez másként az idén
sem. Legkésôbb szeptember elsejétôl, van
azonban ahol már az évnyitók idejére
egyenruhás járôrök ôrzik a frekventált
intézmények környezetének rendjét, biz-
tonságát. Van olyan város vagy község,
ahol forgalmi rend változással, zebrák
felfestésével, más helyeken pedagógusok,
polgárôrök bevonásával startol az idei
tanév.

Megyeszerte, így nagyobb városok és
kisebb települések területén, a korábbi
évek tapasztalatainak megfelelôen, az
iskolák környezetében a gyermekbalesetek
megelôzése, valamint a gyermekek bizton-
ságát veszélyeztetô egyéb tényezôk
megszüntetése érdekében a közterületi
állomány átcsoportosítását hajtják végre a
rendôrök. Várhatóan a tanév elsô két heté-
ben, de egyes frekventált helyen lévô isko-
lák esetében már az évnyitó napján egyen-
ruhás rendôr fogja vigyázni jelenlétével a

közlekedôk rendjét. Rendszerint minden
reggel 7 órától 8 óráig, valamint az iskolák
által egyeztetett délutáni idôpontban, a
gyerekek hazaindulásakor találkozhatnak a
község polgárai, mozgóôri feladatot ellátó
rendôrrel.

Az elmúlt évekhez hasonlóan kiadvá-
nyok segítik a baleset megelôzéssel foglal-
kozó rendôrök és pedagógusok munkáját.
A szép színes füzetek a gyermekek számára
rejtenek hasznos tudnivalókat, és tartal-
maznak olyan feladatokat, amelyek segít-
ségével a biztonságos közlekedést játszva
tudják elsajátítani a kisiskolások. 

Tahitótfalu területét érintôen 3 intéz-
mény kerül az idén a kiemelt figyelem köz-
pontjába az iskolaév elsô két hetében. De
szeptember 14-ét követôen sem fordítanak
hátat a rendôrök az iskoláknak. Visszatérô
ellenôrzéseikkel tovább segítik az oktatási
intézmények körüli rendet, a közterek, a
közlekedôk biztonságát. Az autóbusz meg-
állókat a tanévkezdéssel megnövekedett
utasforgalomra tekintettel kiemelt figye-
lemmel kísérik a járôrök.

Az iskolák környékén nem csak a gyalo-
gos közlekedésen tartják majd szemüket a
rendôrök, hanem a gyermekeket szállító
jármûveken is. Bizony elôfordul, hogy
maguk a szülôk sodorják bajba a gyereket
azzal, hogy akár nem megfelelô helyen áll-
nak meg és a kisiskolás láncokon, pad-
kákon át kénytelen bújni, mászni, vagy
egyszerûen az iskolaajtóból meglátja

anyut, aput és körültekintés nélkül szalad
ki a jármûvek közé. Nagy tehát a szülôk
felelôssége is e tekintetben. 

A baleset megelôzési szakemberek ter-
veik szerint tovább bôvítik a lehetôségek
tárházát, hogy minél több iskolához,
iskolába, tanórára jussanak el, hogy felvilá-
gosító munkájuk eredményeként minél
kevesebb gyermek legyen közlekedési
baleset sérültje vagy okozója.

Záró gondolatként egy sokszor ismé-
telt, de nem elégszer elmondott jó tanács,
ha bármi a rendôrséget érintô azonnali
intézkedést kívánó bejelentése van hívja az
ingyenes és állandóan mûködô 112 és
107-es telefonszámot vagy keresse a 26-
310-233-as számon a szentendrei kapi-
tányság ügyeletét. A tahitótfalui ôrsöt a 26-
387-140-es számon éri el, ahol elsôsorban
hétköznap van ügyfélfogadás. Engem a
már korábban közölt mobiltelefonszámon
lehet elérni szolgálati napjaimon illetve
fogadóóráimon az ôrs épületében. 

Kívánok önöknek további bûn és bale-
setmentes napot.

Szeptember havi fogadó óra:
14-én 14 óra és 16 óra között 
27-én 14 óra és 16 óra között 

Hegedûs Gábor r. ftörm. 

körzeti megbízott

Rendôrségi hírek

Egyre több bejelentés érkezik a hivatal-
ba amiatt, hogy sok patkány van a község-
ben.

A fertôzô betegséget terjesztô vagy
egyéb egészségügyi szempontból káros ro-
varok és egyéb ízeltlábúak (a továbbiak-
ban: rovarok), valamint a rágcsálók (a to-
vábbiakban a rovarokkal együtt: egész-
ségügyi kártevôk) megtelepedésének és
elszaporodásának megakadályozásáról,
ártalmuk megelôzésérôl, távoltartásukról,
rendszeres irtásukról gondoskodni kell.

Egészségügyi kártevônek minôsülnek:
– emberen élôsködô vérszívó tetvek,
– maláriát terjesztô és egyéb vérszívó

szúnyogok,
– betegséget terjesztô vagy okozó kullan-

csok és atkák,
– embervért is szívó bolhák,
– ágyi poloska,
– házilégy és egyéb élelmiszert szennyezô

vagy vérszívó legyek,
– csótányok és egyéb élelmiszert szennye-

zô rovarok,
– vándor- és házi patkány,
– házi egér és a lakásban megtelepedett

egyéb egerek,
és minden fel nem sorolt bármely egész-

ségügyi kártevô, amennyiben tömeges elô-
fordulása következtében vagy egyéb körül-
mények miatt közegészségügyi ártalmat
okoz, illetôleg járványügyi szempontból
veszélyt jelent.

Az egészségügyi kártevôk elleni véde-
kezésrôl, az ehhez szükséges anyagok és
eszközök beszerzésérôl, a költségek fede-
zésérôl, valamint a szükséges rendszabá-
lyok és eljárások végrehajtásáról az érintett
terület vagy épület tulajdonosa (bérlôje,
használója, kezelôje) köteles gondoskodni.

Aki rágcsáló és rovarirtásra vonatkozó
egészségügyi jogszabályt vagy az ilyen jog-
szabály alapján kiadott egészségügyi ren-

delkezést megszegi, fertôzô betegség elle-
ni védekezés elmulasztásának szabálysér-
tése miatt 60.000.-Ft-ig terjedô pénzbírság-
gal sújtható.

Kérünk mindenkit, hogy gondoskodjon
a kártevôk irtásáról!

Polgármesteri Hivatal

Patkányok!!!

Folytatás az 1. oldalról
Csak az elszállító tehergépkocsival

megközelíthetô helyre pakoljanak ki!
Ne tegyenek ki 50 kg-nál nehezebb tár-

gyakat, sittet, törmeléket és veszélyes hul-
ladékot (autógumit, akkumulátort, fes-
téket, növényvédô szert, TV-t stb.).

A lomok elszállítása több napot vesz
igénybe. Kérjük mindenki türelmét!

* * *
Veszélyes hulladék gyûjtésére tavasszal

ismét sor kerül.
Kérjük a szelektív gyûjtôk szabályos

használatát! A szabálytalan használat kárt
és költségnövekedést okoz.

Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás
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Az Országgyûlés 2000-ben nyilvánította
szeptember 30-át a Helyi Önkormányza-

tok Napjává annak emlékére, hogy a rend-
szerváltás utáni elsô helyhatósági választá-
sokat ezen a napon tartották Magyarorszá-
gon. Tulajdonképpen az önkormányzatisá-
got ünnepeljük ezen a napon. Azt, hogy
helyi ügyekben mi magunk, az általunk
megválasztott testületen keresztül dön-
tünk, és nem a fejünk felett hozzák a hatá-
rozatokat. 

Napjainkban kezd kialakulni ennek az
önkormányzatiságnak egy új formája –
külföldi mintára és felsôbb, EU-s kényszerre

– a Kistérségi Társulások rendszere. Az
elmúlt 17 év alatt megszokott önállóságot
részben fel kell adnunk a közös célokért,
ugyanakkor a kistérségi társulásban lévô
többi partner település segítséget nyújthat
a saját céljaink elérésében. Egyre inkább
csak így juthatunk pályázati pénzekhez,
támogatásokhoz. Ezt az új rendszert még
mi is csak most tanuljuk – szerencsére a
többi település is hasonló cipôben jár.
Azért kell elég nyitottnak és vállalkozó
szellemûnek lennünk, hogy ne az utolsók,
hanem az elsôk közt legyünk ebben az új
önkormányzati versenyben.  A fejlôdés útja

csak ebbôl várható, hisz Tahitótfalunak
sajnos nincs olyan adottsága, mely vonzó
lenne a vállalkozói szférának, ezért marad a
pályázat. Pályázni viszont mindenre csak
tervek birtokában lehet, ezért a mostani
idôszakot nevezhetném a tervkészítés idô-
szakának. Már nem lehet légbôl kapott ötle-
teket megvalósítani. Mindent pontosan elô
kell készíteni, hogy amikor lehetôség adó-
dik a megvalósításra, akkor csak a „mellény-
zsebbôl” kelljen elôhúzni a kész terveket,
vagy pályázati lehetôségeket kell felkutatni
terveink megvalósításához. Noha ez nem
látványos, de mégis költséges foglalatosság,
ezen dolgozik az Önkormányzat. Reméljük
mihamarabb beérik munkánk gyümölcse,
és láthatóvá válik községünk és lakói örö-
mére. Sz. J.

Haza és haladás – a reformkor és a
klasszicizmus építészete

2007. szeptember 15-16-án rendezik
meg Magyarországon a Kulturális Örökség
Napját. Az országos rendezvény célja,
hogy a nagyközönség számára is hozzá-
férhetôvé, ingyenesen megtekinthetôvé
tegyen olyan épületeket, intézményeket,
emlékhelyeket, mûemlékeket, melyek
amúgy nem, vagy nem teljes mértékben
látogathatók. Ezen a hétvégén nagyon sok
intézményt, épületet látogathatunk meg
tárlatvezetéssel! Pl.: A Magyar Nemzeti
Bankban mindkét napon 10-17 óra között
félóránként indul vezetett séta, mely idô-
tartama 40-60 perc. Az épületséta során
megtekinthetôk a máskor elzárt belsô

folyosók, az elnök dolgozószobája és a
gyönyörûen díszített Nagytanácsterem,
ahol a magyar gazdaságot befolyásoló dön-
téseket hozzák. A séta közben az épület
történetérôl a benne folyó munkáról hall-
hatunk szórakoztató elôadásokat.

Egyes helyeken koncerteket szerveznek,
máshol táncház vagy játszóház, esetleg
kézmûves foglalkozás várja a látogatókat.
Akit érdekel, a Kulturális Örökség Napjai
honlapon www.oroksegnapok.hu címen
tájékozódhat a helyszínek (Budapesten és
vidéken), valamint a programok felôl.
Minden program, rendezvény ingyenesen
látogatható! 

Sz. J.

Szeptember 30. – A Helyi Önkormány-

zatok Napja Magyarországon

Kulturális Örökség Napja - 2007. szeptember 15-16.

Szeptember 9-étôl ismét megkezdi ren-
des évközi énekpróbáit a Szigeti Ökume-

nikus Énekkar, Zákányi Bálint vezetésé-
vel. A próbákra sok szeretettel várunk min-
den régi és új érdeklôdôt, énekeléshez

kedvet érzô hölgyet és urat, kortól-,
szólamtól-, ill. énekképzettségétôl füg-
getlenül. A próbák helyszíne: Tahitótfalu,
Bajcsy-Zsilinszky u., Népház.

Szabó Judit

Ismét szól a Sziget Hangja

Szokásos ôszi ruhabörzét 
2007. szeptember 15-én szombaton 
rendezzük 14.00–17.00 óra között 

a NÉPHÁZban
(Tahitótfalu, Bajcsy Zsilinszky u.)

Beköszöntött az ôsz! Lassan félretehet-
jük a nyári ruhákat! Gyorsan rámolja át a
ruhásszekrényt! Amire már nincs szüksé-
ge, feleslegessé vált, azt hozza el, hátha
másnak pont az kellene. Mindegy, hogy fel-
nôtt, gyerek vagy csecsemô ruházat, eset-
leg könyv, játék, használati eszköz.

Lehet árulni, vásárolni, csereberélni,
ajándékba adni. Sok szeretettel várunk
minden érdeklôdôt.

Természetesen, szokásunkhoz híven,
szívesen fogadjuk a karitatív ruha ill. játék
adományokat is. 

Szabó Judit szervezô 

Info: sz.epitesz@freemail.hu

Ruhabörze

Az Európai Unió Autómentes Világnap-

ról kiadott Európai Chartájához Magyaror-
szág is csatlakozott 2001-ben. Az autómen-
tesség jegyében meghirdetett nap célja,
hogy felhívja a figyelmet a motorizáció és az
elavult közlekedés okozta környezeti és
egészségügyi problémákra. Aki szeretne
csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, az
szeptember 22-én, szombaton hagyja ott-
hon az autóját, és vegyen igénybe tömeg-
közlekedési jármûveket, esetleg pattanjon
fel kerékpárjára, vagy egyszerûen csak
karoljon bele kedvesébe és sétáljon egy jót.

Sz. J.

Autómentes

világnap –

szeptember 22.

A tahitótfalui Takarékszövetkezet törté-
netét bemutató kiállítást tervezünk rendez-
ni 2007. október 31-re, a Takarékossági
Világnap tiszteletére. A kiállítás az egykori
Hangyaszövetkezet helyi történetérôl is
szeretne képet nyújtani.

Kérjük a Szövetkezet régi dolgozóit, vala-
mint azokat, akik a Hangyaszövetkezet és a
belôle megalakult Takarékszövetkezet tör-
ténetével kapcsolatban dokumentumokkal,
fényképekkel, emléktárgyakkal (naptár, pla-
kát stb.), régi irodai berendezésekkel (szek-
rény, íróasztal, írógép stb.), korabeli munka-
ruhával, bemutatható takaréklevelekkel, ér-

dekességekkel rendelkeznek, jelentkezze-
nek.

Jelentkezésüket, felajánlott tárgyi és szel-
lemi értékeiket elôre is köszönjük. A kiál-
lításra szánt tárgyakért elmegyünk, a kiál-
lítás zárásakor azokat visszajuttatjuk

Dunakanyar Takarékszövetkezet 

Dunakanyar Takarékszövetkezet

Tahitótfalui Kirendeltsége

Fekete Lászlóné, 386-412

Szônyi Zsuzsanna 

és Wegroszta Gyula, 385-967

Felhívás
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Az orosz krónikairodalom a IX. század-
ban már ismeri a palóc-kunokat, akiknek
egy része Kijevnél a magyarokhoz csapód-
va a honfoglalókkal bejött a Kárpát-
medencébe. A XI-XII. században a dél-
orosz sztyepek felôl fenyegetô nomád
törzsek betörése elhárítására indított had-
járatok során a magyar hadak többször
találkoztak olyan kunokkal, akiket az oro-
szok poloveceknek neveztek. A palóc
nevet viselô mai népcsoport elôdei a
török eredetû polovec-kunok voltak, akik-
nek Moldvában maradt részei a XI-XIII.
századokban – a tömeges kun beköltözés
elôtt – „lassanként beszivárogtak” a Kárpát-
medencébe. A „palóc” etnikai kifejezéssel
elôször csak 1683-ban találkozunk, ennek
oka az, hogy a történelem során a palócok-
nak soha nem volt különállást élvezô joga

Palócföld a Mátrától és a Bükktôl észak-
ra fekvô medence jellegû terület, illetve az
Ipoly völgye, a Mátra-hegység környéke,
amelyet régebben Felföldnek neveztek. A
palócok szállásterülete a magyarországi és
szlovákiai Hont, Nógrád, Heves, Borsod és
Gömör történeti megyékre terjed ki, ahol
mintegy félszáz településen élnek. Legna-
gyobb városaik: Ipolyság, Rimaszombat,
Tornalja, Fülek, Eger, Miskolc és Gyön-
gyös.

A palócokat a XIX. században Mikszáth
Kálmán emelte be az irodalmi köztudatba,
kiváltképp az 1881-ben megjelent A jó
palócok címû novelláskötetével .

Viseletük, szokásaik és táncaik alapján a
palócok között egy nyugati és egy keleti
csoportot különböztethetünk meg. E
különbözôség oka, hogy a keleti palócság
nem keveredett olyan mértékben idegen
népelemekkel, mint a nyugati, ahol a XVII-
XVIII. században erôs szlovák hatás érte
ôket. A legmutatósabb palóc öltözékek
közé tartozik a hollókôi, a kazári, az ôrhal-
mi, a rimóci, a mátraaljai és a felsôtárkányi
viselet.

A palócok fontos foglalkozási ága volt a
méhészet, a pálinka- és a lekvárfôzés vala-
mint az aszalás és a rekesztô-emelôhálós
halászat, az igavonásra még a XX. század
elején is ökröket használtak.

Növénytermesztésüknél mindig ügyel-
tek a jeles- és tiltó napokra. 

A palócok tudatában ott élnek az ôsi
hitvilági alakok, hiedelmek, babonás kép-
zetek, a „garabonciás gyiák”, a „tüzes
emberek”, a „bolygótüzek”, a „nyavalya”
és a „tudalmas halottlátó asszony”. Több
helyen ma is tartják az ördöglagzi, a mát-
katál, a kiszehordás, a villôzés, a májfaál-
lítás, a Luca-nap, a betlehemezés és a kará-
csonyi vesszôhordás szokását. Ezekben a
népszokásokban az ôsi belsô-ázsiai hitvilág

maradványai a kereszténységgel kevered-
nek.

Virágvasárnaphoz kötôdött jellegzetes
palóc szokás a kiszehordás, a villôzés is.
Egy szalmabábút kivetettek a szomszéd
község határára, hogy saját falujukat ne
érje baj, kerülje el a betegség az évben.

Jellemzô volt a pásztorok karácsonyi
vesszôhordása az állatok szaporodását
vélték elôsegíteni. A karácsonyi ünnepi
asztalra több helyütt szénát, szalmát tet-
tek, hogy ott szülessen újra a kis Jézus.
Ilyenkor a család halottait is odavárták. A
terített abrosz morzsáit a földeken szórták
szét, hogy jó legyen a termés.

Salgótarján környékén a fehérnép
mulatsága volt az „ördöglagzi”. Mátraalmá-
son még 1968-ban is maskarába öltözött
asszonyok járták be a falut, s este férfi
nélküli „macskabált” tartottak.

Kelemenyi laposon

Kelemenyi laposon,
Azonn a nagy magasonn.
Ugy megessik az essô,
Csak úgy zöldetl a mmezô.

Ha te jelmégy, én is el,
tôled nem maradok el.
Megfogom a jobb kezed,
Ugy ballagunk el veled.

Mikor még én kicsiny vótam 

Mikor még én kicsiny vótam
A dijóé’ maj meghaltam
De mivel már nagyobb vagyok,
A szép lányé’ maj’ meghalok.

Aki engem nem mond jónak,
Teremtse jaz Isten lónak,
De lónak is olyan lónak,
Hol deresnek, hol fakónak.

Forrás: Paládi Kovács Attila, Kiszely
István, Malonyai Dezsô

Mengyi Gábor

A palócok

Hagyományôrzô rendezvény mellett az önkormányzatok napja kapcsán a

kistérség valamennyi önkormányzatát egy sportos délelôttre invitálja Tahitótfalu

Önkormányzata 2007. október 6-án

Programok:
9:00 – 12:00 

Kistérségi képviselôk (önkormányzatok) részére, kispályás focitorna, 
kosárlabda torna, asztali tenisz kupa

Helyszín: Tótfalu focipálya és pihenôpark
12:00 – 13:00

Nagypályás bemutató labdarúgó mérkôzés (szervezés alatt)
parlamenti válogatott, színészek, újságírók, ügyvédek

Helyszín: Tótfalu focipálya 
13:00

EBÉD (valamennyi sportoló részére ingyenes)
15:00 

Szüreti felvonulás kistérségi önkormányzatok részvételével
16:00

Hagyományôrzô csoportok bemutatói
Helyszín: Tahi Nagyparkoló

19:00

Szüreti bál
Helyszín: Tahi Nagyparkoló

A hagyományôrzô csoportok mûsora kivételével a rendezvény minden 
más programját megtartjuk uniós támogatás nélkül is!

Meghívó
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Dombó Andrásné Kiss Lídia

Hét éve költözött fiával és annak család-
jával együtt a Gyöngyvirág utcai új otthoná-
ba Dombó Andrásné született Kiss Lídia.

Nagyszülei, Kiss Dávid és Baracskai Lídia
Táp községbôl a 1930-as években kerültek
Tótfaluba. Elsô lakhelyük a Gábor Áron utca
13. szám alatt volt. Késôbb a nagyszülôk a
Kossuth utcába költöztek, majd az 1950-es
években Dunabogdányban telepedtek le.

Anyai nagyszülei Molnár Lajos és Sallai
Julianna a mai Petôfi utcában, az óvodától a
Duna felé esô második házban laktak. Lidi
nénitôl megtudtuk, hogy nagyanyja 1917-
ben, spanyolnáthában halt meg, halálával
négy gyermeke maradt árván. Nagyapja a
pócsmegyeri Weimal Bélánéval kötött
újabb házasságot, az új feleség három gyer-
meket hozott a házhoz. Közös házasságuk-
ból még két gyermek született. 

Szülei Kiss Ferenc és Molnár Lídia a 30-as
évek közepén az új iskola szolgálati lakásá-
ban lakott, az iskola takarítása és a templo-
mi harangozás volt a feladatuk. Édesanyja
korábban Ecsedy tiszteletesnél szolgált,
„szépen mosott”, a mosást házasságkötése
után is vállalta. Lidi néni is az iskola szol-
gálati lakásban született. A szülôk két évig
szolgáltak az iskolában. Ezután a mai Bajcsy-
Zsilinszky utcába költöztek. A 3-as számú
ház egykor édesanyja nagyszüleinek háza
volt. Édesapja a harangozói feladatot to-
vábbra is ellátta. Elmondta, hogy a haran-
gozás nehéz feladat volt, „Ha nem úgy húz-
ták, kongatott.” Az egyházi szolgálatért ka-
pott egy hold földön gazdálkodott és mellet-
te állattartással foglalkozott. A Bajcsy-
Zsilinszky utcába való költözésük ideje alatt,
az utca túl oldalán akkor még csak a Népház
épülete állt, mellette a pap kert terült el.
Ecsedy tiszteletes úr gyümölcsöt és szôlôt
termesztett itt, Lidi néni édesapja idônként

besegített a kert mûvelésébe.
Lidi néni ôrzi azt a kis képeslapot, amit a

Hôsök szobrának emelésekor küldtek ki a
lakosságnak adakozás céljából. A lapról
megtudjuk, hogy a szobor elkészítése
42 000 pengôbe került és már 20 000 pen-
gô közadakozásból összegyûlt. További
adakozásra hívták fel a lakosságot. Még a
következô mondat olvasható a lapon: „Az
alapozás munkáját, fuvarozást, gépkocsizó
tanezredünk karpaszományos katonái telje-
sen ingyen végzik.”

Édesapját a II. Vh. idején behívták, ké-
sôbb fogságba is esett. Édesanyja négy gyer-
mekkel maradt egyedül. A családfô nélkül
maradt családnak Szabó Lajosék rendszeres
támogatói voltak. A segítség kétszer is életet
mentett. A házuk egy aknatámadás idején
három aknatalálatot kapott, Szabóék elôzô
nap vitték át magukhoz ôket. Az aknák a ház
tetôzetét és mind a három helyiségét meg-
rongálták. A másik esetben, a híd felrobban-
tásakor, a család már Szabóéknál lakott,
amikor a légiriadó kapkodásában édesanyja
fent felejtette a házban az akkor két hóna-
pos Feri gyermekét. Idôs Szabó Lajos szaladt
vissza a gyerekért, visszafelé a pince lépcsô-
jén érte ôket az akna légnyomása. Szeren-
csére a légnyomás nem okozott sérülést
senkinek sem. 

A háború alatt a Népház is katonai célokat
szolgált, elôször leventék voltak benne,
ôket a németek követték, majd az oroszok
használták. Szabó Lajosék házában is az
orosz katonák az udvaron konyhát, az egyik
szobában irodát alakítottak ki.  

A háború után a házuk lakhatatlan volt, a
család anyagi helyzetét tovább nehezítette,
hogy a háború viszontagságai elôl elvermelt
gabona és hús a veremben fogyasztásra al-
kalmatlanná vált. 1946-ban a fogságból ha-
zatért édesapa a lakás felújításába kezdett. A
megrongált tetô cserépfedést kapott, abla-

kokat és ajtót cserélték, majd késôbb a ház
helyiségeit burkolták le. A házat két éve
bontották el, helyén az új tulajdonos mási-
kat épített.

Lidi néni osztálya volt az elsô, amely
nyolc osztályt végzett. Barátnôi Tauber
Ilona, Ezekiel Erzsébet és Vaczó Borbála
volt. A család anyagi helyzetén segített, ami-
kor napszámba járt Losonczi Béniékhez és
Pintér Mihályékhoz. 1951-ben, a szentend-
rei Cementgyárban helyezkedett el, itt
nyolc évig dolgozott. Nehéz munka volt,
három mûszakban dolgoztak. Sok tótfaluit
foglalkoztatott a gyár. Szente András, Szú-
nyog Lajos és felesége, valamint Lidi néni
húga, Margit is ott dolgozott. A Cementgyár
után a budakalászi Szövôgyárban lett szö-
vônô. Tótfalui munkatársai közül Kiss Er-
zsébetet, a Karnevál lányokat, Nagy Mártát
említette. Hét év elteltével a helyi szakszö-
vetkezetbe helyezkedett el.  Kezdetben, a
szôlôben kapált, majd a magcsomagolóban
kapott munkát. Vetômagot és virágmagot
csomagoltak, egy asztalnál dolgozott Bódis
Nándornéval, Hornosnéval, Németh István-
néval, Papp Jánosnéval. A vetômagüzem
vezetôje Dr. Patócs Andrásné, Marika volt.
Korai halála után Budai Mihály vette át a
vezetést. 

1952-ben ismerkedett meg és 1957-ben
házasodtak össze férjével Dombó András-
sal. Házasságkötésük után férje szüleihez
költöztek a Gábor Áron utcába. Apósát
Dombó Andrásnak, anyósát Juhász Julian-
nának hívták, mezôgazdálkodással foglal-
koztak. A Dombók régi tótfalui lakosok, mi-
vel nevük már a Czanzi Ákos kép leírásában
is szerepel. Három gyermek Dombóként
van azonosítva. Lidi néni sajnos errôl nem

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és most
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tudott további felvilágosítást adni. Édesany-
ja szüleirôl Juhász Istvánról és Liptai
Juliannáról többet tudott mesélni. Juhász
István az I. Vh-ban halt meg, négy gyer-
meket hagyott itt. Juhász mama 90 évet élt,
Béke úti házát Maróthi Mihályékkal közösen
lakták.

Férje elôször a Cementgyárban, majd a
Papírgyárban dolgozott, ezután a hajóveze-
tést tanulta ki. Hajóvezetôként Surányban,
Horányban, Leányfalun dolgozott, onnan

ment nyugdíjba. Fuvarozással is foglalko-
zott, társa Szabó Mihály volt. Szerette a lab-
darúgást, legényként és ifjú házasként a tót-
falui csapat tagja volt.

Házasságukból Lídia lányuk és András
fiuk született. Lidi néni 1989-ben özvegyült
meg. Négy unokája van, Szabó Mihály és
Péter, valamint Dombó Gábor és Dóra. A
család ma is szívesen fogyasztja Lidi néni
kelt-hájas süteményét, krumplis pogácsáját,
fánkját. 

Családjának örökségül hagyja, hogy „sze-
ressék, becsüljék meg egymást, mert nehéz
és rövid az élet.” Becsületben és szeretet-
ben élni a legfontosabb, üzeni mindannyi-
unknak.

Köszönjük a beszélgetést.
A teljes beszélgetést megnézhetik, és a

két sütemény elkészítésének módját meg-
tudhatják 2007. szeptember 29-én 18 óra-
kor a Népházban. Minden érdeklôdôt szere-
tettel várunk.

Még ez év elején kapott meghívást köz-
ségünk a vecsési József Attila Mûvelôdési
Háztól, hogy a Vecsési Kiállítóteremben
mutassuk be a falunkban eddig megren-
dezett hagyományôrzô kiállításaink egy
részét.

2007. szeptember 21-én 18 órakor meg-
nyíló kiállítás a Néprajzi Múzeumban június
4-én megnyílt és szeptember 10-ig meg-
hosszabbított kiállítás tárgyait mutatja be. A
kiállítást Tóth János jegyzô úr nyitja meg. 

A kiállítás 2007. szeptember 30-ig látható
majd a Vecsési Kiállítótemben 

(Vecsés, Vértesi Nándor u. 9., internet:
www.vecsesikiallitoterem.hu) hétköznap
10-12 és 13-18-ig, szombat-vasárnap 9-13-ig.

A kiállítás megnyitójára és a kiállításra
minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

Köszönjük a kiállítás anyagát kölcsönzô
személyeknek, hogy tárgyaikat az új kiál-
lításon is bemutathatjuk.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula 

Tahitótfalui falvédôk Vecsésen.

Fogathajtó versenyzô-
ink augusztus 18-20-ig részt vettek a Bá-
bolnán tartandó országos és regionális ver-
senyen. Bábolna a magyar mezôgazdaság
és lovas történelmünk kiemelkedô helyszí-
ne volt. A szépen berendezett versenypá-
lya a csodálatos hátteret biztosító közpon-
ti épület és nem utolsósorban augusztus
20-ai ünnep szelleme különleges atmosz-
férát teremtett. A verseny színvonala és iz-
galma még fokozta a hangulatot. Gubacsi
József versenyzônk az A kategóriában in-
dult. Az elsô napon a díjhajtás verseny-
számban sajnos nem volt szerencséje, de a
következô napokban a maraton és aka-
dályhajtásban remekelt, így összesítésben
az elôkelô hatodik helyen végzett. Ez
rendkívül jó teljesítmény, mert övé a
mezôny legfiatalabb fogata. A fiatal és
tehetséges Bodor Márk a B kategóriában
indult. Nagyon szép fogatával rendkívül
erôs mezônyben a fantasztikus harmadik

helyett szerezte meg. Bodor Márk csendes
és szorgalmas fogathajtó, ha megtartja ezt

a habitusát, pár éven belül az ország élvo-
nalában találja magát. Gratulálunk ver-
senyzôink kíváló helytállásáért és további
sikereket kívánunk a még hátra lévô
versenyekhez.

Nógrády Gábor, TLSE

Tahitótfalusi Lovas 

Sport Egylet hírei
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A www.w.blog.hu oldalon található
írás rövidített, szerkesztett változata.

Régóta tartja magát a nézet, hogy az indi-
vidualizmus országa Amerika. Nos, ennél
nagyobb tévedés nincs. Az Individualizmus
Országa ez a kicsiny hon, Magyarország.
Mert ha jól belegondolsz, akkor itt az
emberek elsô reakciója: „Ez jár nekem.”
Nem jár. „Ezt megengedhetem magamnak,
mert...” Nem, nem engedheted meg ma-
gadnak. Mert egy társadalomban élsz, egy
közösségben, aminek vannak szabályai,
csak éppen senki sem foglalkozik vele. 

Talán azért vagyok erre ennyire érzé-
keny, mert 36 évesen lettem apa. És látom,
amit látok. Ember volán mögött még nem
engedett át úttesten. Pedig nem Pesten,
hanem tôle 25 kilométerre lakunk. A Duna-
parton el lehet dobálni a sörösüveget, pe-

dig naponta egy rakás gyerek mászik meg
csúszik a homokban, mi meg barom mód-
jára szedjük össze a cserepeket. Autó nem
lassít, sorban nem engednek elôre, sôt: ha
gyereked van, dögölj meg. 

Nem egy frusztrált apa sirámairól van
szó, hanem arról, hogy hirtelen kezdtem
megérteni ezt az országot. Beletelt egy idô-
be, de azt hiszem, értem, és most már nagy
az egyetértés a feleségemmel: innen menni
kell. Nem azért, mert olyan finnyásak va-
gyunk, hanem azért, mert nem akarjuk,
hogy ebben az országban nôjön fel a fiunk.
Ahol csak az egyén számít, a közösség,
amelyben él, nem. 

Éltem egyszer pár évet Amerikában, és
ott inkább van közösség, mint itt. Ott van
mosoly, még ha udvarias is, elôzékenység,
még ha automatikus is. Itt vagy kikönyöklöd
magadnak, amit akarsz, vagy dögölj meg. 

Kutyát akarok, hát veszek, nevelni nem
fogom, az sem érdekel, ha üvölt egész éjjel,
enni csak ritkán adok neki, és persze póráz
nélkül sétáltatom. Mert nekem ez jár. Ha
van sikítóm, akkor hétvégén meg reggel fo-
gok vele acélt vágni, mert nekem azt lehet.
Kisgyerek fürdik a vízben? Naná, hogy be-
engedem a kutyámat mellé a vízbe, mert
azt nekem lehet. Várok a kompra és jól
leparkolok az egyetlen bicikliútra Szent-
endrén, nehogy már a biciklis el tudjon
menni. Mert nekem lehet. 

Sorolhatnám, gyanítom, mindenki tudná.
De minek. Az van, hogy az egyénnek min-
dent szabad, mindent, amit csak akar. Itt
senki sem enged jottányit, mert jár neki,
hogy tartsa magát az álláspontjához, és ne-
hogy már én engedjek, engedjen a másik,
az úgyis hülye, én meg nem, oszt jónapot. 

Nem Amerika a lehetôségek és az indi-
vidualizmus hazája, hanem ez itt. Mert itt
mindenkinek minden jár.

Közzétette: Vaczó Zoltán

Egy kis gondolkodnivaló

Sajnos szomorú apropója van annak,
ami ennek a rovatnak az elindítására sar-
kalt, ugyanis augusztus 6-án elhunyt Daczi
Zsolt, aki itt élt, alkotott közöttünk.

Bendegúz, mert ez volt a beceneve, a
Bikini együttes gitárosa volt 1988  és 2004
között. 19 évesen került az ország egyik
leghíresebb együttesébe, és fiatal kora
ellenére nem hogy nem vallott szégyent,
sôt új, kiforrott hangzást vitt a Bikinibe.
Igen sok zenét szerzett, melyek közül ta-
lán a leghíresebb a Temesvári vasárnap,
mely a romániai forradalom idején Erdély-
ben tartott Bikini jótékonysági koncert
emlékére kapta ezt a címet. Azonban meg
kell jegyezzem, hogy eredetileg ezt az
instrumentális dalt húga Barbara emlékére
írta. 16 Bikini lemezen gitározott, és szám-
talan koncerten mutatta meg zseniális, vir-
tuóz technikáját a közönségnek. Nem
véletlen, hogy a rock Paganinijeként is

szokták ôt emlegetni.
Zsolt Kiskunhalason született, iskoláit is

ott végezte. 14 évesen kezdett el gitároz-
ni. 19 évesen már dalokat írt. Ekkor ment
a rádióban Nagy Feró Garázs címû mûso-
ra, ahová beküldte saját szerzeményeit.
Feró, aki ugye a Beatrice együttes énekese
volt, majd a Bikini alapítója Németh
Alajossal, meghallgatva a szerzeményeket,
szólt Bendegúznak, hogy lenne egy hatal-
mas lehetôsége: a Bikini gitárost keres.
Több jelentkezô közül végül is ô lett a
befutó, ezzel az élete gyökeres fordulatot
vett. Az addig nyugodt élete egyszeriben
egy felfokozott pörgéssé alakult, stúdiók,
próbatermek és koncertek jelentették a
napi elfoglaltságot az ezzel járó stresszel
együtt. És bizony jól ment a szekér, egyc-
sapásra ismert ember lett, nagyon sok
fiatal az ô gitárjátékán nôtt fel, és ennek
hatására kezdett el gitározni. A siker meg-
hozta a lehetôségét annak, hogy Zsolt ide-
költözzön a Villasorba, és itt tudjon alkot-
ni a Tahi Stúdióban. Boldog házasságban
élt feleségével Bekker Anitával, aki nem
csak társa, hanem múzsája és támasza is
lett. Mert sajnos Zsolt súlyos beteg lett,
kórház, mûtétek után az otthon légköre
volt számára a gyógyulás záloga. Közben
végetért egy korszak az életében, a
Bikinibôl kilépett. Ez egy másik korszak
kezdete is volt, mert az Omen, melynek
Zsolt a névadó keresztapja, már 1993-ban
is csábította, akkor azonban – a Bikini épp
nem zenélt – saját zenekart is alapított
Tirana Rockers néven. Ekkor adott ki egy
gitáriskola videót, mely a mai napig a gitá-
rosok egyik alapmûve. Tehát az új együt-

tes, melynek tagja lett az Omen volt. Ez
egy kissé keményebb, rockosabb mûfaj. 3
lemez készült el az ô gitárjátékával. Köz-
ben egy másik, külföldi hírnevet hozó ze-
nei „kirándulásba” fogott: Ángyán Tamás
hegedûs – gitárossal. Instrumentális, szé-
les spektrumú zenei stílust játszva mega-
lakították a Carpathia Project nevû formá-
ciót. Az elsô lemezük Európa szerte igen
nagy népszerûségnek örvendett, a máso-
dik lemez, azonban még nem teljesen ké-
szült el, a befejezését Tamás vállalta, így
hamarosan meg fog jelenni. Zsolt megírta
Deák Bill Gyula új lemezét is, de ennek
megjelenését sajnos nem érhette meg. A
betegsége legyôzte ôt. Otthonában, felesé-
ge, édesanyja és a két legjobb zenészbarát-
ja körében csendesen elaludt.

Sokan tudtuk, hogy ki ô, azonban keve-
sen ismertük. Mert nem csak egy híresség,
egy zenész, hanem egy ember távozott kö-
zülünk. Egy jó ember. Az utolsó munkái
egyikeként írt nekünk – íjászoknak – egy
indulót Honfoglalók címmel. Egyet sajná-
lok, de nagyon. Betegsége miatt nem volt
már elég aktív, így nem tudtuk véghezvin-
ni azt a rengeteg elképzelést, amelyekrôl
beszélgettünk, és amelyek Tahitótfaluért,
Tahitótfaluról szóltak volna.

Augusztus 6-án egy meglehetôsen rövid,
de annál tartalmasabb életpálya zárult le.
Emlékét megôrzik a hanghordozók, és ha
bárhol felcsendülnek a Temesvári vasár-
nap hangjai, akkor tudjuk, hogy ugyan
elment ô, de nem hagyott itt bennünket. A
Halhatatlan Gitárosok Csarnokában játszik
tovább Csillagösvényen.

Zsolt Emlékoldala megtalálható a
www.daczizsoltnak.extra.hu oldalon.

-piroga-

Köztünk élô híres emberek I.
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Ifjúsági területen kiemelkedô és köve-
tendô a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány által létrehozott és
szervezett nyári, ingyenes pihenôparki
programsorozat, amely idén is sok gyer-
meket és felnôttet vonzott falunkba.

Érkeztek hozzánk külföldön élô magyar
gyermekek, szüleikkel, nagyszüleikkel, a
szomszédos településekre is eljutott a
foglalkozások jó híre, a pesti nyaralósok is
boldogan jöttek a színesebbnél, színesebb
programokra, hogy tartalmasan együtt
töltsék a falubeli gyermekekkel szabadide-
jüket, ismerkedjenek egymással, barátsá-
gokat kössenek, játszanak együtt.

Jó volt látni ôket! 
Sokszor volt kevés a rendelkezésre álló

eszköz, terület, de megoldottuk, hogy
mindenkinek jusson minden.

Ebben a dráguló világban egyre nehe-
zebb megvalósítani, hogy a mûködéshez
szükséges eszközök, anyagok, játékok, a
mindennapi hôségben a frissítôk megle-
gyenek, de hála a figyelmes szülôknek,
néha még gyümölcs is került az asztalra.

Negyedik éve, a közel két hónapos gyer-
mekfoglalkozásokon, a pedagógus szak-
emberek kitartó oktatásának köszönhetô-
en – melyet társadalmi munkában végez-
nek – egyre színvonalasabb, értékesebb
munkák kerültek ki gyermekeink kezei kö-
zül, amiket emlékül hazavihettek, büszkél-
kedhettek velük.

Azok, akik az Államalapító Szent István
Ünnepségen megjelentek, megnézhették
kiállítás keretében bemutatott sokféle
gyermek alkotásokat, láthatták milyen
ügyesek, kreatívak gyermekeink.

A kiállítás ízléses, szép megjelenítése
Aladics Antalt dicsérte.

A nyár végén, nagyon elfáradva, jólesô-
en fogadtuk a szülôk és gyermekeik köszö-
netét, elismerését, de legnagyobb örömöt
egy kislány levele okozta: „...sok-sok
szeretetet és gondoskodást, a foglalkozás
örömét, melyet kaptam, örökre szívembe
zárom...”

Szeretnénk, hogy valóban így legyen,
emlékezzenek arra amit nyújtottunk nekik
és felnôttként ôk folytassák a közösségi
szellem ápolását.

Vége a nyári szünetnek, kezdôdik az
óvoda, iskola, a komoly munka, kipihen-
ten, jó érzéssel folytathatják felnôtté válá-
sukat.

Szeretném még egyszer megköszönni
mindazoknak a kedves közremûködôk-
nek, akik segítették munkánkat. 
Czövekné, Török Lidia, agyagtechnika,
Aladics Antal grafikus, „festés, ami belefér”,
Családsegítô és Jóléti Bizottság tagjai,
játékos foglalkozás,

Kollár Gábor fafaragó mester, fafaragás,
Zablakert Lovas Iskola, Zelinvári család,
lovagoltatás,
Szabó Judit népi táncok, dalok, néphagyo-
mány, és sok minden,
Béres Gabriella, népi hangszerek, népi étel
készítés,
Béres Attila, népi hangszerek, népi étel
készítés,
Németh Mariann kosárfonás, háncsból
figurák, nemezelés,
Nogrády Gábor és családja, sétakocsizás,
gulyásfôzés,
Kállai Lovas Udvarház, lovagoltatás,
Gaál Sándor, íjászat oktatás,
Fábián Jánosné, íjászat oktatás,

Mészáros István, íjászat oktatás,
Szántó Sándor, tûzzománc oktatás,
készítés,
Szántóné Karácsony Tünde, tûzzománc
készítés, gyöngyfûzés,
Szentendrei Rendôrkapitányság
Kôzlekedésrendészet dolgozói,  KRESZ
szabályok oktatása, vetélkedôk tartása,
Baptista Gyülekezet gyermekhete,
Mengyi Gábor, sportfoglalkozások, 
Rainer Gabriella, azaz Gabi néni szervezô,
összekötô, mindenes,
DIÓ pékség, az új kenyér ünnepségére
kenyér adomány.

Továbbra is Tegyünk Együtt

Tahitótfaluért!

Pihenôparki nyár

– Stroke megelôzés, agyi érbetegségek 
kivizsgálása, gondozás

– Parkinson-kór és más központi idegrendszeri 
eredetû mozgászavarok differenciál diagnózisa,
kezelése, gondozás

– Alzheimer-kór, memória zavarok megelôzése,
kivizsgálás, gondozás 

– Epilepszia, eszméletvesztéses rosszullétek,
felnôttkori epilepszia  diagnosztika, kezelés,
gondozás

– Fejfájás, szédülés, arcidegzsába, a tünetek 
hátterének kivizsgálása, kezelés, gondozás

– Végtag fájdalom, gyengeség és zsibbadás
gerinc eredetû és egyéb perifériás idegbántalmak 
differenciál diagnózisa és kezelése  

– Krónikus fájdalom szindróma kezelés,
gondozás

– Depresszió, szorongás, alvászavarok organikus
háttér kivizsgálása, kezelés, gondozás

– Kiemelt támogatással rendelhetô gyógyszerek
felírása, agyi keringésjavító infúziók beadása

– Relaxáció betanítása, (autogén tréning)  
– Lágy lézer kezelés.
– Életvezetési tanácsok

Med plusz Serv BT.
Neurológiai szakrendelô

Dr. Szappanos Zsuzsanna neurológus szakorvos
Tahitótfalu, Nefelejcs köz 2.

KH, OTP, Uniqua egészségpénztárral 
szerzôdött szolgáltató

Bejelentkezés – tel.: 06-30-241-661, 06-26-385-316
Rendelési idô: kedd, csütörtök 16–18 h

Dr. Szappanos Zsuzsanna egyéb elérhetôségei:
Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház

Tel.: 06-26-801-700
Hétfô, szerda: 9–15 h, péntek 9–14 h

Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs
Szakkórház, Pomáz, Tel.: 06-26-525-620

Kedd, csütörtök: 9–14 h
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RÚGD és FUSS! UGORJ és ÜSS! 

A DUNAKANYAR SE LABDARÚGÓ ÉS
RÖPLABDA CSAPATAI VÁRNAK MINDEN 

1992-2001
KÖZÖTT SZÜLETETT FIÚT ÉS LÁNYT.

EDZÉSEK KOROSZTÁLYONKÉNT HETI KÉT–HÁROM 
ALKALOMMAL DÉLUTÁNONKÉNT

HÉTVÉGÉN MÉRKÔZÉSEK, VERSENYEK
TAHITÓTFALUBAN, LEÁNYFALUN, SZENTENDRÉN.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
BATÁRI CSABA labdarúgás:06 70 320 4836
BALÁZS BÖBE röplabda: 06 70 320 4837

1.a
Viplak Katalin

Antal Ruben
Bencsik Balázs
Csizmadia Petra
Damenija Vitéz
Dunstone Olivér Sidney
Elsik Máté
Gonda Kristóf
Hegedûs Krisztián
Juhász Balázs
Kazi László
Kollárik Petra
Kulcsár Evelin Viola
Nagy Kristóf Bence
Németh Zsolt
Oláh József
Pósa Lili Rozália
Szilágyi Balázs Botond
Takács Henrietta
Tóth István

1.b
Szabó Tamásné

Borbély Kristóf Dominik
Csereklye Laura
Flachner Mária
Flachner Terézia
Hagymási András
Halász Csenge
Kovács Fanni Lili
Neumann Natália Zsófia
Patai Barnabás Szilveszter
Princz Panna
Sas Roland
Sík Fanni
Sós József
Surján András
Surján Renáta
Szalai Nikolett Anna
Szalai Viktória Anett
Szimilkó Virág
Török Pál István

„Szép volt idén a nyár,

nagyon szép”

A 2007/2008-as tanévhez minden diáknak és tanárnak sok erôt,
kitartást, sok türelmet kívánok.

Gillich Péterné igazgató

2007. szeptember 25. (kedd)
Egészségmegôrzô gyógytorna indul heti rendszerességgel!
Idôpont: 17:30
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera

Kiadó!
2 db 30 m2-es garzon lakás és 2 db apartman Tahitótfalu
Várdok-dûlôben. Telefon: 06-30-9702-322

Ismét beköszöntött az ôsz, s vele az új tanév is megkezdôdik.
Remélem minden diákunk és kollégám egyetért Falcsik Márta ver-
sének fenti idézetével. 

Ebben az évben 38 elsô osztályos kisdiák kezdi meg tanul-
mányait iskolánkban. Rájuk nagy felfedezôút vár. Ez az út a betûk,
és a számok varázslatos világába vezet. Ôket szüleik mellett
tanítóik segítik át a próbákon. Kívánjuk, hogy érezzék magukat jól
iskolánkban. 

S most lássuk kik is a felfedezôútra indulók, s kik tanítóik:

Szeret táncolni, de bátortalan,
mert nem ismeri a lépéseket?
Októbertôl felnôttek részére 
tánciskolát szervezünk!
Jelentkezni lehet: 16-100 éves korig
Helye: Tahitótfalu Népház 
Bajcsy-Zsilinszky út
Elsô alkalom idôpontja: 
2007. okt. 1. hétfô 18.30
Oktató: Staberecz Orsolya (visegrá-
di Primavera tánccsoport tagja)
Jelentkezés és információ: 
Kelemen Ildikó 30-9-515-484
Tandíj: létszámtól függô
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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

MIHALIK DÉNES
KÔMÛVES MESTER

Tahi, Bartók Béla utca 13.
Telefon: 06-26/386-916, 06-20/9458-821

Teljes kivitelezés!
felújítás, tatarozás, villany, víz,

fûtés és egyéb szakipari munkák
Drywitt homlokzati hôszigetelô rendszer

Visegrádi utazási iroda
munkatársat keres.

Elvárások:
• erôs angol és társalgási szintû német nyelvtudás 

• számítógépes ismeretek
• kreativitás

• önálló munkavégzés, jó szervezési készség
• jó kommunikációs készség

• precizitás

Jelentkezés: Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal a
travel@bauerreisen.hu e-mail címre várjuk.



Állat-, termény- és kézmûves vásár

Tahitótfaluban

Hogy is volt? Honnan jött az ötlet?
Szerettünk volna egy olyan vásárt szer-

vezni, amely túl azon, hogy feleleveníti a
múlt szokásait, a régi vásári hangulatot,
alkalmat teremt a falu és a környék  gazdái-
nak és kézmûveseinek a bemutatkozásra.
Kedves ismerôsöm, a Kisorosziban élô Ro-
kob Orsolya keresett meg az ötlettel – me-
séli Béres Gabriella. Nagyon tetszett a gon-
dolat, hiszen a vásár lehetôséget kínál
arra, hogy a kistérség gazdálkodóival meg-
ismerkedhessenek az itt élôk és a  nyara-
lók, azaz a helyi vásárlók.. Maga a falu
hosszú idô óta jól mûködô önellátó egy-
ség. Ezt a képességét kell megtartani, sôt
erôsíteni. Ezzel a vásárral szeretnénk lehe-
tôséget adni a környéken élôknek, hogy
ne kelljen messzirôl érkezett, ismeretlen
eredetû élelmiszert vásárolniuk. Vegyék
és egyék ehelyett a helyben termelt élel-
met és portékát

Milyen tapasztalatokat szereztek a vá-
sár szervezésekor?

Megkerestük a gazdákat, kézmûveseket,
akik jónak tartották elképzelésünket. Úgy
éreztük, hogy jó célt szolgál a vásár és na-
gyon sokan álltak mellénk, önként segítet-
tek a munkában és bíztattak minket. Fon-

tos hangsúlyoznunk, hogy ezen a vásáron
sem helypénzt, sem látogatói belépôje-
gyet nem kértünk. Öröm volt látni, hogy
szép számban jöttek az érdeklôdôk és a
vásárlók. Tényleg a régmúlt hangulata volt
érezhetô. Régi ismerôsök találkoztak újra,
a vásárlás mellett volt idô a beszélgetésre
is. A rendezvény lehetôséget nyújtott arra
is, hogy a falu két oldala közti kapcsolatot
erôsödjön, hiszen a tahisi lakosok nagy ré-
sze nem ismeri igazán a tótfalusi termelô-
ket, gazdákat. 

Lesz-e ebbôl hagyomány?
Mindenképp szeretnénk évente két-

három alkalommal megrendezni. Nem
rendszeres heti piacot terveztünk, hanem
olyan vásárokat, ahol a gazdák, kézmûve-
sek a kapcsolat  építés és erôsítés céljából
jönnének össze.

Többször említette a kapcsolatépítést,
miért kap ez ilyen hangsúlyt?

Szeretnénk, hogy a vásárban megismert
termelôk, gazdák évközben is sok helyi
illetve környékbeli lakost látnának el és
ehhez fontos, hogy legyen egy olyan be-
mutatkozási lehetôségük ahol a vásárlók
megtudhatják mit és kitôl tudnak helyben
vásárolni.

Van már esetleg konkrét idôpont a
következô vásárra?

Egyelôre még nincs, szeretnénk ta-
vasszal megszervezni a következôt, de a
gazdák véleményét figyelembe véve és
velük egyeztetve tûzzük ki az idôpontot.

Láttam a vásári ötletládát. Milyen
javaslatokat kaptak?

A folytatást javasolták sokan. Köszönjük
az egyéb ötleteket is. A rendezvényt nem
szeretnénk sokkal nagyobbra kibôvíteni,
inkább a színvonalát szeretnénk megtar-
tani. Természetesen minden vásárt igyek-
szünk érdekessé, vonzóvá tenni, megfû-
szerezni különbözô apró, színes ötlettel.

Mi magunk nem törekszünk anyagi ha-
szonra és továbbra is szeretnénk ingyene-
sen biztosítani a meghívottaknak a részvé-
telt. A rendezvény költségeinek fedezésé-
hez éppen ezért szívesen vesszük cégek-
nek, magánszemélyeknek a támogatását.

Ezúton szeretnénk külön köszönetet
mondani a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítványnak, Tahitótfalu Ön-
kormányzatának a támogatásért és Magyar
Zoltánnak a helyszín biztosításáért. 

A vásárról készült képek megtekint-
hetôk a következô oldalon:

http://www.tahitotfalu.hu/
vasarnapivasar.html

Sirkó-Németh Mariann
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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.

Nagy sikerrel zárult az idén elsô ízben
megrendezett Állat- Termény- és Kézmû-
ves vásár.

Az esôs idô ellenére már a nyitástól ér-
keztek az érdeklôdôk egyre nagyobb cso-
portjai.

Ahogy Béres Gabriella, a rendezvény
egyik fôszervezôje elmondta, a vásár célja
elsôsorban a helyi termelôk és a környék-

beli lakosok megismerkedésének elôsegí-
tése volt, ily módon támogatva a helyi
árucsere fellendülését.

A rendezvény elnyerte mind a termelôk,
kiállítók, mind pedig a látogatók  tetszé-
sét.

Köszönjük a szervezôknek a remek kez-
deményezést és bízunk a folytatásban!

Karácsony Ádám

Vásárnap volt Tahitótfaluban

Legyen úgy, mint régen vót...


