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Elôállítás költsége: 115 Ft
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Polgármester választás
2009. – végeredmény

Szavazásra jogosultak száma: 4327 fô
Megjelentek száma: 1815 fô 42 %
Érvényes szavazatok száma: 1808 fô
Pörzse Sándor 667 szavazatot kapott (37 %)

Dr. Sajtos Sándor Imre 1141 szavazatot
kapott (63 %)

Hétfônként:
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub találkozója
17.00–19.00-ig
Sok szeretettel vár minden régi és új
tagot az Ôszirózsa Nyugdíjas Klub!
Vezeti: Katonáné Nyírô Ágnes
Telefon: 06/26 385-774, ingyenes
Keddenként:
Bibliai elôadás 17.00–18.30-ig!
Vezeti: Zsíros Anita
Telefon: 30/991-6332, ingyenes
Amatôr színjátszókör 16.30–18.30-ig
Heti rendszerességgel alsó tagozatosok
számára!
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház
Érdeklôdni:

2.

választások

4.

Februári színek és
Az eredmény ismeretében Dr. Sajtos
Sándor Imre független polgármester jelölt
nyerte az idôközi polgármester választást,
melynek jogerôsítésére 2009. február 04én 16.00 órát követôen kerülhet sor.
Tájékoztatásul a Helyi Választási
Bizottság és a Helyi Választási Iroda
Tahitótfalu, 2009. február 01.

Tahitótfalu februári programjai
Pintérház (leendô faluház) rendszeres
programjai

Önkormányzati hírek
Európa parlamenti

Tisztelt Választó Polgárok!
A Helyi Választási Bizottság a szavazókörökben történt szavazatszámlásokat
követôen a jegyzôkönyvek alapján az alábbi nem hivatalos végeredményt állapította
meg az idôközi polgármester választással
kapcsolatban:

A tartalomból:

Kôváriné Erzsébet, 20/557-2481
Bötkös Kati, 20/330-4237
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (leendô
faluház)
Szerdánként
Szabás-varrás tanfolyam a faluházban
15.30–16.30-ig!
Vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike
Telefon: 26/385-325
Pintérház (leendô faluház) programjai
Faluházi esték
2009. február 12. (csütörtök) 18 óra
Elôadó: Aradi Lajos (piliskutató,
újságíró)
Téma: Pilis-rejtély 5.: A Vadállókövek
titka (Ôsi beavatási, zarándok útvonal)
Folytatás a 6. oldalon

hangulatok képekben

5.

(Tahi)tótfalu 1864.

9.

Önkormányzati
hírek
2009. január 22-én a Képviselôtestület megtartotta idei elsô testületi
ülését, ahonnan Wágner Péter képviselô hiányzott.
Hosszas vita után a Testület amellett
döntött, hogy a téli hónapokra nem
zárja be a Sportpálya melletti épületet
annak ellenére, hogy elégtelen hôszigetelése miatt igen magas a fûtési költség.
Tahi déli határára tervezett és nyertes pályázati összeggel támogatott forgalomlassítónak a közútkezelô ígérete
szerint április végéig el kell készülnie.
Reméljük mielôbb láthatjuk a kivitelezési munkálatokat.
Dr. Szécsényi Ilona gyermekorvos beszámolójából többek között megtudtuk,
hogy a volt orvosi ügyeletbôl a gyermekorvosi rendelôhöz csatolt helyiség
jól funkcionál kislaborként. A Képviselôtestület meghallgatta Oláh Lajosné
beszámolóját is, aki a Tahi óvodában
mûködô konyha élelmezésvezetôje.
Folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Az 1975 óta mûködô konyha szeptembertôl júliusig látja el az iskolát és az óvodákat. A korszerûtlen, kicsi, elavult konyha problémájának megoldását még keresi
a Képviselôtestület.
Dr. Kútvölgyi Ida fogorvos beszámolójában elmondta, hogy a Társadalombiztosító belátta, hogy a fogorvosi mûködés alulfinanszírozott, és az elmúlt évben 10%-kal
megemelte a támogatást. Tájékoztatta
továbbá a Testületet, hogy az új elôírások
szerint iskolafogászati beavatkozást is
csak a szülô írásbeli nyilatkozata alapján
végezhet! A Képviselô-testület az iskola
segítségét fogja kérni a szülôi nyilatkozatok beszerzésével kapcsolatban.
Az építésügyi bizottság január 13-i
ülésén a 2009. évi beruházásokat, felújításokat gondolták át, és annak költségvetési
tételeire dolgoztak ki javaslatot. A tervezetben szerepel többek között Tahi óvoda fûtéskorszerûsítése, a Sportcsarnok
falának vízszigetelése, Népház udvar
burkolása, Faluház tetôzetének javítása,
Sportöltözô-tetô hôszigetelése, Községháza épületének bôvítése, Iskola elektromos hálózatának és fûtésének korszerûsítése, útépítés, kátyúzás, járdaépítés. A
tervezett beruházások egy részének finanszírozására a Képviselôtestület hitelt kíván felvenni. Még az elôzô Testület hitelintézettel kötött szerzôdése értelmében
kedvezményes hitelt vehet fel a település
2009. szeptember 15-ig megvalósuló
beruházásaira.
A Képviselô-testület úgy döntött, hogy
a közvilágítás karbantartására nem átalányszerzôdést köt a szolgáltatóval, hanem esetit, mely az elmúlt év ismeretében várhatóan kisebb költséget jelent
majd.
A Bodor Kft. váci-révi kikötôhely bérleti díj elengedési kérelmét a Képviselôtestület elutasította.
A leányfalui székhelyû Dunakanyar
Sportegyesület Sportcsarnok bérleti díj
50%-os kedvezményére irányuló kérelmét
a Képviselôtestület elutasította. A Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô Egyesület kérelmére a Testület 50%-os kedvezményt adott a pénteki kézilabda foglalkozás terembérleti díjára a 2008/2009-es
tanév végéig.
Az Ökumenikus Imahét 2009. január
25-i záró rendezvényére a Sportcsarnok
bérleti díjának megfizetésétôl eltekintett
a Képviselô-testület.
Tóth János jegyzô összeállította a hivatal köztisztviselôinek teljesítményértékeléséhez szükséges feladat-meghatározást.
A felsorolásból kiemelte a településünkön
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lévô magántulajdonú ingatlanok, épületek teljes körû felmérését. Az önbevallásokat követô felmérések fogják képezni
az adókivetések alapját. A Képviselôtestület az elôterjesztést elfogadta.
A hivatal állománya egy új mûszaki elôadóval bôvült, így már ketten foglalkoznak az építésügyi hatósági munkával.
A Kulturális Bizottság által bemutatott
2009. év rendezvénytervezetét a Képviselôtestület elfogadta. Az idei Eperfesztivál égisze alatt megrendezésre kerülô tûzzománc bienálé költségeire a Testület 550
ezer forintot biztosít.
A kötelezô gyepmesteri szolgáltatás
2009 évre vonatkozó díjait a Testület elfogadta.
A Szentendrei Önkormányzat felhívással fordult az Önkormányzathoz, hogy
mérjük fel parkolókártyára vonatkozó

igényeket a szociálisan rászorulók között.
Még nem fejezôdött be a gátépítéshez
szükséges tulajdonosi nyilatkozatok begyûjtése. Kérjük segítsék a gátépítési pályázat elôkészítési munkáját, hisz e nélkül
esélyünk sincs a települést védô gát
megépítésére!
A Képviselô-testület következô ülése
2009. feburár 12-én lesz. A tervezett
napirendek: költségvetés elfogadása, falugondnoki tájékoztató, községi kitüntetések odaítélése, egyebek. Ezt követôen
március 05-én lesz ülés, ahol a március 15i ünnepség elôkészítése, a községi beruházások elôkészítése, valamint tájékoztató a rendôrség munkájáról szerepel
napirendként. Minden érdeklôdôt várunk.
Sz. J.
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Tisztelt Gazdi!
Ezúton szeretnénk értesíteni, hogy az
ebek kötelezô, összevezetéses, „akciós”
veszettség elleni kampányoltása Pest
megyében 2009. évben március 01-május
01-ig terjedô idôszakban kerül elvégzésre.
A
Magyar
Állatorvosi
Kamara
(www.maok.hu) állásfoglalása és a mai
kor igényei szerint az olyan településeken,
ahol állatorvosi rendelôk mûködnek,ott az
utcai összevezetéses tömegoltás helyett
megjelölt idôpontokban a rendelôkben,

vagy az állatorvost házhoz hívva kell elvégezni az oltást.
Fontos, hogy a veszettség elleni oltás
egész évben elvégezhetô, a kampányidôszakban a megjelölt idôpontokban
3000 Ft/eb áron, a kötelezô féreghajtó
akciós ára 200 Ft/tabl./10 ttkg.
A kampányidôszak megjelölt napjain
kívül, és a kampányidôszakon kívül 2009ben a veszettségoltás díja: 3500 Ft/eb,
féreghajtó ára a tablettától függôen 400550 Ft/10 ttkg.
A veszettségoltás beadható, kérhetô ún.

Egészségmegôrzô
gyógytorna 2009.

Anyakönyvi hírek
2009. évben eddig született 2 fiú, 4 leány,
összesen 6 gyermek
Megszülettem!
2009. január 03-án, nevem: Nagy Nikolett
2009. január 08-án, nevem: Jenei Tamás
2009. január 14-én, nevem: Sáfár Eszter Margit
2009. január 16-án, nevem: Korbely Vanda
2009. január 22-én, nevem: Ott Julianna
2009. január 26-án, nevem:
Szmutni Péter Temes

kombinált oltás formájában is, amikor is a
vakcina védelmet nyújt a legtöbb vírusos
fertôzô betegség ellen is (szopornyica,
parvo, fert. májgyulladás, kennel-köhögés,
leptospirózis) – 7000 Ft/eb.
Az oltások idôpontjai:
március: 06., 13., 20., 27., pénteki
napokon 16-18 óráig.
április: 03., 17., 24., pénteki napokon
16-18 óráig.
Helye: Állatorvosi rendelô, Szentendrei
út 6. (Tahi Hídfônél)
Dr. Szolnoki János

A szentendrei Emberélet Alapítvány
Önkéntes segítôk jelentkezését várja
Szentendrérôl és a környékbeli
településekrôl.
Az Alapítvány célja:
- A kistérségben élô daganatos betegek
szociális hálójának megszervezése.
- Daganatos betegeknek történô, segítô
közremûködés a kezelések folyamatában, a beteg és a családtagok részére.
Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk,
akik vállalják az Alapítvány által finanszírozott képzéseket és lakóhelyükön
szívesen segítenek a betegeknek.

Tahitótfalu egészségfejlesztési programjának alapja az egészség megóvásának, a
megelôzés rendszerének kiépítése, az
egészséges életmód minél szélesebb körben való elterjesztése.
Az egészségükért tenni akaróknak, mozdulni, sportolni vágyóknak továbbra is
hetente kétszer lehetôsége van a berozsdásodott tagok átmozgatására, a felfrissülésre, az egészségük megôrzésére.
A Népházban kedden és csütörtökön
17.30-18.30-ig.
Minden régi és új mozogni vágyót szeretettel vár: Kákonyiné Adorján Veronika
fizikóterapeuta

Érdeklôdni:
06-20-515-09-57
06-20-99-57-167
Emberélet Alapítvány
Szentendre, Kör u. 6
emberelet@gmail.com
Az Emberélet Alapítvány az Ökotárs, az
Autonómia Alapítvány és a Norvég Civil
Alap támogatásával tudja megvalósítani
pályázati programját. Köszönet érte.

Könyvtár nyitvatartási rend
Házasságkötés nem volt.
Hétfô
Az elmúlt idôszak halottjai:
Varga Istváné, 78 éves, Szentendrei út 107.
Váczi Józsefné, 94 éves, Pollack M. u. 35.

Kedd

14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár
8–10 óráig községi könyvtár
10–13 óráig iskolai könyvtár
14–16 óráig iskolai könyvtár

Szerda

Dunakanyar
televízió adásai
Csütörtök 18.00 óra. Ismétlések: péntek 18.00
óra, szombat, vasárnap, hétfô 10.00 és 18.00 óra

Csütörtök

16–19 óráig községi könyvtár
8–10 óráig községi könyvtár
10–12 óráig iskolai könyvtár
14–16 óráig iskolai könyvtár

Péntek
16–18 óráig községi könyvtár

Szeretettel várok minden olvasni és kutatni vágyó fiatalt és felnôttet:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Sajtóközlemény
Hétszázmillió Ft támogatás Szentendre
egészségügyi központjának fejlesztésére
Beruházásának 90 százalékát pályázati
forrásból fedezheti Szentendre
A Dr. Dietz Ferenc polgármester által
vezetett Szentendre tartja magát terveihez. A fejlôdô, megújuló város sikeres
pályázatainak köszönhetôen egyre több
tervét valósítja meg. A város 25.000 és a
térség 76.000 lakosát kiszolgáló szentendrei rendelôintézetet (SZEI) közel
770 millió forintból van lehetôség fejleszteni. A 2010-re elkészülô beruházás
részeként új épületekkel bôvül az
intézmény, modern eszközparkot alakítanak ki, új szakellátásokat vezetnek be,
valamint digitális fejlesztéseket is végrehajtanak annak érdekében, hogy egy
hatékony és minôségi egészségügyi,
helyben a város és a térség lakossága
által is elérhetô ellátás jöjjön létre.
A szentendrei rendelôintézet évente
több mint 40 ezer beteget lát el, hiszen
nem csak a „festôk városából”, de a vonzáskörzetében található 12 településrôl is
ide érkeznek az egészségügyi problémával

küzdôk. Az egészségügyi létesítmény nem
felel meg a kor igényeinek, korszerûsítésre van szükség, ezt felismerve a
város vezetése pályázatot nyújtott be a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez a
Közép-Magyarország Operatív Program
(KMOP) keretében.
A pályázat eredményhirdetése alapján
Szentendre Város Önkormányzata 691millió forintot nyert, mely az emelt szintû
járóbeteg-ellátó központ kialakításához
szükséges források 90 százalékát biztosítja. „Nagy siker, hogy a beruházást minimális önrésszel valósíthatjuk meg. A
pályázaton nyert összegnek köszönhetôen lakosonként több mint harmincezer forintot tudunk más területek fejlesztésére fordítani. Fejlôdni folyamatosan kell, ha a modern körülményekhez
igazodó várost akarunk építeni.” – nyilatkozta Dr. Dietz Ferenc, a város polgármestere.
Szentendre Dumtsa Jenô Városfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célok
alapján a rendelôintézet hosszú távon biztosítja a város és körzetének járóbetegszakellátását 21.századi elôírások szerint,
valamint a dolgozók biztonságos munkakörülményeit is. Az egészségügyi ellátás

Európai Parlamenti Választások
Június elején hazánkban másodszor kerül sor az Európai Parlament tagjainak
megválasztására. Ezen oknál fogva az
Unióval kapcsolatos fontosabb tudnivalókat szeretném összefoglalni.
I. Az EU kialakulásának története
Az Európai Unió elôdjének tekinthetô
Európai Gazdasági Közösség (EGK), a
Római Szerzôdés 1957-es aláírásával jött
létre, majd 1958. január 1-ével hat tagállamban (Franciaország, NSZK, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg) lépett hatályba. Az EGK integrációs programjának leglényegesebb elemei az áruk, a
személyek és a tôke szabad áramlására és
a vámok fokozatos leépítésére vonatkoztak. 1967-68 folyamán egységesítették a
meglévô három integrációs szervezetet,
ennek eredményeképpen összevonták az
EGK, a Montánunió és az Európai Atomközösség párhuzamosan mûködô szerveit.
E változások nyomán vált hivatalossá az
„Európai Közösségek” (EK) elnevezés.
A 60-as évek elejétôl Nagy-Britannia
komoly erôfeszítéseket tett az EGK-tagság
megszerzése érdekében. Ennek esélyei
1969-tôl váltak reálissá, amikor a De
Gaulle helyére lépô Pompidou elnök felhagyott a Franciaországra addig jellemzô
kirekesztô politikával.
1973-ban a brit, a dán és az ír csatlakozással az Európai Közösségekben részes
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tagállamok száma kilencre emelkedett.
A földrajzi hatókör bôvülésével a Közösségek belsô feszültségei is láthatóbbá váltak. A regionális egyenlôtlenségek csökkentése érdekében hozták létre 1974-ben
az Európai Regionális Fejlesztési Alapot.
1979-ben került sor elôször az Európai
Parlament tagjainak közvetlen módon való
megválasztására.
Az EK tagjainak száma 1981-ben és
1986-ban – elôbb Görögország, majd
Spanyolország és Portugália csatlakozásával tizenkettôre emelkedett.
1992. február 7-én írták alá Maastrichtban az Európai Uniós Szerzôdést, amely az
európai integráció új minôségét teremtette meg. Az Uniós Szerzôdés legfontosabb
elemei:
• az Európai Közösségek helyébe az Európai Unió lép,
• a gazdasági integráció megvalósítása
érdekében 1999-ig közös európai valutát vezetnek be,
• az Európai Unióban közös külpolitika és
biztonságpolitika érvényesül,
• az EU közös vízumpolitikát valósít meg,
és
• bôvül az Európai Parlament és az Unió
más szerveinek jogköre.
1995. január 1-ével az osztrák, finn és a
svéd csatlakozással az Európai Unió tagállamainak száma 15-re nôtt. (A norvég pol-

javítása érdekében a SZEI felújítása és
korszerûsítése mellett 2009. január 17-én
jótékonysági bál keretében a szentendrei
gyermekorvosi rendelôk sürgôsségi ellátásához szükséges eszközök beszerzésére
is gyûjtés indult.
A tervek szerint 2010 harmadik negyedévére több mint 1100 négyzetméter új
épületrésszel egészül ki a rendelôintézet,
valamint a meglévô telephelyeket is teljes
mértékben korszerûsítik. A térségben élôk
kényelme érdekében az intézmény szolgáltatási köre tizenhárom új szakellátással
– mint a mammográfia, elektrofiziológia és
allergológia – bôvül, sôt az orvosi gép- és
mûszerparkot is a kor igényeinek megfelelôen fejlesztik. A beruházás eredményeképpen az intézmény a modern kor digitális vívmányainak felhasználásával (például
a röntgenképek küldése digitális formában) teszi majd gyorsabbá, korszerûbbé és
színvonalasabbá az egészségügyi ellátást.
Esélyegyenlôségi szempontból kiemelten
fontos, hogy az egészségügyi központ teljes mértékben akadálymentes épület lesz.
Kammerer Zsófia
Szentendre Polgármesteri Hivatal

gárok 1972 után másodszor is elutasították a csatlakozást, mert nem akarták más
uniós országokkal megosztva folytatni a
halban gazdag parti vizeken folyó halászatot, és nem akartak beleszólást engedni az
EU-nak az olaj és földgáz kitermelés
ügyeibe.)
1999. január 1-én a 15-bôl 11 tagállam
részvételével útjára indult az európai
közös pénz, az euró, mely kétségtelenül új
korszakot nyitott Európa történetében.
Az Európai Unió 1998-ban 11 országgal
indította el minden eddiginél nagyobb
szabású bôvítési folyamatát, a keleti bôvítést.
Magyarországon 2003. április 12-én,
45.62%-os részvétel mellett zajlott ügydöntô népszavazás az ország uniós
tagságáról. A szavazópolgárok 83.76%-a a
csatlakozást támogatta (Tahitótfaluban
48.92% részvétel mellett, 75.98% támogatta), így 2004. május 1-én végül tíz állam
(Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Ciprus és Málta) csatlakozott az EU-hoz.
Két társult ország (Románia és Bulgária)
2007-ben vált teljes jogú taggá, míg
Törökországgal az EU változatlanul társult
viszonyban marad, beláthatatlan idôre.
(folytatás következik…)
Karácsony Ádám
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APEH sajtóközlemény
Februártól az APEH honlapján a köztartozásmentes adózók listája
Tovább bôvül az adóhatóság elektronikus szolgáltatásainak kínálata
A „köztartozásmentes adózói adatbázissal” bôvíti elektronikus szolgáltatásainak körét az APEH, amely elôször
február 10-én lesz elérhetô az adóhatóság honlapján. Ez az adatbázis tulajdonképpen az úgynevezett „nullás” adóigazolásokért való „sorban állást” válthatja
ki, és bevezetésével, illetve a köztartozás-mentesen mûködô cégek, vállalkozások és vállalkozók nevének megjelenítésével az APEH a jogszerûen
mûködô társaságokat kívánja segíteni.
A rendszer lényege: az a vállalkozás,
amely az összes bevallási kötelezettségnek

eleget tett, és az adófizetési kötelezettségeit is teljesítette, vagy az adóhatóságtól
részletfizetést, fizetéshalasztást kapott,
tehát nincs aktuális befizetési kötelezettsége, kérheti azt, hogy az adóhivatal vegye
fel a köztartozásmentes adózók listájába.
Ha valaki ebben az adatbázisban szerepel,
akkor a közbeszerzési pályázatokkal kapcsolatos kifizetéseknél, már nem kell az
APEH-tôl együttes adóigazolást kérnie,
mert az a szervezet, amelyik a kifizetést
teljesíti, megnézi az adóhivatal listáját. A
lista archivált lesz, azaz mindig visszakereshetô. Az adóhivatal az új, elektronikus
szolgáltatás mellett természetesen megtartja a hagyományos eljárást is, azaz továbbra is kérhetô elektronikusan és papír
alapon is adóigazolás.
Az állami adóhatóság honlapján közzé-

tett listához bárki hozzáférhet, azon adózók nevét és adószámát tartalmazza, akik
megfelelnek a törvény által meghatározott
feltételeknek.
A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan az adózók egy egyszerû adatlap kitöltésével az ügyfélkapun keresztül kérhetik, illetékmentesen, kizárólag elektronikus úton nyújtható be. A kérelemhez az
adóhatóság internetes honlapján adatlapot
rendszeresített.
Az állami adóhatóság a köztartozásmentes
adózói adatbázis adatait minden hónap 10.
napján frissíti. A február 10-ével elsô alkalommal megjelenô köztartozásmentes adózói adatbázisba január 31-ig jelentkezhetnek
a vállalkozások. Az adatbázissal kapcsolatos
tudnivalókról bôvebb tájékoztató honlapunkon a www.apeh.hu címen érhetô el.
Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal

Februári színek és hangulatok – képekben
Február havát többek között Balázsok,
Dorottyák, Bálintok, Juliannák, Zsuzsannák,
Mátyások nevei színesítik, no meg a hagyományokkal rendelkezô FARSANG! A farsang
a közelgô tavasz ôsi örömünnepe, tél és tavasz
küzdelmének szimbolikus megjelenítése.
Számtalan gonoszûzô és termékenységvarázsló álarcos szokás fûzôdik hozzá (kongózás, kormozás, téltemetés, busójárás). Errôl
már nagyon sokat hallottunk. Ám az asszonyfarsangról kevesebbet. A húshagyó keddi
asszonyfarsang a szôlôhegyek pincéiben a
Balaton-felvidéken ismert szokás volt, ekkor
az asszonyok elôtt egész évben tilosnak számító borpincékbe vidám nôi csoportok látogattak ki délután, és késô estébe nyúlt a mulatság. (A mellékelt képeken kislányok farsangoznak.)
„Ahol Zsuzsanna nem vitte el a fagyot,
Mátyás töri meg a tél uralmát. Vagy ha jeget
nem talál, akkor csinál.” – mondja a néphagyomány Jégtörô Mátyás napján. A halászoknak is jeles napja, ekkor kezdenek ívni a
csukák. Az ezen a napon fogott csukát a nép
„Mátyás csukájá”-nak nevezi, és egész évre bô
halfogást ígér. Ebbôl következik egy másik
februári kép a HALAK szimbóluma. E csillagjegy szülöttei február 19. és március 20.
között ünneplik születésnapjukat, alapelemük természetesen a víz, kedvenc színük mi
más is lehetne, mint a halak élôhelyének
árnyalataival megegyezô világoskék, zöld és a
barna. Íme néhány „halas” kép, nem a
megszokott horoszkópikus ábrázolással.
1. A FARSANGI SMINK UTOLSÓ SIMÍTÁSAI
2. RENDHAGYÓ FARSANGI FRIZURA –
avagy ilyenkor mindent szabad!
3. AZ ISKOLAI SZIGORT A FARSANGI

JELMEZ PRÓBÁLJA LAZÍTANI
4. HALAK PÁRBAN
5. MÁTYÁS-NAPI HALFOGÁS
A képeket fotózta és a szöveget írta:
P. Fogarasi Dianna
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TAHITÓTFALU 2009. FEBRUÁRI PROGRAMOK
Folytatás az 1. oldalról
„Ha már az Isten kertet adott...”
Biotermesztésrôl közérthetôen
2009. február 18. (szerda) 18 óra
Elôadó: Nagy István kertészmérnök
Az elôadások ingyenesek
Faluházi esték
2009. február 19. (csütörtök) 18 óra
Elôadó: Molnár V. József (néplélekrajzkutató) – Téma: Ég és Föld ölelésébengyermekrajzok üzenetei

Ingyenes vérnyomásmérés, beállítás,
egészségmegôrzô gépek kipróbálása
2009. február 28-án (szombat)
egészségnap
Érdeklôdni: Bötkös Kati 20/330-4237
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (leendô
faluház)
Elôadás az egészséges életmódról
2009. március 06-án (péntek) 16,00 óra
Elôadó:Dr. Petendi Zsolt gyógyszerészkutató
Népház rendszeres programjai

Elôadás az egészséges életmódról
2009. feburár 21-én (szombat) d.e. 10 óra
Elôadó:Dr. Petendi Zsolt gyógyszerészkutató
„Ha már az Isten kertet adott...”
Biotermesztésrôl közérthetôen
2009. február 25. (szerda) 18 óra
Elôadó: Nagy István kertészmérnök
Az elôadások ingyenesek
Faluházi esték
2009. február 26. (csütörtök) 18 óra
Elôadó: dr Varga Tibor (jogtörténész)
Téma: A Szent Korona öröksége

Egészségmegôrzô gyógytorna minden
kedden és csütörtökön 17.30–18.30
Vezeti: Kákonyiné Adorján Veronika
Érdeklôdni: 06/20 560-4065
Támogatás: 400 Ft

kisoroszi Mandorla zenekar húzza
Helyszín: Tahitótfalu, Népház
Belépôként hozhatsz magaddal terményt,
tojást is vagy amit jónak látsz.
2009. február 21. 11.00
Farsangi felvonulás Tahitótfalun
11-kor indulás Tahi Nagyparkolóbol
Programok: kiszebáb égetés, jelmezverseny, fánkevô verseny
2009. február 21. 20.00-03.00
Téltemetô farsangi bál Tahitótfalun
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Programok: Drappsapka koncert, Retro
Disco, Karaoke
Jegyárak: 1000 Ft (elôvételben) 1800 Ft
(helyszínen) – Jelmezeseknek (teljes
öltözék) 300 Ft kedvezmény
Érdeklôdés/jegyrendelés: 30/337-5527
Belépés 18 év fölött!
2009. február 28. (szombat) 10.00
A Habakukk Bábszínház bemutatja
„Hamupipôke” címû mesét
Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatói jegy ára: 500 Ft

Iskolás néptánc szakkör kedden és
csütörtökön 15.00-16.00-ig
Vezeti: Szabó Judit
Telefon: 30/ 338-6806 – Ingyenes
Népház programok
2009. február 13. (péntek) 18.00-21.00
Családi Magyar Táncház-A talpalávalót a

2009. március 7. (szombat) 18.00
Komolyzenei koncert Tahitótfalun
Elôadják: Tóth Enikô – ének, Pádár Lajos,
Balogh József – zongora – Ingyenes

TAHITÓTFALU 2009. ÉVI PROGRAMNAPTÁR
Idôpont
2009. január 12.
2009. február 21.
2009. márcuis 15.
2009. április 25.
2009. április 26.
2009. május 1.
2009. május 29.
2009. május 30.
2009. június 12.-14.
2009. június12.-14.
2009. június 14.
2009. július
2009. július 4. vagy 11.
2009. július 6.-12.
2009. augusztus 16.
2009. augusztus 20.
2009. augusztus 28.-29.-30.
2009. szeptember 4-5-6
2009. szeptember 5. vagy 12.
2009. szeptember 5.
2009.szeptember 20.
2009. szeptember 26.
2009. október 6.
2009. október 23.
2009. december elsô hete
2009. december 5.-13.
2009. december
2010. január 12.
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Program
Megemlékezés a Doni-katasztrófa áldozatairól
Farsangi felvonulás és bál
Nemzeti Ünnep az 1848-as forradalom emlékére
Szemétszüret, környezetvédelmi nap
Vasárnapi Vásárnap
Lovas majális
Sportnap tahitótfalun
Nyílt Országos Íjászverseny
Eperfesztivál, Eperart,
Diákalkotók 3. Országos Tûzzománc Kiállítása
Hucul Ösvény Országos Lovasverseny
Ingyenes nyári pihenôparki foglalkozás
Halászléfôzô verseny
Ökumenikus mûvészeti hét
Vasárnapi Vásárnap
Szent István ünnep
Nyárbúcsúztató Fesztivál, Dunakanyari Nyári J.
Kárpátmedencei Folk Rock Fersztivál
Lecsófôzô verseny
Aquavity Tahitótfalun
Szüreti Fesztivál
Íjászverseny
Nemzeti gyásznap: Az aradi vértanuk napja
Nemzeti Ünnep az 1956-os forradalom emlékére
Idôsek napja Tahitótfalun
Advent Tahitótfalun
Dagober Kupa
Megemlékezés a Doni-katasztrófa áldozatairól

Szervezô
Önkormányzat
TETA, Önkormányzat
Iskola, Ökormányzat
Önkormányzat, Iskola
TETA, Béres Gabriella
Tahitótfalu Lovas Sport Egyesület, Önkormányzat
Iskola, Ökormányzat
Tahitótfalu Aranyszarvas K. Íjász Egyesület
Önkormányzat, Lovas Sport Egyesület, TETA
Önkormányzat, TETA
Dr. Magyar Gábor
TETA
Tahitótfalu Sport és Szabadidô Egyesület
Vox Insuale Sziget Hangja Közhasznú Egyesület
TETA, Béres Gabriella
Önkormányzat, TETA
Önkormányzat
Dr. Magyar Gábor
Tahitótfalu Sport és Szabadidô Egyesület
Többcélú Kistérségi Társulás, Önkormányzat
Tahitótfalu Lovas Sport E., Önkormányzat
Tahitótfalu Aranyszarvas K. Íjász Egyesület
Önkormányzat
Iskola, Ökormányzat
Önkormányzat
TETA, Ökormányzat
Plascsevics János
Önkormányzat
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Egy új sorozat indul útjára, amely –
akaratunk szerint – hivatott tájékoztatni az
olvasókat a régi-új biogazdálkodás naprakész
tennivalóiról. Ezenkívül magam, mint a cikk
szerzôje, igyekszem bevezetni a tanulni
vágyókat az ökológiai, biológiai, organikus
zöldségtermesztés házi kerti alkalmazásába.
Ezen újság hasábjain hírt adok továbbá egy
elôadássorozat indításának idôpontjáról is,
amely sorozat azok érdeklôdésére tarthat számot, akik konyhanyelven szeretnének elmélyülni e témakörben.
Ha már az Isten kertet adott, erôt is ad
hozzá! A tudást meg majd összerakjuk valahogy.
Ajánlom magamat – Nagy István
Az elôadásokról érdeklôdni lehet Béres
Gabriellánál (309190279)

Erre ültetjük rá az apró magokat. A vetôcsíkot
használva késôbb nem kell egyelni.
Aranka napján (II. 8.) néhol már elkezdik a
paradicsom- és paprikapalánták nevelését az
ablakpárkányon. Itt kap helyet a lassan csírázó
zeller is.
Február közepén a burgonya vetôgumóit
elôcsíráztathatjuk szórt fényû, 14-16°C hômérsékletû helyen. Egy hónapra rá a zömök, zöld

csírát nevelt krumplit már ültethetjük is ki a
felmelegedô földbe.
Február harmadik dekádjában készíthetünk
melegtalpat, ahol az érô trágya hôje melegíti,
növeli a palántáinkat.
Nagy István kertészmérnök
2009. Boldogasszony hava
Háromkaptár biogazdaság, Tahitótfalu

A sötétség és világosság örök küzdelmében a
fény gyôzött. Ahogyan ezt a kedves plébánosom
mondta: „A gyertya lángja bármilyen kicsi, nagyon messzire ellátszik. Fényét pedig a legnagyobb sötétség sem tudja eloltani.”
Fényt lopva fázós napjainkba a legsötétebb
idôkben ajándékokkal leptük meg egymást,
szeretetünket kifejezendô. A gyertya lángja
illatos volt és meleg.
A tavalyi izmok rugalmasságukat vesztve várják a kikeletet, a kertészek egyre türelmetlenebbül néznek ki az ablakon. Szerszámaikat rendezgetik, kalapálják a csorbát, élezik a tompát.
Az elmúlt évben fogott magvakat becézgetik,
kiválogatják a hibásat, a feketét. Már eltervezték,
papírra vetették az ágyások beosztását, vigyázva,
hogy kedvenceik megfelelô társaságba kerüljenek, mert ugye így fejlôdnek nagyobbra. Új
helyre vetik, ültetik ôket gondolatban, nehogy
„megunják” a régit, vagy az elôzô évben odacsalt
kártevô, kórokozó tizedelje a termést. Aki elmulasztotta ôsszel, a gyengébb fagy alatt még áshat,
trágyázhat is. A bölcs kertész viszont elégedetten
veszi tudomásul, hogy a fagy ereje a nagyobb
rögöket morzsalékossá aprózta, a megbúvó
kártevôket pusztította.
A madarak a hófödte hidegben nehezen találnak eleséget, vizet. Segítségünket – hogy élelemmel látjuk el ôket – meghálálják. Azonban vigyázat! Az odaszoktatottak elpusztulnak, ha idejekorán abbahagyjuk a vendéglátást! „Te egyszer
s mindenkorra felelôs lettél azért, amit megszelidítettél.”
A téli tartalékként felhalmozott zöldséget,
gyümölcsöt tartsuk szemmel, válogassuk át,
mert a betegtôl megromolhat a többi is.
Kiváló családi program a vetôcsíkok készítése.
Sima, mezei WC papírt még gurigában 2 cm-es
korongokra vágunk, majd kibontva a csíkokat, az
elkészített csirízzel a magnak (növénynek)
megfelelô tôtávolságra egy-egy pöttyöt teszünk.
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Gondolataim Szántó Sándor festômûvész

„Útkeresés a misztikus, varázslatos világban”
címû kiállításának megnyitásakor.
Magam is ott voltam december 6-án az
„Advent Tahitótfalun” címû rendezvénysorozat ünnepélyes megnyitóján, aminek a kezdeteként Dr. Hann Ferenc mûvészettörténész
akadémikus ünnepélyesen megnyitotta és
bemutatta Szántó Sándor festômûvésznek az
ünnepi rendezvény-sorozat programjába
messzemenôen beleillô és az adventi hangulatot méltán reprezentáló kiállítását. Már ott a
helyszínen örömmel váltottam volna néhány
szót a kiállítást megnyitó jeles mûvészettörténésszel, akinek oly szívesen elmondtam
volna köszönetemet azokért az ott elmondott
ôszinte gondolataiért, valamint azokért az elismerô szavakért, amelyeket a mûalkotások
bemutatása során méltán és okkal érdemlegesen dícsérve mondott. Örömmel elmondtam volna neki, hogy azokkal a méltató szavakkal magam is messzemenôen egyetértek.
Vele azonban már oly régen találkoztam személyesen, hogy szinte újra be kellett volna
egymásnak mutatkoznunk, amihez azonban
akkor és ott, a megjelent és elsôsorban az
alkotásokra kíváncsi és azok iránt érdeklôdô
mûkedvelôk sokaságában, valamint az oly sok
mûélvezô között, azoknak nyugodt szemlélôdését ezzel akadályozni nem akartam.
Fôleg azért sem mert nem szerettem volna ôt
a mûalkotások iránt érdeklôdô közönségtôl
elvonni. Mivel pedig egyetértésem kinyílvánítása akkor és ott elmaradt, ezért elmondom
hát most – így írásban és nyilvánosan – mindenkinek, hogy az ott bemutatott alkotások
megtekintésekor, a hallott megnyilatkozások
bennem milyen benyomásokat és gondolatokat ébresztettek.
Megnyitójában Hann Ferenc arra utalt,
mennyi kiváló mûvészt adott a magyarságnak
Erdély, ahonnan Szántó Sándor közénk Tahitótfaluba jött. Utalt a Szentendrére áttelepült
nagybányaiakra, meg az erdélyi táj látványából és formáiból látomásszerûen motívumot
konstruáló Barcsai Jenôre és a többi erdélyi
mûvészre, Koós Károlyra és a többiekre. Én
meg – a realizmus megszállott híve – amikor
Szántó Sándor alkotásait megnéztem, a kiállítás címében meghirdetett misztikus varázslat hatalmába estem és eszembe jutottak a
Székelyföldön töltött napjaim, valamint ottani
ismerôseim és barátaim, a szekercével és
vésôvel fából motívumokat alkotó csíkmenasági, meg a csernátonyi fafaragók, valamint
az agyagból bokályt, azon meg csorgatóval
motívumot alkotó korondi fazekasok és azoknak alkotásai. A színes fonalból tûvel vászonra szegfû és gránátalma motívumokat konstruáló körösfôi asszonyok. Mindezek akkor
jártak eszemben, amikor Sándornak a dom-
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borított avagy inkább homorított rézlemezekre égetett tûzzománc alkotásait megbámultam, amelyekben a formák és ábrázolt
személyek rajzolatát a kép szineit elválasztó
szinte hajszálvékony rézhuzalok vonalai
nyújtják. Ezekrôl az alkotásokról jutottak
eszembe a marosvásárhelyi mûvelôdési palotának Thoroczkay Wignad Ede alkotta és a
székely mondavilágot ábrázoló ólombetétes
üvegablakai. De amíg a vásárhelyi palota üvegablakai nemzeti nagyjainkat és mondabeli
hôseinket ábrázolják, addig Sándor alkotásai
elsôsorban kiemelkedô jelentôségû bibliai ómeg új-testámentumi személyiségeknek és
eseményeknek, valamint mitikus hôsöknek a
hatására, az ô képzeletében keletkezett
varázslatos látomásai. Más képeit meglátva
pedig úgy éreztem magam, mintha csíkszeredai barátom kíséretében a szeredai Mikó
múzeumba, vagy éppen Csíkzsögödre tévedtem volna. A régebbi alkotásait is bemutató
mappát lapozgatva ugyanis az abban látott
metszetek zsögödi Nagy Imre bácsinak metszeteit, meg Budai Györgynek a székely népballadákat illusztráló fametszeteit juttatták
eszembe, amelyeket most amolyan „szántósándori” változatban láttam viszont. A
terem harmadik falán meg az ikonográfia
követelményeinek hitelesen megfelelô olyan
tûzzománc alkotásokat találtam, amelyek
elsôdlegesen a magyar Árpád-házi szenteket
ábrázolják olyan formában és olyan élményt
nyújtva, ahogyan azok valóban csak a misztériumaikba valóban beavatott alkotó szemével láthatóak. A mûvész a tûzzománc technika legmagasabb fokán, az ikonográfia szabályainak hitelesen alkotott varázslatos formáival szakértôként ábrázolva fejezheti csak ki a
történelmi jelentôségû személyiségeket, közöttük Szent Erzsébetet, Szent Margitot és az
Árpád-házi szentek további egész sorát Szent
István királyunktól kezdve Szent Lászlóig. Az
ikonosztázia követelményei szerint ábrázolva
a Hunyadiakat, Jánost és Mátyást is egyaránt,
noha ôk nem bibliai szentek, hanem „csupán
csak” a magyarság történelmének szenteket
megilletô varázslatos és legendákból ismert
hôsei.
Szántó Sándor varázslatos alkotásait szemlélve és misztikus látomásait csodálva, de
Hann Ferenc bevezetô gondolatait folytatva
és önmagamban töprengve gondoltam akkor
arra, hogy Szántó Sándor végeredményben a
maga misztikus képzômûvész elôdeinek, valamint mindazoknak a hagyományôrzô alkotóknak és azok mûvészetének, akik népünket
alkotásaikkal sikeresen gazdagították. Mindazoknak az erdélyi alkotóknak, akik fából
alkottak szekercével csodás székely-kapukat

meg fatornyos haranglábakat, vagy akár csak
galambdúcokat. Mások meg kôbôl építettek
fellegvárakat, emlékmûveket, vagy olyan temetôi síremlékeket, mint amilyenek Sándor
egyes látomásos motívumai. Utóda és társa ô
azoknak a korondi fazekasoknak is, akik
agyagból korongolással csinálnak butellákat,
mások meg templomi szenteltvíztartókat,
vagy fonalból és vászonból alkotnak jegykendôt, vagy templomaik részére hímeznek
úrasztal- vagy oltárterítôket. Sándor elismerésre méltóan alkot méltó emlékeket a bibliai
hôsöknek, az egyházi szenteknek és népünk,
valamint nemzetünk hôseinek egyaránt úgy,
amint ezt erdélyi mûvész elôdei és legjobb
kortársai teszik azt napjainkban is. Alkotásait
nézve eszembe jutottak ugyanis egyes élô
kortársai is: mint a nagyváradi Vassy Erzsi, aki
fanatikusan végigjárja Erdély falvait és templomokat, haranglábakat és minden megörökítésre érdemes népi mûemléket. Sándor
alkotásaira nézve gondoltam a Magyarsáros
községben született Bandi Dezsô szobrász és
népmûvész barátomra is, aki megalkotta egykori közösségünk, a Györffy István Kollégium
jelvényét, és aki még idôs kora ellenére is
önzetlenül, fáradhatatlan hivatástudattal járta
Erdély falvait, hogy segítse, támogassa és tanítsa szülôföldje alkotó népmûvészeit, aki tevékenységével megérdemelten vehette át jelenlétemben az Országház Munkácsy termében
Göncz Árpádtól, mint köztársaságunk akkori
elnökétôl a tevékenységével méltán kiérdemelt elismerô elnöki aranyérmet. Alkotó
munkája mellett Sándor is lelkiismeretesen
járja a Dunakanyar különbözô községeinek
iskoláit, ahol szakkörökön tanítja a gyerekeket a mûvészet megértésére, tûzzománc képek alkotására. Mindez az erdélyi lélek jellemzôje? Amennyiben azokra a személyekre gondolok, akiket ott megismertem, válaszom
csak igen lehet.
Ilyen és ehhez hasonló misztikusnak is tekinthetô gondolatokat forgattam agyamban,
amikor advent elsô vasárnapján Szántó Sándor misztikus és varázslatos látomásaiban
gyönyörködtem és közben arra gondoltam,
hogy az angyal hozzon neki karácsonyra még
sok-sok alkotóképes, varázslatokban és
látomásokban gazdag éveket.
Réthey Prikkel Lajos
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(Tahi)tótfalu 1864.
Az interneten böngészve találtunk rá az
alábbi leírásra.
152. (Tahi)tótfalu
Helyneve
Tótfalu községbôl, Pest Pilis és Solt
megye Pilisi járásban.
1ször A' község Sziget Tótfalunak szokott
neveztetni, mert több olly nevû helységek
léteznek és mert SzentEndre nevû szigetben fekszik, más neve nem ismeretes.
2 A' község legkorábban említésrôl kisem
emlékszik. 1
3. A' népesedésrôl nincsenek adatok, de a'
falu vénei állítása szerint e község határán
most szántóföldnek használt: Torda,
SzentGyörgy, és Szent Péter dûlôben olly
nevû faluk léteztek, mellyeknek lakossai a
'tatárjárás idôben azok szét romboltatván
e Tótfalu községben öszpontosítattak. 2
4 E falu mint puhatolásunk eredményébôl
kitûnt onnan eredhet:
a) Váczon egy Guth nevû Úrnak e' határban birtoka volt, mellyet tótok által miveltetett, azok évrôl évre szaporodván,
lakházakat építettek és letelepedtek, 's így
e' vidéken lakó Magyarok által Tótfalunak
neveztetett el. Az elsô Juhászának a' most
is Pankutnak nevezô dûllô tájban lett
volna gunyhója. Azon düllônek neve
onnan eredet, hogy a' Juhász az Urát Pán
Gúthnak nevezte
b) Állítás szerint onnan is eredt, hogy Vácz
Várossát e Szigettel össze köttetéssel fenálló révnél lévô Csárdába, melly Váczi révi
Csárdának neveztetik, eleinte egy tót korcsmáros lakott, Vácz Várossának lakossai
különösen téli idôbe midôn a ' duna jegén
gyalog ide jöhetnek, mulató helynek
tartván azon Csárdát, a' korcsmárosról e
falut Tót falunak kezdték nevezni.
Közelebbi kipuhatolás az állítólag a' Vácz
Városi Archívumában létezô Krónikából
bôvebben lehetne kimeríteni. 3
5ször E község határában létezô úgynevezett Kecskesziget e szigettôl el szigetelt 186 holdas sziget, mellyen a' fentebb
nevezett Guth Úr kecskéket tartott, most
rétnek használtatik és a' Magyar királyi
korona uradalom birtokába van. Martuska sziget, a' nagy Dunán elszigetelt 8
holdas rét, mellyen az elöl emiitett Torda
falunak olly nevû tulajdonoss á lakhatott.
Tordai sziget, a' volt Torda nevû falu mellett elszigetelt 1 1/2 hold nagyságú rét. KisVáczi sziget, KisVácz elô Városnak
áttalellenében fekvô 300 Döles rét. Csürhát, a' csûrök megett lévô Szántóföldek dûllôje. Tompaverem, verem alakú
mélyen fekvô szántóföld dûllô, - Kertföld,
a' belsô telkeket kiegészítô részei. - Nagyhosszaki, a.' leghosszabb düllöi szántóföldek. - Közép düllô két egyforma dülô

közt fekvô szántóföldek. - Kis nagy árok,
nagy és hosszú völgyben fekvô földeknek
kissebb része, - Kukoriczás, a' föld osztásnál kukoricza alá adott szántóföldek. - Alsó
nagy Árok, nagy hosszú völgyben fekvô
szántóföldek alsó része. - Nagy Duna mellett, az öreg duna mentében fekvô szántóföldek. - Felsô és Alsó Torda, a' hajdan
volt Torda nevû falu alsó és felsô részén
lévô szántóföldek düllôje. Szurdok, két
domb közt fekvô homokbuczkás legelô . Pankát, mint elôl mondatott Gúth nevû
birtokos elsô lakása helyén lévô kendert
termô földek. Jóság, homokos és sovány szántóföldek. Egeres, egy jó kukoricza termô szántó
föld dûllôje.
Kenderes, kendert termeszteni kitûnô
szántóföldek.
Szent Péter, szántóföld düllô, mellyen a '
tatár járás ideje alatt olly nevû falu létezett.
- Tahi, a' dunán túl a határt kiegészítô
körül belül 2500 hold erdô, 700 hold szöllö, 1800h . szántóföld és rét, és 200 hold
legelöböl álló e községhez tartozó puszta,
hajdan Tahi Antal birtokosé volt, 's jelenleg a' M. kir. korona Uradalom birtokában
van. Bogomhát, a' határ szélén erdôvel határos
's az erdôk völgyébe nyúló irtványföldek. Lóbánya, hajdan lovak legelôje, most szöllönek mí veltetik, - Sárpatak, a ' szöllöhegyek közt a' legrég óta lévô patak mellett
lévô szôllôk. - Tôkôsmezô, hegyes völgyes
és köves részint szöllôk , részint erdô. Villám, szöllök, hol hajdan a' hallomás
szerint a' menykô ütött. - Állj, szöllök a'
hegyek legallján. Szállások, a ' hol még
erdô minôségében makkoltatás végett ott
legeltetett sertések szállásai lehettek. Eresztvény, szállásoki dûllô melletti szôllôk. Hosszú mezô, legelôféle erdôbôl
átváltoztatott szôllôk. - Déroldal, a' dérnek
kitett szôllôk. - Felsôhegy, a' szôllôk legfelsôbb hegye. - Gôllôdinhegy, kerekded
hegyen levô szöllök. - Házaspatak, enyhelyes és patak mellett fekvô szôllôk. Papharasztja, hajdan papok birtokába
volt harasztos legelôbôl átváltoztatott szôllôk, régebben Bassa körtvélyesnek neveztetett 's hihetôleg még a' török járás idejében török Basa tartózkodott. - Farkasverem, szôllôk, hajdan nagy farkasoktól
lakott vermek léteztek, - Külsô - belsô
hegyesd, szôllôk, a' leg magasabban és
hegyesden fekvô hegyen az erdô felôl, a'
község felôli belsô része Kalitsa , szôllô és
erdô, ez mint a' falu vénei emlékszenek a'
Bogdányi ha tárhoz tartozó és épen Kalitsa
mellett fekvô Iszkoia és Lôrincz hegyek
onnan veszik nevezetüket, hogy azokon

Kadicha (: Kalitsa : ) Iszkoia és Lôrincz
nevû haramiák laktak, kik egymásközt
összeveszvén egymást megölték. Nyulas,
szöllök lapályos helyen a' szöllôk alakulása
elôtt vadászati hely volt. - Nádastó, völgyben nyúló erdô, hol hajdan nád termett. Cseresnyésvölgy, erdô, mellyben sok vadcseresnye fa létezett. Agyigoskút, erdô,
hol hajdan kút létezett. - Cservölgy, erdô,
hol leginkább cserfa van. - Disznóakol,
erdô, a' hol makkoltatásra botsátott
sertések akolja tartatott. — Vereskôszikla,
erdôrész allyan. Sódaros, apró, kavicsos
erdô. Szerencsi patak, erdô és kôbánya,
egy hegyes, köves kis hegyen lévô erdô
egy ott feltalált kôbányával. Kaszálló,
máskép Teknyô hát, erdô, mellynek egy
részén kaszálni lehet, teknyô alakú.
Szarvas szérô, erdô, mellyen leginkább a'
nagy vad szokott volt tartózkodni.
Büdöskút, erdô, a' hol bûzes vizû kút
létez.
Gyüjtetett Tótfalu község házánál és pedig
a' falu legöregebb lakossai, lelkészei és az
összes elöljáróság meghalgatásával a'
telekkönyv és a' községi levéltárban talált
iratok segédségével az alúlirattak által.
Tótfalun 4 Január 20n 1864
Róbert Károly közsjegyzô, Budai István Bíró
[P. H.]
1. Tótfalu elsô okleveles említése Tóti
néven 1344. (Dl 3729., Anjou Okmt. IV.
454.) Tahi elsô okleveles említése 1237.
(DF 207 227., Békefi I. 752.) Tótfalu
1546-1559-ben lakott település; Tah
ugyanekkor puszta, a tótfalusiak szôlôi
vannak itt. (Káldy 506., 509., 518.)
Tótfalu 1647-1668 között 2, 1683-ban
1,75, 1686-ban 1,25 portás hely, 1695ben ismét 2 porta után adózik stb.
(Kosáry 18.), 1715-ben 47, 1728-ban 70
adózó családfôje van. (Petróci 141.)
2. Torda 1546-1559 között kisebb falu
(Káldy 516. sz.). Szentgyörgyre nem
ismerünk okleveles adatokat, nem szerepel a budai szandzsák 1559. évi összeírásában sem. Szentpéter 1546-1559
között Tótfalu pusztája. (Káldy 507., 520.)
3. A többször emlegetett Guth földesurasága és a helynévre való hatása a
népi tudálékosság körébe tartozik. A
Tahi helynév feltehetôleg szláv eredetû
személynévbôl alakult magyar névadással; a Tóti, Tótfalu helynév pedig a
magukat slovenenek nevezô szlávok egy
kori településére utal (Kiss 625.)
4. Tótfalu lakossága 1856-ban 2219,
Tahi puszta 60, összesen 2279; területe
6498 hold.
A lap elérhetôsége:
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/
Megyek_oroksege/Bacs_kiskun_megye/p
ages/Pest_pilis_solt/009_pest_pilis_solt_1
50_176.htm
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula
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Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

Kováts J. István önéletrajzából
Orosz világ Tahiban
[Községünk református temetôjében nyugszik Kováts J. István (1880-1965) teológiai
tanár. A budapesti tudományegyetemen avatták jogi doktorrá 1905-ben, és a budapesti
Ref. Teológiai Akadémián végzett 1906-ban.
Tanult Skóciában, Bécsben, szolgált lelkipásztorként, majd a budapesti tudományegyetemen bölcsész doktorrá avatták. 1914-tôl tanított a Teológián.
Volt kormánybiztos, miniszterelnökségi
államtitkár, egyházkerületi fôjegyzô. Szerkesztett újságot, fordított, írt cikkeket és több
könyve is megjelent.
A két háború között Tahiban vásárolt
nyaralót és évekig itt is lakott. Élete folyamán
gyorsírással naplót vezetett és ennek alapján
írta meg forrásértékû önéletrajzát 1955-ben
Tahiban. Egy élet prédikációja címmel 2005ben jelenhetett meg.
Tahitótfalu többször szerepel a mûben.
Most ismerkedjünk meg a háborús orosz
megszállás történetével, ahogyan Kováts J.
István átélte és megörökítette.]
B. M.
***
(folytatás)
Nemsokára kozák lovasok jelennek meg
Tahiban. Mikor a környékbeliek hírét veszik az
újabb veszedelemnek, a fiatalabb nôket csónakokon átviszik a szigetre, a faluba. Így jut
Sárikánk is a református parókiára, hol véle
együtt sokan találnak menedéket. Ott marad,
míg „fölszabadítóink” tovább nem állnak. Jómagam a kozákok látogatását Montblanc töltôtollammal fizetem meg. Jóképû kozák tiszt toppan be hozzánk. Éppen ott van nálunk két szomszédunk. A tiszt azt mondja: „töltôtollra volna
szükségem”. „Kecses” mozdulattal máris nyúl a
mellényem zsebébôl kikandikáló töltôtollam
után. Ceruza is jó lenne talán? – mondom. Nem!
– válaszolja, és máris barátságosan továbblejt.
Olyan gyakorlata van már ebben, hogy ha hazakerül, bátran nyithat töltôtoll-kereskedést Mihály
óra-üzlete mellett… Így terjesztik „fölszabadítóink” a részükrôl annyit hangoztatott „kultúrát”…Néhány nap múlva autó áll meg elôttünk
a felsô úton. Kiszáll belôle egy kapitány több
puskás katonával. Hozzánk bejövet, katona állja
el mindjárt házunk ajtaját. Vacsorát kérnek.
Adunk nékik. Azután bort kérnek. Mondom
nékik, hogy 35 év óta antialkoholista vagyok. A
kapitány nem jön zavarba: nagy demizsont hozat
be autójáról. Azt a mesét adja elô, hogy most jönnek a Felvidékrôl. Megismerem egyik katonáját.
Megmondom néki, hogy ezt a katonáját ismerem. Ez elneveti magát. Majd a kapitány a „barisznya” (fiatal nô) után érkdeklôdik. Megmondjuk, hogy már nem lakik velünk: elment. Miután
meggyôzôdnek arról, hogy igazat mondunk,
ennek a „kedvesnek” aligha mondható látogatásnak is vége szakad… Valóban csodálatos
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mennyei Atyánk Szentlelkének vezetése: ezért
kell Sárika leányunknak az oroszok eltávozásáig
a parókián maradnia.
Az esztergomi harcokkal kapcsolatban katonai lábadozó-telepet létesítenek Tahiban a szomszédos Serbán-villában. Az éjjeli ôrségnek: kb.
húsz katona számára, nálunk foglalnak le két
szobát. Feleségemmel fehér orvosi köpenyegeket vasaltatnak. A nálunk lakó katonák a „rekvirált” lepedôkbôl sí-kosztümöket akarnak varratni feleségemmel. Nagy elfoglaltságára hivatkozva, megtagadja ezt. Erre ránk zárják ebédlônk
ajtaját, a manzárdszobák mennyezetét pedig
bajonettjeikkel összeszurkálják. Azt hiszik, oda
rejtettünk valamit. Elmegyek panaszra az öreg
ôrmesterhez. Ez lehordja ôket és kiszabadítja a
feleségem a bezárt szobából. Az alatt a két hét
alatt, míg nálunk is laknak katonák, a Serbán villából fiatal katona jelenik meg nálunk és hív,
hogy vigyek meszet meg homokot és javítsam
meg a kályhájukat, mert nem akar égni. Majláthéktól vitetek meszet és homokot a katonával.
Megmagyarázom neki, hogy ô még fiatal, én
meg öreg lelkész:„batyuska” vagyok, néki kell
azokat elvinnie, nem nekem. A villába érkezve,
Serbánnétól megtudom, hogy a szép nagy
Hardtmuth kályha ajtaját a fa meggyújtása után
mindjárt becsukták, és csodálkoznak, hogy nem
akar égni, csak füstöl. Nagy nehezen megmagyarázom nekik a dolgot. Majd havat hányatnak
velem a szemben lévô Pintér-villa kertjében, hol
orvosi rendelôjük van. A Majláthéknál lakó és ott
vélem is találkozó ezredorvos megismer, és
azonnal hazaküld. Nemsokára megjelenik nálam
az öreg katona, aki odahívott és erôsködik: menjek vissza havat hányni. Megmondom neki, hogy
az ezredorvos küldött haza. Nem akarja elhinni.
Áthívom a Majláth villába az ezredorvoshoz. A
katona föltûnôen szemtelenül vitatkozik az ezredorvossal, közben nagyokat köp a parkettpadlóra. Az ezredorvos türelmesen hallgatja, és
szépen felelget neki. Mikor elmegy, azt mondja:
ezt kiírjuk és visszaküldjük a frontra. Éjjel váratlanul parancsot kap az egész csapat, és hajnalban
már elhagyják Tahit. Egy kölcsönkért jó húsdaráló-gépünket magukkal visznek „emlékül”. A
Tahiban tanyázott katonák ukránok voltak, tisztjeik voltak inkább máshonnan valók. Nagyobbára egészségügyi szolgálatot teljesítô, idôsebb
emberek. Elbeszélgetek velük vallásos kérdésekrôl. Sokan bevallják, hogy hisznek Istenben,
szoktak imádkozni. Bizonygatják nékem, hogy
ôk vetik helyesen a keresztet, nem a r.k.-ok. Megmutatják otthonhagyott családtagjaik képeit.
Többen bevallják azt is, hogy nem rokonszenveznek a kommunizmussal. Néhány fiatalabb
tisztnek a szíve is megnyílik, mikor megkérdem
tôlük, miért isznak annyi szeszt, és hogyan
tudnak denaturált, meg sósborszeszt inni?
Elmondják, milyen régen elszakadtak családjuktól és egyik-másikuknak a felesége már máshoz
ment férjhez vagy mással él. Azt is megmondják

többen, mennyire becsapták ôket. Azt mondták
nékik, a magyarok borzalmas viszonyok közt
élnek és ôk fognak minket „fölszabadítani”.
Idejövet látják, hogy itt a legszegényebb ember
is különb viszonyok közt él, mint ôk odahaza.
Az ezredorvosnak hálával tartozom azért is,
mert azt ajánlotta nékem, hogy deszkára írjam ki
a kapura: Ez a ház beteg katonák számára van
lefoglalva. Leírja az orosz szöveget is. Megfogadom tanácsát. Egyszer meg egy altiszt a
folyosóra nyíló, földszinti kis szobánkat foglalja
le a híd újraépítéséhez jövô mérnökkari tiszt
számára. Ezt kiírja a szoba ajtajára. Mikor jön valaki közülük szobát keresni, megmutatom az írást
és továbbálnak. A várt tiszt sohasem érkezik
meg…A hidat mi állítjuk helyre, mert még azt a
póthidat is elviszi a víz, amit az oroszok állítanak
föl a tenger sok kivágott fa és villanypózna egy
részébôl. Amíg csak ladikon, avagy késôbb
komppal lehet átmenni a Duna túlsó oldalán
lévô templomunkba, elôbb villánkban, majd a
gyülekezet lelkipásztorának szomszédos nagyobb villájában istentiszteletet tartok a tahi
oldalon lakó reformátusok számára. Az istentiszteletet látogató hívek száma szépen gyarapodik. Sok olyan testvérünk vesz részt ezeken,
akiket alig lehetett látni odaát a templomban.
Többen úgy megszeretik Isten igéjét, hogy most
már a templomba is átjárnak hûségesen. A gyülekezet lelkipásztora azzel fejezi ki háláját hosszú
ideig végzett szolgálataimért, hogy 1946-ban az
egyházközség fôgondnokává választat. Jer 20,79 verseivel iktat be fôgondnoki tisztembe. Ennek
a legvége: „csontjaimba rekesztett égô tûz”
mindig nagyon kedves igém volt. Ma talán még
inkább, mint valaha…Fôgondnokságom idejére
esik a „Sion hegye” nevû evangelizáló telep létrejövetele. Ennek mintegy ötholdnyi területe legnagyobbrészt buzgó híveink föld-adományaiból
létesült. Hamarosan ide teszi át nyári konferenciáit a Vasárnapi Iskolai Szövetség, a Pro Christo
diáktáborból. Amint az épületek sorjában
emelkednek, egyre több konferenciát rendeznek itt, és egyre több testvérünk keresi fel
lelki üdülés céljából, míg ezt is el nem veszik egy
idôre tôlünk…
„FELSZABADÍTÁSUNK” BEFEJEZÔDIK
1945. április 4-én az orosz csapatok befejezik
hazánk megszállását, vagy amint ôk mondják:
„felszabadítását”. Vidékünk jó három hónap
elteltével szabadul meg tôlük.
Így lett a kezdetben háromnaposnak hitt látogatásból három hónap…És mennyi idô kell
még(!) addig, míg „az Úr megjelenti a népek
elôtt az Ô igazságát” és mi elmondhatjuk: „Látták
a föld határai mind a mi Istenünknek szabadítását” (Zsolt 98,2-3) Addig csak azt kérhetjük
Dáviddal: „Tarts meg minket mi szabadító
Istenünk, gyûjts össze minket és szabadíts meg
a pogányoktól…”(1 Krón 16, 35), és ismételgetjük Jeremiás biztató szavait: „Nem zár ki
örökre az Úr. Sôt, ha megszomorít, meg is vigasztal az ô kegyelmességének gazdagsága szerint”
(Jsor 3,31-32)
Vége
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Életciklus betétek
Tanulmányi elôtakarékossági betét (4 év) és Családalapítási
betét (3 év)
14. életévét betöltött gyermek részére.
Havi rendszeres megtakarítás.
Idôtartama meghosszabbítható, minimum betét 1 000 Ft/hó.
Dunakanyar Takarékszövetekezet
Tahitótfalui Kirendeltsége
2021 Tahitótfalu, Petôfi Sándor u. 27.
Tel: 26-387-187

Számlanyitás
Lakossági folyószámla
Lakossági folyószámlát nyithat minden természetes személy, a
számla megnyitásához szükséges a személyazonosságot igazoló
okmányok bemutatása. A számlanyitáskor befizetendô összeg 1.500
Ft, amely megegyezik a számlán tartandó minimális betétösszeggel.
A számlanyitási díj 1 000 Ft, kivéve:
• Ha a munkavállaló teljes munkabére a számlára érkezik.
• A nyugdíja számlára érkezik (SENIOR számla).
• Ha az ügyfél legalább két közüzemi szolgáltatást a számlájáról
fizeti.

Gondoskodási betétszámla (3 év)
Nagykorú természetes személy nyithat kedvezményezett megjelöléssel.
Havi rendszeres megtakarítás.
Minimum betét 500 Ft/hó.
Idôtartam meghosszabbítható.
Junior számla (14. életévüket betöltött diákok köthetik)
Junio KID (10. életévüket betöltött diákok köthetik)
Számlanyitás és számlavezetés ingyenes.
Igényelhetô bankkártya:
VISA bankkártya
VISA CLASSIC dombornyomott
VISA JUNIOR

1 500 Ft/év
4 000 FT/év
ingyenes

A részletekrôl érdeklôdjön kirendeltségünkön.
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Apróhirdetések
ÖNNEK MIBÔL LESZ NYUGDÍJA?
Tanácsadás, személyes konzultáció.
Balogh László, telefon: 20/429-3620

Érdeklôdni:

FUVOLA oktatás
diplomás tanártól 10 éves kortól! Érdeklôdni: 06-70-246-5997
TÉLI VÁSÁR A TOPÁN CIPÔBOLTBAN! 2009.
február 9-18-ig
Nôi csizmák, bokacipôk, férfi bakancsok, gyerek hótaposók, bokacipôk, szövetkabátok, dzsekik rendkívül
kedvezményes áron! Tahitótfalu, Hôsök tere

Szeretné, hogy az Ön
hirdetése is megjelenjen ezen a felületen?
A feltételekrôl érdeklôdjön a Polgármesteri
Hivatalban!

COOP
ÜZLETHÁZ
Tahitótfalu, Szentendrei út 1.
(Parkolóval szemben)

Új szolgáltatással bôvült üzletünk:
• Kaphatók a gyógyszertáron
kívül forgalmazható gyógyszerek.
Várjuk minden kedves régi és új vevônket
két hetente megjelenô COOP akciónkkal!
Nyitva tartás: hétfôtôl–péntekig: 0600–1800-ig
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szombaton:

0600–1400-ig

vasárnap:

0700–1200-ig

„FÉ” Könyvelô BT
egyéni vállalkozók, egyesületek, alapítványok és cégek teljes körû könyvelését
vállalja garanciával, visszamenôleg is,
könyvvizsgálói háttérrel.
Tahi, Visegrádi út 68.
Tel/fax: 26/387-079, 06-20-547-1362

MEGHÍVÓ
2009. február 21-én szombaton
de. 10 órakor az
Egészséges életmódról
elôadást tart dr. Petendi Zsolt
gyógyszerész-kutató.
A bemutató végén a résztvevôk
között ajándékot sorsolunk ki.
Helyszín: Tahitótfalu leendô
Faluház, Szabadság út 1/A
További idôpontok:
március 06., 16.00 órától (péntek)
március 14-én, 14.00 órától
(szombat)

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

Tahitótfalu
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VASTELEP

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

Tahitótfalu, Szabadság út 48.
Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

Szépülj velünk!
Szolgáltatásaink:
- álló turbószolárium

A szoláriumban csôcsere volt!
- svédmasszázs
- infraszauna
- nyirokmasszázs
- talpmasszázs
- pedikûr, manikûr
- mûköröm – 20- 349-4099
- kozmetika – 70-365-0581
- fodrászat – 30-617-3180
•
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!

Nyitva: h- sz- p 900-1900 óráig
k-cs 900-1830
szo.: 900-1400 óráig

30/9483709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.

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

DORCA KFT.

Cím: 2021 Tahitótfalu,
Tamási Áron utca 1/B.
Telefon/fax:
06-26-585-170,
585-171,
06-20-960-4288

T

Ô

TE

Épülettervezés,
kivitelezés

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Számítógépszerviz

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.

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

cserepek, gyári áron kiszállítással

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
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

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…
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1% a civil szervezetekért
Tisztelt Adózó!
2009-ban ismét lehetôség van rá, hogy
adójának kétszer egy százalékáról döntsön egy egyház és egy civil szervezet javára. Ha nem rendelkezik az egy százalékokról, azok az állami költségvetésbe kerülnek. Kérjük, adója 1%-át a tahitótfalui civil
szervezetek javára ajánlja fel!
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
2003. május óta bejegyzett szervezet. Legfontosabb rendezvényei: bábszínházak
szervezése, ingyenes nyári gyermekfoglalkozások a Pihenôparkban, Adventi hét,
Hagyományôrzô Kör.
Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, kérjük, ajánlja fel adója
1%-át alapítványunk javára. Támogatását
elôre is köszönjük.
Adószámunk: 18699636-1-13
A TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY
célja a nehéz helyzetbe került tahitótfalui
lakosok illetve családok támogatása, ha saját közremûködés is tapasztalható az illetôk részérôl.
Kérjük segítsenek, hogy gyôzni tudjon
az ôszinte segítôkészség – az élet valós
nehézségeivel szemben, a bizalom – a bizalmatlansággal szemben, a reális segítô
szándék – a naív jóhiszemûséggel szemben. Kérjük ajánlja fel adója 1%-át e szándékra!

Kérjük adójuk 1%-át ajánlják fel e szép
magyar hagyományt ápoló egyesület
támogatására.
Adószám: 18704390-1-13
A VOX INSULAE SZIGET HANGJA
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését,
zenemûvek publikálását, elôadócsoportok támogatását tûzte ki célul. Legfontosabb szervezete a Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar, mely rendszeres szereplôje Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek.
Adójuk 1%-ának felajánlásával az egyesület és az énekkar munkáját, valamint a
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét
programsorozatát támogatják.
Adószám: 18704723-1-13
A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY célja
a községünkben tanuló általános iskolás
tanulók gyermekek segítése, az iskolai
nevelô-oktató munka anyagi támogatása,
az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek
javítása.
Kiemelt feladatul tûztük ki a 20082009-as tanévre az idegen nyelv tanulásának elôsegítését, az iskolai szabadidôs
tevékenységek, tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos körülmények között
élô diákok társadalmi esélyegyenlôségének megteremtését.

Adószám: 18685279-1-13
A TAHITÓTFALUI ARANYSZARVAS
KÖZHASZNÚ ÍJÁSZ SPORT EGYESÜLET a helyi íjászok egyesülete. Évente két
alkalommal megrendezett országos szintû
versenyükkel, valamint az egyesület tagjainak versenyeken elért kiváló eredményeivel öregbítik Tahitótfalu hírnevét.

Az alapítvány céljainak eléréséhez kérjük idén is adójuk 1%-ával támogassanak
bennünket!
Adószám: 18681952-1-13
Vaczó Zoltán

Településünkrôl szóló
aktuális hírekért keresse fel
a www.tahitotfalu.hu
honlapot!
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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.: 385078 • 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.: 385353, 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) 501100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11ig, 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 • GYÓGYSZERTÁR –
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda
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: 387122, 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.: 10–12ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.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), 503374 (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 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 •
POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123,
387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és
13–16-ig, pént. 8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és
12.30–15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és
12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 •
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 •
RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 –
444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107
vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig,
tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – 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 kismamáknak: 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
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri 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 2000 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

