
Idén augusztus 20-át új, az alkalomhoz
méltó helyszínen ünnepeltük. A katolikus
templom és a könyvtár kertjében tartottuk
az ökumenikus igehirdetést és az új ke-
nyér megszentelését. Az ünnepség kere-
tén belül került sor a „Tahitótfaluért”
emléklap átadására, melyet idén dr Sajtos
Sándor polgármester úr Katonáné Nyírô
Ágnesnek, Szabó Juditnak és Plascsevics
Jánosnak adott át áldozatkész közösségi

szerepvállalásáért és kulturális életünk
színvonalának emeléséért.

Az ünnepi mûsor után a vendégeket a
katolikus templomban vetítés, a kertben
moldvai táncház várta. Vénusz Gellért
plébános úr és Szénási László tiszteletes úr
szavai e meghitt hangulatú délutánon
komoly lelki útravalót adtak a résztvevôk-
nek.  

Béres Gabriella

Faluház programja:

Hétfônként 18:00: Ôszirózsa Nyugdíjas
Klub összejövetele

Kedd-szombat 9:00–10:30 Kismama
jóga és hatha jóga tanfolyam, elsô
foglalkozás szept. 8. Érd.: Liptainé
Székhelyi Fruzsina, 0620/2966000

Keddenként 17:30–20:00: Bibliai
beszélgetések, elsô találkozás szept. 15.
Ez évben Krisztus példázatainak a mai
korra szóló üzeneteirôl beszélgetünk.
Vezeti: Zsíros Anita

Csütörtökönként 18:00–21:00:

Faluházi Esték elôadássorozat

Szeptember 10. Aradi Lajos (piliskutató,
újságíró): Boldog Özséb és a pálosok titka

Folytatás a 6. oldalon

2 0 5 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Régészerti leletek

Tahitótfalu területérôl 4.

A tahitótfalui tûzoltókról 5.

Ha már az Isten kertet... 7.

Az anyatej ünnepe 8.

Nyárbúcsúztató fesztivál... 9.

Tahitótfalu szeptemberi

programjai

Szent István és az Új

Kenyér Ünnepe

Június 29-én megtartott testületi
ülésrôl hiányoztak Törökné Kelemen
Ildikó, Magyar Gábor, Vaczó Zoltán,
Verebes Sándor és Wágner Péter
képviselôk. A rendkívüli testületi ülést
az útépítésre kiírt közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése indokolta. A két
pályázat közül a Magyar Aszfalt aján-
latát fogadta el a testület.

A testület a központi iskola udvará-
nak burkolását, vízelvezetését kívánja
megterveztetni.

Ereszvény utca építésével kapcsolat-
ban a kivitelezôvel peren kívüli megál-
lapodást köt az önkormányzat, mely-
nek értelmében 3 000 000 forintot átu-
tal a kivitelezés ellenértékeként.

A volt Vöröskô Étterem helyére ter-
vezett Schell üzletház  homlokzatának
terveit elfogadta a testület.

A közvilágítás fejlesztésére bekért
árajánlatokról szóló döntést a testület
elhalasztotta, hogy a többi bôvítéssel
együtt tárgyalja.

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek
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Folytatás az 1. oldalról
Tahi Óvoda fûtéskorszerûsítésre adott

árajánlatot a testület elfogadta. Az élel-
miszer nyersadag norma módosítását elfo-
gadta a testület az ÁFA változás miatt.

Július 6-án megtartott rendkívüli testü-
leti ülésrôl Jüsztl Zsófia, Magyar Gábor és
Wágner Péter hiányoztak.

Tahi Óvoda nyílászárócseréjére kiírt
közbeszerzési  gyorsított eljárásra a négy
meghívott pályázó közül egy adott be
ajánlatot. A pályázatot a testület eredmé-
nyesnek nyilvánította, és elfogadta Kliber
Tamás bruttó 6,859 millió forintos aján-
latát.

Tompaverem bérlete lejár, azt ismét
meghirdeti az önkormányzat.

A szentendrei tûzoltóságnak 200 ezer
forint támogatást szavazott meg a kép-
viselô-testület.

A Szív Gyógyszertár kérelmére Tahiban
is beváltható az önkormányzati baba-cso-
mag. A testület elfogadta a beterjesztett
óvodai férôhelyek számát: I. sz. óvoda
117 gyermek, II. sz. óvoda 101 gyermek.

2009. augusztus 13-án képviselô-testü-
let 11 fôvel ülésezett. Hiányzott Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán és Wágner Péter
képviselô. Elsô napirendként Jámbor Fe-
renc szentendrei tûzoltóparancsnok szá-
molt be az ôrs 2008 évérôl. 111 tûzeset,
271 mûszaki mentés és 3 db III-as kate-
góriájú tûzeset volt a tûzoltó parancsnok-
sághoz tartozó 9 településen. A két viseg-
rádi szállodatûz oltási munkái kapcsán
miniszteri kitüntetést is kaptak. (Gratulá-
lunk hozzá!) A korábbi (2007) évhez
képest egy autóval – fél rajjal – csökkent
a létszámuk. Szakhatósági munkájuk so-
rán 400 eset volt. 2008 májusa óta üzemel
a „doktorszolgálat”, mely önkéntes orvos
és szakápoló együttvonulását jelenti a
tûzoltókkal riasztás esetén. A kivonulási
idô csökkentése érdekében még mindig
nagy szükség lenne egy új tûzoltóôrsre,
lehetôleg Tahi központtal. Sajnos az M0
híd kompenzálására államilag megígért
Tahi Katasztrófaközpont meghiúsult a
szigetmonostori népszavazás eredménye
folytán.

A beszámolót követte a 2009 évi önkor-
mányzati költségvetés módosítása. A be-
terjesztett módosítási javaslatot a testület
elfogadta. Ezután a községben zajló beru-
házásokról kapott tájékoztatást a testület.
Tahi óvoda udvari játékainak cseréje mel-
lett a konyha nyílászáróinak kicserélése is
zajlik. Emiatt a konyha nem mûködik, így
egy szentendrei gyermekétkeztetéssel
foglalkozó cég szállítja az ételt az óvodá-

ba. Az óvodaépület is megújul: nyílászáró
csere mellett a belsô terek összenyitása is
megtörténik, ill. új mobil elválasztófal ke-
rül beépítésre.

A Petôfi Sándor utcai óvoda tavalyi évre
tervezett tetôcseréje és elektromos háló-
zatának, villámvédelmének szabványosí-
tása is történik. Sajnos megnehezítette a
munkát a nagy esôzés okozta beázás.
Ugyanakkor a tornaterem is beázott, mert
még nem készült el addigra a tetôfedés
cseréje. A polgármesteri hivatal épületé-
nek bôvítése-felújítása kivitelezési munkái
csúsznak az eredetileg tervezett határidô-
höz képest. A kivitelezô azonban megerô-
sítette, hogy a lemaradás – ugyan feszített
tempóban, de – behozható. A Sportszár
épületének tetôsíkú hôszigetelését augusz-
tus 12-én készre jelentette a vállalkozó. El-
készült a Béke utcában 650 m2 aszfaltjárda
építése. Elkészültek Tahiban a gyûjtô utak
szélesítései, valamint a 11. sz. fôközleke-
dési úton a Szentendre felé haladó
oldalon két buszöböl, valamint a Nefe-
lejcs utca vízelvezetése és útépítése. 

Két testületi ülés között történt ese-
mények kapcsán ismertették, hogy a Fô-
városi Önkormányzat Közgyûléséhez be-
adványt nyújtottunk be, hogy a sziget kút-
jaiból a fôvárosba kivett ivóvíz vízdíjából
2%-ot juttassanak vissza a településnek,
korlátozási kártalanítás címén. Ezzel pár-
huzamosan egyeztetés zajlik a Környezet-
védelmi Minisztériummal egy törvényter-
vezetrôl, mely szerint a környezetterhe-
lési díj 25%-a azt a települést illeti, ahol az
ivóvíz kitermelés folyik.

Gátépítésre beadott elsô fordulós pályá-
zatunkat befogadták, mely az elôkészítés-
re, terv készíttetésére vonatkozik. A már
korábban emlegetett szárnyashajó járat
üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúra
(parkoló, szigeti buszjárat) kiépítéséhez a
MAHART közösen szeretne pályázni az
önkormányzattal.

A DMRV-t az ÁNTSZ felszólította (la-
kossági bejelentés kapcsán), hogy a szen-
nyvízhálózat hibáit javítsa ki. Ezzel párhu-
zamosan az illegális rákötéseket is fel kell
tárni, hogy a rendszer túlterhelését meg-
akadályozzák.

Felhívták az önkormányzat figyelmét,
hogy a közbeszerzési eljárást (adatok, fel-
hívás) a honlapon is meg kell jelentetni.

A Gazdasági Bizottság javaslatát támo-
gatva, a testület használt kisteher gépjár-
mû (Mitsubishi típusú terepjáró, mellyel a
hegyi utakon és az árvizes területeken is
lehet  közlekedni) vásárlására 2 millió fo-
rintot határozott meg. Az árvíz miatt el-
szaporodott szúnyogok irtására 400 ezer
forintot szavazott meg a képviselô-tes-
tület, melybôl még kétszeri irtás volt, 60

ha légi és 50 ha földi meleg ködös
gyérítés. Ez utóbbit további 50 ha-ral meg-
növeltünk plusz 100 ezer Ft-ért.

Az önkormányzat súlykorlátozást szabá-
lyozó úthasználati rendelet megalkotását
tervezi, hogy megóvja mind az új, mind a
régi útjaink épségét. 

A Kulturális és Oktatási Bizottság gyász-
emlékmû létesítését tervezi községünk-
ben, amit Trianon emlékére állítana a tele-
pülés, melynek jövôre lesz a 90. évfor-
dulója. A Bizottság javaslatát a helykijelö-
lésre (Pékség elôtti terület) nem, de az
emlékhely létesítésének ötletét támogatta
a testület. Javasolta még a bizottság, hogy
a határon túli területekrôl testvértele-
pülést keressünk Tahitótfalunak. Javasol-
ta továbbá, hogy az iskola nevelési prog-
ramjába vegye bele a hagyományôrzést. A
testület elfogadta a bizottság azon javasla-
tát is, hogy az idén augusztus 20-án ne a
szabadidôparkban, hanem a katolikus
templom mellett, a könyvtár udvarán
legyen a községi ünnepség. Ez alkalomból
javasolja emléklap és 10.000 Ft könyv-
vásárlási utalvány adományozását azon
személyeknek, akik sokat tesznek telepü-
lésünk közösségéért. A Kulturális és
Oktatási Bizottság javaslatát elfogadva a
testület Katonáné Nyírô Ágnest, Plas-
csevics Jánost és Szabó Juditot részesíti
ebben az elismerésben. A következô
tanévben is folytatódhatnak a Faluházi
Esték a Faluházban, heti egyszeri alkalom-
mal. A kulturális keretet terhelô (1 millió
forint erejéig) kb. 12 lámpás fénytechnika
megvásárlására árajánlat-kéréshez járult
hozzá a testület. 

A Pilisi Parkerdô ingyenes behajtási ké-
relmét a testület nem támogatta. A testü-
let elfogadta, hogy Papp Dénes az önkor-
mányzattól 2010. december 31-ig három
részletben fizethesse meg az általa hasz-
nált önkormányzati telek 7,5 millió forin-
tos vételárát. A Hôsök tere 5. sz. alatt, és
a Tahi 11 sz. fôközlekedési út mellett
létesítendô üzlet részére 2-2 parkolónyi
közterületet bocsát rendelkezésre az ön-
kormányzat. Árok profilozásra kért áraján-
latot a hivatal. 

Szokol Erika részére ebtenyésztési en-
gedélyt adott a testület. 

Tankönyv támogatásról döntött a kép-
viselô-testület: az elsô osztályosoknak
100%, mindenki másnak, aki iskolánkba
jár, 25% támogatást ad. 

Bata Béla és egy vízbefúlt köztemetését
vállalta az önkormányzat. 

A testület határozatot hozott arról,
hogy külterületen is a földterület tulajdo-
nosa köteles az elôtte lévô közterületen a
parlagfüvet irtani. 

Szabó Judit

Önkormányzati hírek
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2009. évben eddig született 21 fiú, 22
leány, összesen 43 gyermek

Megszülettem!
2009. június 23-án, nevem: Reményi Lilla Nóra
2009. július 06-án, nevem: Heves Ramóna

2009. július 10-én, nevem: Zsigmond Hunor
2009. július 29-én, nevem: Kátai Eszter
2009. augusztus 17-én, nevem: 

Szöllôsy Réka Lili
2009. augusztus 18-án, nevem: 

Bodor Miklós Ádám
2009. augusztus 24-én, nevem: Villányi Jázmin
2009. augusztus 26-án, nevem: Méri Veronika
2009. augusztus 28-án, nevem: 

Bóka Larissza Kira
2009. augusztus 29-én, nevem: 

Vaczó Benedek József
2009. augusztus 29-én, nevem: 

Magonyi Boldizsár

Házasságot kötött 16 pár.

Az elmúlt idôszak halottja:

Soltész Béla, 80 éves, Kisköz 1.
Regényi János, 66 éves, Dózsa Gy. út 30.
Szente Lászlóné, 53 éves, Vöröskô út 6.
Margit Andrásné, 81 éves, Visegrádi út 14.
Bata Béla, 36 éves, Zrínyi út 9.
Lipcsei Lénárdné, 82 éves, Cinke út 11.
Sípos Mihályné, 78 éves, Gábor Á. u. 2.
Réthey Prikkel Lajos, 83 éves, Bajcsy-Zs. u. 60.
Papp Olga, 50 éves, Nyárfa u. 15.
Erdei Jánosné, 87 éves, Gábor Á. u. 42.

Anyakönyvi hírek

Társaságunknál 2009. évben végezzük az
ügyviteli rendszer teljes átalakítását. 

Ez a tevékenység érinti a közszolgáltatá-
sunkkal kapcsolatos valamennyi adminisz-
tráció, különös tekintettel a hulladékszál-
lítási díjszámlázás, számítógépes struk-
túrájának korszerûsítését. Tesszük ezt elsô-
sorban annak érdekében, hogy ügyfelein-
ket minél magasabb színvonalon tudjuk
kiszolgálni.

Sajnos a rendszer korszerûsítése során,
egy számítógépes technikai hiba folytán
elôfordult, hogy olyan befizetésekre is
történt fizetési felszólítás küldése, amelyet
ügyfelünk teljesített.

Amennyiben Ön ilyennel találkozott,
akkor ezt a fizetési felszólítást természete-
sen tekintse tárgytalannak, az ebbôl adódó
kellemetlenségért pedig ezúton is szíves
elnézését kérjük.

Munkatársaimmal azon dolgozunk, hogy
a jövôben hasonló eset ne forduljon elô.

Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

7400, Kaposvár, Cseri u. 16., www.kvgrt.hu

Tisztelt

Ügyfelünk!

Ezúton köszöni az önkormányzat és a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
Karnevál Jánosnak a nyári tábornak adott
Ytong téglákat. A hagyományôrzô kör kö-
szöni Kleszki Gyulának a régi gyermekjáté-
kokat, terítôket és a villanytûzhelyt, Matz
Bélánénak (Gyürki Zsuzsának) a pártát és
Gulyás Alfrédnak a borosüveget.

Köszönetnyilvánítás

Örömmel tájékoztatom Tahitótfalu pol-
gárait, hogy a „Duna-menti árvízvédelmi
beruházások Tahitótfalu területén” címû
pályázatunkat támogatásra érdemesnek
ítélte a Környezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Fejlesztési Igazgatósága. Az elsô
fordulóban elnyert 30 868 600 Ft támogatá-
si összeg alapján lehetôség nyílik a második
fordulón való induláshoz szükséges doku-
mentációk összeállítására. A projekt elôállí-
tásához szükséges összeget az Európai Uni-
ós Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság
költségvetése társfinanszírozásban biztosít-
ja. A szükséges dokumentációk kidolgo-
zására maximum 20 hónap áll rendelkezés-
re, amely során az alábbi táblázatban fel-
sorolt dokumentumokat kell az Önkor-
mányzatnak elôkészítenie. 

Az Önkormányzatnak, a pályázati kiírás-
nak megfelelôen 15%-os önrészt kell biz-
tosítani, amely összege 5.447.400 Ft.  A
táblázatban felsorolt dokumentumok, ter-
vek kidolgozását követôen indulhatunk a
második fordulós pályázati rendszerben,

amely már a megvalósulási szakaszt jelenti,
mintegy 605 millió Ft értékben.

A késôbbiek folyamán a beruházás
elôkészítésérôl rendszeresen tájékoztatjuk
a lakosságot.  

Dr. Sajtos Sándor polgármester

A mutató megnevezése (output) Dátum
Elôzetes vizsgálati dokumentáció 2010. január 15.
Hatástanulmány 2010. június 30.
Örökségvédelmi hatástanulmány 2010 június 30.
Környezetvédelmi engedély (ha szükséges) 2010. szeptember 30.
Vízjogi létesítési engedélyezési terv 2010. október 30.
Vízjogi létesítési engedély 2010. szeptember 31.
Építési engedélyezési terv 2010. október 30.
Építési engedély 2010. december 31.
Jóváhagyott (továbbtervezésre javasolt) RMT és költséghaszon elemzés 2010. június 15.
Második fordulós pályázati dokumentáció 2011. február 15.
Jóváhagyott közbeszerzési dokumentációk (megvalósítási szakaszra) 2011. március 31.

30 M Ft-os nyertes gátpályázat Tahitótfalunak
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A Községi Tájékoztató 2006. januári szá-
mában megjelent „A múlt nyomában a Ha-
gyományôrzô Körrel” írásunkban Bordás
Gáborné visszaemlékezésében az alábbi-
akat mondta el:

„Amikor a harmincas években építették a
kisoroszi utat, a Szigetfaroknál egy «nagy,
hirtelen dombot» kellett átvágni az építôk-
nek. Édesapja is hordta a földet, a kitermelt
talajt a domb utáni völgy feltöltésére szállí-
tották. A dombba bevágott résznél lehetett
látni, hogy a fehér felsô réteg alatt, a barnás
alsó réteg keveredik a fehér talajréteggel.
Édesapja azt is észrevette, hogy megcsillan
valami, ezért egy kerek kosárba belehúzta
ezt a földet. Otthon válogatta ki a földbôl a
tárgyakat. Csontokon kívül piros, zöld, kék,
sárga, ezüstösen csillogó hosszúkás, hegye-
sen végzôdô gyöngyöket talált a koponyá-
hoz tapadva. A kosár földje még egy brosst
és egy karperecet rejtett. A fémbôl készült
ékszerek anyagát pontosan nem tudta meg-
mondani Juliska néni, réz vagy arany lehe-
tett, de arra emlékszik, hogy mindkét ék-
szer kígyót formázott és nem voltak rozs-
dásak. Jó fényesre szidolozta, fel is próbálta
mindkettôt. Édesapja a Községházára vitte a
talált leleteket. Egy tisztviselô megígérte,
hogy a Nemzeti Múzeumba viszik az elôke-
rült tárgyakat. Az ékszerek további sorsáról
nem tudott többet mondani vendéglátónk.”

Ez év tavaszán megkeresett Juliska néni
egyik rokona, hogy a cikkben említett lele-
tek közül két darab apró tárgy a tulajdonuk-
ban maradt, azokat megôrizték.

A tárgyak régészeti értékének, készítôjük-

nek és készítésüknek idôbeli meghatározá-
sa szakember feladata, a mi feladatunk a
leletek leírása lehet.

Kígyó: 
hossza: 3,8 cm
fej és test ív szélessége: 2 cm
farok és test ív szélesség: 2,2 cm
fej hossza: 8 mm
fej szélessége: 6 mm
nyak utáni ívnél a test szélessége: 4,5 mm
test szélessége: 7 mm
anyagvastagság: fejnél 6 mm, testnél 5 mm
anyaga: réz, zöldes-fekete patina fedi

Nyílhegy:
teljes hossza: 4,4 cm
legnagyobb szélessége: 2,7 cm
legnagyobb vastagsága: 7 mm
hegy hossza: 4 cm
ívek: 4-4 mm
a hegy két oldala 6-6 mm-tôl hegyesedik
szár rész: 9mm x 1,5 cm, vége elvékonyo-
dik
anyaga: pattintott kô

A leleteket ôrzô családnak köszönjük a
segítséget.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Az Adventi események keretén belül tahi-
tótfalui óvodák történetét bemutató kiál-
lítást tervezünk rendezni.

A kiállításon óvodai csoportképeket, óvo-
dai ünnepek alkalmával készített, az óvodák
mindennapjait ábrázoló fényképeket gyûj-
tünk. Várunk fényképeket az óvodák régi és
mai épületeirôl. Örülnénk, ha a kiállításon
bemutathatnánk régi óvodai eszközöket,
bútorokat, ezért kérjük, aki ilyen tárgyakkal
rendelkezik, a kiállítás céljára kölcsönözze
azokat. Szeretnénk fennmaradt régi óvodai
dokumentumokkal feleleveníteni a múltat.
A kiállítás szívesen megmutatná az egykori
óvodások óvodában készített rajzait, az óvo-
dai ünnepekre (színielôadásokra, farsangra)
készített ruhákat, játékokat. Várjuk az egy-
kori és mai óvó nénik, dadák, takarítónôk
jelentkezését, hogy tárgyi, szellemi emlé-
keiket bemutathassuk.

A kiállításra felajánlott tárgyakat az óvo-
dákban adhatják le, de a személyes gyûjtést
is vállaljuk.

Bízunk abban, hogy segítségükkel emel-
hetjük az adventi ünnepek programját.

Köszönjük Baranyai Magdi néninek és
Kepler Erzsébetnek e témában felajánlott
fényképeit.

Csörginé Kemény Ildikó vezetô óvónô

Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,

Wegroszta Gyula

Tel: 385-967 vagy 385-831

Régészeti leletek Tahitótfalu területérôl.

Felhívás

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az
51/1999. (XII. 25.) BM rendelettel módosí-
tott 27/1996. (X. 30) BM rendelet 3-7. §-a
értelmében elôírt kötelezô kéményseprô-
ipari közszolgáltatás körébe tartozó felada-
tokat – a települési Önkormányzat közigaz-
gatási határain belül – 2009. szeptember
10.–december 31. között a Pest Megyei
Kéményseprô és Tüzeléstechnikai Kft. dol-
gozói látják el, valamint díjat szednek. A
dolgozók megbízólevéllel rendelkeznek.

Pest Megyei Kéményseprô és

Tüzeléstechnikai Kft. 

tájékoztatója

Egy jó hírrôl értesítem Önöket: június
30-án elkészült a katolikus temetô rava-
talozójának kibôvítése. A ravatalozó meg-
áldására július 31-én került sor, amelyen
jelen volt Sajtos Sándor polgármester úr is,
illetve az önkormányzat több képviselôje.
Ezt követôen a jelenlévôk szeretetven-
dégségen vettek részt a plébánián.Ezúton
is szeretnénk megköszönni a Képviselô-
testület támogatását, amellyel hozzájárul-
tak ahhoz, hogy a bôvítés megvalósulhas-
son.

Vénusz Gellért plébános

Köszönetnyilvánítás
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A szervezett tûzvédelem Magyarországon
a 19. sz. második felében alakult ki. Addig
számtalan kisebb-nagyobb helyi tûzoltó
szervezet, egység mûködött az országban,
azonban a század második felében megin-
dult erôteljes gazdasági-ipari fejlôdéssel
megnôtt a vagyonvédelmi kockázat is. Gr.
Széchenyi Ödön volt az, aki 1870-ben létre-
hozta a hivatásos tûzoltóság intézményét,
segítve annak mûködését saját találmányú
tûzoltókocsik és fecskendôk beállításával.

Id. Nagyházú László emlékezete szerint a
falu tûzoltó szervezete az 1900-as nagy tûz-
vészt követôen  jött létre Fülöp Béla refor-
mátus kántortanító kezdeményezésére.
1900 július 12-én (két nappal a tûzvész
után) a falu elöljárósága kihirdette, hogy
minden 20 és 32 év közötti férfi köteles je-
lentkezni tûzoltónak. Valamint azt is, hogy
a továbbiakban csak cseréppel fedett házat
szabad építeni. A két határozat tiszteletben
tartatására ellenôrzô bizottságot neveztek
ki. A helyi tûzoltóság tagjai fôként a falu ipa-
rosembereibôl, segédeikbôl és tanoncaik-
ból kerültek ki. Az iparosok egyfajta szerve-
zett iparos kört mûködtettek, nemcsak ér-
dekeiket védendô, hanem jól mûködô szer-
vezetként befolyást is gyakoroltak a falu
életére, gazdasági tevékenységére.

Az elsô tûzoltók közé tartozott a Fanczal
család, mint bognárok, az Oszwaldok és
segédeik, a három Kozma család, mint ko-
vácsok, a Benedekekkel együtt, a Mrekvics-
ka család tagjai és mások. A tûzoltószertár a
mai takarékpénztár szomszédságában volt
ôrszobával és mellette hatósági mészárszék-
kel. Az 1910-es évektôl kezdôdôen fából
készült, lóvontatású szerkocsijuk volt, s a
leggyorsabban riasztható lófogatos gazda a
szertárral szembeni Kristóf Mihály és csa-
ládja volt. A szertár Maróthi Mihály bírói ter-
minusa alatt a 30-as években épült. Egyéb-
ként azért az iparosok alkották a tûzoltósá-
got, mert munkájuk természeténél fogva
nyáron is a faluban, házaiknál dolgoztak, s
baj esetén ôk voltak legelôszôr kéznél, míg
a paraszti munkával foglalkozók a falutól
közelebb-távolabb mûvelték földjeiket. Is-
meretes, hogy a tûzriasztás a harang félre-
verésével történt. Aki hallotta ilyenkor a
megszokott békés hangú harangok hangját,
bizony joggal fogta el a félelem a tüzek bi-
zonytalan kimenetele miatt. Az akkori vilá-
gítás gyertyával, petróleumlámpával tör-
tént, s e mellett zajlott a falusi udvarokon az
esti gazdálkodói munka is, aminek követ-
keztében gondatlanságból, véletlenül elô-
fordultak tûzesetek is. (A katolikus
gyülekezet múltját  jegyzô Historia Domus
hírt ad arról, hogy 1933. február 2.-án este
7 órakor kigyulladt özv. Rajos Istvánné istál-
lója,  amelyben benn égett 2 tehén, 2 borjú

és 1 ló, míg a másiknak a szeme égett ki. A
tûz belül keletkezett, nem tudni, milyen
okból. Úgy a ház, mint az istálló biztosítva
volt. Oltani a kiapadt kutak és a befagyott
Duna miatt nem lehetett.) A tûzoltók
számára épült egy 10 m. magas fatorony, 5
és 9 méter magasságban ablakokkal, ahon-
nan a tûzoltók a bátorság próbájaként a
mentést gyakorolták. Vasárnap délutáni
gyakorlataikat a szertár elôtt összegyûlt falu-
siak rendszerint megbámulták, miközben a
leventezenekar térzenével is szórakoztatta a
kíváncsiskodókat. A tûzoltó csapat befejez-
vén gyakorlatát Ménkû István kocsmájában
gyülekezett, ahol annak felesége – akit Vil-
lám Sárinak neveztek – szolgálta ki ôket. Ez
a kocsma az ipartestület gyülekezôhelye is
volt egyben. A helyi önkéntes alapú tûzol-
tóság a 60-as, 70-es évekig mûködött,
amikor az intézményt országosan közpon-
tosították. Ez utóbbi modern felszereltsége
ellenére is jóval késôbb érkezett meg a szi-
geti tûz- eseményekhez, mint a falubeliek,
ami a 60-as évek szérûtüzei során is meg-
nyilvánult.

A helyi tûzoltók ipartestülete rendszere-
sen szervezett zártkörû batyus bálokat, szil-
veszteri és farsangi mulatságokat. A tahitót-
falui tûzoltók század eleji szerkocsijait a
Közlekedési Múzeumban helyezték el. Az
utolsó, mûködôképes lóvontatású, kézi szi-
vattyús szerkocsit a polgármesteri hivatal-
ban ôrzik. (Szerk.)

Áldozatos,és felelôsségteljes munkálko-
dásuknak legalább ezzel a rövid írással
adózzon az utókor!

Az alábbiakban olvasható egy, a tûzesetre
emlékezô írás, melynek szerzôje ismeret-
len.

„Leégtetek! Megégtetek! Leégett az isten
háza oh lehet e egy falunak Egy városnak
nagyóbb gyásza?

Megnémultak a harangok Elólvadtak…
Lezuhantak csak a kormos…Csak az
üszkös Repedezett fal maradt csak

Hóva jártok imádkózni Iskolátok is
leégett A nagy Isten e szegény nép Hól
dicsérjen s áldjon Téged?

A házatok is leégett  Alig maradt egy
vagy kettô  De meg is vert titeket  A Jó
Isten a Teremtô

Paradicsom kert volt a ti kis falutok a
tüz elôtt Rózsa nyillott piros rózsa Minden
egyes kis ház ellôtt

Kertetekben szebnél szebb s jobb
Gyümölcs érett és szamocza Leszetétek s
ráraktatok Dunaparti kis hajora

Eladtátok drága pénzen Ez volt a ti
aratástok De nagy csapást mért az a jó
Mindenható Isten rátok

Mindenetek oda égett Koldús bótra

jutottatok Óh emberek jó emberek
Ezeknek a szegényeknek Égetteknek óh
adjatok

Óh adjatok…Óh adjatok  Oh kitöl mi
tellik épen Ne hagyjátok szegényeket Nyo-
morogni halni éhen

Hadd épitsék fel házaikat Templomúkat
ismét újra Hogy a bánat a bubánat
Sziveiket hogy ne dúlja

Ne sirjatok ne féljetek Megsegit még a Jó
Isten Tarcsátok meg hiteteket

Melynél szentebb drágább nintsen
Nem veheti el azt senki Semi csapás ti

töletek Dolgozatok Boldog ember Lehet
még majd belöletek

Paradicsom kert lesz újra Csak az Istent
a Istent Imádjátok és áldjátok

Templomotok is fel épül A nagy harang
is megkondúl Amikor majd szemetekböl
Az örömnek könye húll s csordúl

Pásztorotok ki most beteg Meggyógyul
majd és fel épül Örvend ö is ti veletek
Templomotok ha felépül

Adja Isten…hogy úgy légyen
Imádkozom most is ezért  …mert nagy-

on fáj nekem is Hógy titeket ily csapás ért
Ne sirjatok ne féljetek Megsegit még a Jó

Isten Tarcsátok meg hiteteket
Melynél drágább szentebb nintsen

Sz…G…

Ajánlva 1900 a Júl 10 leégett Tótfalú-
siaknak

Irtam 1907 év Január 20 án  V. A.”

Írta és közreadja: G. Szalai István

A tahitótfalui tûzoltókról...

Idôpont: 2009.09.11. 18.00
Helyszín: Tahitótfalu, Faluház, Szabadság

út 1/a
Téma:
- olcsó és környezetbarát fûtés földener-

giával, melegvíz készítés napenergiával:
hôszivattyúk és napkollektorok

- épületek kötelezô energia-tanusítása
(lakcímke)

Bejelentkezés: 
Telefon: 20-4950-880
Email: info@cseresznye.net
(a terem befogadóképessége korlátozott,

de túljelentkezés esetén második alkalmat
is szervezünk)

Belépôdíj nincs!

Lakossági 

tájékoztató
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A tahitótfalui római katolikus plébánia
idén második alkalommal hirdeti meg kiál-
lítással egybekötött „Nyitott Templom” ren-
dezvényét, a tavalyi „Nyitott Templomok
Éjszakája” folytatásaként.

Idôpont: 2009. szeptember 26-a, szombat
délután

Helyszín: katolikus templom, hittan-
terem és templomkert

A tervezett program:

15:00 „Templomunk régen és ma” kiállítás
megnyitója
16:00 Köszöntô koncert (a templomi kórus
és a zeneiskolások mûsora)
17:00 Taizéi imaóra
18:30 Rózsafüzér imádság
19:00 Holló Judit hegedûmûvésznô mûsora

20:00 Záró szentmise

A szünetekben agapé és diavetítés a kö-
zösség múltjáról és jelenérôl. 

A kiállítás a megnyitó után egészen a záró
szentmiséig folyamatosan nyitva tart,
valamint a vasárnapi szentmisék után és a
könyvtár nyitvatartási idejében is
megtekinthetô.

Az ökumenizmus jegyében szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklôdôt a fenti pro-
gramok bármelyikén. 

A végleges programot plakátokon és
szórólapokon tesszük közzé.

Vénusz Gellért plébános és a Képviselô-
testület nevében

a Szervezôk

Folytatás az 1. oldalról

Szeptember 17. Harangozó Imre (nép-
rajzkutató) és Mokos Andrea (énekes):
„Levele szülte bimbaját...” – Ember és
Teremtô viszonya az apokrif, archaikus
népi imádságok tükrében.

Szeptember 24. Dr. Varga Tibor (jogtör-
ténész): egyeztetés alatt: Szent Korona
zománcképeinek elemzése I.

Október 1. Dr. Varga Tibor (jogtörté-
nész): egyeztetés alatt: Szent Korona
zománcképeinek elemzése II.

Október 8. Virág László Gábor (teológus,
magyarságkutató): A pálosok Boldog-
asszony tisztelete

Szeptember 11. 18:00 – LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÁS: A földenergia és napen-
ergia hasznosítása-hôszivattyúk, nap-
kollektorok. Elôadó: Tóth István
Az elôadás ingyenes

Népház

Szeptember 15-tôl kedden és csütörtö-
kön 17:30–18:30-ig Egészségmegôrzô
gyógytorna

Szeptember 23-tól szerdánként
16:00–18:00-ig Szabás-varrás tanfolyam,
ingyenes

Szeptember 26. 10:00: Bábszínház: Zsiga
és Csipet

Könyvtár

Szeptember 26. A Népmese Napja.
Meséljünk és játsszunk együtt
10:00–16:00-ig.
Hozd magaddal kedvenc népmesédet.
Részletek a plakátokon.

Szeptember 20. 20:00: Latin érintés –
Papadimitriu Athina lemezbemutató szín-
házi koncertje Budapesten a MÜPÁ-ban.
Jegy+útiköltség: 3680 Ft. Érd.: Béres
Gabriella, 0630/3375527

Október 3. 9:00-tól egész nap Szüreti
Felvonulás és Lóvásár, helyszín:
Tahitótfalu, Fesztiválpark és Magyar
Zoltán és fiai Dézsma pincéje. Részletek a
plakátokon.

Tahitótfalu szeptemberi

programjai
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Az új kenyér ünnepén megszegtük-kós-
toltuk az új kenyeret, és bennem gyer-
mekkori képek villantak fel: A poros dûlôn
egy fáradt ember kissé görnyedten, de
ütemes léptekkel, vállán a kaszával bal-
lagott a keresztúti, alig rozsdás pléhkrisztus
felé. Az öreg a kereszt elôtt kiegyenesedve
megemelte a kalapját, majd úgy, mint
azelôtt, ütemes léptekkel tartott a nap
végén hazafelé. „Habókos az öreg.” gondo-
ltam,…. és húsz évre az eset után megk-
eresztelkedtem. Katonatiszt tizenéves
fiaként átélt második meghatározó
élményem volt, mikor édesanyám meg-

fordított egy kalászából kimorzsolt búza-
szemet, és az érett szem ráncai között
felfedeztem egy szakállas ember képét.
Akkor tudtam meg tôle azt is, hogy a búzát
életnek nevezik.

Augusztusi adósságom másként is leróva
álljon hát itt néhány, kertünkben termett
zöldségféle jószomszédi társítása [ld.
táblázat].

Ne féljünk a táblázatot kiegészíteni, ha
meg éppenséggel most kezdenénk a
kertészkedéshez, használjuk mankónak,
míg a tapasztalat ki nem segít bennünket.

A még októberben is fejlôdô
káposztafélék sokáig maradhatnak kint az
ágyásokban, bár a kifejlett karfiol virágát
óvni kell a fagytól. A bimbóskel felsô
bóbitáját érdemes szeptember közepe táján
levágni,(ehetô!) és az alsó, sárgult levelek-

tôl is megszabadított növény jobban hízlal-
ja a bimbóit. Szeptemberben vethetünk a
jövô tavaszra sárgarépát, petrezselymet;
még az idén fogyaszthatunk a most elszórt
spenótból, amely egyébként legtöbb
zöldünkkel jószomszédi viszonyban van. A
most elvetett saláta palántává erôsödve
kibírja a telet, tavasszal korábban lesz
salátánk. A pórét is töltsük fel, és ha hirte-
len jön a fagy, a paradicsom védett helyen
beérik, ha szárastól kiszedjük a földbôl.
Szeptemberben dughatjuk a földbe a
fokhagymát. A fagyérzékeny zöldségféléket
be kell takarítanunk, bár „még nyílnak a völ-
gyben a kerti virágok...”

2009. Szent Mihály hava        

Nagy István, kertészmérnök

Az elôzô bajnokságot a 12. helyen zártuk,
bennmaradtunk a megyei II. osztályban.

A bajnokság végén öt és fél év után le-
mondtam az edzôi posztról, de a játékosok
és a vezetôk kérésére továbbra is segítem –
szervezôi, koordinátori, irányítói szerepkör-
ben – az egyesületet.

Változás még, hogy a szentendrei futball-
csapat – pályájuk nem lévén – fúzionált ve-
lünk, 12 játékos érkezett hozzánk, köztük  a

helybéli Vaczó Tamás is. Ezenkívül iga-
zoltuk Hubai Sándort Pomázról, Varga
Richárdot az FTC ifibôl (ô is helyi lakos),
Kosznorszki Bálintot Budakalászról és
Dankovics Ádámot Pilisszentlászlóról. A
régi csapatunkból 8 fô maradt.

Mindezeken túl a nulláról kellett új ifjúsá-
gi csapatot „csinálnunk”. A 16 fiatalból 12
fô helyi lakos.

A felnôtt csapat edzôje Vaizer László, az
ifjúságié Vass János. Nagyon sokat dolgoz-
tunk a nyáron csapataink körül, bízunk a jó
szereplésben.

Az elsô bajnokin, Leányfalun a felnôtt
csapat 0:0-ra végzett, ificsapatunk pedig
fölényes, 5:1-es gyôzelmet aratott.
Hazai mérkôzéseink:
Augusztus 29. 17,30: Tahitótfalu–Szôd
Szeptember 13. 16,30: Tahitótfalu–Szokolya
Szeptember 27. 16,00: Tahitótfalu–Göd
Október 18. 14,30:

Tahitótfalu–Szigetmonostor
Október 31. 13,30: Tahitótfalu–Vác-Deákvár

Hajrá Tahitótfalu!
Túróczi Csaba

Focihírek
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Köszöntô

A Védônôi Szolgálat nevében sok sze-
retettel és tisztelettel köszöntjük az „ANYA-
TEJ ÜNNEPÉN” a szoptató édesanyákat.

1990. augusztus 1-én 32 ország kormánya
és 10 ENSZ szervezet ( köztük az UNICEF és
a WHO) írta alá az innocenti nyilatkozatot a
szoptatás védelmérôl, elôsegítésérôl és
támogatásáról.

„Annak érdekében, hogy megvalósuljon
az édesanyák és gyermekek egészségi és
táplálkozási optimuma, célként tûzték ki,
hogy minden nô kapjon lehetôséget a kizá-
rólagos szoptatásra, és minden csecsemô
születésétôl 4-6 hónapos koráig kizárólag
anyatejjel táplálkozzon.

Ezután megfelelô minôségû és mennyisé-
gû kiegészítô táplálék mellett a szoptatás
folytatódhasson egészen a gyermek 2 éves
koráig, vagy még tovább.”

A szoptatást támogató szervezet világ-
szövetség a „WABA” – kimondja, hogy a
szoptatás az anya és gyermek alapvetô joga.

E szervezet indította útjára a „BABA-
BARÁT – KÓRHÁZ” nevû kezdeményezést:
a résztvevô kórházak szoptatást elôsegítô
környezetet teremtenek az édesanyáknak –
úgy gondoljuk a szoptatás érzelmi oldala
nem igényel sok bizonygatást.

A szoptatás a „NÔK VELESZÜLETETT
ÖSZTÖNE”.

Az anyatej pótolhatatlanságának egyre
nagyobb a tudományos érvanyaga, ismer-
jünk meg néhányat a teljesség igénye
nélkül.
• A csecsemô testének rohamos fejlôdésé-

hez egyik legfontosabb tápanyag a fehér-
je, az anyatejben már kész, beépíthetô
építôkôként van jelen.

• A zsírok is azonnal beépíthetôek.
• Az anyatej tejcukor tartalma igen magas,

melynek nagy jelentôsége van az ideg-
rendszer fejlôdésében.

• A vér, csont stb. felpítéséhez szükséges
ásványi anyagok is optimális mennyiség-
ben és arányban találhatóak az anyatej-
ben.
Végül az anyatej kész ellenanyagai (védô-

anyagok) biztosítják az újszülött fer-
tôzésekkel szembeni védelmét.

Hiába a szoptatás iránti vágy és a teljes ér-
zelmi azonosulás, ha egyszerûen úgy érez-
zük, kevés a tejünk!

Sok éves tapasztalat, nem marad el a várt
eredmény, ha a kismama felkészül a szoptatás-
ra, kikérheti ehhez védônôje segítségét is.

Fontos a megfelelô folyadék (napi két
liter) bevitel és kalóriafelvétel, valamint a

napirendbe a pihenés beiktatása. 

A szoptatás gondján segíthet tejelválasztó
teakeverék (napi 3-5 csészényi) vagy a
homeopátiás golyócskák szedése.

Ha a szoptató anyát stressz, vagy lelki

probléma éri, elôfordul, hogy idôszakosan a
tejelválasztás is mérséklôdik. Fontos tudni,
hogy a kisbaba szopizása aktiválja a tejleadó
reflexet. Amikor a babát ugynúgy, ugyanan-
nyiszor szoptatjuk, az anyatej mennyisége
nem változik. A baba szoptatása az agyban
lévô mirigyet oxytocin termelésre ösztönzi,
amely hozzájárul a tejtermeléshez, így a
tejcsatornák telítôdnek, a baba pedig
tovább szopizhat.

Az anyatej összetételérôl:
• Az anyatej két alapvetô fehérje összetevô-

je a kazein és savófehérjék (30-70%)
Az anyatej nagy mennyiségben tartalmaz-

za a taurint (hiánya súlyos retinaelváltozást,
sôt vakságot okozhat. A laktoferrin és a
lizozin fehérjék jelentôs szerepet játszanak
a vas felszívódásában és a bélfertôzések
kivédésében.
• Az anyatej legfôbb szénhidrátja a tejcu-

kor „laktóz” szerepe van az újszülött nö-
vekedésében, elsôsorban az agy számára
jelentôs energiaforrás. Segíti a kálcium
felszívódását a bélrendszerbôl.

• Az anyatej a zsírokat vizes emulzió for-
májában tartalmazza, amely az emésztés
szempontjából ideális. Elengedhetetlen
szerepük van az idegszövet felépítésében
és mûködésében.

Az anyatej emésztése kétszer gyorsabb,
mint a tápszereké.

A szoptatós anya táplálkozásáról:
Tanácsos elkerülni a „k” betûs ételeket,

melyek hasfájást okozhatnak a babánál
(karfiol, káposzta, bab stb.)

Elapaszthatja az anyatejet a petrezselyem,
a zsálya és a sóska.

Az alkoholmentes sörben található kom-
ló, vagy maláta jó hatással lehet a tejterme-
lés mennyiségére.

Vegetáriánus anya étrendje kiegyensúlyo-
zottnak mondható, ha tartalmaz némi állati
fehérjét (tojást, tejterméket).

Kizárólag növényi táplálék fogyasztása
esetén tanácsos – orvosi javaslatra, és ada-
golási útmutató alapján – B12 vitamint szedni.

Engedélyezett mesterséges adalékanya-
gok, állományjavítók nem jelentenek veszé-
lyt, de kerüljük a sok „E”-t tartalmazó készít-
ményt. Ha a babának veleszületett anyag-
csere zavara van (fenilketonúria), ezeket az
ételeket nem tanácsos fogyasztani.

Az allergia megelôzésben fontos szerepe
van az anyatejnek, amely tudományosan
igazolt tény – jelentôsen csökkenti a csecse-
môkori ekcémát, valamint a kisdedkori aszt-
más jellegû nehézlégzés  jelentkezését.

A liszteriózis nem jelent veszélyt a szop-
tatás alatt, a baktérium nem megy át az
anyatejbe, szoptatás alatt tehát nem kell
kerülni a hentesárukat, vagy a nyers tejbôl
készült lágy sajtokat.

Koffeintartalmú italok, kávé, kóla 1/1
nap csak mértékkel fogyasszuk.

Alkohofogyasztás tiltott a szoptatás alatt,
mivel az teljes mértékben átmegy az anya-
tejbe – s a csecsemônél károsodást okozhat.

A SZOPTATÁS – VÉSZHELYZETBEN
ÉLETET MENT!  FELKÉSZÜLTÉL?
• Ha segítségre van szükség, kérje ki védô-

nôje tanácsát.
• Hasznos lehet az interneten az oktató

anyagot megnézni.
www.lll.hu; www.szoptatasportal.hu

Tomasevits Sándorné védônô

Karneválné Székely Erzsébet védônô

Az anyatej ünnepe
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A sokunk által várt Nyárbúcsúztató
Fesztivál idén sajnos egynaposra zsugoro-
dott. A  közel ezer ember, aki a másnapi
munkanap ellenére mégis eljött, jó hangu-
latban tölthette el a péntek estét. Gon-
doskodtak errôl a színvonalas fellépô
együttesek. Sajnos a meghirdetett három
napos programból csak a pénteki kerül-
hetett megrendezésre a szponzorcég által
vállalt támogatás elmaradása miatt. Ezzel a
ténnyel az önkormányzat a fesztivál kezdete
elôtt három nappal szembesült. E rövid idô
alatt kellett megteremtenünk a rendezvény
technikai és egyéb feltételeit. Önerôbôl
csak a pénteki programot tudtuk megvalósí-
tani. Akik emiatt csalódottak, megértésüket
kérjük, reméljük a jövôben nem kerül sor
hasonló helyzetre. Köszönet mindenkinek,
aki munkájával segített megvalósítani ezt a
rövid, de kellemes nyár végi napot.

Béres Gabriella

Nyárbúcsúztató Fesztivál helyett nyárbúcsúztató nap 

Idén 14. alkalommal indultunk útnak a
hittantáborba, ezúttal Surány helyett Cered-
re, tahitótfaluiak, szigetmonostoriak és
surányiak közösen. Itt is megtartottuk a
sátorozás hagyományát. Tamás atyának, a
helyi plébánosnak köszönhettük a szállás-
helyet, sôt a plébánia épületének haszná-
latát is. 

Megérkezésünk után a több, mint 50 fôs
gyerekseregbôl csapatokat alakítva indul-
tunk el felfedezni a szép természeti kör-
nyezetben fekvô határmenti falucskát. 

Közös programjainkon kicsik és nagyok

egyaránt megtalálhatták a nekik megfelelôt:
sokat kirándultunk, strandoltunk, kézmû-
veskedtünk és jókat játszottunk. Az esti tá-
bortüzeknél együtt énekeltünk, beszélget-
tünk, a kisebbek örömére éjszaka túráztunk
a közeli erdôben. A csoportok elôadásaik-
kal mindig meglepetést szereztek nekünk,
de a munkából is kivették részüket, moso-
gatni- és takarítanivaló mindig akadt bôven. 

Köszönjük Gellért atyának, Ági néninek,
Zsuzsa néninek, Lizi néninek, a szülôknek
és segítôknek, hogy ilyen sok éve örömmel
és kitartóan végzik ezt a fáradságos felada-
tot. Reméljük jövôre is együtt lehetünk
velük: Nóri, Kriszta, Matyi és Gábor.

Jövôre is várunk mindenkit! 

Hittantábor 2009 Zrínyi utcai óvodában

BÖLCSI-s
korosztály számára

CSALÁDI NAPKÖZI

szamocacsana@gmail.com

óvoda  
3-8 éves  gyermekek számára

szamocawaldorfovoda@gmail.com

Szamóca: 06-20-575-46-18

Tahitótfalu, Zrínyi u. 33/A

Nyitva: reggeltôl estig
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IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

--  áállllóó  ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm
--  ssvvééddmmaasssszzáázzss
--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  nnyyiirrookkmmaasssszzáázzss
--  ttaallppmmaasssszzáázzss

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

––  ffooggyyaasszzttááss
––  aallaakkffoorrmmáállááss
––  rráánnccttaallaannííttááss

••
SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  vveennddééggeeiinnkkeett!!

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

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott
szolgáltatások rendjérôl:

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

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

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

• Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász 
Hétfônként 13–17 óra között a következô napokon:
szeptember 21., október 19., november 23.,
december 21.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások ingyenesek és elôzetes

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

Visegrádi utazási irodába keresünk angolul jól
beszélô munkatársat.
Elvárások: önálló, kreatív munkavégzés.
Német nyelvtudás elônyt jelent.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal
Tel: 20-9686-566, e-mail: travel@bauerreisen.hu
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

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 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-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.

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

AAllaakkffoorrmmáállááss  ééss
cceelllluulliitt  kkeezzeellééss

EELLÉÉGGEEDDEETTLLEENN  AAZZ  AALLAAKKJJÁÁVVAALL??  IITTTT
AAZZ  IIDDÔÔ,,  HHOOGGYY  VVÁÁLLTTOOZZTTAASSSSOONN!!!!!!
••  JJööjjjjöönn  eell  aazz  IIRRIISSZZ  SSzzééppssééggsszzaalloonnbbaa  ééss
pprróóbbáálljjaa  kkii  aa  ffoorrrraaddaallmmiiaann  úújj  AALLAAKKFFOORRMMÁÁ--
LLÓÓ  ggééppüünnkkeett!!
••  GGééppüünnkk  eeggyy  RRÁÁDDIIÓÓFFRREEKKVVEENNCCIIÁÁSS
kkéésszzüülléékk,,  mmeellyy  aa  tteesstt  pprroobblléémmááss  tteerrüülleetteeiinn  ––
hhaass,,  kkaarr,,  ffeennéékk,,  ccoommbb,,  ccssííppôô,,  ddeerréékk,,  hháátt  ––  ffeell--
hhaallmmoozzóóddootttt  zzssíírrsseejjtteekkeett  ttáámmaaddjjaa  mmeegg..
••  AA  rrááddiióóffrreekkvveenncciiááss  iimmppuullzzuuss  hhaattáássáárraa  mmeeggiinndduull  aa  zzssíírrsseejjtteekk  ttéérr--
ffooggaattáánnaakk  ccssöökkkkeennééssee,,  aa  zzssíírrbboonnttááss..  AAzz  eellvváárrtt  eerreeddmméénnyy
eelléérrééssééhheezz  aa  kkeezzeellééss  lleezzáárráássaakkéénntt  aallkkaallmmaazznnii  kkeellll  eeggyy  nnyyiirrookkkkeerr--
iinnggéésstt  ffookkoozzóó  eelljjáárráásstt,,  mmeellyy  vváállaasszztthhaattóó::                                                                            

--  vváákkuuuummmmaasssszzáázzss                                                                
--  vvéérrppeezzssddííttôô  ppaakkoollááss
--  iinnffrraasszzaauunnaa  ((3300  ppeerrcc))  ffoorrmmáájjáábbaann                                        

••  EEzzeenn  eelljjáárráássookk  sseeggííttssééggéévveell  éérrjjüükk  eell  aa  ffeellllaazzííttootttt  ssaallaakkaannyyaaggookk
kkiijjuuttttaattáássáátt  aa  sszzeerrvveezzeettbbôôll..
••  KKeezzeellééssüünnkk  ffáájjddaalloommmmeenntteess,,  kkbb..  11  óórráátt  vveesszz  iiggéénnyybbee..
••  HHaattáássaa,,  eerreeddmméénnyyee::  aa  cceelllluulliittiisszz  llááttvváánnyyooss  jjaavvuulláássaa,,  ffeesszzeesseebbbb
ffeellsszzíínnûû  bbôôrr,,  kkaarrccssúúbbbb,,  aarráánnyyoossaabbbb  tteessttkkoonnttúúrrookk
••  BBéérrlleett  vváássáárrlláássaa  eesseettéénn  11  kkeezzeelléésstt  aajjáánnddéékkbbaa  aadduunnkk..                                
TToovváábbbbii  rréésszzlleetteekkrrôôll  ÉÉRRDDEEKKLLÔÔDDJJÖÖNN  mmuunnkkaattáárrssaaiinnkknnááll!!!!!!

Hirdetési díjak helyi

újságunkban 2009.

július 1-tôl

20 szóig apróhird. 2 400 Ft

1/16 oldal 2 970 Ft

1/8   oldal 4 480 Ft

1/4   oldal 8 780 Ft

1/2   oldal 17 810 Ft

egész oldal A/4-es 35 520 Ft

Az árak 25%-os Áfa-t tartal-

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

Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-
078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-
353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-
100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-
778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-
ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva:
hétfô–pént.: 8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton
8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-
19-ig, szombat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11,
péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés!
hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr.
Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô,
szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek
13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd
16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26.,
tel.: 387-046 • KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ –
Pest megyei Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12.,
III., tel.: 06 1 224-0600, fax: 06 1 224-0602 • KÖZJEGYZÔ –
dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763,
ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig •
MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@part-
mozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek:
8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-
597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-
381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási
kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.),
503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû),
503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda:
8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitót-
falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.:
hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént.
8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és
12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30;
csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva:
hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda,
csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent-
endre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent-
endre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu,
Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta Zsuzsana, tel.:
06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187,
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.:
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS
– tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától
• TERHES SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamák-
nak: hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12
csak CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG
– tel.: 105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda
13–16-ig, pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth
L. u. 30., tel.: 385-873, fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd
8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10,
egészséges csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ –
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796

Apróhirdetések

Tahitótfaluban német nyelv tanítás, korrepetálás.
06-70-587-5934

Pici tetôtéri lakás olcsón kiadó Tahitótfalun.
e-mail:bobita777@gmail.com

Eltartási szerzôdést kötne idôsgondozásban jártas gyermektelen házaspár, a
környéken élô idôs emberrel vagy házaspárral.
e-mail:rozmaring.rozmaring@gmail.com

Betakarításhoz 50 kg-os liszteszsákok eladók 10 Ft/db áron.
Barta István 06-30-9841-102

KISMAMA JÓGA és HATHA JÓGA tanfolyam indul a Faluházban szeptember 8-tól,
kedden és szombaton 9:00-10:30-ig. Érd.: Liptainé Székhelyi Fruzsina,
0620/2966000


