
Ha egy történelmi eseményrôl átfogó
képet szeretnénk kapni, nem elég magát
az eseményt vizsgálni. 1956. október 23-
ának forradalmi lendülete, a harc felválla-
lása szovjet birodalommal szemben mél-
tán a világtörténelem lapjaira emelte ha-
zánkat. De egy ilyen esemény nem a sem-
mibôl keletkezik, és nem is oda tér vissza.
2008-ban arról írtam, mi követte a forra-
dalom napjait: árulás, hazugság és ke-
gyetlen megtorlás. Most arra keresem a
választ, mi volt október 23-a elôtt, mi
keserítette és nyomorította el a leg-
endásan béketûrô magyar népet.

Honnan is kezdjük? Meddig nyúljunk
vissza a történelemben a miértek, az ok és
okozatok vizsgálatában? A második világ-
háború utáni demokratikus rendszer sárba
tiprása vagy a szovjet kommunista rend-

szer szolgai másolása? A Rákosit övezô sze-
mélyi kultusz gusztustalan túlkapásai vagy
az emberek mindennapjait is megnyo-
morító félelem? A kuláklisták vagy a be-
szolgáltatás? Az elcsalt kékcédulás válasz-
tás, vagy a Nagy Imre miniszterelnöksége
idején, 1953-ban megindult „emberarcú
szocializmus” utáni visszarendezôdés?
Melyiknek volt a forradalom kitörésében
nagyobb szerepe? Kiemelhetô-e valame-
lyik elem a Rákosi-rendszer bûnei közül?
És végül a legnehezebb kérdés: miért?
Miért történhetett meg ez velünk? Miért
tûrte a magyar nép? Miért vált valaki üldö-
zötté vagy üldözôvé? Mindezt összefoglal-
va mutatja be a kommunista diktatúra pok-
lának legsötétebb bugyra: Recsk. 

Folytatás a 6. oldalon

Faluház rendszeres programjai

hétfônként 18 ó: Ôszirózsa Nyugdíjas
Klub összejövetele.
érd.: Katonáné Nyírô Ágnes,
0620/2251773
kedd-szombat 9-10:30: Jóga és hatha
jóga tanfolyam
érd.: Liptainé Székhelyi Fruzsina,

0620/2966000
keddenként 18 ó: Bibliai beszélgetések
érd.: Néchlich Edit, 0630/5654660
csütörtökönként: Faluházi Esték
elôadássorozat
érd.: Glück Éva, 0630/5003550

Faluház programjai:

október 9. 18:00-21:00 EZ AZ A HÁZ !
– Alakuló diák klub elsô estéje a
Faluházban. Részletek a plakátokon.

Folytatás az 5. oldalon
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Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A remény esélye

1956

Szeptember 10-én rendes ülést tar-
tott a képviselô-testület, ahonnan
hiányzott Magyar Gábor és Wágner
Péter képviselô. Elsô napirendként
Gillich Péterné iskolaigazgató és
Csörginé Kemény Ildikó óvodavezetô
számolt be az iskola és az óvodák
oktatási évének indulásáról. A beszá-
molók meghallgatása után az óvoda-
vezetô kérésére a testület úgy határo-
zott, hogy egy fô pályakezdô óvónô
részére pályázatot ír ki a 2009-2010
tanévre. Ezután az önkormányzat 2009.
évi költségvetés I. félévi teljesítését
hagyta jóvá a testület a Gazdasági
Bizottság javaslatára.

Ezután Sajtos Sándor polgármester
adott tájékoztatást a zajló beruházások-
ról. A polgármesteri hivatal átépítésé-
nek határideje augusztus 31-én járt le.
A kivitelezô szeptember végére ígérte a
befejezést, addig is napi 50 ezer forint
kötbér terheli. Az útépítési (járda,
buszöböl, Nefelejcs utca, feltáró utak
szélesítése) beruházások határidôre 

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek
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Folytatás az 1. oldalról
elkészültek, melyek költsége nem lépte
túl a tervezettet. Iskola, óvoda, tornacsar-
nok esetében még nincs kifizetve a vég-
számla, közel 10 millió forint jólteljesítési
garanciára vissza van tartva. A Nefelejcs
utca építéséhez vállalt lakossági hozzá-
járulások ügyében hamarosan megkez-
dôdnek a szerzôdéskötések. Az Almásy
László utcai óvoda felújítására nyert pályá-
zati összeget még nem használtuk fel tel-
jes egészében. A megmaradt 3,7 millió
forintot szeretnénk átvinni 2010-re, eh-
hez szerzôdésmódosítást kezdeményez az
önkormányzat. Ellenkezô esetben decem-
ber 31-ig  vissza kell utalni. A Tildy Zoltán
híd Tahi felôli oldalánál a postánál és az
Ôsz utcánál megtörtént a hatósági bejárás
új gyalogátkelôhelyek kijelölése tárgyá-
ban.

A képviselô-testület új rendeletet alko-
tott a 12,5 tonna megengedett legna-
gyobb össztömeget meghaladó tehergép-
kocsik helyi közútra történô behajtásához
szükséges közútkezelôi hozzájárulás
kiadásáról. 

A gát-építési pályázaton elsô forduló-
ban nyertünk 30,868 millió forintot, me-
lyet a második forduló (beruházás) elôké-
szítésére fordíthatunk. Belterületi utak
építésére kiírt pályázaton ismét indul-
tunk: Rózsa u., Kertész u., Koós Károly u.,
Visegrádi u. esetében. Sajnos a Viola
utcára nem pályázhattunk, mert nem csat-
lakozik fôúthoz, ahogyan a kiírásban sze-
repelt. Év vége az elkészítési határidô,
döntés azután várható. A vállalkozó
visszalépése miatt elmaradt Nyárbúcsúz-
tató rendezvény szerzôdésében szereplô
kártérítésre (5   millió forint) az Önkor-
mányzat igényt tart. Ha a peren kívüli
egyezség nem vezet eredményre, akkor
bírósághoz fordul az önkormányzat. Ba-
ranyai Zoltánt bízta meg a testület ezzel
az üggyel. 

Tünde presszó kerthelyiség létesítési
kérelméhez a testület hozzájárult. Köz-
világítás fejlesztés ügyében a döntés ismét
elnapolva, megfelelô elôkészítés hiánya
miatt.

A „bikaistálló”-ban lévô utolsó résztulaj-
donát az önkormányzat a bérlônek egy-
millió forintért eladja.

A 2084/10 hrsz alatti zsákutcát a tes-
tület Benedetti Tiborné kérésére kivonta
a törzsvagyonból, zöldterületnek, hogy az
eladható legyen.

Oláh Lajosné konyhavezetô nyugdíjba
vonul december 31-gyel. Január 1-tôl új
élelmezésvezetôre és konyhavezetôre
lesz szükség. Jelentkezési határidô 2009.
október 15.

Szeptember 15-én rendkívüli testületi
ülést tartott a képviselô-testület, ahol nem
volt jelen Gaál Sándorné, Törökné Kele-
men Ildikó és Wágner Péter képviselô.
Tóth János jegyzôt az igazgatási-jogi elô-
adó helyettesítette. Fô napirend a „Pest
megyei település-központok fejlesztése –
kisléptékû megyei fejlesztések” pályáza-
ton való indulás volt. A pályázatot megis-
merve több lehetôség kínálkozott: a ko-
rábban megterveztetett és már elôzô
évben sikertelenül pályáztatott Faluház
megépítése, vagy a Hôsök terétôl (illetve
a Faluháztól) a polgármesteri hivatalig a
járdák ill. önkormányzati tulajdonú épü-
letek homlokzat ill. tetôzet felújítása.
Harmadik lehetôség, hogy nem pályá-
zunk. Ez utóbbit ki akarta zárni a testület,
mert ezt a pályázatot egyhamar nem írják
újra, ráadásul jelentôsen csökkent a lehet-
séges pályázók száma, hiszen már sok
település nyert ezen a pályázaton.
Hosszas vita után a testület úgy döntött,
hogy az idô rövidsége miatt (szeptember
30. a beadási határidô) a meglévô terve-
ket hasznosítva a Faluház beruházással in-
dul a pályázaton, hiszen a másik pályázati
lehetôséghez hiányoznak a tervek. A tes-
tület mindent mérlegelve (nyerhetô
összeg maximuma, rendelkezésre álló
saját tôke) úgy határozott, hogy maxi-
mum 45 millió forintot tud erre projektre
áldozni. Egyben felkérte Velev György
mûszaki ellenôrt, hogy aktualizálja a
pályázat várható költségeit.

Szeptember 21-én ismét rendkívüli
testületi ülést hívott össze Sajtos Sándor
polgármester, ahonnan Magyar Gábor és
Wágner Péter képviselôk hiányoztak. Az
egyebek mellett egyetlen napirendi pont
szerepelt: a „Pest megyei település-
központok fejlesztése – kisléptékû
megyei fejlesztések” pályázat folytatásáról
való döntés volt. Az elôzô testületi ülésen
döntött arról a képviselô-testület, hogy a
pályázaton való indulás elôtt megvizsgál-
tatja annak 2009. évre aktualizált bekerü-
lési költségét. Az ezzel a feladattal megbí-
zott mérnök a következô adatokat tette le
a képviselôk elé: a Faluház fôépületének
átépítése-bôvítése 113 millió, mellék-
épületek átépítése 31,3 millió, udvar, kert
kialakítása 11,3 millió és a faluház elôtti
útszakaszon parkoló és útépítés 37,6 mil-
lió forintba kerülne. Ez összesen 193,2
millió forint. Pályázni maximum 90 millió
forintra lehet, így a fennmaradó 103,2
millió forintot önrészként kellene hoz-
zátenni a településnek. Ekkora önrészt
nem vállalt fel a képviselôtestület, így
visszalépett a pályázaton való indulástól,
nem bízta meg a pályázatíró céget.

Egyebek között elôkerült Deák Mihály
ingatlanvásárlási kérelme, mellyel kapcso-

latosan nem változtatta meg korábbi
határozatát a testület, azaz piaci áron haj-
landó eladni a kérelmezô által megvásá-
rolni kívánt területet. Mivel a vevô újra
beadta azonos ajánlatát, helyszíni szemle
után ismét tárgyalja ügyét a testület. 

Az októberi megemlékezések és ünnep-
ségek idôpontjáról döntött a testület: a
23-i megemlékezést október 23-án tartja
meg a település. Október 3-án szüreti
mulatság, október 6-án a Hôsök terén az
aradi vértanúkról megemlékezés lesz.

Németh Istvánné az ingatlana és az
útburkolat közötti terület burkolási kérel-
mét a testület jóváhagyta. Ezúton fel-
hívjuk minden ingatlantulajdonos figyel-
mét arra, hogy az ingatlana elôtti járda ill.
közterület burkolása, parkosítása engedé-
ly köteles, melyet rajzi melléklettel együtt
a polgármesteri hivataltól kell kérni.

Sajtos Sándor polgármester javaslatára a
következô testületi ülés várható ideje:
2009. október 15., melyre továbbra is vá-
runk minden érdeklôdôt.

Szabó Judit

Önkormányzati hírek

Anyakönyvi hírek

2009. évben eddig született 22 fiú, 26
leány, összesen 48 gyermek
Megszülettem!
2009. augusztus 25-én, nevem: 

Szabados Mihály
2009. szeptember 07-én, nevem: 

Balla Piroska Csenge
2009. szeptember 08-án, nevem: Kenyó Júlia
2009. szeptember 09-én, nevem: 

Juhász Csenge
2009. szeptember 15-én, nevem: 

Teleki Pandora

Házasságot kötött 17 pár.

Az elmúlt idôszakban halottunk nem

volt.
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Sok tahitótfalui lakost érdekel, hogy

lesz-e valami végre a volt Vöröskô

étterem üresen álló területén? Ha végre

lesz valami, akkor mi? És hogy mit

jelent ez az újabb fejlesztési elképzelés

az önkormányzat számára, és mit jelen-

thet a falu életében? 

Számos új beruházással fejlôdött Tahi-
tótfalu az utóbbi hónapokban. Csak hogy
az iskola-felújítást, az útfelújításokat, az új
parkolót a Laki cukrászda elôtt, a Sport-
csarnok teljes tetôszerkezet cseréjét, a
Népház parkolójának és belsô udvarának
teljes felújítását, az óvodák részleges
felújítását, a buszmegállók kialakítását
említsem, a teljesség igénye nélkül. 

E nagyszámú fejlesztés egyik következô
eleme a Schell Üzletház beruházásának
megkezdése lesz. Mivel az elmúlt idôszak-
ban számos találgatás kapott szárnyra
ezzel kapcsolatosan, úgy gondoltam, itt az
ideje beszélni az adott helyzetrôl.

Tény, hogy sok munkát végeztünk az
elmúlt fél évben is, de hangsúlyoznom
kell, hogy ezeknek a valóban látványos
fejlesztéseknek az alapját Tahitótfalu
korábbi képviselô testülete fektette le
akkor, amikor hosszú távú, fejlesztés cent-
rikus, helyi határozatokat hozott.

A Schell üzletház létrejöttének törvényi
és jogi lehetôségét is a korábbi önkor-
mányzati képviselô testület döntése tette
lehetôvé még 2005-ben, amikor megalkot-
ta és elfogadta a Helyi Építési Szabályzatról
(HÉSZ) szóló rendeletet. E rendelet kihir-
detését, és elfogadását természetesen min-

den olyan hivatalos procedúra megelôzte,
mint például a lakossági tájékoztatás, a
közmeghallgatás.

E rendelet döntött arról is, hogy az egy-
kori Vöröskô étterem, ma üresen álló terü-
letén kereskedelmi, szolgáltató, vendéglá-
tó, vagy szálláshely szolgáltató épület kap-
hat a jövôben helyet.

Sajnos, az elmúlt években, bár sok
egyéb terv született, senki nem látott jó
lehetôséget a terület hasznosítására. Azaz
sok elképzelés felmerült, de egy sem a
helyi építési szabályban foglaltak szerinti.
Az egyik legerôsebb lobbi például ben-
zinkutat szeretett volna építeni a Vöröskô
helyén. Képzeljék el, hogy mutatott volna
a település egyik központjában egy
benzinkút!

Sokáig gazdátlan volt a terület, mígnem
2008-ban jelentkezett az önkormányzatnál
a Schell Sport Ingatlanhasznosító, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft. azzal az ajánlat-
tal, hogy egy üzletházat szeretnének fel-
építeni a területükre, és azt üzemeltetni.

Az ötlet, miután nem volt ellentétes, sôt
maximálisan azonos az önkormányzat által
korábban hozott határozatával, meg-
valósíthatónak látszott. Azonban a látvány-
tervek és a homlokzati látványterv nem
nyerte el a testület tetszését. Ezért arra
kértük a befektetôt, hogy a helyi építés-
ügyi bizottsággal és a fôépítésszel vegye
fel a kapcsolatot, és egy mindenki számára
elfogadható homlokzati tervet készít-
senek. Azt hiszem – ismerve az összes
látványtervet –, sikerült egy, a mai korhoz

igazodó, a település Tahi felôli oldalának
is megfelelô képet kialakítaniuk. A terv
olyan jól sikerült, hogy a testület el is
fogadta.

Egy üzletház, és a benne többek között
helyet kapó Tesco Express megépítésé-
nek igényét természetesen nem nekünk
kellett felmérni, mert nem mi vagyunk a
befektetôk. Ez az ô kockázatuk. Ha rosszul
mérték fel a lehetôségeket, akkor bele-
bukhatnak. És miután a terület nem az
önkormányzaté, és a befektetô a saját terü-
letén, a saját pénzén, de az önkormányzati
határozatoknak megfelelôen folytatja a
területe fejlesztését, nem is kérte a taná-
csunkat ebben a témában.

Az önkormányzat a Schell céggel tár-
gyalt az ajánlatról. Eközben üzleti megfon-
tolásból, a Schell cég több olyan lehetsé-
ges partnerrel tárgyalt, akik érdeklôdtek a
terület egy részének hasznosításáról.
Tudtommal folytak elôzetes megbeszé-
lések helyi vállalkozókkal is. Sôt, az érin-
tett vállalkozók kezdeményezésére az
önkormányzat is szervezett egy nyilvános
fórumot a vezetésemmel, ahol a helyi vál-
lalkozók és a beruházó találkoztak egy-
mással. Itt megismerhették részletesebben
is a fejlesztést az érdeklôdôk. 

Ilyen érdeklôdô volt a Tesco is. Tehát, a
Tesco, akár csak a helyi vállalkozók bár-
melyike is, nem az önkormányzat üzleti
partnere, hanem a Schell cégé, vele állhat-
nak szerzôdéses kapcsolatban. A mi befek-
tetôi partnerünk a Schell Kft.

Folytatás a 4. oldalon

Újabb vásárlási lehetôség Tahitótfaluban
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Folytatás a 3. oldalról
Szeretnék mindenkit megnyugtatni, aki

esetleg abban a tévedésben van, hogy
azon a területen egy Tesco hipermarket
lesz, hogy nem az lesz. Hogy mást ne
mondjak, ez egy nagyon kis terület egy
hagyományos Tesco számára.

A helyi lakosok, és a nyaralók is ponto-
san ismerik a területet, amely a Don Vito
étterem és a Coop üzletház között
helyezkedik el. Évek óta a települési ren-
dezvények idején, itt szokott pár kisebb
vidámparki egység helyet kapni.

Bárki a parkoló oldalán állva szemügyre
veszi ezt a területet, láthatja annak mére-
tét, és ennek a területnek is csak a felén,
mintegy 1200-1300 négyzetméteren lesz
csak egy Tesco Express. Ez, a Tesco
üzletházak legkisebb fajtája, töredéke egy
hiper- vagy szupermarketnek.

Itt szeretném megemlíteni a CBA-t is ab-
ban a vonatkozásban, hogy annak idején
velük is pont ugyan olyan megállapodást
kötöttünk a település rendezési szerzôdés
alapján, mint most a Schell céggel. A
napokban lefolytatott tárgyalásunkon az új
tulajdonos is biztosította az Önkormányza-
tot arról, hogy szeretné ezt a szerzôdést
megújítani, mivel a közeljövôben ô is
bôvíteni szeretne. Tervei szerint a CBA tel-
jesen új homlokzatot kapna, visszaidézve
az épület korábbi arculatát. 

A Tesco Express, vagy ahogy a helybe-
liek már becézik, a „minitesco” – ahogy
engem tájékoztattak –, a helyben lakók
mindennapi vásárlási igényeit hivatott
szolgálni. Talán kevesen tudhatják, hogy a
Tesco is aláírta a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium etikai kó-
dexét, és vállalta, hogy az általa forgalma-
zott alapvetô élelmiszerek 70-80%-a ma-

gyar termék. Így Tahitótfaluban továbbra
is nagyrészt magyar termékeket vásárol-
hatnak az itt lakók és a nyaralók.

Az biztos, hogy a meglévô, és majdan
épülô helyi üzletekkel folytatott árver-
senyben csak a lakosság járhat jól. Mi tu-

dunk olcsóbban, itt helyben vásárolni
mivel köztudott, hogy a Tesco az egyik
legolcsóbb üzletlánc, többségében ma-
gyar termékekkel.

Felmerült a kérdés hogy miként lehet
megoldani a parkolást a vásárlók számára.

Erre kétféle mód adódik. Az üzletház
területén is lesz parkolási lehetôség, de a
szemben lévô parkolóban is biztosít az
önkormányzat parkolási lehetôséget, a
vásárlás megkönnyítése érdekében. De
hozzá kell tegyem, végre egy olyan
üzletház is lesz Tahitótfaluban, amely alap-
ból rendelkezik saját parkolóval. 

A 11-es út túloldalán a nagyparkoló biz-
tosította hely csak egy másodlagos lehetô-
ség a vásárlók számára, alapesetben az
üzletház területén megoldott a parkolás. A
hídfô és környéke forgalmi rendjének ki-
alakítása pedig jelenleg már a közlekedési
hatóságnál, eljárási szakaszban van. Ez
hatósági kérdés, amely túlmutat az önkor-
mányzat hatáskörén.

Ez a megoldás, persze mindenképpen
érinti a hídfô területén lévô kisboltokat.

Bár ezekkel a boltokkal csak a jövô év
végéig van szerzôdésünk, mégis komoly
terveink vannak az érdekelt vállalkozók-
kal. Errôl majd késôbb, megfelelô idôpont-
ban adnék bôvebb tájékoztatást, elôzete-
sen csak annyit, hogy nem szeretné az

önkormányzat elengedni a kezüket. 

E terv elôkészítési szakaszban van, és
annyit azért elmondhatok róla, hogy az
elôzô önkormányzati testület elôkészítô
munkájának eredményeképpen a hídfô
mellett, annak idején, megvette az önkor-
mányzat a „Csereklye” házat, további
fejlesztési céllal, valamint a környezô
ingatlanokra elôvásárlási jogot jegyeztetett
be. Ezzel megteremtették a jogi alapját,
hogy a hídfô környékére egy komplex
fejlesztési tervet lehessen készíteni. Ennek
a tervnek lennének többek között részesei
a most kis boltokban árusító bérlôk is. Az
ô számukra is szeretnénk új területet biz-
tosítani, ahol magasabb szinten, ked-
vezôbb körülmények között folytathatnák
eddigi tevékenységüket. Egyelôre ennyit
tudok mondani, de hamarosan vissza-
térünk erre a témára is.

Mindezek a fejlesztések azt jelentik,
hogy szeretnénk a Duna két oldalán, egy
úgynevezett szolgáltatási küszöböt kialakí-
tani. Hagyományainknak megfelelôen, a
tótfalui részen a korábbi „falu-imázs”
megôrzésén dolgoznánk, míg a moder-
nebb, fôleg nyaralók lakta Tahi részen, az
úgynevezett „nyaraló-centrikus” arculatot
fejlesztenénk. Erre jó példa lehet a
szigeten az átalakuló CBA, míg Tahiban a
Schell üzletház fejlesztésének az arculata.

És, ha már itt tartunk, feltétlenül kikí-
vánkozik belôlem egy gondolat, amely a
lokálpatriotizmus és a haladó gondolkodás
egymás melletti megférésérôl szól.

Van egy képviselôtársam, akinek a háza,
történetesen a megépülô Schell üzletház
mögött van. Komoly dilemma elé került.
Neki is szavaznia kellett az önkormányzati

Újabb vásárlási lehetôség Tahitótfaluban
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ülésen, a céggel aláírandó szerzôdésrôl. És
a képviselôtársam, annak tudatában, hogy
a háza elé egy szolgáltatóház épül, korlá-
tozva elôle az eddigi panorámát és egyéb
kellemetlenségeket okozhat majd neki,
támogatólag megszavazta a szerzôdés
megkötését. Utána azzal indokolta a
jóváhagyását, hogy ô elsôsorban a falu
érdekeit nézte, és tudja, hogy mekkora
szüksége van az itt lakóknak az üzletház
nyújtotta szolgáltatásokra. Igazán nemes
cselekedet a mai világban. Ifj. Nagyházú
Miklósról beszélek, akinek a közösségi
gondolkodásmódja azt hiszem követendô
példa.

És itt tennék említést arról is, hogy a
tahitótfalusiak és a környéken lakók vásár-
lási problémáinak megoldásán túl, beszél-
nünk kell arról is, hogy milyen hasznot
jelent ez a beruházás a településnek?

Ez a kérdés egy összetettebb magyaráza-
tot igényel. Nekem, mint polgármester-
nek, valamint képviselôtársaimnak egy
kicsit átfogóbban kell látnunk a település
lehetôségeit. Ezek, a jelenlegi gazdasági
helyzetben nem igazán fényesek. Szeret-
ném a lakosokat tájékoztatni arról, hogy a
jelenlegi elvonások hogyan érintenek min-
ket.

Egy egyszerû fejszámolással kikalkulál-
ható: 

Az iparûzési adót 2010 második felétôl,

a jelenlegi kormányzati elképzelések
szerint az APEH fogja beszedni, a miénk
csak az lesz, amit visszautalnak belôle. Ez
várhatóan több millió mínuszt jelent a szá-
munkra. Az étkezési hozzájárulások nor-
matívájának csökkentése további 4 millió
mínusz. A Közoktatási Normatíva meg-
csonkítása újabb 8.5 millió Ft mínusz. Az
Igazgatási normatíva (az önkormányzat
mûködési támogatása) újabb mínusz
400.000 Ft. És még sorolhatnám, de ez is,
körülbelül 14 millió forint kiesést jelent az
önkormányzati bevételekbôl, éves szin-
ten.

Joggal merül fel a kérdés, hogy mibôl
pótolhatjuk a kiesett bevételeket? Nos, az
üzletház mûködésébôl befolyó iparûzési
és az ingatlan adó egy jó lehetôség erre.

És, ha már az adóbevételek csökkenésé-
nél tartunk, muszáj megjegyeznem, hogy
bár valamennyit fejlôdtünk az iparûzési
adók beszedésével, még mindig vannak
gondjaink. Például csak a tervezett
üzletház közvetlen környékén, a Honvéd
utcától a Postáig, a vállalkozásokat terhelô
adókból – amelyek összesen évente nem
érik el a 1,5 millió forintot –, idén jelenleg
még 1 millió forint nem is folyt be a
település kasszájába. 

Csak összehasonlítás képpen, az üzlet-
ház tervezett építményadója, éves szinten,
több mint egymillió forint. És akkor még

nem beszéltünk az iparûzési adóról, ami
további több millió forint. Nos, az
üzletház iparûzési adójából befolyó összeg
nagy része fedezni tudná az állami elvoná-
sok miatt kiesô részt. 

Másodikként említeném azokat a járu-
lékos fejlesztéseket, amelyek az üzletház
építésével kapcsolatosak. Túl azon, ame-
lyeket jogszabályok írnak elô az üzletház
számára, az önkormányzat is fellépett
speciális igényekkel, amelyek megvalósítá-
sának költségeit a beruházónak kell állnia.
Ez gyakorlatilag a Honvéd utcától a
Postáig a hídfô teljes felújítását jelenti.
Magunk között szólva nem kevés plusz
kiadást jelent a cégnek. De ezeket a
felújításokat az önkormányzat belátható
idôn belül, önerejébôl nem tudta volna
megcsinálni.

Azután itt a munkahelyteremtés lehe-
tôsége. Az elôzetes tervek szerint csak a
„minitesco” területen, a vezetôkön kívül,
mintegy húsz munkahely létesül. Ez egy
komoly lehetôség lesz, a munkahelyet
cserélni akaróknak, illetve a munkába állni
szándékozók számára.

És hogy mindez mibe került vagy kerül
az adófizetôknek és az önkormányzatnak?

Nos, egy fillérbe sem.

Dr. Sajtos Sándor polgármester

A focipálya gyepének megóvása érde-
kében hétköznapra lakattal le lett zárva az
összes oldalajtó, hogy ne ott járjanak
keresztül a gyalogosok, kerüljék meg azt.
Persze sokaknak nem tetszett, hogy meg-
fosztották ôket ettôl a kényelmes ösvény-
tôl. Azonban volt olyan is, aki levágta a la-
katokat, és erôszakkal hatolt be az ingat-
lanra. A községnek, a közösségnek oko-
zott vele kárt, és a gyepet sem tudjuk így
megóvni a kikopástól, hiába locsoljuk,
hiába áldozunk rá pénz és energiát.

A másik bosszúság – amirôl csak azok
tudnak, akik helyrehozták – a református
temetôbe történô szemetelés. Most már
odáig fajult a dolog, hogy állati tetemeket
visznek ki. Nejlonszatyorba kötve, a növé-
nyi hulladék alá rejtik a macska-, nyúl-,

baromfi tetemeket. 50 kg-nál kisebb állati
tetemet saját ingatlanon is el lehet hantol-
ni, nem kell hozzá egyéb hatóság sem. A
temetôbe nem való! Az ilyen cselekedet
bántó, kegyeletsértô. Sem a református
gyülekezet, sem annak gondnokának nem
feladata az elôbb-utóbb fertôzô állati tete-
mek eltakarítása.

Kérek mindenkit, hogy fokozottabban
vigyázzunk falunk tisztaságára. Ne fordít-
sunk hátat akkor, ha valaki levágja a láncot
a focipálya kapujáról, ha valaki állati
tetemet visz ki a temetôbe, vagy ha valaki
szemetet tesz a szelektív gyûjtôsziget
mellé vagy bele nem illôt az edényekbe. 

Sz. J.

Nem is apró bosszúságok

Közhírré tétetik: a
horányi piactéren az Úr
2009. esztendejének ok-
tóber 10-ik napján bol-
hapiac tartatik. Kéretik
elhozni minden régit s
újat, a házban s udvaron
összegyûlt felesleges tár-
gyat. Árulni asztalról és

gyékényrôl lehet, amennyiben a helypénz a
szigetmonostori Polgármesteri Hivatal
pénztárában befizettetett (240 Ft/nm2).

A pénztár nyitva vagyon: hétfô: 8-12, szer-
da: 8-12, péntek: 8-12

A további tájékoztatást pedig szívesen te-
lefonon adom: Horváth Tünde 30/240-0782

Bolhapiac
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A fák pompázatosra színezôdve levélszô-
nyeget terítenek elénk, a látvánnyal megkö-
szönve a gondoskodást, a hideg reggelek
csendessé válnak, a korai fagy szikrákká töri
a napsugarat. A beköszönô fázósabb idôk
közeledtével elôtérbe kerül az egészség-
megôrzô praktikák alkalmazása. Új, folya-
matosam alakváltó (mutálódó) vírusokkal
küzdünk világszerte, a kifejlesztett vakci-
nán túl minden háztartásnak megvan a ma-
ga csodaszere a kalapkúrától a gyógyfôze-
tekig. A betegséget jobban, esetleg lábon
(el)viselô edzett szervezetek, a kórságot el-
tûrni kénytelen páciensek (lat.:  patiens =
aki tûr) különbözôképpen viszonyulnak
saját egészségükhöz. A természetes módsz-
erek hívei egészséges étellel, természetes
gyógyszerekkel, szelídebb orvosságokkal
gyógyítják magukat. A szintetikus gyógysz-
ereket természetessel felváltani, az antibi-
otikumokat gyógyteákra cserélni azonban
nem elég. A biokertünkben sem elég, ha a
felszívódó rovarölô szereket „érintô” (kon-
takt) nikotinfôzetre cserélem, de egyébként

a zöldségemet nem táplálom megfelelôen,
túl sûrûn ültetem vagy vetem, akarva-
akaratlan legyengítem. Ha termésered-
ményemen úgy akarok javítani, hogy oldott
mûtrágya helyett oldott szerves trágyával
locsolom, ugyanúgy megbonthatom az
egyensúlyt, ugyanúgy laza szövetszerke-
zetû, kevésbé tárolható zöldséget takarítha-
tok be.

Mindezekre figyelve gondolatban számot
adhatunk az idei évrôl, tervezgethetjük a
jövô évet.

Kertünkben letakarítjuk az ágyásokat,
beforgatjuk a trágyát, a hantokat aprózás
nélkül bízzuk a télre. Így jóval több csa-
padékot tud megkötni a talaj, a fagy leve-
gôssé aprózza a rögöket tavaszra. Szór-
hatunk 10 dkg dolomitport (pl. kirostált
murvaliszt) ásás elôtt a talajra. Most van
ideje az egyéb, a talaj termôképességét
fokozó adalékok hozzáadásának is. (Alginit,
Zeolit stb.) A fertôzött növényi részeket tü-
zeljük el, ez ne kerüljön a komposztra.
Olyan helyre, ahol több évig maradhat,
vagy ahol egy kis segítség kell tarack ellen,
ültethetünk csicsókát. Kitûnô egészséges
étellé alakulhat, mire az asztalra kerül. „Tél
alá” vethetünk még petrezselymet, paszti-
nákot, spenótot. Palántázhatunk áttelelô

kelkáposztát, salátát. Ebben a hónapban
takaríthatjuk be a karfiolt, a brokkolit,
fejeskáposztát. Fóliával letakart alagútban,
vagy két letakart hosszanti sánc alatt nevel-
hetünk vitaminpótló petrezselymet egész
télen. A természetben barangolva, távol az
autóutaktól szedhetünk csipkebogyót, gyü-
mölcsét megtisztítva, mag nélkül illô
megszárítani 40°C alatti hômérsékleten. C-
vitamin forrásként kizárólag csak áztassuk
hideg vízben 4-6-órát. Levét is, húsát is
fogyaszthatjuk.

2009. Mindenszentek hava 

Nagy István, kertészmérnök

A Szigetmonostori Faluszépészeti Egylet
2009 október 17-én cserje és virág csere-
berét tart 9:00-12:00-ig Szigetmonostoron,
a Szabadság téren. Akinek növényei, virág-
magvai feleslegben vannak, hozza el ôket,
hogy gazdára lelhessenek. Kitelepülés in-
gyenes. Érd.: Szirony György, 0626/393026

Cserje és virág

csere-bere

Tahitótfalu Község Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a jelenlegi felsôoktatási hall-
gatók („A” típusú pályázat), illetve a fel-
sôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók
(„B” típusú pályázat) számára.

„A” típusú pályázat: A pályázatra azok
az önkormányzat területén állandó lakó-
hellyel rendelkezô, hátrányos szociális hely-
zetû felsôoktatási hallgatók jelentkezhet-
nek, akik a képzésre vonatkozó keretidôn
belül, teljes idejû (nappali tagozatos) alap-
fokozatot és szakképzettséget eredménye-
zô alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményezô mesterképzés-
ben, egységes, osztatlan képzésben, vagy
felsôfokú szakképzésben folytatják tanul-
mányaikat.

„B” típusú pályázat: A pályázatra azok
az önkormányzat területén állandó lakó-

hellyel rendelkezô, hátrányos szociális
helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves,
érettségi elôtt álló középiskolások; vagy

b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô,
felsôoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek;

és a 2010/2011. tanévtôl kezdôdôen fel-
sôoktatási intézmény keretében teljes idejû
(nappali tagozatos) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményezô alapképzésben,
egységes, osztatlan képzésben, vagy felsô-
fokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik 2010-ben elôször
nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe
és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben
ténylegesen megkezdik.

Benyújtási határidô: 2009. október 30.

Elbírálás: 2009. november 23-ig.
Részletes pályázati kiírás Tahitótfalu

honlapján (www.tahitotfalu.hu) és a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetôtábláján megte-
kinthetô, a szükséges nyomtatvánnyal
együtt a Titkárságon igényelhetô.

Internet cím: www.bursa.hu

Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat 2010

Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselô-testülete pályázatot hirdet közal-
kalmazotti jogviszonyban, 2010. 01. 01-tôl
élelmezésvezetô-konyhavezetôi állásra. 

Feltételek: 

– Min. középfokú végzettség, 
– Élelmezésvezetôi szakképesítés
– Magyar állampolgárság
– Büntetlenség
A pályázat beadásának határideje: 
2009. 10. 15.

Pályázat

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

Felhívás
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A tervezett tahitótfalui óvodák történetét
bemutató kiállításunk egyik megtalált fon-
tos dokumentumát szeretnénk megosztani
az olvasókkal.

A községi képviselôi jegyzôkönyvi be-
jegyzést eredeti helyesírással és formában
közöljük.

„3. hgy. 1947       szám
2126 kig. 1946

Tárgyaltatott: az elöljáróság elôterjeszté-
se állami óvoda létesítése iránt.

Az elöljáróság javasolja, hogy a község-
ben f. évi szept. hó 1-tôl kezdôdôleg állami
óvoda létesítessék. A község adjon ovoda-
helységet, megfelelô játszóteret és vállalja
az épület fenttartást és óvoda fûtését, taka-
rítását, viszont állami ovonô kinevezését
kérje, ennek, valamint a leendô dajka
személyi járandóságait az állam viselné.

Véghatározat

A képviselôtestület az elöljáróság javasla-
tát egyhangulag elfogadja és a községben
állami óvoda létesítését kimondja oly
értelemben, hogy a község add a tulajdon-
joga mellett alkalmas épületet megfelelô
telekkel óvoda céljára, az épület fenntartási
költségeket, valamint a fûtési kiadásokat
vállalja viszont a kinevezendô állami ovonô
és dajka személyi járandóságait az Állam
viselje.

Ovoda céljára kijelöli Tahitótfalun a
Felsô-utca hsz. alatt fekvô, valamikor már
hasonló célra használatra átadott lakház
ingatlanát.

Utasítjuk az elöljáróságot, hogy ebben az
ügyben a megvalósítás tekintetében szük-
séges intézkedéseket tedje meg és arra
törekedjen, hogy az állami óvoda f. évi
szept. 1 tôl mûködését megkezdhesse. 

Megokolás

A községben óvoda nincs ezzel szemben
az ovodás koru gyerekek száma tekintélyes.
Óvoda létesítését elsôrendû népi érdekek
kívánják

óEzen véghatározat közszemlére teendô
ki azzal, hogy ellene 15 nap alatt a vm. th.
kisgyûléshez címzendô, de az elöljáróság-
hoz benyujtandó fellebbezéssel lehet élni.”

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Elöljáróság 

elôterjesztése 

állami óvoda 

létesítése iránt

Folytatás az 1. oldalról

október 13. 16:00-17:30 MAGHÁZ -népi
gyermekjátszó elsô foglalkozása (ked-
denként). A foglalkozások ingyenesek.
Érd.: Kleszky Katalin, 0620/9866889

október 14. 18:00-21:00 DOBSZERDA-
alakuló dobkör elsô találkozása -
(szerdánként). Ingyenes. Érd.: Béres
Attila, 0630/9444002

Faluházi Esték elôadássorozat:

2009.10.01. 18:00 Elôadó: dr. Varga
Tibor (jogtörténész)
Téma: A Szent Korona zománcképeinek
elemzése II.

2009.10.08. 18:00 Elôadó: Virág László
Gábor (teológus, magyarságkutató)
Téma: A pálosok Boldogasszony tisztelete

2009.10.15. 18:00 Elôadó: Aradi Lajos
(piliskutató, újságíró)
Téma: Pálos kolostorok a Pilisben

2009.10.22. 18:00 Elôadó: Bunyevácz
Zsuzsa (író)
Téma: Szent Grál – Legendákba foglalt
magyar ôstörténet

2009.10.29. 18:00 Elôadó: Gál Péter
József (néprajzkutató, Tahitótfalu volt
mûvelôdésszervezôje)
Téma: A nép szívében élô Szent László
király

2009.11.05. 18:00 Elôadó: Kováts Ildikó
(kineziológus)
Téma: Betegségek lelki háttere – a kinezi-
ológus tanulságos esetei

Népház rendszeres programjai

kedd, csütörtök 17:30-18:30

Egészségmegôrzô gyógytorna
érd.: Kákonyiné Adorján Vera,
0620/5604065

kedd, csütörtök 15:30-16:15 Néptánc
tanítás iskolásoknak
érd.: Szabó Judit, 0630/3386806

szerda 16:30-18:00 Szabás-varrás tan-
folyam 
vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike, 06/26 385-
325, ingyenes

szerda 17:00-18:00 6-9 éves gyerekeknek
hastánc tanítás

18:00-19:00 9-14 éves gyerekeknek
hastánc tanítás
érd.: Tóth Evelyn, 0620/9291325

vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar próbája
érd.: Szabó Judit, 0630/3386806

Népház programjai

október 10. 14:00-17:00  Ruhabörze,
helypénz nincs
érd.: Szabó Judit, 0630/3386806

október 17. 10:00 Habakuk Bábszínház
bemutatja a Noé bárkája c. mesét

Októbertôl „Tini-torna” indítását tervez-
zük a Népházban, mellyel a hirtelen növe-
kedés, a mozgásszegénység okozta test-
tartási problémákat szeretnénk ellensúly-
ozni. E zenés kondi torna idôpontja: hétfô

15 óra. Elsô alkalom, okt. 5-én a Nép-

házban. Jelentkezés itt a helyszínen,
illetve az iskolában, a titkárságon.

A foglalkozásokat vezeti: Kákonyiné Ador-
ján Veronika gyógytornász. Érd.: 20 560
4065

Októberi programok

október 3. Szüreti Felvonulás

indulás: 10:00 Tahitótfalu, TSZ udvar elôl
érkezés: 11:00 Tahi, Fesztiválpark
útvonal: Fôtér – Béke út – Bajcsy
Zsilinszky út – Népház – Tildy Zoltán híd
– Tahi Fesztiválpark
11:00  Szüreti mûsor és Lovasbemutató
12:00 Fôzôverseny a Dézsma pincénél
19:00 Szüret Batyusbál. Jegyek 900 Ft-os
áron kaphatók.
Részletek a plakátokon.

október 6. 18:00 Hôsök tere: Emlékezés
az aradi vértanúkra, részletek a plaká-
tokon

október 10. XII. TAKI Kupa. 3D
vadászíjász versen, tábor helyszíne:
Pócsmegyer határában, az Oázis büfénél
részletek a honlapon: 
www.takise.gportal.hu

Tahitótfalu októberi programjai

Köszönjük id. Fábián Jánosnak, hogy a
TETA Hagyományôrzô Körének adomá-
nyozta a több, mint 100 éves vékát.

Köszönetnyilvánítás



Folytatás az 1. oldalról
Recsk község Heves megyében. 1950.

augusztusától 1953. szeptemberéig az
Államvédelmi Hatóság kényszermunkatá-
bora mûködött a település határában, a
Mátra északi részén, a Csákánykô hegy
lábánál.

A Rákosi korszak fontos jellemzôje az
engedetlenekkel és a vélt vagy valós ellen-
felekkel való leszámolás. Ennek érdeké-
ben a kommunista diktatúra egy olyan
rendszert mûködtetett, amely lényegében
az egész társadalmat rettegésben tartotta.
Magyarországon ennek elsôdleges eszkö-
ze a Belügyminisztériumnak az a külön-
leges területe volt, amelyet elôször ÁVO-
nak, majd 1948. szeptember 6-tól ÁVH-
nak neveztek Az államvédelmi hatóság
közremûködésével végrehajtott vizsgála-
tok után, 1950 ás 1953 között a bírósá-
gokon – többnyire koholt, azaz nem valós
vádak alapján – 390 ezer esetben született
elmarasztaló ítélet. Az elítéltek egy része
börtönökbe, másik része internáló- vagy
munkatáborokba került, melyek száma
1953-ra elérte a 100-at. Magyarországon a
kényszermunkát végzô rabok száma 1950-
ben 18.359 fô, 1951-ben 21.214 fô, 1952-
ben 35.039 fô volt. A leghírhedtebb
internáló tábor a recski kôbánya volt, ahol
a Magyar Államvédelmi Hatóság 1950
nyarán minden törvényes felhatalmazás
nélkül a szovjet gulag-táborok mintájára
büntetô jellegû kényszermunkatábort
létesített.

A mintegy három méter magas, a tábort
körülvevô, kettôs szögesdrótkerítés men-
tén álltak, egymástól ötven méternyire,
magas lábakon az ôrtornyok, míg a tábor
területén belül három, rendszerint gép-
puskával ellátott, magas-figyelô épült.
Ezeken körben forgatható reflektorok
voltak felszerelve. A tábort három eszten-
deig tartó fennállása alatt hermetikusan
elzárták a külvilágtól. A fogva tartottak
hozzátartozói – miután semmi hír nem
érkezett felôlük – meg voltak gyôzôdve
arról, hogy szeretteik már nem is élnek.

A kényszermunkatábor lakóinak létszá-
ma 1300 fô lehetett, melyben a magyar
társadalom szinte minden rétege képvisel-
tette magát. Hogyan lehetett Recskre
kerülni? 

Dr. Tóth Géza a Meterológiai Intézet
munkatársa azért került Recskre, mert
„egy meterológiai jelentésben bemondta,
hogy északkelet felôl súlyos viharfelhôk
közelednek hazánk felé. Arról fogalma
sem volt, hogy mikor ezt az idôjárás-jelen-
tést kiadta, egy szovjet páncéloshadosztály
érkezett be vonattal Magyarország terüle-
tére. Kárpáti Kamilt, a költôt tiltott határ-

átlépési kísérletért tartóztatták le 1949
májusában, mert középiskolás diákként
hivatalos kérvényt nyújtott be, hogy
Olaszországban képzômûvészetet tanul-
hasson. Györgyei Ferenc Aladárt végzett
mûvészettörténészként tartóztatták le
azzal a váddal, hogy De Gaule tábornok
kémje. Dr. Hoyos János Magyarországon
elsôként végzett sikeres csecsemôszívmû-
tétet 1948-ban. De mert nem volt hajlandó
belépni a pártba, kidobták a klinikáról.
1949 tavaszán azzal tartóztatták le, hogy
nyugati hatalmaknak kémkedett. Fazekas
Gyula paksi állatorvost bevitték az ÁVÓ-ra,
és állítólagos barátairól kérdezgették,
akiknek soha még nevét sem hallotta. Ezt
állhatatosan hangoztatta, mire három
hétig verték. Ekkor egy százados lépett a
kínzókamrába és kijelentette: sajnálatos
módon összetévesztették egy másik Faze-
kas Gyulával. Be kell látnia, hogy ilyen
állapotban nem engedhetik ki az utcára.
Igaz? És elküldte Recskre.

A recski kényszermunkatábor elsôsor-
ban fenyítô, büntetô intézmény volt, ahol
nem a munkateljesítmény, hanem a
munkát végzôk szenvedése volt a cél. A
kôbányában a munkaviszonyok majd
végig elviselhetetlenek voltak: a nyilván-
valóan erre kioktatott ÁVH-sok még a
legkönnyebbnek tetszô munkát is valósá-
gos emberkínzássá tudták varázsolni, a
gyakorlatba ültetve át az ÁVH iránymu-
tatását: „ne csak ôrizd, gyûlöld is”.

A kegyetlen munka mellé az elégtelen
élelmezés társult. Így vall errôl egy volt
rab: „Ma sem tudnám megmondani, mi
volt az elviselhetetlenebb Recsken: az
embertelen kényszermunka, az állandó
ütés-verés, vagy a tudatos, minden kép-
zeletet felülmúló éheztetés. Recsken nem
voltunk éhesek – ami végeredményben
elviselhetô jelenség –, hanem éheztünk:
nem a gyomrunk követelte az ételt,
hanem a kegyetlen munkával kiszipolyo-
zott sejtjeink ordítottak a nap huszonnégy
órájában az élelemért. A recski túlélésünk
példája – azoké, akik nem haltunk éhen –
meghazudtolja a biokémikusokat: számítá-
saik szerint az éveken keresztül nap
900–1000 kalória értékû élelmen végzett
nehéz testi munka valamennyiünket a
sírba kellett volna vigyen. Nemcsak csont-
ra-bôrre fogytunk le valamennyien, hanem
a fehérje- és vitaminhiány miatt különféle
betegségekbe estünk. Testünk tele volt
furunkulusokkal, gyulladt ínnyel, laza,
gyakran kihulló fogakkal vészeltünk át
hónapokat. Mindent elkövettünk, hogy
hiányos táplálkozásunkat pótoljuk: ellop-
tuk az ÁVH-soknak nevelt sertések mos-
lékját, a lovak abrakját, kiszedtünk a sze-

métbôl minden megehetô hulladékot.
Jóllehet tiltották és súlyos fogdabüntetés
járt érte, a tábor területén felkutattunk
minden gyomorba küldhetô növényt:
ettük a zsenge fenyôtûket, a sóskát, a ma-
dársóskát, a fiatal bükkhajtásokat C-vita-
min pótlásra, megettük a zöld, vagy félig
érett kökényt, vadkörtét, a vadrózsa szir-
mát. Voltak, akik nem tudtak ellenállni a
különféle gombáknak, egyik társunk bele
is halt. Akadt, aki jóízûen fogyasztotta el
az eleven csigát; másvalaki a kovácsmû-
hely tüzén félig pirított szalamandert, mó-
kust evett.”

Számosan éhen haltak, vagy az andezit-
bányában vesztették életüket, s volt, akit
az ôrök agyonlôttek. Sírjaikat a mai napig
nem sikerült megtalálni.

A recski kényszermunkatábornak még a
többi büntetôintézethez viszonyítva is,
büntetô jellege volt. De az ÁVH ezt a bün-
tetést is tudta fokozni. „Három napig,
éjjel-nappal vertek egy másik társunkkal
együtt felváltva az ÁVH-sok: ez volt az
egyetlen szórakozásuk. én kékre-zöldre
csépelve, zúzódásokkal megúsztam, a
másik, nálam gyengébb és idôsebb társam,
késôbb belehalt a verésbe. Igen gyakran
nem is büntetésként, hanem csupa szóra-
kozásként vertek bennünket az ôreink:
kedvenc idôtöltésük volt, versenyezni
egymással, melyikük tudja a kiszemelt
áldozatot egyetlen csapással leütni. Ez
igen sokuknak sikerült.”

Zárka volt a legenyhébb büntetés. A
sötétzárka tizenöt naptól kilencven napig
terjedt. Az internáltat egy kis helyiségbe
tették, ahol fél méter magasságban farúd
volt ülôkének. A különleges zárkának
beton medencéje volt, amelyben állandó-
an húsz centiméter magasan állt a víz. A
gúzsbakötés két órára szólt; éjjel hajtották
végre, mert nappal dolgozni kellett. Ennél
a büntetett két karját összekötötték, s
térdei alatt áthúzták. Végül egy botot dug-
tak a karjai és térdhajlása közé, majd oldalt
döntötték.

Egy valami azonban életet adott: a szel-
lem szabadságának hatalma a terror, a
zsarnokság, a butaság, gonoszság, s nem
kevésbé a gyenge test fölött. „Agyunkból
senki kivágni nem tudta az ott össze-
gyûjtött tudást, ismeretet. A legszörnyûbb
éheztetés, a szinte halálra dolgoztatás sem
tudta megakadályozni, hogy ezeket fel ne
idézzük, ismételjük, rendszerezzük, to-
vább ne adjuk. Esténként, halálfáradtan a
napi munka után, összegyûltünk valame-
lyikünk szalmazsákján s elôadást hallot-
tunk a magyar vagy a világirodalom egyik-
másik fejezetérôl, az atom világáról, a csil-
lagos ég csodáiról, a matematika, a filozó-
fia mélységeirôl. Ilyenkor lehullott rólunk
a rabruha, az ôreink, brigádvezetôink
pondrókká zsugorodtak, lepattant a lakat,
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kinyílt az ajtó leomlottak a szögesdrótk-
erítések, s mi szárnyaltunk a magasban, túl
a Mátra gerincén, a felhôk fölé, a szellem
világába.”

Sztálin halála (1953. március 5.) után, a
miniszterelnökké kinevezett Nagy Imre a
többi internálótáborral együtt a recski tá-
bort is megszüntette. A tábor egykor rabja,
Faludy György, önéletrajzi regényében így
jellemzi az 1953 szeptemberi szabadonbo-
csátások légkörét: „A Magyar Népköztársa-
ság nevében bocsánatot kérek öntôl azért
az igazságtalanságért, jogtalanságért és mél-
tatlanságért, melyet el kellett szenvednie.
…figyelmeztetett, hogy a törvény hatévi
fegyházbüntetést ír elô, amennyiben rabsá-
gunk körülményeirôl, helyérôl, okairól akár
bármit is elárultunk. Azzal a jó tanáccsal
szolgálhat, hogy a kérdezôsködôket jelent-
sük fel, közvetlen hozzátartozóinknak pe-
dig mondjuk, hogy tanulmányúton voltunk
a Szovjetunióban. Ismert jelszó volt: «Hall-
gatsz a sírig vagy te kerülsz sírba!»” Akik
túlélték a megpróbáltatásokat, szabadulá-
suk után vagy rendôri felügyelet alá kerül-
tek, vagy több évre börtönbe zárták ôket.
Az utóbbiak nagy része csak az 1956-os
forradalom során szabadult.

Az egykori munkatábort feloszlatása után
néhány esztendôvel lebontották. Az épüle-
teket, tornyokat és kerítéseket ledózerolták
a barakkok helyét befásították, és lénye-
gében semmi nem maradt meg belôlük. A
kommunista rezsim alatt a magyar hatósá-
gok mindvégig állították, hogy a recski
kényszermunkatábor sohasem létezett. 

1988-ban Kéri Kálmán elnökletével,
valamint Zimányi Tibor fôtitkárságával
megalakult a Recski Szövetség, mely a
pártállam bukása után kivívta a volt rabok
kárpótlását.

A kényszermunkatáborban töltött, soha-
sem feledhetô évek, valamint elhunyt
rabtársaik emlékének megôrzésére emlék-
mûvet állítottak, amelyet 1991 ôszén
Antall József néhai miniszterelnök avatott
fel. Ezt követôen a Szövetség emlékparkot
hozott létre a volt tábor helyén, melyet
1996-ban Göncz Árpád köztársasági elnök
adott át. Az emlékparkban a volt rabok
visszaemlékezései alapján kirakták a tábor
épületének alapjait, útjait. Felépült egy
valósághû barakk is, melyben kiállítás
található az összegyûjtött emlékekbôl.

Kell-e ehhez bármit hozzátenni? Kell,
sôt kötelességünk, hisz csak így válhat va-
lóra az emlékpark bejáratánál olvasható
gondolat: „Soha többé politikai diktatúrát
törvényesítô államot! Ez az utódok elkö-
telezettsége.”

E gondolat jegyében várunk szeretettel
mindenkit a két nyolcadik osztály nevé-
ben az ünnepi megemlékezésre 2009.
október 23-án a Sportcsarnokba.

Papp Judit, Vaczó Zoltán
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A következôkben a 89 éves vitéz J. Sza-
bó István gondolatait és emlékeit adjuk
közre, aki jelen volt az 1956-os forradalom
budapesti eseményein.

Aki elveszi a szabadságot, az zsarnok és
diktátor. Ez volt Sztálin és Rákosi. 1956
elhozta a tiszta szabadságot a magyar nép-
nek, mikor mindenki összefogott a bolse-
vista hatalom ellen. A hatalmas (Sztálin)
szobrot a Felvonulási téren a világ megvál-
tójának hihetted, mikor felnéztél rá. Mi
úgy döntöttünk, te Sztálin szobor, hogy le-
döntünk. Milliók megkeserítôje, te undok
pöffeszkedô óriás. A gonoszság jelképe.
Kieszelted a sok szenvedést, nem kímél-
ted közvetlen környezetedet se. Mi törté-
nik, ha ez a szennyáradat a fél világon átse-
per? A te uralmad alatt milliók haltak
éhen, s más milliók kerültek Szibériába.
De most már kötelet a nyakadba, ha
életedben nem sikerült, akkor most trak-
tor húzta drótkötél rántson a porba. De
nem dôl a fenevad. Hegesztô pisztolyt, s
vágjuk a csizmát kétfelé! Húzasd! S ledôl a
Szörnyeteg, szétreped a történelem szé-
gyene! Azt hitted, talán több száz évig
onnan nézel le a meggyötört szomorú
népre? Bár éreznéd, hogy darabolunk.
Nekiesnek a szorgos kezek, én három
darabot fûrészeltem le, egyenként egy-egy
kilósak. Vágtuk, vittük, ôrizgettük s rejte-
gettük több éven át. Ekkor nem volt vita,
csak egységes lelkesedés.

Most pár szó, mi mást is tettem Buda-
pesten. Mesterházi doktor, a körzeti orvos
kötszert illetve a kéz- és lábtörésekhez
síneket gyûjtött, amit fel kellett vinni a
fôvárosba. Szigetmonostori fiatal emberek
egy Tefu tehergépkocsin vagy tizenöten
jöttek, engem is fölvettek. Zászlót lobog-
tatva énekeltek, mikor elkezdték lôni a
kocsit. Lehasaltunk. A szörnyû eset után
két halott maradt, folyt a vér. Akik ránk
lôttek, már el is tûntek az erdôben. A
kocsi fordul vissza, én pedig könyörög-
tem, álljanak meg, én leszállok, nekem a
kötszert el kell vinnem Budapestre. Erre
azt mondták: de hát megtámadtak! Ha itt
ilyen meleg a helyzet, mi lehet Budapes-
ten? Jön egy másik teherkocsi. A faluban
élelemmel rakták meg, Cs. Budai István
megismer, kérdi mi volt itt. Alig tudok
beszélni. Hazamentem a családomhoz, a
kisfiam sír, édesanyám, feleségem sírva
könyörög: maradj itthon. De nekem
menni kell. Nekem vinni kell a kötszert.
Felteszem az egészségügyis vöröskeresz-
tes karszalagot. Elindulok, jön egy
személykocsi, ô is Pestre megy, felvesz.

Pesten kiszállok s irány az ORFI kórház.

Átadom egy orvosnak a kötszert, aki a
vöröskeresztes szalagra tekint, s azt kérdi:
tud segíteni? Igen, felelem, ezt csináltam a
honvédségnél is. Éjjelre egy ismerôsöm-
höz mentem pihenni, de másnap már a
Köztársaság téren vagyok. Akkor már
mély árkok voltak ott, a mélybôl hallat-
szott a szerszámok kopogása, késôbb már
gép is ásott. (Titkos alagutakat kerestek. A
szerk.) Nemsokára a körúton vagyok, az út
közepén nagy tûz lobog. Többen hordják
a tûzre egy nagy könyvkereskedés kom-
munista könyveit. Én is vittem a tûzre
néhányat. Mocskos ideológia, népeket fer-
tôz meg. 23 darab újságot vettem.

Több helyen dobozokban sok-sok rész-
vétpénz. Egy bajtárs szólít, kérlek ügyelj te
is a dobozokra, sok pénz van bennük. Egy
csöppke cigány kölyök a pénzbe markol,
mikor a bajtárs ráordít: apád küldött? Na-
gyon megijedt a gyerek.

Jönnek az oroszok, Kádár János behívta
ôket. Lövik Budapestet körbezárva. Százá-
val hevernek a halottak, bûz árad a hullák-
ból. Nyolcas stócokba vannak rakva, mint
az ölfa, várják, hogy valaki elszállítsa ôket.
Látom, mint dobálják teherautóra a tete-
meket. Megyek az utcákban, figyelem a
dobozokat. A vér meghûl bennem: jaj,
ilyet látni! Vagy tizenhat hulla lóg a vil-
lanyoszlopokon. Megrendülve állok. Ávó-
sok, magasrangú tisztek. A hasuk felhasít-
va, sok-sok százas betömve bôrük alá.
Magasan lógtak. Egy házaspár jön arra, a
nô fölnéz és összeesik. 

Gondolatok ’56-ról

Könyvtár (Tahitótfalu,

Béke út 14., tel: 385-716) 

nyitvatartása:

Hétfô: 1400–1800

Kedd: 800–1200

Szerda: 1400–1900

Csütörtök:   800–1200

Péntek:      1400–1800

Beteg embertársaink nevé-
ben kérjük Önt, vegyen részt
véradónapunkon !

A véradás helye: Tahitótfalu,
Népház, a véradás ideje: 2009. október 21.,
14-18 óra

Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját
feltétlen hozza magával!

Önzetlen segítségét minden beteg nevé-
ben köszönjük!

Október 21., véradás
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1998. augusztusában egy beszélgetés
során özv. Csörgi Sándorné ezeket így
foglalta össze:

– Amikor a menyasszony az esküvôi
menet élén ment az utcán, söprût dobtak
eléje. Ha átlépte, azt mondták, lusta asszony
lesz, ha fölvette s eldobta, fürge –
mondták az öregek,

– Úrvacsora osztáskor az ifjú anya nem
nyelte le a kenyeret, hanem hazavitte azt,
kisgyermeke szájába adta, hogy az minél
elôbb beszéljen,

– Luca napi szokás volt, hogy a tyúkok
ételét-italát egy, a tyúkól elôtt ledobott
hordóabroncsba tették, mondván, hogy
akkor a tyúkok egy helyre tojnak,

– Luca napkor fokhagymával bedörzsöl-
ték az istálló ajtót azért, hogy az állatok ne
betegedjenek meg,

– Ô és mások is, Luca napkor végig ge-
reblyézték az utcát a faluvégig, majd on-
nan hazáig, hogy a tyúkok sokat tojjanak,

– Nagypénteken a lányoknak szótalan
vízért kellett menniök a Dunára. Ha abban
mosdanak, szépek lesznek, a hajuk hosszú
lesz, egészségesek maradnak. Ilyenkor a
legények el-el állták a lányok útját. Ha a
lány szólt a legényhez, – amit azok sokszor
ki akartak erôszakolni – akkor nem lettek
szépek, stb. Szóval, nem volt szabad, hogy
a lány szóljon a legényhez,

– az elöljáróság 1900. október 31-én
döntött arról, mikor lehet bál? Kimondták,
hogy (feltehetôen a gyászos tûzvész miatt)
korlátozzák a táncmulatságokat. Évente
csak Újévkor, Húsvétkor, Pünkösdkor, az
új búza, és a farsang három napján
(Érdekes, hogy szüretkor nem.)

– Luca napkor a lányoknak almát kellett
tenniök a zsebükbe, s azt Karácsony elsô
napján, az utcaajtóban állva, meg kellett
enni. Amilyen nevû legény jött elôször
arra, olyan nevû lett várhatóan a lány férje,

– Régen a legények Húsvétkor nem csak
hogy vödörrel locsolták meg a lányokat,
de belemártották ôket a kút melletti itató-
vályúba is,

– Télen, tollfosztáskor, annak vége felé,
este 10 óra körül a legények bekukorékol-
tak a lányos házba. A háziasszony kiszólt,
megkérdezvén: mivel él az a madár?
Kaláccsal, mondták a legények. S ekkor a

házból adtak ki nekik sült pogácsát, aszalt
szilvát, süteményt.

Kiszólások, mondások: 
– a legjobb présház az volt – mondta id.

Nagyházú László –, amelyiknek a nap nem
sütött az ajtajára, (nyilván, mert akkor
mindig hûvös volt a pince)

– szüret elôtt a gazda legkedvesebb fiá-
nak, vagy szolgájának nem vették semmi
hasznát, (mert a présháznál szorgos-
kodott)

– ha a Duna „foltos”, nem lesz esô,

– ha Karácsony este alszél (déli) borzol-
ja a Dunát, várhatóan befagy,

– Hold töltekor nem szabad trágyát vin-
ni ki a határba, mert sok pata (cserebogár
lárva) lesz, ami elrágja a növény gyökerét,

– néhai Debreczeni Mihályné sokszor
mondta azt, hogy déli harangszókor nem
szabad kiindulni az udvarból, mert az bajt
hoz. A már befogott ló is állt és várt az
udvarban a harangszó végéig.

Ugye, milyen szép mind ez, ha talán
nem is mind maradéktalanul igaz, nemde?

Id. Nagyházú László emlékezete szerint
a falubeli férfiak ruhája így állt össze:

Vácról, vagy Esztergomból beszerzett ke-
ményszárú fekete csizma, magyar szabású
nadrág felhajtható ellenzôvel az elülsô
nyílás elôtt (mint a székelyeknél), fél, v. 3/4-
es mellény, alacsony tetejû kalap, a kabát is
feles v. 3/4-es volt. A nadrág zsinórozott.

A nôi viselet: fekete cipô, patent haris-
nya (az idôsebbek feketét, a fiatalok
fehéret viseltek), 3 alsó, egy felsô szoknya,
zsinórozott kacamajka bársonyból, berli-
ner, v. asztrakán kendô.

A kislányok rövid ujjú fehér blúzának
szára a váll és a könyök között szalaggal
átkötve, felette a piros mellényke, s a fe-
hér szoknya elôtt fehér kötényke, majd
fehér harisnya, fekete, pántos szandállal,
Csörgi Lídia és Juliska 30’-as évekbeli
fényképe szerint.

Néhai Nagyházú László (szül. 1904-)
visszaemlékezése: „Már a század 10-es
éveiben (1910-) is már csak hírbôl is-
mertük a bundát, a subát, a gubát, a szûrt.
Mi már felsô ruhának ellenzôs nadrágot,
pruszlikot, lajbit viseltünk. Az asszonyok
réklit és kacamajkát. Télen Beliner kendôt
és cugos cipôt. A lányok kendô nélkül,
hajadonfôvel jártak. Feledésbe ment a nôk

részérôl a níder, a férfiak részérôl a bajusz-
kötô. A vasallót nem ismerték, ráncos
szoknya volt a divat. Az asszonyok a
kötényt és a kendôt mángorban simítot-
ták. Az alsó ruha a gatya, ill. a pentô volt.
Ma már csak arra emlékezek, hogy az öreg
emberek jártak nyáron vászon gatyába és
mezitláb, télen pedig bundába, és csizmá-
ba, amit minden nap megcseréltek: a jobb
lábra valot a balra, másnap pedig vissza. Ez
volt a forgatos csizma. (Kétlábas) Késöbb
lett divatos a féllábas, hátul varrot csizma.
A csizmába kapcát huztak, a zoknit nem
ismerték. Már akkor megvolt ôse a for-
ronadrágnak, mert a férfiak igen szûk
nadrágot hordtak, tele volt zsinor diszités-
sel. Azt mondták, hogy a nadrág olyan
szük legyen, hogy a bolha sirjon alatta. A
fehérnemü vászon és gyolcs ing volt. Volt
azután pruszlik (mellény) és kabát (lajbi)
és nyáron kalap, télen pedig sipka.

A nôk viselete már változatosabb volt. A
lányok nem hordtak kendôt, addig volt
lány amig hajadonfövel járt, a hajukba
hosszu pántlikát fontak, egészen a derék-
igéröt. Az asszonyok a cipöbe harisnyát
hordtak, amit ök kötöttek. Hosszu szok-
nyát hordtak, nem sokat. Viseltek még
réklit és kacamajkát, télen nagy meleg
kendöt. Esökabát vagy kesztyü ismeretlen
volt. A „bugyogó” mint régi dolog sokat
változott. A neve is megkevesbedett, hát
még a mérete? Ajj-jaj... Még nem volt
demokrácia, és igy nem ismerhették a
legdemokratikussabb ruha darabot, a mell-
tartót. Mert ez a széthúzókat össze fogja és
egy irányba tartja. A csüggedôket felemeli
és a magasba tartja. Állandóan szolgál és
segit, és annyira szerény hogy látszani se
akar. Bár kezdték suttogni, hogy Pesten és
más városba az uri asszonyok már bugyo-
gót hordanak, de nem nagyon tudták hogy
az micsoda, és hogy hol bugyog, elöl vagy
hátul. Lenézték és csúfolták ezt a
ruhadarabot. Szégyen volt az, ha egy nöre
ráfogták hogy ilyet visel. Ha egy legény azt
mondta egy lánynak, hogy Maris megfo-
gom a …és megmondta hogy mit, és a
kezével félre nem érthetô mozdulatot tett,
akkor a lány odébb lépett, egyet nyikkan-
tott és azt mondta „te bolond hát már soha
nemlesz eszed”, jót nevettek, és ezzel
lezárult az ügy. De hogyha azt mondta
hogy bugyogó van rajtad, ennek nagy
harag lett a vége. Mert szörnyü sértés volt
azt állitani hogy egy tisztességes lány ilyet
visel. Az is igaz ugyan hogy soha egyetlen
egy lány se mondta azt hogy no gyere ide
és nézd meg, hogy nincsen rajtam.”           

G. Szalai István

Tahitótfalui szokások, hagyományok, mondások…
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Nap mint nap talál-
kozunk környeze-
tünkben olyan álla-
tokkal, melyek sorsa
a jóérzésû ember

számára szívszaggató látvány. 
A lesoványodott, utcákat járó, éhezô

kóbor kutyák vagy éppen a vemhesen
kirakott szuka, aki egy szamócatáblán
hozza világra hat kölykét, valaha mind
gazdásak voltak. A szelektív hulladékgyûj-
tôbe dobott alomnyi halálraítélt kölyök-
kutya- és macska; az autókból kidobott,
forgalmas fôúton szaladgáló szerencsét-
lenek, akik tán meggondolatlan karácso-
nyi ajándékként kezdték életüket, és
kerekek közt végzik; a megvert, megkín-
zott, erdôben magukra hagyott állatok, a
másfél méteres láncon élô loncsos ôrku-
tyák, akik nem érik el a vizestáljukat, és
naptól, széltôl védô kuckóról sem gondos-
kodtak számukra, vagy éppen a súlyosan
elhanyagolt, több kilós szôrköntös alatt
roskadó spánielek és társaik, mind arra
várnak, hogy valaki a segítségükre siessen.
Sajnos sokan hiába vártak…

Az állatkínzás bûncselekmény! Minden
magyar állampolgárnak nemcsak joga,
kötelessége is fellépni az állatkínzás ellen!

Ma Magyarországon az állatvédô szerve-
zetek többsége állami támogatás nélkül,
szûkös anyagi keretek között végzi mun-
káját, hivatását: az állatok mentését. A
menhelyek átlag 140 százalékos telített-
séggel mûködnek, miközben a felelôtlen
állattartók „jóvoltából” tömegével kerül-
nek utcára az újabb kutyák és születnek a
nemkívánt almok, a kóborkutyák követke-
zô nemzedéke… Ezért minden apró segít-

ség számít. Mindenki megtalálhatja a segít-
ségnek azt a módját, amelyet szívesen vé-
gez, legyen az állatvédô szervezet munká-
jában való részvétel, anyagi támogatás
vagy akár csak a saját környezetében na-
gyobb odafigyelés ezekre a kiszolgáltatott
kis életekre.

Nyugat-európai országokban nem okoz
problémát a kóbor állatok kérdése, mert
általánosan elterjedt az állatok ivartalaní-
tása és mikrochippel való megjelölése. 

Az ivartalanítással kapcsolatban számos
tévhit él a köztudatban. Ezek közül az
egyik az, hogy az egészség érdekében
legalább egyszer érdemes szülnie a szuka
kutyának, ennek azonban semmi orvosi
alapja nincs! Ezzel szemben kutatások
támasztják alá, hogy ha az ivartalanítás
még az elsô tüzelés, illetve az ivaréretté
válás elôtt (tehát kb. 6 hónapos korban)
megtörténik, nem alakul ki ivarszervi
daganat, illetve szukáknál méhgyulladás,
ezáltal kedvencünk egészségesebb, és
hosszabb életû lesz! Macskáknál minden
esetben ajánlott az ivartalanítás az elcsa-
vargás és a fertôzô betegségek megelôzése
miatt is. Sokan egy kölyköt szeretnének
megtartani kutyájuktól utódnak, de a
többi 6-8 kiskutyának nem biztos, hogy
találnak lelkiismeretes gazdát, a felnövô
nôstény kiskutyák azonban egy-két év
múlva fejenként újabb 6-8 kölyökkel
gyarapítják a reménytelen sorsú állatok
létszámát.

Az ivartalanítás ma már rutin mûtétnek
számít.

Sajnos ki kell mondanunk, hazánkban
ma sokkal több állat születik, mint
amennyinek jó gazdát lehet találni. A

kóbor kutyák és macskák többsége nem
kívánt szaporulatból származik!

A mikrochip egy modern egyedi azono-
sító eszköz, mely segítségével az állator-
vos pillanatok alatt azonosíthatja a talált
kutyát a nyak bôre alá ültetett rizsszemnél
is kisebb szövetbarát kapszulában kódolt
15 jegyû számsor alapján, amit egy állator-
vosi adatbázisban (www.petvetdata.hu)
tartanak nyilván a kutya gazdájának
elérhetôségével együtt. Így az elkóborolt
kedvenc akár órák alatt hazakerülhet ahe-
lyett, hogy autó ütné el vagy sintértelepre
kerülne. Sajnos hazánkban nem terjedt el
eddig kellôképpen a használata, de sze-
rencsére egyre több településen kötelezô-
vé teszik. A chip beültetésekor a kutya
nem érez nagyobb fájdalmat, mint egy
oltásnál, a gazdának egyszeri kiadás, keve-
sebbe kerül, mint egy veszettség és kom-
binált oltás. (Természetesen emellett
plusz biztonságot jelent, ha a kutya
nyakörvén jól olvashatóan szerepel a gazdi
telefonszáma!)

Ha felelôsen gondolkodunk, amikor egy
állatot veszünk magunkhoz és idôben
elvégeztetjük az ivartalanítását, chipezé-
sét, akkor még hosszú évekig élvezhetjük
kedvencünk társaságát, és bár talán nem is
tudatosan, de nagyon sokat tettünk az
állatvédelemért!

Október 4.-én Az állatok világnapja
alkalmából kutyás felvonulást tartunk
Szentendrén, ahova mindenkit szeretettel
várunk (találkozás 9,45-kor a Dunakanyar
parkolóban) .

www.arvacska.hu

Október 4. az Állatok Világnapja 

Gondolatok a felelôs állattartás jegyében 

Az elmúlt idôszakban
több fontos versenyen vet-

tek részt fogatversenyzôink.
Augusztus folyamán Gubacsi Gergô vett

részt Balatonlellén a bajnokság soron követ-
kezô versenyén. Díjhajtásban az elôkelô har-
madik helyen végzett, míg összetettben   ti-
zenegyedik lett. A fiatal lovaktól a jövôben
még nagy eredmények várhatóak.

A hónap végén Adonyban volt verseny,
ahol Fábián Csaba állt rajthoz. Az eredmény
díjhajtásban egy ötödik hely, míg összetett-
ben tizedik helyezés.

Szeptember elején Hetényegyháza pályá-
ján rendetek versenyt, amelyen Bodor Márk
és Bodor Ferenc vett részt. Márk díjhajtásban

negyedik, maratonban második és összetett-
ben harmadik lett. Bodor Ferenc akadályhaj-
tásban szerzett egy negyedik helyezést, míg
összetettben a kilencedik helyen végzett.  

Gubacsi Gergô fogata

Augusztus 19-23 között rendezték meg
Kecskeméten a XIII. kettesfogathajtó világ-
bajnokságot. Az indulók között kilenc mag-
yar volt a több mint hatvan fôs mezônyben.
Több egyéni világbajnok is indult, köztük a
Lázár testvérek. Díjhajtásban nem volt kima-
gasló magyar siker, míg maratonhajtásban
Lázár Zoltán második lett. Akadályhajtásban
Varga Péter lett az elsô, egyedüli hibátlan
hajtóként.

Összetettben és csapatban is a hollandok
nyerték az aranyérmet. A magyaroknak Lázár
Zoltán révén jutott egy bronz és a magyar
csapat ezüst érmet nyert.

Fábián Csaba 

TLSE

TLSE hírei



Október 13-án indítjuk a Magház népi
gyermekjátszót Tahitótfaluban, a Faluház-
ban.

Keddenként 16-17:30 között várjuk a 3-
8 éves kisgyermekeket és szüleiket a
közös játékra.

Kezdeményezésünk okáról és tevékeny-
ségünk céljáról néhány gondolat:

Logopédusként azt tapasztalom, hogy
évrôl-évre több kisgyermekkel „kell”
óvodás, kisiskolás korában külön fog-
lalkozásokra, játszóházba, fejlesztésre,
Nevelési Tanácsadóba járni. E jelenség
okait elemezve, munkatársammal egy na-
gyon kézenfekvô  magyarázatot találtunk.
A mai gyermekek máshogyan gyermekek,
mint a nagyszüleik, dédszüleik voltak.
Olyan készségeik, képességeik fejletlenek,
amelyeket régen természetes módon,
játékaikban, a ház körüli tevékenységeik
során észrevétlenül megszereztek és
begyakoroltak.

Egy példával szemléltetve: a régi idôk-
ben  a csecsemôket olyan bölcsôbe fektet-
ték, ami a  mestergerendára volt felfüg-
gesztve (ennek egyébként külön fontos
szerepe is volt), ahol minden pici lég-
mozgás meglengette a bölcsôt. Pelenkázás
alkalmával a babát többször forgatták
jobbra-balra, majd ott volt pl. a fateknô,

amibe bele lehetett  ülni és remekül  lehe-
tett benne hintázni, volt hintaló és ter-
mészetesen egyszerû hinta.

Manapság a rászoruló gyermekeknek
különbözô terápiák keretében, drága esz-
közökkel ingerlik az egyensúlyi rendszerét
melynek fejletlenségébôl tanulási és
egyéb problémák adódhatnak . 

Sorolhatnám a régi példákat, kezdve az
ölbéli  játékokkal, mondókákkal, lovagol-
tatókkal, majd a körjátékok, a néptánc, az
ugrálós, szalagos, gumis játékokkal, foly-
tatva egészen a kukorica morzsolás,  bab,
borsó, lencse válogatás, szövés, fonásig.

Ezeket a tevékenységeket szeretnénk a
gyermekeknek és szüleiknek „visszataní-
tani”.

A foglalkozásoknak a játékokon kívül
felvállalt célja, hogy az olyan rászoruló 3-8
éves gyermekeknek külön segítséget
nyújtsunk, akiknek ezt akár szüleik kérik,
akár mi kezdeményezzük.

A foglalkozások alkalmával segítô szak-
ember, Huba Judit fôiskolai adjunktus,
sokéves vizsgálói tapasztalattal nyújt segít-
séget a gyerekeknek és szüleiknek.

A foglalkozások ingyenesek. Adományt
az eszközeink beszerzésére elfogadunk.

Szeretettel várjuk a játszótársakat.
Kleszky Katalin, logopédus
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Minôségi 
gépi vakolás, 

esztrich betonozás!
Ingyenes felmérés és árajánlat készítés.

Várjuk érdeklôdését a

06-20-932-13-39-es telefonszámon!

A NYÁRI IDÔSZÁMÍTÁS VÉGE október
utolsó szombatjáról vasárnapra virradó
éjszaka, 3 óra. Az idôszámítás-váltást ha-
gyományosan az energiatakarékosság igé-
nyével indokolják. Maga a reform háborús
idôk szülötte. 1916-ban Amerikában vezet-
ték be elôször az alternatív – nyári – idô-
számítást. A praktikusnak tetszô ötletet
több európai állam, így Magyarország is
átvette. A két idôszámításos rendszer egé-
szen 1918-ig, a háború végéig hivatalban
maradt. 1919-ben azonban nyugdíjazták, s
csak 1941-ben vették elô újra. Akkor vi-
szont az órákat nem is engedték visszatek-
erni: 1942 szeptemberéig maradt a nyári
idôszámítás. 1943-ban és 1944-ben már
március végén, illetve április elején bekö-
szöntött az óra szerinti nyár, a következô
két évben viszont nem állították át az
idômérôt. 1947 és 1949 között megint
nyári-téli rend szerint forogtak a mutatók.
1950-tôl 1953-ig ismét csak egyféle (téli,
azaz normális) idôszámítás létezett. 1954-
tôl 1956-ig újra hozzáigazították az órákat
a Naphoz, azután egészen 1980-ig a hagyo-
mányos idôszámítás maradt érvényben.

1980 áprilisa óta élvezhetjük ismét az
óraigazítás örömeit. A legutóbbi reformra
1996-ban került sor: akkor – már az EU-
irányvonalnak megfelelôen – szeptember-
rôl október végére tolódott a téli idôszá-
mítás kezdete.

A nyári idôszámításról

Tort ülök az elillant évek
Szôlôhegyén s vidáman buggyan
Torkomon a szüreti ének. 

Ónos, csapó esôben ázom
S vörös-kék szôlôlevelekkel
Hajló fejem megkoronázom. 

Nézem a tépett venyigéket,
Hajtogatom részeg korsómat
S lassan, gôggel magasra lépek. 

A csúcson majd talán megállok,
Földhöz vágom a boros-korsót
S vidám jóéjszakát kivánok.

Ady Endre: Elillant 

évek szôlôhegyén

Amennyi könny van a szemekben,
Hulljon ki lassan, permetegben,
S elsírva mind, kezdd ujra még;
Siratni ôket nincs elég!
Nô, könnyeid peregjenek,
Mint szerte hulló gyöngyszemek.
S te férfi-szív, zord mint a kô,
Olvadj, ne szégyeld! Könny, elô!
Légy forrás, szirtbôl szökkenô.
Hulljon ki mind, gyász árjakint,
Amennyi könny van a szemekben!

Ahány fohászt szûl ember ajka,
A legnemesbbet fölsohajtva,
Mit a tusázó szív terem,
Mikor szent búja végtelen...
Fohász, a mélyek mélyibôl:
Értük szakadjon égre föl!
Istent, ha alszik, verje fel
A gyász s iszony regéivel!...
Vihar gyanánt zokogja el
E nap setét történetét
Ahány fohászt szûl ember ajka!

Ahány virágot kéz letéphet,
Még hervadatlant, ifjat, épet,
Díszitni a halált vele:
Jövel! tegyük kövükre le.
Mosolygó, szép menyasszony, add
Mirtusból font koszorudat.
Oltárra fûzött friss virág
Jer méltóbb helyre: fonjad át
Kilenc bitó talapzatát!
Itt haltak, itt! E helyre vidd
Ahány virágot kéz letéphet!

Amennyi villám van az égben,
Szülemlô rémes, vad sötétben,
Mikor a nemzô fergeteg
A bôsz felhôt csókolja meg
S nász-táncot jár a föld pora:
Sújtson le, mint nyíl zápora!
Ahány bakó, ahány cseléd
Az árulást szolgálja még:
Szakgassa, törje, zúzza szét!
Álljon e rút fajon boszút
Amennyi villám van az égben! 

Ábrányi Emil:

Október hatodikán

népi gyermekjátszó

Tahitótfaluban



���� �������	�
�
�������	
���������

Hirdetés2 0 0 9 .  O K T Ó B E R

1 3

Cserépkályha 
és kandallóépítés!

Vállalom cserép- és téglakályhák építését,
átrakását, felújítását, kandallóépítést

garanciával, rövid határidôvel!

Érdeklôdni:
Tóth Árpád, 06-30-248-3551  

Baba, gyermek
és felnôtt

RUHABÖRZE
szombat délután 14.00 és 17.00 óra között Tahitótfalu Népházban

(Bajcsy Zsilinszky utca, Tornacsarnok mellett) immár tizenegyedik

éve kerül megrendezésre a

Baba, gyermek és felnôtt RUHABÖRZE.

Itt szeretnénk helyet biztosítani a használt, de még jó állapotban

lévô ruhák, cipôk, játékok, gyermek használati tárgyak

árusítására–vásárlására, börzéjére.

Már nem
ÚJDONSÁG:

Vállaljuk a karitatív célokra szánt, még használható állapotban

lévô ruhanemûk, játékok begyûjtését, melyeket szétosztunk

a rászorulók közt.

Várjuk az eladni és vásárolni szándékozókat egyaránt.

Az adományként begyûjtött ruhanemûkbôl helyben, de csak a

börze utolsó órájában, 16.00 –17.00 óra között lehet válogatni,

és térítésmentesen hazavinni.
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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:
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

Fuvarozás,
rakodás!

8 tonnás, darus teherautóval fuvarozást,
rakodást vállalunk.

Daru: 10 méter
Emelhetô súly: 3 t – 830 kg-ig

Tel: 0620/519-19-49

Megnyitottunk!

Tahi, Szentendrei út 34. sz. alatt, jól megközelíthetô, akadály-
mentes épületben gyógytorna magánrendelés indult.

SZOLGÁLTATÁSOK:

- egyéni, és kiscsoportos gerinctorna /nemcsak nôknek!/
- McKenzie-féle állapotfelmérés és terápia
- csontritkulást megelôzô és kezelô gyógytorna
- komplex kezelések /TENS, gyógymasszázs, gyógytorna/
- balesetek, mûtétek utáni helyreállító fizioterápia
- ízületi problémák /kopás, gyulladás stb./ kezelése
- szülésre felkészítô kismamatorna
- egyénre szabott kondicionáló mozgásprogramok…

Bejelentkezés: Kákonyiné Adorján Veronika 
gyógytornász-fizioterapeuta, tel: 06 20 560 4065
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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.

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

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!!!!!!
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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
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Apróhirdetések

Pedikûr, lábápolás otthonában. Érdeklôdni: tel.: 06-20-621-4700.

A Blikk c. országos napilap és Szentendre Város
Önkormányzataközös pályázatot hirdet szentendrei

középiskolások részére „Legyél egy napra
sportújságíró!” címmel

A pályázat ideje alatt olyan újságírói alkotásokat várunk, amelyek a 2009-es év egy fontos és kiemel-
kedô eseményéhez kapcsolódnak. A pályázati felhívás minden 14. életévét betöltött iskolás számára
nyitott. A pályázat nyertese egy napra a Blikk Sportszerkesztôségének tagja lehet, tudósíthat egy
sporteseményrôl, és cikke jelenhet meg az országos napilapban.
A pályázatra beküldendô dokumentumok feltételei:

- Az írás terjedelme max. 30 sor, A/4-es formátumú papírra szövegszerkesztôvel gépelt doku-
mentum. A pályázatnak címet kell adni.

- A pályázó szentendrei középiskolás és betöltötte 14. életévét.
- A pályázat jeligés, a beküldött írással együtt egy kis borítékban kérjük elhelyezni a pontos nevet,

iskola nevét, korát, a pályázó postacímét, telefonszámát és email címét. A borítékra kérjük
feltüntetni: „Sportújságíró pályázat”.

Témaötletek:
A fociválogatott meccsei, a Debrecen BL-be jutása, Gyurta Dániel vb-aranya, Magyarok a jégkorong
vb-n, a szentendrei korfball csapat gyôzelme, szentendreiek sikere kézilabdában, kosárlabdában,
sakkban (bármilyen a pályázó számára fontos sportesemény). A pályamû lehet tudósítás, riport vagy
éppen egy személyes visszaemlékezés.
A pályázat értékelése
A pályamunkákat öttagú zsûri értékeli. A pályázat során egyetlen nyertest hirdetünk. A zsûri fenntart-
ja a jogot arra, hogy különdíjat, különdíjakat adjon ki.
A zsûri tagjai:
1. Dr. Dietz Ferenc, Szentendre Város polgármestere
2. Murányi Marcell, a Blikk fôszerkesztôje
3. Németh Attila, a Blikk sportrovatának vezetôje
4. Németh Erika, Szentendre és Vidéke felelôs szerkesztôje
5. Székely Bulcsú, olimpiai bajnok vízilabdázó

Díjak
1. helyezett

Egy adott napon a Blikk Sportszerkesztôségének tagja lehet, tudósíthat egy sporteseményrôl,
és cikke jelenhet meg az országos napilapban a BLIKK napilap felajánlásában

és egy 10 alkalomra szóló uszoda belépôt a Vizes Nyolcas Uszoda és Sportkomplexum felajánlásában
2. helyezett

egy 5 alkalomra szóló uszoda belépô a Vizes Nyolcas Uszoda és Sportkomplexum felajánlásában
3. helyezett

1 db sportruházat-szett a Cora Áruház felajánlásában

A pályázat kiírói az általuk megállapított szempontrendszer alapján bírálják el a pályamunkákat és
hirdetnek gyôztest. A zsûri tagjai kizárhatják azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tar-
talmi követelményeknek.

A pályázat beküldési határideje: 2009. október 16. 12.00 (Iktató)
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2009. október 29. (írásbeli értesítés kap minden pályázó)
A jelentkezés benyújtásának módja
A pályamunkákat nyomtatott és elektronikus formában (kammerer@ph.szentendre.hu) is várjuk a
2000 Szentendre, Városház tér 3. szám alatt található Iktatóban leadva.
A határidô után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.
További információ kérhetô: Kammerer Zsófia, kammerer@ph.szentendre.hu, 26/503-371.

Várunk minden olyan sporttal kapcsolatos írást, amely tartalmában, mondanivalójával 
illeszkedik a meghirdetett felhíváshoz.

Örömteli és sikeres pályázást kíván:
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

Támogatóink:


