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Tahitótfalu együtt segít!
Ezzel a jelmondattal kezdtük meg adománygyûjtésünket a vörösiszap-katasztrófa által érintett települések megsegítésére.
És valóban! A bajban össze tudtunk fogni,
félretéve a mindennapok ellentéteit és
együtt próbáltunk segíteni a katasztrófa áldozatainak. Együtt: civil szervezetek, önkormányzat, vállalkozók, magánszemé-

lyek, az egész falu! Szívet melengetô érzés
volt látni, tapasztalni azt a sok segítôkész
kezet, akik erejükhöz, lehetôségeikhez
mérten támogatták a helyi civil szervezetek kezdeményezését. Nem is lehet
kiemelni egyetlen személyt sem, hiszen
annyian voltak!
Folytatás a 7. oldalon
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Tahitótfalu novemberi
programjai
Faluház rendszeres programjai

Kéthetente szerdán (nov. 3. 17.)
18:00: Dobszerda-kézidob tanulás.
Vezeti: Béres Attila, +3630/944 4002
A foglalkozás ingyenes.

Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Katonáné Nyírô
Ágnes, +3620/225 1773

Csütörtök 15:30-17:30: Gyermek Képzômûvész Szakkör. Vezeti: Lengyel Rita,
+3620/547 5450

Kedd 17:30: Bibliai beszélgetések,
vezeti: Néhlich Edit, +3630/565 4660

Faluház egyéb programjai novemberben
Folytatás a 18. oldalon

Október 12-én megtartotta alakuló
ülését az újonnan megválasztott képviselôtestület, amelyet korelnökként dr.
Pálvölgyi Tamás vezetett. Karnevál Margit,
a Helyi Választási Bizottság elnöke elôtt
esküt tettek a megválasztott képviselôk és
a polgármester. Ezután Sajtos Sándor polgármester ismertette a programját.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzatot
a testület módosította az új testület létszámára igazítva, valamint a bizottságok
létszámát módosította, illetve beépítette
a már létezô Közbeszerzési Bizottságot.
Az SZMSZ felülvizsgálatát 6 hónapon
belül kell elvégeznie a testületnek.
A polgármester illetménye maradt a
maximálisan adható 483.100 Ft. (nettó
262.805 Ft), brutto 144.930 Ft (nettó
66.465 Ft) költségtérítés mellett.
Folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Alpolgármesternek Csörgô Mihályt választotta a testület. A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja bruttó
110 ezer forint maradt, mint eddig volt.
A testület megválasztotta az új bizottságokat:
Közbeszerzési Bizottság: dr. Pálvölgyi
Tamás (elnök), Szabó Judit, Kosztek
Imréné.
Gazdasági Bizottság: Gaál Sándorné
(elnök), Nagyházú Miklós, Schottner
Jánosné, Fekete Lászlóné, Karácsony
Ádám.
Szociális Bizottság: Schottner Jánosné
(elnök), dr. Pálvölgyi Tamás, Kubanek
István, Kepler Erzsébet, Rózsa Sándorné.
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság: Nagyházú Miklós (elnök),
Szabó Judit, Rédai Dávid, Billing Péter,
Gacsályiné Rédai Erika.
Kulturális Bizottság: Kubanek István
(elnök), Gaál Sándorné, Rédai Dávid,
Chambrené Rainer Gabriella, Karácsony
Ádám.
Monitoring Bizottság: Nagyházú Miklós
(elnök), Gaál Sándorné, Szabó Judit,
Chambrené Rainer Gabriella
Újság Szerkesztôbizottság: Almássy
Csaba (fôszerkesztô), Szabó Judit, Béres
Gabriella, Budai Mihály, Jüsztl Zsófia,
Karácsony Ádám, Sirkó-Németh Mariann.
Az október 21-én megtartott képviselôtestületi ülésen minden képviselô megjelent. Elsô napirendi pontként Sajtos
Sándor polgármester a „Tiszta udvar, rendes ház” pályázat díjazottjainak adta át az
elismerést. Gratulálunk G. Szalai Istvánnak, Dankovics Tímeának és Makkay Zoltánnénak!
Második napirend alatt, a két ülés között történt fontosabb eseményekrôl szá-

molt be polgármester úr, többek között a
megújított Dunakanyar-Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásról, amely 13 települést foglal magába. A
társulás elnöke ismét Dr. Dietz Ferenc,
Szentendre polgármestere, míg a két
elnökhelyettes Rogán László, Budakalász
polgármestere és Dr. Sajtos Sándor,
Tahitótfalu polgármestere lett.
Szóba került egy mezôgazdasági OKJ-s
szakképzés beindítása a szigeten, tahitótfalui központtal. Ennek kidolgozása elkezdôdött, s várható indulása 2011-tôl lehetséges.
Ezután tárgyalta a testület a település új
Környezetvédelmi Programját, mely a
Fôvárosi Önkormányzattal történô megállapodás alapját képezi. A vízbázisvédelmi
alapból várhatóan évi 20 millió forint
támogatást kap településünk a Környezetvédelmi Programban feltüntetett célok
megvalósítására. A végleges döntést az egy
hétre rá összehívott testületi ülésre
napolták.
A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság vállalja, hogy 3 fô
közmunkás részére 2010 október 01-tôl
2010 december 31-ig szakszerû mûvezetéssel munkalehetôséget biztosít. A KDVKÖVIZIG a Duna-part rendezését végzi el,
az Önkormányzattal együttmûködve.
A gátpályázat tervdokumentációi benyújtásra kerültek, elkészültek a területszámítások, értékbecslések.
Megújult a település honlapja. Most már
a rendszergazdán kívül a polgármesteri
hivatal vezetôi is hozzáféréssel rendelkeznek, így egyszerûbben felkerülhetnek
a dokumentumok a rendszerbe.
A testület döntött a Tahi nagyparkoló
teljes leaszfaltozásáról (településrendezési
szerzôdés alapján 1500 m2, további vállalásként 500 m2 és önkormányzati beruházásként 700 m2). Ezzel kapcsolatosan
meg kell oldani a parkolóban lévô üzlet-

ház csapadékvíz elvezetését is.
Az újonnan megépült utcák kapubejáróinak egységes leburkolásáról döntött a
testület, azaz ha valamely ingatlantulajdonos le szeretné burkolni a kapubejáróját, akkor azt szürke burkolattal,
szürke szegéllyel teheti és csakis a kapubejáró szélességében.
A testület döntött a hagyományos
Idôsek Napja megszervezésérôl, mely
december 9-én lesz 13.00 órakor a
Sportcsarnokban. A képviselôk döntöttek
arról is, hogy az 518 fô 70 éven felüli
tahitótfalui lakosnak idén is 5.000 Ft-ot
ajándékoz karácsonyra.
A testületi munka gördülékenyebbé
tétele miatt felmerült a szükségessége alap
laptopok beszerzésének.
Tervtanács létrehozása felôl döntött a
testület, a szigeti településekkel közösen.
A Schell üzletház kapcsán kötött településrendezési szerzôdést az ügyfél kérelmére a testület módosította: a hídfônél
lévô három középszigetben lévô közvilágítási lámpaoszlopok kiváltása helyett 500
m2-rel nagyobb parkolófelületet újít fel,
850 m2-nyi járdafelújítást végez és kiemelt
közvilágítást épít ki a gyalogátkelôknél és
a buszmegállóban.
A Magyar Posta azzal kereste meg az
Önkormányzatot, hogy véleményezze
azon tervét, mely szerint a jelenlegi két
postahivatalt összevonná, és Tahiban, az
új üzletházban egy akár szombaton is nyitva tartó új, korszerû postahivatalt hozna
létre. A kérdésben nem hozott állásfoglalást a testület. Elôbb megkérdezzük a
Magyar Postát, hogyha amellett dönt a
testület, hogy nem akar új összevont hivatalt, akkor milyen korszerûsítési, felújítási
tervei vannak a meglévôkkel. Eddig ez
irányú megkereséseink elôl mindig határozottan elzárkóztak.
Szabó Judit

Anyakönyvi hírek

Véradás Tahitótfaluban

2010-ben eddig született 19 fiú, 23 leány,
összesen 42 gyermek
Megszülettem!
2010. október 12-én, nevem: Bagi Kincsô Zonga
2010. október 16-án, nevem: Bágyi Bianka
2010. október 20-án, nevem: Borsos Csaba Péter
2010. október 26-án, nevem: Liptai Lili
Helyesbítés!
Elôzô számunkban tévesen jelen meg a név:
2010. szeptember 12-én, nevem: M. Dávid Gergely
Házasságot kötött 22 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Bese László, 85 éves, Vörösmarty u. 5.
Szabó Andrásné, 61 éves, Elekfy J. u. 6.
Csereklye Istvánné, 95 éves, Kossuth L. u. 25.
Ispán László, 86 éves, Bajcsy-Zs. u. 7.

Kedves Véradó!
Beteg embertársaink nevében kérjük Önt,
vegyen részt véradónapunkon !
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A véradás helye:
Tahitótfalu Népház (Bajcsy-Zs. út 2.)
A véradás ideje:
2010. november 26. (péntek)
14-17,30 óra
Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját
hozza magával!
Önzetlen segítségét minden beteg
nevében köszönjük!
Vöröskereszt, Szentendre

Tahitótfalu
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Önkormányzat

Községi Tájékoztató
2010. évi Önkormányzati Választás – Tahitótfalu, polgármesterválasztás eredménye
Név
DR. SAJTOS SÁNDOR
MOSONYI GYÖRGY

1.sz. választókörzet 2.sz. választókörzet 3.sz. választókörzet 4.sz. választókörzet
302
355
424
324
39
55
111
103

ÖSSZESEN
1405
308

2010. évi Önkormányzati Választás – Tahitótfalu, képviselôválasztás eredménye
Név
GAÁL SÁNDOR JÓZSEFNÉ
IFJ. CSÖRGÔ MIHÁLY
SCHOTTNER JÁNOSNÉ
NAGYHÁZÚ MIKLÓS
KUBANEK ISTVÁN
RÉDAI DÁVID
DR. PÁLVÖLGYI TAMÁS OLIVÉR
SZABÓ JUDIT ZSUZSANNA
KARÁCSONY ÁDÁM JÁNOS
SZEIBOLD PÉTER
ZAKARA ÁKOS ISTVÁN
KÓRÓDI LAJOS ISTVÁN
TÖRÖKNÉ KELEMEN ILDIKÓ
KOSZTEK IMRÉNÉ
CSORBA CSABA
LAKATOS ANDRÁS

1.sz. választókörzet 2.sz. választókörzet 3.sz. választókörzet 4.sz. választókörzet
255
265
300
220
259
244
301
204
210
229
299
191
202
200
274
172
172
229
181
164
138
141
187
188
110
112
215
206
152
124
200
166
121
141
205
145
56
101
199
192
67
98
180
193
68
127
178
148
135
100
160
115
76
82
174
118
127
75
97
82
60
57
113
51

ÖSSZESEN
1040
1008
929
848
746
654
643
642
612
548
538
521
510
450
381
281

Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
A polgármesteri beszámolómat azzal
szeretném kezdeni, hogy megköszönjem
támogató szavazataikat, és polgármesteri munkámat az Önök bizalmából
Tahitótfalu javára tovább folytathatom.
Hat korábbi képviselô továbbra is bizalmat kapott és két új képviselôtársammal
kiegészítve összesen nyolc képviselô
végzi munkáját. A bizottságok száma
megmaradt, de történt némi átalakulás,
mivel a közbeszerzési bizottság immár
az SZMSZ-ben is rögzített, fôállású
bizottsággá vált. A feladatok és a munka
mennyisége sok, de az alakuló és az elsô
munkaülés tapasztalatai alapján biztosíthatom Önöket, hogy támogató, jól
felkészült vezetôség tevékenykedik Tahitótfalu élén és minden erônkkel a falu
épülését és fejlôdését szolgáljuk majd,
ahogy tettük eddig is.

fogadták. A feszített határidô miatt gyakran
este 7-ig és hétvégén is zajlottak a munkák,
és a környék lakosai kávéval, levessel is
gyakran megkínálták a megfáradt
útépítôket. A Rózsa utca egyik lakójától
pedig kedves levelet kaptam, melyben
megköszönte az ott élôk nevében is, hogy
utcájuk végre kátyú és sármentes lett. Ez is
jelzi, hogy régen vártak már erre.
Új bútorok az iskolában
Augusztusban kaptunk értesítést, hogy
egy internetes szavazás alapján a Pollack
Mihály Általános és Zeneiskolánk „A
közösség szíve” (KÖSZI) programon 2 millió forint értékben nyert iskolafejlesztési

támogatást. A Procter&Gamble és a CBA
üzlethálózat közös programja minden
évben iskolákat, óvodákat és kórházakat
támogat olyan módon, hogy minden
általuk gyártott illetve forgalmazott termékbôl 30 forintot egy alapba helyez.
Ebben az évben 5 település összesen 10
millió forintot kapott, köztük Tahitótfalu
is. A bútorok leszállítása október végén
már megtörtént és november közepén egy
vidám, gyermekprogrammal egybekötött
átadóünnepségre kerül majd sor.
Posta
Az októberi elsô testületi ülés alkalmával
a napirendi pontok között szerepelt a

Földes utcák fejlesztése

Szeptember végén az ismételt közbeszerzési eljárás eredményeként az útpályázatunk kivitelezôi munkálataira kiválasztásra került az ÁR-LA Kft. Az építést 4 hét
alatt végezték el. A beruházás során új aszfaltburkolatot kapott a Visegrádi, a Rózsa, a
Kós Károly és a Kertész utca. A mûszaki
átadás október 25-én elkezdôdött, az avató
ünnepségre november 4-én került sor.
Köszönöm a lakosság támogató hozzáállását, ahogy a munkát végzô dolgozókat

Utolsó simítások a Rózsa utcán
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Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
tahitótfalui posták ügye. A Magyar Posta
évek óta építi le a kis forgalmú elavult
postahelyeket, a gazdaságos mûködtetéshez igazítva. Az elmúlt hetekben a Magyar
Posta Zrt. központi területi Igazgatósága
megkereste Önkormányzatunkat, hogy
támogatni tudjuk-e Tahiban épülô új
üzletházban egy kibôvített nyitvatartású és
szolgáltatású korszerû posta létrehozását.
A levél egyértelmûen nem rögzítette, hogy
mi történik ebben az esetben a szigeten
lévô postahivatallal. Arra azonban célzott,
hogy hatékony mûködéséhez igazítják
hálózati rendszerüket és ritka az a
település, ahol két posta üzemel. A 2010.
október 21-én tartott Képviselô-testületi
ülésen minden képviselô a szigeti posta
további mûködését tartotta támogathatónak. Ezzel együtt szükségesnek tûnik Tahi
településrészen egy korszerû hivatal kialakítása, különösen, ha figyelembe
vesszük a jelenlegi szolgáltatás körülményeit, színvonalát. A Képviselô-testület
ezzel kapcsolatos további döntéselôkészítô
munkáját 2010. október 28-án tartott
ülésén folytatja (a lapzárta a testületi ülés
elôtt történt).
Schell üzletház
Ahogy azt nap, mint nap tapasztalhatjuk,
a Schell üzletház építése nagy léptekben
halad elôre. A tél beállta elôtt tetô alá kerül
a két épület és a hideg hónapok alatt a
belsô munkálatok elvégzésével a nyitás
március elsô felében várható. A több, mint
egy éve húzódó jogviták és kivizsgálandó
lakossági bejelentések miatt az induláskor
kötött településfejlesztési szerzôdést a
beruházóval közösen módosítottuk, mivel
annak megvalósítása akár újabb egy évvel
is elodázhatja a fejlesztések megvalósulását. Több, nem látott mûszaki probléma jelentkezik a megvalósítás során.
Ennek egyik példája, hogy a megkapott
közmûtérképek nem felelnek meg a valóságnak. A minap pl. a locsoló rendszer
kiépítésekor a két aknánál 10 cm-re a felszín alatt magasfeszültségû vezeték húzódott. Mindezek alapján a beruházó a településfejlesztési szerzôdés egy fejlesztési
tételének elhagyását kérte, amely a hídfônél lévô elektromos hálózatra vonatkozott. Kompenzálásként felajánlotta, hogy a
vállalt 1500 m2 parkoló felújítást további
500 m2-el növeli, valamint a korábban rögzített tervezési szakaszhoz kapcsolódóan
további járdajavítást, szegélykô felújítást és
aszfaltozást végez kb. 850 m2 nagyságú
területen. A gyalogátkelôhelyeknél illetve
a budapesti irányba haladó Szentendrei úti
buszöbölnél kiemelt közvilágítást épít ki.
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Gát
A pályázat elsô fordulós elôkészítési szakaszában komoly elôrelépések történtek.
A nyár elejére vártuk ugyan az engedélyes
tervek elkészültét, de a szaktárca élén történt tavaszi váltás miatt idôbe telt, amíg a
végleges verzió megszületett. Ennek oka a
mértékadó árvízszint tekintetében a miniszteri állásfoglalás hiánya, valamint az
idôközben szükségessé vált talajmechanikai vizsgálatok eredményére való várakozás volt. Amint ezek az adatok rendelkezésre álltak, a tervezôk elkészítették a végleges terveket, amelyek már a végleges
szabályok szerinti megvalósítást alapozzák
meg. Szeptember végén a Közép-Duna-völgyi Vízügyi, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelôségre a projektben résztvevô vállalkozó cég beadta az Elôzetes Vizsgálati Dokumentációt, melynek
elbírálása 60 nap. November elejéig
észrevétel erre nem érkezett. A tervezôi
adatok alapján a területrendezési feladatok
is elkezdôdtek. A geodéziai felmérések
szerint elkészült a telkek megosztási terve,
és a mezôgazdasági értékbecslése. Ennek
figyelembevételével hamarosan az ügyvéd
vállalkozó megkezdi a telektulajdonosok
megkeresését az elôzetes megállapodások
megkötésére. Ezek a megállapodások akkor válnak szerzôdéssé, ha a második forduló is támogatást nyer. A tulajdonosok
kártalanítása majd ezután történik. Itt
emelnék ki egy példaértékû megnyilvánulást. Egyik helyi lakosunk a gát
megépítésének segítéséhez felajánlotta az
Önkormányzat számára saját ingatlanát
csereterületként a nyomvonalon érintett
ingatlantulajdonosok számára, amennyiben szükséges lesz a kivitelezési szakaszban. Nagyon köszönöm neki, hogy nagylelkûségével támogatja ennek a mindannyiunk számára fontos védmûnek a
megépítést.
KDV-KÖVIZIG megállapodás
Október 1-i hatállyal az Önkormányzat
megállapodást írt alá a Közép-Duna-Völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal 3 fô részére közcélú munka végzésére.
A feladat a KDV-KÖVIZIG kezelésében
lévô védmûvek és tartozékainak fenntartása. Az aláírt megállapodás lehetôséget
teremt arra, hogy az elmúlt évben megkezdett veszélyes és uszadékfák gyûjtésére
be tudjuk vonni Tahitótfalu lakosságát. Így,
akik részt kívánnak venni a munkában,
azoknak téli tüzelésre alkalmas fa gyûjtésére nyílik lehetôség. Terveink szerint
ezt az akciót november 11-12-13-án tartjuk,
abban az esetben, ha az árterület kellô

mértékben kiszárad vagy kifagy. Errôl
folyamatos tájékoztatást adunk a lakosság
részére.
Mi lesz a Nefelejcs utcával? Bontunk
vagy marad így?
2008-ban pályázatot adtunk be Tahitótfalu belterületi útjainak fejlesztésére.
Ebben a pályázatban szerepelt a Nefelejcs,
a Viola, a Visegrádi, Rózsa, Kós Károly és
Kertész utcák megépítése. Forráshiány
miatt a pályázatot elutasították. Ekkor lakossági kezdeményezésre szervezô munka
indult annak érdekében, hogy megfelelô
támogatási szándék esetén a település
önerôbôl megépíti a fenti utcákat. Az
elôkészítô munka során a Nefelejcs utca
lakói vonatkozásában jött össze annyi
támogatás, hogy 2009-ben megkezdtük és
befejeztük a Nefelejcs utca építését és a
felszíni csapadékvíz-elvezetô rendszer
kiépítését. Az út átadása után nem sokkal
egy ingatlan tulajdonosai bejelentést tettek
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Középmagyarországi Regionális Igazgatóságánál
majd a Közép-Duna-völgyi Környzetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôségnél. Hosszadalmas hatósági eljárások, feljegyzések, levelezések, szakvélemények, kiegészítô tervek készültek és
bejárások zajlottak le, majd 2010 júniusában a Nemzeti Közlekedési Hatóság a
Nefelejcs utca fennmaradását engedélyezte. Ezt követôen ismételt fordulatként
a fent említett ingatlantulajdonosok fellebbeztek. 2010. október 20-án a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Központi Hivatalától
kapott levélben az áll, hogy a 2010. június
24-én kelt I. fokú határozatot megváltoztatta, miszerint „a Tahitótfalu, Nefelejcs utca
fennmaradására az engedélyt nem adom
meg”. Jelen pillanatban a Képviselôtestületnek meg kell vizsgálnia minden
olyan körülményt, amely megoldáshoz
vezethet. Sajnáljuk, hogy ennyi energiát
kell fordítanunk erre a kérdésre, hiszen a
2010 májusában történt rendkívüli esôzések során magam és képviselôtársaim is
(több esetben éjszaka) meggyôzôdhettek
arról, hogy a kialakított csapadékvíz
elvezetô rendszer a szélsôséges körülmények ellenére is jól mûködött. Csak
emlékeztetôül, ebben az idôben több,
mint 5 millió forintos kár keletkezett Tahi
településrészen a rendkívüli esôzések
következében, amelyre vis maior pályázatot adtunk be. E kár a Tormaréti utcákat,
így a Nefelejcs utcát nem érintette. A dolgunk egy lehet, keressük a megoldást a
vonatkozó hatósági rendelkezések és a
Magyar Jogrendszer adta lehetôségekhez
igazodva.
Dr. Sajtos Sándor
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Mesterségük mûvészei – mûvészetük mesterei
Ebben a sorozatban a Tahitótfaluban
élô és alkotó kézmûves mestereket, iparmûvészeket és képzômûvészeket szeretném bemutatni. Tevékenységük sokak
számára már ismertté válhatott egy-egy
kiállítás, alkotótábor vagy kézmûves
vásár során.
György Károly, amatôr festô

György Károly aquarelljeivel, olajfestményeivel az „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozaton hamarosan találkozhatunk a katolikus hittanteremben megrendezésre kerülô kiállításon. Ismerôs tájakat,
hangulatokat láthatunk képein, olyan szépségeket, melyeket már sokszor láttunk
vagy épp elrohanva mellettük, észre sem
vettünk. Károly soha nem tanult festeni,
számára a festés kikapcsolódás, harmónia,
az egyensúly helyreállítása.
– Mindig kikapcsolódásnak tekintette
az alkotást vagy voltak komolyabb tervei a mûvészet terén?
– Már kisiskolás koromban szívesen rajzoltam. A növénytan és földrajz füzetem
körbejárt az egész iskolán, hogy példát mutasson a többi gyereknek. Gimnáziumban
bíztattak tanáraim, hogy tanuljam tovább a
festészetet. Közben megismerkedtem a
teniszsport szépségével, a versenyek izgalmával. Egyre több edzés, egyre több
versenyzés következett az ország, majd a
világ különbözô városaiban. Úgyhogy a tervezett iparmûvészeti fôiskolai tanulmányok helyett teniszversenyzôi karrier
kezdôdött.
– A versenysport mellett volt ideje festegetni?
– Amikor már edzôként dolgoztam Németországban, akkor kezdtem megvalósítani régi álmomat, elkezdtem megfesteni
az utazások során készített rengeteg vázlatot. Tájakat, épületeket, magyar motívumokat festettem. Az egyik klubban rendeztem egy kiállítást és legnagyobb meglepetésemre a kiállítás végére majdnem az
összes képemet megvették. Azokat a képeket, amiket én csak kikapcsolódásképpen festettem. Alkotás közben elfelejtet-

tem minden gondot, feszültséget. A családnak rendszeresen festek ajándékba. Jobban
örülnek a képeimnek, mint a
vett tárgyaknak, mert benne
vannak a gondolataim és egy
nagyfokú szeretet energia,
hiszen nekik készítem ôket.
– Ahogy nézem a képeit,
az utóbbi idôszakában sokkal nyugodtabb színeket
használ és más a képek kisugárzása is.
-Mint edzô, foglalkoztatott a
téma, hogy hogyan lehet fejleszteni a teljesítményt. Nem
csak technikával, fizikai felkészültséggel. Nagyon fontos a
táplálkozás is. Már az óvodában oktatni
kéne, hogyan mûködik az ember. Ehelyett
hagyjuk magunkat becsapni, lassú öngyilkosságot folytatunk. Isten ezt a templomot, a testünket azért adta, hogy ápoljuk,
óvjuk, mi mégis rongáljuk. Áttértem a vegetáriánus táplálkozásra, mert megfigyeltem, hogy a fizikai teljesítményem sokkal
jobb, ha húsmentesen étkezem. Azóta nincsenek agresszív gondolataim, elmúltak a
félelmeim. Képeimen is látszik a belsô változás. A színek használatában, a motivációban, a képszerkesztésben. Azóta a szépséget, a harmóniát próbálom hangsúlyozni a
képeken.
– Tahitótfalu és környéke több képen
megjelenik. Ön nem helybéli. Mikor és
hogyan talált rá falunkra?
– Székely származású vagyok, családom
Csíkrákosból való. Három éves koromig az
Olt partján, a Hargita aljában nevelkedtem,
aztán átköltöztünk Magyarországra, Budapestre. Tahitótfalut már régóta ismertem,
sokat jártunk errefelé kirándulni, horgász-

ni. 1999-ben, Németországból hazaköltözve települtünk le itt a faluban, valójában
gyermekeim választása alapján. A Föld szív
csakrájának, a Pilisnek a közelsége vonzotta ide ôket. A vonzás törvénye mûködött
most is, mint mindig.
– Kifejtené ezt a gondolatot bôvebben?
– Amilyen gondolatok, vágyak foglalkoztatnak nap, mint nap, az valósul meg. Ha
szép és jó gondolatok, akkor azokat teremted meg magadnak, ha rossz, csúf, negatív gondolatok, félelmek, irigység,
bosszú, agresszió, akkor azt kapod meg:
amit kisugárzol magadból.
Amióta itt élünk Tahitótfaluban, csupa
kedves, jó szándékú, barátságos, segítôkész emberrel találkozunk. Nem véletlen,
hogy ennyi pozitív energiát, szeretet energiát sugárzó színész, zenész, képzômûvész,
természetgyógyász, orvos, a közjóért, a rászorulók megsegítéséért tettre kész ember
él Tahitótfaluban.
Isten áldja meg Tahitótfalut…és az egész
Kárpát-medencét!
Béres Gabriella
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„Szólít a szülôföld - most és mindörökké..”
Részletek az október 16-i felolvasó estbôl
Lelki-szellemi utazást tettünk a leszakított területeken – megerôsítvén önmagunkat abbéli tudatunkban, hogy mi a
haza, a magyar, a székely, a föld-szülôföld,
a magyar nyelv, s minden országjárást a
hiánycikk, a reményre történô idézetek
zártak. Ebben a sorrendben tehát: „
Tudjátok-e mi a haza? Mindnyájunknak
szent bölcsôje, Ôseinknek pihentetô, Szép
virágos temetôje, Mindnyájunknak édes
anyja, Híven ölel kebelére… Érte éljünk,
ha kell haljunk! Áldás minden porszemére” (A haza. Pósa L.)
A magyarról: „Szótlanul hordozzuk vállunkon a sorsot…magyar voltunkon nem
lelkesülünk, nem is félünk tôle. Csak hordjuk magunkban becsülettel és csöndben…megtanultuk, hogy minden vihar
után kisüt a nap…levesszük kalapunkat a
kitisztult égboltozat elôtt…elôvesszük
újra az ekét, s csöndes hittel beállunk újra
a barázdába. Így, mindig csak így, ezer év

óta….álltunk mozdulatlanul a zsoltár
szavaiba kapaszkodva…álltunk a zsoltár
árnyéka alatt…és magyarok maradtunk.”
(Wass A. Zsoltár és trombitaszó)
A székelyek: „Az élet sasmadarai voltak,
kik ott fészkeltek a Kárpátok ormain.
Szikláknak, fûnek, fának testvérei és a föld
ereje átömlött testükbe. A fenyvesek
fiai…a munka himnusza volt minden mozdulatuk. Most csüggedtek, szárnyaszegettek…(Nyírô J. Isten igájában)
A föld-szülôföld: „…a föld és ember
összetartozik…egyének, családok és nemzetek sorsát súlyos horgonyláncok tarják
lekötve a földhöz s aki ezt a láncot eloldja,
azt úgy elsodorja valami, mintha nem is élt
volna sohasem…forró könnyek hullottak
a földre…fájdalmat és hûséget égettek
belé, egy meggyötört nép titkos írásjelével, melyet csak az Isten s az angyalok
értenek…”(Wass A. Magyar örökségünk)

Utazás a Kárpátaljára: megidézve versekben Vereckét, Munkácsot, Ungvárt,
Szolyvát, Husztot. Az aknaszlatinai sóbányászok indulója: „Kárpátalján zokognak a
fák, Kárpátalján sír a vadvirág. Sír az erdô,
sír a mezô Az egész Magyarország egy
nagy temetô. Veri az Isten a magyart, verje
is, míg össze nem tart. Aki magyar, szeresse egymást, Minden magyar tegyen egy
nagy, szent fogadást: Nem, nem, soha,
nem, nem, soha! Amíg két magyar ember
összetart, Nem lehet legyôzni a magyart!”

A hónap madara

kelôhelyei a bokros erdôk, borókások,
ártéri erdôk, fiatal fenyvesek. Tápláléka
nyári idôszakban fôleg rovarokból (hernyókból, bogarakból, hártyásszárnyúakból) áll, de pókokat is fog. Végigkutatják a
fát a törzs kérgétôl a legvékonyabb ágacska csúcsáig, amelyen azután mindig az
ôszapó a mester; azért is, mert könnyû a
teste, így a legvékonyabb ág is csak hajlik,
és nem törik alatta, de azért is, mert
hosszú farkával úgy dolgozhat, mint csak a
kötéltáncos a rúdjával. Végigkeresik aztán
az erdôt és késô ôsszel rendesen bizonyos
órában térnek vissza ugyanarra a helyre,
de mindig más-más részeken keresgélve.
Télen rájár az etetôkre is, ahol fagygyút
csipeget vagy napraforgómagot eszik.
Fészkét fôleg mohából, zuzmóból, birkagyapjúból, háncsból szövi. A zacskó
alakú zárt építményen egy bejárati nyílást
készít, belsejét tollal vastagon béleli. A

bejárati nyílást gyakran egy nagyobb
madártollal rejtik el. 12-13 napig tart a
kotlás, és a fiókák 18-19 napot töltenek a
fészekben. Állandó madár, télen a vegyes
cinegecsapatokkal kóborol. Hazai állományát 30.000-50.000 párra becsülik. Magyarországon védett, vigyázzunk rá!
(Forrás: Haraszthy László: Énekesmadarak, 2003. Kossuth Kiadó)
A sorozat szerkesztôje
Sirkó-Németh Mariann

„perselyébe”. Ebbôl az összegbôl 5 település
kapott 2-2 millió forint támogatást. A településekre a program internetes oldalán és postai úton
szavazhattak az érdeklôdôk. Szavazataik alapján
közjegyzô jelenlétében sorsolták ki a nyertes
településeket.”
A szavazók többsége az iskola támogatását
tartotta a legfontosabbnak Tahitótfaluban.
Felvettem a kapcsolatot az ajándékozást koordináló cég képviselôjével. Iskolánkat végigjárva
egyetértettünk abban, hogy a tanulói padok,
székek cseréjére fordítjuk az összeget. A bútorzatot a cég rendelte meg. Teltek, múltak a napok, a
hetek és magamban már egy újabb csalódást
kezdtem elkönyvelni, amikor október 25-én telefonhívást kaptam. Értesítettek, hogy másnap, 11

óra körül megérkeznek a bútorok. Izgatottan vártuk a teherautó megérkezését. A várt idôpont
elôtt megérkezett a ponyvával letakart autó, melybôl a nyolcadikosok segítségével pillanatok alatt
elôkerült 55 új asztal, a hozzátartozó 110 székkel
együtt. Izgatottan rendezgettük a gyermekekkel a
termeket, kikerültek a régi bútorok és pillanatok
alatt birtokba vették tanulóink az újakat.
Köszönjük, hogy nem kellett ismét csalódnunk!
Köszönjük, hogy láthattuk gyermekeink örömét.
A hivatalos átadóünnepséget az átadó cég 2-3
hét múlva tervezi.
Köszönöm mindenkinek: a szavazóknak, a
CBA valamint a Procter & Gamble cégeknek és
mindenkinek, akinek része volt ennek a csodának a létrejöttében!
Gillich Péterné

Az ôszapó (Aegithalus caudatus)
Egyéb neve: dorongos ôszapó, farkos
cinke, hosszúfarkú cinke, dorongfarkú
cinke, rudas cinke. 13-15 cm. Feltûnôen
hosszú farkú, apró termetû madár. A
fejtetô, a pofa, a torok, a begy és a mell
fehér. A szem felett fekete sáv húzódik
félkörben, és a hát feketéjébe torkollik. Az
északi alfajnak – amelyik nálunk szintén
fészkel – az egész feje tiszta fehér. A váll
vörösesbarna. A szárnytollak feketék, a
másodrendûek külsô zászlója fehér. A
hosszú farok fekete, lépcsôzetes, a középsô tollak a leghosszabbak. A szélsô tollak
külsô zászlója fehér. A csôr rövid fekete, a
szemgyûrû narancssárga. A fiatalok felsôteste, pofája és tarkója sötétbarna, a
fejtetôn fehér folt látható. Kedvelt fész-

Köszi!
2010. augusztus 2-án Polgármester Úr levelet
kapott az Open Communications cégtôl. Arról
értesítették, hogy iskolánk „A közösség szíve
(köszi)” program egyik szerencsés nyertese.
Nyereménye 2 millió forint értékû támogatás,
melyet olyan felszerelésre (bútorzatra) lehet
fordítani, melyre az intézménynek szüksége van.
Kissé kétkedve fogadtuk a hírt. Számtalan, az
utolsó pillanatban elbukott pályázat már bizalmatlanná tett minket (legalábbis engem). Elsô
dolgunk volt az interneten utánanézni a program
részleteinek. „A köszi program keretében, a CBA
üzletekben megvásárolt egyes Procter & Gamble
termékek árából 30 forint kerül a köszi program
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Tervezek kirándulásokat a leszakított
országrészekre 2011-tôl. Ápr. 16-21 közöttre már lekötöttem 33 fô részére egy
kárpátaljai utat s a hivatalos idegenvezetôn túl a fentiekkel tervezem lélekgazdagítani a résztvevôket. Éredeklôdni,
jelentkezni lehet a 387 039-es telefonszámon.
G. Szalai István
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Tahitótfalu együtt segít!
Folytatás az 1. oldalról
Az öt napon át tartó gyûjtés során a falu
különbözô helyein elhelyezett gyûjtôdobozokban 120 ezer Ft pénzbeli adomány is összegyûlt, melybôl védôfelszereléseket, kisebb részébôl csokoládét,
nápolyit vásároltunk.

Segítônk elmondása szerint a hivatalos
állományon kívül 600 önkéntes is dolgozik a városban, akik két hete emberfeletti
munkával próbálják eltüntetni a katasztrófa nyomait. Hogy ez oly kevéssé sikerült
eddig, az a hihetetlen pusztítást jelzi. A
rövid beszélgetést követôen elbúcsúztunk, sok erôt és kitartást kívánva a károsultaknak és a segítôknek egyaránt.

fogadott. A város határánál rendôri
ellenôrzôponton áthaladva megérkeztünk
a plébániára, ahol csatatérhez hasonlatos
állapotok uralkodtak. Hosszú asztaloknál

A tárgybeli adományok becsült értéke
450–500 ezer Ft, s ezen felül rengeteg
ruhanemû is érkezett. Az adományokat
aztán 17-én vasárnap, az elosztó központként mûködô devecseri plébániára szállítottuk, a ruhanemûk kivételével. A plébánia kérésére azok egy késôbbi idôpontban
kerülnek majd elvitelre, jelenleg nem
tudják még fogadni ôket.
valaha fehér védôruhás önkéntesek,
rendôrök, katonák ebédeltek épp a vörös
latyak közepén. A Plébánia helyi
szervezôjével való rövid tanácskozás során

A Polgármesteri Hivatal két autója dugig
megrakva az adományokkal indult tehát
útnak. A fényképek, a riportok képtelenek
visszaadni azokat az elkeserítô, szívfacsaró
állapotokat, melyek a térségben találhatók.
Közel két héttel a katasztrófa után
Devecserbe érve még mindig vörös
utakon, vörös autók és vörös ruhájú
emberek látványa tárult elénk.

Mintha egy másik bolygón járnánk, a
növényzet eltûnt, mindenfelé marsbéli táj

Beszámolónk végén engedjék meg,
hogy mégegyszer szívbôl megköszönjük
minden tahitótfalui lakosnak, hogy
adományával hozzájárult a katasztrófa által
sújtott honfitársaink megpróbáltatásainak
enyhítéséhez!
Közéleti Egyesület Településünkért
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
Tahitótfalu Önkormányzata
Tahitótfalui Lovas Sport Egylet
Tiszta Forrás Tahiért Szociális és Kulturális Egyesület
Tahitótfalui Tömegsport- és Szabadidô
Egyesület
Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú
Íjász Sport Egyesület
Helyi vállalkozók
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület
Kosztek Gabi
Lapzárta után érkezett: a ruhaadományok október 28-án leszállításra kerültek
a devecseri Plébániára.

Jeles napok
kiderült, hogy a plébánián már nem tudják
lerakni az adományokat, mivel egyre
kevesebb a tiszta terület, az emberek, az
autók mindenhová behordják a vörös
szutykot. Ezért a Karitász közeli ideiglenes
raktárába szállítottuk át rakományunkat,
ahol le is pakoltunk.

November 25., Katalin napja
Katalin-naphoz férjjósló hiedelmek és
praktikák kapcsolódtak. Ilyenkor is szoktak vízbe tenni gyümölcságat, s ha az karácsonyra kizöldül, a kíváncsiskodó lánynak
közeli férjhezmenetelt jósolt. Az ágat ez
esetben katalinágnak nevezik.
Katalin nôi dologtiltó nap. A Szerémségben ilyenkor nem sütöttek kenyeret.
Nem szabad szántani, kocsiba befogni.
Leálltak a malmok is.
A Katalin-napi idôjárásjóslás közismert:
„Ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, viszont, ha Katalin locsog, akkor a
karácsony kopog.” Katalin napjával befejezôdtek az ôszi bálok, lakodalmak.
Szabó Judit
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Amit az influenzáról tudni érdemes…
Mi is az influenza? Ez egy az egész világon elôforduló, emberrôl emberre cseppfertôzéssel terjedô, embereket és állatokat
egyaránt megbetegítô, igen ragályos vírusfertôzés. Évrôl évre az egész világon végigfutó járványokat okoz, ezt nevezzük szezonális influenzának. Idônként viszont
pusztító, számos halálos áldozatot követelô világjárvány kiindulópontja lehet, ezt
nevezzük pandémiának. Ez utóbbira példa
a 1918-ban tomboló spanyolnátha.
A kórokozó: az infuenzavírusok három
csoportba sorolhatók: A, B és C csoportba.
A vírus felszínén két fontos fehérje helyezkedik el, nevezzük ezeket az egyszerûség kedvéért H és N fehérjéknek. Ezeket a
fehérjéket ismeri fel szervezetünk idegenként és aktiválják a védekezô-rendszerünket. A vírusok bizonyos ingerekre ezeket a
fehérjéket megváltoztatják, így bár ugyanarról a vírusról van szó, a szervezet mégsem ismeri fel. Ez az oka az évenként jelentkezô járványoknak. Idônként elôfordul
azonban, hogy két influenzatörzs keveredése miatt nagyobb változás jön létre a
felszíni fehérjékben (ehhez bizonyos állatok jelenléte szükséges). Ilyenkor robbannak ki a világméretû járványok. Az influenza A vírus a legváltozékonyabb, a B típus
kevésbé változékony, a C típus fehérjéi stabilak.
A betegség: általában az ôszi-téli hónapokban fordul elô, hazánkban fôleg
januárban kezdôdik, kb. 2 hónapig tart a
szezon. A fertôzés és a betegség kezdete
között átlag 1-4 nap telik el. A vírusürítés a
tünetek jelentkezése elôtt egy nappal
kezdôdik, 2-3 napig igen intenzív, majd
csökken.
A klasszikus influenza tünetei: hirtelen magas lázzal, hidegrázással, borzongással, igen rossz közérzettel, fejfájással, izomés ízületi fájdalommal jelentkezik. Ezután
jelentkezik a torokfájdalom, illetve száraz
köhögés, a hurutos tünetek csak késôbb
jelenhetnek meg. A láz és az általános tünetek 3-4 napig tartanak, a köhögés és a
gyengeség több hétig is eltarthat. Csecsemôk és kisgyermekek esetében a fertôzés
ettôl eltérô tünetekkel jelentkezhet:
gyakran önmagában csak a láz és a nagyfokú levertség jelentkezik, máskor a hurutos tünetek kerülnek elôtérbe, ezért nehéz
a pontos diagnózis. Az influenza terjesztésében igen nagy szerepük van emiatt
a gyermekeknek.
Szövôdmények: az influenzavírus a
légutak felszíni sejtjeiben szaporodik,
ezeket károsítja, így lehetôség nyílik más
kórokozóknak is a behatolásra. A vírus
önmagában is okozhat tüdôgyulladást vagy
a tüdôgyulladás bakteriális felülfertôzôdés
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következtében jön létre. Az idôsek és a
krónikus betegségben szenvedôk nem
fogékonyabbak az influenzavírus fertôzésre, de sokkal gyakrabban alakulnak ki
náluk szövôdmények.
Diagnózis: leggyakrabban a jellegzetes
klinikai tüneteken alapul (ami más felsô
légúti vírusfertôzések esetében igen hasonló lehet). Pontos diagnózishoz kétféle
módszerrel juthat az orvos: a vírus kimutatható a garatváladékból, illetve a vérben
mérhetô az ellenagyagok szintje. Ezen vizsgálatok elvégzésére a lehetôségek szûkösek. Éppen ezek miatt gyakran nem pontos
a diagnózis, ami a helyzet torzításával, a
járvány méretének alábecsülésével jár.
Terápia: a tüneti kezelés (lázcsillapítás,
sok folyadék, ágynyugalom) mellett a fertôzés korai szakában (a tünetek jelentkezésétôl számított 24, maximum 48 órán
belül adva) lehetôség van direkt antivirális
szerek adására, ami csökkenti a betegség
lefolyását, a fertôzôképességet, a szövôdmények elôfordulását.
Megelôzés: védôoltás formájában van
lehetôség a betegség kialakulásának a
megelôzésére. A 2009-es évben hazánkban
fôleg két oltóanyag volt elérhetô, külön a
szezonális (Fluval AB) és külön a
pandémiás (Fluval P) influenza ellen. Az
egészségügyi világszervezet (WHO) adatai
alapján a magyarországi oltóanyag hatásos
és biztonságos. A hatásosság 70-90% között
van, ez függ az oltott személytôl és a vírus
változékonyságától is. Az oltások összetétele évrôl évre változik, ezt a WHO szabályozza a különbözô országok adatai alapján. Az elôttünk álló szezonban Magyarországon egy trivalens, azaz háromkomponensû vakcina kerül forgalomba (Fluval
AB), ami tartalmazza mind a szezonális,
mind a pandémiás influenzát okozó törzseket. Az oltóanyag elölt teljes vírust tartalmaz. A védettség az oltást követôen 14
nap alatt alakul ki.
Néhány szó a 2009-es influenzajárványról: Az ANTSZ összegyûjtötte és
elemezte az adatokat a tavalyi járvánnyal és
az oltóanyaggal kapcsolatban. A 2009-es
járványt hazánkban a vizsgálatok szerint az
influenza A (H1N1) vírusa okozta, ami a
korábbi szezonális influenzákkal ellentétben fôleg a fiatalabb korosztályt betegítette meg, és ebbôl a korosztályból kerültek ki a súlyos szövôdményes esetek is.
Összesen 135 fô halála esetén lehetett
laboratóriumi vizsgálatokkal igazolni a
H1N1 vírusfertôzést. Ebbôl 117 esetben
volt egyértelmûen bizonyítható az összefüggés. Az elhunytak közül 5 volt beoltva.
5 terhes nô halálát okozta bizonyíthatóan a
vírus, egyikôjük sem volt beoltva. A 2009-

es járvány alapján kimondható, hogy a
várandósok mind a megbetegedés, mind a
halálozás szempontjából igen magas rizikójú csoportba tartoznak, ezért terheseknél a védôoltás mindenképp alaposan
megfontolandó.
Az oltás mellékhatásait tekintve a
következô megállapításokat tették: az
oltás mellékhatása lehet helyi reakció (bôrpír, duzzanat), láz, fejfájás, izom- és ízületi
fájdalmak, amik 1-2 napon belül elmúlnak.
Ezek az alkalmazási elôiratban is szerepelnek. 294 bejelentés érkezett oltást követô
nem várt eseménnyel kapcsolatban, ebbôl
110 eset tûnt megalapozottnak. Ezen esetek zöme a fent leírt mellékhatásokat tartalmazta. 2 terhes esetében észleltek deréktáji fájdalmat, illetve viszketést. 39 fôt
kezeltek kórházban, fôként 18 év alattiakat, akiknél alacsony vérnyomás, ájulás
lépett fel. 3 betegnél észleltek izomgyengeséggel járó tünetegyüttest, ezek
közül 2 rövid idôn belül gyógyult, egy esetnél az összefüggés nem volt biztonsággal
igazolható. Súlyos életveszélyes szövôdmény az oltással kapcsolatban nem volt kimutatható. A hazai adatok alapján az oltás
80%-ban véd a fertôzéstôl, ami megfelel a
WHO ajánlásának.
Rendelkezésre állnak még egyéb
oltóanyagok is (pl: Begrivac, Fluarix,
Vaxigrip, Idflu, Agrippal, Influvac).
További
információkat
találhat:
www.antsz.hu,
www.jarvany.hu,
www.oek.hu, illetve a 06-80-204-217-es
ingyenesen hívható telefonszámon.
Dr. Szente Szilvia

Évfordulók
November 7-én, 200 éve született
Erkel Ferenc (Gyula, 1810. nov. 7. –
Budapest, 1893. jún. 15.)
Erkel Ferenc nemcsak mint zeneszerzô,
hanem mint karmester, zongoramûvész és
pedagógus is fontos szerepet játszott a
XIX. század magyar zenei életében. Pozsonyban tanult. Kolozsvárott zongoramûvészként mûködött, majd 1835-tôl Pesten
élt. 1844-ben mutatták be Erkel Hunyadi
László címû történelmi operáját, késôbb
megnyerte a Kölcsey Ferenc Himnuszának
megzenésítésére kiírt pályázatot is. Erkel
volt a Liszt Ferenc elnökletével 1875-ben
létrejött Zeneakadémia elsô igazgatója is.
Erkel Ferenc a magyar nemzeti opera
megteremtôje. Fôbb operái: Hunyadi
László és a Bánk Bán. 1884-ben megnyílt
Operaház tiszteletbeli fôzeneigazgatóvá
választotta Erkel Ferencet.
Szabó Judit
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Így emlékeztünk 1956-ra
Az október 23-i emlékmûsort idén is,
immár hagyománnyá válva az Önkormányzat a Pollack Mihály Általános és
Zeneiskolával közösen rendezte. A polgármesteri köszöntôt és G. Szalai István ünnepi beszédét követôen a Vox Insulae
elôadásában hallhatott a közönség két
gyönyörû kórusmûvet, majd a 8. a. és b.

osztály látványos színpadi mûsorát tekinthette meg. Köszönet illeti az összes fellépôt és a betanító tanárokat. Akkor ünnepeljük méltó módon a múltunk, ha a jövônk, vagyis gyermekeink is részesei az
emlékezésnek.
Falunk sportos tagjai az egészséges életmódot hirdetve futással is emlékeztek
1956-ra. Schirilla György, településünk
lakója már tizedik alkalommal futja október 13. és 23. között a MosonmagyaróvárSalgótarján távolságot. Minden településen, melyen áthalad, csatlakozhatnak az
ott lakók. Tahitótfaluban egy lelkes csapat
fogadta a maratoni futót a falu határában,
október 19-e reggelén, Szöllôsi Ferenc triatlon edzô vezetésével, és kísérte az
iskoláig, majd Leányfalu központjáig. A

tahisi hídfônél Kovács László tanár úr és
tanítványai csatlakoztak hozzájuk. Az iskola udvarán felkötöttük az emlékszalagot a
kopjafára, majd az összes diák futva
követte az élmezônyt körbe a falu központjában.
Reméljük, néhányan kedvet kaptak ehhez az olcsó és igen egészséges sporthoz,
mely bármikor bárhol ûzhetô, egyetlen
feltétel kell csak hozzá, az akarat. A többit
tudjuk mindannyian: ép testben ép lélek.
S ez a nemzet szintjén is igaz.
Béres Gabiella

Köszönetnyilvánítás

Köszönöm...

Búcsú

A Faluház és a Hagyományôrzô Kör ezúton köszöni meg Tokai Antalnak az ajándékba kapott erdélyi fazekas edényeket.

Szeretném megköszönni az itt lakók bizalmát, melyet belém vetettek annak
ellenére, hogy az idén semmit nem kampányoltam. Sem pénzem, sem energiám
nem volt rá. Úgy határoztam, ha így sem
feledkeznek meg rólam a voksoláskor,
akkor ismét belevetem magam a képviselôi munka sûrûjébe. Mivel Önök így gondolták, ezért vágok bele annak ellenére,
hogy édesanyám, aki a legfôbb bíztatom és
„kampányfônököm” is volt, már nem
érhette meg az alakuló ülést, az eskütételt.
Neki, a választópolgároknak illetve a településnek, ahol élek tartozom annyival,
hogy megpróbálom a képviselôi munkát.
Remélem ebben a családom mellett
másokban is segítôkre lelek.
Köszönettel: Szabó Judit képviselô

Csodás színû színes levél hullni kezd a fákról
Piros alma, aranykörte még mosolyog az ágról.
Nemrégen az ágakon még virágfüzér díszlett,
A gyönyörû tavaszból csípôs, hideg ôsz lett.
Fázósan int búcsút a szépséges természet,
Kis virágra, színes ágra vár már az enyészet.
Életünk tavasza is ilyen hamar elrepül.
A sötétség sokszor felettünk még kiderül.
Ifjúságunk, erônk gyorsan tovaszáll,
Mint ahogy felettünk elrepül egy kismadár.
De van olyan hely, ahol a virág el nem nyílik,
Ahol minden szép és örökké diszlik,
Ahol arany utcákon járhatunk,
Ahol csodás szépet, maradandót láthatunk.
Oda vágyom, ahol nincs már elmúlás
Megfáradt lelkemnek ott van a megnyugvás
…és nem lesz soha búcsúzás!
Surján Jenôné Ráczkevi Magdolna

Köszönetnyilvánítás

mányzati ciklusban folytathassuk munkánkat
Tahitótfalu közösségét szolgálva.

Tisztelt
választópolgárok!
Ezúton szeretnénk megköszönni a bizalmat, amelyet az elôttünk álló közös feladatok megoldásával igyekszünk megszolgálni.
Köszönjük a sok szavazatot, amelynek
révén a FIDESZ, illetve a FIDESZ által
támogatott képviselôjelöltek a Képviselôtestület tagjai lehetnek.
Tahitótfalu, 2010.10.25.
Tisztelettel:
Rédai Dávid
képviselô

dr. Pálvölgyi Tamás
képviselô

Szeibold Péter Kóródi L. István Zakara Ákos

Tisztelettel köszönjük Tahitótfalu választópolgárainak azt a bizalmat, amellyel lehetôvé tették, hogy a 2010-2014 közötti önkor-

Csörgô Mihály, Gaál Sándorné,
Kubanek István, Nagyházú Miklós,
Dr. Sajtos Sándor, Schottner Jánosné
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Iskolai, óvodai sport
Idén ôsszel is igyekeztem megszervezni
az úszásoktatási lehetôséget Leányfalun, a
mostanra már fedett medencében. A 2.,
3., 4., 5., 6. évfolyamban valamennyi
osztályunk jár úszni, rajtuk kívül még
néhány 7.-es tanuló, akiknek az órarendje
megengedi.
Oda-vissza járatos busszal közlekedünk,
ebédre mindig visszaérünk, az 5., 6.-7.
osztályosokat magam kísérem.
Iskolai sportszakköreink: labdarúgás
minden korosztálynak, kosárlabda, röplabda a felsô évfolyamokban. Sakk az alsó
évfolyamokban. Valamennyi foglalkozást
én tartom, utóbbi sportágban – mint a
Szentendrei Sakkiskola tagja – Tusák
József sakktanár és az iskolaigazgató
felkérésére.
Újdonság az atlétika és labdajáték szakkör az alsó tagozatosaknak, a foglalkozásokat Kovács László tanár úr vezeti.
Batári Csaba és jómagam NB I-es bajnoki mérkôzés látogatását szerveztünk
október 16-án a Bozsik Stadionba. A Bp.
Honvéd–Kecskeméti TE mérkôzésre Kovács László kollégámmal és néhány szülôvel kísértük el a gyerekeket, akik 25-en
voltak. A Honvéd buszával közlekedtünk
oda-vissza, az utazás és a pályabelépô min-

denkinek ingyenes volt.
Tartottam a ,,szurkolói” atrocitásoktól,
de a mintegy 3000 nézô nagyon sportszerûen viselkedett, a két szurkolótábor
mindvégig nagyszerûen buzdította csapatát és a mérkôzés is sportszerû volt. Kis
delegációnknak nagyon tetszett a stadion,
a gyönyörû pálya és a hangulat is.
Szép sakksikert ért el Kovács Judit 3.
osztályos tanulónk. A budakalászi Tusikupán kétszer is elsô lett, a Vadkacsakupán pedig 2. helyezést ért el úgy, hogy
fiúk is részt vettek a tornákon!
A budapesti LAUDER kupán, nagyon
erôs mezônyben a 4. helyezést érte el a 20
leányversenyzô között. Nagyszerû eredményéhez ezúton is gratulálunk!
Ovis gyermekek részére immár heti 2
alkalommal tartok focifoglalkozásokat,
hamarosan meccset játszunk a szigetmonostori gyermekekkel.
Mindkét óvodában is tovább folytatódik
a sakkoktatás, az iskolához hasonlóan
ezekben az intézményekben is én vettem
át a kicsikkel való foglalkozást Tusák
Józseftôl. Tavasszal már ôket is szeretném
versenyekre vinni.
Turóczi Csaba
Testnevelô

Receptek olvasóinktól
Új sorozatot indítunk, melyben olyan
recepteket várunk Önöktôl, melyeket
szívesen megosztanának másokkal is.
Legyen az sós vagy édes, helyi vagy az
ország távolabbi részérôl való, egyszerû
vagy mûvészi, vagy egyszerûen mûvészi,
szeretettel fogadjuk, és a legjobbakat
közzétesszük. A recepteket (fotókat) a
következô e-mail címre várjuk:
program@tahitotfalu.hu
Elsô alkalommal két káposztás sütemény receptjét kínáljuk Önöknek.
Káposztás tutyi
Elkészítése: A töltelékéhez egy fej káposztát lereszelünk, amit egy evôkanálnyi
sóval meghintünk. Negyedórát állni
hagyjuk, majd kinyomkodjuk, zsírban
vagy olajban megsütjük. Nem kell teljesen
puhára, hiszen a sütôben még puhulni
fog. Miután kihûlt, egy csipetnyi borssal
ízesítjük.
A tésztájához egy kiló lisztet 15 dkg zsírral elmorzsolunk. Ehhez két tojást, egy
doboz tejfölt és egy kis sót adunk, majd
mindezt összegyúrjuk. A tésztát fél centi
vastagságú téglalap alakúra nyújtjuk,
melynek egyik felére a káposztát rakjuk,
és ráhajtjuk a tésztánk másik felét.
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Felszeleteljük, tojássárgájával megkenjük,
majd 180-200 fokos sütôben fél óra alatt
készre sütjük. Ha az említett mennyiségû
alapanyagokból készítjük, mintegy harminc darab készül.
Káposztás pogácsa
Hozzávalók:
1 fej káposzta (közepes), 3 evôkanál olaj
(káposztához),1 evôkanál cukor (káposztához), ízlés szerint só (káposztához), 60
dkg liszt, 25 dkg margarin, 2 db tojás, 1 dl
tej, 1 kiskanál cukor (élesztôhöz), 5 dkg
élesztô, 2 dl tejföl, 2 kiskanál só
A káposztát lereszeljük, sózzuk és picit
állni hagyjuk. Kevés olajat melegítünk és
megbarnítjuk benne a cukrot, majd hozzáadjuk a kinyomkodott káposztát, puhára
pároljuk, a végén ízlés szerint borsozzuk.
A lisztben elmorzsoljuk a margarint, hozzáadjuk a tojást, a langyos, cukros tejben
megfuttatott élesztôt, a tejfölt, a sót. Jól
összedolgozzuk és langyos helyen kb. 1
órát kelesztjük. Ha megkelt, lisztezett
deszkán ujjnyi vastagra nyújtjuk, rákenjük
a dinsztelt káposzta harmadát, és összehajtogatjuk. 10 percig állni hagyjuk, megint
kinyújtjuk a tésztát, megint kenünk rá a
káposztából, összehajtogatjuk, ismét állni

Focihírek
Továbbra is fizetjük a „tanulópénzt”, 5
mérkôzésbôl 2 döntetlen és 3 vereség az utóbbi hónap mérlege:
Eredmények:
Tahitótfalu - Budakalász
Gödöllôi EAC - Tahitótfalu
Góllövô - Vaczó T.
Kisnémedi - Tahitótfalu
Tahitótfalu - Vácduka
Góllövô - Vaczó T.
Dunabogdány - Tahitótfalu
Góllövô - Vaczó T.

0-2
1-1
6-0
1-1
2-1

Az utóbbi két mérkôzésen elfogadható volt
a csapat játéka, de a Vácduka ellen 10!!! kihagyott helyzetünk volt. Dunabogdányban pedig a bíró olyan gólt adott meg ellenünk a
mérkôzés végén, amelynél a labda bent sem
volt a kapuban…
Az utolsó négy mérkôzésen nekünk való
ellenfelek következnek, bízunk benne, hogy
egy jó hajrával elkerülünk a utolsó helyekrôl.
Az ifjúsági csapat kezd igazi csapattá válni.
A Vácduka ellen már egy döntetlent sikerült
elérni, és vereségek ellenére, a többi meccsen
csapatjátékban határozottan fejlôdött a társaság.
Szeptember 27-én három egymást követô
hiányos kiállás miatt leváltottam az addigi ifjúsági edzôt, azóta a csapattal Batári Csaba
foglalkozik. Utóbbi edzô vezetésével az U-16os csapatunk továbbra is jól szerepel, 3.
helyen állnak a bajnokságon.
Továbbra is: Hajrá Tahitótfalu!
Turóczi Csaba
hagyjuk 10 percet, és ezt még egyszer
megismételjük. Az utolsó pihentetés után
kinyújtjuk, a tetejét késsel kicsit bevagdossuk, megkenjük felvert tojással. Kiszaggatjuk, sütôpapírral bélelt tepsibe rakjuk,
és elômelegített sütôben pirosra sütjük.
Tudta-e, hogy…?
A káposzta nagyon gazdag vitaminokban, különösen C-vitaminban (100 g káposztában 40 mg C-vitamin van), de K- és
B1-, valamint E-vitaminban is. A zöld levelekben sok béta-karotin van, amely antioxidáns, a légúti daganatos megbetegedések ellen védô hatása van és segíti a látást is. Gazdag élelmi rostokban, az
ásványi anyagok közül pedig a kalcium
mennyisége kiemelkedô és a vasé is jelentôs. A káposztában lévô, csípôs ízû
mustárolaj antibakteriális hatású, tulajdonképpen természetes antibiotikumnak
tekinthetô.
Jó étvágyat!
Sirkó-Németh Mariann
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Egy természetgyógyász feljegyzéseibôl
A természetes antibiotikumok
A burgonya és a csicsóka (tapinambur)
A burgonya
A burgonya olyan vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaz, amelyek élénkítik az agyat és ennélfogva az egész szervezetet. Ez a zöldség nagyszerû káliumforrás, amely nélkülözhetetlen szer a gyengeség és a fáradtság ellen.
A burgonyában található folsav megelôzi a depresszió kialakulását.
Az anyagilag nehéz helyzetben élô emberek számára, akik nem tudják megfizetni a drága zöldségeket és gyümölcsöket, a
burgonya jelentheti az egyetlen C-vitamin
forrást. (Természetesen nyersen fogyasztva, mivel a C-vitamin 40° C hô felett
megsemmisül.)
Azonkívül, a burgonya olyan anyagokat
tartalmaz, amelyek közömbösítik a rákkeltô anyagokat és gátolják a rák kialakulása felé történô változásokat. Nagy
mennyiségû káliumtartalmának köszönhetôen szabályozza az artériás vérnyomást
és védi a szívet az aritmiától. A burgonyában található C és B6 vitamin, a vas, a kálium és egyéb anyagok erôsítik egészségünket. Ezért a sütôben hajában sült krumplit
vagy akár a krumplipürét ajánlatos hetente többször fogyasztani.
A nyers burgonya könnyen bomló
cukrot tartalmaz, amely fôzésnél keményítôvé alakul. Azoknak az embereknek, akik
különféle vérbajban szenvednek, vagy
hajlamosak a nemi „túlfûtöttségre”, nem
kívánatos burgonyát fogyasztaniuk.
A nyers burgonya leve jól tisztítja az
egész szervezetet, sárgarépa és zeller levével keverve jól kezeli az emésztési rendellenességet. Idegzavar, isiász, golyva
esetében 0,5 l sárgarépa-, uborka-, céklaés burgonyalé keverékének a napi fogyasztása igen gyakran rövid idô alatt jó
eredményekhez vezet. A kezelés alatt ki
kell zárni az étrendbôl a húst és a halat.
A burgonya – természetes gyógyszer,
nyers leve nagyszerûen alkalmazható vitaminhiány esetén is. A bôrbetegségeket
burgonyakeményítôvel gyógyítják. Ekcéma, idegalapú bôrelváltozások, trofikus
fekély kikezelhetô burgonyakeményítô és
napraforgóolaj keverékével. A nyersburgonya leve segít a bôrgyulladásnál. A burgonyakeményítô kitûnô hasmenés elleni
szer (1 teáskanállal egy alkalomra). Fejfájásnál tegyünk nyers reszeltburgonyát a
fájdalmas területre. Ugyanígy járjunk el
égési sérülés, gennyes seb, kelés gyógyítása esetén.
A burgonya virágából készült fôzet
csökkenti a vérnyomást. Az aranyeres fájdalmat nyugtatja a reszelt burgonyából
készült borogatás, vagy a végbélnyílásba

juttatott ujjnyi nagyságú burgonyából faragott gyertya, amit bélürítésnél újra
cserélünk. Meghûlés esetén végezzünk inhalálást hajában fôtt krumpli levével (a
krumplit akár megtörhetjük a fôzô lében,
2-3 csepp jódtinktúrát adhatunk hozzá).
A burgonya mértéktelen és helytelen
fogyasztása növeli a nyálkák felhalmozódását a szervezetben. A legértékesebb
anyagok a burgonya héjában és közvetlenül a héja alatt találhatók, így sajnos leggyakrabban a burgonya hámozása során
eltávolításra kerülnek (az elsô állítás az
ökológiailag tiszta környezetben termesztett burgonyára vonatkozik). Ezért, ha a
burgonya legértékesebb részét akarjuk
hasznosítani, akkor hajában kell fôzni
(vagy sütni) és fogyasztani.
A burgonya értékes anyagainak fellelhetôségérôl meggyôzôdhetünk, ha egy felébe vágott burgonyát jódba mártunk. Tapasztalni fogjuk, hogy a közepe kékre színezôdik a keményítôtôl, a pereme viszont,
ahol a vitaminok és értékes ásványi anyagok találhatók, nem veszíti el eredeti színét.
Az érett burgonyából nyert lé fogyasztása (szeptember-október) gyulladásgátló,
sebgyógyító, vízhajtó és görcsoldó tulajdonsággal rendelkezik, normalizálja a vízanyagcsere folyamatot, segíti a szív normális mûködését.
A burgonyalevet hasznos fogyasztani a
méhben kialakult mióma, gyomorhurut
(magas gyomorsav mellett), székrekedés,
diabétesz, fejfájások, gyomorfekély és
nyombélfekély esetében is.
A népi gyógyászatban régóta ismert a
gyomor- és béltraktus betegségeinek a gyógyítása burgonya friss levével. Az
egészséges burgonyát hámozatlanul alaposan megmossuk, megreszeljük és a levét
kipréseljük. A levet fél órával evés elôtt
napi 3 alkalommal fogyasszuk 1/4 pohárjával. Fokozatosan az adagot 3/4 pohárra
növeljük. A lé könnyen oxidálódik, ezért
legfeljebb 10 percet állhat, utána a gyógyító hatása jelentôsen csökken. A hurut
és a kólika 4-6 hetet, komolyabb esetekben
(pl.: fekély) a kezelés 6-8 hetet igényel.
Mint vércukorcsökkentô szert 2-3 hétig
kell fogyasztani, 30-40 perccel evés elôtt,
napi 2-3 alkalommal fél pohárjával (a
diétás kosztot nem helyettesíti).
Ne fogyasszunk zöldes árnyalatú vagy
zöld színû burgonyát, vagy csíraszemeset,
mivel méreganyagot tartalmaz (hányingert, hányást, sôt eszméletvesztést is
okozhat).
Török Szilveszter professzor egyik
elôadásán a Mantrán a burgonyát, mint
vérnyomáscsökkentô szert a következôképpen ajánlotta: hetente egy azonos napot válasszunk ki, amelyen a táplálékunk

csak hajában fôtt krumpli legyen só
nélkül. Napi adag: kb. 3 kg. Ezen a napon
semmi egyebet enni nem lehet. Néhány
ilyen hét rendbe hozza a vérnyomást. (A
krumplit hajával kell fogyasztani, ezért
fôzés elôtt alaposan mossuk meg!).
A csicsóka
Külsejét tekintve a burgonyára emlékeztet, de ellentétben vele, a csicsókát
nem támadják a kártevô bogarak. Általában bô termést hoz. Az egész növény felhasználható táplálékként: a levele, a szára,
a virága épp úgy, mint a gumója. Kétszer
annyi B és C-vitamint tartalmaz, mint a
burgonya. Sokizületi gyulladásos bántalmakban szenvedôk, valamint ateroszklerózisos és cukorbetegek diétás étrendjében hasznos alkalmazni.
A burgonyából és csicsókából készült
kozmetikumok és ételek receptjét a
következô számban olvashatják.
Kovács József – pszichoterapeuta, nem
konvencionális gyógyító. Gyógyulni akaró olvasóimat és a reiki iránt érdeklôdôket a Remény egészség stúdióba várom
elôzetes idôpont egyeztetéssel a 06-70-3275-753 tel. számon. Könyvrendelés
ugyanitt.

Méhnyakrák-szûrés
FIGYELEM!
2010. december 10-én pénteken 8,00 órától ultrahang vizsgálattal egybekötött méhnyakrák-szûrést szervezünk a védônôi tanácsadóban (Tahitótfalu, Kossuth utca 30.).
Tahitótfalu felnôtt nôi lakosságát várjuk,
kortól függetlenül. A vizsgálat elôre egyeztetett idôpontokban történik.
Idôpontkérés a védônôktôl az alábbi
telefonszámokon:
06-26/385-873, 06-30/324-3570

Tüdôszûrés!
Tisztelt Lakosok!
November 8-tól november 18-ig tüdôszûrés lesz Tahitótfaluban.
Sajnos az utóbbi években kialakult
egészségügyi helyzet indokolja a 18 éven
felüliek számára a szûrést, ezért saját
érdekében mindenki jelenjen meg.
A szûrés helye: Tahitótfalu Népház
(Bajcsy-Zs. u. 2.)
Idôpontok: kedd, csütörtök, péntek délelôtt 8,00-14,00 óráig; hétfô, szerda délután 12,00-18,00 óráig.
Kérjük személyi igazolványukat, TAJ
kártyájukat, valamint az elôzô évben kapott tüdôszûrô igazolást hozzák magukkal.
Névreszóló értesítést nem küldünk, de
valamennyi ingatlanhoz eljuttatunk egyet,
mely minden felnôttkorú lakosra érvényes. Részvételükben bízva!
Polgármesteri Hivatal
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Október közepén, Üllôn a Dóra majorban rendezték meg az országos évadzáró
fogathajtó és fôzôversenyt. E nagyhírû
rendezvény nagy népszerûségnek örvend
egyrészt kiváló hangulatának, a szebbnél
szebb lovaknak és nem utolsó sorban a
fôzôversenynek köszönhetôen (Az ország
különbözô részeirôl érkeznek a mesterszakácsok és hozzák szûkebb hazájuk ízeit,
zamatait.)
A Tahitótfalui Lovas Sport Egyletet
Bodor Ferenc és Niesz Gábor képviselte. A
fogathajtó versenyen 45 fogat vett részt,
ebbôl 36 volt a kettes fogat.
A pálya talán az ország legnehezebb
talajával rendelkezik. Itt eredményt elérni
csak kiváló lovakkal és átgondolt hajtás-

móddal lehet. Bodor Ferenc hajtónk elôtt
kalapot kell emelni, mert betegen is
végigcsinálta a versenyt és a 8-dik helyen
végzett. Ez nagyszerû eredmény.
Niesz Gábor nagy fölénnyel megnyerte
a délelôtti futamot.
A délutáni futam nagyon idegpróbáló
volt a versenyzôknek és a nézôknek
egyaránt. A tudás mindig diadalmaskodik
így volt ez most is. Niesz Gábor kettes

fogata lett a gyôztes. E fiatal sportolónk
személyében egy kivételes tehetségû és
szorgalmú embert ismerhettünk meg, aki
a hibákat nagy izgalommal éli át és ez
ösztönzi a gyôzelemre.
Ha a díjhajtást edzôi irányítással olyan
magas fokra tudja hozni, mint a maratonhajtást, akkor igen rövid idôn belül a
fogathajtók válogatott keretében találhatja
magát.
A gasztronómia területén Nógrády Ildi,
Niesz Kati, Solymosi Ági mérettette meg
magát. Kiváló fôzô tudásukról tettek
bizonyságot az erôs mezônyben, az elkészült ételt a zsûri bronzéremmel jutalmazta. Mit mondhatok még? Talán csak annyit,
hogy boldogok és büszkék vagyunk, hogy
tahitótfalusiak lehetünk, és képviselhetjük
községünket.

A fogathajtók „B” kategóriás döntôjét
Zánkán, október 1-3. között rendezték
meg. A szabályzat értelmében az elsô hat
hajtó kerülhet a legmagasabb osztályba, az
,,A” kategóriába. A Tahitótfalui Lovas
Sport Egyletet három fogathajtó képviselte: Bodor Ferenc, Gubacsi Gergô és Niesz
Gábor.
Az elsô napon a díjhajtás versenye volt,
mely talán a legnehezebb feladat a hajtó
részére, mivel lazán, elegánsan, jó ütemben és pontos koreográfia szerint kell a fogatot bemutatni. E versenyszámot Gubacsi
Gergô nyerte, második lett Bodor Márk
(más csapat versenyzôje), Bodor Ferenc a

harmadik helyezést érte el.
Niesz Gábor a 18. helyen végzett. Védelmében el kell mondanom, míg a többi versenyzô 3-4 éves versenyzôi rutinnal rendelkezik, ô csak 1 éve vesz részt a megmérettetésben.
Az eredmények láttán az ember azt gondolja, hogy az elsô három helyezett
versenyzô feljutása az ,,A” kategóriába
szinte biztos, addig a 18. helyen lévô hajtó
lassan csomagolhat és jöhet haza. Niesz
Gábornak szerencsére nem kellett csomagolnia. Akarata, tudása szárnyakat adott
neki és a másnapi maratonhajtásban megmutatta, hogy ô a kategória legnagyobb

favoritja. Jól szerepelt a vasárnapi akadályhajtásban is.
Nem csigázom a Kedves Olvasó idegeit,
a három nap eredménye: a mindig pontos
és szimpatikus Bodor Márk lett az elsô és
Niesz Gábor a harmadik, így ôk ketten
bejutottak az ,,A” kategóriába. Gubacsi
Gergô és Bodor Ferenc sajnos nem, Fortuna óvó tekintete most másokat vigyázott. Mit mondhat a kommentátor egy
ilyen nagy sportesemény után? Gratulálunk, és további sok sikert az ,,A”
kategóriában.
Nógrády Gábor
TLSE

Advent Tahitótfalun
gálamûsor 2010.
– adventi áhitat

Felhívás – Karácsonyi
sütemény gála

A falu
karácsonyfája
kerestetik

TLSE hírei

2010. december 12-én vasárnap 18:00kor a református templomban (Tahitótfalu, József Attila u. 4).
Tokody Ilona operaénekes, Kossuthdíjas, kiváló és érdemes mûvész, Muskát
András operaénekes, Szabó Júlia és Görög
Patrik operaénekesek koncertje.
Közremûködik Neumark Zoltán zongoramûvész.
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért közhasznú alapítvány ezzel a koncerttel köszöni meg mindenkinek, aki munkájával,
adományával, együttmûködésével, részvételével és szeretô gondolataival támogatta
tevékenységét.
A támogatói jegy vásárlásával az alapítvány 2011. évi programjait támogatja.
Támogatói jegy ára: 1000 Ft
Köszönjük!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Kedves tahitótfalui hölgyek, urak!
„Advent Tahitótfalun” rendezvényünk hagyományos és kiemelkedô eseménye a karácsonyi sütemények versenye.
Várjuk mindazok jelentkezését pályamunkáikkal 2010. december 12-én 14 óráig a Katolikus Templom Hittantermében, akik indulnak:
- Bejgli
- Mézeskalács
- Ehetô karácsonyfa- díszek
- A család kedvenc karácsonyi süteménye
kategóriákban.
Alkotásaikat jeligével vagy fantázianévvel
ellátva legyenek szívesek leadni.
A zsûrizett sütemények díjátadása és vendéglátás 2010. december 12-én 15:30-kor a
Katolikus Templom Hittantermében.
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
Szeretettel várunk mindenkit hagyományos gyertyagyújtásra a falu adventi koszorújánál 2010. december 3-án 17 órakor a
település szigeti oldalán a Laki cukrászdánál.
A szertartást Vénusz Gellért atya végzi.

Kérjük Önöket,
ha van olyan fenyôfájuk,
amit szeretnének kivágatni
és felajánlják falunk adventi
díszítéséhez, jelentkezzenek
2010. november 17-ig az alábbi
telefonszámokon:
06/30-9211-013,
vagy 26/385-831
Rainer Gabriellánál,
azaz Gabi néninél.
A fák kivágásáról
és elszállításáról gondoskodunk.
Felajánlásukat köszönjük
és továbbra is Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért!
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Megnyílt a

MÉH telep
Tahitótfalun, a Kék Duna
Szakszövetkezet területén!
Magas áron vásárolunk vas
és színesfém hulladékokat.
Nagyobb tétel esetén
házhoz megyünk.
Nyitva tartás: H-P: 8.00–16.00

Apróhirdetés: Dunakanyar egyik legszebb helyén Dunabogdány Bogonhát
Majorban ôsfás, körpanorámás építési telkek 7000 Ft/m2 áron eladóak.
Érdeklôdni a 06-20-9784373 telefonszámon lehet.

Lakossági átvételkor személyi
igazolvány, lakcím- és adókártya
szükséges.

ÁLLATORVOSI
RENDELÔ

Telefon: 06-20-449-9447
VASALÓ 2005 Kft.
Ugyanitt raktár, mûhely bérbeadó.

Tahi központjában – az épülô
TESCO-val szemben,
minden nap 16-18 óráig.

Számítógép-

Rendelési idôn kívül házhoz
hívás, bejelentkezés:
30-9370-863, 26-385-152

szerviz

30/948-3709

Éjszakai, hétvégi ügyelet:
30-66-26-849

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

Dr. Szolnoki János és kollégái
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Masszázs

Márton-napi Libanapok

Saját otthonában masszázst vállalok a szigeten,
Szentendre és Visegrád között.
Mobil masszázs ágyammal házhoz megyek.
• Frissítô masszázs 30 perc 2200 Ft, 60 perc 3900 Ft
• Talpmasszázs 15 perc 1450 Ft, 30 perc 2300 Ft
• Arcmasszázs 15 perc 1450 Ft

Az Urak Asztala
Vendéglôben

Sápyné Dudás Éva
Telefon: 26-385-885, 20-970-3085

Étel ajánlataink:
Sült libacomb hagymás tört burgonyával,
párolt lilakáposztával 2290

Megnyílt Tahitótfalu Hôsök terén:
a

Barta Sütöde

- pékáru
- dohányáru
- üdítô
- édesség
- kávé, forró csoki, karamella - újság
Téli nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig
szombaton

5-tôl 10-ig 16-tól 19-ig
6-tól 13-ig

Délután is friss pékáruval
várjuk a kedves vásárlókat!

Nov. 8-14-ig

Libamell vörösboros aszalt szilvamártással
baconba tekert rozmaringos burgonyával 2390
Pácolt libamell bazsalikomos sajtmártással,
burgonyakrokettel 2390
Grillezett libamáj sült almával,
burgonyapürével 2590
Érdeklôdni és bejelentkezni a 0626385456 illetve a
06204814838 telefonszámon lehet.
Várjuk szeretettel kedves vendégeinket!
2022 Tahi, Pataksor u. 1.
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Családi házak, nyaralók,
közintézmények generál kivitelezése,
szerkezet építése részfeladatok
elvégzése.
– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák
– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés
– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés
– gipszkartonozás
– festés,mázolás
– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés
munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés
Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,
telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.
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VASTELEP
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.

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
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

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

Interwork
Temetkezési Kft.
megnyitotta Tahitótfaluban
a Béke út 12. szám alatt
új temetkezési felvételi irodáját.

A 2011-es év - a gépjármû kötelezô felelôsség biztosítások területén - újabb törvényi változásokat hoz.
Érdemes évfordulókor a díjakat megvizsgálni, átszámolni.
Cégünk ebben a feladatban tud segítséget nyújtani.
Saját összehasonlító programunk segítségével azonnal megmondjuk Önnek, hogy az adott évben, hol a legolcsóbb, vagy
melyik biztosító adja az adott díjért a legtöbb szolgáltatást.

Az iroda hétfôtôl péntekig 900-1600-ig tart nyitva.
Szállítási ügyelet 0-24 óráig.

Honlapunkon saját magának is ki tudja számítani kötelezôjét,
a www.prezerval.hu oldalon.

Telefonszám: 06-20-398-0160.
Kirendeltségvezetô Tóth József.
Szentendrei irodánk címe: Dunakanyar krt. 17.
Telefonszám: 06-20-399-1006
Lakatos Teréz igazgató
E-mail: interworkkft@freemail.hu

E-mail címünkön, cs.csizmadi@prezerval.hu,
laszlo.bokor@prezerval.hu küldünk Önnek egy adatlapot,
ami alapján el tudjuk végezni a számítást.
Személyesen a 2021 Tahitótfalu, Gábor Áron utca 5. alatt
talál meg minket.
Telefon és fax számunkon (06 26 385 829, 06 1 343 1211 )
is tudunk esetleges további kérdésekre válaszolni.
Mobiltelefon számainkon is elérhetôek vagyunk.
Bokorné Csizmadi Csilla 06 20 457 1672
Bokor László 06 20 946 7203
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Kalendárium

„Idôjárás tapasztalás szerint.
Hosszú és kemény tél következik; Ha
július augusztusnál melegebb, október
hideg, s annak másik felén délnyugotról

keletkezett viharok voltak. Ha a madarak
ôsszel kövérek. Ha sok komló, makk és
keménymagu gyümölcs termett.”
(Idézet az eredeti helyesírással)

Felhívás
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat fennállása óta feladatának tekinti,
hogy nehéz sorsú gyermekek élethelyzetét javítani tudja.
Ennek hagyományosan része, hogy
karácsonyi programmal és ajándékkal kedveskedünk olyan családoknak, akiknek
egyébként ez nem áll módjukban.
Ez az utóbbi években egyre nehezebb
faladattá vált számunkra, ezért szeretnénk

felkérni a tisztelt lakosságot – magánszemélyeket, vállalkozókat –, hogy akinek
módjában áll, adományaival támogassa
kezdeményezésünket.
Elérhetôségünk: 2000 Szentendre,
Szentlászlói út 89., tel.: 26/312-605,
26/400-172
Köszönjük!
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat

Szilveszteri bál
A Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô
Egyesület 2010.12.31-én „Nosztalgia" Szilveszteri Bált rendez a Tahitótfalui Népházban, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Jelentkezésüket az alábbi telefonokra
várjuk:
Csörgôné Erzsi 20/526-87-05
Heinczné Ági
30/743-01-15

Tahitótfalu novemberi programjai
November 2-3-4. 9:30-12:00 Süssünksüssünk valamit. Gyermekprogram az
ôszi szünetben. Érd.: Princzné Bérczi
Kriszta, 0670/377 3773.
November 11. csütörtök 18:00 Falu-téka:
Szakács Gábor: A magyarok feltételezett
türk eredetének és türk rovásírásának
következményei – Összefügg-e a románok rovásírás kisajátítása a finnugor
elmélet türk származáselmélettel történô
felcserélésével?
November 25. csütörtök 18:00 Falu-téka:
Kovács József népi gyógyító: A szervezet
tisztítása
Népház rendszeres programjai
Kedd, csütörtök 17:30-18:30
Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, 0620/560-4065
Szerda 16 órától kezdôknek, 17 órától
haladóknak: Szabás-varrás tanfolyam,
vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike, 06/26 385325. A tanfolyam ingyenes.
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Hétfô 15:00-16:00 show tánc iskolásoknak
Szerda 17:00-18:00 hastánc és show tánc
gyerekeknek 5-10 éves korig.
18:00-19:00 hastánc és show tánc 10-14
éves korig, érdeklôdni: Tóth Evelyn,
0620/929 1325
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája, érdeklôdni: Szabó Judit, 0630/338 6806
Népház egyéb programja novemberben
November 19. 18:00 Családi Magyar
Táncház. Részletek a plakátokon.
November 27. 10:00 Habakuk
Bábszínház: Télapó Eszkimó országban.
Részletek a plakátokon.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt
busszal történik. Az aktuális elôadásról,
a jegyekrôl és minden egyéb programról
érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél tel.: +3630/337
5527.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd
8–16-ig, szerda 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.: 312331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, kedd: 8–11-ig, szerda: 8–12-ig és
13–16-ig, csütörtök: 8–11-ig, péntek: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • 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: 819-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 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei Kéményseprô
Vállalat, 1054 Budapest, Steindl I. út 12. 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, 310424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó
18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI
KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.:
hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek: 8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI
HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024 •
OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384
(anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503300/482 (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.: 385-893 – Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL
– Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-112, ügyf.:
hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30,
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô
8–12 és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és
12.30–15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és
12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 •
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 •
RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 –
444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107
vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig,
tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô
tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2.,
tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella,
Budai Mihály, Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Sirkó-Németh
Mariann, Szabó Judit. • Megjelenik: havonta 2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a
Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai
elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

