
Békés, boldog és sikerekben gazdag újévet
kívánok minden kedves olvasónak, Tahitót-
falu minden lakójának!

Ismét elszaladt egy esztendô. Visszagon-
dolva rá emlékezzünk meg azokról is, akik
örökre elmentek közülünk. Nélkülük, sok-
sok munkájuk nélkül szegényebb lenne fa-
lunk. Emléküket ôrizve igyekezzünk jól
együttmûködve szeretetben és békességben
élni és dolgozni.

A búcsúzó 2004. évre visszatekintve fon-
tos adatként kell megemlítenem, hogy köz-
ségünk hivatalos lélekszáma megközelítette
az 5000 fôt. Több mint 40 gyermek született
és folytatódott a beköltözés is. Ezzel nônek
örömeink, de szaporodnak feladataink is.
Öröm, hogy születnek gyermekek és öröm,
hogy a szép természeti környezet még min-
dig vonzza a betelepülôket. Új feladat ön-
kormányzatunk számára, hogy szolgáltatá-
sainkat, intézményeinket bôvíteni kell.

Az óévben sikerült elvégezni az óvoda bô-
vítését és teljes felújítását a Petôfi Sándor ut-
cában (közel 70 millió Ft). Komoly tétel volt
költségvetésünkben a Mátyás király utca és a
partfal omlás helyreállítása (14 millió Ft).
Több mint 20 millió forint pályázati pénzt is
sikerült igénybe vennünk a két beruházásnál.

Intézményeinket szerényen javuló szin-
ten tudtuk mûködtetni. Kötelezô és önként
vállalt feladataink anyagi fedezete rendelke-
zésre állt.

Elkészíttettük és hamarosan hatályos ren-
delet lesz az új települési rendezési terv.
Soká készült, de szerencsére ennek oka az
aktív lakossági közremûködés is volt.

Bízva az EU csatlakozás elônyeiben és ja-
vuló gazdaságunkban, útépítési és intéz-
ménybôvítési terveket is készíttettünk.

Ki kell emelni civil szervezeteink egyre
aktívabb mûködését. Tevékenységük a kari-
tatív munkától, a szabadidô egészséges el-
töltésén, a szórakoztatáson át a falufejleszté-
sig terjed. Egyre javul az együttmûködés a
civil szervezetek, az egyházi közösségek és
az önkormányzat között, ezzel javul a lelki
és anyagi építkezés lehetôsége is.

A 2005-ös új esztendôben önkormányza-
tunk anyagi lehetôségei nem lesznek jobbak
az óévinél. Ennek ellenére biztosítjuk intéz-
ményeink és szolgáltatásaink javuló szintû
mûködtetését, és felújítani, fejleszteni is sze-
retnénk.

Át kell alakítanunk, bôvítenünk a 7 tele-
pülést ellátó éjszakai orvosi ügyeletet,
együttmûködve a többiekkel. Ismét pályá-
zunk iskolaépítésre, de ezzel párhuzamosan
bôvítjük is iskolánkat. Tervezzük útjaink fel-
újítását, építését lakossági és pályázati pén-
zek bevonásával.

Igyekszünk kivételes adottságú természe-
ti környezetünk megôrzésére, épített kör-
nyezetünk szépítésére, és ehhez kérjük min-
den lakótárs, üdülôtulajdonos segítségét.

Községünk közös dolgainak teljességre
nem törekvô áttekintése után kívánok még-
egyszer minden lakótársamnak jó egész-
séget, boldogságot a családban, sikert a kö-
zösségben és az egyéni életben.

Budai Mihály 
polgármester
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Boldog, sikerekben gazdag új évet kíván 
minden kedves olvasónak az önkormányzat
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MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!...
Kivételesen engedd meg nekem,
Hogy máskép mondjam el a "Miatyánk"-ot,
Ne úgy, mint szoktam – halkan, csendesen,
S ne oly röviden, amint írva van!...
A világûrben ezer rém suhan!...

Bombák robbannak, ágyuk dörögnek!...
Bôsz csatagépek vadul zörögnek!...
Torpedók fúrnak hajótestbe léket!...
Millió anyának könny ül a szemébe!...

A nagy világon pokoli zaj van,
A lelkem rémült…remeg az ajkam
– Hangom elvész az ôrült zsivajban – 
S így csak dadogva mormolom Neked:
SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED…

Uram!... Ki ítélsz élôk s holtak felett,
Ki belelátsz szívekbe és vesékbe,
Bizonnyal Te vagy, ki legjobban tudod:
– E súlyos órán mi megy bennem végbe;
Harminc év óta hirdetem igédet,
Ne vedd zokon, ha most sürgetve kérlek:
– Mielôtt felgyújtják az egész világot!...
URAM!... JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!...
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Amikor felhangzik, az ember szíve össze-
szorul, a szem sarkába könny szökik. Halljuk
amikor magyar sportoló aranyérmet nyer,
halljuk az új esztendô elsô percében, halljuk
nemzeti ünnepeinken, halljuk amikor nem-
zeti válogatottunk összecsapásra készül.

Minden magyar ember számára nemzeti
jelkép, a nemzet összetartozásának jelképe.
Ugyanúgy hozzátartozik a magyarsághoz,
mint a piros–fehér–zöld lobogó. Nemzeti
Himnuszunk. Kölcsey Ferenc vetette papírra
1823 január 22-én.

Címe mûfaját jellemzi. Alcíme „A magyar
nép zivataros századaiból” szerint a költô a XVI.
század énekmondóinak fájdalmas hangján szó-
lal meg, mert akkoriban a cenzúra miatt kényte-
len volt mondanivalóját „történelmi köntösbe”
burkolni. Fájdalmas, ugyanakkor gyönyörû. Fáj-
dalmas, mert a költô úgy érezte, hogy a törté-
nelmi szituáció olyan volt, amikor a hazafiság-
ról csak beszéltek, de cselekedni senki sem
cselekedett. Példaképek, történelmi hôsök
szükségesek a langy állóvíz felkavarásához,
ahhoz hogy a magyarság kezébe vegye a sorsát.

Isten áldását kéri nemzetünkre, arra a nem-
zetre, melyet Szent István királyunk Boldogsá-
gos Szûz Mária oltalmába ajánlott, arra a nem-
zetre melyben a nemzeti egység régóta nem
létezett „Bal sors akit régen tép...”. 

Kölcsey középbirtokos nemesi család sarja-
ként látta meg a napvilágot e szép Magyarorszá-
gon 1790-ben. Elôször himlôben elveszíti jobb
szemét, majd pedig korai árvaságra jut. Iskoláit
Debrecenben a Református Kollégiumban kez-
di, majd ennek elvégzése után Pesten folytat
jogi tanulmányokat, vizsgát azonban nem tesz.
Debrecenben latinul, görögül és franciául ta-
nul, itt szerzi meg azt a hatalmas humanista
mûveltséget, mely végig kíséri mûvészetét. 

Közszereplést is vállal, elôször Szatmár me-
gye aljegyzôje, majd pedig jegyzôje lesz,
1832-ben Szatmár fôjegyzôje és országgyûlési
képviselôje, ezzel próbál meg cselekedni ha-
zájáért. Képviselôségérôl 1835-ben lemond,
mert elvei ellenkeznek követi utasításával.

1836-ban a perbefogott Wesselényi védel-
mét látja el, eközben unokaöccsét Kölcsey
Kálmánt neveli. Hozzá írja intelmei, akárcsak
István király Imre herceghez, Parainesis cí-
men. Így szeretné átadni mindazokat a gon-
dolatokat, melyeket a haza megmaradásáról, a
hazafiságról gondol.

1838-ban erôsen megfázik és meghal. Nem
érte meg azt a csodát, amelyet egész életében
áhított, a magyar egységet, 1848 csillogó for-
radalmát, majd szabadságharcát.

Mûvének a Himnusznak születésnapja a
Magyar Kultúra Napja. 

Kérek mindenkit, hogy ebben a rohanó vi-
lágban egy percre álljunk meg, itt kis hazánk-
ban Tahitótfalun, emlékezzünk egy nagyszerû

emberre és arra a napra, melyen megszületett
nemzetünk imádsága.

Ha párhuzamot állítunk a reformkor és a
jelenünk között, akkor bizony rá kell ébred-
nünk Kölcsey hazaféltése most is aktuális.
Álljon itt végezetül a Himnusz záró versszaka:

„Szánd meg, isten, a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védô kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendôt,
Megbûnhôdte már e nép
A múltat s jövendôt!”

Képíró Gábor

Himnusz E. Rickert

Az új esztendô
Miatyánkja

amerikai magyar pap újévi imája 1940-ben

Önkormányzati hírek

Elkészült a Szentendre környéki kistérség 13
településének együttes hulladékgazdálkodási
terve. A terv felméri a kistérség hulladékhely-
zetét, meghatározza a hulladékgazdálkodási
célokat és a szükséges cselekvési programot.

���

A községi rendezvények mûszaki színvonalá-
nak javítása érdekében az önkormányzat több
ajánlat bekérésével és hozzáértô szakértô közre-
mûködésével hangosító berendezést vásárolt. A
berendezés jól használható belsô terek és sza-
badtéri rendezvények hangosítására egyaránt.

���

A Szigetmonostori Faluszépészeti Egylet de-
cember 1-én egyeztetô fórumra hívta meg a
szigeti községek önkormányzatainak, iskolái-
nak, gyülekezeteinek, civil szervezeteinek és a
Fôvárosi Vízmûveknek a  képviselôit. Közsé-
günket hárman képviselték. A fórum témája a
parlagfû elleni egységes és aktív fellépés meg-
beszélése volt. A megjelentek egyetértettek a
felvilágosítás, hatékony irtás és a további
együttmûködés szükségességében.

A Fôvárosi Vízmûvek 1 db Volkswagen Cad-
dy típusú használt gépkocsit biztosít támoga-
tásként a községi mezôôrünk munkájához.

���

A hulladékkezelési szolgáltatás 2005 január
1-tôl érvényes (bruttó) díjai a következôk:
– állandó lakosok: 

80 l-es kuka (1 fô, vagy 2 fô 70 év felett): 5700 Ft/év

120 l-es kuka (2-4 fô): 12500 Ft/év

240 l-es kuka (4 fô felett): 16200 Ft/év

– üdülôk: 6300 Ft/8 hónap

A szolgáltatás egységára magában foglalja a
szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás, az edényzet
biztosításának díját, az ÁFÁ-t, valamint az évi 2
alkalommal történô lomtalanítás költségeit is.

���

Liebhardt András személyében új közmû-
velôdés szervezôje van településünknek. Mun-
kájához sok sikert és kitartást kívánunk.

���

A Helyi Építési Szabályzat (H.É.Sz-Rendezési
Terv) szakhatóságokkal egyeztetett változata,
2004. december 28-án kifüggesztésre került,
mely a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetô.
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Ne vedd Uram azt pogány zokogásnak,
Ha fáradt ajkam most így felsikolt:
Még nem feledtük a nagy világégést,
Jól tudjuk, hogy húsz év elôtt mi volt!...
A könny, a vér most százszor annyi lenne!...
– Uram, Te jó vagy!... Ezt nem akarhatod!...
De ha újra vezekelnünk kell majd,
LEGYEN MEG A TE AKARATOD!...

Tudom!... Téged még sokan megtagadnak!...
Mocskos beszéddel durván káromolnak!...
– Ne büntess Uram, ha kérlek mégis,
Hogy: MIKÉPPEN MENNYBEN, ÚGY
A FÖLDÖN IS…
Legyen már egyszer béke a világon,
S a szeretet ne legyen csak álom!...

MINDENNAPI KENYERÜNKET
ADD MEG NEKÜNK…
És légy velünk
Mindnyájunkkal!... Kik ébredve
Hittel nézünk a Keresztre!...

ÉS BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET…
Mindnyájunknak!... Akik este
Fáradt, fájó kezeinket
Imádságra fonjuk össze!...

S ne nézd Uram, hogy mi csak mondjuk,
MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ
ELLENÜNK VÉTKEZÔKNEK…

Ura a végtelen mezôknek!...
Te jól tudod, hogy mily gyarlók vagyunk!...
– Fáradt a lelkünk, fáradt az agyunk –
És addig jutni csak ritkán tudunk!...

ÉS NE VÍGY MINKET A KÍSÉRTÉSBE…
– S fôként ne engem, ki papod vagyok –
S ha el is törik a kereszt kezembe,
Hittel szálljak le sírom éjjelébe,
Ha majdan egyszer Te úgy akarod!..
ÉS SZABADÍTS MEG MINKET
A GONOSZTÓL!...
– Világot dúló vörös pokoltól!...

És tedd meg uram, hogy itt a földön
Ember többé embert ne öljön!...
A világon csak virág fakadjon,
És testvér testvért el ne adjon!...

És derüljön föl népek mosolya,
Amelyek sorsa ma még mostoha!...

S egy a másikon rajta ne üssön,
S a nap mindenünkre egyformán süssön!...

És most, mikor az „ÁMEN”-t kimondom,
(virrasztva érte sok-sok éjszakát)
Engedj meg érte, ha hozzátoldom
Végsô fohászként ezt a kis imát:

URAM! …Ki fenn trónolsz a végtelenbe’
S teszel naponta százezer csodát,
Te, ki vigyázol a tavaszra, ôszre
S mindig feloldod a zord tél fagyát;
Kinek gondja kiterjed mindenekre,
Akit ural a csillagmiriád,
Ki ismered a kezdetet s a véget
S igazgatod a nagy mindenséget,
(Mielôtt végleg átszakad a gát)
BÉKÍTSD ÖSSZE AZ EMBERISÉGET!...
TEDD MEG URAM E LEGNAGYOBB CSODÁT?...

Ister-Granum Eurorégió

Másfél évi elôkészítés után, december 1-
én megalakult a nemzetközi Ister-Granum
Eurorégió. Neve a Duna és a Garam folyók
latin nevébôl származik. Az elôkészítés
idôszakában Szlovákiában több mint 30
Párkány környéki település, Magyarorszá-
gon pedig több mint 50 Esztergom kör-
nyéki település, köztük Tahitótfalu, önkor-
mányzati társulást alapított. Most a két tár-
sulás hozta létre a nemzetközi régiót, Esz-
tergom központtal.

Az Eurorégió célkitûzései:
a) település -, és regionális fejlesztés, a re-

gionális együttmûködésben rejlô köl-
csönös elônyök vizsgálata, a határmen-
ti települések összehangolt fejlesztésé-
nek elôsegítése;

b) a határmenti térség természeti-tájvéde-
mi feltárása, értékelése ökoturisztikai
hasznosítás céljából;

c) közlekedési infrastruktúra fejlesztése;
d) a környezet és természet alakítása és

védelme;
e) gazdasági vállalkozások, beruházások,

munkahelyteremtés elôsegítése;

f) mezôgazdasági fejlesztés;
g) idegenforgalom fejlesztése;
h) a közszolgáltatások összehangolt fej-

lesztése;
i) egészségügy fejlesztése;
j) együttmûködés az oktatás és képzés, a

mûvelôdés, a kultúra, a szabadidô és
sport terén;

k) egyeztetett foglalkoztatás-politika;
l) a nemzeti kissebbségi nyelvû oktatás

fejlesztése, kultúra ápolása, testvérisko-
lák együttmûködésének támogatása;

m)együttmûködés és információcsere ka-
tasztrófák, balesetek esetén, illetve
azok megelôzése érdekében;

n) együttmûködés a bûnmegelôzés és a
közbiztonság érdekében.

A decemberi 5-i népszavazás
eredménye községünkben

Népszavazás 2004. december 5. Összesen

Választópolgárok száma 3866

Szavazóként megjelentek száma 1914

Érvényes szavazólapok száma 1914

Érvénytelen szavazatok 1.kérdés

Egyetért-e ön azzal, hogy az egészségügyi 

közszolgáltató intézmények, kórházak 

maradjanak állami, önkormányzati 

tulajdonban… 34

Érvényes szavazatok száma 1. kérdés 1880

1. kérdésre érvényes szavazatból   i g e n 1333

1. kérdésre érvényes szavazatból   n e m 547

Érvénytelen szavazatok száma 2. kérdés

Akarja-e, hogy az Országgyûlés törvényt 

alkosson arról, hogy kedvezményes 

honosítással – kérelmére – magyar 

állampolgárságot kapjon… 29

Érvényes szavazatok száma 2. kérdés 1885

2. kérdésre érvényes szavazatból  i g e n 1168

2. kérdésre érvényes szavazatból   n e m 717

Beszámoló 
az iskola 

programjairól

Miközben a gyerekek már a Karácsonyt
várják és a bevásárlóközpontok, a közte-
rületek, de még az aprócska üzletek is ün-
nepi díszbe öltöznek, mi felnôttek egy ki-
csit rezignáltan jegyezzük meg: megint
eltelt egy év, mindjárt itt a karácsony, pe-
dig csak most volt szeptember…

Egyhangúnak csöppet sem mondható
idôszakot tudhat maga mögött a Pollack
Mihály Általános Iskola, Könyvtár és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény.

A szeptemberi tanévkezdéskor szomo-
rúan szembesültünk azzal a község lakosai
elôtt is jól ismert ténnyel, hogy az iskolába
ismeretlen tettesek betörtek és a páncél-
szekrényt feltörve mintegy 300 000 Ft
készpénzzel távoztak. Az iskola dolgozói-
nak kezdeményezésére jótékonysági céllal
papírgyûjtést szerveztünk, és az ebbôl
befolyt összeget, 84 800 Ft-ot a keletke-
zett hiány pótlására fordítottuk. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani minden
jószándékú és aktív szülônek, gyereknek,
vállalkozónak, szimpatizánsnak, akik át-
érezve ezt a rendkívüli helyzetet az iskola
segítségére siettek. Külön szeretnénk
kiemelni a Polgármesteri Hivatalt, a CBA-
boltot, és Maszárik Béláné vállalkozót,
akik nagy mennyiségû papír felajánlásával
oroszlánrészt vállaltak a fenti összeg elô-
teremtésében.

folytatás a 4. oldalon

2005. január 12-én, szerdán 17 órakor a re-
formátus temetôben ismét sor kerül a Don-
kanyari tragédia emlékét felidézô tûzgyújtásra.
Ne feledjük azokat, akik életüket áldozták Ma-
gyarországért! Várunk mindenkit!

Szervezôk

Emléktûz gyújtása
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folytatás a 3. oldalról
Ígéretünkhöz híven könyvjutalomban ré-

szesült Bojtor Dániel, Kapitány Norbert, Ben-
csik Bence alsótagozatos tanulók, és Rácz
Alexandra, Németh Nóra és Elsik Dávid felsô-
tagozatos tanulók. Valamint az 5. osztály – ju-
talmuk egy szabadnap, amelyen közös kirán-
dulásra mennek –, akik kiemelkedô teljesít-
ményt nyújtottak.

„Sohase elégedj meg egy »majdnem«-mel”
tartja a közmondás. Így gondolták ezt a 3/b
osztályos szülôk is, akik idôt, energiát nem kí-
mélve sok-sok társadalmi munkával rendbe
hozták, otthonossá tették a Népház melletti
kis épületet. Áldozatvállalásukat ezúton is kö-
szönjük!

Közismert tény, hogy pályázati források se-
gítségével sok jó dolog valósult meg az elmúlt
években Tahitótfalun; ezért örömmel adunk
hírt a legújabb „trófeáról”: körzeti csapatver-
senyek lebonyolítására, valamint Pollack Mi-
hály életét és korát bemutató kiadvány szer-
kesztésére 300 000 Ft-ot nyert az iskola.

Mint minden évben, az idén is kiemelt fel-
adatként kezeljük a 8. osztályosok beiskolá-
zását. Ennek a több hónapos idôszaknak a
jelenlegi szakaszában a végzôs diákok ismer-
kednek lehetôségeikkel: a kiadványok, a
prospektusok, az interneten található infor-
mációk mellett nyílt napokon vesznek részt,
és az osztályfônöki órák állandó témája szin-
tén a továbbtanulás. A felvételik rendszere
minden évben változik valamelyest: a közép-
iskolától függ, hogy központi vagy „belsô”
felvételi vizsgát szerveznek-e. A felvételin
nyújtott pontszámokhoz adódnak hozzá a
hozott pontok; a kettô együtt határozza
meg, hogy a gyerek felvételt nyer-e az adott
intézménybe. Évrôl évre kedveltebbek a 0.
évfolyamok, azaz a nyelvi tagozatok is. Töb-
ben vesznek részt felvételi elôkészítôn, ami
természetesen nagyobb önbizalmat ad a
diákoknak, és merészebben vágnak neki az
elôttük álló kihívásoknak. 

Iskolánkban fontos alapelv a tehetséggondo-
zás, tanórán és tanórán kívül. A szaktárgyi ver-
senyek mellett nívós szakköri foglalkozások

mûködnek. A számítógépes szakkör kereté-
ben a számítógépek hardveres kezelését, te-
lepítését, a formázásokat tanulhatják meg az
érdeklôdô gyerekek, vagy éppen segédprog-
ramokat böngészhetnek az Interneten. 

Jackie Keresztény vezetésével 6., 7. és 8.
évfolyamos tagozatos gyerekek kommuniká-
ciós foglalkozáson vesznek részt, a manuális
területen tehetségesek, pedig a tûzzománc
szakkörön készítenek remek munkákat Szán-
tó Sándor vezetésével.

Sokszínû lehetôségeket nyújtunk a spor-
tolni, mozogni vágyóknak is. Az idei év újdon-
sága, hogy Hlatki Éva tánctanár élvezetes
táncórái mintegy 40 fôt vonzanak hétrôl hét-
re a Népházba. A nagy érdeklôdés miatt tü-
körfal beépítését tervezzük.

Tudjuk és tapasztaljuk, hogy a köznapi
emberek, és családok megélhetése, anyagi
elôrelépése egyre nehezebb, a szabadidô
mennyisége, amit a szülôk gyermekeikkel
együtt tudnak tölteni, inkább fogy mint stag-
nál. Ezért szerveznek az iskola pedagógusai
színes kirándulásokat Budapestre és a kör-
nyékre. Az elmúlt 2-3 hónapban a gyerekek
jártak Visegrádon a tanösvényen, Szent-
endrén a Skanzenben, voltak Esztergomban,
túráztak a Pilisben és számos nevezetes
helyet felkerestek a fôvárosban: a Fôvárosi
Nagycirkuszt, a Szabó Ervin Könyvtárat, a
Planetáriumot, az Aquincumot, a Terror
Házát, a Millenáris Parkot, az Állatkertet és a
Természettudományi Múzeumot.

November 26-án került sor a Népházban a
zenetagozat tanárai, növendékei és meg-
hívott vendégei közremûködésével egy sike-
res hangversenyre, melyre sokáig örömmel
fog visszagondolni a hálás közönség. Haydn-
tól Bartókig kb. 300 év termésébôl válogat-
tak az elôadók: Gratzl Erika, Csáki Judit,
Zákányi Bálint és Mákó Miklós zenetanárok,
Marosi Ágnes tavaly végzett növendékünk,
aki jelenleg a kecskeméti Kodály Zoltán
Zenemûvészeti Szakközépiskolában tanul.
Fellépett még a zenetagozat tánccsoportja, a
tahitótfalui citeraegyüttes Budainé Sipos
Erzsébet vezetésével, valamint a Sziget

Hangja Ökumenikus Kórus Zákányi Bálint
vezetésével.

Köszönjük ezt a szép estét minden elôadónak!
Köszönjük az adományokat, amelynek az

összege 39 250 Ft.
Ady Endre híres soraival kívánok minden

olvasónak az iskola tanárai és dolgozói nevé-
ben kellemes ünnepeket és boldog új évet!

„Aki él, az mind, mind örüljön,
Mert az élet mindenkinek
Kivételes, szent örömül jön.”

Fónagy Gáborné
igazgató

Beszámoló az iskola programjairól

Idôsek napja

„Tiszteld az ôsz fejet,
Simogasd meg a kérges kezet
Sok munkájával alapozta meg
Fiatal s boldog életed.”

A több évtizedes hagyományt folytatva
került sor a Népházban december 9-én az
Idôsek napjára. A rendezvényt idén is az
önkormányzat szervezte.

A meghívásunkat közel 120 hetven év-
nél idôsebb polgártársunk fogadta el. Töb-

ben voltak olyanok is, akik eddig nem vet-
tek részt az Idôsek napján, és ez külön
öröm volt a szervezôknek, „régi” résztve-
vôknek egyaránt.

A jó hangulatú összejövetelen Budai Mi-
hály polgármester és Tóth János jegyzô
mondott köszöntôt, az óvodások, iskolá-
sok pedig mûsorral köszöntötték az ünne-
pelteket. Oldottá vált a hangulat, amikor
Fábián István megszólaltatta harmonikáját.
Jókedvû nótázás közben zajlott a terített
asztal javainak fogyasztása. Szinte minden-
ki fiatalodott.

Megemlékeztek falunk legidôsebb polgárá-
ról, Malik Jánosról is, aki már elmúlt 101 éves.

A  polgármesterrel otthonában köszön-
töttük János bácsit.

A rendezvényt támogatta a Dió pékség,
Ferenczi Attiláné (Keszler Márta) és a Laki-
Cuki cukrászda. Sokat segítettek a Nyug-
díjas klub tagjai, képviselôk és bizottsági
tagok.

Boldog új évet minden idôsnek és min-
den fiatalnak!

Schottner Jánosné 
Népjóléti Bizottság elnöke

Az ügyeleti-, készenléti telefonszámon min-
den olyan gázszolgáltatással kapcsolatos ese-
ményt jelenteni lehet, amely a gázvezetéken
(utcai és fogyasztói), vagy gázkészüléken:

- szivárgás,
- üzemzavar, szolgáltatási zavar,
- rongálás,
- természeti katasztrófa
- közveszély, 
- terrorcselekmény során következik be.
A bejelentéseket diósdi üzemünk éjjel-nap-

pal fogadja a (23) 546-105 telefonszámon.
Fogyasztóink a gázszámlák hátoldalán olvas-

hatják a mûszaki ügyeletek telefonszámait.

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Rt.
Földgázelosztás Területi Egysége

2049 Diósd, Petôfi S u. 40.

Gázszolgáltatási
tájékoztató

Tahitótfalu Önkéntes Járôrcsoport tagfelvé-
telt hirdet törvényt tisztelô polgárok számára. 

Minden jelentkezôt szeretettel hívunk,
várunk közbiztonságunk javítása érdekében.

Tahitótfalu Járôrcsoport
tel: 06 20 9932818

06 20 4622148

Felhívás
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címû sorozatunkat  folytatjuk.

FRIZ ló

Saját hazájában (Hollandia) annyira nép-
szerûek, mint a shirenak (sájer) Nagy-
Britanniában.

Friz ló elsôsorban, mint megkapó lát-
ványt nyújtó akciós mozgású fogatló tûnik
ki. Vérmérséklete és szépsége miatt nagy
népszerûségnek örvend a cirkuszidomá-
rok között. Friz ló a primitív európai erdei
lónak a leszármazottja, elsôsorban a Hol-
landia északi tengerpartján Fekvô Frizlan-
don tenyésztik. Ezeknek a lovaknak a há-
tán mentek a német és holland lovagok a
keresztes hadjáratokba, és mint harci lova-
kat alkalmazták ôket. Elôször keleti vérrel
való keresztezéssel nemesítették ôket,
majd egészen 1609-ig Hollandiának Spa-
nyolországtól való függetlenné válásáig
nagy átütôerôvel bíró spanyol vér gyako-
rolt meghatározó befolyást a fajtára.

Jellemzô tulajdonságok: szinte mindig
jegytelen fekete, a lábvégeket bôséges bo-
kaszôr fedi. Nyaka szépen ívelt, tartása
büszkeséget sugall. Híresek szeretetre
méltó karakterükrôl és a kedvezô vérmér-
sékletükrôl. Marmagasság 155-160 cm.

Nógrády Gábor
TLSE titkára

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Lovak, és amit
róluk tudni kell Községünk civil szervezetei mindig is

összefogtak egy nemes cél érdekében. Így
volt ez 2004. december 6-án is. Együtt
Gyermekeinkért Egyesület rendezésében,
a Zablakert és a Lovas Egylet támogatásá-
val készültünk a Télapó ünnepségére.

Télapót és kíséretét (krampuszok) Papp
Károly egyletünk leendô fogathajtó ver-
senyzôje szállította. A szép lovak az ese-
ményhez alakított szán (hintó) a hajtó ru-
házata Tamási Áron az erdélyi havasokról
írt novellái hangulatát varázsolta a gyerme-
kek és a felnôttek számára.

Télapó mint mindig rengeteg ajándékot
osztott szét, minden gyermeknek jutott. A
csomagok elfogytak, Mikulás indulásra
szólította kíséretét. A lovak prüszkölve
halk csengettyû szó kíséretében elindultak
a havasokon át a Lappföld irányába. Köz-
ben beesteledett az égen csillagok gyúl-
tak, valaki halkan megjegyezte nemsokára
itt a karácsony az emberek helyeslôen bó-
lintottak, és mindenki lassan elindult haza-
felé.

Nógrády Gábor
TLSE titkára

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

A ló és a Mikulás

Kovács-Deme Zsoltné vagyok, a csalá-
dunkkal nemrég költöztünk Tahiba. Egy
ideig Szentendrén laktunk, bár a családom
leányfalui, a férjem családja tahisi. Jóma-
gam három gyermekes családanya vagyok,
legkisebb gyermekem jelenleg is szopik
még. A gyermekeim nevelése során meg-
tapasztaltam azokat a szoptatási és egyéb
problémákat, amellyel minden anya szem-
besül. Beléptem a La Leche Ligába (Nem-
zetközi Szoptatási Egyesület), jártam az
esztergomi csoportjukba, ahol sok jó taná-
csot kaptam. Ezért elhatároztam, hogy én
is szeretnék segíteni más anyukáknak,
akiknek szükségük van rá. Januárban elin-
dítok egy klubot, amely ezzel a témával
foglalkozik és a legkorszerûbb ismeretek-

kel rendelkezik. A találkozókat minden hó
második csütörtökjén tartjuk délelôtt
10,00 órától 11,30-ig. 

Az elsô témakör: a felkészülés a szopta-
tásra a várandósság alatt és a születés utáni
elsô napok.

Ideje: 2005. január 13. csütörtök, dél-
elôtt 10,00 óra

Helye: Anya és Gyermekvédelmi tanác-
sadó váróterme (Hôsök tere, Kossuth L. u.
sarok)

Természetesen a belépés ingyenes.
Infó: Kovácsné Evelyn (06-20-383-6519)
Mindenkit szeretettel várok, nemcsak a

szoptató mamákat és a babákat, hanem a
várandós anyukákat is!

Kovács-Deme Zsoltné (Evelyn)

Szoptatós baba-mama csoport Tahitótfalun

Kéményseprô díjak 2005. január 1-tôl
2005. évi szolgáltatási díjak (az árak az Áfa-t (25%) nem tartalmazzák

kéménytípus mértékegység hagyományos hagyományos gáz gáz tartalék tartalék

SZJ:74.70.15 lakossági közületi lakossági lakossági lakossági közületi

egyedi Ft/év 816 960 816 960 408 480

üdülô Ft/év ill.n.év 1400 1400 1400 1400 - -

gyûjtô Ft/szint 540 624 540 624 - -

mászható Ft/év 1200 1200 - - - -

rezsióradíj Ft/r.ó./fô 3600

Megnevezés mértékegység Ft

Kéményvizsgálat SZJ 74.70.150 darab 4800

Kéményseprô-ipari felülvizsgálat 1 db rendeltetési 

egyedi kémények esetén (Q<60 kW) SZJ 74.20.310 egység esetén 3840

Méretezés ellenôrzés hô- és áramlástechnikai 1 db méretezés esetén 

szempontból egyedi és központi kémények 

esetén (Q</>60 kW) SZJ 74.70.150 8840

Kéményseprô-ipari felülvizsgálat és méretezés 1 db rendeltetési egység

ellenôrzés központi kémények esetén (Q>60kW) SZJ 74.20.310 és 1 db méretezés esetén 12 680

Másolat kiadása nyilvántartott dokumentumról SZJ 74.20.310 1 dok. kikeresése esetén 400

Az önkormányzat gondozásában  G. Szalai
István: Hôseink, és L. Gál Éva: Tahitótfalu
múltjából címû könyve községünk történeté-
rôl.

A falunkról megjelent elsô könyvek a Köz-
ségházán megvásárolhatók 1 000 Ft/db áron.

Megjelent

2 0 0 5 .  J A N U Á R
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Aztán jött az 1954-es árvíz.
Az óvodában szállásolták el a falu védelmé-

re kirendelt emberek egy részét. Most nem
fôztek az óvodában, úgy szállították az ételt
nagy tejeskannákban. Megint a kis bútorokat
használták.

Az óvoda kertjén keresztül hordták a teher-
autók, traktorok a gáthoz az anyagot. Szörnyû
látvány volt, ahogyan emelkedett a talajvíz az
óvoda kertjében is feltörô buzgárokból. A pin-
ce is tele lett vízzel, de az épületet nem érte
el a víz.

Mikor levonult az ár az óvoda kertjét és a
kútját a KÖJÁL fertôtlenítette, csak azután jö-
hettek megint a gyerekek. A kertet nehezen
lehetett rendbe hozni. Sok éven keresztül lát-
szottak a jármûvek okozta mély keréknyo-
mok a talajban.

Én naponta bejártam az óvodába, segítet-
tem az ételosztásban. Egyik nap a postás hoz-
ta az óvoda ellátmányát, amit én könnyelmû-
en az asztalomon hagytam egy rövid idôre.
Sok ember volt körülöttem és természetesen
a pénz eltûnt. Bejelentettem a rendôrségen,
hogy megloptak.

Rövid idôn belül kaptam a rendôrségtôl
egy levelet, hogy kivizsgálták a bejelentése-
met és megállapították, hogy önlopás történt,
és a pénzt három napon belül fizessem be a
tanácshoz. Ez nagy érvágás volt nekünk, kez-
dô házasok voltunk, semmink sem volt. Az
összeg másfél havi fizetésemnek felelt meg…

Az élet ment tovább. Megtartottuk az elsô
belépôdíjas szereplésünket a kultúrházban.
Örültünk a sikernek, de jobban a kis bevétel-
nek. Szilveszterkor teadélutánt rendeztünk a
szülôk részére, kölcsönkért lemezjátszóval.
Farsangkor pedig bált a „Csizmadi” kocs-
mában, ahol Csorba Géza és Zimányi István
(Sisa) húzta a talp alá valót.

Két egymást követô nyáron állatkerti kirán-
dulást szerveztem. A reggeli hajóval mentünk
Pestre. Korán volt, álmosak voltunk, izgul-
tunk. A legtöbb gyermek elôször volt Pesten.
Hangtalanul, rémülettel a szemükben, de kí-
váncsian ültek a jármûveken. Megnéztük az
állatokat, majd kimentünk a közeli játszótér-
re, ahol elfogyasztottuk a magunkkal hozott
elemózsiát. A gyerekek vidáman játszottak a
hintákon, csúszdákon. Oldódott a feszültség,
már nem tömörültek szorosan körülöttem.
HÉV-vel és busszal jöttünk haza.

Második alkalommal történt, míg én meg-
váltottam a jegyeket a HÉV-re, a gyerekek kint
várakoztak a pénztár elôtt. Sietni kellett, hogy
ne maradjunk le. Leültünk, majd megszámol-
tam a gyerekeket, mint a nap folyamán szám-
talanszor. Számolom, eggyel kevesebb! Izga-
tottan számolom megint, mert nem akarom
elhinni, hogy hiányzik valaki. Eluralkodott raj-
tam a félelem, mire tisztáztuk, hogy ki hi-
ányzik.

Harmincnyolc év a tahitótfalui óvodában  (5. rész)

Leugrottam a HÉV-rôl, és szaladtam a pénz-
tár felé. Már messzirôl láttam, hogy a kisfiú ott
áll, ahol az elôbb a sor vége volt. Észre sem
vette, hogy elhagytuk. Önfeledten nézte a
„nagy” autóforgalmat, ami azt jelentette, hogy
talán percenként elsuhant egy-egy autó.

Visszagondolva: ez az eset hozzájárult ah-
hoz, hogy rádöbbenjek, milyen nagy felelôs-
séget vállat az ember a reábízott gyermekek
felügyeletével. Mint kezdô fiatal óvónô in-
kább játszótársuk voltam. Könnyedén, ve-
szélyérzet nélkül hancúroztam velük. Ké-
sôbb, amikor már nekem is volt gyermekem,
túltengett bennem a féltés, a mindenben ve-
szélyt látó óvónô kerekedett felül. Ez is hely-
telen volt.

Évekig a járási gazdasági osztály feladata
volt a intézmények tárgyi felszerelése. Ekkor
kaptunk lábakon álló fakeretes ágyakat. Ez
egy nagyon rossz konstrukció volt. A lábak
behajtásával gyakran becsípték a kezüket a
dadusok és a gyerekek egyaránt. Megleptek
még bennünket tíz darab igazi „lópokróccal”.
Késôbb négyfelé vágattam ezeket, s azt rak-
tuk a lepedô alá. Mindenki azzal takaródzott,
amit otthonról hozott, silány pléddel, nagy-
kendôvel, kabátjával.

Évek múlva a tudomásomra jutott, hogy Vá-
cott megszüntettek egy kollégiumot és sok
mindent elajándékoznak oktatási intézmé-
nyeknek. Így jutottunk egy pár szônyeghez és
negyven darab paplanhoz. A paplanokat ketté
vágtuk, beszegtük kézzel. Jutott minden gye-
rek részére takaró. Engedélyt kaptam, hogy
vegyek a paplanokra huzatot és lepedônek
valót. Az ágynemû megvarrása társadalmi
munkával történt. Cservenák Zoltán anyukája
varrta meg egyedül az összes huzatot.

Itt említem meg, hogy családi kapcsolat ré-
vén jutott a tudomásomra pár évvel késôbb,
hogy a Mûvelôdési Minisztériumban bútor se-
lejtezést végeznek. Így került minden terem-
be rendes íróasztal, az irodába a könyvszek-
rény, még a tanácsházára is jutott íróasztal,
üvegajtós kis szekrény.

A járásnál Horváth Gyula volt a gazdasági
vezetô. Gyakran kellett menni hozzá, hogy az
elképzeléseimhez pénzt csikarjak ki. Amikor
meglátott, már messzirôl mondta „na jön a
Baranyainé, már megint kitalált valamit.”

Késôbb bevallotta, hogy értékelte bennem
a lelkesedést, a többet akarást. Így értem el,
hogy kicserélhettem a hagyományos kályhá-
kat olajkályhára. Igaz sok probléma volt ve-
lük, gyakran kellett Karlbauer Józsi bácsinak
szerelni ôket. A dadusok munkáját azonban
megkönnyítette. Nem kellett aprófát készíte-
ni, sem salakozni.

Kaptunk rendes gyermek bútort. Ágyakat,
szekrényeket. A járásban a mi óvodánkban
volt elôször szônyeg a babaszobában. Mi terí-
tettünk elôször textilterítôvel. Rozsdamentes

evôkészletet vásároltam, amit csak pult alatt
lehetett kapni. Késsel, villával ettek a gyere-
kek, porcelán tányérokból. Pár év múlva a
községekhez került az oktatási intézmények
gazdálkodása is. Horváth Istvánné, Mancika
volt hosszú évekig, nyugdíjazásáig a gazdasági
vezetô. Jó volt vele dolgozni. Ô volt az egyet-
len ember a tanácsnál, aki sok mindenben tá-
mogatta az óvodát, az elgondolásaimat. Elô-
teremtette az anyagiakat, sokszor más intéz-
mény költségvetésének a rovására is.

Egyre több gyereket írattak be az óvodába.
Már nem volt lenézett intézmény. A negyven-
négy férôhelyen mindig ötven felett volt a be-
írtak száma. Különösen eperszedés idején
volt nagy igény az óvodára. Két nyáron át a ta-
nács idény óvodát szervezett a kultúrotthon-
ban. A közben felszabadult régi kisasztalok-
kal, padokkal  rendeztük be az idény óvodát.
Szörnyû körülmények között voltak a gyere-
kek. Például azt a WC-ét használták, amit a
mozilátogatók is, lévén hetente háromszor
vetítés ugyanabban a teremben, ahol a gyere-
kek tartózkodtak napközben. Az étkeztetésü-
ket mi bonyolítottuk le. A felügyeletet Pálmai
Adolfné, és Soós Jenôné látta el.

Baranyai Béláné nyugdíjas vezetô
óvónô visszaemlékezései 

(folytatjuk)
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Kézmûves
foglalkozások

Egyesületünk októbertôl decemberig
havonta egy-egy szombaton kézmûves
foglalkozásokat szervezett községünk
óvodáiba. A foglalkozásokon alkalman-
ként 40-50 gyermek vett részt, akik a kö-
vetkezô kézmûvességekkel ismerkedhet-
tek meg.

– Papírmûvesség
– Fakanálbábu készítés
– Gipszöntés és -festés
– Üvegfestés
– Koszorú készítés
– Gyertyaöntés és -díszítés

Köszönjük a foglalkozásokat vezetô
óvónôk, dadusok és szülôk segítségét.
Jövôre is számítunk a gyerekek részvé-
telére további kézmûves programjainkon.

2 0 0 5 .  J A N U Á R
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Advent Tahitótfalun címmel immáron má-
sodik alkalommal rendezett egyhetes ünnepi
rendezvénysorozatot a Tegyünk Együtt Tahi-
tótfaluért Közhasznú Alapítvány.  

A község Egyházai által biztosított helyszí-
nen került sor három igen értékes és szín-
vonalas, egyenként is nagy különlegességgel
bíró kiállításra. December 11-én Dr. Magyar
Gábor nyitotta meg a galériává varázsolt Kato-
likus Hittanteremben a helyi mûvészek kiál-
lításra felajánlott munkáiból összeállított tárla-
tot. (E kiállítók: Almássy Csaba, Béres Attila,
Czövekné Török Lídia, Gubacsi József,
György Károly, Kósa Klára, Lukács János,
Péreli Zsuzsa, Sarkadi Sándor, Szabó Nóra,
Szántó Sándor, Szántóné Karácsony Tünde,
Tamás Mária, Wegroszta Gyula.) Helybeli mû-

vészeink már második alkalommal tettek
gesztust ily módon a község nagyközönsége
felé és adtak mûvészetükkel esztétikai él-
ményt az ünnepre készülôdôknek. Köszönet
érte. Hasonlóképpen Tolcsvay Lászlónak, aki-
nek szeretetteljes és közvetlen elôadása a
katolikus templomban békével töltötte be a
teret és a lelkeket.  

Másnap délelôtt a református hittanterem-
ben Budai Mihály polgármester úr és Szénási
Sándor tiszteletes úr nyitotta meg a Tótfalu jó
emberöltôvel ezelôtti múltját idézô helytörté-
neti kiállítást.  A megnyitót mûsorával a Sziget
Hangja Ökomenikus Kórus (Zákányi Bálint
vezetésével) tette még ünnepélyesebbé. A
tárlathoz Nagyházú László korabeli ruhákat,
viseleteket, Szabó Mihályné ruhákat, meny-
asszonyi koszorúkat, Rácz Lajosné, Molnár La-
josné, Kövesdi Teréz, és Zabolai Lászlóné fal-
védôket, textiliákat, Fekete Lászlóné csipkete-

rítôket, Lindmayer Eszter menyasszonyi ko-
szorút ajánlott fel. A rendezvényt Wegroszta
Gyula és Szônyi Zsuzsa által gondozott, zöm-
mel a ’30-as évek helyi lakosainak portréiból
álló, páratlan fényképanyag emelte a község
határain is túlmutató kuriózummá. Azt hi-
szem, kevés község rendelkezik ilyen gazdag
és pótolhatatlan anyaggal. Múlt és jelen
személyes, ünnepi találkozása volt ez. A kiállí-
táson az idôsebbeknek sok esetben sikerült
azonosítani a képen látható személyeket, a
fiatalabbak többen név alapján ismerték fel a
tán soha nem látott felmenôket. Amennyiben
álmunk megvalósulna és faluházzal gazdagod-

na községünk, hajlandók lennének ezeket a
tárgyakat felajánlani, hogy megôrizzük a jövô-

folytatás a 8. oldalon

ADVENT TAHITÓTFALUN

December 6-án Tahitótfalura is ellátoga-
tott a Mikulás. Az Együtt Gyermekeinkért
Egyesület szervezésében 380 gyermek élvez-
hette a Mikulással való találkozás örömét.

A programhoz községünkbôl többen
adományokkal járultak hozzá. 

– Kínai áruház
– Zsuzsa virágbolt
– Horgászbolt
– Grill Büfé
– Tahi Kertvendéglô
– M-ÁMOR presszó
– Zsolti zöldséges
– Lillus

– Tahi Gazdabolt
– Kiss Sándorné
– Tahi COOP üzlet
– CBA
– Pagoda butik
– Által István
– Gombos Erzsébet
– Almássy Csaba
– Dombai Gyöngyvirágház
– Mini Market
– Vaczó Ágnes
– Szöllôsi Kft.
– Vanyákné Tóth Mónika
– Szimilkó Judit
– Vasis Kft.
– TonerJet Bt.

Köszönjük az adományozók, illetve a
Zablakert Lovasiskola, Papp Károly, a Lo-
vasegylet és Majercsik Krisztián segítségét.

A nagy sikerre való tekintettel a Népházban
folytatódik a gyógytorna foglalkozás Káko-
nyiné Adorján Veronika vezetésével. Az egész-
ségmegôrzô, kondicionáló torna 2005. január-
jában indul újra. 

Mindenkit várunk szeretettel.

Gyógytorna

Mikulás 
látogatás
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folytatás a 7. oldalról
nek Tahitótfalu múltját és e ház összekötô híd
legyen az idôben az elmúlt, jelen és jövô ge-
nerációi között.

Hasonló szellemben ez a rendezvény adott
helyet G. Szalai István Hôseink címû könyvé-
nek bemutatójára. Az aprólékos gondossággal
összeállított mû Tahitótfalu I–II. Világháborús
történetét, lakosságának háborús részvételét
mutatja be személyekre lebontva levéltári for-
rások és visszaemlékezések alapján. Egy má-
sik helytörténeti munkából született könyv
Tahitótfalu múltjából címet viseli és L. Gál
Éva a szerzôje. Községünk XVI-XVIII. századi
történetét dolgozza fel kiváló kutatói kvalitás-
sal. A mûvek a hazánk történelme iránt érdek-
lôdô számára érdekes adalék és értékes for-
rás, a helyieknek viszont kötelezô olvasmány.
(A könyvek 1000 Ft-os egységáron megvásá-
rolhatóak a Községházán.)

E vasárnap délutánra maradt még a látniva-
lóból. A Baptista Imaházban a fôszervezô ala-
pítvány nyári rendezvényén, Aladics Antal gra-
fikus és Czövekné Török Lidia kerámikus ve-
zetése alatt a Szabadidôparkban készült gyer-
mekmunkákat tekinthette meg a nagyközön-
ség. A kiállítás további értékkel bôvült, mivel
része lett az a tûzzománc technikával készült
gyûjtemény is, amelyet a Szántó Sándor úr ve-
zette szakkör keretében szintén helybeli gye-
rekek készítettek, s amelyek nívós nemzetközi

díjakat is szereztek az elmúlt két évben. Az ün-
nep fényét a Baptista Kórus elôadása emelte,
beszédet mondott Nagy Sándor lelkipásztor.

December 13-án Hofher József jezsuita
szerzetes tartott színvonalas elôadást „Keresz-
tények közéleti elkötelezettsége” címmel a

Népházban. Elôadásában a témát teológiai,
filozófiai összefüggésbe ágyazva vizsgálta, ala-
posan és tudományos igényességgel.

Szintén e helyszínen, december 18-án, es-
te, különleges hangulatú, ünnepi atmoszférát
teremtett Tarr Erika Árpádházi Szent Margit
életét bemutató Égi Jel címû oratóriuma, me-
lyet a mûvésznô maga adott elô.

E hétvégén is folytatódott a karácsonyi vá-
sár az Iskola Béke úti termében. Idén 19 kiál-
lító árult képzômûvészeti, iparmûvészeti tár-
gyakat és egyéb karácsonyi portékákat, segít-
ve és ötletet adva az ilyenkor egyre tanácsta-
lanabbul keresgélô karácsonyi „ajándékvadá-

szoknak”.  Délután került sor az óvodások és
iskolások betlehemi játékára, valamint a Kato-
likus Kórus elôadására a templomban. A temp-
lomkertben a gyerekek nagy örömére idén is
felállítottuk a betlehemi jászolt. Az elôadás
után az udvaron – immáron szintén hagyomá-
nyosan – forró tea, forraltbor és zsíros kenyér
várta a karácsonyi forgatagba érkezôket.
Ismét volt beigli sütô verseny, ami már kibô-
vült mézeskaláccsal is. Felhivásunkra 4 beigli
és 6 mézeskalács mü érkezett amit a 3 tagból
álló zsüri elnôke Váradi Béla, Szücs Dániené
Margit néni és Szönyi Zsuzsa nagy szakérte-
lemmel  birált el. A nyerteseknek ajándékkal
kedveskedett az alapitvány.

Este az Advent Tahitótfalun rendezvényso-
rozat befejezô akkordjaként pedig alapítvá-
nyunk Gálaestjére várta a nagyérdemût. Az
estet Fekete Lászlóné nyitotta meg. 

Nagy sikere volt az elôadómûvészeknek,
Nagy Judit énekesnônek, a mûsort összeállító,
moderáló és egyben fellépô Dr. Magyar Gá-
bornak, Papadimitriou Athinának a Kleszky
gitár-duónak és a meglepetés sztárvendég Ho-
monyik Sándornak. A professzionális és válto-
zatos mûsorban hazai és külföldi zenei mû-
vek, versek, prózarészletek hangzottak el. A
rendezvényhez kapcsolódva könyvét dedikál-
ta Pôrzse Sándor médiaszemélyiség, aki a mû-
sorban köszöntôt is mondott. A gálamüsor
után került sor az árverésre, amit dr. Magyar
Gábor sziporkázó humora tett élvezetesebbé,
kalapács alá kerültek müvészeink által felaján-
lott alkotások. A bevételt az elôzô évhez ha-
sonlóan nemes célra fogjuk felhasználni.min-
den támogatást köszönünk!

Az egész rendezvénysorozat sikeréhez hoz-
zájárultak és ezért köszönet illeti a kiállító és
fellépô mûvészeket, elôadókat, támogatókat és
lebonyolításban résztvevôket: a Nyugdíjas
Klubot, a Együtt Gyermekeinkért Egyesületet,
a Katolikus Egyházközséget, a Református Egy-
házat, a Baptista Egyházat, a Polláck Mihály Ál-
talános és Zeneiskola tanárait és növendékeit,
az Óvodát, külön kiemelve a nagycsoportoso-
kat és óvónéniket, a Dió Pékséget és a Laki
Cukrászdát, a VASIS Kft-t, Oktogon Gyöngye
Esküvôi Ruhaszalont, Német Mariann virágost
s a rengeteg segítô civil kezet. (Többek közt:
Bozóki család, Gaál Sándor és Gaál Sándorné,
Kollok Alajos, Simonits Gyöngyi, Kleszky Gyu-
láné, Csizmadi Csaba, Lindmayer Eszter, Kép-
író Gábor, Takács Györgyné, Kubanek István,
Kubanekné Bencze Hajnal, Marton Sándor, Dr.
Marton Krisztina, Tamás István, Katona István,
Nógrády Gáborné, Tóth Tiborné, Vaczó Zol-
tán, Szabados Molnár Péter, Nagyné Kovács
Márta és családja, Csörgi Eszter, Aladics Antal,
Rainer Gabriella, Liebhardt András). A plakát
és szóróanyag grafikai kivitelezését Almássy
Csabának köszönhetjük. Azt is el kell monda-
nunk, hogy a rendezvények iránt tapasztalha-
tóan fokozott volt az érdeklôdés. Ha mindenki

lehetôsége szerint, akár csupán megtisztelô
részvételével tesz egy keveset az ilyen alkal-
mak sikeréért, hozzájárul ahhoz, hogy ebben a
községben igazán tartalmas legyen az élet és
minden nap ünnep legyen! E cél érdekében
továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány 

2 0 0 5 .  J A N U Á R
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Hajdani helytelenkedôk

Tótfalu 1785.évi községi jegyzôkönyve
tartalmazza a következô betû szerint idé-
zett „szabálysértéseket” és az értük kisza-
bott büntetéseket:

Április 4.: Fejér Jósef bizonyos tolvajsá-
got tselekedvén, tudniillik Bíró Liptay
Andrásnak bitskáját az háztúl el lopván 12
páltzával meg büntettetett.

Május 1.: Juhász András sokszori égre ki-
áltó káromkodásáért, nem külömben sok
veszekedéséért 30 páltzákkal meg büntet-
tetett.

Május 29.: Sághy Jósef és Kereskedô Mi-
hály meg részegedvén, kivált Sághy Jósef-
nek többszöri tselekedete is lévén, károm-
kodásáért és paráznaságot végbe vinni
akaró szándékáért is páltzákkal meg bün-
tettetett.

Június 23.: Dukai Gyur(k)áné az csizma-
dia legényel végbevitt gyanusságért, melly
szerint az házba bé rekeszkedvén, felôllök
bizonyos gyanúság vólt, meg büntettetett
15 páltzára mind a két személy.

Megállapíthatjuk, hogy „fejlôdünk”!...

���

Mezítláb

Mikor 1900 nyarán a tótfalu nagyrészét
elhamvasztó tûz dühöngött, a veszedelem
megfékezésére a váci önkéntes tûzoltó-
sereggel sokan mentek át a Dunán.

Egy ifjakból álló társaság, mikor a segéd-
kezésben már kivette a részét, a tûz oltása
után a szomjúság oltásában keresett a nagy
hôség miatt jutalmat. A kettôs munka igen

elfárasztotta az ifjak egy részét és a vissza-
felé gyalogláskor néhányuk lelépett az or-
szágútról és leheveredett a fûbe.

Nagy Pista ügyvédbojtárt szorította az új
cipôje, lehúzta a lábáról és a feje alá tette.
Csakhamar elszundikáltak valamennyien.
Egyszerre egy rozoga tótfalusi szekér dö-
cögött feléjük az úton. A zajra felriadtak.
Annál inkább, mert a gazda már messzirôl
kiabálta:

– Úrfi, húzza be a lábát az útról, mert
keresztül megy rajt’ a szekér!

– Pista! Pista! Vigyázz a lábadra! – kiál-
tottak rá a pajtásai – átmegy rajt’ a szekér!

Pista felütötte a fejét, rátekintett a mezí-
telen lábakra, melyekben álmos fôvel se-
hogy sem ismert a magáéra, mert nagy lus-
tán ezt válaszolta:

– Miattam át mehet, nem az enyém!

(Tragor Ignác: Vác vidámsága
Vác, 1923)

���

Nagyemberek mondták

Bródy

Egy alkalommal két remek író, Szép Er-
nô és Bródy Sándor kártyázott a New York
kávéházban. Bródy vesztett, s Szép Ernô
akkurátusan jegyzetelt, írogatta Bródy tar-
tozásait, s a parti végén kérte a nyeresé-
get.

– Nem fizetek! – mondta nyersen Bródy
Sándor.

– Miért nem?
– Mert csaltam.

Csortos

A közönség nagy érdeklôdéssel várta a
Budai Színkör új bemutatóját, a fôszerep-
ben Csortos Gyulával – akirôl viszont a fô-
próbán derült ki, hogy még nem is foglal-
kozott a szerepével. A rendezô – ismerve
a nagy mûvész rabiátus természetét, csak
félénken szólt rá Csortosra:

– De hát, Gyulám, este premier lesz, és
te még egy szót sem tudsz a szerepbôl...

Mire Csortos magabiztosan:
– Megvárom, hogy siker lesz-e... Aztán

megtanulom.

Csók

Csók István, a századelô neves festômû-
vésze egyszer a Duna-parton sétált, s meg-
látott egy nyurga alakot, aki a túloldali he-
gyeket pingálta vászonra.

Csók elindult felé, és érdeklôdéssel kér-
dezte:

– Mit fest, kolléga?
A másik bosszúsan visszamorgott:
– Semmi kolléga!
Csók közelebb ment, megnézte a fest-

ményt, és azt mondta:
– Pardon! Tényleg nem kolléga!

���

Az alkoholtartalmú italok címkéin a kö-
vetkezô feliratokat kellene elhelyezni a ciga-
retták mintájára: 

Figyelem! Az alkohol fogyasztásának hatá-
sára azt gondolhatja, hogy suttog, pedig ez
nem biztos! 

Figyelem! Az alkohol hatasára azt gondol-
hatja: tud énekelni! 

Figyelem! Az alkohol hatására azt gondol-
hatja, hogy értelmes társalgásba tud bocsát-
kozni az ellenkezô nem bármelyik tagjával! 

Figyelem! Az alkohol hatására reggel az
ágyban a másik oldalára fordulva valami na-
gyon ijesztôt láthat! 

Figyelem! Az alkohol hatására az az illúzió-
ja lehet, hogy Ön okosabb, ügyesebb és sok-
kal szebb is bármely más embernél! 

Figyelem! Az alkohol hatására azt gondolhat-
ja, hogy az emberek Önnel együtt nevetnek! 

Figyelem! Az alkohol hatására törés kelet-
kezhet a tér-idô kontinuumban, minek hatásá-
ra az idô szó szerint eltûnik! 

Figyelem! Az alkohol terhességet okozhat! 

SZILVESZTERI VIDÁM OLDAL

2 0 0 5 .  J A N U Á R
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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…

KEDVEZÔ ÁRAK! KEDVEZÔ ÁRAK! KEDVEZÔ ÁRAK!

7 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
GÁZ, VÍZ, FÛTÉS SZERELVÉNYBOLT

Tahitótfalu, (bent a szigeten) Szabadság út 15. 
Kék Duna Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)

AKCIÓINK:
• RADEL acél lapradiátor lista ár-19%
• Teka konyhai beépíthetô készülékek szett akciója 

-20% Móra gáztûzhely
• Buderus kombi turbós 24 kW 170.000,-Ft, 

Viessman kombi turbós 24 kW 220.000,-Ft
• Renova Star kéményes 24 kW kombi 116.000,-Ft, 

turbós 137.000,-Ft
• Hajdu villanybojler 120 l-es 36.500,-Ft
• Kludi Terció karos csaptelep  -15% dec. 31-ig 

(mosdó 12.250,-Ft)
Kedvezô áron:
• Alföldi szaniterek, Kludi Mofém, Grohe, Hansgrohe

csaptelepek, akryl kádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok,
(Ravak, Sanplast)

• Keringetô szivattyúk (Grundfos 25/60 22.350,-Ft 
Halm (német) cirkóba szerelhetô 19.800,-Ft)

• Senco szénmonoxid érzékelô elemes 15.400,-Ft, 
vezetékes 11.500,-Ft

• HÍVJON: Tel., fax: 26-386-721, 06-30-9515-484

Nyitva tartás: h-p.: 730-1700, szo.: 730-1200

KEDVEZÔ ÁRAK! KEDVEZÔ ÁRAK! KEDVEZÔ ÁRAK!

IIrriisszz sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,, SSzzeenntteennddrreeii úútt 11.. •• TTeelleeffoonn:: 0066 3300 558822 55881133

KKeeddvveess VVeennddééggeeiinnkk!!
ÁÁllllóó ttuurrbbóó sszzoolláárriiuummuunnkkbbaann
ccssôôccsseerree vvoolltt!!!!!!

TTééllii aakkcciióónnkk:: 
tteelljjeess tteessttmmaasssszzáázzss 
–– 6600 ppeerrcc 22000000,,--FFtt
HHááttmmaasssszzáázzss 
–– 3300 ppeerrcc 11550000,,--FFtt

NNyyiittvvaa ttaarrttáássuunnkk ((ttééllii)):: hh--pp 990000--
11990000 óórrááiigg sszzoo..:: 990000--11440000 óórrááiigg

SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
•• ÁÁllllóó ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm
•• IInnffrraasszzaauunnaa
•• SSvvééddmmaasssszzáázzss
•• TThhaaii mmaasssszzáázzss
•• PPeeddiikkûûrr
ÚÚjj sszzoollggáállttaattáássuunnkk::
NNôôii--ggyyeerrmmeekk--fféérrffii ffooddrráásszzaatt

Schindler

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Fûrészelt tölgy vágott 1 200,-Ft/q
Fûrészelt akác vágott 1 350,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Szabó Zoltán  20-9331-945, 
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

DUNAKANYAR  
INGATLANCENTRUM
Közvetítô és értékbecslô iroda

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás,
értékfelmérés és ingatlanforgalmi
tanácsadás!

� Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni
bemutatását munkatársunk végzi. 
Teljes körû az ügyintézés! 

� Irodánk ügyvédje a Megbízóink részére
az adás-vételi szerzôdéseket költség-
mentesen elkészíti!   

� Házának, telkének eladását bízza szak-
emberre! Vevôinknek eladó házakat,
telkeket keresünk!

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fô) út 125.
tel./fax: 06-26-381-431   Mobil: 06-20/ 9834-796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu
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Vállalkozások, gazdálkodó szervezetek!

PREVIDOC Kft.
Munka és Tûzvédelmi Szolgáltatás

akkreditált vizsgáló laboratóriumi háttérrel, referenciákkal

• munka- és tûzvédelmi szolgáltatások, szabályzatok
készítése

• oktatás, munkabalesetek kivizsgálása

• létesítmények, technológiák, gépek ellenôrzése,
üzembehelyezése, érdekképviselet, telepengedély stb.

• idôszakos biztonsági felülvizsgálatok készítése

• beruházási és kivitelezési munkák (munkavédelmi 
koordinátor)

• kockázatértékelés stb.

• szaktanácsadás, cégképviselet

• üzembehelyezési- és használatbavételi engedélyezési
eljárások elôkészítése

• felülvizsgálatok, szakvélemények, szakértôi vizsgálatok
(faipar, mûanyag feldolgozás, gumiipar, rakodógépek,
emelôgépek, traktorok, erôgépek szakértôi felülvizsgálata
stb.)

• por- és zajmérés (munkahelyi és környezeti)

Tel./fax: 06 26 385 403, 06 1 3497 086
Tel.: 06 30 210 6476, 06 26 385 297

Látogassák meg a 11-es fôút mentén 

SZERELVÉNY SZAKÜZLETÜNKET
ahol tervezéssel, kivitelezéssel, 

szaktanácsadással egybekötve vásárolhat 
víz, gáz, fûtés és villany szerelvényeket és

készülékeket.

Dunakanyar-Szerelvény Kft.
Tahi, Visegrádi út 52.

Tel: 06-26/585163, 06-30/4306533

Nyitva tartás:
Hétfô-péntek: 700–1700-ig

Szombat: 830–1200-ig
ÜGYELET: este 1900-ig (tel: 06-30/430 6533)

Téli szolgáltatásunk:
Cserélje le a régi fûtôtesteit 

lapradiátorokra
vásárlás és beszerelés egy-két nap alatt egy

helyen.

Ízelítô LISTAÁRAINKBÓL, melyek az áfát is 
tartalmazzák

Termék Listaár (bruttó)

Lapradiátor 22K – 600 magas /   400 hosszú (KORAD) 7 329 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas /   600 hosszú (KORAD) 9 662 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas /   800 hosszú (KORAD) 12 530 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1000 hosszú (KORAD) 15 548 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1200 hosszú (KORAD) 17 635 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1400 hosszú (KORAD) 20 499 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1600 hosszú (KORAD) 23 357 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 1800 hosszú (KORAD) 26 010 Ft

Lapradiátor 22K – 600 magas / 2000 hosszú (KORAD) 28 408 Ft

Lapradiátor egység csomag – UNI (légtelenítô, tartó, dugók) 726 Ft

Törölközô szárító radiátor íves – 500 széles / 1250 magas 19 774 Ft

Ötrétegû csô 16x2,0 (Haka – Svájc) – fûtés, víz 210 Ft

Ötrétegû csô 18x2,0 (Haka – Svájc) – fûtés, víz 285 Ft

Ötrétegû csô 20x2,0 (Haka – Svájc) – fûtés, víz 337 Ft

Ötrétegû csô 26x3,0 (Haka – Svájc) 744 Ft

Idomok ötrétegû csôhöz Henco, HAKA, IPA, (TH pressgép) -

Padlófûtéshez csô NÁ 20x2mm: 74,- / 195,- / 217,- / 260,- / 337,- Ft.

Vörös rézcsô félkemény 15x1 (SANCO) 444 Ft

FAR háromjáratú keverô-termoszelep 3/4" (fûtés, víz) 11 970 Ft

Lágy rézcsô 18x1 tekercsben hívjon!

Lágy rézcsô 22x1 tekercsben hívjon!

PVC - csatorna csô NÁ 110 / 2fm (I.oszt.) 930 Ft

PVC - csatorna csô NÁ  50 / 2fm  (I.oszt.) 478 Ft

PVC - csatorna csô NÁ  32 / 2fm  (I.oszt.) 266 Ft

VIEGA - profipress vörösréz rendszer, gázszereléshez -

FÉG, Vaillant, Saunier Duval, Viessmann, Buderus, Hajdú, Idropi …

kazánok, konvektorok, bojlerek

MEGNYÍLT • MEGNYÍLT • MEGNYÍLT •MEGNYÍLT

FODRÁSZAT
férfi-nôi-gyermek

Kiváló minôségû hajápoló termékek, festékek használata!
Hagyományos és modern frizurák az egész családnak, 

kedvezô áron.
Nyitva: hétfôtôl-péntekig 9-17 óráig
Ettôl eltérôen bejelentkezésre is!

Bejelentkezés hétvégén is.
Telefon: 06(70) 943-7209

Cím: Tahitótfalu Hôsök tere- Kossuth L. u. sarok

• • •
AVON termékek az üzletben megrendelhetôk.

Svédmasszázs Tahiban!
28 éves fiatalember, több éves gyakorlattal

svédmasszázst, köpölyözést vállal.
Teljes test masszírozás kb. 70 perc alatt 2000,-Ft.

Kiváló:
zsírégetô • relaxáló • nyugtató • izomlazító • méregtelenítô

lumbágóra • narancsbôr megelôzésre, halványításra

Igény szerint házhoz megyek!

Bejelentkezés:
Horváth Dániel: 06-70/453-3028 
Csörgô Andrea: 06-20/423-4312

2 0 0 5 .  J A N U Á R
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Csapatunk nagy hajrát vágott ki, utolsó öt
mérkôzésébôl négyet megnyert, ezzel a lis-
tavezetô nyomába eredt.

Eredmények:
Szentendre - Tahitótfalu 2:3
Tahitótfalu - Dunabogdány1:3
Leányfalu - Tahitótfalu 0:3
Kisoroszi - Tahitótfalu 0:11
Tahitótfalu - Pócsmegyer 2:1

Ôsszel legtöbb gólunkat Jakab Elemér
szerezte (16 gól), Batári Csaba 8 gólt,
Czifferi Tamás 6 gólt szerzett.

A tabella elsô része:
1. Szentendre 12 9 - 3 37:13 27 pont

2. Pile 12 7 5 - 25:10 26 pont

3. Tahitótfalu 12 8 1 3 43:21 25 pont

4. Dunabogdány 12 7 2 3 30:15 23 pont

5. Szigetgyöngye 12 7 2 3 31:18 23 pont

6. Visegrád 11 6 - 5 34:22 18 pont

Köszönjük szurkolóinknak, támogatóink-
nak a sok segítséget, minden erônkkel azon
leszünk, hogy a nyár elején Tahitótfalu vég-
re bajnokcsapatot ünnepelhessen!

Turóczi Csaba edzô

Úgy tûnik, Tahitótfalun újra nem csak jó
focicsapat, de jó sakkcsapat is lesz. Turóczi
Csaba testnevelô tanár úr is vallja: csak mû-
velt, „fejben erôs” gyermekek alkothatnak
jó csapatot, vagy érhetnek el egyéb sportá-
gakban jó eredményeket. Áldozatos munká-
ja nyomán sok gyermek, fantasztikus, han-
gos lelkesedéssel vett részt a versenyen.
Legtöbbjük most elôször látott sakkórát, is-
merte meg a szabályokat. 

Több ilyen versenyre lenne szükség! A
verseny sportszerû körülmények között
zajlott le, 47 indulóval.

Eredmények:
1-2. évfolyamos lányok

I. Hartai Györgyi 3 pont
1-2. évfolyamos fiúk

I. Herczeg Jakab 4 pont
II. Rakotoarinivo Krisztián 3,5 pont
III. Kovács Ádám 3 pont

3-4. évfolyamos lányok
I. Szondi Kinga 2,5 pont
II. Bándi Lívia 2 pont

3-4 évfolyamos fiúk
I. Borda Áron (100%) 5 pont
II. Ecker András 3,5 pont
III. Balázs Gergô 3 pont

5-6. évfolyamos lányok
I. Paál Dzsesszika 2,5 pont
II. Lukács Erika 2,5 pont
III. Szél Zsófia 2 pont

5-6. évfolyamos fiúk
I. Gömör Kristóf (100%) 5 pont
II. Alföldi Norbert 4 pont
III. Diósi István 3 pont

7-8. évfoylamos lányok
I. Dombó Dóra 2 pont

7-8. évfolyamos fiúk
I. Kapitány Krisztián 4 pont
I. Szávuj Zoltán 4 pont
I. Solymár Dominik 4 pont
II. Oláh Dániel 3 pont
III. Ürögi András 3 pont

A 7-8-os fiú csoportban körbeverés tör-
tént, ezért a versenybíró úgy határozott,
hogy három elsô helyet ad ki.

A helyezettek érmeket, okleveleket és
minden induló MIKULÁST kapott ajándékba.

A versenyt vezette Tusák József edzô,
sakktanár.

Tusák József

A községi felnôtt labdarúgó
csapat ôsz végi szereplésérôl

Mikulás sakkverseny a népházban, 2004. december 6.

FOCI  FOCI  FOCI  FOCI

Nagy érdeklôdés mellett került sor decem-
ber 27-én a 11. alkalommal megrendezett
Dagober Kupa öregfiúk teremfoci tornára.  
Parázs hangulatban, izgalmas meccseken
döntötte el a végsô sorrendet a 8 induló csa-
pat.  Eredmények:
I. Leányfalu
II. Csobánka
III. Kisoroszi
IV. Tahitótfalu

Legjobb játékos:
Zsidi László – Leányfalu
Legjobb kapus:
Gyenes László – Leányfalu
Gólirály: Kun Péter – Csobánka

Ezúton szeretnék köszönetet mondani azok-
nak, akik segítették és támogatták a Kupa
megrendezését:  Bolla Ferenc, Budainé Kósa
Klára, Don Vito Roulette Café és Casinó, Kék
Duna Borozó, Kondász Róbert, M-Ámor
Presszó, Niesz Ferenc, Pollack Mihály Általá-
nos Iskola, ROSCO  SPORT, Szedlacsek Imre,
Szilágyi Attila, Szöllôsi Lajos, Tahi Grill, Tahi-
tótfalu Önkormányzat.
Jövôre folytatjuk! Boldog Újévet!

Plascsevics János szervezô 

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság
tagjai: Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor,
Szabados Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik:
havonta 1500 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán •
Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Móricz Zs.

út 1., tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-

078 • CSATORNA – hibabejelentô: 310-389 • ELMÛ –

Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.:

8–15-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, Kossuth L. u. 5., tel.: 312-

331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig,

pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ – MOL-GÁZ Ker. Kft.,

Nagymaros, Csillag út 4., tel.: 06 27 356-363, vevôszol-

gálat: 06 40 502-500, hibabejelentô: 06 40 502-502 •

GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, 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 – munkaszüne-

ti napokon 8–12-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.: 312-

650 • GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.:

387-060, nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGY-

SZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.:

310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel:

385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda, páros

hét péntek 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, páratlan hét

péntek 8–11; adminisztrációs rend.: hétfô 16–18, kedd,

csüt. 11–12, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 30

9216-193, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 8–11,

kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrációs

rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •

ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •

KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei

Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12., III.,

tel.: 06 1 374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ – dr.

Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 311-

581, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-

ig • MENTÔK – tel.: 104 • MUNKAÜGYI KÖZP. Szent-

endre, Szabadkai út 9., tel.: 312-788, ügyf.: hétfô, csüt.:

8.30–12-ig új jelentkezôknek, 12.30–15-ig régieknek •

OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 1–3., tel.:

503-300/482 (népességnyilv.), 503-300 (útlevél, jogo-

sítvány), 503-382 (gépkocsi) • ORVOSI ÜGYELET –

(Tahitótfalu éjszakai) 17–07 óráig, tel.: 387-030 •

ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahi-

tótfalu, 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,

Tótfalu tel.: 387-040. Nyitva: hétfô 8–12, 12,30; kedd

8–12, 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12,

12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-

082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,

tel.: 312 – 299 • RENDÔRSÉG – tel.: 107 vagy 310-233;

Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. • RENDÔRÖRS – Tahi-

tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140,

mobil 06 20 551-6248, 06 30 406-7041• RÓMAI KATO-

LIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS –

OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2., ügyf.: hétfô, csüt.

8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-731 • TAKARÉK-

SZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7,40–17-ig,

kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.: 7.40–11.30-ig • TER-

HESGONDOZÁS – Hôsök tere, minden hónap 3. keddje

13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és 505-214, ügyf.:

hétfô 13–17-ig, kedd 8–16-ig, pént. 8–12-ig • VÍZMÛ  –

Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796


