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Karácsony felé
Ismét eltelt egy esztendô, karácsonyra
készülünk. Az ünnepet megelôzô idôszak,
az Advent küldetése, hogy ráhangolódhassunk a megtestesülés titkának átélésére.
„Buzdulj fel és tarts bûnbánatot! Nézd, az
ajtóban állok és kopogok, aki meghallja
szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá…”
Mit jelent az ajtónyitás: lelkünk rendbetétele, emberi kapcsolataink tisztázása,
áldozatvállalás, figyelmünk koncentrálása.
Mindezt azért, hogy ne csak az adventi
koszorú gyertyái gyúljanak meg hétrôlhétre egyre több fényt árasztva, hanem
bensônkben is növekedjék a világosság.
Mit ünneplünk karácsonykor? Mondják,
ez a szeretet ünnepe. De nem humanista
értelemben. Az Isten szeretetében mártózunk meg ilyenkor is, „mert úgy szerette
Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta
érte, hogy aki hisz benne, az el ne
vesszen, hanem örökké éljen”.

Emlegetik a család ünnepeként is. A
megváltott emberiség nagy családjának az
ünnepe igazából, amelyet egy jászolban
fekvô kisded képében ölel magához a szeretô Atya. Az ajándékozás ünnepe talán?
Isten mindig saját magával ajándékoz meg
bennünket: Karácsonykor az Ige megtestesült, hogy az ember legnagyobb baján,
teremtôjétôl való elszakadt állapotán segítsen. Megbékélt velünk. Ezért énekelhetjük, „békesség földön az embernek”.
Karácsony éjszakáján gondolatban hajoljunk a kisded Jézus jászola fölé, és hallgassuk, mit mond nekünk: „Szeretlek,
eljöttem, hogy megújítsalak, jó, hogy
vagy, akarom, hogy légy!”
Mit válaszolhatunk mi, akik jóakaratú
emberek szeretnénk lenni? Dicsôség a
magasságban Istennek!
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Vénusz Gellért

Advent Tahitótfalun
2005. december 10. - december 19.
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját: készüljünk
együtt Jézus Krisztus születésének ünnepére!

December 10., szombat
1500 Az Adventi Hét ünnepélyes megnyitója • Megnyitja: Tolnai Miklós színmûvész és Vénusz Gellért plébános •

Helyszín: Katolikus Hittanterem (Dózsa György u. 17.)
Kiállítás amatôr mûvészeink munkáiból.
folytatás a 2. oldalon

W Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk I
w

minden kedves olvasónak!
Szerkesztô Bizottság, Önkormányzat

i

Tahitótfalu

2

2005. DECEMBER

Községi Tájékoztató

Advent Tahitótfalun

Az iskolai Alapítvány hírei

2005. december 10. - december 19.

„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért” alapítványt 1998-ban hozták létre.
Az alapítvány céljai:
A tahitótfalui Pollack Mihály Általános
és Zeneiskolába járó tanulók neveléséhez
és oktatásához anyagi segítség nyújtása,
különös tekintettel az alábbiakra:
– Az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
– Az idegen nyelv tanulásának elôsegítése
– Az iskolai szabadidôs programok támogatása
(hozzájárulás osztálykirándulások, táborok,
szabadidôs rendezvények költségeihez)
– Tanulmányi, sport- és kulturális versenyek,
vetélkedôk, pályázatok lebonyolításának
elômozdítása (nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása)
– Hátrányos körülmények között élô, jól tanuló diákok társadalmi esélyegyenlôségének
megteremtése.
Célkitûzéseink a 2005/2006-os tanév I.
félévére:
– az ált. iskolával közösen új, nagyobb teljesítményû kemence megvásárlása a tûzzománc
szakkör részére
– tanulmányi és tehetséggondozó verseny
részvételi díjainak támogatása
– iskolai szavalóverseny támogatása – helyezettek díjazása
– adventi hét gyermekfoglalkozásainak és zeneiskolai rendezvényének támogatása
– a 2-3. osztályos gyermekek számára ún.
fényvisszaverô karkötô beszerzése, mellyel
a téli idôszak korai sötétedése miatt szeretnénk gyermekeinket fokozottabban óvni a
közlekedésben
– tanulmányi kirándulások támogatása
Az anyagi segítség pénzbeli és egyéb – nem
pénzbeli – támogatás formájában is lehetséges.
Alapítványunk közhasznú szervezet, így
jogosult az 1996. évi CXXVI. tv. rendelkezései
alapján az adófizetô magánszemélyek SZJA
1%-ára. 2005-ben 158 154 Ft-ot ajánlottak fel
az alapítvány számára, amit ezúton is köszönünk.
Az Alapítvány egyéb adományokat is köszönettel fogad, aki készpénzzel tudja munkánkat
segíteni a Dunakanyar Takarékszövetkezet
Tahitótfalui
Kirendeltségén
vezetett
64700021-10004225 sz. bankszámlára tud átutalásokat vagy befizetéseket teljesíteni.
Az Alapítvány mûködése nyilvános, munkájának és tevékenységének a megítélése
során épít a szakmai véleményekre, a támogatók kezdeményezéseire és javaslataira.
Az Alapítvány mûködése során felhalmozott
vagyont csak az Alapítványi célok megvalósítására és az Alapítvány mûködtetésére
lehet felhasználni.

folytatás az 1. oldalról
1545 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi
jászolnál • Helyszín: Katolikus templomkert
1600 Tolcsvay László kamarakoncertje •
Helyszín: Katolikus Templom
1700 Szentmise • Katolikus Templom
December 11., vasárnap
900 Szentmise • Katolikus Templom
Szentségimádás
1000 Istentisztelet • Baptista Imaház
1000 Istentisztelet • Református Templom
• Igét hirdet: dr. Ferenczy Miklós gerontológus fôorvos „A derûs öregség
titka” címmel
1115 Kiállítás • „Isten legfényesebb napsugara, Világíts be e házba” – 1900-as
évek tahitótfalui szobája • Köszöntôt
mond: Szénási László tiszteletes •
Megnyitja: Horányi Éva muzeológus •
Helyszín: Református Gyülekezeti
Terem (József Attila u. 4.)
1800 Hajnalfény Bibliaiskola – A Biblia
üzenete a ma élô generációnak •
Helyszín: Református Gyülekezeti
Terem (József Attila u.4.)
December 13., kedd
700 Rorate – Szentmise • Katolikus Templom
1700 Pollack Mihály Általános és Zeneiskola növendékeinek hangversenye • Helyszín: Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
December 15., csütörtök
1700 Dickens: Karácsonyi ének címû
mûvének színpadi feldolgozása • A
Hagy(j)m Színtársulat mûsora • Helyszín: Népház ( Bajcsy-Zsilinszky u.2.)
December 16., péntek
1700 Betlehemi történet – a „MASZK”
Bábszínpad elôadása • Helyszín:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
1630 Szentmise • Katolikus templom.
1800 A múlt nyomában a Hagyományôrzô
Körrel • Filmvetítés: Bese László és felesége mesél a dunai vízimalmokról •
Helyszín: Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
December 17., szombat
1000- 1300 Kézmûves foglalkozás • Karácsonyi ajándék, dísze készítése kézmûvesek vezetésével. • Helyszín: Népház
(Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
1700 Szentmise • Katolikus templom
1800 „Szentek országa, Sacra Pannonia”
– a Szent Korona eszme alapjai •
Vargha Tibor elôadása • Helyszín: Népház (Bajcs-Zsilinszky u. 2.)

December 18., vasárnap
900 Szentmise • Katolikus Templom
1000 Istentisztelet • Baptista Imaház
1000 Istentisztelet •Református Templom
1500 Záró rendezvény – Béke úti iskola és
udvara, Katolikus templom • Betlehemes játék (hittanos gyerekek) •
Óvodások mûsora • Sziget Hangja
Ökumenikus Kórus.
1800 Gálamûsor • MÛVÉSZEK TAHITÓTFALUÉRT • Fellépnek: Dr.
Magyar Gábor, Papadimitriou Athina, meglepetés vendégek •
Helyszín: Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.) • Támogatói jegy ára:
1000 Ft (A jegy árát és az est
egyéb bevételét a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány közösségi programjainak támogatására fordítjuk)
December 19., hétfô
1600 Karácsonyi megemlékezés családoknak • Helyszín: Baptista Imaház
(Ifjúság útja 13.)
VÁSÁR:
Hétvégenként (december 10., 11.,
17., 18.) a Béke úti iskolában.
Nyitva tartás 9-18 óráig.
Hagymányos beiglisütô verseny,
mézeskalács és sütemény, valamint házi sütésû, fogyasztható
karácsonyfadíszek versenye. A
pályamunkákat 2005. december
18-án 14 óráig várjuk a Béke úti
iskolában.
A kiállítások december 10-18-ig, hétvégenként 10-17, hétköznap 15-18 óráig
tartanak nyitva.
Szeretettel várunk mindenkit!
Áldott, békés Karácsonyt és boldog
Újévet kívánunk!
Továbbra is Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért!
Társszervezôk: Tahitótfalu Község Önkormányzata, Római Katolikus Egyházközség,
Református Gyülekezet, Baptista Gyülekezet, Pollack Mihály Általános és Zeneiskola,
A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvány, Tahitótfalui Óvodák, Együtt
Gyermekeinkért Egyesület, TETA Hagyományôrzô Kör, Nyugdíjas Klub, Tahitótfalui
Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület, VOX INSULAE Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület, Almássy és Fiai Bt.

A „Tahitótfalui Általános Iskola
Gyermekeiért” Alapítvány kuratóriuma
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Önkormányzati Hírek
2006-ban lejár az iskola igazgató és az
óvoda vezetô 5 évre szóló megbízatása. A
képviselô testület döntött a pályázatok kiírásáról.
◆◆◆
Bleszits Miklósék (Ady E. utca) leégett
családi házának helyreállítására 100 000 Ft
segélyt folyósított az Önkormányzat.
◆◆◆
Idén is megrendezésre kerül az Idôsek
napja december 8-án. Hagyományosan
5 000 Ft karácsonyi nyugdíj kiegészítést is
megszavazott a képviselôtestület a 70
évnél idôsebb állandó lakosainknak. Jó
egészséget és békés, boldog ünnepeket is
kívánunk mindannyiuknak!
◆◆◆
A képviselô testület jóváhagyta a 2006.
évi hulladékkezelési (szemétszállítási)
díjakat.
Január 1-tôl a szolgáltatás díjai a
következôk:
1. a szolgáltatás díjai állandó lakosok esetében
– 80 literes kuka (1 fô, vagy
2 fô 70 év felett)
6 100 Ft/év
– 120 literes kuka (2-4 fô)
13 200 Ft/év
– 240 literes kuka (4 fô felett)
16 200 Ft/év
2. A szolgáltatás díja üdülôk esetében
6 950 Ft/8 hónap
3. A szolgáltatás díja magában foglalja a
szállítás, elhelyezés, ártalmatlanítás,
edényzet biztosítás, évi két alkalommal
történô lomtalanítás, valamint az áfa
költségét is.
4. A rendelet 3 000 Ft kedvezményt biztosít az építményadót fizetô üdülô, vagy
a vele egy tekintet alá esô egyéb építésû
gazdasági épületek tulajdonosainak.
◆◆◆
A képviselôtestület módosította az
adókról szóló rendeletét. 2006. január 1tôl az építményadó mértéke
– lakás esetén 100 m -ig 120 Ft/m /év
– 100 m2 feletti rész 200 Ft/m2/év
– üdülô és hétvégi ház, garázs, gazdasági
épület, egyéb, volt zártkerben lévô pihenési célú építmény esetén 700 Ft/m2/év
– nem lakás célját szolgáló építmény esetén (üzlet, mûhely, kereskedelmi szálláshely, pince, raktár, iroda, mûterem,
stb…) 500 Ft/m2/év
2

2

November 21-én került sor az idei önkormányzati közmeghallgatásra a Népházban szerény részvétel mellett.
A meghirdetett napirend szerint Budai
Mihály polgármester ismertette a 2005.
3/4 évi önkormányzati gazdálkodási eredményeket, fontosabb beruházásokat, felújításokat, majd a 2006. évi költségvetési
koncepciót.
A 2005. évi gazdálkodás a tervek szerint
zajlik, a teljesítése nincs veszélyben. A
2006. évi koncepció borúsabb kilátásokat
tartalmaz, de még változhat az állami költségvetés függvényében.
A koncepciót a képviselô testület elfogadta:
BEVÉTELEK:
Állami költségvetési
359 millió Ft
támogatások, átengedett
bevételek
Saját bevételek (helyi adók, 110 millió Ft
térítési díjak, bérleti díjak,
kamat stb…)
Összesen:
469 millió Ft
Pénzmaradvány
64 millió Ft
Hitel
23 millió Ft
Mindösszesen:
556 millió Ft
KIADÁSOK:
Gazdasági ágazat
(utak, közvilágítás,…)
Egészségügyi ágazat
(konyha, segélyek,
védônôk, orvosok)
Oktatás (óvoda, iskola)
Hivatal
Közmûvelôdés
Beruházások, felújítások
(iskola, óvoda, út, stb…)
Átadott pénz
Mindösszesen:

68 millió Ft
60 millió Ft

241 millió Ft
96 millió Ft
11 millió Ft
70 millió Ft
10 millió Ft
556 millió Ft

A közmeghallgatáson megjelent állampolgárok kérdései, hozzászólásai, javaslatai érintették a helyi adókat, a közvilágítást, a Hôsök tere zsúfoltságát, gyomos
közterületeket és az infrastruktúra fejlesztéseket.

Lakossági LKS üdülô (vegyes)
1 900 Ft/4 év
Lakossági LKS üdülô (gáz) 1 900 Ft/év
2. Gyûjtô kémény:
Lakossági LKS
Közületi KKS

720 Ft/ szint
720 Ft/szint

3. Központi kémények 60 KW felett
12 500 Ft/db
4. Mászható kémények
4 560 Ft/ó bruttó rezsióradíj
5. Megrendelésre kötelezô munkák
Kéményvizsgálatok
6 100 Ft/vizsga
Tervfelülvizsgálat
5 000 Ft/egys.
A díjakat a képviselô testület 2005. november 21-i ülésén hagyta jóvá.
Szolgáltató:
Pest Megyei Kéményseprô
és Tüzeléstechnikai Kft.
1011 Budapest, Iskola út 10.
Telefon: 374-0063, 374-0064
Fax: 374-0067
e-mail: pmkemenysepro@t-online.hu
◆◆◆
Tahitótfalu Község Önkormányzatának
Képviselô Testülete
2005. november 21-én meghozott
döntése alapján a
Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
keretében 19 fô részére 10 hónapon
keresztül havi 3 000 Ft összegû
támogatást nyújt.
A támogatott pályázók:
Bákai Kornélia, Budai Krisztina, Csereklye
Edit Adrienn, Csereklye Tímea, Czövek
Eszter, Fábián Eszter, Koós Krisztina,
Kosztek Vanda Gabriella, Kozmáné Zafner
Tímea, Kristóf Andrea, Marton Hilda
Zsanett, Marton János, Németh Márió
Mihály, Rácz Péter, Szabó Szeréna,
Téglássy Júlia, Téglássy Nóra, Tóth László,
Vaczó Katalin.

◆◆◆
Kéményseprô díjak 2006. január 1-tôl
(a díjak 20 % ÁFA-t tartalmaznak )
1. Háztartási szabvány kémény:
Lakossági LKS (gáz-vegyes) 1 100 Ft/év
Lakossági LKS (gáz-vegyes)
550 Ft/év
„tartalék"
Közületi KKS (gáz-vegyes) 1 100 Ft/év
Közületi KKS (gáz-vegyes)
550 Ft/év
„tartalék"

Anyakönyvi hírek
2005. november végéig született 26 fiú és
15 leány, összesen 41 gyermek.
Házasságot kötött 24 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Deák Gyuláné
75 éves Dózsa Gy. u. 65.
Váczi Lajos
74 éves Szabadság u. 11.
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Az anyatejrôl II.– Szoptatás: hogyan és meddig?
A Védônôk és a Gyermekorvosok Szövetsége az igény szerinti kizárólagos szoptatást
javasolja a babák hat hónapos koráig. Ez
annyit jelent, hogy a csecsemôt annyiszor
tegyük mellre és annyi ideig szoptassuk,
amíg igényli és hat hónapos koráig az anyatejen kívül nem adunk neki semmi mást,
még cumit sem (komfortszopás).
Ha az örökérvényû aranyszabályt megértjük, hogy amennyit kiszív a baba a mellbôl,
annyi fog újratermelôdni, akkor nem izgulunk azon, hogy elég-e a tejünk. A keresletkínálat elve ez, ezt kell mindig szem elôtt tartanunk. Régebben a 3 óránkénti szoptatást
javasolták, emiatt a hibás tanács miatt sok
baba gyorsan tápszeres kiegészítésre, illetve
teljes tápszeres táplálásra szorult. A világ kevésbé gépiesített és menetrendszerû részén
élô anyák megrémülnének attól a gondolattól, hogy szabályozniuk kéne kisbabájuk szopási igényének kielégítését. Egy új-guineai
törzs asszonyainak vizsgálata azt mutatta,
hogy a babákat kb. 24 percenként szoptatták
meg és folyamatosan az anyjuk testéhez
közel tartották. Egy átlagos etetés 3 percet
vett igénybe.
Most már elfogadott tény az, hogy az anyatej állandóan, a nap 24 órájában termelôdik
(ebbôl a szoptatás alatt a 60%-a). Amikor túl
sok idô telik el két szoptatás között és kemény, bedurrant lesz a mell, az nem csak a
felhalmozódott tej, hanem inkább a szövetek
közti ödéma miatt van. Ilyenkor átmenetileg

több lehet a tej az érintett mellben, de mivel
ritkábban ürül, így rövid idô múlva a keresletkínálat elv alapján egyre kevesebb lesz benne
és még egy jó mellgyulladás is lehet a vége.
A mamák többsége legalább egyszer úgy
érzi, hogy nincs elég teje. Ha felmerül a gyanú, hogy esetleg megcsappant a tej, akkor
figyeljük meg a következôket:
1. Naponta 5-6 pisis pelus (eldobható)
legyen.
2. A súlygyarapodás mértékét a legalacsonyabb súlyhoz képest számoljuk, nem a
születésihez. Amit leadnak a babák az elsô
napokban, azt általában két-három hét alatt
visszahízzák. Az átlagos gyermek a születési
súlyát féléves korára megkétszerezi, egy
éves korára megháromszorozza. Az átlag
súlygyarapodás az elsô 3-4 hónapban heti
113-227 gr, illetve havi 453-906 gr között
van. A 4-6 hónap között heti átlag 85-142
gr, míg a 6-12 hó között heti 42-85 gr súlygyarapodás az átlagos. (Ha egy hónapban
nem hízott annyit a baba, de nôtt a hossza
és a fej-, mellkörfogata, akkor az is gyarapodásnak számít!)
3. A baba élénk, sokat mozog, jó az izomtónusa.
4. A legtöbb újszülött általában 2-3 óránként
szopik és mintegy 10-12-szer egy nap alatt.
Ha mindez így van a gyermeknél, akkor
biztosan nincs gond a tejmennyiséggel.

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Vége a szezonnak
Véget ért az idei fogathajtó szezon, amely mozgalmas volt mind
helyi, mind országos szinten.
Falunkban idén kétszer is rendeztünk
amatôr fogathajtó versenyt.
Mindkét alkalommal számos résztvevôvel
és népes közönség szurkolása mellett zajlottak
a versenyek. Ezenkívül a majális keretein belül
több más lovas program és bemutató zajlott a
sok egyéb szórakoztató mûsor mellett.
Az egyesület tagjai lovaikkal és fogataikkal
részt vettek az Eperfesztiválon, valamint a
Nyárbúcsúztatón és az idei szüreti felvonulás
elmaradhatatlan szereplôi is a lovak voltak.
Az idei évben egyesületünkbôl országos
lovas íjász versenyeken szép eredményeket
ért el több lovas Zerinváry Szilárd csapatából.
Fogathajtó versenyeken falunkat ifj. Gubacsi
József képviselte, aki több versenyen is sikeresen szerepelt. Reméljük, hogy a jövô évben
az idén fogatukat felkészítô újonc versenyzôk is sikeresen fognak szerepelni. Valamint
reméljük, hogy talán más szakágakban is
indulnak majd versenyzôink.

Az egész éves sok színes program és esemény után a lovaknak is kell egy kis téli pihenô. Jövôre szeretnénk ugyanennyi vagy
még több rendezvény keretében népszerûsíteni a lovassportokat.
Fábián Csaba
TLSE Sportbizottság

Tahitótfalusi Lovas Sport
Egylet hírei
Fogathajtó versenyzônk Gubacsi József a
2005. országos bajnokságon az elôkelô hatodik helyen végzett.
1. Lázár Vilmos
60 pont
2. Selyben Zsolt
54 pont
3. Hódi Károly
40 pont
4. Nyúl Zoltán
40 pont
5. Varga Péter
35 pont
6. Gubacsi József
32 pont
Gratulálunk és további sikereket kívánunk kiváló sportolónknak.
Nógrády Gábor

Itt ki kell emeljem, hogy a mérleg mennyire megbízhatatlan. Bôven elég egy héten
egyszer ugyanabban az idôpontban mérni a
babát, ha valaki nagyon izgul a szoptatás
miatt.
Meddig szoptassunk?
A szoptatásnak az elsô évben a táplálási
jelentôsége nagy, a másodikban inkább immunológiai, de a pszichikai jelentôsége az
mindig óriási, ezért a WHO azt javasolja,
hogy legalább két évig szopjon egy gyermek,
vagy tovább, amíg a babának és a mamának
is egyaránt megfelel.
Legközelebb arról lesz szó, hogy a várandósoknak milyen jogaik vannak egy kórházban, illetve mi történik velük a szülés után.
Kovácsné Tóth Evelyn (06-20-383-6519,
06-26-585-025)
szoptatós baba-mama csoport – Tahitótfalu, Anya és Gyermekvédelmi Tanácsadó
legközelebbi alkalom: december 8., 1000 óra.
Téma: Szoptatás: ahogyan a baba nô
Csoport info minden hónapban:
evey@citromail.hu;
www.szoptatasportal.hu;
Kismama magazin: Kismama notesz

SZILVESZTERI
BÁL
Felhívjuk a kedves tahitótfalusi lakosság
figyelmét, hogy Lovas Egyletünk 2005.
december 31-én nagyszabású szilveszteri
bált szervez a Népházban.
A Riviéra duo nevû zenekar biztosítja a
hangulatot és a talpalávalót. A finom vacsorát, az italokat, éjfélkor a pezsgôt, utána
bôrös virslit szervezôk szolgálják fel a bálozók részére.
Jegy ára: 6 000,-Ft/fô
Jegyek kaphatók december 16-ig Gaál
Sándornál, vagy Nógrády Gábornál.
Lovas Egyletünk minden lakosunknak
BOLDOG ÉS BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET
kíván!
Nógrády Gábor
TLSE titkára
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Madárbarát óvoda Tahiban
„meghálálják majd tavasszal
madárfüttyel, madárdallal"
A Madárbarát program a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezése. Fô célja a természet, ezen
belül elsôsorban a madarak védelmének
társadalmi támogatása. Céljai érdekében
az egyesület elôsegíti a természeti értékek
megismerését, részt vesz az ifjúság természetvédô szemléletének kialakításában.
A programba 2005. júniusi 2902-en regisztrálták magukat (magánszemélyek,
óvodák, iskolák, egyéb intézmények).
Közülük 1264-en nyerték el a madárbarát
kert címet. Óvodánk 2004-ben jelentkezett a programba és idén ôsszel kaptuk
meg a Madárbarát Óvoda címet. Évente
háromszor küldünk be megfigyeléseket az
óvodánk kertjében élô madarakról. Ma-

www.tahitotfalu.hu
Hosszú elôkészítô munka végén örömmel számolhatok be arról, hogy mûködô
honlapja van településünknek. A Gallardo
Entertainment képviselôjeként november
közepén Stumpf Péter adta át a kész honlapot községünk internetezô polgárainak.
Végre méltó módon tudunk megjelenni az
Interneten, kihasználva ezt a lehetôséget
is, hogy bemutassuk Tahitótfalut.
A honlap sok hasznos információt tartalmaz az önkormányzatról, intézménye-

dáretetôket, odúkat helyeztünk ki. A
gyerekekkel együtt gondoskodunk a téli
etetésrôl.
A madárbarát program jól kapcsolódik
Helyi Nevelési Programunkhoz, amelyben
kiemelt feladatnak tekintjük a bennünket
körülvevô természeti környezet megismerésére és megóvására nevelést.
Szerencsés környezeti adottságaink – az
erdô és a vízpart közelsége, a növényzet, a
forgalmas helyektôl való távolság – lehetôvé teszi, hogy óvodásaink nemcsak kirándulások alakalmával látnak madarakat, hallanak madárdalt, hanem a hétköznapok
során szinte bármikor. Jó idôben, tavasszal, nyáron a nyitott ablak mellett pihenés közben. Ôsszel, télen az udvari játék során. A csoportszoba ablakából megfigyelhetik a kertünkben fészkelô vagy
odalátogató madarak életét. Az ablakba

inkrôl, civil szervezetekrôl, a községben
mûködô egyházakról. Legfontosabb talán
a nyitó oldal, ahol mindig az aktuális eseményekre, programokra hívjuk fel a figyelmet. Reméljük, sok internetezô helyi lakos
fogja elsôdleges hírforrásként használni.
Nem célom felsorolni mi minden található
még honlapunkon, nézzék meg! És ha véleményük van, akár negatív kritika, akár
építô hozzászólás, kérem, írják meg a
vendégkönyvbe.
Itt szeretném felhívni a helyi vállalkozók figyelmét, hogy a honlap lehetô-

Az Oktatási, Kulturális- és Sportbizottság munkájáról
Tahitótfalu Község Önkormányzatának
Oktatási, Kulturális- és Sportbizottsága a
2005-ös évben öt ülést tartott. A teljesség
igénye nélkül szeretném felsorolni a legfontosabb eredményeinket: a képviselôtestület a bizottság javaslatára megalkotta
a Tahitótfalu díszpolgára és a Tahitótfalu
emlékérem alapításáról szóló rendeletet,
valamint a civil szervezetek támogatásáról
szóló rendeletet. Folyamatosan napirenden tartottuk a Faluház ügyét, részt vettünk a közösségi programok tervezésében, szervezésében, lebonyolításában.
Mûvelôdésszervezônk munkája nyomán
gyógytorna foglalkozások, kirándulások,
színházlátogatások színesítik a programkínálatot. Szintén a teljesség igénye nélkül a
faluban megvalósult események: a csodálatos március 15-i ünnepség, Kihívás Napja, Eperfesztivál, Tûzzománc kiállítás,
„Tisztelet a tahitótfalui asszonyoknak” címû kiállítás és a hozzá kapcsolódó könyv
kiadása, Nyárbúcsúztató, Családi nap.
Külön kiemelem a helyi civil szervezetek falunk kulturális- és közéletéért

végzett munkáját és programszervezô
tevékenységét: a majálist, a halászléfôzô
versenyt, a lovasbemutatókat és felvonulásokat, a nyári gyerekfoglalkozásokat a Pihenôparkban, az íjászversenyeket, a szüreti bált, a focicsapat kiváló helyezését.
Tudom, a sor most sem teljes.
Büszkén állíthatjuk: szégyenkezni nincs
okunk. Tahitótfalu kulturális élete mindenki számára lehetôséget nyújt a szabadidô tartalmas eltöltésére. Elkészült a
2006. évre szóló részletes programterv is,
melyet januári számunkban teszünk
közzé, de a honlapunkon (www.tahitotfalu.hu) már megtalálható.
Végül nevek említése nélkül szeretném
megköszönni a civil szervezetek vezetôinek, tagjainak, az iskola és az óvoda dolgozóinak, az egyházak képviselôinek, a
Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak, és
minden lelkes polgárnak, hogy 2005-ben
munkájukkal segítették a bizottság munkáját és tevékenyen részt vettek Tahitótfalu
kulturális, oktatási és sportéletében.
Vaczó Zoltán a bizottság elnöke

helyezett etetôt figyelve felismerik a madarakat, táplálkozási szokásaikat, félénkségüket. Nagy örömet jelent a gyerekeknek, amikor az ablaketetôben a kékcinke
vagy széncinke is pont akkor ebédel,
amikor ôk is ebédjüket fogyasztják.
Az udvari játék során megnézik mennyi
fogyott a cinkecsemegébôl, vagy a szél
kifújta a napraforgót az etetôbôl és pótolni kell. Megtanulják azt is, ha elkezdtük
etetni a madarakat, akkor egész télen kell
róluk gondoskodni. Szívesen lapozzák a
madarakkal foglalkozó könyveket, hallgatják a madárhangos cd-t, mely megmutatja a madarak sokféle énekét.
Bízunk abban, hogy ezek az élmények
nem tûnnek el nyomtalanul, aki gyermekkorában megismeri és megszereti a természetet, az felnôtt korában is tisztelni fogja.
Oroszné Kapornai Judit
Tahi Óvoda

séget nyújt hirdetések elhelyezésére is. A
hirdetések 200 karakterig ingyenesek,
egész oldalas hirdetés díja 1000 Ft/hó.
A honlap elkészítéséhez munkájukkal
Lindmayer Eszter és Képíró Gábor képviselôk járultak hozzá. Külön köszönet
illeti Liebhardt András szervezômunkáját
és kitartását, mellyel a honlap tartalmát
segített összeállítani.
Vaczó Zoltán

„Családi Nap” Tahitótfaluban
November 19-én az Önkormányzat szervezésében Családi Napot tartottunk a Népházban.
Célunk az volt, hogy a kisgyermekes családok számára tartalmas szórakozást, önfeledt
együttlétet biztosítsunk. Ehhez sikerült elôadóként megnyernünk a MASZK Bábszínházat, akik II. Rákóczi Ferenc idejébôl szóló
elôadással kápráztatták el a gyerekeket. Az ezt
követô kézmûves foglalkozáson Czövekné
Török Lídia, Szász Zsóka kézmûvesek, valamint a Családsegítô Szolgálat képviseletében
Ferencsák István foglalkozott a gyerekekkel. A
magyar néptánc ritmusára és a magyar népdalok szeretetére Szabó Judit oktatta a kicsiket. Délután zenés mûsorával Huzella Péter
szórakoztatta a megjelenteket. A büfében teával és zsíros kenyérrel Chambrené Rainer
Gabika és dr. Marton Krisztina várta a
vendégeket. A szervezést és nap lebonyolításának oroszlánrészét Liebhardt András
mûvelôdésszervezônk végezte.
Remélem, hogy a megjelent több mint 150
szülô és gyermek tetszését elnyerte a „Családi
Nap” programja, és rájuk, valamint minden
kedves érdeklôdôre számíthatunk a következô alkalommal.
Vaczó Zoltán
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A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...
Budai Mihály polgármester úr többször
ajánlotta, ha az egykor a Dunán mûködô hajómalmokról szeretnénk többet megtudni,
akkor Bese Laci bácsit keressük meg. A házigazda feleségével, Somodi Juliannával együtt
fogadott bennünket.
Laci bácsi ôsei molnárok voltak, nagyapja
Bese János Perbetén született, ahogy akkor
mondták, „csavargó molnár” volt. Vándorlásai során került Vácra, váci lányt vett feleségül, Füle Juliannát. Abban az idôben Vácon
12-13 malom mûködött. A szintén János
nevû édesapja 1900-ban született, ô is a molnár szakmát választotta. Édesanyját Hagymási
Juliannának hívták.
Juliska néni szülei tótfalusiak voltak, édesapja Somodi István, édesanyja Baranyai
Erzsébet, két hektáron gazdálkodtak. Házuk
a mai Vajda utca végén állt, a házat a szülei
Juhász Jánoséktól vásárolták.
A Bese család a váci Hévéréktôl megvásárolt hajómalommal került Monostorra. Itt
kötötte ki és mûködtette édesapja a malmot.
Laci bácsi az iskoláit Monostoron végezte. A
szentendrei Polgáriba két évet járhatott, U
Budai Jánosra, Baranyai Bélára és Csizmadi
János fiára emlékszik, mint ott tanuló tótfalusi diákokra. A malom nem biztosított elég
jövedelmet a családnak, a 40 pengôs tandíjat
és a tanulás egyéb költségeit nem tudták
elôteremteni szülei. Molnár tanulónak állt, a
szakma kezdô lépéseit Pomázon, a Dénes
malomban tanulta. Három évet töltött itt,
segédlevelét végül a tótfalusi Demeter malomban kapta meg.
Miután megismerkedtünk a család felmenôivel és Laci bácsi tanulóéveivel, ezután
tértünk rá a hajómalmok történetére, mûködésükre, az ott dolgozó molnárok életére.
Édesapja emlékei szerint az egész Dunán
számtalan hajómalom ôrölt. Fontosságukat
jelzi, hogy Budapesten, a pesti oldalon,
legalább száz mûködött. Nagyapja Vácra
kerülésekor négy darab üzemelt a váci
folyószakaszon. Édesapja a monostori évek
után Tahitótfaluba, a híd fölé úsztatta
malmát. Mint a júniusi számunkban írtuk, a
19. század végén Nagyházú Andrásnak is itt
volt a hajómalma. Amiért a molnárok ezt a

helyet választották malmaik kikötésére,
annak az volt az oka, hogy a folyó örvénye (a
forgó) „ide csapott át”, így a lapátok nagyobb
erôvel tudtak mûködni. Laci bácsitól megtudtuk, hogy a hajómalom két részbôl állt, a
malomtestbôl és a lapátokból, mindkettô a
folyón helyezkedett el. A test uszályra épített
épület volt, itt történt az ôrlés. Az épületnek
nyitott padlása volt, mert a gépek felnyúltak
a padlástérig. A testen volt még egy pihenôkamra ággyal és asztallal, mellette WC és a
hajó farában kialakított fôzô hely bográccsal.
A testhez kapcsolódott a hét-nyolc méteres
lapát sor tengelyének egyik vége, a másik
vége a völgyhajóra támaszkodott. A malom
minden része fából készült, a hajómolnároknak érteniük kellett a szerkezet javításához,
az alkatrészek elkészítéséhez is. Laci bácsi
elmondása szerint, aki maga is dolgozott
édesapja hajómalmán, 25-30 mázsa gabonát
tudtak megôrölni egy nap alatt.
A hajómalom visszaöntéses rendszerû volt,
ötször-hatszor ôrölték a gabonát, visszaöntéskor állítottak a szerkezeten. Búzát és rozst
ôröltek csak. Búzalisztbôl elôször grízt daráltak. Liszt lehetett sima nullás és dupla nullás,
ezt kalács és sütemény készítésére használták. A magyarok, így a tótfalusiak a dupla nullást kedvelték, a német ajkú falvakban és a
pékek inkább a sima nullás lisztet használták.
Ez utóbbinak a vízfelvevô képessége más
volt, gyorsabban lehetett vele dolgozni. Kenyérsütésre hatost, a szegények nyolcas
lisztet használtak, ez utóbbiból csipetkét is
készítettek a háziasszonyok. A korpa kétféle
lehetett, volt fodros és apró. A fodrosból
kovászt készíthettek. A rozsnál, az ôrlés elejénél nyert liszt volt alkalmas kenyér sütésére, a rozslisztet búzaliszttel keverték. A rozsos kenyeret inkább háznál sütötték, a pékek inkább krumplival keverték a búzalisztet.
Az ôrlés díját vámnak hívták, a vám körülbelül az ôrölt mennyiség tíz százaléka volt.
Egy zsák gabona 80-85 kiló volt, de búzából
akár 100-105 kg is belefért a zsákba. A molnár vékával vette ki a munkájáért járó vámot.
A vékába 8-10 kg búza fért. A vámból beszedett búzát a helyi molnár Vácon, a Tôzsdén,
a háború alatt a Futurán (beszolgáltató helyen) adta el. A molnárokat ellenôrizték. Laci
bácsi szerint a molnárok néha „megúsztatták” az ellenôrt, ha nem értettek egyet vele.
Télen, hogy a hajó ne roppanjon össze a jég
szorításától, leúsztatták a Pap-szigeti kikötôbe.
A molnárok halásztak is. Ötven méteres
horgászzsinegükön ötven centinként volt
sajttal ellátott horog. A fogott halat völgyhajóban tartották. Édesapja kiránduló társaságoknak alkalmanként kiadta a hajómalmot, a
mulatni vágyó társaságok 200 pengôt is
fizettek egy-egy estéért.

A nagyteljesítményû szárazmalmok megjelenésével a hajómalmok fokozatosan megszûntek. Édesapja hajómalma is elhagyta Tótfalut, egy ideig Esztergomban mûködik még,
a felvidéki visszacsatoláskor be kellett szolgáltatni, végül ott veszett a háború sodrában.
Nem tudtuk elkerülni, hogy a tótfalusi
szárazmalomról ne kérdezzük Laci bácsit. A
mai Sportcsarnok öltözô része volt a Demeter malom. Demeter János Erdélybôl jött, ô
bôvítette az épületet, korszerûsítette gôzgépekkel a korábban itt üzemelô malmot. Sajnos Laci bácsi nem tudta megmondani, hogy
ez a régi malom milyen volt, mivel mûködtették. A háború alatt vendéglátónk szakmájának köszönhette, hogy nem vonult be. A környék összes malma leállt, a tótfalusi malom az
egész háború idején ôrölt. A malomban dolgozók közül Laci bácsi a következôk nevét
sorolta fel: Nagy Mihály, Kramlik, Rácz Lajos,
Szûcs István, Pásztor Béni, Fanczal Lajos, Vámos bácsi. Az 1952-es államosításig dolgozott
a malomban. Kínálták neki a malom vezetését, de ô nem vállalta mondván, hogy aki
kenyeret adott neki annak nem akar rosszat,
és rossz is lett volna így dolgoznia, tette még
hozzá. Ezután malomszerelô lesz, több malomban is dolgozott, mint szerelô. Rácz
Józsefet említette meg, amikor megkérdeztük, hogy volt-e más molnár a faluban. Rácz
József a váci malomban dolgozott.
Laci bácsi édesanyja a harmincas évek legvégétôl a negyvenes évek közepéig az iskolában dolgozott, mint takarítónô és fûtô. A
család az akkor három tantermes iskolához
épített, ma a tanári és igazgatói szobák helyén állt szoba-konyhás szolgálati lakásban
élt. Megtudtuk, hogy az iskola elôtt, a mai
Takarékszövetkezet nyomvonalán, összekötô
utca volt. A Kossuth és a Petôfi utcát kötötte
össze.
Riportalanyunk mesélt még a Tahiban álló
szélkútról. Magas vasoszlopokra volt szerelve
a propeller, a szélerôt vízkiemelésre használták. A szerkezet már gyerekkorában is állt,
lebontásának idejére már nem emlékszik.
Szó esett még öccse kovácsmûhelyérôl, a
falu kovácsairól, megemlítette, hogy Bene-
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dek kovács készítette a Hôsök szobrának
kerítését. Szóban végigjártuk Tahi és Tótfalu
kocsmáit is.
Juliska néni hat osztályt végzett. Iskola befejezése után mindig napszámba járt, a családi föld a megélhetésre nem volt elég. Dolgozott Losoncziéknál és Bozóki Andráséknál,
de járt Leányfalura a Benes-villába is kerti
munkát végezni.
1953-ban házasodtak össze, a Béke út 22.
számú házban laktak kezdetben. A ház belsô
fele volt Laci bácsi édesanyjáé. Ezután albérletben laktak, majd a még Laci bácsi édesanyja által igényelt, majd általuk újra igényelt
telken építkeztek. 1956-1959-ig épült a ma is
otthonukként szolgáló ház. Házasságukból
Juliska lányuk és László fiuk született.
Elsô üzenetük unokájuknak szól: „Örülnének, ha boldog élete lehetne és az ô
házukban lakna felnôttként.” Második
üzenetükben azt kívánják „Az emberek ne
veszekedjenek.”
A házaspárral készült teljes beszélgetés
megtekinthetô lesz 2005. december 16-án 18
órai kezdettel a Népházban.
Köszönjük a beszélgetést!

A hónap régi tárgya

V. Szabó Istvánnak
készített türelemüveg
Az Adventi tótfalusi régi szobát bemutató
kiállításunkra ajánlotta fel tulajdonosa azt a különleges tárgyat, amellyel még nem találkoztunk Tahitótfaluban gyûjtômunkánk során. Ez
a tárgy egy türelemüveg.
A Magyar Néprajzi Lexikon a következôk
szerint határozza meg a türelemüveget: „szûknyakú üvegpalackban elhelyezett, fából vagy
csontból faragott ábrázolás. Nevezik türelempalacknak és türelemmunkának is. Vagy az
üreg belsejében állítják és ragasztják össze apró elemekbôl, csipesz, fapálcika és drótkampó
segítségével, így Mo.-on is, vagy az elôre egybeszerkesztett építmény összecsukható, és az
üvegbe csúsztatás után fonal segítségével szétnyitható.” A lexikonból megtudhatjuk még,
hogy Magyarországon a parasztszobák kedvelt
dísztárgya, elsô kimutatható emlékei a 18. században keletkeztek. Az ábrázolás tárgya legtöbbször Krisztus kínszenvedésének ábrázolása a kínszenvedés eszközeivel. A bányavidékeken a bányászéletet jelenítik meg az
üveg belsejében, de elôfordulnak egyéb ábrázolások is. Még a 20. század elsô felében is
készítettek pásztoremberek türelemüveget,
manapság is akad egy-két mûvelôje ennek a
lassan már csak múzeumokban megtalálható,
nagy türelmet igénylô díszítôtárgynak.
A mi türelemüvegünk belseje kis asztalon

Ifj. Nagyházú András Násznagyi könyv 1929, Tahi Totfalu

Leány elbocsátó vers
Tisztelt édes szülôk és a bóldóg új házas
pár a hóltom
Hóltomig nagyszót elmondta már nincs
hát Egyéb
Hátra mint haza menyenek és egymást
bódogítani.
Hóltig nekésenek hogy a bóldógságban
sók jó részt vegyenek
Adjátok a lánytokra szíves áldástókat és
teljesen hiszem
Hogy ezt meg is adjátók és a nászünepélyt könyel nem
Závárjátok ó miért síratnáh eszt isten
rendelte
A leány elmén ahoz a ki férjhezvete Te
Bóldóg ifjú nô
Míg útadra menél meny és álj meg a hü
szülôi kebelnél
Köszönd meg a sók jókat és csókóld
körül ôket
Hiszen ôk ringaták egykór kis bôlcsôdet
mind hogy
Mindig hüen emlékezel rájuk megis
hálából egy kór

Szív jóságókat hogy edig csak magad
esztán keten lesztek
Kik jó balsórsúkban esztán kész szível
részt vesztek te pedig
Szent isten fórdócsd ránk szent órczád it
áld meg ôrôkre
Ezen ünepélyes órát szenteld meg hát
frigyét hogy legyen
Boldog a mint a szép kies Vidék amely
sóha nem havaz
Végül kérem az egész vendég kószorút
legyen szives ami
Menyaszónyúnkat elkisérni áz ö leendô
óthónába
És ezen útúnkban isten legyen vezérünk
szerencsés és
Bóldóg minden lépésünk és a jó isten
legyen velünk
Ezen Szavaim Kegyelmetekhez
Vége
A versek közreadásánál a könyv eredeti
sorrendjét, formáját és helyesírását közöljük.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

elhelyezett, fából faragott aratóeszközöket,
férfialakot és selyemvirág csokrokat, valamint
rajzzal gazdagított írásokat foglal magába.
Keletkezésérôl a tulajdonos családjában a
következô történet maradt fent. Magát mindentudónak nevezô idegen ember tért be ebédelni a mai Egészségház helyén állt V. Szabó
kocsmába. Fizetés helyett kért egy bô szájú
üveget és ott helyben állította össze a türelemüveget. A kocsma tulajdonosa elfogadta ezt az
ajánlatot.
Az üvegben található két papír ceruzával
íródott szövege töredékesen olvasható. A nagyobb papíron valóban lejegyezte, hogy minden tudónak tartotta magát a készítô, sajnos
nevét és lakhelyét nem tudtuk megfejteni. V.
Szabó István nevét nagy betûkkel írta a lap
közepére. Szerencsére a készítés dátuma tisztán kivehetô, 1876. A papiroson még olvasható az Éljen a haza szöveg. A magyar címer rajzával töltötte ki a lap alsó részét, az egyik oldalán M, a másikon J betût írt hozzá. Virágábrázolásokkal is gazdagította kompozícióját.
A második papiros az üveg alján található. A
lapra egy nagy szívet, melynek tetejére talán
emberfigurát, a szív alsó csúcsához négy leveles ágat rajzolt. A szív belsejét írással töltötte
ki, a lapon a megismételt Éljen a haza szöveg
értelmezhetô, sajnos a többi írást ugyanúgy
nem tudtuk értelmezni, mint ahogy a szívet
keretezô apró betûkkel írt mondatokat.
Köszönjük az egykori tulajdonos örökösének, hogy a tárgyat a kiállítás céljára felajánlotta és a tárgy történetét megosztotta velünk.

A türelemüveget a kiállítás elsô napján lehet
csak megtekinteni, 2005. december 11.-én a
Gyülekezeti teremben.
Szeretnénk indítani egy sorozatot, amely tahitótfalusi családok tulajdonában levô régi tárgyakat mutatna be. A tervezett sorozat címe: A
hónap régi tárgya. Kérjük, aki úgy gondolja,
hogy megosztaná az olvasókkal régi tárgyának
történetét (ez bármilyen tárgy lehet), jelezze.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula
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Focihírek

Minden várakozást felülmúló szereplés!
A megyei bajnokságban 33 év után újonc
csapatunk az elsô 6 mérkôzés után 50%-os
volt, ezt követôen 7 meccsen tovább javítottuk mérlegünket és az elôkelô 6. helyen zártuk az ôszt. Nézzük sorban a mérkôzéseket:
Kisnémedi – Tahitótfalu 6-2 (2-1) Gól:
Nickmann, Batári
Érthetetlen vereség egy gyengébb csapattól. Semmi sem sikerült, pedig végigtámadtuk
a mérkôzést.
Tahitótfalu – Iklad 3-0 (2-0) Gól: Nickmann 3
Ôszintén mondom, a meccs elôtti héten a
játékosok szinte a föld alá bújtak szégyenükben. Szerencsére, a második letaglózás után is
sikerült talpra állítanom a csapatot (az elsô a
’vörösvári nagy zakó volt), nem kis pszichikai
ráhatás után.
Az elsô félidôben szinte lefutballoztuk a pályáról a volt megye I-es ellenfelet, a másodikban már csak kontrázni kellett.
Göd – Tahitótfalu 5-1 (1-0) Gól: Czifferi
A listavezetô ellen ez a vereség „benne volt
a pakliban”. A volt fradista Nyilas Elek pontrúgásai ellen nem volt ellenszerünk, de aki
látta a mérkôzést, tanúsíthatja, hogy a mezônyben teljesen egyenrangúak voltunk.
Tahitótfalu – Sólymár 1-0 (1-0) Gól: Kwiath
Az „újoncrangadón” nyögvenyelôs gyôzelmet arattunk, de a 3 pont megszerzése volt a
fontos. Ez a mérkôzés az akarat és a fegyelem
diadala volt.
Erdôkertes – Tahitótfalu 1-1 (1-0) Gól:
Virok Viktor
Nagy bravúr a tavalyi 4. és a mostani 5. helyezett otthonában! Eleve felforgatott védelemmel kellett felállnunk, ráadásul még azt is
kétszer át kellett szerveznem 30 percen belül,
sérülések miatt. Cifi nagyszerû labdáinak egyikét Virok Viktor gyönyörû mozdulattal fejelte
a fölsô sarokba.

Hadd nosztalgiázzak egy kicsit: a szenzációs
gólnak duplán örültem, hiszen anno saját nevelésû játékosom szerezte a másik saját nevelésû beadásából! (Az elôbbi kisgyerekként ’9597-ig Pomázon, utóbbi pedig ’81-85 között a
Kossuth KFSE kölyökben szerepelt elôször
nálam)
Tahitótfalu – Perbál 2-0 (2-0) Gól: Kwiah,
Nickmann
A tavalyi 6. ellen az elsô félidôben meggyôzô fölényben játszottunk, a másodikban –
kényszerû cserék miatt – a kontrákat kellett
erôltetnünk.
Nagymaros – Tahitótfalu 1-3 (0-1) Gól:
Németh, Czifferi, Kane
A gyengélkedô ellenféllel szemben idônként macska-egér játék folyt a pályán. 3-0 után
az utolsó 10 percben túlságosan is ôriztük az
eredményt, ekkor egy kapu elôtti kavarodásból öngólt vétettünk.
Ritkán látható gólokat szereztünk: az elsôt
Németh Jani 40 méterrôl, a harmadikat Kane
35 méterrôl bombázta a kissé kint álló kapus
fölött a hálóba. A második gólunkat pedig akár
a tévében is bejátszhatnák: 3 játékosunk
„egyérintôbôl” felépített gyors akciója után a
beadásra érkezô Czifferi Tomi bôdületes
„köténygólt” rúgott.
Szezon végi értékelésként csak ismételni
tudom, a „Pest megyei Sportszeletnek” az
utolsó meccs után adott nyilatkozatomat: az
ôszi idény elején úgy véltem, hogy sok szempontból heterogén alakulatunk csak a tavaszra
válik egységes, ütôképes csapattá. Tévedtem!
Az utolsó 4 mérkôzésen 10 pontot szerezve, 2 gólt kapva már érett csapat benyomását
keltettük. Gratulálok a játékosoknak a nagyszerû hajrához és az elért kitûnô helyezéshez!
Tervünk az idei bajnokságra a biztos bennmaradás volt, ehhez képest a kiesô helytôl 1314 pontra vagyunk.

Iskolai sport

FOCI FOCI FOCI FOCI

3-4. osztályos focicsapatunk I. helyezett lett a
téli teremfoci diákolimpia körzeti döntôjében,
hol 16 csapat indult. 5-6. osztályos focicsapatunk ugyanezen versenysorozatban a II.
helyezést érte el 14 csapat közül.
Alsó tagozatos csapatunk a megyei sakk
olimpián a 24 induló csapat között a 9. helyet szerezte meg Tusák József sakktanár irányításával.
A Nemzeti Utánpótlásnevelési Intézet a napokban köt megállapodást iskolánkkal. Több
százezer forintos támogatáshoz jutunk, melyet a
diákok felszerelésére, versenyeztetésére fordíthatunk. Ez azt jelenti, hogy Pest megye 354
általános iskolája közül a legeredményesebb,
legjobb 10 mûhely közé sorolták iskolánkat!
Kilencedik éve dolgozom a községben, úgy
érzem ez számomra is elismerést jelent.
Turóczi Csaba testnevelô tanár

Idén 12. alkalommal kerül megrendezésre a
„Dagober” Kupa kispályás öregfiúk labdarúgó torna. Helyszíne: Tahitótfalu Tornaterem.
Ideje: 2005. december 27., 8 órától
Meghívott csapatok:
ART CORNER BUDAPEST
BRAVO STARS VÁC
BUDAKALÁSZ
CSOBÁNKA
KISOROSZI
LEÁNYFALU
SZENTENDRE
TAHITÓTFALU
DAGOBER ÉS BARÁTAI
Jöjjön, aki kedveli a focit és jól akarja érezni
magát! Mindenkit szeretettel várunk!
Hajrá Tahitótfalu!!!
Plascsevics János szervezô

Összességében mindenkit legyôztünk, akit
a papírforma alapján le lehetett, kivéve Kisnémedit. 13 mérkôzésen 7 gyôzelem, 1 döntetlen és 5 vereség a mérlegünk, gólkülönbségünk sajnos mínuszos a 4 kiadós zakó miatt.
Legjobb góllövôink: Nickmann 5, Batári és
Kwiah 4-4, Kane 3 gólt szerzett.
Egyéni értékelésre csak a tavaszi szezon végén vállalkoznék, de érdemes lesz belenézni a
fent említett hetilapba a télen, ugyanis több
játékosunk is elôkelô helyen lesz a csoport
posztonkénti játékos rangsorában. (Az edzôk
minden mérkôzés után 1-10-ig osztályozzák az
újságírónak a játékosokat.)
Ôszintén szólva, tavaly februárban, amikor
rámbízták a csapatot a járási bajnokság utolsó
helyérôl startolva, nem gondoltam volna,
hogy alig több mint másfél év után megye II.
6. helyéig jutunk! Ehhez persze szükség volt a
kulcsposztokon néhány tapasztalt, nagyszerû
játékosra, akik mellet folyamatosan fejlôdnek
fiatalabb játékosaink és a volt ifistáim. Több
nagynevû edzô és sportvezetô mellett dolgoztam már, így bátran állíthatom: az egyesületnél
tervszerû csapatépítés folyik, ennek keretében elôkészületben van további 3-4 helyi illetôségû játékos „hazaigazolása" is – a jelenlegi
10 fô mellé.
Valamennyiünket – vezetôket, játékosokat
– örömmel töltött el, hogy az utolsó négy
meccsen már szurkoltak, tapsoltak is nézôink
– kiemelném az 5-8 tagú hölgykórust – utolsó
hazai mérkôzésünket pedig közel 300 nézô
tekintette meg!
Ez úton is megköszönöm mindenkinek – az
Önkormányzatnak, az SE vezetôségének, a
szponzoroknak, a szurkolóknak – egész éves
segítségét, támogatását, szimpátiáját! Ígérjük,
hogy a tavasszal is öregbítjük Tahitótfalu jó hírét szerte a megyében! (Megjegyezném, hogy
a tavaszi sorsolásunk jóval nehezebb lesz.)
A Tahitótfalu SE vezetôségének nevében is
kívánok a Kedves Olvasóknak, a község apraja-nagyjának Boldog Karácsonyt és sikerekben
gazdag Új Esztendôt!
Turóczi Csaba edzô

Emléktûzgyújtás
A II. világháború, a Don kanyari tragédia
magyar katonáinak, hôseinek emlékére
2006. január 12-én, (csütörtökön) 17 órakor, a református temetôben kerül sor ismét emléktûz gyújtására.
A doni katasztrófa évfordulóján, most
már hagyományosan megrendezésre kerülô tûzgyújtásra, megemlékezésre szeretettel várnak mindenkit a szervezôk.
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Tisztelt Építkezôk és Épületfelújítók!
Ezen alkalommal két témakörben szeretném Önöket tájékoztatni.
Az elsô téma az építéshatósági ügyintézési határidôk ismertetésével kapcsolatos
a 2005. november 1-én hatályba lépett 2004.
évi CXL. Tv. (továbbiakban KET) mely a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályaiban és a 1997. évi LXXVIII.
Tv. (építési törvény) módosított paragrafusaiban foglaltaknak megfelelôen.
A 2005. november 1-e után benyújtott
építési, használatbavételi, telekalakítási kérelmek esetében:
1. A beérkezéstôl számított 5 napon
belül értesíteni kell az érintett ügyfeleket a
beérkezett kérelemrôl, annak nyilvántartási
számáról, és a kérelmezôt abban az esetben, ha
ezt írásban kéri.
Az érintettek köre az ingatlannal rendelkezni jogosult, a közvetlenül szomszédos és az ingatlannal rendelkezni jogosultak köre lakóház, üdülô és egyéb nem ipari,
szolgáltató, kereskedelmi létesítmények esetében.
Egyedileg elbírált esetekben a szemben lévô
(nem közvetlenül szomszédos) ingatlannal rendelkezni jogosultak is érintetté válnak.
Ipari, mezôgazdasági-ipari, kereskedelmi, szolgáltató stb. létesítmények esetében
a közvetlen szomszédos telkeken túl külön
jogszabályokban meghatározott körzetben lévô ingatlannal rendelkezni jogosultak
mind érintett ügyfelekké válnak.
2. Az építés hatóság a beérkezéstôl számított 10 munkanapon belül a hiányosan
benyújtott kérelem esetében hiánypótlásra
hívja fel írásban az ügyfelet.
3. Az ügyfél a hiánypótlásának teljesítése
után kerül sor 10 munkanapon belül a
kérelem építészeti-mûszaki tartalmának
felülvizsgálatára és az esetleges hiánypótlásokra, javításokra, kiegészítésekre való felhívás
levélben történô felhívására.
4. Építés hatósági ügyek esetében az ügyintézési határidô 60 nap.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ügyintézési határidôbe nem számít be:
– hiánypótlásként bekért adatok, dokumentumok beérkezésének idôtartama***
– hatásköri/illetékességi vita egyeztetése
– nemzetközi jogsegély-eljárás tartama
– szakhatósági eljárások idôtartama
– eljárás felfüggesztésének idôtartama
– bizonyítékok ismertetésére meghatározott idô
– hiteles fordítás elkészítéséhez szükséges idô
5. Az ügyintézési határidôn belül meghozott határozat még nem válik jogerôssé és
végrehajthatóvá (azaz az építkezés nem
kezdhetô meg!), mivel az érintetteknek a
kézhezvételtôl számított 15 napon belül
fellebbezési joguk van. Az érintettek értesítését két alkalommal kell megkísérelni!

Ez a gyakorlatban minimum 20-25 nap a
postai kézbesítési idôtartamtól függôen, a
maximumot csak becsülni tudjuk (külföldön
tartózkodó ügyfelek esetében ez több héttel is
meghosszabbíthatja ezen idôszakot).
További az ügyintézéssel kapcsolatos
tudnivalók:
A. Az építési, épület bôvítési, telekalakítási kérelmek benyújtása elôtt a 12/2005.
(VII.1.) sz. Önk. rendeletbe foglalt Helyi Építési
Szabályzat 4.§.(4) bekezdése értelmében a
építési engedélyhez kötött építési munkákkal és
a telekalakítással, a beépítési tervekkel kapcsolatban a település fôépítészének véleményét elôzetesen ki kell kérni. (Fogadóóra:
pénteken 900-1100 óráig.)
Gyakorlatban megvalósítható, hogy a beépítési tervet, és a tervdokumentáció elôzetes
változatát hivatalunkhoz benyújtják, majd az
arról készült fôépítészi véleményt hivatalunk
továbbítja az ügyfél felé.
B. Az új közigazgatási törvény KET
alapján mi az amit a hivatalunknak lehet
illetve kell beszereznie a hatósági ügyintézés
folyamán?
– Abban az esetben, ha a kérelmet benyújtó
ügyfél igényli a Tulajdoni lap hiteles másolatát és a Hiteles térképmásolatot hivatalunk
szerezze be a Szentendrei Körzeti Földhivataltól, azt írásban kell kérnie és a hivatalunk
által biztosított postai csekken az aktuális
költséget befizetnie.
– A szakhatósági állásfoglalások (Tûzoltóság, ÁNTSZ, Környezetvédelmi szakhatóság, Növény és Talajvédelem, Közútkezelô, stb.) szükségessége esetén hivatalunk szerzi azt be, amennyiben költség
merül fel ezzel kapcsolatban azt úgyszintén
csekken kell hivatalunk részére befizetni.
– NEM SZAKHATÓSÁG a KÖZMÛTÁRSASÁG! Azaz az építési, rendeltetés változási és használatbavételi engedélyhez
beszerzendô közmû nyilatkozatok, illetve a
Pest Megyei Kéményseprô Ipari Vállalattól
beszerzésre kerülô szakvélemény mind a
tervezés, mind a használatba vétel során az
építtetô (kérelmezô) feladata!
A második témám a bejelentéshez kötött
építési munkákról szól.
46/1997. (XII.29.) KTM. rendelet 9.§. (4)
bekezdés:
„Az építési engedély nélkül végezhetô építési, illetôleg bontási engedély nélkül végezhetô
bontási munkát is csak a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat, továbbá az általános érvényû kötelezô építésügyi és más hatósági (védôterületi, biztonsági, közegészségügyi,
tûzvédelmi, környezetvédelmi, mûemléki és
természetvédelmi, az egészséges és biztonságos
munkavégzésre történô stb.) elôírások megtartásával szabad végezni. E rendelkezések megsértése esetén a szabálytalanul végzett építési munkák jogkövetkezményeit kell alkalmazni.”

Jártunkban, keltünkben mindannyian tapasztaljuk, hogy kisebb-nagyobb átalakítást, homlokzati felújítást végeznek a lakosok, mely a
településünk rendezett képének kialakulásához hozzájárul. Mindenképpen azt feltételezem, hogy a lakosoknak eszébe sem jut, hogy
ezen felújítási tevékenység bejelentéshez kötött építési tevékenység, esetenként pedig
építési engedély köteles is.
Ezúton szeretném tájékoztatni önöket,
hogy a külsô homlokzat felújítása elôtt keresse fel hivatalunkat bejelentés céljából!
Az új 2005. VII. 1.-én rendeletbe foglalt Helyi
Építési Szabályzat a külsô homlokzati színek
vonatkozásában rendelkezett az alábbiak szerint:
„A település bel- és külterületén a lakó, üdülô és gazdasági fô- és mellékrendeltetésû építmények, kerítések és egyéb építmények – a
reklámtábla vagy egyéb nemzeti szabványokban meghatározott kötelezô színkóddal készülô építmények kivételével – színezése csak a
település hagyományainak megfelelô módon
alakítható ki (fehér, sárgával tört fehér,
szürkével tört fehér, szürke, okkersárga
árnyalatai, homok és agyagszín, tégla és
terrakotta vörös és zöld). Az elsô fokú
építési hatóság – szakértôi véleménnyel alátámasztva – az egyes épületeken használt színek
lehetôségét korlátozhatja.”
A település Falusias lakóövezetében, a közül
is a Lf1 jelû övezetre vonatkozóan pedig az
alábbiak vonatkoznak (az érintett ingatlan
övezeti besorolását hivatalunkban lehet
megtekinteni):
„A helyi védelemre javasolt épületek
vagy azok egyes részletei építészeti szempontból értékesek, kialakításuk illetve megjelenésük
illeszkedik a települési hagyományokhoz. Az
épületek átalakítása során gondoskodni kell az
építészeti, településképi értékek megôrzésérôl
úgy, hogy a beavatkozás ne változtassa meg az
utcaképet, illetve az utcai homlokzatot, továbbá
biztosítani kell az új építményeknek a jellegzetes településképben, valamint az épített és
természetes környezet egységében való megjelenését. Ez a követelmény a következô (7) –
(9) bekezdés szabályai szerint valósítható meg.
A védett területen a homlokzatok színezése fehér, szürkével illetve sárgával tört
fehér, szürke okkersárga illetve világoszöld vagy azok árnyalatai illetve terrakotta és vörös lehet. A homlokzatok felületanyaga természetes kô, vagy vakolat vagy
meszelt – festett tégla legyen.
A kovácsoltvas és díszmû-lakatos kapuk,
kerítések és tagozatok színezése zöld és fekete
lehet. Homlokzati deszkaburkolat és egyéb
fafelület használata az épület homlokzati
felületén engedélyezett, színezésük zöld, kék,
középbarna, sötétbarna és natúr fa. Az ablakok
és ajtók csak fa szerkezetûek lehetnek.
A lábazat anyaga terméskô, vagy vakolt
felületû, a tetô anyaga égetett agyagcserép
legyen.”
Bokorné Murányi Csilla építésügyi fôe.
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200 éves a református templom
Tahitótfalu, ill. Tótfalu református gyülekezetének keletkezési ideje ismeretlen. Feljegyzések bizonyítják, hogy 1626-ban már fennállott s 1629-tôl az egyház lelkészeinek névsorát
is ismerjük.
Az anyakönyvek és jegyzôkönyvek 1739ben kezdôdnek. A régebbiek az 1762-i tûzvész
alkalmával pusztultak el, amikor a parókia is
leégett.
A meglévô feljegyzések szerint a jelenlegi
templom már a harmadik, egy templomot
1736-ban Mányoki Sámuel prédikátorsága
alatt építettek. Ez az 1736-ban épített templom a mostani Kossuth L. utcában, a Nagyházú
Mihály féle ház kertjében állott, elôtte az utcára a parókia, mellette, a mai Csizmadi András
féle telken, az iskola a tanító lakással.
A templom fa oszlopokon állott s oldalai
sövényfalból voltak tapasztva, hossza 9 öl, szélessége 5 ölnyi volt. A gyakori árvizek a templomot megrongálták, s bár 1748-ban id. Marton József lelkészsége, Vitéz Pál bírósága idején alaposan kijavították, 1765-ben ugyanazon
helyen és méretekben Mária Terézia királynô
külön engedélyével, már az egészet újra kellett építeni. Ez a második templom vastag talpfákra erôs kötésekkel épült, közei sárfalak
lévén erôsen bevakoltattak. Ifj. Marton József
lelkészsége alatt az épülethez „czintérium”
ragasztatott. Az 1775-i nagy árvíz febr. 15-én
öntötte el a falut. A két Duna úgyszólván
összeszakadt, a Vatán túl lévô házakat a váci
Duna mosta és bomlasztotta, emez oldalról
meg a kis Duna az akkori törvénybíró Csörgô
Mihály házáig hatolt (mai Hôsök tere). A víz a
parókiális épületeket is felvette. Harmadnapra
az összes egyházi épületek, mind összeomlottak.
Alig tíz év telt el tehát a templomépítés óta,
és íme parókiát meg iskolát kellett építeni ifj.
Marton József prédikátorságában még 1775ben. Az építés idején elôljárók voltak: Vaczó
Mihály, és Sípos Pál, fôbíró Füles János, törvénybíró Csörgô Mihály, esküdött társak: Csereklye Mihály, Surián Péter, Bajtsi András,
Maróti Mihály.
1790-bôl az egyházi jegyzôkönyvben Marton József lelkész következô feljegyzése található: „mivel pedig ezen mi mostani, még
fennálló templomunk nem soká tarthatott ott
az árvizek miatt s a megsokasodott népnek
szûk is volt, kénteleníttetünk új építkezéshez
fogni”;„már ezelôtt 8 esztendôkkel (1783-ban)
Liptai András bíránk a követ elkezdette hordatni az hegyre, a mostani helyére, de ellentmondók akadván, az építkezést se akkor se
azután való bíróságának esztendeiben nem
kezdhette el: meg nem egyezvén a helyrôl hová építsék az új templomot”.
Marton Józsefnek, a buzgó lelkésznek, jegyzôkönyvi feljegyzéseibôl elég részletesen megismerhetjük a mostani templom építésének

történetét, a nehezen kiválasztott új helyen a
„hegyen feljebb, ahol keménynek mutatta
magát a föld”:
A fundamentum szegletkövét 1801 április 7én d.e. 10 óra tájban tették le. Jelen volt a lelkész, az akkori bíró Cserekje János, Varga István törv. bíró, Liptai András „és más némely
esküdtek s egynéhány embereink. Én a Duna
felôl való alsó szegletén reá mondván rövideden egy papi áldást, annakutánna hozzáfogtak
a pallér és a kômûvesek a fundamentum rakásához és hat napokon felhozták azt a Duna felôl való oldalt a földnek színén négy schuc fundamentomi mélységbôl”.
Az ünnepélyes alapkôletétel azonban csak
április 14-én volt. „Nagyobb solemnitással és
czeremóniával tettünk le, közel a szeglethez a
torony felé egy 4 szegletes kômíves mestertôl
készítettettett és kivájatott követ. Megjelent ez
alkalmatosságra az urak közül az óbudai prefectus, camaralis fiskalis, bogdányi kasznár,
pócsmegyeri tiszttartó, monostori és oroszi
plébános urak. A négyszegletes követ itt elôször is letette tekintetes prefektus urunk. Akit
ezután én követtem és más tisztelendô urak,
más emberek, asszonyok tévén a kônek kivágott lyukába emlékezetre való levelet és
hányván belé folyó pénzeket. Ebédelvén
pedig a helység házánál a tekintetes uraimék
eloszlottanak. Az hegyen több czeremoniát
nem tettünk, a templomra rövid áldást mondtam, a T. uraknak fáradtságukat, tisztességtételüket megköszöntem.”
Május 14-én megalkudott az eklézsia egy
budai ácsmesterrel a templomtetô és torony
elkészítésére 2100 frt-ért.
1801-ben a református egyháznak 1430
híve volt.
Miközben zajlott az építkezés, 1802 augusztus 2-án nagy tûzvész pusztított a községben.
Marton József feljegyzése szerint „1802
augusztus 2-án esett az a szörnyû nagy égés,
reggel 8 órakor, mely 5 fertály óra alatt megemésztett 90 házat, minden udvarukban lévô
épületekkel együtt és 30 szérûket, minden
rajta lévô, ki egész, ki fél asztagokkal és minden takarmányokkal együtt. A kár ítéltetett 24
ezer frtokra, de ha mindenek conscribáltattak
volna, reámegyen 40 ezer frtokra is."
A szerencsétlen kárvallottak segélyezésére
sietett Vácz, Szentendre, Pótsmegyer, Monostor, Kisoroszi, Sámbék. E roppant csapás dacára a buzgóság nem csüggedt s a templomépítés folyt tovább. A hívek Vácról Tahira önkéntes gabonafuvarozást vállaltak s a fizetést
az építésre az egyháznak adták. Surján András
testamentomilag hagyományoz az új templomra, amit már meg nem láthatott. A hívek
maguk között még külön gyûjtést is indítanak.
Az adakozásból a régi templom eladott fa és
kô anyaga árából, a jól termô egyházi szôlôbôl
s az egyházi földek búza és zab termésének

jövedelmébôl, a megye szerte foganatosított
gyûjtésbôl sem gyûlt össze elégséges pénz a
templomépítésre, úgy hogy végül kölcsönhöz
is kellett folyamodni.
Két köves hajót vásárolnak, azon szállítanak
követ, téglát, cserepet, Visegrádról, Bogdányból, Budáról. Nagyházú András önként vállalkozik, felmegy Rosenbergbe s onnan szállítja tutajon a fa, létz, deszka nemûeket. Az
összes fuvart önként és ingyen végzik a hívek.
Az építést egy Dulitzki nevû váci s egy budai
kômíves s budai ács végzik. Az asztalos munkát Patai Péter és Balog János vállalták. Ez
utóbbi készítette a mûvészi faragványokkal
díszített katedrát (szószéket).
1804 november 7-én a budai ácslegények
lebontják a régi tornyot, a harangokat leszedték s másnap már az új toronyba vonták fel, de
nem a végleges helyükre, mert a harangállás
akkorra még nem készült el. November 21-én
állították fel az új katedrát (a régi katedra
koronát kosdi Máriásy Mihály vette meg 30 frtért).
Marton József feljegyzése: „1805 június 23án volt az utolsó prédikációm a régi templomban II. Móz. 35 r. 20-29 verseirôl: az adakozásról aholott különös alkalmaztatást tettem az új
templomra való adakozásra nézve, Ó-tul is
néminemûképen mintegy elbúcsúzván. 1805
július 30-án volt az új templomba való elsô
istentiszteletünk, a praed. alapigéje a 93-ik
zsoltár amidôn privatim véghezvittem a felszentelést vagy benedictiót, arra készített textussal és imádságokkal.”
Az új templom hivatalos és ünnepélyes felszentelése 1805 szeptember 8-án történt.
1808-ban a templom mellé czintériumot
építtettek s ugyanez évben szerezték be a 3-ik
harangot 1766 frtért.
Az 1808. évi számadás húsz tétele alatt:
„harangfeltevésért a szentendrei ácsnak 30
frt”. A 21. tétel alatt pedig Marton József, a
templomot építô predikátor temetési költsége
van beírva. Az 1808 május 24-én elhalt „negyven évet szolgált predikátor Marton József
lehetett tehát az elsô, akit az új harang elsiratott".
(forrás: Kontra Imre volt
községi jegyzô gyûjteménye)
Budai Mihály
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KARÁCSONYI KÁBELTELEVÍZIÓ
és INTERNET BEKÖTÉSI AKCIÓ!
2005. december 15-ig akár díjmentesen is
csatlakozhat rendszerünkhöz!
Új kábeltelevízió+Internet elôfizetôi szerzôdés
kötésénél a csatlakozási díjakat teljes egészében
elengedjük!
Internet havi elôfizetési díj már bruttó 3.500,-Fttól, idôben és forgalomban egyaránt korlátlan
eléréssel!

Új kábeltelevízió elôfizetôi szerzôdés
kötésénél a csatlakozási díj mindössze
9.990,-Ft!
Részletes tájékoztatást Ügyfélszolgálati Irodánk
munkatársaitól kaphat személyesen, telefonon,
vagy e-mail-ben.
TAHI 2000 Kft.
Ügyfélszolgálati Irodánk elérhetôségei:
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 3/B.
hétfô-szerda: 9-17; csütörtök: 9-19; péntek: 9-15
(26) 590-072; (26) 590-073; (70) 368-9283

info@dunainfo.net

Rendelô:
2000 Tahi,
Szentendrei út 6.
H-P: 16–18h, Sz: 10–12h
Telefon: 06-26-385-152, 06-30-9-370-863
Éjjel nappali hétvégi ügyelet: 06-30-9-370-863
www.hegyvidekiklin.uw.hu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kedvenc és haszonállatok teljeskörû állatorvosi ellátása
Baleseti betegellátás, csonttörések mûtéti kezelése
Terápiás és kozmetikai mûtétek
Szülészeti segitségnyújtás , ivartalanitások
Védôoltások – veszettség elleni oltás, számozott bilétával.
Számitógépes betegnyilvántartás
Állatútlevél (Pet Passport) , micro-chip beültetés,
leolvasás.
Röntgen és UH-vizsgálat, labor-háttér, EKG-vizsgálat, szûrés
Csipôizületi (könyök is) dysplasia- szûrés
(FDB-, MNJK-szürôállomás).
Ultrahangos fogkôeltávolitás és mikrochip beültetés
Gyógytápok, diétás kutya-és macskaeledelek
HIVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!
Dr.Szolnoki János • Dr.Erdôs Gizella

Fényképész mûterem
Igazolvány kép 10 perc alatt 6 db: 700 Ft
Esküvôk: polgári, templomi, mûtermi,
szabadtéri, vacsora
Rendezvények: konfirmálás, bérmálás, elsô
áldozás, keresztelô, családi események, stb…
Repró: régi fényképrôl
új kép készítése
Gyermek: mûteremben és háznál is.

Karácsonyi HITELAKCIÓ
Karácsonyra vásárol, februártól törleszt.
Hitelvizsgálati díj, nyomtatvány-, és
kezelési költség nélkül.
Az akciós hitel kamata változó, évi 10%.
A hitelösszeg felsô határa

5.000.000 Ft.
Maximális futamidô 10 év.
500.000 Ft-ig akár ingatlanfedezet nélkül is.
Teljes hiteldíj mutató (THM): 10,82% - 12,05%.
Az akció 2005. december 01-tÔl 2005. december 31-ig tart.
törlesztôrészletek
hitel-

Futamidô (hónap)

összeg
60
500.000

Naptár készítés
A gyermek és az esküvôi képekhez az albumot
mindenkinek ajándékba adom!
Cím:
Vanka Attiláné
2021 Tahitótfalu, Bajcsy-Zs. u. 46/a
Telefon: 06-20-318-1877 (focipálya mellett kék ház)
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1.000.000

22.200

19.300

17.200

15.700

14.600

13.700

2.000.000

44.400

38.500

34.400

31.400

29.100

27.300

3.000.000

66.500

57.800

51.600

47.100

43.700

41.000

4.000.000

88.700

77.000

68.800

62.800

58.200

54.600

5.000.000

110.800

96.200

86.000

78.500

72.800

68.300

A fentiekben közölt információk tájékoztató jellegûek és nem
minôsülnek a Takarékszövetkezet részérôl konkrét ajánlattételnek!
A Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja!
Az akció részleteirôl, valamint további szolgáltatásainkról
érdeklôdjön munkatársainknál!
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27., telefon: 26/387-187
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Dunakanyar-Szerelvény
VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY
SZERELVÉNY SZAKÜZLET
ahol szaktanácsadással, tervezéssel, kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

Tahi, Visegrádi út 52. (11-es fôút)
Tel: 06-26/585163, 06-30/4306533
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 700–1700-ig, szombat: 800–1200-ig

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!
Ízelítô LISTAÁRAINKBÓL, melyek az áfát is tartalmazzák
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 egységcsomag – UNI (légtelenítô, tartó, dugók)
726 Ft
190 Ft
Ötrétegû csô 16x2,0 (fûtésre, vízre) vastag alubetét-lézer forrasztás
Padlófûtéshez csô NÁ 20x2 mm
74 Ft-tól
Légbevezetô AERECO – nyílászáróba építhetô gáztûzhelyhez:
10 185 Ft
4 896 Ft
Légbevezetô AERECO – nyílászáróba ép. kéményes gázkészülékhez:
Légbevezetô AERECO – falba építhetô kéményes gázkészülékhez:
16 620 Ft
SZÉNMONOXID érzékelô Honeywell
14 985 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / Saunier Duval Renova
110 611 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT
161 911 Ft
PVC - csatorna csô NÁ 110 / 2 fm
803 Ft
PVC - könyök NÁ 110 / 90˚
330 Ft
KPE gázcsô NÁ 32
153 Ft
KPE vízcsô NÁ 25
94 Ft
5 körös termoszelepes szerelt osztó-gyûjtô komplett
23 826 Ft

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

Szépülj velünk!
Szoláriumunkban csôcsere volt!
Szolgáltatásaink:
- álló-turbószolárium
- svédmasszázs
- infraszauna
- thai masszázs
- talpmasszázs
- reflexológia
- pedikûr
•
Szeretettel várjuk régi és új
vendégeinket kibôvült fodrászattal:
- Kovács Edina (70) 592-1102
- Dudás Anita (70) 607-9446
•
Szépségszalonunkban kozmetikus részére helyiség,
mûkörmös részére munkaasztal bérelhetô!

Nyitva: h-p 900-1900 óráig
szo.: 900-1400 óráig

Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
GÁZ, VÍZ, FÛTÉS, SZERELVÉNYBOLT
Tahitótfalu, (bent a szigeten) Szabadság út 15., Kék Duna
Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)
HÍVJON: telefon, fax: 26-386-721, 06-30-9515-484
Nyitva tartás: h-p.: 730-1700, szo.: 730-1200
Ízelítôül AKCIÓS készülék árainkból:
Vaillant PRO kéményes kombi 24 kw

163.000 Ft

Vaillant PRO turbó kombi 24 kw

203.000 Ft

Baxi Main kombi turbós 24 kw

138.000 Ft

Baxi ECO kombi kéményes 24 kw

169.000 Ft

Baxi ECO kombi turbós 24 kw

200.900 Ft

Baxi Luna kombi kéményes 24 kw

197.000 Ft

Baxi Luna kombi turbós 31 kw

206.000 Ft

Baxi Novula 601 tárolóval turbós 28 kw

278.000 Ft

Baxi Primeht 28 kw fûtô kondenzációs

315.000 Ft

Ferroli Domicompact 24 kw turbó kombi

148.000 Ft

Termomax 29 kw PAB ECO 100 l tárolóval

296.000 Ft

Termomax 24 kw PAB ECO 100 l tárolóval

286.000 Ft

Junkers EUROLINE 24 kw turbós kombi

198.000 Ft

Radel radiátor listaár -19%!
Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!
Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben kívül-belül festett!
12 év garanciával!
Dunaferr radiátorok

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

Számítógépszerviz

Redônyök, reluxák, szúnyoghálók, napellenzôk, szalagfüggönyök, harmónikaajtók gyártása, javítása, szerelése! Telefon: 06-30-261-6521
Elveszett!
Madzag névre hallgató, fehér színû, 2 éves törzskönyvezett kiskutyánk. Bôr nyakörvet visel. Két kisgyermek
várja haza. Megtalálója jutalomban részesül.
Telefon: 26-585-170, 20-498-8496

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
26/593-005
hatter@t-online.hu
web.t-online.hu/hatter94
Számítógép-javítás, karbantartás, rendszerkarbantartás, üzemeltetés, internet, hálózat
kiépítés és beállítás, vírusírtás...

Hidegtálak készítését vállalom születésnapra, névnapra,
eljegyzésre és bármely más alkalomra! Vanka Attila,
telefon: 06-20-325-0207

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

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 költségmentesen elkészíti!
 Házának, telkének eladását bízza szakemberre! Vevôinknek eladó házakat,
telkeket keresünk!

Ô

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

DUNAKANYAR
INGATLANCENTRUM

Utolsó esély a boldog élethez
Adjon egy utolsó esélyt az idôs kutyusoknak, hogy életük utolsó éveit ôk is
boldogságban, szeretetben tölthessék. Jöjjenek el a Szentendrei Árvácska
Állatvédô Egyesülethez. Fogadjon örökbe egy 6, illetve 8 évnél idôsebb kutyust
és mi garantáljuk, hogy a kutya élete végéig minden hónapban kap tôlünk egy
zsák kutyaeledelt, illetve álljuk a kötelezô oltásokat. További információért
keresse: Sztakó Jánosnét (06-20-571-6502) illetve Massányi Ilonát (06-20215-7263) telefonon, vagy látogasson el menhelyünkre Szentendrére a
Szentlászlói út külterületére, közvetlenül a Szentendre vége tábla után jobbra.
Hétfôtôl szombatig 9-14 óráig, vasárnap és ünnepnap 9-12 óráig.
Adószámunk: 08675359-1-13

T

Fûrészelt tölgy 1 200,-Ft/q
Fûrészelt akác 1 400,-Ft/q
Akácoszlop

Örökbefogadó nap
a Szentendrei Árvácska Állatvédô Egyesület örökbefogadó napot tart 2005.
december 10-én a Rózsakert lakótelep mögött a 11-es fôút vonalán a
Dunakorzó elágazásánal lévô parkolóban de. 10.00 órától. Várunk minden
kedves érdeklôdô állatszeretôt, illetve örökbefogadót!

TE

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!

Eseti vagy szerzôdéses formában.
Helyszíni kiszállással is.

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

cserepek, gyári áron kiszállítással

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!

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

Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…
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Emlékeim, gondolataim a
református templomról
Elôször a monostori református temetô legmagasabb pontjáról láttam meg szürke tornyát,
mely tízéves gyermeki világom látóhatárának
legtávolabbi pontja, szinte jelensége volt. Közelebbrôl akkor pillantottam meg fehér falait,
amikor az elsô háborút, Galíciát és az orosz
hadifogságot megjárt öregapámmal elindultunk a tótfalui malomba, hogy megôröltesse a
búzáját. A „megyeri, vagy Kis János kanyarnak”
nevezett forduló után az akáclombos fák mögött szinte karnyújtásnyira tûnt a templom tornya s a fôépület gerince. Megpillantása különös varázzsal vonzotta nemcsak egy kisgyermek tekintetét, hanem valamiféle rejtélyes, titokzatos varázzsal hívogatta a feléje haladót,
egy lassan döcögô, búzászsákok tetején ücsörgô gyermeket is. Majd elbujtatták a faluvégi
szérûskertek s azután újra megjelent a gyermeki szemmel fellegeket súroló torony képe a
mai Béke utca közepe táján, hogy szinte a tel-

jes falu fölé emelkedjék a maga tiszteletet parancsoló, de mégsem hivalkodó teljességében.
Elsô megpillantásának szívet-lelket ámulatba ejtô varázsa, mindmáig nem engedett el.
Sokáig nem tudtam megfejteni a titkot. Azután
– mint minden megismerhetô titokra – az isteni gondviselés vezetett rá. Ide férjezett nénémmel sokszor mentem késôbb a templomba. Ezen alkalmak során értettem meg gyermeki fejjel, hogy szépsége, nagysága mellett a
maga valóságában az Isten háza. Azután, már
megilletôdve, szinte félve léptem át a küszöbét, mert mindig azt véltem látni, hogy bent,
egyszer megjelenik elôttem maga az Isten. S
valóban visszagondolva ezekre az idôkre látom a Sors különös fordulóiban az ô kezének
útmutatását, útaimat elrendezô hatalmát.
Ezért varázslatos nekem ma is református
templomunk erôt, biztonságot sugárzó épülete orgonaszóval, az oltalmazó erôdfalaival. A
rálátás, a lelki egyensúly akkor válik tökéletessé, amikor a templom képével együtt visszatérôn megjelenik a falu nagy csizmás, nehézlép-

tû, súlyos gondú parasztembereinek, melegkendôs, egymásba karoló parasztasszonyainak
a téli friss, fehér hóban a templom, az Isten
igéje felé utat törô, az ôket követôknek nyomot hagyó vonulata.
Majd, miként Ady mondja, „Pompás magyarok, templomból jövet Mentek át a Kalota
folyón…”. Igen. Elmentek, hogy magukba
fogadják az Isten igéjét, s ki-visszajöttek, hogy
megfogadják, megtartsák, továbbadják azt.
Ebbôl a hitbôl, fogadalomból épült s maradt
meg a viszontagságos kétszáz év alatt a fenséges templom, ez a hit vezérelte a dombtetôre kétszáz év alatt a már talán nyomtalan
sírokban, vagy düledezô fejfák-kövek alatt
nyugovókat, hogy szekereik rúdját az épülô
templom felé fordítsák s hasznos terhük nyomán épüljön az Isten háza, melynek dombjáról, ma is vezetnek hozzánk az elôdök, az
ôsök láthatatlan szekérnyomai, utat mutatva a
mai kisgyermekeknek is, és az ôszfürtû utódoknak is.
G. Szalai István

az ünneplô gyülekezet betöltötte megújult
templomunkat. Anélkül, hogy beszámolnék az
ünnepély eseményeirôl, inkább arra a kérdésre
keresem a választ, mi okozott ezen a vasárnap
délutánon örömet kicsinek és nagynak, fiatalnak
és az érett korúnak egyaránt.
Az arra való rácsodálkozás öröme, hogy a 200
évvel ezelôtt elhangzó elsô igehírdetés üzenete
nemcsak a templomépítô Marton József lelkipásztor ajkán volt hiteles és idôszerû, hanem ma
is az? A meghatódás öröme, hogy a mi Atyánk meghallgatta imádságainkat azoknak az elôttünk járók
imádságaival együtt, akik 1947-ben a felújított
toronysisakba elhelyezett iratot így fejezték be:
„Adjon a kegyelmes Isten a jövô nemzedékben is olyan áldozatkész gyülekezeti tagokat,
akik a maguk erejébôl és áldozatából készek az

anyaszentegyház minden ügyét hordozni”? A
lelki otthonban való csendül ki? A reménység
öröme, hogy egy községnek – nemcsak a múltjában, hanem jelenében és jövôjében is arculatát
alakító tényezô Isten Ígéje? Annak a felelôsségnek az öröme, ami Budai Mihály polgármester és
Szénási László református lelkipásztor szavaiból
hangzott, hogy község és egyházközség egymást
kölcsönösen feltételezô és közjót közösen munkáló intézmények voltak a múltban és lehetnek
a jövôben? A feltétlen bizalomnak az öröme a mi
mennyei Atyánk iránt, aki olyan mértékû hálaáldozatra indította gyülekezetünk tagjait, hogy
adományaikból teljesen megújult a templomunk? Aminek összegszerûségérôl Szabó József
egyházközségi gondnok számolt be örömmel és
hálaadással? A Sziget Hangja ökumenikus kórus
és Kecskés Ádám orgonamûvész szolgálata nyomán szárnyaló lélek öröme?
Úgy gondolom, hogy a sok kérdés után a válasz így hangzik: mindez együtt volt az oka annak, hogy az a sok száz ember valamit átélt abból az örömbôl ami a közelgô karácsony lényege
is: Isten szeret bennünket!
Jó volt ebbôl a szeretetbôl közvetlen barátitestvéri beszélgetésben is tovább adni egymásnak a sportcsarnoki szeretetvendégségen. Jó erre a szeretetre azt válaszolni:
„Uram, szeretem a te házadban való
lakozást” (Zsoltárok 26:8)
Tahitótfalu, 2005. adventjében
Szénási László református lelkész

ÖRÖMET...
...szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám
imádkoznak – ígérte isten Kr. E. 500 évvel Izrael
népének. 2 500 évvel késôbb a „lelki Izraelhez”
tartozó tahitótfalui reformátusok is megtapasztaltuk, hogy Isten ígérete az évezredek múlásával sem veszített idôszerûségébôl és értékébôl.
Akik elfogadták a meghívást templomunkba
november 6-ra, azok személyes tapasztalatként
élhették át. A gyermekek öröme ragadt át a felnôttekre a templomkertben, amikor az ünnepi
hálaadó istentiszteletre gyülekezôk jó része még
nem foglalta el helyét a templomban, hanem 60
luftballon egyszerre magasabbra emelkedô útját
kísérte tekintetével.
Mindegyik „lufin” egy levél a következô üzenettel:
„200 éves a templomunk. Nagyon sok hely
van benne. Ez a kis papír és a lufi nagyon magasról érkezett hozzád. Ha üzenetünket megtalálod,
akkor arról kapsz hírt tôlünk, hogy Isten házában mindenkit szeretettel várunk.
Tahitótfalui református hittanos gyerekek”.
Amikor a léggömbök eltûntek szemünk elôl a
gyermekek közös imádsága emelte lelki szemeinket Istenre: „Itt vagyunk, itt vagyunk nyitva áll
az ajtó, szavad hív Istenünk, veled lenni oly jó.
Eljöttünk, eljöttünk megismerni téged, szeretnénk úgy élni, hogy az tetszen néked. Ámen.”
Szondi Sándor missziói gondok Dr. Nagy Tibor ny. püspökhelyettest köszöntô szavai után

SEGÍTSÉG!
Tûz pusztította el Bleszits Miklós és családja Ady Endre utcai lakóházát. A helyreállításhoz pénzbeli segítség adható a következô
bankszámlára teljesített átutalással, készpénzbefizetéssel a helyi takarékszövetkezetnél:

64700021-10012057
Segíts a károsultakon!

•
Az eddigi segítséget (anyagi és munka) köszönjük minden jószándékú, együttérzô emBleszits család
bernek!

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 • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

