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Önkormányzati választás A tartalomból:
Eltelt 4 év és újra helyi önkormányzati
képviselô és polgármester választás elôtt
állunk. A plakátokról ill. a személyre szóló
„kopogtató cédulá”-ból mindenki tájékozódhatott a jelölésekrôl és az egyéb fontos
tudnivalókról.
Néhány konkrét információ még.
A Képviselôtestület megválasztotta a
helyi választási bizottságot (Karnevál Margit
elnök, Kollár János elnökhelyettes, Kepler
Erzsébet tag), ill. a szavazatszámláló bizottság tagjai változatlan összetételben látják el
a feladatokat.
A választójogosultak száma a névjegyzék

összeállításakor 4084 fô volt. Ez alapján 41
ajánlás szükséges a képviselô (1%) és 123
ajánlás a polgármester (3%) jelöltséghez,
melynek határideje szeptember 8.
A község lakossága meghaladta az 5000
fôt, így 13 képviselô megválasztására kerül
sor október 1-jén.
A helyi választási iroda készséggel áll rendelkezésre a választással összefüggô kérdéseket illetôen.
Újságunk különszámot jelentet meg a
jelöltek bemutatására.
Tóth János jegyzô
Helyi Választási Iroda vezetôje

Lomtalanítás

A lomok elszállítása több napot vesz
igénybe. Kérjük mindenki türelmét.

Ôszi lomtalanítási akciónkra a következô
idôpontokban kerül sor:
Tahiban:
kirakodás szeptember 30., október 1.,
elszállítás október 2-án (hétfô).
Tahitótfalu – sziget:
kirakodás október 7., október 8.,
elszállítás: október 9-én (hétfô).

Kérjük lomtalanítási akciónkat vegye
igénybe, apadjon a falu körül szétszórt lomok mennyisége!
Tehergépkocsival megközelíthetetlen
helyre ne rámoljanak ki. Ne tegyenek ki 50
kg-nál nehezebb tárgyakat, sittet, törmeléket és veszélyes hulladékot (autógumit,
akkumulátort, festéket, növényvédô szert,
TV-t stb.)
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Veszélyes hulladék gyûjtési akció
Idôpontja:
október 7-én szombaton 800–1200 óráig.
Helye:
Tahi – Parkoló (Szabadság tér)
Tótfalu – Kék Duna parkoló
(Szabadság út)
A szelektív hulladékgyûjtés jegyében,
környezetünk védelme érdekében akciót
szervezünk a háztartási veszélyes hulladékok begyûjtésére.
A leggyakoribb lakossági veszélyes hulladékok a következôk:

–
–
–
–
–
–
–
–

sütô zsiradék, étolaj
gyógyszer
vegyszer, növényvédô szer
festékmaradékok, hígítók
savhulladékok,
fagyálló folyadék,
ragasztók, gyanták
elektronikai hulladék, képcsövek, izzók,
fénycsövek,…
– személygépkocsi gumiköpeny, tömlô
– vegyszerek csomagoló anyagai.
A gyûjtést az OTTÓ Kft. végzi, a költségeket az önkormányzat fizeti.
Vegyen részt az akcióban!

– szárazelem
– akkumulátor
– fáradt olaj

Tahitótfalu Önkormányzat
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Szent István ünnepén
Mindannyiunk közös imádságával, a Himnusz eléneklésével kezdetét vette a Szent
István-napi megemlékezés.

Augusztus 20-ának kultusza, ünnepi jellegének megtartása évezredes múltra tekint
vissza. Fontos szerepe volt mindig nemzetünk, helyi közösségünk életében, az összetartozást hivatott erôsíteni mindannyiunk
szívében. István király ünnepén emlékezünk államalapítónkra, aki megértette: a hit
erejére alapozva kell vezetni a népet, hogy
megmaradhasson.
A Pihenôparkban tartott ünnepség megerôsítette összetartozásunkat, hitünket.
Mengyi Gábor

Az ünnepi megemlékezést tûzijáték zárta.

A kenyéráldás és az ünnepi igehirdetés
után Budai Mihály polgármester mondott
ünnepi beszédet, aki Szent István alakjának
fontosságát, példamutató erejét hangsúlyozta.
A megemlékezés méltó alkalom volt kitüntetések átadására: az árvízi védekezésben helytállók kitüntetésben részesültek.
Az ünnepi megemlékezést Szent Istvánról szóló énekek, majd szavalat és népi tánc
bemutatása tette emlékezetessé. Kedves
színfoltja volt az ünnepnek a gyerekek mûsora, akik nem csak tánccal, énekkel lepték
meg az egybegyûlteket: kézmûves munkáikat kiállításon is bemutatták.

Ezúton is köszönetet mondok az ünnepség szervezôinek, szereplôinek, segítôinek,
mindenkinek, aki dolgozott azért, hogy rendezvényünk sikeres legyen!

Anyakönyvi hírek
Ebben az évben eddig született 15 fiú, 17
leány, összesen 32 gyermek.
Eddig 19 pár kötött házasságot.
Az elmúlt idôszak halottai:
Varga István, Szentendrei út 107., 51 éves
Csereklye Lajos, Bercsényi út 4., 40 éves
Balázs József, Semmelweis u. 2., 82 éves
Csörgi Istvánné, Béke út 21., 87 éves
Kapitány Hugó, Dózsa Gy. Út 34., 43 éves
Teigl József, Szentendrei út 74., 77 éves

www.tahitotfalu.hu
Községünk honlapja nagy látogatottságnak örvend. Immár kilenc teljes hónapról
rendelkezünk látogatottsági adatokkal, melyet a lenti táblázat tartalmaz. A számokhoz
megjegyzésül annyit, hogy a júniusi rekordMért idôszak
2005. december
2006. január
2006. február
2006. március
2006. április
2006. május
2006. június
2006. július
2006. augusztus

Egyedi látogató
434
654
781
938
1487
1707
2273
1557
1218

látogatottságot az Eperfesztivál iránt érdeklôdô netpolgároknak is köszönhetjük, míg a
júliusi, és augusztusi szerényebb adatok a
szabadságolásoknak és a nyáron alábbhagyó
internetezési kedvnek tulajdoníthatók.
Látogatások száma
809
1072
1316
1546
2321
2455
3221
2362
1826

Oldalletöltések
10741
14017
17265
18925
22021
26584
24582
12401
21054

Mindenesetre kiváló eredmény, hogy április, május, június hónapokban 700 fölé
emelkedett a napi oldalletöltések száma.
A márciusban ígértekkel ellentétben a
Hírlevelet sajnálatos módon még nem tudtuk elindítani, de szeptembertôl minden feliratkozott látogató rendszeresen kap információkat honlapunk újdonságairól. A Fórum viszont népszerû, aki teheti, látogassa
meg, mondjon véleményt a már megkezdett témákban, vagy kezdeményezhet új
témát is.
Az önkormányzati választások közeledtével egy új oldal is segíti a választópolgárokat a tájékozódásban, döntésben. A
www.jeloltek2006.hu oldalon minden polgármester illetve képviselôjelöltnek alkalma
van bemutatkozásra. Az oldal honlapunk
nyitólapjáról is elérhetô.
Vaczó Zoltán
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Drávaszögi élmények (2006. 07. 14 – 07. 17.)
Komoly felkészülés elôzte meg a horvátországi Drávaszöghöz tartozó magyar református
gyülekezetekbe szervezett jószolgálati utunkat.
A Sziget Hangja Ökumenikus Kórus hat év alatt
tetemesre duzzadt repertoárjából kiválasztott
40 percnyi zenei anyag állt össze, melyet a
nyaranta szokássá vált Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét idén négy napra rövidült
ideje alatt érleltünk elôadássá, Zákányi Bálint
lelkész-zenetanár és Rostetter Szilveszter orgonamûvész karnagyi vezetésével.
Július 14-én öt autóval indultunk útnak. Gyermekekkel együtt huszonöten érkeztünk Laskóra, ahol családoknál kaptunk szállást. Az átbeszélgetett fél éjszaka után másnap késô délelôtt
fôpróbát tartottunk, majd a szomszédos várdaróci gyülekezet terített asztala várt bennünket, igen finom ebéddel: „halas csirkével” (ami
nem más, mint a bajai halászlé fôzési módja szerint elkészített paprikás csirke, bô lével, széles
metélttel). Tkp. „családon belül maradtunk”,
mivel Várdarócon a laskói lelkipásztor – Csáti
Szabó Lajos – fia, ifj. Csáti Szabó Lajos szolgál.
Barátságos drávaszögi vendéglátóinktól délután Szlavóniába utaztunk, mintegy 30 km távolságra, Haraszti községbe. Rajtuk az aratás dandárja, ezért itt fôképpen asszonyok és gyermekek hallgatták elsô elôadásunkat. Azt követôen
ôk is fehér asztalhoz ültettek és együtt költöttük
el a bográcsban fôtt „hegyi babot”, aminek jelzôje onnét eredhet, hogy ezt az ételt elôszeretettel fôzik azon a vidéken szüret napján, tehát a
szôlôhegyen, füstölt császárszalonnával és csülökkel adva meg az alapízét.
Szenn Péter, a hat éve Harasztiban szolgáló
fiatal lelkész, noha ôt is meggyötörte a háború,
pozitívan látja a jövôt, tele van tervekkel. A 300
lelkes települést – más helyekhez képest – nem
hagyják el a fiatalok, épül-szépül, általános a fiatal családokban a 3 gyerek, és mindenki várakozással tartja számon azt a házaspárt, akik már a
negyedik csemetét várják.
Modernizált a parókia, s a háborús rombolás
után majdnem készen vannak a templom felújításával, miközben gyermektáborokat szerveznek, a környékbeliekkel karöltve (ide értve a
drávaszögieket is) és népi kultúrával foglalkozó
csoportjaik is vannak. Ugyanez a felfutás jellemzô a háborús pusztításnak leginkább kitett két
környékbeli falura, Szentlászlóra és Kórógyra is.
Ahol legnagyobb volt a veszteség emberben és
eszközökben, ott lett legnagyobb a horvát állam
és az ügyben anyagi támogatással mögötte álló
külföld (benne Magyarország) segítsége. Kórógyon elkészült a nyolc osztályos új magyar általános iskola, ahol a környék településeinek gyermekei is anyanyelvi oktatást kaphatnak. (Kissé
szégyenkeznünk kellett, hogy a magyar állam
által felújított kórógyi templom kerítésére a
nyers cementre vitték fel a vakolatot, ami öt év
múltán már nagy foltokban mállik, és hasonló
okból hámlik az épület hófehér mennyezete is,
a gyönyörû szép vörös márványpadlózatra.

Mindössze meg kellett volna várni, hogy a cementvakolás kellôen kiszáradjon, s akkor ma is
eredeti szépségében ragyoghatna a templombelsô és a kerítés is, és nem az idô elôtti romlás
emlékeztetné az ottaniakat az anyaországra.)
Vasárnap délelôtt Laskó templomában énekeltünk az istentiszteleten, délután már Várdaróc reformátusai hallgathattak bennünket. Ez
volt a harmadik, egyben utolsó szolgálatunk
ezen az úton. Mindhárom helyen szívesen és
örömmel fogadták az összeállítást.
Várdaróci szolgálatunk után még volt kedvünk és idônk, hogy ellátogassunk Bellyére,
ahol Csáti Szabó Lajosné, Aranka látja el a lelkészi teendôket. Bellyén a háború alatt a szerb
katonák kifosztották a parókiát és felgyújtották
a templomot. A lelkészlak és benne a gyülekezeti terem részben már megújult, a templomból
azonban csak a falak állnak és remény sincs rá,
hogy a kicsiny gyülekezet istentiszteleti helye
valaha is újjáépül. A torony és a felsô téglakoszorú megerôsítésére futotta – a folyvást ázó falakon azonban már vakolat is csak foltokban maradt.
Laskón a templomtetôt lôtték szét ágyúval.
Ennek kényszere okán kellett megújítaniuk a
héjazatot és a templombelsôt. Mintegy jutalomként az ottani mûemlékfelügyelet beperelte a
lelkészt, mondván, hogy az eget jelképezô mennyezetrôl levakart négy színárnyalatból nem a
megfelelô kéket festették fel. A színárnyalat
ugyan attól függ, ki honnan nézi az eget – az
elszegényedett laskai eklézsia azonban mibôl
fizessen? Az itt lakó maradék nép földjeibôl és
állataiból él, financiális ereje még nem elegendô. A lelkész-házaspár is csak jövedelempótlást
kap, építkezésre, modernizálásra kevés a forrás
és kevés a férfi munkáskéz, az adakozókedv és
lehetôség. Így esik meg, hogy a vizes blokkot a
lavór kell jelentse.
A Drávaszögben kevés a fiatal, szûkös a jövôkép. A háború elôl sokan – ki hosszú évekre, ki
végleg – elvándoroltak. A terület eredetileg az
egykori Jugoszláviához tartozott, majd a háború
során a szerb uralom a knini krajinába tagolta,
végül Horvátországban kötött ki, holott ez a föld
el sem mozdult a helyérôl. Az emberek igen, s
máig szaggatja ôket az ellentét az egykor elmenekültek, de visszatértek és a
háborús ínségben is helyben maradottak között, a horvát illetve a
szerb oldalra húzók között. Ráadásul ôk laknak legmesszebbre a
munkát adó Eszéktôl. A 900 fôs
faluban néhány boltocska már
mûködik, a három kocsma közül
is az egyik kinyit, hetente egy-két
napra. Épületeik kétharmada elhanyagolt, hatvan-száz évesnek
tûnnek.
Várdarócon is sok tennivaló
lenne a templom és a parókia
(benne a gyülekezeti terem)

körül, a munka megkezdéséhez erejükön felüli
pénzösszegre lenne szükség. Hosszú küzdelemre kell berendezkedniük, mert a háborútól
kevésbé sújtott községekbe sem állami, sem
egyházi támogatás nem érkezik elegendô.
Darócon úgy tûnik, hogy kevesebb a sérült lelkû
ember. Több a fiatal, és magyar néptánctanítás
is folyik. Kevesebb a nyomasztó emlékük arról,
amikor a helyben maradt férfiakat horvát
oldalon, a Vajdaságba menekülteket szerb
oldalon állították csatarendbe és megesett, hogy
valaki a fegyvere távcsövén át nézhette saját
testvére arcát, a szemközti lövészárokban.
Szegénységük ellenére a három meglátogatott gyülekezet úgy döntött, hogy a kórus két év
alatt összegyûjtött 250 000 Ft adományát nem
anyagiakba, hanem emberekbe fekteti; nevezetesen a Harasztiban tartandó közös gyermektáboroztatás résztvevôire költik, mert úgy látják,
hogy a gyermekekben van a jövô.
Talán keserûségeikbôl emelkedhettek ki egy
kissé, vagy a békeidôk egy kis szeletkéje vált
ismét elérhetôvé nekik – tény, hogy Zákányi
Bálint igehirdetését és az énekkar szolgálatát
mindhárom gyülekezet nagy szeretettel fogadta. Örömmel vették a kórus tavalyi rádiófelvételérôl készült CD-t és a másikat is, amelyen 6-10
éves korú gyerekeknek szánt 48 zeneanyanyelvi
ének sorakozik, a karnagyunk kilenc egyházzenei kórusmûvét tartalmazó kottát, a Kósa Klára
adományozta mûvészi kerámia tányérokat, melyeket a tahitótfalui önkormányzat helytörténeti
könyvekkel és eperfesztiválos pólókkal tetézett.
Haraszti ugyancsak helytörténeti könyvvel és
gyermektábori pólókkal, Laskó és Várdaróc pedig horvátországi magyar református énekeskönyvvel viszonozta az ajándékokat.
Reméljük, lesz még alkalmunk visszatérni
vendéglátóinkhoz, annál is inkább, mert a kórus
meghívást kapott jövô év májusára, a Szlavóniában rendezendô, soron következô nemzetközi
ökumenikus egyházzenei fesztiválra. És szívbôl
reméljük azt is, hogy ugyancsak lesz alkalmunk
mostani vendéglátóinkat körünkben üdvözölni
és hasonló figyelemmel, szolgálatkészséggel
körülvenni ôket, mint ôk tették velünk.
Tahitótfalu, 2006. 07. 18.
Budainé Sípos Erzsébet
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Falutörténet

Képkiállítás az iskolában
Falunk szülötte Zsámboki Károlyné, született Fülöp Vilma (1913-1988) amatôr
mûvészként szép festményeken örökítette
meg falunk természeti szépségeit és épített környezetünket is. A tavaszi felhívás
alapján a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány Hagyományôrzô Köre 21 db
festményét gyûjtötte össze és iskolánkban
augusztus 30. és szeptember 8. között
sikeres kiállítást rendezett belôlük.
Fülöp Vilma régi tanító családban született községünkben. A Szentendrei Háziipari Szövetkezetnél dolgozott, és festett. Festett tájképeket, csendéleteket és festett selyemkendôket is. Jó volt felidézni alakját,
mindenkihez kedves, közvetlen személyi-

ségét a kiállításon, képei alapján pedig a
már nem létezô, vagy erôsen átalakult falurészleteket, tájakat.
A kiállítást Gillich Péterné, iskolánk
igazgatója nyitotta meg, majd Fülöp Vilma
unokaöccse, dr. Baranyai Zoltán beszélt a
családról. Jelen volt még Baranyai Lajos,
aki a festô Gizella testvérének a fia, és az e
cikket követô írásban állít emléket az
1800-as évek közepétôl Tótfaluban, majd
Tahitótfaluban tanítóskodó családnak, kiemelten nagyapjának Fülöp Bélának, festônk édesapjának.
A kiállítás elkészítése ismét Szônyi Zsuzsa
és Wegroszta Gyula munkáját dicséri, de
köszönet illet minden segítôt is.
B. M.

Anyai Nagyapám:

Fülöp Béla
Fülöp Béla 1875. I. 16-án Pápakovácsin
született. Apja Fülöp József 1837. X. 26án, Csertôn született és Pápakovácsin volt
tanító. Nagyapám sok gyermekes családban nôt fel. Testvérei: József, Gyula, Kálmán, Mária és Zsófia. Nagyapámat, Máriát
és Zsófiát tanítónak illetve tanítónônek
taníttatta. A tanítóképzôt Pápán végezték
el. Nagyapám, mint helyettes gyakornok
tanító a pálfai evangélikus, református elemi iskolába került, ahol „jeles” eredménnyel mûködött és ezen idô alatt erkölcsös
magaviselete, szelíd bánásmódja, megnyerô modora által közkedveltségben részesült – írja a Pálfai evang. ref. egyház lelkésze Csikós Péter Tahitótfalui ref. egyháznak küldött ajánló levelében.
A Tótfalui református Egyháztanács
1897. június 13-án egyhangúlag választotta meg a tahitótfalui ev. református egyház
kántor tanitójának. Kötelessége volt a IV.,
V., VI. osztály oktatása, kántori teendôk
végzése a templomban, temetéseken, ünnepek alkalmával a legátusi ellátás. Javadalmazása fôleg természetbeni volt. Szántóföld, konvenció búza, arató búza, tüzelôfa, szérû, kántortanítói lakás.
1898. január 25-én házasságra lépett Károssy Gizellával, aki 1878. június 13–án
született Tahitótfalun. Anyai nagyanyám
szintén tanítói családból származott. Édesapja Károssy István, hosszú idôn keresztül
tanította Tótfalu lakóit írni, olvasni, számolni. Dédnagyapám 1840. május 15-én,
Kecskeméten született és Hartyánból ke-

rült a faluba. Itt vette el az akkori tótfalui
iskola tanitójának, üknagyapámnak Máchik Endrének (András) és Bordás Klárának leányát, Máchik Herminát 1869-ben.
Nagyapámnak Fülöp Bélának rövid, de
boldog házasságából négy leány gyermeke
született: édesanyám Gizella, valamint
Hermina, Vilma és Margit.
Nagyapám munkásságát id. Nagyházú
László a Tahitótfalu Községi Tájékoztató
„A HÍD” címû cikkében méltatta. Nagy hálával tartozom id. Nagyházú Lászlónak
ezért a megemlékezésért. Megismerhettem a múltam, a múltunk egy darabját.
Sajnos én nagyapámat személyesen nem
ismerhettem. Gyerekkoromban meg nem
nagyon érdekelt a múltunk. Most,
döbbentem rá, hogy lassan már nincs kitôl
kérdezni, hogy miként is volt? Most lettem
kíváncsi. A szó elrepül, az írás megmarad.
Így az írásból megismerhetjük a múltat.
A következô írást id. Nagyházú László
vetette papírra, aki 1904-ben született Tahitótfaluban. Gazdálkodóként élte életét,
1992-ben halt meg.
Feljegyzéseibôl a Falutörténet keretein
belül ezt a részletet adta közre a Tahitótfalu Községi Tájékoztató:
Kötelességemnek érzem, hogy az utókor számára leírjam az elsô hídnak a keletkezését. Mert ez a mostani híd, nem az
elsô, hanem már a sokadik.
Az elsôt 1912 tavaszán kezdték építeni
és 1914-ben, az elsô világháború kitörése
elôtt egy héttel szentelték fel. Ezt a hidat

1944. decemberében felrobbantották a
németek. 1945. januárjában az oroszok
építettek egy cölöphidat, ez volt a második híd. Ezt a hidat a jeges ár elvitte még
azon a télen. Építettek helyette egy másikat, ez volt a harmadik. Azután Tildy Zol-
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tán és Gerô Ernô idejében felépítették a
vashidat, ez volt a negyedik. Késôbb mikor már ez a kis teherbírású és keskeny
híd a forgalmat nem bírta, megépült a
mostani, tehát az ötödik. Ezen járunk
most. A következôkben az elsô hídnak a
megépítésérôl írok, mert az akkor élôk közül már nem sokan vagyunk most is élô
emberek.
Legelôször is emléket állítok szeretettel
és tisztelettel annak az embernek, akinek
a gondolatában megszületett a híd építésének ötlete. Fülöp Béla református tanító
volt. Sok olyan dolgot hozott létre, ami akkor még elképzelhetetlen volt. Próbáljunk
gondolatban visszamenni 80 évet, és
akkor talán megértjük, hogy milyen nagy
dolgok voltak azok!
Az 1900. évi nagy tûz után megszervezte a tûzoltóságot. Az ismétlô, nagy iskolás
fiúkat ojtani tanította (kertészkedni), és
ami még akkor elképzelhetetlen volt, iskolai könyvtárat hozott létre. A felnôtteknek
„olvasókört” szervezett, igaz, akkori bátyámuramék csak pipázni mentek oda,
olvasni meg minek, rontani a szemüket.
Összehozta a gazdakört, oda már szívesebben ment a nép, mert ott lehetett inni is,
és politizálni is; megalapította a hitelszövetkezetet és a kosárfonó iskolát is.
Nem is tudom elszámolni mind azt a munkát, amit végzett a nép nevelése és a község fejlôdése érdekében. Maga mellé gyûjtött egy kört, a fejlôdni és gondolkodni
tudó emberekbôl, ez volt a kovász. Még
akkor nem volt más szórakozás falun, csak
a kocsma, ô azonban arra beszélte rá az
embereket, hogy ne a kocsmába menjenek, hanem egymás házához, és ott beszélgessenek. És így lassan szokássá lett,
hogy nyáron vasárnap délután, ôsszel és
télen, a hosszú estéken egymást látogatták, ittak és pipáztak, és persze politizáltak: hogy lehetett volna másként. Az ô
köréhez tartozott a nagyapám is, aki akkor
bíró volt. Mindig azt mondta Fülöp rektor
úr: Magának, muszáj eljönni Lajos bácsi,
mert ha mi összeveszünk is, maga másnap
megmondja, hogy min vesztünk össze.
Nagyapám nem ivott semmi szeszes italt
és nem dohányzott. Mai napig sem tudom
elképzelni, hogy bírta ki abban a pipafüstben. A beszélgetések, persze nagyrészt a
hídról folytak, mert ezt a falu nagyobb része kívánta. No nem mindenki, mert volt
olyan, aki azt mondta „minek a, így mindig
a nyakunkon lesznek az urak, meg a végrehajtók”. Megvolt a kívánság, de a község
kevés volt, hogy a maga erejébôl megépítse a hidat. Pénzre lett volna szükség; bankok csak kezesekre adtak volna pénzt, de
ugyan melyik parasztember terhelte volna
le a földjét és házát, mert csak erre adtak
kölcsönt. És itt jött Fülöp rektor úrnak egy
hatalmas politikai ötlete. Ennek köszön-

hette a község népe a hidat, és késôbb ô is
a lelki fájdalmakat.
Abban az idôben nálunk két párt volt.
Volt a kormánypárt és az ellenzék, akkor
„negyvennyolcas” pártnak mondták. A választásokon mindig a kormánypárt gyôzött. Ez természetes volt, mert Pomáz az
Almásyaké volt. Szentendrén és falunkban
minden irodában dolgozó alkalmazott
csak a kormányra szavazhatott, mást nem
tehetett, mert akkor még nyílt szavazás
volt, nem titkos. A római katolikus államvallás volt, a plébános vitte magával a híveket. Ôk másként nézték a kormányt és a
királyt, mert még a hangjukat is megrezegtették a tiszteletük jeléül, hogyha azt
mondták „királ”. De azok a vastagnyakú
kálomisták a kormányban csak az elnyomót látták és a királyt csak úgy nevezték
„Ferencz Jóska”. Ezek voltak a mindenre
elszánt ellenzékiek. Választáskor mindig a
kormánypárt gyôzött az elôbb említett okoknál fogva, hiába minden erôfeszítés,
minden igyekezet, kevesen voltak az ellenzékiek. De a képviselôknek nem volt
mindegy, hogy választási harc után vagy
„egyhangú” szavazattal jutottak be. Habár
ez inkább hiúság kérdése volt. Ezt használta ki Fülöp Béla, aki felismerte az ebben
levô lehetôséget, és sok lelki gyötrôdés
után, a falu érdekét tartva szem elôtt, meggyôzte az értelmesebb lakosságot, hogy
egyezzenek meg Almássy képviselôvel,
hogyha kijárja, hogy a hídépítésre kap a
község állami kölcsönt, akkor a szavazásnál nem lesznek ellenzékiek.
Megtörtént az egyezség, meglett az ígéret. Fülöp Béla, aki járatos volt a kulisszák
mögött, tudta, hogy Almássynak sógora
Wekerle (!), az akkori pénzügyminiszter,
és így tekintettel a családi viszonyra nem
volt olyan nagyon nehéz a kérdés. Miért
ne teljesítették volna? Nem került ez nekik
egy fillérbe sem. Megbeszélték a részleteket, és ment a dolog tovább, de már „hivatalos” úton. Nemsokára ment a faluból küldöttség (deputáció) a miniszterhez, aki kegyeskedett a híd építésére 250 ezer korona hitelt adni kamatmentesen, 15 évre.
Igaz, hogy hamarabb vissza lett fizetve – a
háború után nemsokára – azután hogy lett
pénzünk sok, de mikor a hitelt kaptuk ez
óriási összeg volt, 250 pár (500 db) hizlalt
ökör ára. Megvolt tehát a pénz és megindult a munka, és ezzel együtt az örök ellenkezés.
A népnek az a része, amelyik nem akarta megérteni a fejlôdést, elképzelhetetlen
dolgokat kiabált. Például, hogy a Dunába
épített hídlábak megtartják a jeget, és az
árvíz elönti a falut. Akkor még a cement
falun ismeretlen volt, és azt híresztelték,
hogy Pesten összegyûjtötték a hamut, és
abból építik a hídlábakat. Ki kellet vágni
öreg fákat, kisajátítani valamennyi kevés

földet. Ez mind olaj volt az ellenzék tüzére. Gúnynótákat daloltak esténként a faluban. Amikor megtudták, hogy a hídon
majd fizetni kell az átmenésért, olyan magasra nôtt az ellenkezés, hogy egy sötét
estén megverték az esküdteket részeg,
felbiztatott emberek. Nagyházú László
nagyapja volt akkor a bíró a faluban, ô is
kapott a verésbôl. De Fülöp nagyapámat
nem verték meg, csak úgy „gurították” (a
szó pontos jelentését nem tudom).
Alig 2 év alatt kész lett a híd. Az elsô világháború kitörése elôtt egy héttel, 1914.
július 12-én adták át a forgalomnak. Akkor
úgy mondták, felszentelték. Almássy híd
lett a neve. Nagy cécó, ünnepség, öröm
ivászat volt. Az egyik rész ivott örömében,
a másik mérgében.
A híd megálmodójának, Fülöp Bélának
a sok munkája, fáradozása, amit tett a község lakosságáért, mind el lett felejtve.
Nem tudták neki megbocsátani, hogy egyszer a kormányra szavazott. Nem bántották, nem csúfolták, csak nem köszöntek
vissza neki. Halálos ágyán az volt az utolsó
szava: „háládatlan nép, háládatlan nép”.
És ha most átsuhanunk a mai modern hídon, mely a régi pilléreken áll, emlékezzünk meg néha azokról, akik sokat munkálkodtak, tûrtek bántást, csúfolódást,
gyûlöletet és verést is azért, hogy építhessenek a nép javára.
Id. Nagyházú László cikke szinte egy
egész életrajz nagyapámról, hozzátenni sokat már nem tudok. A fennmaradt régi elsárgult levelek bizonyítják, hogy a híd
érdekében mindent megmozgatott. Találtam egy levelet, amit Gróf Tisza István, a
magyar kir. Miniszterelnöke írt nagyapámnak, a levélben Kedves Barátomnak szólította nagyapát. Édesanyám elmondása szerint is találkoztak és leveleztek a híd ügyében.
Megemlékeznék még nagyapám írói
tevékenységérôl. Szép verseket írt. Versbe
szedett búcsúztatókat, sírfeliratokat. Ezeket könyvben is kiadta. Búcsúztatót írt
akkor, amikor a harangot az elsô világháborúba, 1917. február hó 15-én elvitték.
Verset írt a Tahitótfalui református templom felavatásának 100 éves évfordulójára.
Isten alázatos szolgája volt. Kiváló tanító, sokoldalú, önzetlen és mindig a köz javára tevékenykedô, a falu népéért munkálkodó ember volt.
Hosszú szenvedés után, fiatalon, 46 éves korában 1921. március 16-án hunyt el,
kissé megkeseredve, mert csalódott a falu
népében, akikért dolgozott, akikért életét
áldozta.
Nem feledünk.
Baranyai Lajos
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A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...
Egy szép napsütéses délelôtt ültünk le
beszélgetni házuk teraszán Pintér Lászlóval és feleségével. A terasz úgy van kialakítva vendéglátóinknál, hogy meghitt családi vagy baráti összejövetelek megtartására alkalmas legyen, a gondozott kert látványa tovább segíti, hogy a látogató jól érezze magát.
Laci bácsi nagyanyját, Molnár Lídiát
férje elhagyta. Gerhát János és felesége,
akik gyermektelenek voltak, a hat gyermekkel egyedül maradt Molnár Lídiát
befogadták. Gerháték a Házas-pataknál
laktak saját tulajdonú házban. Laci bácsi
Gerhát Jánost tekinti nagyapjának. Szülei,
Pintér László és Molnár Lídia Szabó
kômûvestôl Tahiban, a Farkasveremnek
nevezett részen béreltek szoba-konyhás
házat. Édesanyja Krammeréknál dolgozott, Krammerék konyhakertészettel foglalkoztak. Krammerék villája a mai Feszty
Árpád úton áll, annak idején nagy földterület tartozott a villához, amely felért a
Felsô-hegyig. A villa tulajdonosok itt, a Felsô-hegyen építették meg az úgynevezett
Úri fürdôjüket. A fürdô a család számára
készült, a medence feltöltésére a vizet a
Dunából emelték fel. A 11-es út mellett
még ma is látható a gépház. Ma már az
egykori fürdômedence eredeti formájában
nem látható, a sorozatos tulajdonos változások során átépült. A Krammer gyerekeket, Pólit, Hanzit és Józsefet néniként és
bácsikén sorolta fel beszélgetôpartnerünk.
1936-ban Laci bácsi szülei elváltak.
Édesapja kilép a család életébôl, viszont a
szintén Krammeréknál dolgozó Kundl
Teréz, aki egyedül élt, siet a család segítségére. A két asszony összefog. Édesanyja
Laci bácsival együtt egy ideig Krammerék
által Kundl Teréznek biztosított szolgálati
lakásába költözik a mai Elekfy közbe. Édesanyja hamarosan megvásárolta az akkor
514. szám (ma Bartók Béla utca) alatt álló
présházat és pincét. Ezt a féltetôs présházat alakította át édesanyja szoba-konyhás otthonná. A hegybe vájt pincét megerôsítve megtartották. A házhoz tartozó
30 négyszögöles kert megközelítését csak

a pince falában kialakított lépcsôn keresztül lehetett megoldani.
Édesanyja szigorúan nevelte, a házimunkából neki is ki kellett venni a részét. Az
udvar és a ház elôtti seprés, a nyulak és a
disznók etetése, az ól tisztántartása, hétvégeken a réz kilincsek fényesítése az ô
feladata volt.
Gyermekkorából a Tahiban élô családok
közül többek között a Liptai családra, Németh Jánosékra, Rácz Józsefékre, Lakatos
Jánosékra és Sárköziékre emlékszik. Tahiban lakó családok elszórtan éltek kis házaikban, földtulajdonnal nem rendelkeztek, napszámosként tartották fent családjaikat. Tahiban a szegények laktak, míg
Tótfaluban a módosabb emberek. Az
anyagi különbségek némi ellentétet alakítottak ki, emlékezett vissza vendéglátónk.
Tahi patakjait gyermekkorában a következôképpen nevezték. Sárközi, Urbán,
Gires, Nyulas, Unger, Bokonyi. A Nyulas–
patak kivételével a nevek a pataknál levô
jelentôsebb házak tulajdonosaira utalnak.
Iskoláit a Református iskolában végezte.
A gyermekkori barátok a következôk
voltak: Rácz Józsi és Sándor, Rebe Laci és
Sándor, Lakatos, Szente Juli, Liptai Lidi,
Németh Mária, Lukács Anna és Kati,
Ocsenász Mihály, T. Cserklye József. Laci
bácsi szívesen emlékezett a Rauchman
néni üzlete melletti snúrozásra (pénzérmékkel játszott játék), erdôjárásokra, a
dunai fürdésekre. Történeteket mesélt
minden játékhoz. Snúrozásnál a csendôrök rajtakapták ôket, fülhúzással úszták
meg a pénzzel való játszást. A tótfalui
hajóállomástól Tahi Nagykanyarig a hajóba kapaszkodva vontatták fel magukat. A
víz sodrásával hozatták magukat vissza a
hídig. Ez a szórakozás sem volt felhôtlen, a
matrózok a kikötésnél használt kötélc-

somóval dobálták meg a kapaszkodó
gyerekeket. Az erdôjárás virágszedéssel is
együtt járt. A beszélgetés során felsorolta
Laci bácsi a vadôröket és az erdészeket. Az
elôbbi szakmát Szente János, Jankovits
Ferenc és Vaczó Sándor, utóbbit Endrédi
(Endrei), Fügedi József és Kiss Mihály
ûzte. A gyermekkor emléke még a szombatonkénti hordároskodás. A Tahiba érkezô urak csomagját pár fillérért vitte fel a
megállótól a villákig. Borbásék gavallérok
voltak, 50 fillért is adtak a cipekedésért.
A háborút Tahiban éli át a család. Emlékszik a meglôtt orosz repülôgépre, amely a
Gires-kertnél szabadult meg a bombáitól.
A híd felrobbantását házuk pincéjében
élte át, pincéjük beleremegett a robbanás
erejébe. Talán kevesen tudnak arról, hogy
a front ideérkezésekor Tahiban lakók
közül néhányan Kancelláriát hoztak létre.
A Kancellária létrejöttét a kis-Duna ágon
megrekedt német uszály jelenléte indította el, amit Mese hajóként emlegetnek. Az
Esztergom felôl jövô német uszály a
december 24-i híd felrobbantása miatt
nem tudott a kijelölt folyami úton haladni.
Tahi oldalon fennakadt egy zátonyon. A
legénység egy vörös zászlót kitûzött az
uszályra és elmenekült. Tahiban azt hitték,
hogy itt vannak az oroszok és egy kis csapat, akik között oroszul tudók voltak,
fehér zászlóval mentek megadni magukat.
Miután rájöttek, hogy az uszály legénység
nélküli, a rakomány élelmiszer és hadianyag, elkezdték kiüríteni. A Kancellária
az uszály tartalmának Kancelláriára szállítására és megôrzésére jött létre. Laci
bácsi is volt ôrségben. Az alapítók közül
Fazekas Pálra, Szabó Mihályra és egy
cipészre emlékezett. A Kancellária a
Kônig-villában alakult meg, a székhelye is
ott volt. Kancellária ide, Kancellária oda,
az uszály tartalmát lassanként széthordták.
Az uszály decembertôl február vagy márciusig állt a Duna-parton. Ezután elvontat-

...és most
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ták, egy ideig még az Erzsébet-híd alatt
horgonyzott, további sorsáról nem tudunk. A közvetlen háború utáni emléke
még egy tragikus halászat. Szabó Mihály (a
Kancellária egyik alapítója), Rebe István
és Unger Béla elmentek halat fogni a
Dunára. Szabó és Rebe csónakkal eveztek
be és robbanóanyag segítségével próbáltak halhoz jutni. Szerencsétlenségükre
Szabó Mihály nem a megfelelô idôben
dobta el a robbanóanyagot. Szabó belehalt, Rebe a fél szemét veszítette el a
szerencsétlenségben.
Laci bácsi a hat elemi után egy ideig
napszámosként dolgozott Verebes András
ácsnál. A Majláth céghez hívták autószerelô tanulónak, az államosítás miatt ez egy
hét után abbamaradt. A cégnél marad
ezután is, jogosítványt szerezett. Egy ideig
gépkocsivezetô a tahitótfalui ÁFÉSZ-nél.
ÁFÉSZ-nél Pálmai Marikára, id. Kôvári
Endrére, Csörgi Istvánra emlékezik, mint
munkatársakra. Majd a Betonútnál dolgozott szintén gépkocsivezetôként. 1954ben ismerte meg feleségét.
Itt vette át a szót Kati néni. Leánykori
neve Ancsin Katalin. Békés megyébôl

Pestre, majd Tahiba került. Nôvére már itt
lakott. Két héttel az ideérkezése után
Török Lajos boltvezetô egy divatbemutató
manökenjének kérte fel. Manökentársa
Zámbori Emma volt. A divatbemutató
kollekciója az akkor divatba jött kész
ruhákból állt. Kb. 15-15 darab ruhát
mutattak be az iskolában nagy sikerrel.
Késôbb Török Lajos a bemutatott ruhákat
árulta az általa vezetett üzletben. Hamarosan állást kap a mai Laki cukrászda épületében mûködô tejcsarnokban. Két helységbôl állt a csarnok, az utcai helység volt
az átvevô, mögötte a begyûjtött tejet hûtötték az elszállításig. Ez a korszak volt a
kötelezô beadások ideje, bizony sokszor
kellett átírnia Kati néninek az átvevô
füzetet. Nem tudta mindenki minden nap
az elôírt mennyiséget leadni. Kati néni
már nem emlékszik, mi alapján határozták
meg a kötelezô beadások mennyiségét,
nem is az ô feladata volt megállapítani.
Napi 5-600 liter tej gyûlt össze. A tej hûtésére a községi jégverembôl Csörgi István
hordta a jeget a csarnokba. Késôbb Kati
néni Tahi bölcsödében dolgozott 25 évig.
1955-ben összeházasodtak, Tahiban

kaptak házat. Laci bácsi házas emberként
helyben keresett munkát, a Volán Vállalat
szentendrei részlegéhez ment buszvezetônek. 32 évig járta a Szentendre–Visegrád
vonalat. Emlékei szerint a korai buszjáratokat a Beszkárt indította ezen az útvonalon, az akkori járatoknak az Urbánpataknál, Székely-villánál és a Decker
kocsmánál voltak csak megállói Tahiban.
Kezdetben pótkocsis busszal járt, majd
jöttek a 630-asok, farosok és végül a csuklós buszok. A Volán dolgozói voltak még
Zabolai László és felesége, Szedlacsek
Lajos és felesége, Fehér Miklós és felesége
és Tóth Eszter. A férfiak buszsofôrként, az
asszonyok kalauzként dolgoztak.
1986-ban vonult nyugdíjba. Ma kertészkedéssel tölti az idejét, gyakran lejárogat a
szülôi házhoz. Az idôs házaspár Kati
lányával és annak családjával él együtt, egy
unokájukra büszkék.
Üzenetük: „Jó egészséget és munkahelyet kívánnak az utódoknak.”

A hónap régi tárgya

a két oldalsó deszka, adatközlôink szerint
Tahitótfaluban „a” és „b” deszkának nevezték, akácfából készült. A járomfô középsô íve
a tehén nyakának felsô ívét követi. Az állat
test felé esô oldalon középen, egy újabb ívet
faragtak a járomfôbe, ez az ív a teher húzását
tette kényelmesebbé az állat számára. Az „a”
és „b” deszka kapcsolódására és mozgatására
téglalapalakú nyílásokat véstek az ívek mellett, a nyílások mindkét végén ívesen záródik
a járomfô. Az „a” és „b” deszka formája követi
az állat nyakának oldalsó vonalát. A két deszkát lapolással illesztették alul egymáshoz, a
két fa alkatrészt csavar fogja össze. Az „a” és
„b” deszka felsô részén két sorban három illetve négy lukat fúrtak, legfelül egy-egy lyuk található középen. A járomfô az „a” és „b” deszkán csúsztatható, a lyukakba dugott fákkal
tudták szabályozni az állat nyakának méretéhez a jármot. A járomfô állat felé esô részén
kétoldalt egy-egy vaskarikát helyeztek el. Ide
csatlakozott az istráng.
A járom az 1800-as évek végén vagy az
1900-as évek elején készült. Jelenlegi tulajdo-

nosa szerint nem a szülôi háznál készítették,
feltehetôen bognár munka.
Köszönjük Török Andrásnak, hogy a tárgyat rendelkezésünkre bocsátotta.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

latáskák, ballagási tarisznyák, iskolai felszerelések (könyv, füzet tolltartó, tintatartó
stb.), bizonyítványok, iskolaköpenyek,
régi gyermekjátékokat vagy ezeket ábrázoló fényképekkel szeretnénk gazdagítani
a tervezett kiállítást. Örülnénk, ha fennmaradt régi iskolai dokumentumok is bemutatásra kerülhetnének.
Munkánkat a Pollack Mihály Általános
és Zeneiskola támogatja. A gyûjtômunka
az iskola tanulói között is meghirdetésre

kerül, de várjuk a felnôtt lakosság segítségét is.
A kiállításra felajánlott tárgyakat az
iskolában adhatják le, de személyesen is
elmegyünk.
Bízunk abban, hogy segítségükkel emelhetjük az adventi ünnepek programját.

Egyes járom
A Magyar Néprajzi Lexikonból sok mindent
megtudhatunk a járomról. Legelôször azt,
hogy fából készült tárgy, a tárgyat a szarvasmarhafélék igába fogására használták. A fej- és
nyakjármok közül a magyarság a nyakjármot
használta. A járom legfontosabb részei: a járomfô (igafô, toló, vonó), az alfa, az ezt és a
járomfôt összekötô bélfa, berec vagy kázla,
azután a két járomszeg (igaszeg), valamint a
jármot a rúdfejhez csatoló nyakszeg. Aszerint,
hogy hány szarvasmarhát fognak a járomba,
beszélnek egyes, illetve páros járomról. Egyes
vidékeken díszítésekkel látták el az eszközt.
A Nagyházú Klára hagyatékából való járom
egyes járom. Méretébôl következtethetô,
hogy nem ökör, hanem tehén nyakába tették.
Kukorica ekézésekor fogtak be egy tehenet, a
kukoricasorok egy állat mozgását tették lehetôvé.
A járom két részbôl áll. A járomfô diófából,

Felhívás
Adventi események keretén belül iskola
történeti és gyermekjáték kiállítást tervezünk.
A kiállításon osztályképeket, az iskoláról
(a jelenlegi, valamint a régi református és
katolikus iskoláról), az iskola életérôl készült fényképeket mutatnánk be. Használati tárgyak bemutatásával pl.: régi isko-

A beszélgetés filmes változatát 2006.
szeptember 30-án 18 órai kezdettel
nézhetik meg a Népházban.

Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,
Wegroszta Gyula
Tel: 385-967 vagy 385-831
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Tótfalui körkép
Kontra Imre jegyzô írása,
2. rész
Megyünk tovább. Nézzünk át megint a baloldalra. Vörös téglakerítéses ház a Csizmadia
András uramé, mellette Nagyházú Mihály
uram széles portája. Ugye százszor elmentél
már nyájas hallgatóm mellette s ugye nem
gondoltál rá, hogy 150 esztendôvel ezelôtt ez
a vörös téglakerítéses ház volt a református iskola, a mostani orvos lakás meg századokon
keresztül a református parókia volt. Ott állott
a régi református templom is a Nagyházúék
kertjében. Ma nyoma sem látszik már, kék jácintok nyílnak a helyén, meg kerti vetemények. Talán a csendesen ott dolgozgató gazdasszony sem gondol rá, hogy mennyi ideig állott azon a helyen a reformátusok kicsi, fából,
sövénybôl készült temploma, melyet a hívôk
áldozatos buzgósága rövid idôn belül háromszor épített fel ugyanazon helyen. A megmaradt feljegyzések szerint 1716 ban épült elsô
ízben a templom. Kilenc öl hosszú, 5 öl széles
volt, faoszlopokon állott, oldalai sövényfalból
voltak tapasztva. Korábbi templomról nem tu-

dunk biztos adatokat, de kellett ilyennek lenni, mert 1629 ben már lelkészünk is volt s az
egyik urvacsorai poharunk 1632 ben készült, nem is tételezhetô hát fel, hogy ôseink majd
egy századon keresztül nélkülözték volna az
Istenházát. Ezt az 1716 ban épült templomot
1765 ben már teljesen újra kellett építeni,
mert a gyakori árvizek teljesen tönkretették.
Alig 10 év mulva az 1775-ik nagy árvíz ezt a
templomot megint elpusztította. Hangya szorgalommal megint ujra építették, s használták
aztán ezt a templomunkat egész 1805 június
23 ikáig. E napon búcsuztak könnyes szemmel
a hívek végkép az öreg templomtól s a következô vasárnapon már az árvízmentes helyen
épült uj templomban volt az elsô Isteni tisztelet.
Mert bizony a félelmetes árvizek sokszor,
nagyon sokszor, meglátogatták ezt a szerencsétlen községet. Ime néhány lépéssel odább
a Bozóki Sándorné féle ház jobb oldali ablakai
felett mindjárt megláthatjuk a kis emléktáblát,
ami az 1838 évi borzalmas áradás vízszin magasságát mutatja. 161 ház pusztult el ez alkalommal községünkben. Csak futólag említjük
meg, hogy 1776 ban, majd 1876 ban voltak

még hatalmas, pusztító árvizek, de az 1838
hoz hasonló sem elôbb, sem azóta nem pusztított.
A papkert mellett haladunk tovább a Fôtér
felé. A papkert körül még 100 év elôtt is nádas
pocsolya terült el, ma is „tó” néven nevezzük
ezt a helyet, mely lassan-lassan feltöltôdött.
A fôtérrôl a megyeri utcába fordul az utunk.
Csakhamar a templomtérre érünk. Ott a r.
kath. egyház nem régen épült szép uj iskolája
s mellette
Az írás itt sajnos megszakad, a további oldal vagy oldalak hiányoznak.
Az írás közreadásnál a kézirat eredeti
formáját és helyesírását követjük.
Továbbra is várjuk az olvasók segítségét, hogy a tulajdonukban levô régi írások egészét vagy részleteit községünk lapjában leközölhessük. Az eredeti írásokat
a tulajdonosnak visszaszolgáltatjuk.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Nyilvesszô
a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sportegyesület rovata
Némi kihagyás után,
ismét jelentkezünk híreinkkel. Utolsó jelentkezésünk óta igen sok
minden történt velünk,
elsôsorban versenyzés
terén.
Tehát véget ért az országos GP sorozat, melynek végeredményeképpen tagjaink az alábbi eredményekkel büszkélkedhetnek:
– Papp Máté 2. helyen,
– Papp Patrik 2. helyen,
– Pappné Szente Erika 5. helyen és
– Papp Károly az 5. helyen zárta a sorozatot.
Ezzel nem csak, hogy öregbítették Tahitótfalu és a csapat hírnevét, hanem a
Magyar Íjász Szövetség támogatási rendszerében is igen komoly támogatási pontot szereztek.
Augusztus 19–20-án Sopron-Ágfalván
rendezték meg az Országos Bajnokságot,
melyen Papp Károly 5. helyen végzett,
mindössze 7 ponttal lemaradva a dobogóról. Tudják ez mit jelent? A kétlövéses
napon két 5-ös helyett két 10 pontos lövés, vagy az egylövéses napon 1 20 pontos
lövés a 10 pontos helyett. Ez nagyon pici
különbség.
A „kisebb” versenyekrôl is tegyünk említést.

A hagyományos nyári Örkényi Verseny,
mint az év egyik legnépszerûbb és legnagyobb versenye, ismét a versenypályán találta kis csapatunkat. Pappné Szente Erika
1., Papp Máté 4., Papp Károly 4. helyen
végzett.
Diósgyôrben a VI. Arany Nyíl kupán a
Papp család képviselt bennünket, és a következô eredményeket érték el: Máté 2.
Patrik 11., Erika 3. és Karcsi a 6. helyen
végzett. Karcsi ezen kívül megnyerte a
távlövészet versenyszámot.
Fóton a Palotai Íjászok rendeztek versenyt, ahol Képiró Gábor a 3. helyen végzett.
Augusztus 26-án Visegrádon a Longbow-s találkozón szerepeltek a hosszú
botíjjal lövôink, ahol a mezônyben mindenki együtt versenyzett, így Papp Karcsi
3., Papp Patrik 15., Pappné Szente Erika és
Mészáros Tamás holtversenyben a 19–20.
helyen végeztek.
Mire ezek a sorok megjelennek, reméljük egy jól sikerült versenyen leszünk
ismét túl, ugyanis szeptember 2-án rendezzük meg a VI. T. A. K. I. Kupát, majd
egy hétre rá Szadára megyünk versenyezni. A szeptember még egy nagy eseményt
tartogat számunkra, ugyanis az OB helyszínén rendezik meg az IFAA 3D világbajnokságot, melyen Tahitótfalut és egyesületünket, a magyar csapat tagjaként Papp

Károly képviseli. Szurkoljunk Karcsinak,
mert a világ legjobbjai között fog versenyezni és nagyon nagy munka áll amögött,
hogy idáig el tudjon jutni. Higgyék el,
megérdemli!
Tudom, ezek csak száraz tények, így leírva, de az a teljesítmény, ami emögött van
minden tagunk részérôl maximális odaadást és figyelmet követel meg.
Közhasznúsági feladatainknak is eleget
téve a Szabadidô Parkban segítettük a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány munkáját, amikor is Fábián
Ildikó és Gaál Sándor révén gyermekeket
íjásztattunk. A Nyárbúcsúztató fesztiválon
is bemutatót tartottunk, és gyermekeket
íjásztattunk.
A versenyünkrôl és az egyéb velük
történt eseményekrôl a következô számban fogok beszámolni.
Képiró Gábor

Szavalóverseny
2006. október 13-án megrendezésre kerülô szavalóverseny jelentkezési határideje szeptember 15-én lejár!!!
Jelentkezés:
Mengyi Gábornál, 30/685-9914
Versválasztáshoz segítség:
Benczik Zsóka, 26/393-599
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NYÁR! NYÁR! NYÁR!
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány ingyenes nyári tábora gyermekeinknek augusztusban is nagy sikerrel folytatódott!

hozzátett, hogy minél több dolgot tanuljanak
a gyerekeink nyáron.

A résztvevôk által egyöntetûen színvonalasnak minôsített rendezvénysorozat jó példaként szolgál arra, milyen erôt képviselhetnek
a megfelelôen kialakított emberi kapcsolatok
a mai rohanó világunkban is és milyen nagy
szükség van erre a rendezvényre.
Fontos hogy gyermekeink nyáron testvéreikkel, barátaikkal együtt lehessenek, jó
hangulatban értelmesen tölthessék el szabadidejüket.
Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget akik ebben a munkában résztvettek!

Fafaragás Kollár Gáborral, népi játékok,
népzene, néphagyomány Szabó Judit vezetésével, ami olyan jól sikerült, hogy még az
augusztusi ünnepségen is a kislányok bemutathatták szép magyar ruhákban, a magyar
népdalokat és táncot, amire oly régóta

A sport sem maradhatott ki, a judó és a
kung-fu oktatás nagy siker, amit a Kisorosziban élô Rácz Gábor úr tartott, nem várt érdeklôdô sereget vonzott. Elôször a megszokott
nagy létszámú csapat okult, azután a hír hallatán eljöttek a nagylányok-nagyfiúk nézelôdni, majd beálltak dolgozni ôk is, sôt a hét végén azzal a kéréssel fordultak hozzánk, hogy
ôsztôl indítsunk tanfolyamot a számukra is.

Szüreti felvonulás
Tahitótfalui Lovas Egyletünk

2006. szeptember 23-án 1500 órától
nagyszabású Szüreti felvonulást szervez.
Este 19 órától Tahitótfalui Népházban Szüreti bált tart, melyre mindenkit
nagy szeretettel várunk. Jegyek vásárolhatók:
00

vágyunk, hogy falunkban feléledjen ez a hagyomány is!
A Családsegítô szolgálat is kivette részét a
foglalkozásból, egy napon csak a játék volt az
úr!
Tûzzománc foglalkozás az eddigiektôl is
nagyobb érdeklôdést mutatott, még a szomszéd falvakból is idelátogattak hírére, Szántó
Sándor és kedves felesége Szántóné Karácsony Tünde angyali türelemmel oktatta a
csodát, amibôl szebbnél szebb mûvek kerültek ki. Szász Zsóka iparmûvész még ehhez is

Katonáné Nyírô Ágnes – id. Csörgô Mihályné – Gál Sándor – Nógrády Gábor
Jegy ára: 1300 Ft
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Kedves Várandósok, Édesanyák!
Szeptemberben ismét megrendezzük az
Anyatej Világnapját.
Az idei programok között szerepel baba
mama jóga-, tücsök zene, hordozókendô
bemutató és vásár.
Kint lesznek a Medela cég termékei, a
La Leche Liga füzetei, a „Szoptatásért”
Magyar Egyesület kiadványai.
Vendégünk lesz Schneiderné Diószegi
Eszter pszichológus, La Leche Liga cso-

portvezetô, IBCLC laktációs szaktanácsadó, a Nôk Lapja Café szakértôje, aki
személyesen válaszol a babák alvásával,
sírásával és a szoptatással kapcsolatos
kérdésekre.
Ismét lesz anyatej és várandós kvíz, ahol
a kitöltôk között értékes nyereményeket
sorsolunk ki, pl. Kismama újság elôfizetés,
hordozókendô, könyvek, ajándékcsomagok, stb.

„Baba-találkák” tahitótfalun
Szeptembertôl a „baba-találkákat” a beszélgetések, az ismerkedések, a közös
játékok, közös kirándulások jegyében
szeretnénk megtartani. Korábban különbözô elôadásokat szerveztünk gyermeknevelési, illetve bármilyen más családdal,
egészséggel, kultúrával kapcsolatos témákban, amelyeket szeretnénk folytatni a
szeptember végétôl induló szülôk klubjában, ahol gyermekeink nélkül nyugodtan tapasztalatot cserélhetünk, problémáinkra akár választ is találhatunk, beszélgethetünk.

A baba-találkákon inkább a játékra, a játszásra helyeznénk a hangsúlyt, mind az
egészen pici gyermekek, mind pedig a
már majdnem óvodakorú gyermekek számára egyaránt. Lehetôséget szeretnénk
biztosítani gyermekeinknek, hogy a különbözô játékokkal, játszási lehetôségekkel
fejlesszük kreativitásukat, ügyességüket,
kapcsolataik alakítását, így közösen báboznánk, diavetítôznénk, rajzolnánk, különbözô építôkockákkal játszanánk, ismerkednénk a könyvekkel, a nagyobb gyermekek készíthetnének saját játékokat; jó

Kedves Állatbarátok!
A Szentendrei Állatvédô Egyesület
„ÁRVÁCSKA” Állatmenhely néven menhelyet üzemeltet gazdátlan kutyusok és cicák
részére, a város külterületén, a Szent Lászlói út végén. Az Egyesület non-profit szervezet, a menhely megvalósításához és
üzemeltetéséhez szükséges pénzeszközöket önkéntes egyéni támogatóktól kapja,
ill. az önszervezôdô civil szervezetek
számára kiírt eseti pályázatokból nyeri el.
A menhelyen élô állatok rendezett kennelekben vannak elhelyezve, gondozásuk
folyamatos és szakszerû, rendszeres állatorvosi kezelésben részesülnek, a szükséges oltásokat, gyógykezeléseket hiánytalanul megkapják. A rendelkezésre álló pénzforrások szûkössége miatt az Egyesület
állandó munkatársainak létszáma alacsony, a menhely napi fenntartásának, az
állatok rendszeres kielégítô gondozásának

feladatait ellátó személyzet erôsen túlterhelt. Az ÁRVÁCSKA Állatmenhely ezért
egyéni és céges ÁLLATBARÁT ÖNKÉNTESEKET vár, akik több-kevesebb rendszerességgel segítenének a menhely szükséges teendôinek ellátásában.
Lehetséges feladatok önkénteseknek:
– Kutyusok sétáltatása pórázon a menhely
körüli területen,
– Cicák lakhelyének tisztogatása,
– Gyomtalanítás, kertrendezés a menhely
belterületén, és a közvetlen külsô
környezetében,
– További támogatók, szponzorok felkutatása.
LEGYEN ÖNKÉNTESÜNK, ha szimpátiával fogadja megkeresésünket:
– hiszen a „jószolgálati munka” jóérzéssel
tölt el mindannyiunkat,

Ha jelentkezni szeretne, keressen bennünket az alábbi elérhetôségeken:
Cím: Szentendre, Ízbég, Szent Lászlói út (külterület)
Telefon: 06 20 571 65 02 / 06 20 215 72 63 / 06 26 303 148
Információk: www.arvacska.hu
Nyitva tartás: hétfôtôl – vasárnapig, naponta 900–1230

Szeretettel várunk minden várandóst és
az édesanyákat gyermekeikkel együtt.
Idôpont: 2006. szeptember 21., 930
Helyszín: Tahitótfalu, Sport és Szabadidôpark (focipálya mögött)
Esô esetén a rendezvény egy késôbbi
idôpontban lesz megtartva, amirôl plakátokon értesítünk mindenkit.
Kovácsné Tóth Evelyn
Szoptatós baba mama csoport vezetôje
06-20-383-6519, 585-025
evey@citromail.hu

idô esetén a játszótéren játszanánk, ügyességi játékokat, kirándulásokat szerveznénk a szabadban stb..
„Baba-találkáinkat” tehát minden hét
szerdai napon, 10.30 órai kezdettel, a
sportpályán lévô épület aerobik termében
tartjuk, melyekre mindenkit szeretettel
várunk.
Szervezôk:
Kerekesné Agárdi Noémi
Tel.: 70/217-2861
Marton Krisztina
Tel.:30/263-9612, 26/385-766

– hiszen az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében,
– hiszen az önkéntes munka révén olyan
ismeretekre és pozitív élményekre tehet
szert, amit egyébként más módon nem
tudna megszerezni,
– hiszen az önkéntesség már régóta széles
körben elismert, elfogadott, kiemelten
fontos szerep a szûkebb és tágabb társadalomban egyaránt,
– hiszen pályakezdô fiatalok elsô munkahelyi elhelyezkedésénél sok helyen
elôny az elôzetesen végzett önkéntes
tevékenység tanúsítása.
Elképzelésünk szerint, az önkéntesekkel kiegészülve sokkal többet és hatékonyabban tudunk tenni az elhagyott állatok
érdekében. Az emberek nagy százaléka
mindig is részt vett szabad idejében önkéntes tevékenységben, de tudjuk, hogy a
pénzkeresésért vívott napi küzdelem mellett kevés idô marad szabadidôs programokra.

A KUTYUSOK ÉS CICÁK NEVÉBEN
SZÍVESEN FOGADJUK VÁLLALÁSUKAT!
Szívélyes üdvözlettel a Szentendrei
Állatvédô Egyesület munkatársai
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Szépülj velünk!
Szolgáltatásaink:
- álló-turbószolárium
- svédmasszázs
- infraszauna
- thai masszázs
- talpmasszázs
- reflexológia
- pedikûr
Április 1-tôl kozmetika is mûködik!
•
Szeretettel várjuk régi és új
vendégeinket fodrászatunkban:
- Kovács Edina (70) 592-1102
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Tahi, Szentendrei út 1.
Telefon: 06 30 582 5813

T

Irisz szépségszalon

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!

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

Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Számítógépszerviz

Angol tanítást vállalok!

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...

A nagy sikerre való tekintettel szeptemberben újra
indul Tahitótfaluban csoportos angol nyelvtanítás
több szinten, kedvezô áron.
Egyéni, középfokú nyelvvizsgára felkészítést
is vállalok!

Eseti vagy szerzôdéses formában.
Helyszíni kiszállással is.

Battonyai Szilvia
Telefon: 06-30-811-5389

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!

MIHALIK DÉNES

Tölgy kugli 1 450,-Ft/q
Akác kugli 1 700,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

KÔMÛVES MESTER
Tahitótfalu, Bartók Béla utca 13.
Telefon: 26/386-916; 20/9458-821
Teljes kivitelezés!
Felújítás, tatarozás, villany, víz, fûtés
és egyéb szakipari munkák.
Drywitt homlokzati hôszigetelô rendszer.

Tahitótfalu
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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)

VASTELEP
Tahitótfalu, Szabadság út 48.
Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

Tel: 06-26/585163, 06-30/4306533
Nyitva tartás: hétfô-péntek: 730–1700-ig, szombat: 800–1200-ig

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!
Ízelítô LISTAÁRAINKBÓL, melyek az áfát is tartalmazzák:
Lapradiátor 22K – 600 magas / 600 hosszú (KORAD)
9 276 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 800 hosszú (KORAD)
12 029 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1000 hosszú (KORAD)
14 926 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1200 hosszú (KORAD)
16 930 Ft
Folyóka horg. ráccsal, nagy teherbírású, elemekkel bôvíth. 1,30x1 fm 3 528 Ft
Folyóka mûanyag ráccsal, terhelhetô, elemekkel bôvíthetô 1,30x1 fm 3 310 Ft
Törölközôszárítós radiátor Solaris íves, fehér 620/1210
17 826 Ft
Ötrétegû csô 16x2,0 (fûtésre, vízre)
194 Ft
Ötrétegû csô 26x3,0 (Haka – Svájc)
744 Ft
Légbevezetô AERECO – nyílászáróba építhetô gáztûzhelyhez:
9 778 Ft
Légbevezetô AERECO – nyílászáróba ép. kéményes gázkészülékhez: 4 700 Ft
Légbevezetô AERECO – falba építhetô kéményes gázkészülékhez: 18 947 Ft
SZÉNMONOXID és GÁZ érzékelô rádiófrekvenciás
12 384 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / Saunier Duval Renova
107 170 Ft
Kombi kazán 24 kW parapetes, fali / Saunier Duval Renova
132 997 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT 240-3XEPRO
155 435 Ft
PVC csatorna csô NÁ 110 / 2fm
913 Ft
KPE gázcsô NÁ 32
177 Ft
KPE vízcsô NÁ 25
111 Ft
MT kábel 3x1,5 fehér
168 Ft
MÛIII villanyszerelési csô 11 2,5 fm/szál
47 Ft
Bojler fûtôszál 1200W
1 280 Ft

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

Burgonya vásár!
Helyben termesztett burgonya (kondor, desire, rosala, laura-piros, agria, kolettsárga) kapható házhozszállítással.
Telefon: Vaczó Sándor 06-30-203-1584
Eladó!
Tahiban 3 szintes, panorámás gazdasági épület 1 607 m2-es telek szôlôvel, gyümölcsössel sürgôsen eladó. Víz, villany, gáz van.
Telefon: 06-20-947-99-44

DORCA KFT.
Épülettervezés, kivitelezés
Cím: 2021 Tahitótfalu,
Tamási Áron utca 1/B.
Telefon/fax:
06-26-585-170, 585-171,
06-20-960-4288

Tahitótfalu
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Eladó!
Tahiban, az Ódry utcában a 11. sz. fôútról
kb. 200 méterre eladó 168 n.öl-es családi ház
építésére is alkalmas telek, 30 nm-es
nyaralóépülettel.
Víz, villany van, gáz és csatorna beköthetô.
Irányár: 7,5 millió

ÔSZI KÁBEL TV, INTERNET
és HBO AKCIÓ!
Kössön 2006.09.01-10.30. között új elôfizetôi
szerzôdést akár 0 Ft-ért!
HBO mozicsatorna
akár havi 1.999,- Ft-ért

Érdeklôdni lehet esti órákban: (26) 385-521

MAXPAK mozicsatorna
akár havi 2.999,- Ft-ért!

MAGYAR-MAGYAR SZAKMAI CÉGMUTATÓ!
A KAPCSOLATI TÔKE!
Megjelenés az interneten és 1 millió példányban
kiadott, színvonalas katalógusban.
2007 tavaszától az Európai Unió (EU) tagállamainak területén hozzáférhetô lesz az összes
hivatalos nyelven.
Érdeklôdés esetén keresse:
Köcski Julianna projektmenedzsert.
E-mai: kocskijuli@freemail.hu

Ajánlataink kizárólag a fent meghatározott idôszakban,
Dunabogdány, Kisoroszi, Visegrád, Szob, Szokolya,
Zebegény, Kismaros, Verôce, Pócsmegyer, Tahitótfalu
és Surány települések egyes területein érvényesek!
További, részletes tájékoztatást a fenti szolgáltatások
igénybevételrôl és díjairól üzletkötô munkatársunktól
kaphat az alábbi elérhetôségen:
Telefon: 26/590-072 vagy 70/368-9283
(9-17 óra között)
30/922-8902 (17-20 óra között)

KELL EGY CSAPAT!
SPORTEXPO A DUNAKANYARBAN

2006. Szeptember 16. (szombat)
A 2006/2007-es tanév kezdetén a Szentendrei Kosárlabda SE és Szentendre Város
Önkormányzata megrendezi a sportélet
fellendítésére az elsô Sport Expo-t a
Dunakanyarban. A rendezvény fôvédnöke: dr. Dietz Ferenc, Szentendre város
polgármestere.
A rendezvény célja: a térségben mûködô valamennyi sportegyesület (sportágtól
független) bemutatása, népszerûsítése, a
gyerekek motiválása az egyesületi sportolásra. Annak elôsegítése, hogy a térségben lakó, tanuló gyermekek megtalálják a
További információ kérhetô:

Program: A térségben mûködô összes
egyesület bemutatkozása saját standon,
plakát, szóróanyag és személyes jelenlét
formájában. Kosárlabda, röplabda, kézilabda, teremfoci mérkôzések, helyi gyerekek és vendégcsapatok között. A résztvevôk elérhetôségének közzététele a helyi
sajtó és az internet útján.

számukra legvonzóbb és legmegfelelôbb
sportágat. A sportegyesületek felkutatása,
áttekintése nem könnyû dolog. Ez a rendezvény alkalmat teremt a sportkínálat
egy helyen egy idôben történô áttekintésére, a személyesen jelen lévô edzôk
sportvezetôk idôkorlát nélkül elbeszélgethetnek az érdeklôdôkkel, ismertethetik a
sportágat, edzést, versenyt, tagdíjat, követelményt és egyéb részleteket. A gyerekek
megtalálhatják a nekik tetszô sportot, a
mérkôzéseken szurkolhatnak barátaiknak,
osztálytársaiknak, megérezhetik a versenyzés hangulatát!

A rendezvény idôpontja: 2006. szeptember 16. (szombat) 1000–1600 óráig.

Jakab Péter
Szentendre Város Önkormányzata
Ifjúsági, civil és sportreferens
Tel.: 26/503-336
www.szentendre.hu

Dr. Kovács Ferenc
Szentendrei Kosárlabda SE elnök
Tel/Fax: 26/312-119, 06/30/408-1773
info@kosar-suli.hu
www.kosar-suli.hu

A rendezvény helyszíne: Móricz Zsigmond Gimnázium Szentendre

Tahitótfalu
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Kalendárium – Szeptember
Szent Mihály hava – Mérleg hava

Szeptember 1. Egyed napján állanak
szolgálatba a számadópásztorok, s ettôl
kezdve 6 hétig nem vesznek tisztát és minden pénteken megböjtölnek. Nem jó e napon készíteni a vetnivalót, mert akkor a
madaraké lesz. A szôlôhegyen nem szabad
szekérrel járni, sem abroncsos edényt hordani. E napon fogják be a hízót, hogy
étkes legyen.
Szeptember 5. – Lôrinc. Gyomán, aki e
nap éjfékor kiáll a keresztútra, s nem ijed
meg az ott ekkor eldübörgô szekértôl, gazdag lesz. Néhol a kígyó elbúvásának határnapja. Lôrinc belepisál a dinnyébe, aztán
az már nem jó.
Szeptember 8. – Kisasszony napja.
Ôspogány ôszkedzô nap, amely a magyar
kereszténységben Mária nappá változott.
Mint ilyen, asszonyi dologtiltó-, fôleg fonástiltó nap, s olyan nagy ünnep, hogy

még a fecskék sem indulnak útnak, bármilyen szép is az idô. Néhol a dióverésnek
napja; vetônap az ôsziekre; hajnali harmatára teregetik a búzát, hogy meg ne üszkösödjék.
Szeptember 21. – Máté. Asszonyi dologtiltó nap a mosásra és mángorlásra. Tiszta
ideje jó bortermést jósol. E héten nem szabad vetni, ezért pelyvahétnek is nevezik.
Szeptember 29. – Mihály. Mint az ôszi évnegyed középeurópai kezdônapja, gonoszjáró nap. A pásztorolás befejeztének, a juhok átvételének áldomásos napja; bérfizetôés pásztorfogadó nap. Sok helyt ekkor vetik
a búzát, a rozsot, hogy ne rozsdásodjék.
Megszakad a fû gyökere, megszûnik a mézelés és most már az asszony is beléphet a méhesbe. A halak a víz fenekére húzódnak,
ezért a hidegebb vidékeken a téli halászat
megkezdésének napja.
B. M.

Könyvajánló
Közhírré tétetik (no nem az, hogy minden
kislány férjhez adatik, hanem), hogy megjelent a Szentendrei-szigetet bemutató elsô útikönyv magyar és angol nyelven. A könyvben
sok az ismerôs név, még több az ismerôs kép.
A képek mellett a bemutató-, magyarázó-, ismertetô szöveg pedig rólunk szól; a történelmi áttekintés mellett arról, hogy hogyan élnek
itt az emberek, milyen látnivalók, szórakozási
étkezési stb. lehetôségek találhatók itt. Tulajdonképpen nem is az itt élôknek írták ezt a
könyvet, hanem az itt élôkrôl. Azért készült ez
a hiánypótló kiadvány, hogy aki itt szeretné
eltölteni az idejét, vagy csak átutazik rajtunk,
tudja, hogy hol, miért és mikor érdemes megállni Tahitótfaluban (és persze a többi szigeti

településen).
Nem egy látványos, dekoratív könyvrôl van
szó. Ám nem is a könyvespolcra készült alkotás: az utazótáskába való, kicsi, bármikor
könnyen kézbe vehetô, hasznos útitárs.
Július közepén Drávaszögbe (Horvátország)
utazva szerettem volna vinni egy könyvet a
Szentendrei-szigetrôl, hogy meg tudjam mutatni, hol élünk. Be is mentem abba a fentebb
említett könyvesboltba, de nem tudtak adni,
csak a Dunakanyarról szóló képes könyvet,
természetesen Tahitótfalu nélkül, így most
nagyon örültem ennek a kiadványnak.
Az útikönyv címe: Egy nap a Szentendreiszigeten
Kiadó: Szentendrei Könyvklub
Kereskedelmi ára: 2 500 Ft.
Szabó Judit

Asztrológia

ATM Tahitótfaluban

Az önismerethez vezetô egyik út az
asztrológiai horoszkópok értelmezése,
megértése.
Ezért Szigetmonostor után Tahitótfalun
is indítunk egy asztrológia iskolát, ahol
elsôdleges célkitûzésünk egy kiscsoportos
mûhelyben az alapok lerakása. Az idôpontot és a helyet a jelentkezôkkel együtt
fogjuk megbeszélni.

A Dunakanyar Takarékszövetkezet fiókjánál bankautomata mûködik, mely éjjelnappal szolgálja az ügyfeleket.
Keressék fel a Petôfi Sándor utcában és
vegyék igénybe szolgálatásait.
(Telefonfeltöltésre is alkalmas)
Jelentkezés: Laár Balázsnál, 393-971 1720h között. Laár Balázs, Bedô Krisztina

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •
CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • 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.: 14–18ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-100 – TIGÁZ 2 Kft.,
Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax: (47) 361892 • 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 – munkaszüneti
napokon 9–13-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.: 312-650 •
GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060,
nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI
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.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd,
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104 •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
312-788, ügyf.: hétfô, csüt.: 8.30–12-ig új jelentkezôknek,
12.30–15-ig régieknek • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u.
2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 1–3., tel.: 503-300/482 (népességnyilv.), 503-300
(útlevél, jogosítvány), 503-382 (gépkocsi), ügyf.: hétfô: 13–17ig, kedd, csüt.: 8–16-ig • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. 17–07 óráig, tel.: (26)387-030 •
ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL
– Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig
és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, csütörtök, péntek 8–12 és 12.30–15.30; szerda 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P
8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA –
tel.: 385-807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári
fasor 2., ügyf.: hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316731 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7,40–17-ig, kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.: 7.40–11.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26)
500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai:
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.

