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A helyi önkormányzati választás eredménye
Az önkormányzati választás október 1-jén
szabályosan, és sikeresen zajlott le. A Választási Bizottság és Szavazatszedô Bizottságok jól
végezték munkájukat.
Tahitótfalu választásra jogosult lakóinak
száma 4 086 fô volt. A választáson szavazóként
megjelent polgárok száma: 2172 fô volt, ami
53,16%-os arányt jelent ( 6%-kal több, mint 4
Név/szavazókör
I.
II.
Budai Mihály
239
201
Dr. Magyar Gábor
110
150
Wágner Péter
93
121
A képviselô-jelöltekre leadott szavazatok száma:
Név/szavazókör
Gaál Sándorné
Vaczó Zoltán
Csörgô Mihály
Dr. Magyar Gábor
Schottner Jánosné
Szabó Judit
Törökné Ildikó
Dr. Sajtos Sándor
Wágner Péter
Nagyházú Miklós
Képíró Gábor
Karácsony Ádám
Verebes Sándor
Kubanek István
Nyircsákné Jüsztl Zsófia
Kórodi Lajos
Béres Gabriella
Szabados-Molnár Péter
Zakara Ákos
Csorba Csaba
Vass Norbert
Lindmayer Eszter
Kutasi Istvánné
Sallai Sándor
Budai Mihály

I.
271
247
240
198
227
208
135
129
121
184
150
124
203
126
112
97
98
182
93
163
70
93
58
42
226

II.
225
197
212
194
166
160
139
115
144
148
112
115
152
189
92
120
85
122
105
105
54
75
27
48
177

A képviselô testület tagja lett a 13 legtöbb
szavazatot kapott jelölt. Jó munkát, jó együtt-

évvel korábban)
Szavazókörök:
I. Iskola-Tahitótfalu
II. Népház-Tahitótfalu
III. Volt Bölcsöde épülete-Tahi
IV. Óvoda – Tahi
A polgármester jelöltekre leadott szavazatok száma:
III.
IV.
összesen
%
230
179
849
39,7
206
185
652
30,5
223
199
636
29,8
III.
252
285
241
266
255
225
243
262
236
237
263
257
203
178
220
204
250
135
190
112
180
123
77
58
253

IV.
244
256
227
239
223
255
243
243
244
169
208
233
171
164
219
204
187
157
202
126
131
119
71
52
177

összesen
992
985
920
897
871
848
760
749
745
738
733
729
729
657
643
625
620
596
590
506
435
410
233
200
833

%
6.12%
6.08%
5.68%
5.53%
5.37%
5.23%
4.69%
4.62%
4.60%
4.55%
4.52%
4.50%
4.50%
4.05%
3.97%
3.86%
3.82%
3.68%
3.64%
3.12%
2.68%
2.53%
1.44%
1.23%
5.14%

mûködést kívánok a megválasztottaknak!
Tóth János jegyzô

Tisztelt
Választópolgárok!
A választás sikeres és zökkenômentes lebonyolításában a hivatal dolgozói mellett civil
segítôk is közremûködtek. Munkájukat lelkiismeretesen és jól végezték. Elismerés és köszönet illeti ezért a választás minden elôkészítôjét,
lebonyolítóját!
Választópolgáraink a törvény szellemének
megfelelôen, a szabályokat megismerve és
betartva adták le szavazataikat.
A megválasztott képviselôk nevében is köszönöm az ajánló szelvényeket, a ránk leadott
szavazatokat és az ezzel kifejezett bizalmat is!
Remélem sikerül torzsalkodásoktól mentes
együttmûködést, jó „csapatot” kialakítani a
megválasztott képviselôkbôl, és Önökkel, Választóinkkal is együttmûködve elôbbre vinni
falunk sorsát.
Budai Mihály polgármester

Októberi tavasz
50 esztendô. Ennyi idô telt el azóta, hogy
Magyarország lelkiismerete felébredt és a
nemzet megrázta magát. Az akkori srácokból
idôs nagypapák lettek, az akkori vezetôk közül
már senki sem él. Akkor tavasz volt. Októberi
tavasz. Tavasz, mert az ébredés, a megújulás
mindig a tavasszal kezdôdik. Valami volt a levegôben, valami, amit akkor 50 évvel ezelôtt
kevesen tudtak megmagyarázni, de annál többen érezték. Valami megváltozott. A pártvezetésben új arcok tûntek fel, reformokat sürgetve. De a sztálinista vezetés nem akart megválni a posztjától.
Folytatás a 2. oldalon

Tisztelettel hívunk mindenkit az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 50. évfordulójának megünneplésére és
emlékmû avatására október 23-án 17 órára a tornateremhez. Tahitótfalu Községi Önkormányzat
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Októberi tavasz
Folytatás az 1. oldalról
Eközben a Szovjetuniónak ismét fontos lett
Magyarország, mert külpolitikájának alakításában szüksége volt egy olyan szövetségesre,
mely Jugoszláviához és Ausztriához is közel
fekszik. Jugoszláviával szemben enyhülô, a
kibékülés felé mutató külpolitikát folytattak,
melyet rajtunk keresztül kívántak levezényelni, míg Ausztriával megkötötték az Alapszerzôdést, melynek értelmében a szovjet csapatokat
kivonták, így ezek az egységek zömében hozzánk kerültek.
A párton belüli viszálykodások, az állandóan
Moszkvába rohangáló pártvezetôk miközben
a saját pecsenyéjüket sütögették, nem vették
észre, hogy a nemzet lassan tudatára ébred. A
Petôfi kör gyûléseit egyre többen látogatták,
ahol felszínre kerültek a gondok, olyannyira,
hogy Andropov orosz nagykövet többször is
felhívta a szovjet vezetés figyelmét erre. Ôk
viszont ezt nem vették komolyan, meg egyébként is Lengyelországban elégedetlenségi
megmozdulás tört ki, és azt kellett orvosolniuk. Ezeknek az eseményeknek a hatására az
ifjúság október 23-ra tüntetést szervezett,
hogy kifejezze szolidaritását a lengyel néppel.
A Jugoszláviából hazatérô állami delegáció
elôször betiltotta, majd amikor rájött, hogy
nem tud mit tenni a demonstrálókkal, akkor
felszólítva a párt tagjait, hogy ôk is vegyenek
részt a tüntetésen, hátha így elejét tudják venni
egy forradalomnak, engedélyezte a tüntetést.
Mondom, hogy tavasz volt. Tisztára, mint
’48-ban, amikor a márciusi ifjak vezetésével felébredt a nemzet. Most a tüntetô diákok közé
a munkából hazafelé igyekvô dolgozók is csatlakoztak, így olyan hatalmas tömeg gyûlt
össze, amilyenre a szervezôk nem számoltak.
Itt a Bem téren jelent meg elôször a forradalom
jelképe a nemzeti lobogóból kivágott moszkovita címer által lyukassá lett zászló. A tömeg jelszavakat skandált: Nagy Imrét a kormányba!
Vesszen Gerô! És elhangzott az azóta ’56 jelképévé vált mondat is: Ruszkik haza!
Kitört a forradalom. A naggyûlés után a
tömeg többfelé oszlott, ki a Rádióhoz ment,
hogy beolvastassa a nemzet követeléseit, ki a
Sztálin szoborhoz, hogy ledöntse azt. Ki pedig
a Parlament elé, hogy Nagy Imrét visszakövetelje a kormányba. És az államhatalom nem
tudott mit tenni. A szovjet csapatok segítségét
kérve azt hitték, hogy legyôzik a forradalmat.
De nem így történt. A gyalogos fedezet nélküli
páncélosokat, melyek erôdemonstrációs céllal
jelentek meg Budapest utcáin, a felkelôk Molotov koktélokkal megsemmisítették. A forradalom szabadságharcba csapott át. A rádiót megostromolták, és a forradalmárok mindenütt a
gyûlölt ÁVH-sokat keresték. Forradalmi gócpontok alakultak ki a fôvárosban a Széna téren,
a Corvin közben és még több helyen is. A
vidék is bekapcsolódott a szabadságharcba,

forradalmi bizottmányok alakultak, tüntetések
és fegyveres harcok dúltak. A honvédség már
a forradalom elsô napjaiban a felkelôk oldalára
állt. Megalakult a legitim kormány Nagy Imre
vezetésével, akinek abban volt történelmi
szerepe, hogy az általa ’53-ban bevezetni szánt
reformoktól el tudott vonatkoztatni és a népakaratot követve bevezette a többpártrendszert, szorgalmazta Magyarország kilépését a
Varsói Szerzôdésbôl. Ezek olyan súlyú dolgok
voltak, melyet Moszkvában nem néztek jó
szemmel. Olyannyira nem, hogy miközben
idehaza minden a szabad életrôl szólt, eközben Kádárt és Münnichet Moszkvába rendelték, ahol felvázolták elôttük a lehetôségeiket,
mely alapján elfogadták egy bábkormány felállítását, és november 4-én, Szolnokról rádión
keresztül tudatták ezt a lakossággal. Ez az illegitim Forradalmi Munkás és Parasztkormány a
Szovjetunió segítségét kérte a szabadságharc
leveréséhez. És az oroszok ismét beavatkoztak
Magyarország belügyeibe, ugyanúgy, mint ’49ben, és ismét vérbe fojtották a szabadságharcot. Ugye, már megint érvényes a párhuzam.
November 4-én hajnalban Nagy Imre kiáltványnyal fordul a magyar néphez és a világ közvéleményéhez, melyben közli az aktuális tényállást, de egyben bejelenti, hogy „a kormány a
helyén van”.
A harcok sokáig elhúzódtak, hiába volt a
katonai túlerô, a Corvin közben és a Széna
téren az utolsó pillanatig kitartottak a Pesti
Srácok. Nagy Imre, miután Maléter Pál honvédelmi minisztert tôrbe csalták, a Jugoszláv
nagykövetségre menekült, ahonnan több,
mint egy hónap múlva kiadták, miután a bábkormánytól azt az ígéretet kapták, hogy nem
esik bántódása. Kádárék ismét hazudtak, mert
elôször Bukarest mellé szállították ôket, amíg
idehaza elôkészítették a forgatókönyvet az
elítélésükre és kivégzésükre, mert addig nem
lehetett legitim a Kádár kormány, amíg Nagy
Imre életben volt.
Elindultak a megtorlások, tömeges kivégzésekkel, és életfogytig tartó börtönbüntetések
kiszabásával. A nemzet megint megfogyatkozott. Sokan a megtorlások elôl külföldre menekültek.
A Kádár kormány szerzôdést írt alá a Szovjetunióval, a csapataik ideiglenes itt állomásoztatására, ezzel mintegy deklarálva a megszállást, melynek idôtartamára nem volt kitétel.
De ennek ellenére is féltek, nagyon féltek,
mert a büszke magyar nép nem adta fel. Soha.
Emlékezzenek a néma tüntetésre, amikor egy
magyar ember sem ment ki a megbeszélt
idôpontban Budapest utcáira, mert akkor igenis tenni tudott a nemzet. Röplapok, falragaszok jelentek meg: MUK. Márciusban újra
kezdjük. Az egykori ÁVH-sokból verbuvált
pufajkások leverték a Munkástanácsokat, és
hajtóvadászatot indítottak a felkelôk ellen.

A szomorú végjátszma ellenére mégis azt
mondom, hogy a nemzeti egység ilyen szép
példáját már nagyon régen nem mutatta meg
a magyarság, mert csak tûrte a hazugságokat, a
padlások lesöprését, Rákosi személyi kultuszát
és dilettantizmusát. Majd amikor már nem
akart tovább tûrni, akkor mutatta meg, hogy
milyen is az, amikor a nemzet összefog. Mert
hazugságokra alapozva nem lehet országot
építeni.
50 év, számtalan gyertya. A gyertyák lángja
emlékeztessen ’56 hôseire, a név szerint ismertekre és a névtelenekre egyaránt. Álljanak
örök példaként a nemzet elôtt, mert tudtak
bátrak lenni, mertek tenni.
Higgyék el, azon az októberi napon 50 évvel
ezelôtt beköszöntött a tavasz.
Képiró Gábor

Figyelem!
Az elmúlt idôszakban megnövekedett a zajvédelemmel és a kutyatartással kapcsolatos
bejelentések száma, ezért az alábbi rendelkezésekre szeretnénk felhívni a figyelmet, és kérjük, hogy azokat a köz érdekében mindenki
tartsa be.
Kertépítéssel és –fenntartással (pl. fûnyírás)
valamint építkezéssel kapcsolatos zajt keltô
tevékenység végzése és zajforrások mûködtetése a lakóövezetben
– hétköznapokon 06 óra és 20 óra között
– szombaton 10 óra és 18 óra között engedélyezett,
– vasárnap és ünnepnapokon, illetve minden
más idôszakban tilos.
Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség esetén megkötve, zárt helyen –,
hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni. Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a
tartási helyét, illetve az ingatlan határait ne
hagyhassa el.
Aki kötelezettségeinek nem tesz eleget,
szabálysértés miatt 30.000.- Ft-ig terjedô
pénzbírsággal, amennyiben másnak nyolc
napon belül gyógyuló sérülését okozza,
50.000.-Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható.
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Anyakönyvi hírek
Ebben az évben eddig született 18 fiú, 20
leány, összesen 38 gyermek.
Eddig 20 pár kötött házasságot.
Az elmúlt idôszak halottai:
Vaczó Sándor, 74 éves, Petôfi S. u. 11.
Pál Lajosné, 86 éves, Vörösmarty u. 3.
Tóth Györgyné, 77 éves, Arany J. u. 15.
Elsik Gábor, 35 éves, József A. u. 11.
Matyók Istvánné, 54 éves, Szentendrei u. 115.
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Körzeti megbízottunk
Hegedûs Gábornak hívnak, 31 éves
vagyok, nôs, 2 gyermekem van. Dunabogdányban születtem, ott nevelkedtem fel,
majd 6 éve családommal együtt Tahitótfaluban élek.
14. éve teljesítek szolgálatot a Szentendrei Rendôrkapitányságon, mint közrendvédelmi járôr. 12 évet a Pomázi Rendõrõrs
állományában töltöttem el járôrként, majd
2 éve kértem áthelyezésemet a Tahitótfalu
Rendôrörs állományába. 2006. szeptember 16-i hatállyal megbíztak Tahitótfalu

nagyközség körzeti megbízotti feladatainak ellátásával.
Célom a rendõrség és a lakosság viszonyának javítása, kapcsolattartásának megerôsítése, a közbiztonság javítása, bûnmegelôzés.
Havonta 2 alkalommal a Tahitótfalu
Rendôrörs épületében (Tahitótfalu, Béke
út 16.) tartok fogadó órát.
Októberben 11-én 14–16 óra között,
valamint 27-én 15–17 óra között.

APEH sajtóközlemény – változások az internetes adózásban
Tájékoztató a 06180 jelû bejelentés és
regisztrációs adatlapon teljesített adóhatósági regisztrációval rendelkezô adózók
06082, 06582, 06084, illetve 06584
számú bevallásainak elektronikus úton
történô benyújtásával kapcsolatban.
Az elektronikus (internetes) bevallás
benyújtására kötelezett adózóknak e kötelezettségük teljesítése érdekében okmányirodai regisztrációt és ezt követôen adóhatósági bejelentést kell/kellett teljesíteniük.
Az APEH-hez teljesítendô bejelentésre a
06180 számú BEJELENTÉS ÉS REGISZTRÁCIÓS ADATLAP elnevezésû nyomtatvány
szolgál. Amennyiben az adózó nevében
eljárva a képviselôje (törvényes képviselô
vagy meghatalmazott) nyújtja be a 06180
számú adatlapot, akkor azon az erre a célra szolgáló rovatokban egyes bevallásokat,
illetve adatszolgáltatásokat külön-külön is
megjelölhet, melynek következtében a

képviselô az adózó nevében kizárólag a
megjelölt bevallások, illetve adatszolgáltatások benyújtására jogosult.
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy
amennyiben az adózó nem valamennyi bevallás és adatszolgáltatás elektronikus úton történô benyújtására adott meghatalmazást, és ezért a képviselôje a 06180
számú adatlapon külön jelölte a 0608-as,
0658-as, 06083-as, illetve 06583-as bevallás(oka)t, akkor újabb bejelentés nélkül is
lehetôség van a megjelölt bevallásokat felváltó ’082-es, ’582-es, ’084-es, illetve ’584es bevallások benyújtására. Amennyiben
azonban az adózó, illetve a képviselôje az
új bevallásokat külön is jelölni kívánja,
akkor ezt újabb 06180 jelû adatlap
benyújtásával teheti meg.
Az elektronikus bevallásra kötelezettek
számára az APEH 2006. szeptember

Pályázat
Tahitótfalu Község Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
FALUGONDNOK-i
állás betöltésére 2007. 01. 01-tôl. munkaviszony keretében, határozatlan idôre
(próbaidô (3) hónap kikötésével).
Feladatok:
– közterületek felügyelete
– intézményi karbantartás szervezése
– közmû kapcsolatok szervezése
– növényvédelmi feladatok
Feltételek:
– középfokú végzettség
– erkölcsi bizonyítvány

hónaptól, mint bevallási idôszaktól új
nyomtatványokat rendszeresített. A bevallási kötelezettségüket az adózók 2006.
áprilistól 2006. szeptember hónapig a
0608-as, az egyéni vállalkozók a 0658-as
bevallás benyújtásával, míg 2006.
szeptember hónaptól kezdôdôen már a
06082-es, az egyéni vállalkozók a 06582-es
bevallás benyújtásával teljesítik.
A fentiekben felsorolt bevallás benyújtására nem kötelezett, illetve annak benyújtását nem választó adózók megszûnésük, átalakulásuk, felszámolásuk, végelszámolásuk esetén, valamint az éves adókötelezettségük bevallására 2006. szeptember 1-jétôl a szintén új 06084-es, egyéni
vállalkozók a 06584-es bevallást adják be
(a 2006. szeptember 1-jéig megszûnô, átalakuló, felszámolás, végelszámolás alá
kerülô adózók a 06083, az egyéni vállalkozók a 06583 bevallást adták be).
Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal

Öröm és remény

Részletes információ:
Tóth János 26/386-448
Pályázat beérkezési határideje:
2006. november 15. 1600 óra
Pályázat leadása:
Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4. (Községháza),
jeligés borítékban – „Falugondnok”

„Jöjj Szentlélek Úristen…” énekeltük
szeptember 30-án, szombaton este az ünnepi szentmisében.
Községünk tizenegy ifjú tagja részesült a
bérmálás szentségében, melyet Dr. Paskai
László bíboros atya szolgáltatott ki.
Kívánunk a fiataloknak növekedést a
hitben és érezzék otthonuknak plébániánkat.
Vénusz Gellért

Értesítés tüdôszûrésrôl
Értesítjük a T. lakosságot, hogy november 2-tôl november 15-ig tüdôszûrés lesz
községünkben.

Saját érdekében mindenki jelenjen meg
a szûrésen.
30 éves kor felett kötelezô a részvétel.

A tüdôszûrés helye: Bajcsy-Zs. úti Népház
TAJ számát feltétlenül hozza magával!

Elôny:
– mûszaki jellegû szakképesítés

Ideje: hétfô, szerda: 1200-1800 óráig
kedd, csütörtök, péntek: 800-1400 óráig
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Nyilvesszô
a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász
Sportegyesület rovata
Szeretettel üdvözlök
minden kedves olvasót.
Az elmúlt idôszakban
jelentôs dolgok történtek egyesületünk életében, de elôször egy elmaradást szeretnék pótolni. Az elôzô számból
kimaradt
Mészáros
Istvánnak, alelnökünknek a visegrádi
Longbow-s találkozón elért eredménye,
ugyanis remekül teljesítve a 7. helyen
végzett.
Szeptember 2-án rendeztük meg az idei
második nyílt országos versenyünket, amire igen sokan jöttek el az ország különbözô pontjairól Miskolctól egészen Székesfehérvárig. 154 versenyzô vágott neki a
pályának, melyet cseppet sem mondhatott
könnyûnek egyik versenyzô sem. Ez a pályát építô Mészáros István, Mészáros
Tamás és Papp Károly munkáját dicséri. A
rendezés kifogástalanra sikeredett, akárcsak a babgulyás, mellyel vendégeinket
vártuk. Elmondhatom, hogy szívesen jönnek hozzánk versenyezni, mert néha nehéz, de mindenki számára egyenlô feltételeket tudunk biztosítani.
Itt szeretném mindazon csapattársam
munkáját megköszönni, akik egész évben
rengeteget tettek Egyesületünkért.
Egy hétre rá Szadán versenyeztünk, ahol
a következô eredményeket értük el:
Mini kategóriában Képiró Imi 1. helyezett, gyerek lány kategóriában Balogh Zita
1., gyerek fiú kategóriában Papp Máté 1.,
Ifi Longbow kategóriában Papp Patrik 1.,
Ifi tradicionális kategóriában Papucsek
József 1., Balogh Máté 2., nôi Longbow ka-

A Tahitótfalusi
Lovas Sport
Egylet hírei
Lovas Egyletünk 2006 szeptember 23-án
megtartotta a látványos szüreti felvonulást
és nagyon jó hangulatú szüreti bált.
Megköszönjük a Nyugdíjas Klub támogatását, Együtt Gyermekeink Egyesület
támogatását, továbbá Csörgô Mihály és
felesége segítségét.( Bözsi néni )
Külön megköszönjük a helyi vállalkozók
nagyvonalú segítségnyújtását.
Név szerint: Neisz Ferenc, Solymosi
Ágnes, dr. Szilágyi Attila, Wágner Péter
Antal, Zabolai Zsolt, Vaczó Sándor.
Nógrády Gábor

tegóriában Pappné Szente Erika 2., férfi
Longbow kategóriában Papp Károly 2.,
míg csigás 3D kategóriában Képiró Gábor
5. lett.
Azután szeptember végén Sopronra figyelt a világ, ugyanis itt rendezték meg az
IFAA 3D világbajnokságot, melyen Papp
Károly a magyar csapat tagjaként képviselte a tahitótfalusi íjászokat. Karcsi nem
vallott szégyent, mivel a 18. helyen végzett 52 igen jól lövô Longbow-s között. A
VB 3 egymástól különálló pályán zajlott
mindegyik napon más-más módon kellett
leadni a lövéseket: volt 1 lövéses nap, 2
lövéses nap, 3 lövéses nap is. Karcsi helyezései napi lebontásban a következôk
voltak: 1 nap 11. helyezés 218 lôtt pont,
2. nap 21 hely 183 ponttal, 3. nap 26. hely
326 ponttal, míg a 4. napon 18. hely 224
ponttal, így összesítésben 18. helyezés
951 ponttal. Nagyon szép teljesítmény ez,
gratulálunk!
Képiró Gábor

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 iskolatáskák, 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.
A kiállításra felajánlott tárgyakat az iskolában adhatják le, de személyesen is elmegyünk.
Bízunk abban, hogy segítségükkel emelhetjük az adventi ünnepek programját.
Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,
Wegroszta Gyula
Tel: 385-967 vagy 385-831

A mezôgazdasági, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi bizottság elmúlt négy évérôl
Négy éve alakult egy új bizottság abból a célból, hogy hivatalunk nagyobb figyelmet tudjon
fordítani természeti és épített környezetünk védelmére, a mezôgazdasággal kapcsolatos problémákra, az esetleges katasztrófa-elhárítási feladatokra.
Egyik legnagyobb eredményünk a mezôôri
szolgálat létrehozatalában való közremûködés
volt. Megvalósult – a lomtalanítással párhuzamban – a lakossági veszélyes hulladékok gyûjtése.
A tervezett hulladékudvart helyhiány miatt és finanszírozási okokból sajnos nem sikerült létrehozni.
Részt vettünk pályázatok elôkészítésében, így
például parlagfû-pályázat, mezôgazdasági út építése és patakmedertisztítás.
Közremûködtünk a hulladék-gazdálkodási
terv, a környezetvédelmi terv és az árvízvédelmi

intézkedési terv megalkotásában.
Munkánkkal segítettük az állattartási rendelet,
a rendezési terv, a mezôgazdasággal és környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozás kidolgozását.
Munkánk során visszatérô problémaként
jelentkezett a mezôgazdasági utak állapota, az
illegális kerítések létesítése, az illegális szemétlerakás, útlezárás. A Polgármesteri Hivatal minden erôfeszítése kevésnek bizonyult a fentiek
megoldására.
Fô feladatunknak tartottuk a Fôvárosi Vízmûvekkel való jó kapcsolat fenntartását és még
gyümölcsözôbbé tételét.
Ezúton szeretném megköszönni képviselôtársaim és a bizottság külsô tagjainak munkáját és
segítségét.
Szabados-Molnár Péter, a Bizottság elnöke

RÖPLABDA EDZÉS
– helyben
Sok szeretettel várunk minden felnôtt
röplabdakedvelôt hétfônként, este 7
órától a tahitótfalui tornacsarnokban másfél óra önfeledt röplabdázásra. Az edzések
kortól és nemtôl függetlenek. Váltócipô
kötelezô, térdvédô ajánlott! Ha szeretnél
jönni, csak gyere el a fent említett
idôpontban. Ha kérdésed van, keresd:
Weinhold Gritet.
A röpi csapat
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Iskolai hírek

különbség az azonos alakú és hasonló alakú
szavak között…
Czikora Tina

belenéznénk a lámpákba, legalább négy
napig nem látnánk semmit. Bencsik Bence

A meteorológusok igazat mondtak

Szerintem a libegô totál jó volt. A Kingával
voltam párban. Amikor fölszálltunk útközben
arról beszélgettünk, hogy milyen jó lenne, ha
iskolába is libegôvel mennénk, és mindenki
ezzel járna munkába. Nem lennének autók,
csak libegôk.
Deli Virág

A repülôtéren áll egy torony, ami fura módon épült. Elôször a hét tartóoszlopot építették meg, aztán fentrôl lefelé haladva a középsô részt. Onnan irányítják a repülôgépeket…
Rau Szidónia

Kedves Hallgatóink! Ma 2006. szeptember
22-én pénteken szép napos idô várható,
amolyan indián nyár. Esô nem lesz, a legmagasabb nappali hômérséklet 25-28 fok körül
alakul. A mai idôjárás osztálykirándulásra
ideális – hangzott el a Kossuth Rádió reggeli
adásában.
A meteorológusok igazat mondtak! Az a
bizonyos péntek „klassz” péntekként vonul
majd be az iskola kollektív emlékezetébe.
A 6. a osztály a Ferihegyi repülôtéren, a
Magyar Nemzeti Bankban és a János-hegyi
libegônél járt.
Lintner Andrea osztályfônök
Nagyon jó volt az a pénteki nap, amikor
nem azon kellett gondolkodnom, hogy mi a

A skanzenban
Szeptember 22-én az 5.a osztállyal a
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba
látogattunk.
A skanzen a múlttal való találkozás élményét nyújtja a látogatónak: hazánk különbözô vidékeinek népi építészeti hagyományaival, lakáskultúrájával, életmódjával
ismerkedhetünk meg. Gyönyörû természeti környezetben sétálva kézmûves
mesterek munkáját figyelhetjük, mûködés
közben láthatjuk a vízimalmot, állatok mindennapjait szemlélhetjük egy tanyán.
A májusban megnyílt Tokaj vidékét
bemutató tájegység egy mezôváros utcáját,
terét, városrészletét jeleníti meg csizmadiamûhellyel, korcsmával, szatócsbolttal.
Különösen sok programot kínál a múzeum a gyerekeknek: a játékudvarban népi

Események
A hagyományokhoz híven, idén is megrendezésre került a szüreti felvonulás és
bál.
A változatos programok között az érdeklôdô nem csak az ünnepi felvonuláson,
hanem az esti bálon is szórakozhatott.
A szüreti mulatság lovasfelvonulással
vette kezdetét, feldíszített lovas kocsik, a
múltat idézô viseletben a résztvevôk, a
muzsika és ének igazi szüreti hangulatot
teremtett.
Az ünnepi felvonulás Tótfaluról indult és
a hídon áthaladva a nagyparkolóba érkezett, itt az érdeklôdôk megtekinthették a
népi táncosok elôadását, majd együtt indult

A repülôtéren alaposan megvizsgáltak bennünket detektorral, mert elsô a biztonság.
Buszra szálltunk és elindultunk a repülôtéren.
Láttunk hajtómûcserét és csak bámultunk
kifelé a busz ablakán, hogy láthassuk a fel- és
leszálló óriási vasmadarakat.
Elsik Niki
Elôször a repülôgépmúzeumba mentünk.
Ebben az volt a jó, hogy be lehetett szállni a
gépekbe, még a pilótafülkébe is. Az idegenvezetô elintézte, hogy nekünk külön felkapcsolják a fényeket. Megtudtuk, hogy ha

ügyességi játékokat lehet kipróbálni,
"szöszmötölhetnek" a gyerekek a következô tevékenységekben: gyertyamártás,
mézeskalácssütés, vesszô-, csuhé-, gyékényfonás, szövés, csipkeverés, hímzés.
Váradi Béla bácsi és felesége, Irénke várt
bennünket a Kisalföld tájegységben, és a
"földieknek" járó megkülönböztetett bánásmóddal ismertettek meg minket a hagyományos kenyérsütéssel. Fateknôben dagasztottunk, megkelt a tésztánk, végül mindenki megkapta a forró kemencébôl kisült
cipóját. Micsoda illata volt!...
A Téka együttes népzenei mûsorával zárult kirándulásunk.
Papp Judit osztályfônök
—————

Az egész kiránduláson a legeslegjobb a föld
fölött libbenô libegô volt. A libegô a meredek
János-hegyre kapaszkodik fel. Mikor fölszállsz, hát az remek! Ráállsz a két pöttyre,
aztán rá kell huppanni a székre. Mikor a székbôl hátrafordulsz, Budapest egész panorámáját látod! A tízemeletes ház akkora, mint a
kisujjad! Persze a lábad néha érinti a fák csúcsát, de semmi pánik! Amikor leszállsz, felhajtják a védôkorlátot és akkor lehet futni,
mint egy ôrült!
Próbáld ki te is!!! (Tetszeni fog!)
Halász Márk

Az egyik osztálytársunk nagyszülei felajánlották, hogy teljesen ingyen betekinthetünk a régi kenyérsütés rejtelmeibe. De
azonkívül rengeteg nagyszerû programban
vettünk részt, például gólyalábaztunk,
karikáztunk, láttuk a szélmalmot és a vízimalmot, de a legérdekfeszítôbb és a legcsodálatraméltóbb szerintem a régi, 1500as évek közepén épült kápolna volt. Abban
a faluban, ahol ezt a kis katolikus épületet
megvalósították, pestisjárvány pusztított,
ezért megtizedelôdött a lakosság száma. De
a megmaradt csodálatraméltó emberek a
házaik fejlesztése helyett inkább megépítették ezt a kápolnát.
Egyszóval a kirándulás nagyon jó volt.
Aki ezt olvassa, annak merô jószándékkal
ajánlom a skanzent.

Szeptember 22-én pénteken az egész 5.a
osztály a skanzenba kirándult.

Balázs Gergô, 5.a osztályos tanuló

mindeki vissza Tótfalura.
A Hôsök terénél újabb megállóhoz
érkeztünk, ahol ünnepi beszédet hallgattunk, ezt követôen kezdetét vette a bál,
ahol remek hangulatban tölthette el idejét
az odalátogató.

borúról van szó, amely a fiatalabb és
idôsebb korosztály számára egyaránt rendkívül jó szórakozásnak bizonyult.
Helyszínnek legutóbb Tahitótfalut választottuk. Fárasztó túrával a hegyekbe mentünk, hogy megfelelô helyen bonyolíthassuk le a versenyt.
Volt némi fennakadás, de milyen háború
az, ahol minden a stratégia szerint történik?
Az eredmény döntetlen lett, de a lelkünk
mélyén tudjuk, hogy mi nyertünk!
Október 29-én 10 órakor ismét ellátogat
hozzánk a dunabogdányi csapat, és a
háború
folytatódik. Az Eperfesztivál
helyszínén.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Mengyi Gábor

Számháború
Szeptember 17-én ismét háború vette
kezdetét Tahitótfalu és Dunabogdány
között.
Mielôtt megijesztenék bárkit, elárulom,
hogy egy rendszeres programról, számhá-

Mengyi Gábor
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A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Tahitótfalu focicsapat, 1956. szeptember 16.
balról:Csörgô László, Zabolai Mihály, Zabolai Tamás, Rezsnyik László,
B.Csereklye András, Csörgi István, Nagyházú László, Vaczó József, Tordai
Sándor, Mesterházy Béla, B. Csereklye József, Ofcsák András, guggol: Tóth
János, Szekeres Imre.
Aaz 50. évfordulóhoz kapcsolódóan úgy
gondoltuk, hogy az októberi számban egy
olyan személlyel készült riportot tegyünk
közzé, aki az 1956-os forradalom helyi eseményeirôl tud mesélni. Mesterházy Béla
vállalkozott erre a beszélgetésre
Mesterházy Béla községünk egykori orvosának fia. A beszélgetésünk elején megtudhattuk, hogy édesapja 1932-ben jött
Tahitótfaluba körzeti orvosnak és 1970
végéig folyamatosan látta el a Szentendreisziget, Leányfalu és Tahi betegeit. A tótfalui születésû feleségét is betegeként
ismerte meg, majd ez a kapcsolat házassággá alakult. Házasságukból három gyermek született. Béla 1937-ben, nôvére
1934-ben, húga 1940-ben született.
Szülei a mai Kossuth utcában laktak, az
iskolával szemben. Ahogy Béla fogalmazott, a falu közepén laktak, így ôt mind a
felvég, mind az alvég fiatalsága „elismerte”. Az 50-es években nem érezte az
akkori hatalom megkülönböztetését értelmiségi származása miatt. Inkább szülei
erôs vallásossága okozott gondokat abban
az idôben a családnak. Emlékei szerint
nem a helyi vezetôk nézték ezt rossz
szemmel, hanem a járási és megyei orvosok. Ezekben az években egyszer jelent
meg a szürke autó a házuk elôtt. Édesapját
feljelentették tiltott abortusz mûtét vádjával. Hamarosan kiderült, hogy rosszindulatú vádaskodás áldozata lett. Egy 72 éves
hölgyet rákos betegség gyanújával utalt be
Vácra, a nôgyógyászatra. A mûtét elvégzése megtörtént. Az eset tisztázása után
édesapját nem vitték el, a letartoztatásban
levô váci nôgyógyászt hamarosan elengedték. A rosszindulatú feljelentés egyetlen
következménye az lett, hogy édesapját

megfigyelés alatt tartották ezután.
Visszaemlékezônk 1955-ben végzett a
szentendrei Ferences Gimnáziumban. Elmondása szerint származása és az egyházi
iskolai végzettsége miatt nem vették fel az
egyetemre. Autószerelôként helyezkedett
el Budapesten.
Az októberi események elôjeleit nem lehetett érezni a faluban. Voltak kuláklistára
tett családok, tiltott fegyvertartással megvádoltak, errôl a falu tudott, suttogva beszéltek ezekrôl. Az 1956-ban 19 éves
Mesterházy Bélát arra kértük, hogy az eseményeket napról napra próbálja visszaidézni. Október 23-án Pesten dolgozott.
Hallott aznap történt budapesti felvonulásról, munka után haza jött. Este a rádió
híreit hallgatta. Másnap munkába menet
csak Szentendréig jutott, a HÉV közlekedés már akadozott, nem járt. 25-én a
faluban önálló kezdeményezések voltak, a
Párthelység és a Rendôrség körül történtek mozgolódások. Emlékezete szerint
szervezett események nem történtek. 25én vagy 26-án kiszabadultak a váci börtön
foglyai. A zömében politikai elítéltek
„fegyver arzenállal” érkeztek a faluba. A
Hôsök szobra kertjébe rakták le a fegyvereket és a kézigránátokat. A falu lakosai
közül néhányan megvendégelték ôket,
civil ruhával látták el a szabadulókat. Béla
úgy gondolja, hogy az elítéltek a fegyvereiktôl a fegyverek súlya miatt szabadultak
meg, illetve nem akarták, hogy a fegyverek miatt feltûnôvé váljanak. Minél elôbb
haza akartak jutni. A lakosság a fegyvereket elhordta, ô is elvitt kíváncsiságból egy
pisztolyt. Amikor a helyzet úgy alakult, az
általa elvitt pisztolyt a hídnál eldugta. A
fegyverek használatát nem ismerték, az

elsô lövéseket egy akkori helyi rendôrrel
együtt és annak pisztolyával lôtték ki. A
lövéseket a Tanácsháza udvarán, a tanácselnök irodájából kihozott Sztálin szoborra
adták le. 26-a és 28-a körül alakult meg a
Nemzetôrség a faluban, bár a pontos elnevezésre nem emlékszik. A szervezet
vezetôje Ecsedy tiszteletes úr volt, de látta
ott a baptista Vass bácsi prédikátort, késôbb a katolikus pap is beszélt egy rendezvényen. Az idôs Budai Mihályt is Ecsedy
mellett lehetett látni. A nemzetôröknél ô
fegyvert és megkülönböztetô jelzést nem
látott. A Nemzetôrségrôl sokat nem tud,
gyerekeket nem vontak be, 19 évesen
még ôt is annak tekintették.
Tanúja volt, amikor egy falubeliekbôl és
szentendreiekbôl álló csoport a szentendrei laktanyához vonult. Onnan elôször egy
teherkocsit, majd a második alkalommal
már a felfegyverkezett csoport újabb
teherautót és fegyvereket hozott el. A gépkocsikkal a fegyvereket Budapestre vitték,
többek között a Corvin térre is. Az egyik
teherautó a faluban összegyûjtött élelmet
vitte a budapestieknek. Késôbb ezzel a jármûvel háromszor is menekülteket juttattak el Bécsbe.
November elsején a faluban a Hôsök
terén tartottak gyûlést. Az esemény az aznapi halottak napjához kapcsolódott. Béla
emlékezete szerint a temetôi istentisztelet
elôtt tartották meg a gyûlést. Ô is részt vett
többedmagával a gyûlés technikai elôkészítésében, széket hordtak ki, villanyt vezettek ki a térre a párthelységbôl. Beszédet
mondott Ecsedy esperes úr, verset mondott Dudás (Liptai) János, becenevén Tüske. Utóbbi késôbb külföldre menekült.
A falunak új vezetôséget választottak,
ennek vezetôje lett Ecsedy Aladár. Az elôzô vezetést bántódás nem érte, tette hozzá. Ecsedy tiszteletes, emlékezete szerint,
nem volt az események vezetôje, inkább
az emberek tartották annak Az új vezetôség tagjaira nem emlékszik, arra viszont
igen, hogy Debreczeni Lajos bácsi lett bírónak megválasztva. Az utca nevek megváltoztatására is úgy emlékezik, hogy hol

...és most
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ennek, hol annak jutott eszébe a változtatás igénye, ez sem szervezetten történt.
Az események változásaként azt említette
meg, hogy a katolikus iskolában újra a
régi, a maihoz képest fordított osztályzást
vezetett be Pálmai bácsi és Bors tanító
néni. Az emberek az eseményeket az utcán beszélték meg, a Szabad Európa Rádió
adásait rendszeresen hallgatták. „Az emberek féltek, magukkal voltak elfoglalva” –
jellemezte az akkori helyzetet.
A visszaemlékezést az azokban a napokban történt gyilkosság felidézésével folytattuk. A Budai kocsmába betért egy bôrkabátos férfi, aki rokonlátogatásra jött
Tahitótfaluba. A kocsmában iszogató férfiak a Himnuszt énekelték. A bôrkabátos
férfi nem vette le a kalapját az éneklés
alatt. Szót-szót követett, majd verekedés
lett a szóváltásból. A férfi verése a kocsma
elôtt is folytatódott. A megtámadott a
Duna-part felé menekült, az elkövetôk ott
is folytatták a férfi verését. Az ütlegelôk
késôbb visszatértek az áldozatukhoz és

saját nyakkendôjével megfojtották. Másnap mind a három elkövetôt elfogták, késôbb súlyos büntetést szabtak ki rájuk.
Még egy fontos epizódot emelt ki az 56os események közül. A visegrádi kôkaput
aknázták alá, azért, hogy az Esztergom
felôl jövô, Pestre tartó orosz harckocsikat
felrobbantsák. Szerencsére, tette hozzá, az
oroszok az erdôkön keresztül vonultak,
így a robbantásra nem került sor.
A forradalom után a tótfaluiak közül
Ecsedy tiszteletest hurcolták meg, de börtönbe nem került. Bélát és a Tanácsházán
lövöldözô társait az a rendôr adta fel, aki a
kezükbe adta saját pisztolyát. A kihallgatás
utáni napon ôt elengedték, Képíró Gábornak, aki nála fiatalabb volt, „kellett elvinnie a balhét”.
Hazatérve Ecsedy tiszteletes úr és Üller
András bácsi javasolták, hogy „egy idôre
tûnjön el”. Budapestre költözött albérletbe Ecsedy tiszteletes húgához.
Autószerelôként jelentkezett újra az
egyetemre. A felvételin a KISZ megbízott

összekeverte Mesterházi Lajos íróval. A felvételije sikerült, de rövidesen a névazonossági turpisság kiderült. Sárándi Imre
dékán azt javasolta neki, hogy levelezô
tagozatra jelentkezzen át, így kevésbé lesz
szem elôtt. Az Óbuda Tsz-nél helyezkedett
el. A 70-es évektôl a politikai múlt már
nem volt akkora teher. 1967-ben Szentendrére költözik feleségével. Felesége kardiológus. Ma már mindketten nyugdíjasok, felesége még hetente kétszer rendel.
Amíg a szülei éltek hazalátogatott, szülei
halála óta nem járt községünkben.
Két dolgot tart fontosnak az életben, a
szeretetet és hinni valamiben. Ezeket, a
Ferences Gimnáziumban tanult gondolatokat adja át a következô generációnak.

A hónap régi tárgya

adatokat kellett beírnia. A kézi bejegyzések
mindkét oldalon ceruzával történtek.
Az engedély jobb felsô sorában vastagon
aláhúzva megtudjuk, hogy a 140-es számú
nyomtatványt olvassuk. Alatta a következô
mondatot nyomtatták két sorban középre:
„Ezt a vágási engedélyt a vágató lakhelye szerint illetékes községi vagy városi tanács végrehajtóbizottsága állítja ki.” A második sor alatt
vonallal elválasztva található az engedély szövege. Az elsô mondata ceruzával beírt Tahitótfalu szóval kezdôdik, majd nyomtatva a következôkkel folytatódik: „község (város) tanácsának végrehajtóbizottsága.” A második sorból
megtudhatjuk, hogy a lap nyilvántartási száma
az 50-dik, sorszáma: C 217881-es. Ezután tüntették fel nagyobb betûmérettel az oldal megnevezését: „Magánháztartási sertésvágási engedély”, alatta még nagyobb betûkkel nyomtatva: „egy sertés levágására”. Az engedély
szövege a következô:
„Kovács János (név) Tfalu (község, város)
Béke 19 (utca, házszám) alatti lakosnak
engedélyt adok arra, hogy az 1951/1952 gazdasági évre 3 tagú háztartásának fogyasztása
céljára egy sertést levágjon.
A sertésvágás napja: 1951 évi Nov. hó 21
nap.
Nevezett köteles a levágott sertés után 4 kg
közfogyasztásra alkalmas, gondosan kezelt,
idegen anyagoktól mentes, olvasztott sertészsírt a vágástól számított 8 napon belül, a vágás helyén a községi zsírgyûjtônek hatósági
áron beadni.
Tfalu, 1951 évi Nov hó 23 napján”
„Tahitótfalu Tanács VB. Közellátmánya”
pecsétje van rápecsételve a dátumra.
Az igazolást „Szabó Juli” írta alá.
A következô sorból kiderül, hogy a kiállításért 1 forintot kellett fizetni.

A lap két utolsó sora vonallal van elkülönítve. A szöveg a következô: „Ha a sertés levágása nem a vágató lakhelyén történik, ezt a
vágási engedélyt a sertés levágása elôtt be kell
mutatni a vágás helyén a községi vagy városi
tanács végrehajtóbizottságának.”
Az oldal alapszíne fehér, feltehetôen a hamisítások kivédésére bonyolult biztonsági
mintázatot nyomtattak rá. A mintázat zöld színû, ugyanezzel a színnel a mintázatba az akkori állami címert és a Belkereskedelmi Minisztérium szöveget is több helyen belerejtették.
A lap másik oldalára, az igazolásra, a biztonsági mintázatot nem nyomtattak.
Az oldal tetejére perforált papírcsíkot ragasztottak, amelyre a következô szöveget
nyomtatták: „Kilógrammonként 10.-forintot
és BORS RIZS CIPÔTALP utalványt ad a
SERTÉSBÔRÉRT a Fôldmûvesszövetkezet”
A felragasztott reklámszöveg a bal oldalon
elvált a laptól, így láthatóvá vált az aláhúzott
felszólítás: „Zsírbegyûjtô állítja ki!”
A reklámszöveg alatt az átvételi jegy számát
nem töltötték ki.
Nagyobb méretû betûvel itt is kiemelték a
lap tartalmának megnevezését: „Zsírbeadási
igazolás”
Az igazolás egy mondat: „Igazolom, hogy
Kovács János Tahitótfalu-i lakos a mai napon
4- kg sertészsírt beadott.
Tahitótfalu, 1951 évi November hó 26 n.”
Szabó Viktór mint zsírbegyûjtô írta alá az
igazolást, a lakhelyének feltüntetésére szolgáló részt nem töltötte ki.
Köszönjük Horváth Lujzának és édesanyjának, hogy ezt a kortörténeti dokumentumot
megôrizték, és rendelkezésünkre bocsátották.
Az idézett részek az eredeti helyesírást
követik.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Sertésvágási engedély, zsírbeadás
igazolása
Az engedély és az igazolás egy lapon, de a
lap két oldalán elkülönítve olvasható. Az idôsebb korosztálynak ismerôs lehet ez a 10 x 13
cm-es papírlap. Sertésvágási engedélyre volt
szükség az 1950-es években, a magánháztartásban nevelt, saját célra felhasznált disznó levágásához. A levágott sertés után a tulajdonosnak zsírbeadási kötelezettsége volt, ezért
található egy lapon az engedély és az igazolás.

Az oldalak szövegét barna betûkkel elôre
nyomtatták, a kiállítónak csak a személyes

Köszönjük a beszélgetést.
Mesterházy Bélával készült beszélgetést
2006. október 28-án 18 órai kezdettel
tekinthetik meg a Népházban. Szeretettel
várunk mindenkit.
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Vitorlástúra az Adrián 2006.09.09 – 2006.09.16
avagy „A helység kapitánya”
Petôfi helységének kalapácsa, azaz kovácsa volt, Tahi tengeri vitorláshajó kapitánnyal büszkélkedhet, Koltai Edit személyében. Történt, hogy Edit kapitány barátaiból,
akik részben szerény részben semmilyen
vitorlás tudással nem rendelkeztek, kis csapatot hívott össze és levitte ôket a horvát
tengerpartra, ahol vitorláshajót béreltek és
tengerre szálltak. Most ennek a rövid történetét mesélem el a szemtanú hitelességével.
1. nap. Az 750 km-es út horvátországi szakasza szinte végig autópályán vezet, így eseménytelen de gyors az utazás. A Split melletti
Kastela vadonatúj kikötôjében vesszük át az
ELAN 431 típusú, 43 lábas vitorláshajót. A hajóról már korábban hallottunk dicsérô szavakat, késôbb a használat igazolta ezeket. Az
utazás és a hajóátvétel az egész napot igénybe
veszi, az indulást másnapra halasztjuk. A 4
kétágyas kabint a 8 fôs csapat, a hajó nappali
helyiségének ágyát kapitányunk foglalja el.
2. nap. Majdnem szélcsendben kimotorozunk Kastela Marinából. A közeli Solta sziget egyik öblében horgonyzunk le, ha nincs szél,
akkor hát fürdünk a 23 fokos tengerben… A
vitorlázást nem ismerôk kedvéért megemlíteném a szél fontosságát, ami ha nem fúj, a hajó
nem megy, ha mégis haladni akarunk, akkor a
hajó motorját kell beindítani, ami rázkódik,
büdös, gázolajat fogyaszt stb. Tehát inkább
türelmesen várjuk a szelet. Az Adria addig is
nyújt élményeket, például a víz alatt. Egy egyszerû búvárszemüveg és pipa segítségével
olyan világot láthatunk, ami az édesvizekben
nem létezik. A figyelmes szemlélô növénynek
látszó állatokat és állatnak látszó növényeket
fedezhet fel, találhat sokféle csigaházat, akár
albérlô rákokkal, tengeri sünt, ugorkát, csillagot, medúzát, alatta kishalak csapatával, amelyek életközösséget alkotnak, és halak elképesztôen színes sokaságát. A sós vízben könynyû úszni, csak lebegni kell és nézelôdni.
Délutánra feltámad a szél, a kellemes, barátságos misztrál formájában. Vitorlát bontva a
közeli Sveti Klement szigetcsoport felé
vesszük az irányt. Alkonyatra itt egy csendes
öblöt keresünk, ahol horgonyon tölthetjük az
éjszakát. A fedélzeti rádió idôjárás jelentését
kapitányunk mindig figyeli és a várható szélirány ismertében tudjuk eldönteni, hogy melyik öböl lesz széltôl védve. Egyébként az idôjóslatok rendre nem jönnek be. Levelibékával
többre mentünk volna. Egy kis búvárkodás,
majd vacsora zárja a napot. A hajón a jól felszerelt konyha teljes komfortját élvezzünk.
3. nap. Délelôtt továbbhajózunk Vis sziget
felé. A délkeleti misztrál ma is megkímél minket a motorozástól. Vis városka kikötôje zsúfolásig tele, így a vele egybeépült Kut kikötôjében próbálkozunk. Itt bôven van hely, pedig
csak pár száz méter a távolság Vistôl. A kikö-

tést itt muring segíti, ez egy víz alatti kötél,
ami a kikötô parttól 2-3 hajóhossznyira le van
rögzítve a tengerfenékhez, a vége a parton egy
karikához van kötve, az egész kötél laza. Ezt
csáklyával a hajó végénél fel lehet szedni,
majd elôre sétálva a hajón az orrbikához leköthetô, így rögzül a hajó orra. Hátul a hajót két
irányban a parthoz kell kötni. Kut és Vis barátságos kis halászfaluk, girbe-gurba szûk,
mediterrán utcácskákkal, a parton pálmafákkal. A hangulat vidékies: a parti pékboltban
dolgozó eladó kislány, ha nem jön vevô kishalfogó hálóval halat próbál fogni a kóbor macskáknak, akik halászhajó közeledtére a parton
gyülekeznek. Nincs elôre kitervelt útvonalunk, arra megyünk amerre kedvünk tartja és
a szél is úgy akarja, vagy addig idôzünk egy
helyen, míg el nem unjuk. Kut kikötôje
kellemes, este a szél is aludni tér, a misztrál
már csak ilyen. Maradunk éjszakára.
4. nap. Kihajózunk Kutból keleti irányba,
úticélunk ezúttal a Hvar alatti Scedro lakatlan
szigete. Edit kapitány ismeri a környék minden
kikötésre alkalmas öblét, itt is biztosra megyünk. Aki úgy véli, hogy egy több órás hajóút
unalmas lehet, az bizony nagyot téved. Útközben a vitrolázásban gyakorlatlan csapattagokat
tanítgatják a tapasztaltabbak, a nyílt tengeren
gyakorolhatják a manôverezést, mindenki
kipróbálhatja a vitorlás vezetését, megtanulhatják azt az öt-tíz kötélcsomó megkötését
amire a vitorlázónak feltétlenül szüksége van.
A jó, nyárias idô még kitart, a „szálláshelyünkre” érkezve fürdés, búvárkodás a program. A partra kiúszva a tenger marta sziklák
között órákig elbóklászunk kincsek után kutatva. Több helyen hegyikristályt találunk, a sziklák fölötti talajon fenyôféléket, rozmaringot és
különbözô fûszernövényeket, amelyek illata a
szigetek közelében már a tengeren érezhetô.
Valaki kitalálja, hogy süssünk palacsintát. Az
ötlet elég szokatlan de a palacsinta népszerû
étel, végül Edit kapitány vállalkozik a palacsintasütésre, de csak akkor ha ez titokban marad.
(Az errôl készült képeket késôbb az interneten publikáljuk…)
5. nap. Irány Korcula! Csakhogy a szél keleties, elôször kreutzolunk (szél irányába
vitorlázás cikk-cakkban), majd motorozunk a
széllel szemben. Plocice kis világítótorony szigete mellett elhaladva közelítünk a Peljesac
félszigetet és Korcula szigetét elválasztó szoros bejárata felé. Meleg van. A Peljesac félsziget végén védett öblöt találunk, itt megállunk fürdeni, enni, inni, búvárkodni. Minden
öböl egy kicsit más mint a többi, másfajta
sünök, másfajta halak népesítik be, attól függôen, milyen életfeltételek kedveznek ennek
vagy annak a fajnak. Itt kevesebb a tengeri
sün, viszont máshol még nem látott halfajokra
bukkanunk.

A Peljesaci csatornában a keleti szél szembe
fúj, ráadásul itt mindig 2 fokkal erôsebb a szél
a fúvóka hatás miatt. Kreutzolunk szorgalmasan, a hajó remekül fut, a csapat már egyre
gyakorlottabb, de Korcula városa elôtt motorozunk. Egy hatalmas tengerjáró hajó megelôz
minket, mintha állnánk. A város nyugati oldalán, a közkikötôben orrhorgony és hátsó kötelek segítségével kikötünk. A kicsi városkát hamar bejárjuk, mire lemegy a nap a hajónál találkozunk. Úgy döntünk nem maradunk a
zajos kikötôben, inkább a közeli Kneza öblöt
(népszerû horgonyzó hely) választjuk éjszakára. Edit kapitány ismeri a helyet, a tengerfenék mélységét és milyenségét.
6. nap. Erôsödik a szél. Az elôzô napi út fordítottja áll elôttünk, Scedro irányába kell nyugat felé hajózni. Csak egy hetes a túránk, ezért
nyugati, majd északi irányok lesznek a jellemzôek a továbbiakban. Hátszéllel 6-7 csomós
sebességgel vitorlázunk, hátszélvitorlánk
nincs, így a pillangózás biztosítja leghatékonyabb haladást. Ez hátszélben az orrvitorla és
a nagyvitorla ellentétes oldalra engedésével
történik, így a két vitorla egymást nem zavarva szelet foghat. Scedro szigetén ismét kikötünk egy rövid fürdés és ebéd erejéig. A szél
tovább erôsödik, a horgony szántani kezd.
Még alkonyat elôtt Hvar sziget védettebb,
északi oldalát szeretnénk elérni. Ismét hátszelezünk, ezúttal egy genuával (nagyméretû
orrvitorla), majd azt is félig betekerjük. A hullámzás erôsödik, a hátszeles menet nem stabilizálja a hajót. Szerencsére a 6. napon már mindenki hozzászokott a tengerhez (a tahisi
lakosoknak ez meg se kottyan, ôk a Szentendrei út hullámain edzôdtek!). Hvar városa
alá érve a tenger nyugodtabb, hála a szemközti
Sv. Klement szigeteknek. Megkerülve a Pelegrin fokot 7-8-as szélben erôsen reffelt (kurtított) vitorlákkal elérjük a Duga nevû védettnek látszó öblöt. Az öböl elég szûk, a végében
a parthoz kötve két katamarán, az öböl
közepén egy vitorlás horgonyon áll. Mögé
horgonyzunk mi is. A szél az öböl felôl fúj. Ez
nem jó, mert ha szántani kezd a horgonyunk,
a mélyülô vízben egyre kevésbé fog megakadni. Mindegy, ez van, Edit kapitány szokásához
híven kint alszik a fedélzeten. Azt kéri, ha a
motort beindítja, akkor néhányan menjünk fel
segíteni. Alig hogy lefekszünk aludni, halljuk a
motort, fel a fedélzetre, a hajónk már jócskán
kiszántott, felhúzzuk a horgonyt, vissza az
öbölbe, újra horgonyzás, a harmadik próbálkozásra végre fog a horgony. Egy óra múlva
ugyanez lejátszódik. A következô megszántás
már hamarabb történik. Ekkor egyik csapattag, aki nem kopogtat a szomszédba egy kis
leleményességért, kitalálja, hogy akasszuk a
horgony fölé a farhorgonyt is, így a súly is
nagyobb és a lánc is jobban fekszik a tengerfenéken. Az ötlet beválik, hajnalig nincs is
gond. A szél továbbra is 8-as körüli erôsségû.
7. nap. Hajnalban kialvatlanul ébred a csapat, a hajó ismét csúszik kifelé az öbölbôl.

2006. SZEPTEMBER

Tahitótfalu

9

Községi Tájékoztató
Elhatározzuk, hogy indulunk. Az erôs szélben,
hullámzásban a Brac szigeti Milnát szeretnénk
elérni. Ott tankolnunk is kell, mert Kastelán
nincs gázolajkút és megtankolva kell leadni a
hajót. Remek szélben, jó sebességgel, vidáman vitorlázunk Milnáig. Milna egy hosszú
öböl végén épült kis halászfalu, kettéágazó
kikötôvel. Könnyû megtalálni a vitorláskikötôt, mert pontosan a templom torony elôtt
van. A kútnál sok hajó várakozik, ezért kikötünk és késôbb elintézzük az üzemanyag feltöltést. Milna is tipikus halászfalu, azaz inkább
csak volt, most már láthatóan az idegenforgalomi szolgáltatásból él a lakosság. A templo-

mát meglátogatjuk, a helyi énekkar próbájába
hallgathatunk bele. Elered az esô, kis városnézésre is vállalkozunk, nem vagyunk cukorból. Még alkonyat elôtt a tankolást is sikerül
sorban állás nélkül elintézni. Másnap reggel
korán kell indulni, 9 óráig a hajót le kell adni.
8.nap. Az idô rosszabbra fordul, a szél már
inkább bórának mondható, esik az esô. A parti
hegyek homlokára csúszik felhôsapkájuk, a
lezúduló szelet követve. Az út kb. másfél óra,
de inkább rátartással már 6-kor elindulunk.
Kastelába érve az esô eláll. Nincs hideg, de
nem süt a nap. A hajót rendben átadjuk.
Indulunk haza….
Csôre László

Egészségünkért, avagy a masszázs jótékony hatása, különös
tekintettel a gyógymasszázsra
A masszázs a legrégibb gyógymódok
közé tartozik. Ôsi, ösztönös mûvelet
melynek Afrikában és Indiában mágikus
erôt tulajdonítottak. Egyiptomi, kínai,
valamint más népek leírásaiban is találhatunk rá utalásokat. A görögök és rómaiak
elôszeretettel alkalmazták fürdôkúráik
kiegészítéseként. A középkorban a vallások széleskörû elterjedése a túlvilági életre
helyezte a hangsúlyt, a test karbantartása
háttérbe szorult. A modern orvostudomány
számára az ezernyolcszázas években egy
svéd vívómester „fedezte fel” újra. Beépült
az egyéb fiziotherápiás (természet által
kínált) gyógymódok közé, de önállóan is
megállja helyét. Élettani hatását- az izmokban, vér- és nyirokkeringésben, idegrendszerben- a módszeresen rendezett és
adagolt erejû masszázsfogásokkal kiváltott
mechanikai ingerek révén éri el. Egyes
különleges gyógymasszázs formákkal, mint
a kötôszöveti- és a szegmentmasszázzsal
belsô szerveinkre is lehet hatást gyakorolni.
A gyógymasszôrök hónapokig foglalkoznak anatómiával, belgyógyászattal, reumatológiával, ortopédiával és még hosszasan
sorolhatnám a tantárgyak sokaságát, melyet
el kell sajátítaniuk mielôtt elkezdhetik
munkájukat. Mindezt orvosok oktatják,
felügyelik elômenetelüket, végül komoly
vizsgát kell tenniük, mintegy tíz tantárgyból és gyakorlatból is.
A masszázs javallatai:
– az izomzat erejének, anyagcseréjének,
rugalmasságának fokozására
– mozgásszervi megbetegedések
– degeneratív elváltozások, melyeknél az
izomzat erejét kell növelni
– izomfájdalmak (myalgiák) kezelésére
– ödémák (vizenyôk) felszívódásának elôsegítése
– vérkeringési zavarokban
– fájdalomcsillapító hatás érhetô még el
például: fejfájás, derékfájás, isiász, lúdtalp esetén is

– valamint általánosan elmondható regeneráló, immunerôsítô, feszültségoldó, közérzetjavító hatása
A masszázs ellenjavallatai:
(Bármennyire furcsának tûnik, de mint
minden kezelésnek ennek is vannak és
komolyan kell venni ôket!)
– lázas és fertôzô betegségek
– heveny izületi- és csontvelô gyulladások
– TBC
– daganat
– vérzékenység
– egyes bôrbetegségek
– bizonyos pszichiátriai betegségek
– trombózis illetve a vénák gyulladása
– terhesség és a menstruáció elsô három napja
Egyedné Dengelegi Judit
gyógymasszôr
(Aki bôvebben
érdeklôdik a téma iránt, megtalál a
06/30/413/1307-es telefononszámon.)

Értesítjük, hogy
2006. október 1-jén megnyílt
Dunabogdányban az
ÉLET ERÔ HÁZ!
Csodálatos helyen, csendes, meghitt
környezetben található egy gyönyörûen
felújított tornácos parasztház.
Egészséges életmódról, reform táplálkozásról szóló elôadások, tanfolyamok,
jóga; homeopátiás kezelés, elôadások;
íriszdiagnosztika és gerinckorrekció;
nyirok-test-talpmasszázs; gyógymasszázsok; kozmetika; hastánc; Agykontroll tanfolyam gyerekeknek; Bay Éva a népszerû
Tv bemondónô Attitûd Átváltoztatjuk tanfolyamán várjuk kedves érdeklôdôinket.
2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 110.
(11-es úton). Érdeklôdni lehet: 26 390193, 06-70-231-4302

Focihírek
Remek rajt, majd hullámvölgy
Csapatunk jól kezdett a bajnokságban három gyôzelemmel és egy vereséggel, többször is a 3. helyen ált a tabellán. Ezután két
balszerencsés mérkôzésen kikaptunk és
visszacsúsztunk a középmezônybe.
Az eddigi mérkôzések:
IKLAD–TAHITÓTFALU 1-2 (0-1)
Gól: Váradi Cs., Szedlacsek B.
Sima gyôzelem egy kiesôjelölt otthonában.
TAHITÓTFALU-PERBÁL 2-3 (1-1)
Gól: Batári Cs., Váradi Cs.
Megérdemelt vereség, miután kilenc gólhelyzetünket hagytuk ki.
PILISCSABA-TAHITÓTFALU 2-4 (1-1)
Gól: Simai G.(2), Váradi Cs., Szedlacsek B.
Remek játék a megye I-bôl most kiesett csapat
otthonában.
TAHITÓTFALU-KISNÉMEDI 4-0 (2-0)
Gól: Farkas K., Váradi Cs., Czifferi T., Batári Cs.
Osztálykülönbség volt a két csapat között.
POMÁZ-TAHITÓTFALU 2-0 (1-0)
Az elsô 20 percben három helyzetünk maradt
ki, ez késôbb megbosszulta magát, hozzáteszem, hogy a meccset olyan bíró vezette, akit
hivatalosan kikértünk…
TAHITÓTFALU-PÜSPÖKHATVAN 2-4 (0-2)
Gól: Czifferi T., Szedlacsek B.
Góljainkat óriási egyéni hibák elôzték meg,
ugyanakkor több mint 10 gólhelyzet maradt
ki… Nehéz folytatás elé nézünk, mivel a legerôsebb megyei II. o. csoport a miénk, ráadásul a sorsolásunk sem kedvezô, de úgy vélem a
középmezônyben tagságunkat tartani tudjuk.
Az ôsszel tartalékcsapatot is indítottunk a körzeti bajnokságban. Erre azért volt szükség,
hogy valamennyi játékosunk játéklehetôséghez jusson, bármikor bevethetôek legyenek a
megyei csapatban, másrészt nem szerettük
volna ha elmaradoznának a csapatunktól. A társaság nagyszerûen kezdett, a körzeti bajnokságban a 4. forduló után az 1. helyen áll.
Eredményeink:
SZENTENDRE-TAHITÓTFALU II.
2-1
TAHITÓTFALU II.-SOLYMÁR
7-1
TAHITÓTFALU II.-SZIGETMONOSTOR 5-0
TAHITÓTFALU II.-TINNYE
6-3
A csapat edzôje Petroff György.
Szólnunk kell itt az ificsapatunkról is, mely csapat most már a „sajátunk”, mivel átigazoltuk a Dunakanyar SE-tôl. Tagjainak fele tahitótfalui illetôségû. Ôk elômérkôzést játszanak a „nagycsapat”
elôtt, mérlegük remek: 4 gyôzelem, 2 vereség, és
az elôkelô 4. helyen állnak. Edzôjük Vas János.
A serdülô csapat két mérkôzésbôl két gyôzelemmel nyitott! Dunabogdányban 6-3-ra,
itthon a Biatorbágy ellen 5-3-ra gyôzött. Ezt a
csapatot a Dunakanyar SE biztosítja, tagjai
között ugyancsak több helyi fiatal is található.
Edzôjük Czifferi Tamás.
Valamennyi utánpótlás- és felnôtt játékosunknak további sok sikert kívánok!
Turóczi Csaba vezetôedzô
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Anyatej Világnapja 2006
Kedves kismamák, édesapák, babák!
Sok szeretettel köszöntünk minden jelenlévôt a Védônôi Szolgálat nevében az
Anyatej Világnapján Tahitótfaluban.
E hagyományteremtô elhatározás 1993ban született. A WHO és az UNICEF 1993at az anyatej világévének nyilvánította –
kimondta: „gyermeknek joga van az
egészséges táplálkozáshoz, a szoptatáshoz”
Fontos, hogy az édesanya megkapja az
ehhez szükséges ismereteket, módszert és
segítséget.
A védônôk nyitottak voltak a megszo-

kottól eltérô elvek befogadására és több
évi stagnálás után emelkedni kezdett a
szoptatott csecsemôk aránya.
Az elért eredmény mögött hihetetlen kitartás van, a siker azért kiemelkedô, mert
olyan társadalomban, gazdasági környezetben élünk, ahol semmi sem mûködik
érdek nélkül.
Ugyanakkor az új kihívások fejlôdésre
ösztönzôek, ugyanis az „Embert egyenként és csoportosan a maga igazáról felvilágosítani a legnehezebb feladatok közé
tartozik.”
Az anyatej pótolhatatlanságának egyre
nagyobb a tudományos érvanyaga.

Októberi programok
JUDO ÉS KUNG-FU tanfolyam indul
TAHITÓTFALUBAN (térítésmentesen) a
SPORTCSARNOKBAN, heti két alkalommal 2006. szeptemberétôl.
Jelentkezés: Rácz Gábor oktatónál a
helyszínen!
Idôpontja: 2006. szept. 18. hétfôn 15.3016.30, 2006. szept. 20.szerda 16.30-17.30
Minden hétfôn 18:00-tól nyugdíjas klub
a népházban. Örömmel várjuk új tagok
jelentkezését!
Október 8. kirándulás Hollókôre az
Ôszirózsa nyugdíjas klubbal!
Részvételi díj: 2500 Ft
Jelentkezés: Katonáné, Áginál
18:30 – 20:30-ig
Tel: 385-774
Minden kedden egészségmegôrzô
gyógytorna a Népházban 17:30-18:30
2006. október 14-én a Népházban. Baba-,
gyermek- és felnôtt RUHABÖRZE
Október 23 Nemzeti ünnep!

Szavalóverseny – október 13.
KISOROSZI, PÓCSMEGYERI, SZIGETMONOSTORI ÉS A TAHITÓTFALU ÖNKORMÁNYZAT
Jüsztl István pócsmegyeri önkormányzati
képviselô kezdeményezésére
AZ 1956-os FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 50. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE A SZENTENDREI-SZIGET
TELEPÜLÉSEI SZÁMÁRA
SZAVALÓVERSENYT
rendez
2006. október 13-án 18:00-kor

Magasztalni kell az anyát
Kinek szeretete nem ismer határt
Kinek emlôin nevelkedik
az egész világ…
Védônôi Szolgálat

Helyszín: Tahitótfalu Népház
A versenyre XX. századi költôk (lehetôség
szerint aktuális) verseivel lehet jelentkezni, két kategóriában: ifjúsági (18 éves
korig), illetve felnôtt kategóriában.
Az elsô három helyezet pénzjutalomban
részesül. Jelentkezési határidô: 2006.
október 6-án 12:00-ig
A verseny fôvédnöke: Szabó Gyula a Nemzet Színésze, védnöke Jüsztl István
Jelentkezés: Mengyi Gábor mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/685-9914

Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2007
Tahitótfalu Község Önkormányzata az
esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetû, szociálisan rászoruló fiatalok
számára is elérhetôvé kívánja tenni a felsôoktatásban való részvételt, ezért pályázatot hirdet a jelenlegi felsôoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók
(„B” típusú pályázat) számára.

Október 28. 10:00-kor Nefelejcs bábszínház elôadása: ”Csiga-biga”

„A” típusú pályázat: A pályázatra azok az
önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális
helyzetû felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik államilag támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

15:00-kor TETA (Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány) hagyományôrzô kör filmvetítése Beszélgetés az
1956-os Tótfalusi eseményekrôl Mesterházi Bélával.

„B” típusú pályázat: A pályázatra azok az
önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális
helyzetû fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2006/2007. tanévben utolsó éves,

– 17:00-kor ünnepélyes szoboravatás és
koszorúzás a sportcsarnok mellett
– 17:30 sportcsarnokban iskolások ünnepi mûsora és koncert
– megemlékezés és koszorúzás a hôsök
terén valamint Tildy emléktáblánál

A szoptatás nehéz, az anyai szervezetet
igénybevevô feladat, de az anyaság legszebb, bensôséges idôszaka.
Az anyatej a létezô legtökéletesebb
táplálék. Az anyatej „lelki méz” – étel is,
ital is, megnyugtatja a csecsemôt.
Külön tisztelettel köszöntjük azokat a
szoptató és anyatejet adó édesanyákat,
akik anyatejet adtak az arra rászorulóknak,
vagy 1 éven túl is szoptatták gyermeküket.

érettségi elôtt álló középiskolások;
vagy
b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2007/2008. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében államilag
támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2007-ben elôször
nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2007/2008. tanévben ténylegesen megkezdik.
Benyújtási határidô: 2006. november 2.
Elbírálás: 2006. november 30-ig.
Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetôtábláján megtekinthetô
és a szükséges nyomtatvánnyal együtt a
Titkárságon igényelhetô.
Internet cím: www.bursa.hu
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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

TE

Ô

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

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…

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
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

BAUER UTAZÁSI IRODA
REPÜLÔJEGY FOGLALÁS
FAPADOS JÁRATOKRA IS!
Külföldi és belföldi utazások • Tengerparti nyaralások • Síutak

LAST MINUTE AJÁNLATOK!
Több mint 50 utazásszervezô iroda ajánlata
egy helyen.
2025 Visegrád, Fô u. 46.
(A templomtól 20 m, a Korona Galéria mellett.)
Tel: 26/397-127, Eng. sz.: R-1772/98
www.bauerreisen.hu

Tahitótfalu
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VASTELEP

Dunakanyar-Szerelvény
VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY
SZERELVÉNY SZAKÜZLET

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

ahol szaktanácsadással, tervezéssel, kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

Tahi, Visegrádi út 52. (11-es fôút)
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)
9 860 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 800 hosszú (KORAD)
12 981 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1000 hosszú (KORAD)
16 098 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1200 hosszú (KORAD)
18 255 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
17 854 Ft
Ötrétegû csô 16x2,0 (fûtésre, vízre)
220 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
118 703 Ft
Kombi kazán 24 kW parapetes, fali / Saunier Duval Renova
147 312 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT 240-3XEPRO
152 725 Ft
PVC csatorna csô NÁ 110 / 2fm
913 Ft
KPE gázcsô NÁ 32
206 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

MIHALIK DÉNES
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.

DORCA KFT.
Épülettervezés, kivitelezés
Cím: 2021 Tahitótfalu,
Tamási Áron utca 1/B.
Telefon/fax:
06-26-585-170, 585-171,
06-20-960-4288
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Vállalkozók, kereskedelemben
dolgozók figyelem!
Szakképesítô tanfolyamok Tahitótfaluban
A Kereskedelmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok változása kötelezôvé tette a kereskedelmi és vendéglátó munkakörben dolgozók
számára a szakképesítést!
Az OKJ megváltozott!
A KISOSZ Pest megyei Szervezete, mint
akkreditált oktatási intézmény, lehetôséget
kínál a szakképesítéssel nem rendelkezôk
részére a szükséges szakképesítés
megszerzéséhez, a régi feltételek
szerint utolsó alkalommal!
2006. októberi indítással az alábbi
szakmákban indítunk tanfolyamot
Tahitótfaluban:
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
Leányfalun a strand területén büfé eladó! Telefon: 06-20-473-6102
A Vöröskereszt véradást szervez 2006. október 18-án, szerdán
12,00 órától 16,00 óráig Tahitótfaluban a Népházban. (Bajcsy-Zs. u. 2.)
Személy és Vagyonôr bizonyítvány 8 hét alatt!
Személy és Vagyonôr tanfolyam indul Tahitótfaluban a Béke úti
általános iskolában. Tanfolyam díja: 30.000,-Ft + vizsgadíj, részletfizetési lehetôség!! Érdeklôdni: 06-70/3122699
KOLIBRI Kutya-macska, díszállateledel
Minden hónapban más-más akciós termékek
- kutya-macska szárazeledelek, konzervek
- díszhal-kisállateledelek, kalitkák, oduk, hörcsögházak
- sok egyéb kiegészítôkkel várja kedves vevôit a KOLIBRI kereskedés
Tahi, Szabadság téri parkolóban
Szombatonként 9-11 óráig Rácz Andrásné vállalja szôrme, és bôráru
készítését, javítását, átszabását, festést, tisztítást. Hôsök tere –
TOPÁN cipôbolt

Felhívás!
Visegrád Város Jegyzôje jogerôs és végrehajtható határozatával
Dunabogdányban egy engedély nélkül felépített lakóépület bontását
rendelte el. A bontás végrehajtásához vállalkozókat keres. Érdeklôdni lehet a 06-26-391025, vagy faxon a 26-391070 számon lehet.

- Kereskedô vállalkozó
- Vendéglátó vállalkozó
- ABC eladó
- Tüzelô és építôanyag kereskedô
Tanfolyami foglalkozások
hetente két alkalommal.
A tanfolyam helyszíne: Tahitótfalu,
Szabadság u. 15.
(Kék Duna Szövetkezet)
A tanfolyam költsége: 90.000,- Ft, melyet vállalkozók költségként elszámolhatnak, magánszemélyek- vagy közvetlen hozzátartozójuk a 2006. évben befizetett díj 30%-át SZJA-ból
visszaigényelhetik!
Részletfizetési kedvezményt adunk minden
képzésben résztvevônek!
Jelentkezés és bôvebb információ
a fenti címen, vagy a
06-1-208-5495 sz. telefonon, faxon, vagy a
kisoszpm@t-online e-mail címen

Tahitótfalu
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Községi Tájékoztató

Kalendárium – Október
Mindszent hava – Skorpió hava

Tisztelt olvasóink! Helyhiány miatt kimaradt a Közhasznú adatok c. rovatunk. A legutóbbi kiadásunk
óta megváltozott Dr. Magyar Gábor telefonszáma.
Ezentúl a 06-70-331-6091-es számon érhetô el.
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.

Október 9. Dénes A tél rámutató napja,
esôje sáros telet jósol.
Október 16. Gál A makkérés kezdô – és a
halászat befejezô napja. Gyöngyösön, ha a
tölgyfák sok makkot hullatnak, hideg és
hosszú tél lesz. Van ahol e héten nem vetnek búzát, mert megüszkösödne.
Október 20. Vendel Szent Vendel
remetévé, majd pásztorrá lett ír királyfi
ünnepe. A pásztorok védôszentje. Hogy

állatvész ne üssön ki, hajdan a gazdák
délelôtt nem fogtak be.
Október 20. Orsolya A káposzta betakarításának kedzô napja.
Október 28. Simon, Júdás A tél kezdô
napja. Göcsejben aszerint, hogy északi,
keleti vagy déli szél fúj, a tél eleje, közepe
vagy a vége lesz erôsebb. A marhabehajtás
végsô napja, juhászfizetô- és fogadónap.

Könyvajánló

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 Szentendreiszigetrôl, 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 Szentendrei-szigeten. Kiadó: Szentendrei Könyvklub
Kereskedelmi ára: 2 500 Ft.
Szabó Judit

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

Számítógépszerviz
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...
Eseti vagy szerzôdéses
formában.
Helyszíni kiszállással is.

Baba-, gyermek- és felnôttRUHA BÖRZE
2006. OKTÓBER 14-ÉN
szombat délután 1400 és 1700 óra között
Tahitótfalu Népházban
(Bajcsy Zsilinszky utca, Tornacsarnok
mellett)
immár hetedik éve kerül megrendezésre

a
Baba-, gyermek- és felnöttRUHA BÖRZE.
Itt szeretnénk helyet biztosítani a használt, de még jó állapotban lévô ruhák,
cipôk, játékok, gyermek-használati tárgyak árusítására-vásárlására, börzéjére.
Már nem ÚJDONSÁG:
Vállaljuk a karitatív célokra szánt, még
használható állapotban lévô ruhanemûk,
játékok begyûjtését, melyeket szét kívánunk osztani a rászorulók közt.
Várjuk az eladni- és vásárolni
szándékozókat egyaránt.
Az adományként begyûjtött ruhanemûkbôl helyben, a börze utolsó félórájában,
1630–1700 óra között lehet válogatni, és
térítésmentesen hazavinni.

Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
VÍZ, GÁZ, FÛTÉS, SZERELVÉNYBOLT
Tahitótfalu, (bent a szigeten) Szabadság út 15. (Kék Duna Szövetkezet udvarán, váci rév felé) és
Üröm, Ürömi út 30/C. Hívjon: telefon, fax: 26-386-721, 26-350-997, 06-30-9515-484
Nyitva tartás: h-p.: 730-1700, szo.: 730-1200

AKCIÓINK:
- Teka gránit mosogatók, csapteleppel 39.900 Ft-tól 56.900 Ft-ig, ajándék Teka
Clean tisztítószerrel !
- Teka szettek (beépíthetô sütô és fôzôlap): lista -22% (európai gyártású)
- Akciós Teka páraelszívók, 20.000Ft – 536 m3/óra, mosogatógépek – augusztus
15-tôl Teka áremelés
- Cata és Falmec páraelszívók (páraelszívókban csúcs minôség)
- Gorenje készülékek teljes választéka (hûtôszekrények stb.)
- Zucchetti csaptelepek teljes körû 5 éves garancia helyszíni szervizeléssel,
- RAVAK (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak) 10% kedvezmény
- Baxi-Main turbós kombi 24kW fali cirkó 138.000,- Vaillant Pro kombi turbós 24 kW 178.000,- Vegyestüzelésû kazánok: Viadrus és Celsius
- Kivitelezôt keres? Segítünk!
Áruhitel: Magyar Cetelem. Fizetés bankkártyával is.

