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Nyílvesszô
Bocskai István
A múlt nyomában...
Advent Tahitótfalun 2006.
Iskolatörténeti kiállítás
Godolatok egy útépítés
kapcsán
Szilveszteri vidám oldal
Öröm és remény...

A magyar nép zivataros
századaiból
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bôséggel,
Nyújts feléje védô kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendôt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendôt!
Ôseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád hôs magzatjai
Felvirágozának.

2007. januári programok

1630–1730-ig. Helyszín: Tahitótfalu Sportcsarnok

2007. január 6-án a Vox Insuale Sziget Hangja Közhasznú Egyesület énekkari találkozója a Református templomban.

2007. január 8-tól kosárlabda! Mindenkit sok
szeretettel várunk kosárlabdázásra, a tahitótfalui
tornacsarnokban, minden hétfôn 1800–1900 -ig! A
terem bérlési díja 3500 Ft, amely összeg a sportolók között arányosan elosztható. Váltócipô
kötelezô!!! Információ: Mengyi Gábor.
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Önkormányzati
hírek

Folytatás a 2. oldalon

Judo és kung-fu tanfolyam TAHITÓTFALUBAN (térítésmentesen) a SPORTCSARNOKBAN, heti két alkalommal 2007. január 8-tól
folytatódik! Jelentkezés: Rácz Gábor oktatónál a helyszínen! Hétfôn 1530–1630-ig, szerdán
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2007. január 12-én 1700-kor tûzgyújtás és
Folytatás a 2. oldalon

A Megyei Területfejlesztési Tanácstól iskola bôvítésre elnyert 10 millió Ft támogatás felhasználása idején az ÁFA 25 %-ról 20 %-ra változott. Önkormányzatunk kérvényezte, hogy
a különbözet maradjon a támogatás része. A
Tanács a felhasználást támogatásként engedélyezte.
Az AVOP pályázaton nyert támogatásból
épült mezôgazdasági út pályázati eljárása befejezôdött, a 39,6 millió Ft megérkezett. Az
eljárás befejezéséhez szükséges könyvszakértôi feladatot Szalai Levente Gézáné végezte
el társadalmi munkaként. Munkáját ezúton is
köszönjük!
Folytatás a 2. oldalon

Boldog, sikerekben gazdag új évet kíván
minden kedves olvasónak az önkormányzat
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Kölcsey Ferenc:

Himnusz

Halálhörgés, siralom
Zajlik már helyettek.
S ah, szabadság nem virúl
A holtnak vérébôl,
Kínzó rabság könnye hull
Árvánk hô szemébôl!

Folytatás az 1. oldalról
Értünk Kunság mezein
Ért kalászt lengettél,
Tokaj szôlôvesszein
Nektárt csepegtettél.
Zászlónk gyakran plántálád
Vad török sáncára,
S nyögte Mátyás bús hadát
Bécsnek büszke vára.

Szánd meg Isten a magyart
Kit vészek hányának,
Nyújts feléje védô kart
Tengerén kínjának.
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendôt,
Megbünhödte már e nép
A multat s jövendôt!
Cseke, 1823. január 22.

Hajh, de bûneink miatt
Gyúlt harag kebledben,
S elsújtád villámidat
Dörgô fellegedben,
Most rabló mongol nyilát
Zúgattad felettünk,
Majd töröktôl rabigát
Vállainkra vettünk.
Hányszor zengett ajkain
Ozman vad népének
Vert hadunk csonthalmain
Gyôzedelmi ének!
Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
S lettél magzatod miatt
Magzatod hamvvedre!
Bújt az üldözött s felé
Kard nyúl barlangjában,
Szerte nézett s nem lelé
Honját a hazában,
Bércre hág és völgybe száll,
Bú s kétség mellette,
Vérözön lábainál,
S lángtenger fölette.
Vár állott, most kôhalom,
Kedv s öröm röpkedtek,

Kölcsey Ferenc 1823-ban január 22-én fejezte be a Himnusz megírását. Erre az eseményre
emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
A vers diadalútja csak hat évvel a megírása
után kezdôdhetett el, a közvélemény ugyanis
csak az 1829-es Aurora évkönyvben, majd
Kölcsey három évvel késôbb megjelent verseskötetében találkozhatott vele. Ekkor azonban hatalmas népszerûségre tett szert, gyakran szavalták – sôt már énekelték is, különféle
dallamokra, de egyik sem volt képes zeneileg
méltóképpen kidomborítani a már akkor is
„nemzeti ének”-ként számon tartott költemény erényeit. Ezért aztán 1844-ben pályázatot írtak ki a megzenésítésére, amit – közvetlenül a Hunyadi László címû opera óriási sikert
hozó bemutatóját követôen – a Nemzeti Színház karnagya, Erkel Ferenc nyert el. Az eredmény ismert: a dallam még most, százhetvennégy évvel a keletkezése után is itt cseng a
fülünkben.
Kölcsey Ferenc költeménye, magyarságunk
öntudatának, önismeretének forrása, elsôszámú nemzeti imádságunk.
M. G.

2007. januári programok

delôintézet között az iskola hátsó kapujához).

Folytatás az 1. oldalról
megemlékezés a Doni-katasztrófa áldozatairól. Helyszín: Református temetô

2007. január 15–21-ig Vox Insuale Sziget
Hangja Közhasznú Egyesület énekkari szereplése az ökumenikus imahéten.
Helszín: Református templom

2007. január 13-án elôadássorozat veszi kezdetét kis és nagy gyermekeket nevelô szülôknek, nagyszülôknek Szülô-suli címmel!
Téma: a szülôk házaspár kapcsolatának pedagógiai jelentôsége
Elôadó: Szarka Miklós, lelkész, pszichológus,
Bethesda Gyermekkorház Házas- és Családsegítô Szolgálat vezetôje
Idôpont: szombat, délelôtt 10-tôl kb. 1215-ig
Helyszín: Szentendrén a Szent András Iskola
ebédlôje (Bejárat hátulról: a Bükkös-patak felôl, a telefonfülkénél kell bemenni a két ren-

2007. január 27-én „Disznótoros”
Helyszín: Tahitótfalu Bodor Major (a program
minimum 50 fô részvételével indul)
Kezdés: délelôtt 10 órakor!
Részvételi ár: 5800 HUF/fô / 23 Euro
Gyermekkedvezmény: 6 éves korig ingyenes
Bôvebb infó: www.bodormajor.hu
2007. január 27-én a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány rendezésében. Mûsor: 1000-kor a Nefelejts Bábszínház

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A képviselô testület december 14-i ülésén
foglalkozott a szemétszállítási díjjal. Döntés a
januári ülésen fog születni, az OTTO Kft. részletes költség adatai alapján.
Szavazás: I:10
Mengyi Gábor közmûvelôdés szervezô
munkaszerzôdését a testület 2007. március 31ig meghosszabbította.
Szavazás: I:10
A szigeti hídfeljáró melletti útnyitási kezdeményezést az árvíz veszély, belvíz veszély,
valamint a rendezési terv figyelembe vétele
alapján a testület elutasította.
Szavazás: I:10
A Tahiban közterületen álló nagy reklámtáblák közterülethasználati szerzôdését a képviselôtestület meghosszabbította.
Szavazás: I:10
A falugondoki állás betöltésére meghirdetett pályázatra 13 fô jelentkezett. A képviselôtestület ajánlásával 5 fô került meghallgatásra,
majd a testület által javasolt 3 fôbôl 1 fô visszalépett. Az állást végül Szabados Molnár István
nyerte el.
Kívánunk munkájához kitartást és jó egészséget!
A Szentendre környéki 13 települést összefogó Többcélú Kistérségi Társulás foglalkozott
új szervezeti és mûködési szabályzatának kidolgozásával. Ehhez kapcsolódóan döntött a
Társulás képviseletérôl. Így a Pest Megyei Területfejlesztési Tanácsban Hadházy Sándor,
Visegrád polgármestere, országgyûlési képviselô, a Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácsban Dr. Dietz Ferenc, Szentendre polgármestere képviseli a Kistérséget.
bemutatja: Kippkopp a hóban c. zenés
marionett bábjátékát. 1500-kor Hagyományörzô kör filmvetítése: H. Pintér
Mihály † és felesége. Helyszín: Népház
Nyugdíjas Klub. Minden hétfôn 1800-tól
nyugdíjas klub a népházban. Örömmel várjuk
új tagok jelentkezését!
Röplabda edzés hétfônként. Sok szeretettel
várunk minden felnôtt röplabdakedvelôt hétfônként, este 1900 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.
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Mennyit ér!?
Gazdálkodás a természettel összhangban
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében, 25 000 igénylô (gazdálkodó), évente
44 milliárd forintot kap öt évig. A támogatást (kompenzációt) a nyertes gazdálkodók 2004-ben igényelhették és az elmúlt
évben, kaphatták meg elôször.
A pénz ötödét a magyar állam, négyötödét az Európai Unió biztosította, és biztosítja azoknak, akik a követelményeknek,
megfelelnek.
Az EU azért ösztönzi ezt a programot,
mert kettôs célt szolgál, óvja a természetet, a termelôknek kompenzációt ad azért,
hogy a természethez való alkalmazkodás
érdekében szabályokhoz igazodjanak (Helyes Gazdálkodási Gyakorlat betartása).
Nô az élelmiszerbiztonság a kevesebb kemikália miatt.
A program Agrár Környezetvédelmi
Gazdálkodás (AKG) címmel vonult be a
köztudatba. Megállapítható, hogy a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyik legsikeresebb kezdeményezése.
Az a gazdálkodó, aki kerüli a környezetre káros vegyszerek használatát, betartja a
vetésforgó szabályait, ha úgy legeltet,
hogy a terület honos állat és növényvilágát
is tiszteletben tartja, betartja az ôsi szabályokat (pl. legeltetés Szent György naptól

Szent Mihályig).
A Nemzeti Vidékfejlesztés Környezetvédelmi programjából, még sok mindent
lehetne idézni (vizes élôhely, madárvédelem, nitrogén érzékeny területeken trágyatároló építése, istálló rekonstrukció stb).
A fontos közlendô továbbá az, hogy a
Szentendrei-sziget Érzékeny Természeti
Terület (ÉTT) egyes részei a Duna Ipoly
Nemzeti Park területébe is integrálódtak,
természetvédelemmel kapcsolatos támogatás is igényelhetô. Ivóviz bázis és nem is
utolsó helyen – a fôváros az alólunk kitermelt vizet fogyasztja. Nemzeti érdekünk is
az lenne, hogy ebben a térségben az AKGkompenzációt minél több gazdálkodó
vegye igénybe, akik valószínûleg a sziget
természeti értékei miatt is elônyt élveznének. A földtulajdonosoknak ez rendkívüli
felelôsség, de egyben KIHASZNÁLANDÓ
lehetôség a bevétel növelésére. A különbözô programokra a MI szigetünkrôl alig
volt jelentkezô!
Tapasztalatom szerint még arra sem vettek fáradtságot a gazdák, hogy ismereteiket gyarapítsák az AKG-vel kapcsolatban.
Tudomásom szerint a szigeten összesen
kilenc gazdálkodó vesz részt szántóföldi
növény, legelô, állattartás, biotermelés

Óvodánk kiemelkedô eseményei
A december egy kisgyermek életében
izgalmakkal és várkozással teli. Idén a
megszokottnál is több programban volt
részük ebben a hónapban.
Az elôzô évekhez hasonlóan december
8-án kézmûves délutánt tartottunk óvodánkban, az Együtt Gyermekeinkért Egyesült anyagi támogatásával. Szülôk, gyerekek, óvó nénik, dadus nénik közösen tevékenykedtek: karácsonyfa díszek, üdvözlôlapok, koszorúk készültek, fontak, festettek, ragasztottak. Legnagyobb sikere idén
is a mézeskalács sütésnek és díszítésnek
volt. Itt szorgoskodtak a legtöbben, hiszen
lehetôségük volt megkóstolni az alkotásaikat.
Nehéz eldönteni, hogy a gyerekek,
anyukák, vagy apukák voltak-e lelkesebbek, de az biztos, hogy mindenki elégedetten és büszkén vitte haza itt készített
„kincseit”.
Az óvodai karácsonyi ünnepségünk
fényét emelte, hogy felköszönthettük
nyugdíjas kolléganônket, Kepler Erzsé-

betet abból az alkalomból, hogy idén
vehette át ARANYDIPLOMÁ-ját Vácon, az
Apor Vilmos Katolikus Fôiskolán. Szentmise keretei között történt az aranydiploma
átadása. Jó egészséget kívánunk neki és
maradjon továbbra is ilyen önzetlen és
lelkes. Sok szeretettel gratulálunk!
Ezzel még nincs vége a decembernek.
A téli szünetük elsô napját áldozták az
ovisainkra régi óvodásaink, akik ma már a
Pollack Mihály Általános és Zeneiskola
diákjai. Házi karácsonyi koncerttel kedveskedtek gyermekeinknek. A mindig nyüzsgô gyerekek, most tágra nyílt szemmel,
csodálattal hallgatták a nagyok mûsorát.
Olyan karácsonyi dalokat játszottak, amit
az óvodások is felismertek, és ez nagy
örömmel töltötte el ôket. Ennél jobban
nem is lehetne zene szeretetére nevelni.
Domoszlai Orsi tanárnô állította össze a
mûsort és néhány szóval bemutatta a gyerekeket és hangszereiket.
1. Hartai Györgyi Pásztorok, pásztorok…
zongora

programban, és ez a termelôk igen elenyészô része, de a mezôgazdasági területnek
is csak öt-nyolc százaléka.
Az AKG-s támogatások pedig, az egyszerû földalapú támogatáson felül igényelhetôk, jelentôsen hozzájárulnak a jövedelmezôbb gazdálkodás megvalósításához.
Mert ugye az árbevétel nagyon fontos
tényezô!
A következô években 300 000 ha területnövekedés várható az említett AKG
programban, ezt támogatja az új Vidékfejlesztési Terv és az EU is. Igaz, valószínûleg
a meghirdetésre még várni kell.
Az alapos felkészülés nagyon fontos.
Meg kell ismerkedni az AKG-ban nagyon
légyeges Helyes Gazdálkodási Gyakorlat
elemeivel, mert ez képezi a kötelezettségvállalás alapját. A felkészülést idôben el
kell kezdenie annak, aki élethivatásnak
tekinti a gazdálkodást, mert kompenzációk, támogatások nélkül elveszti versenyképességét a termelô.
Szívesen várom kérdéseiket a támogatásokkal kapcsolatosan, az újság szerkesztôségén keresztûl vagy személyesen
Tahitótfalu 2006. december.
Hansági Dénes
Okl. környezetvédelmi szakmérnök
NVT-tanácsadó
Mobil: 06-30-244-95-46
e-mail: hend@invitel.hu

2. Orosz Laura
zongora

Ó, gyönyörû szép…

3. Herczeg Jakab Kiskarácsony, magyar
gitár
népdal
4. Antal Jordán
fagott

Mennybôl az angyal,
Kiskarácsony

5. Tóth Ákos
trombita

Két régi magyar tánc

6. Hartai Györgyi
Hartai Kornélia
Juhász Lili
Rácz Alexandra
hegedû

Kiskarácsony
Dicsôség
Jingle Bells
Hull a pelyhes…

Jó volt a koncert után, sütemény és ovis
tea közben beszélgetni az iskolásokkal. Mi
azon ámultunk, mekkorát nôttek, mióta
nem járnak óvodába, szerintük viszont az
óvoda ment össze.
Köszönjük ezt az élményt az óvodások
és magunk nevében az iskolásoknak,
szüleiknek, és felkészítô tanáraiknak.
Oroszné Kapornai Judit
Tahi Óvoda óvodásai és dolgozói nevében
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Rendôrségi hírek
Tisztelt tahitótfalui lakosok!
Elmúlt egy hónap, szerencsére jelentôsebb bûncselekmény, rendkívüli esemény
nélkül, bár az ünnepek elôtt, általában
megnô az alkalmi, bolti és fenyôfalopások
száma.
Eltelt a 2006-os esztendô is, ilyenkor
szokás az elmúlt év eseményeit elemezni,
értékelni.
Mi történt a településen az elmúlt
évben:
– Összesen 73 bûncselekménnyel kapcsolatban indult nyomozás.
– Ezek jelentôs része 47 db vagyon elleni
bûncselekmény volt. Ezen belül 30 db
alkalmi lopás, és 17 db dologelleni erôszakkal elkövetett betöréses lopás. A betöréses lopások inkább a település kül-

területén lévô víkendházakat, illetve az
iparterületen lévô telephelyeket érintette.
– 26 esetben fordult elô más bûncselekmény: 1 db rablás, 1 db súlyos – 4 db
könnyû testi sértés, 2 db gépkocsi
feltörés, 1 db állatkínzás, 9 esetben ittas
vezetés bûncselekménye, és még néhány kisebb súlyú bûncselekményben
indult nyomozás.
Tahitótfalu területén 45 db közlekedési
baleset történt. Ebbôl 10 db volt vadelütés, illetve kátyuba hajtás miatti anyagi káros baleset. A fennmaradó 35 db döntô
többsége is anyagikáros baleset volt, néhány esetben volt súlyos sérülés.
A balesetek oka általában a sebesség
helytelen megválasztása (relatív gyorshajtás), de sajnos nem egy esetben a vezetô
ittassága volt.

Örömmel vettük, hogy kaptunk olyan
lakossági bejelentést, amely felhívta a
figyelmünket elhagyatott gazdasági épületben tanyázó idegenre, akirôl az ellenôrzés után kiderült, hogy évek óta illegálisan
tartózkodik a Magyar Köztársaság területén. A rendôri intézkedést követôen az országból kiutasításra került.
Köszönjük a munkánkat segítô bejelentést, és kérjük a lakosságot, hogy ha gyanús eseményt észlel jelentse be a rendôrségen.
Kívánok Önöknek bûncselekmény- és
balesetmentes, boldog Újesztendôt!
Január hó-i fogadó óra:
10-én 16-18 óra között
22-én 16-18 óra között
Hegedûs Gábor r. ftörm.
körzeti megbízott

Nyilvesszô
a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sportegyesület rovata
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót.
Ismét eltelt egy esztendô, így engedjenek
meg egy rövid visszatekintést.
2006-ban nagy várakozással tekintettünk a szezon kezdésére, ugyanis ebben
az évben elôször kellett hivatalos versenyengedélyt váltani mindazoknak, akik
versenyezni szerettek volna. Ebben az
évben döntöttünk úgy, hogy megmérettetjük magunkat az országos 3D GP
sorozaton, ahol a magyar elit, Európa- és
világbajnokok is szerepelnek. 3 versenyt
rendeztünk, melybôl a legelsô egy jótékonysági verseny volt, amelynek bevételét
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára
ajánlottunk fel egy országos kezdeményezés részeként. A nyár tehát versenyzéssel,
valamint bemutatókkal és gyermekek
íjásztatásával telt el.
Az elmúlt szezonban 12 versenyen vettünk részt és 57 érmet szereztünk.
Szeptemberben az IFAA 3D Világbajnokságon Papp Károly személyében képviseltetük magunkat. Karcsi nem hozott szégyent Tahitótfalura, hiszen 53 indulóból a
18. helyen végzett a világ legjobbjai közt
kategóriájában.
Ha már Karcsinál tartunk, engedjék
meg, hogy néhány mondatban bemutassam ôt, mint az elmúlt év legsikeresebb
tahitótfalui íjászát. Karcsi két éve kezdett
íjászni, elôször hagyományos pusztai íjjal,

majd pedig áttért a longbow-ra (angolszász hosszú íj), mert ebben látta a
továbbfejlôdés zálogát. Jól döntött, hiszen
tudatos munkával egyre jobb eredményeket ért el, nem ritkán 70% feletti eredménnyel végezve. Ez olyan eredmény,
mint amikor egy csatár minden mérkôzésen kétszer betalál az ellenfél hálójába.
Higyjék el, ez nagyon jó eredmény egy
olyan íjjal, amelyen semmiféle célzóberendezés nincs, és az idei versenysorozat
jelentôs részében ugyanarról a távról kellett lônie, mint az irányzékkal felszerelt,
jóval gyorsabb és pontosabb csigás íjjal
versenyzôknek.
Tehát Karcsi fejlôdése töretlen volt, bár
önmaga abszolult maximalista lévén sosem volt elégedett a teljesítményével. A
VB-re készülvén együtt edzettünk, és
bizony láttam azt a kemény megfeszített
munkát, amelyet befektetett ebbe a szép
eredménybe. Mindezt úgy érte el, hogy
nekünk nincs szakmai képesítéssel bíró
edzônk, aki az elsô mozdulatoknál már
korrigálni tudja az íjászt, ha valamit nem
jól csinál. Maradt tehát a versenyzés és
ezáltal a rutin, valamint a kemény edzésmunka.
A versenyzés, fôként a magyar élvonallal, hatalmas szakmai tudástár, mert az
emberfia, ha jól figyel, olyan technikát
képes elsajátítíni, amelyet egyébként talán
soha. Karcsi munkája végül is meghozta a
gyümölcsét, a magyar longbow-s társadalom komoly ellenfélként tekint rá,
elismerik a munkáját.

Itt kell megemlítenem a Papp család
többi tagját, akik a hátteret biztosítják
ehhez a sikerhez, úgy, hogy közben ôk is
sikert sikerre halmoznak. Máté korosztályának nagyon nagy tehetsége, ahány
versenyen elindult, egy dobogós hely
kinézett neki. Patrik idén váltott korosztályt, az ifik erôs mezônyében is megállta a
helyét. Végül, de nem utósorban Erika, a
feleség, aki a nôk longbow-s mezônyében
éri el sikereit számtalan dobogós helyezéssel. Ugye önök is látják, milyen erôs háttér
áll Karcsi mögött?
Mi viszont büszkék vagyunk, hogy
egyesületünk tagjainak sorában tudhatjuk
ôket.
Minden tagtársamnak megköszönöm az
elmúlt évi munkáját, az elért eredményeket, a civil szférában végzett áldozatos
tevékenységét. Köszönjük a támogatást
Tahitótfalu Önkormányzatának, az Eleven
Világ Íjász- és Vadászboltnak és a Kerecsen
Íjászboltnak.
Önöknek pedig Sikerekben Gazdag Új
Esztendôt, egyesületünknek pedig a tavalyihoz hasonló szép sikereket kívánok.
Ne feledjék, ettôl az évtôl kezdve
részünkre is felajánlható az adójuk 1% -a,
melyet szívesen veszünk.
Híreket, érdekességeket honlapunkon
talál, mely a www.takise.hu webcímen
érhetô el.
Képiró Gábor
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Bocskai István
(1557–1606)
Január 1-jén emlékezünk Bocskai
Istvánra, a reformációért a legtöbbet tevô
nagy magyar politikusok egyikére, Magyarország és Erdély fejedelmére, aki 450
éve született Kolozsváron.
Bocskai István (Kolozsvár, 1557. január 1. – Kassa,
1606. december 29.) Erdély fejedelme 1605 és
1606 között.
Középbirtokos család sarja, Bocskai
György és Sulyok Krisztina fia. A bécsi
udvarban apród, majd visszatérve
Erdélybe, 1592-tôl váradi kapitány s a
törökellenes párt egyik vezéralakja.
Unokaöccse, Báthory Zsigmond fejedelem
nevében, 1595-ben ô kötötte meg a török
elleni szövetséget I. Rudolf császárral,
ahogy a törökkel való szakítást ellenzô
politikai párt megtörésében is ô volt a
fejedelem fô támasza. 1595-ben fôvezérlete alatt az erdélyi és havasalföldi haderô
Gyurgyevónál nagy gyôzelmet aratott a
török seregen. Az ígért császári segítség
azonban elmaradt, Erdély pedig egymaga

A Doni hadsereg
pusztulása
2007. január 12-én 1700-kor a Református temetôben a Doni áttörés megemlékezésére került sor.

Víg a gazda, víg a
vendég, bárcsak így
tartana mindég!
A Zöldsziget Táncegyüttes 5 éves születésnapját ünnepelte 2006. december 2-án, a
szigetmonostori iskola tornatermében. Ebbôl
az alkalomból ünnepi virágcsokorral kívánt
kedveskedni ismerôsöknek, barátoknak,
rokonoknak, és azoknak is, akik az elmúlt idô
alatt megfordultak a tánccsoportban. Ez a
virágcsokor mezei virágok helyett táncokból,
zenekari számokból és énekekbôl lett megkötve, vegyesen.
A mûsort az együttes vezetôje, Mocskonyiné Nagy Emese szemet, fület és lelket
gyönyörködtetôen állította össze: Szinte a teljes repertoárt felvonultatta. Volt ott régi kedvenc, s olyan koreográfia is, mely kimondottan erre az alkalomra készült. A szóló táncok
mellett olyan is, hogy alig fért el a teljes

a török erejének nem tudott ellenállni.
Báthory lemondott, a fejedelemség területe csatatérré vált és szinte teljesen elpusztult. Bocskai Istvánt 1602-ben Prágába internálták és csak két év múlva engedték haza. A Habsburg uralomból kiábrándulva bihari birtokaira húzódott vissza. A
török területre menekült bujdosók nevében Bethlen Gábor arra biztatta, hogy álljon egy Habsburg-ellenes felkelés élére, s
ehhez a török szövetségét helyezte kilátásba. Bocskai megnyerte a hajdúkat, akik
1604. október 14-én Álmosd és Bihardiószeg között szétszórták a Bocskai István
ellen vonuló császári sereget.
A hajdúk és a hozzájuk csatlakozó jobbágyok élén indította meg Bocskai az idegen uralom elleni szabadságharcot. Hamarosan, csatlakozott hozzá az idegen zsoldosok garázdálkodása és az erôszakos ellenreformáció miatt lázongó városi polgárság, köznemesség, sôt a fônemesség
jelentôs része is. 1605 végére Magyarországnak a töröktôl el nem foglalt része
és Erdély a fölkelôk birtokában volt,
miközben Bocskait 1605. április 17-én a
szerencsi országgyûlés Magyarország és
Erdély fejedelmévé választotta.

Az 1606 végén megkötött bécsi béke
biztosította a magyar rendi jogokat és a vallásszabadságot, s a hét tiszai vármegyét
Bocskai élete tartamára Erdélyhez csatolta.
Az ugyanebben az évben megkötött, Bocskai által közvetített zsitvatoroki béke a tizenöt éves török háborúnak is véget vetett.
Bocskai politikai végrendelete
1606. december 29-én meghalt Bocskai
István erdélyi fejedelem. Ebben az évben
írta meg a politikai végrendeletét, mely az
egész századra irányt szabott. Lényege:
míg a németek uralkodnak a magyarok felett, szükséges egy magyar fejedelem Erdélyben; ha pedig magyar kézbe kerül Magyarország koronája, attól még megmarad
az Erdélyi Fejedelemség, így a feladatuk a
magyar királyság segítése lesz. Bocskai
végrendeletében említi a kettôs Magyarország elképzelését, mely szerint a királyi
Magyarországon a Habsburgok révén biztosítják az egész ország számára a török
megfékezéséhez szükséges külsô támogatást. Másrészt a magyarok vezetése alatt
álló Erdély szükség esetén török segítséggel a királyi Magyarországon korlátozni
tudja a Habsburgokat, nehogy a magyar
nemesség kimaradjon a hatalomból.
M. G.

A 2. magyar hadsereg doni katasztrófája
mára többé-kevésbé mindenki elôtt ismert,
akárcsak a helyek, Novij Oszkol, Kondenzovo, Voronyezs, Ticsiha, Uriv, ahol 1943
januárjában százötvenezer magyar állampolgár vesztette életét.

nelemkönyvek, hogy a Don-kanyarban elpusztult szinte a teljes 2. magyar hadsereg. A
rosszul felszerelt, az orosz télre fel nem készült magyar katonák hatalmas túlerôvel álltak szemben. 140–150 000 ember pusztult el
az ellenséges tûzben és az orosz télben

Sokáig azonban csak annyit írtak a törté-

Emlékezzünk kegyelettel az értelmetlenül
elpusztult sok ezer magyar katonára, azokra,
akik esküjükhöz híven, a már kilátástalan
küzdelmüket vívták a többszörös túlerôvel
szemben az orosz hómezôkön.

tánccsoport az amúgy nagynak mondható
színpadon. A legények is és a leányok is
külön-külön sziporkázhattak, de párosan is
megmutatták ki a legény (leány) a színpadon!
A széki lakodalmasban ismét hûséget
fogadott az örökös ifjú párunk – már ki tudja,
hányadszor…! A vendégmûvészek között ott
volt Ökrös Csaba zenekarával, valamint
állandó kísérôzenekarunk a Dunazug
együttes, és 2005 februárjában Brüsszelbe velünk utazó Szabó Dániel cimbalommûvész is.
Köszönjük azoknak, akik eljöttek, hogy
együtt ünnepeltek velünk. Köszönjük azoknak, akik figyelemmel kísérik munkánkat,
hogy támogatnak minket a magyar kultúra
mûvelésében, életben-tartásában. És ha szabad az ünnepeltnek kívánni a jelképes születésnapi torta gyertyáinak elfújásakor, akkor
azt kívánom, hogy a Zöldsziget Táncegyüttes
a 10 éves évfordulót is hasonlóképpen ünnepelhesse!
Sz. J.

A magyar katonák hôsiessége csak a 90-es
évek elejére vált ismertté. Az 1945-ben legyôzött, és évtizedekig megszállt Magyarországon hozsannákat zengtek a szovjet harcosokról, de a mi katonáinkról és azok helytállásáról vajmi kevés szó esett. Csak befelé
sírva sirathattuk mindazokat, akik örökre
eltûntek, elestek, megfagytak a távoli harcmezôn.
A túlélôk a sírig viselték sebeiket: nagyon
sokan megrokkanva, betegen tengették
életüket. Több tízezren pedig hadifogságban,
a Gulágon pusztultak el közülük. Csak a rendszerváltás hozta meg azt a csekély vigaszt számukra, hogy a 90-es évektôl már nyíltan is
lehetett rájuk emlékezni.

M. G.
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A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...
H. Pintér Mihály és Borda Margit
Több mint egy éve ültünk le beszélgetni H.
Pintér Mihállyal és feleségével. Mihály bácsi a
filmforgatás után váratlanul elhunyt, alakját,
hangját, emlékeit a lemezbe égetett digitális
jelek ôrzik. A felvétel alapján idézzük fel az
akkor elhangzottakat.
Mihály bácsi dédapja Váchartyánból érkezett
Tahitótfaluba, a nevük elején a H betû ennek
emlékét ôrzi. A szülôk, H. Pintér Mihály és Csörgô Erzsébet egy ideig Pesten éltek, édesapja a
bôrösöknél dolgozott, édesanyja a fôvárosi piacon kereskedett. Tótfalui házukat, amely a ma
Szabadság út 14. szám alatt állt, Tasi János
fuvarostól vásárolták. A ház elsô fele lett a szülôk tulajdona. A családnak Tahiban és Tótfalun
összesen 15 hold földje volt. Margit néni édesapja, Borda István Kisorosziból járt át gyalogosan udvarolni Tordai Juliannához, akit 1919ben feleségül is vett. Az egykori családi házuk
Szoroskában, a mai Hársfa utca 8. alatt áll, Szöllôsy Lajoséktól vásárolták.
Mihály bácsi elmondta, hogy az eper termesztése Tahitótfaluban egy Málnay nevû úrhoz kötôdik. Az eper elôtt Tahiban szôlôt termesztettek, a szôlôt és a bort Pesten értékesítették. Málnay filoxérát hordozó új szôlôt telepített Tahiban, melynek következtében a
hegyen a szôlôtôkék kipusztultak. Kárpótlásként, „hogy a népnek meg legyen a kenyere”
honosította meg Tahiban az eper termesztését.
Az eper szállításáról a következôket tudtuk
meg a házaspártól: kofahajóval szállították az
epret Tótfaluból Budapestre. Elôfordult, hogy
amikor nagyobb mennyiségû eper és cseresznye szállítását kellett megoldani, akkor közvetlenül Tótfaluból indítottak uszályt Budapest
felé. Esetenként 400 mázsa is összegyûlt estén-

ként. Ez a járat csak Pócsmegyeren vett fel még
árut. A gyümölcsöt a parton lemérte a stékész,
a rakodók rakták fel a hajóra. A szállításért a
tulajdonosoknak 5,60 pengôt kellett fizetni
mázsánként, az ár magába foglalta az üres kosarak és kranzlik visszaszállítását. A feladott
kosarakat számokkal jelölték meg az azonosítás
érdekében. Az uszályt kisebb hajó vontatta. Ezt
a szállítási módot még a háború után is folytatták. Nem csak tótfaluiak szállítottak epret a
városba, a falut kereskedôk is járták. Bonyhádi
nevû kereskedô Budapestrôl járt ide felvásárolni. Madár József váci lakos nem rendelkezett
szállító jármûvel, ô a hátán vitte a felvásárolt
gyümölcsöt. Hogy spóroljon a szállításon, málhajegyet vásárolt 24 fillérért. 120-130 kg epret
is felvásárolt alkalmanként, féltek is mindig,
hogy leszakad alatta a hajóra vezetô palló. Vitték a kereskedôk teherautóval, lovas kocsival is
az epret.

Tótfaluban lovas kocsiból két típust használtak, mondta Pintér bácsi. A négykerekû, oldalas
parasztkocsi 10-15 mázsa terhet is el tudott
vinni. A jármûvet húzhatta ló vagy igába fogott
ökör. Az ökröket 2 éves korban fogták be. A
cséza egy fajta hintó volt, inkább csak lakodalmak alkalmával használták. 4-6 fô ülhetett fel rá.
A lovas kocsin kötelezôen fel kellett tüntetni a
tulajdonos nevét, lakhelyének számát. Kötelezô volt még a kivilágítást szolgáló lámpa megléte. Télen szánkót is húzhatott a ló, a nyakára
akasztott csengô hangja jelezte a szánkó útját.
Margit néni megmutatott egy fényképet,
amelyen a lánykör tagjaival az Agyagos-kútnál
látható. A kút Tahiban, az erdészháznál található, a lánykör szervezett ide kirándulást. A kút
tulajdonképpen egy forrás, nevét a terület agyagos talajáról kapta. Leány korában az erdészházon túl volt a református ifjúsági konferenciák
helye. Sokfelôl érkeztek ide fiatalok, istentiszteleteket tartottak, este tábortüzet gyújtottak. A
konferenciák helyszíne késôbb a Sion-hegyre
költözött.
A házaspártól megtudhattuk, hogy a háború
elôtt elkezdôdött a 11-es út mellett a HÉV
nyomvonalának kiépítése. A nyomvonalba esô
területeket kisajátították. A HÉV mégsem épült
meg, mert a hajózási társaság „összepaklizott”
a HÉV-et mûködtetô társasággal, a cég lemondott a vonal teljes kiépítésérôl. A vágányok
nyomvonalai még ma is megtalálhatóak.
A HÉV építése kapcsán mesélt Mihály bácsi
községünk épített emlékeirôl. A Bolhavár, ami
a Pokol csárdától úgy egy kilométerre, a váci
Hétkápolnával szemben található, egykor
római ôrtorony volt. Szentpéteren a bogdányi
Váradoknál alagút vezet át a Duna alatt Tahiba.
A II. világháború alatt az alagutat megbontották, de a feltárás a háború miatt elmaradt.
Mihály bácsi elmondta, hogy a Tordában levô
földjükön fakivágáskor a kifordult fa gyökerei
cserépdarabokat hoztak a felszínre, bizonyítva
Torda község egykori meglétét. Tahi csárda a
híd Tahi hétfôjénél mûködött, elsô tulajdonosa
helyi lakos volt. A 11-es út másik oldalán vegyeskereskedôk, Mikolaiék és Rauchmannék üzlete

...és a riport elkészítésének idején

2007. JANUÁR

Tahitótfalu

7

Községi Tájékoztató
várta a vevôket. A Liptai kocsmáról Mihály bácsi
sem feledkezett meg a tahi oldal egykori üzleteinek felsorolásakor.
Unger Ervin és Béla vadászatai kerültek szóba. A falubeliek hajtóként vettek részt a vadászatokon. A gyerekek 1, míg a felnôttek 1,50
pengôt kaptak a hajtásért. A vadászatot Takács
György vadôr irányította, a vadászatokon részt
vettek még Nyáriék, Hoffmannék, Szmrecsányiék. A gazdáknak peres ügye is volt Ungerékkal. Merdzsánban, ahol a szakcsoportnak
szôlôje és disznólegelô területe volt, ugyanott
Ungerék vadászbérleti joggal rendelkeztek.
Ungerék a területet be akarták fásítani. A gazdák féltek attól, hogy a terület „vad tanyává
válik”, a környezô földek termését féltették a
vadaktól. Mihály bácsi édesapját és egy Csereklye nevû embert Budapestre küldték az érdekeiket képviselni. A pert a gazdák megnyerték,
a területet felosztották maguk között. Margit
néni emlékszik, hogy szüleinek földje határos
volt az Ungerék földjével. Unger, ha arra járt,
mindig adott a gyerekeknek cukrot. A háború
idején, a légiriadók alatt sokszor kapott menedéket Ungerék pincéjében.
Mihály bácsi és Margit néni házasságuk elôtt
már ismerték egymást, mint falubeliek. Mihály
bácsi a tényleges katonai szolgálat letöltése

A hónap régi tárgya

Grammofon
hangverseny
Tisztelt Tagtársak
Folyó hó 16kán - szombaton este 7 órakor az olvasókör helyiségében tartandó –
belépô díj nélküli „grammofon” hangversenyre kivétel nélkül mindnyájan megjelenni szíveskedjenek s családjaikat,
ismerôseiket hozzák magukkal.
A hangverseny mûsora a következô:
1. „Hymnus” elôadja a m. kir. honvéd I
zenekar.
2. „Turi Borcsa” énekli a m. kir. opera
férfi kara.
3. „Két lánya volt a falunak” énekli
Takács Mihály az operaház tagja.
4. „Öt forintos csárdás” elôadja a m. kir.
honvéd I zenekar.
5. „Rupi, Rupi” énekli Kinsky grófné –
Pálmay Ilka.6. „Kanász nóta” énekli Gömör Aurél.
7. „Rózsabimbó és a méh” elôadja
Balogh K czigány zenekara.
8. „Sír a kislány…” éneklik Kósa és
Szabó.
9. „Czigány humoreszk” elôadja Göndör
Aurél.
10. „Mi füstölög ott a sikon” énekli Blaha
Lujza.
11. „Nevetô dal” énekli Kovács Mihály a
népsz ház komikusa.

után, a templom karzatán látta meg és döntötte
el, hogy Margit néni lesz a felesége. Megkérte
Szente komáját, hogy ismertesse ôket össze. Az
udvarlás nem tarthatott sokáig, a háború közbeszólt. Mindketten megfogadták, hogy megvárják a másikat. Mihály bácsi súlyosan megsebesült, amit megírt választottjának. Margit néni
mindezek ellenére hûséges maradt fogadalmához. Újabb megpróbáltatás várt a fiatalokra. Mihály bácsi fogságba esett, a vagonból kidobott
téglára erôsített két levél jó szándékú emberek
segítségével jutott el Mihály bácsi szüleihez és
Margit nénihez. Hosszú ideig nem hallhattak
hírt a fogságba esettrôl.
1948-ban, a fogságból hazatérve kötnek házasságot. Az ô esküvôi menetük elôtt is lezárták
az utat az utcabeliek, a násznagy egy demizson
bor megváltásával érhette el a menet továbbvonulását. A koszorúslányok almába szúrt rozmaringot árultak, verset is mondtak hozzá. Egy
verset Margit néni elmondott nekünk. A koszorúslányok a rozmaring eladásából összegyûlt
pénzbôl kifizették a rozmaring és az alma árát,
a maradék pénzt maguk között elosztották.
Esküvô után Mihály bácsi szüleihez költözött
az ifjú pár. Szerették volna megvásárolni a szülôi ház másik felét, de ez nem sikerült. Idôközben Margit néni szülei Tahiban építkeztek, szü12. „Lóder dal” elôadja Trámer György
fütty mûvész.
13. „Debreczenben jártam” énekli Pálmay
Ilka.
14. „Vékony haja van a piros almának”
énekli az opera kara.
15. „Nevetô dal” énekli Soyer Ilonka az
operaház tagja.
16. „Rákoczi induló” elôadja a m. kir. honvéd I zenekar.
A hangverseny után az 1903-ik évi közgyûlés lesz megtartva.
Ennek tárgyai: 1. Tánczmulatság rendezése. 2. Pénztári számadás. 3. Kilépések
és belépések. 4. Esetleges indítványok. 5.
Tisztikar megválasztása.
Tahitótfalu 1904 Január hó 13-kán.
Fülöp Béla
jegyzô

Hórn Jenô
elnök

A két név között, kör alakú pecsétben ez
olvasható: TAHITÓTFALU-I POLGÁRI OLVASÓKÖR.
Köszönjük B. Csereklye Józsefnek és feleségének az eredeti kéziratot.
Az írás közreadásnál az eredeti formát és helyesírást követtük.
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

lei 1960-ban költöztek át. A ház környékén
apránként megvásárolták a telkeket, Margit
néni szüleinek mindig a kert volt a vágyuk.
Végült Mihály bácsiék is ide költöztek, a házat
verandával és új tetôvel látták el. Házasságukból
két gyermek született, fiuk Mihály és leányuk
Erzsébet. A ma már családos gyermekek a szülôk mellett építkeztek, így közel maradhattak
egymáshoz. Öt unoka és két dédunoka születésének örülhettek mindketten.
Margit néni üzenete: Amit az esküvôn
megfogadunk, annak minden szava igaz.
Ezekre a szavakra szükségünk van az életben. Ha fogadalmunkat meg tudjuk tartani
könnyebb lesz az élet.
Mihály bácsi a zsoltárból idézett: „Nyomorúság idejében hívj segítségül engem, és
én megszabadítalak, ha dicsôítesz engem.” Bízzunk a jó Istenben.
Mihály bácsi emlékét nem csak a megírt DVD
lemez ôrzi. Családján kívül a faluban élôk is
nagy szeretettel és tisztelettel beszélnek róla.
Nyugodjon békében.
Margit néninek gyermekei, unokái és
dédunokái között még hosszú, szeretetteljes
éveket kívánunk, köszönjük a beszélgetést.
A beszélgetés levetítésére 2007. január 27én, 15 órai kezdettel a Népházban kerül sor.

Köszönet
a támogatásért!
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány ezúton mond köszönetet azoknak a kedves támogatóknak, akik
2005-ben személyi jövedelemadójuk 1%-át
Alapítványunk javára ajánlották fel.
Ez volt az elsô év az 1% elfogadására az
Alapítvány számára.
Az így kapott támogatást: 108 185 Ft-ot
a jövôben is kitûzött céljainkra, falunk
kultúrális életének fellendítésére, hagyományôrzés folytatására és gyermekeink
szabadidejének hasznos eltöltésére kívánjuk felhasználni.
Várjuk továbbra is támogatásukat!
Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

Köszönet
a fenyôfákért
Köszönjük Magyarné Rátóti Katalinnak
a szép fenyôfákat, amiket falunk karácsonyfáinak állítására felajánlott.
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Advent Tahitótfalun 2006
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány idén is – immáron negyedik éve – megrendezte az Advent Tahitótfalun egyhetes ünnepi rendezvénysorozatát. Méltó hangulatot és fényt adott a
falunk közösségének a várakozás idejére.
Felajánlásokból gyönyörû fenyôfák kerültek falunk fôbb pontjaira, ezzel is jelezve az ünnep közeledtét.
Mint már oly sokszor, ismét a község
Katolikus és Református Egyházai biztosították a helyszínt a kiállításokhoz. Az ünnepségsorozatot „Mûvészeink A-Z-ig”
címû kiállítás indította el. Aladics Antal
grafikus, festômûvész alkotásaival mutatkozott be. Vénusz Gellért atya kedves
szavaival, valamint dr. Magyar Gábor és
Tolnai Miklós színmûvész szavalatával
Heitler Robert teológus tanár nyitotta meg
a kiállítást és az ünnepségsorozatot.
A templomkertben felállított betlehemi
jászolnál az adventi koszorún idén is meggyújtottuk a gyertyákat, imádkoztunk,
majd a templomban csodálatos barokk
zenei koncertet hallhattunk a Zölderdô
duett elôadásában, amely békével töltötte
be a teret és a lelkeket.
Másnap délelôtt a református hittanteremben Gillich Péterné iskola-igazgatónô
és Szénási László tiszteletes úr köszöntötte
az egybegyülteket, majd Budai Mihály polgármester úr nyitotta meg „Az oktatás
története Tahitótfaluban” címû kiállítást.
Az iskolás gyerekek Szabó Judit vezetésével gyermekjátékot adtak elô.
Felemelô érzés volt nézni ôseink munkáját, a sok-sok tanulót, akik tanáraiktól
tanulták meg az írást, olvasást, számolást
és kaptak jó nevelést. Jó érzés tudni, hogy
az ôsök milyen sokat tettek a faluért.
Kevés község rendelkezik ilyen gazdag és
pótolhatatlan anyaggal.
Szônyi Zsuzsanna és Wegroszta Gyula
megint remekelt a Tahitótfalu múltjára
visszatekintô kiállítás megrendezésével. Ismét meglepôen gazdag anyagot sikerült
összegyûjteni.
Köszönet a házaspárnak és a tárgyakat
kölcsönadó, több mint hatvan családnak.
Ez a kiállítás tovább gazdagította múltunk
megismerését.
Sikeres és színvonalas hangversenyt
adtak két alkalommal is a Pollack Mihály
Általános és Zeneiskolai növendékei.
Többször volt gyermekeink számára kézmûves foglalkozás, ahol karácsonyi díszeket, ajándékokat készíthettek és a Nefelejcs Bábszínház Ezüstmackó elôadását is
megnézhették.
Dr. Varga Tibor jogtörténész elôadásán
vehettünk részt, „Szabad ég alatt” címmel.

A mai eseményeket a történelmi alkotmány tükrében láttatta az elôadó.

Mint minden évben idén is mûvész
támogatóink várták a nagyérdemû közönséget, akik évek óta emelik mûsorunk
fényét és biztosítják a sikeres estet.

A falunkban élô kézmûveseink munkáiból idén is volt ünnepi vásár. Az Adventi
hét mindkét hétvégéje nagyszerû alkalmat
kínált arra, hogy az érdeklôdôk csekély
összegért szép ajándékokat vehessenek.

Fekete Lászlóné Julika nyitotta meg a
GÁLÁT. Üdvözölte a megjelenteket, ismertette az alapítvány elmúlt idôszakban
végzett tevékenységét. Köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az

A záró rendezvény napja is nagyon jól
sikerült!
Délután a katolikus templomban került
sor a hittanos gyerekeink és óvodásaink
betlehemi játékára. Ezt követôen a Sziget
Hangja Ökumenikus Kórus szívet melengetô elôadását láthattuk, hallhattuk.
Az udvaron immár hagyományosan forró tea, forralt bor és zsíros kenyér várta a
karácsonyi forgatagba érkezôket. A bejgli
és mézeskalács sütôverseny eredmény
hirdetése után a vendégek is megkóstolhatták a remekmûveket.

alapítvány munkájában, akik szabadidejükkel tárgyi és anyagi felajánlásukkal segítették a község életének fejlôdését, lakóhelyünk élhetôbbé tételét.
A beszámoló után átadta a szót mûvészeinknek.
Dr. Magyar Gábor a mûsor összeállítója,
moderátora, elôadója, énekese a közremûködôket színpadra szólította.
Bor Zoltán a hangulat megteremtésére
zongora kísérettel megénekeltette a nagyérdemû közönséget.
Tolnai Miklós színmûvész, Szabó Csilla
elôadó mûvésznô, Fülöp Ervin pánsíp mûvész, Kleszky Gyula, Kleszky Ákos gitármûvészek, Nagy Judit énekesnô, Ott
Rudolf és családja változatos mûsorukkal
szórakoztatták a megjelenteket.
A tapsvihar igazolta a mûvészek munkáját, akiknek köszönjük a felejthetetlen
estét.
A gálamûsor után került sor az árverésre. A kalapács alá került tárgyakat kézmûveseink ajánlották fel .
Örömmel tudatjuk, hogy minden tárgy
gazdára talált. Az adventi gála bevétele
114 400 Ft. Köszönjük!

A nap fénypontja a rendezvénysorozat
befejezô akkordja az ADVENTI GÁLA volt.

Szeretnénk elmondani, hogy a rendezvények iránt fokozott volt az érdeklôdés.
Ha mindenki lehetôsége szerint, akár megtisztelô részvételével hozzájárul az ilyen alkalmak sikeréhez, hozzájárul ahhoz is,
hogy ebben a községben igazán tartalmas
legyen az élet és mindennap ünnep legyen!
E cél érdekében továbbra is Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért!

Tahitótfalu

2007. JANUÁR

9

Községi Tájékoztató

Iskolatörténeti kiállítás a gyülekezeti teremben
Gillich Péterné iskola igazgatónô megnyitó beszéde
és Tahiban egy államosított magánház 2
szobájában folyt. Az állam átvette a régi
egyházi iskola tanítóit, tanfolyamokon
átképezte ôket, majd bevezette a 8 osztályos elemi iskolát. A tanítás az alsó és felsô
tagozat váltásával délelôtt és délután folyt.

Tisztelt megjelentek!
Régi idôk óta minden falu szellemi, kulturális életének középpontja az iskola volt.
Mai iskolánk gyökerei az egyházi iskolákig
nyúlnak vissza.
A tótfalusi református elemi népiskola
anyakönyvében a „Tanítók névsora, akik
ezen egyházban mûködtek” címû függelék adja az elsô biztos adatokat az iskoláról. Az ebben megemlített elsô tanító
Kecskés Albert a kuruc világ vége táján,
majd a kuruc kor után egy Igmándi nevû
tanító. Az elsô akirôl pontos feljegyzést
találunk Szerencsi András, aki 1753 és
1756 között tevékenykedett a községben.

1960-ban a volt református iskola épületéhez még 4 tantermet építettek és megszüntették Tahiban a szükségtantermeket.
1969-ben újabb 2 tantermet építettek a
mai központi iskola épületéhez.
1976-ban és 78-ban az állam két lépcsôben körzeteket hozott létre, melynek következtében a Tahiban lakó gyermekeket
Dunabogdányba illetve Leányfalura kellett
iskolába járatni, míg a kisoroszi gyermekek iskolánkba kerültek.

A református iskola XIX. századi történetét is ez az anyakönyv tárja elénk. Ebbôl
az idôszakból már több részlet ismert,
például fellelhetjük benne a fiú és leány
gyermekek névjegyzékét, az iskolaszék
tagjainak látogatási jegyzôkönyvét, a felsôbb rendeletek ismertetését, a leltárt, az
iskola jövedelmét.
Az iskola életében nagy változást hozott, hogy Tildy Zoltán lelkészsége idején
megterveztette, majd Ecsedy Aladár lelkészsége idején – a harmincas években – a
közösség fel is építtette a több tantermes
iskolát, mely a helyi református ifjúság
oktatását és nevelését szolgálta, egészen
az államosításig.
A tahitótfalusi római katolikus iskola létezése szorosan összekapcsolódik I. Ferenc 1801-ben kelt királyi leirata alapján
alakult önálló plébánia létrehozásával.
1802-ben Lôsch János óbudai építômester
már terveket készített a templom, a plébánia és az iskola építésére. Építtetô a magyar királyi kincstár volt. Az iskola egy tantermes, koedukált iskola volt.

1989 óta Kisorosziban – iskolánk tagintézményeként – ismét mûködik egy két
osztályos, összevont tanulócsoportokkal
mûködô alsó tagozat, a felsôs diákokat
iskolánk fogadja.
1996 óta iskolánkban zenetanítás is folyik.
Az épületet 1829-ben javították, ám az
1831-es tûzvészben leégett. A kincstár
helyreállíttatta az épületet. 1900-ban azonban ismét tûzvész pusztított, melyet az
ismételt helyreállítás követett. Az iskola
1930-ban új épülettel bôvült. A II.
világháború tönkretette a két épületet,
melyet hol katonák, hol menekültek
elszállásolására használtak. Ezeket az
épületeket sem kerülte el az államosítás.
Az egyházi iskolák államosítása után az
általános iskola a római katolikus iskola
két tantermében, a református iskola épületében, a mai óvoda egyik szobájában, a
református egyház gyülekezeti termében

Iskolánk sok változáson ment át fennállása óta. Voltak könnyebb, és nehezebb
idôszakok történetében. Legyünk büszkék
arra, hogy a gondok, nehézségek ellenére
jól mûködött, mûködik. Ez a község lakói,
vezetôi mellett az iskola nevelôinek köszönhetô. Most a kiállítás tárgyait végignézve egy kis idôre valamennyien ismét –
legalább lélekben – kisdiákok lehetünk.
Felidézôdnek szép és talán a kevésbé szép
emlékek.
Végül emlékezzünk meg magunkban
szeretettel – ha csak egy röpke pillanatra
is – azokról az emberekrôl, akik életüket a
tanításnak szentelték.

Itthon maradt a DAGOBER Kupa!
A 13. Dagober Kupán ismét megtelt lelkes
csapatokkal és még lelkesebb szurkolókkal a
tornaterem. Óriási küzdelmet hozott az egész
napos kupa. Az elsô hely sorsa házi döntôn,
nagy izgalmak közepette hétméteres rúgásokkal dôlt el.

2. Dagober és barátai
3. Csobánka
4. Art Corner
Legjobb kapus: Puzder János (Dagober)
Legjobb góllövô:Czifferi Tamás (Dagober)
Legjobb játékos: Kiss Mihály (Tahitótfalu)

A végeredmény:
1. Tahitótfalu

Köszönet a szponzoroknak, segítôknek:
Tahitótfalu Önkormányzata és a Pollack Mi-

hály Általános Iskola, Kósa reneszánsz stúdió,
M-ámor Presszó, Don Vito, Grill büfé, Niesz
Ferenc, Szilágyi Attila, Szedlacsek Imre, Gerdán László, Kék Duna borozó.
Boldog új évet minden kedves olvasónak!
Plascsevics János
- szervezô
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Gondolatok egy útépítés kapcsán
Tökösmezôn elkészült egy 250 m hosszúságú, 3 m szélességû, jó minôségû aszfalt burkolatú út. Az útépítés kapcsán támadtak olyan
gondolataim, melyeket szeretnék megosztani
mindenkivel, akit Tahitótfaluhoz ôsi, vagy
egészen friss kapcsolatok fûznek. Én magam
közel ötven éve kezdtem meg a kapcsolatépítést a településsel. Mikor még kajakoztam
rendszeres kikötôhelyünk volt Tahi oldalon
az a terület, ahol ma a vízmûvek kútjai vannak. A hatalmas fák lombjai alatt nagyszerû
volt sátrat verni. A tábortûz lángjánál csodálatos volt beszélgetni, kipihenni az evezés fáradalmait. Akkor még a híd fölött a tótfalui oldalon málnaföldek voltak. Bevallom nehéz volt a
csábításnak ellenállni, amiért az akkori gazdákat – ha még élnek – tisztelettel megkövetem.
Ekkor még fel sem merült bennem, hogy valaha itt lesz az állandó lakásom.
1969-ben, mikor már a versenyzést régen
abbahagytam, egy barátommal elindultunk felfelé az Ódry Árpád úton. Az egyik ház
kertjében Egri István színmûvészt fedeztem
fel. Azután megszûntek a házak s egy akácfákkal szegélyezett vágatban kaptattunk felfelé.
Vigyázni kellett, mert az agyagos talaj úgy csúszott, mintha jégpályán lettünk volna. Elmentünk egy rozoga, háznak nehezen nevezhetô
tákolmány mellett. Késôbb tudtuk meg, hogy
Gyôri Dánielnek hívták a tulajdonosát, aki feleségével együtt nem a józanságáról volt híres.
Az erdô elôtti tisztáson megálltunk, fújtunk
egyet, és megfordultunk. Ez a megfordulás
lett a végzetünk. Az a látvány, ami akkor a szemünk elé tárult, nekünk budapesti gyerekeknek lenyûgözô volt. Csodálatos volt látni a
Duna mindkét ágát, a szigetre átívelô hídat, a
Naszályt és mögöttünk a Pilis hegyvonulatait.
„Hát ez fantasztikus, …nem igaz, …gyönyörû” – csak ezek a szófoszlányok voltak amiket
ki tudtunk mondani, mert minden idegszálunkat a látvány kötötte le.
Itt kell telket vennünk! – szólalt meg végül
Laci barátom. Az elhatározást tett követte, s
másnap már áldomást ittunk Gyôri Dani bácsival a megkötött üzletre. Én ettôl a naptól
kezdve Tahiban érzem legjobban magam. Eleinte csak sátrat vertem a telekre, késôbb egy
lakókocsit sikerült felvonszolnunk, majd
1986-ban felépítettem egy faházat, s attól
kezdve egyre több idôt töltöttünk itt. Most
már kilenc éve életvitelszerûen itt lakunk.
Igaz, hogy 3 éve december végén a faházunk
porig leégett, de ettôl csak nagyobb lett az
elszántságunk. Következô tavasszal nekifogtunk és saját kézzel felépítettünk a helyére
most már egy tartósabbat.
Bizonyosan sokakban felmerül a kérdés, mi
köze a történetemnek az útépítéshez? Azt
hiszem, a történetem egyáltalában nem egyedi. Egyre többen vannak, akik egyszer elkeveredtek erre a tájra, körülnéztek, megtetszett
nekik, és úgy döntöttek, hogy… No de a folytatást már mindenki tudja.

Tudom jól – még ha errôl csak egymás között beszélnek is az emberek –, hogy szokás
bennünket „jöttmenteknek” nevezni. Nem
azért teszem ezt szóvá, mert igaztalan az elnevezés. Sokan talán nem is tudják, hogy ennek
a szónak ma bizony nagyon pejoratív a jelentése. Sehonnai, csavargó, senkiházi, hontalan,
bitang – hogy csak a legfontosabbakat említsem. Nem csodálkozom tehát azokon az
embereken, akik számára sértô, de legalább is
bántó, ha valaki jöttmentként titulálja. Tudom, hogy Magyarországon az emberek –
különösen vidéken – ahogyan ezt mondani is
szokás, „röghöz kötöttek” voltak. Sokan haltak úgy meg, hogy nem lépték át a megyéjük
határát. Nem volt gyakori az egyik helyrôl a
másikra költözés. A vidéki embereket pedig a
földjük is fogta, hiszen az biztosította a megélhetésüket. A jöttment elnevezés abban az
idôben valóban azt jelentette amit az elôbb
felsoroltam.
Mára azonban az élet gyökeresen megváltozott. Az emberek mozgékonyabbak lettek.
Nem ragaszkodnak mindenáron a szûken értelmezett szülôföldjükhöz. Az emberek már
nem csak a városok felé orientálódnak. Legalább ugyanannyian, keresik a nyugodt, természetközeli helyeket, vállalva a munkába
járás költségeit és idôráfordítását. Ezeket az
embereket nem szerencsés jöttmentekként
titulálni. Ezekbôl egyre több lesz.
Az emberek sokszor az elôítéleteket, emberi és jogi akadályokat is könnyedén lebontják,
ha ennek értelmét látják. Általános, társadalmi
mozgásokkal, tendenciákkal szembe menni
ôrültség. Inkább segíteni, elébe menni célszerû. Lehet természetesen különbözô valós
vagy mondvacsinált okokra hivatkozva ezeket
a folyamatokat késleltetni, de megállítani
soha. A Tökösmezô területén évrôl évre növekszik azok száma, akik annak ellenére, hogy
nem kapnak családi házra építési engedélyt,
mégis életvitelszerûen itt laknak. Nem jöttmentek, hanem egészen egyszerûen itt akarnak élni. Én azt gondolom, az önkormányzatnak az a feladata, hogy ezt az igényt egyszerûen vegye tudomásul. Mást egyébként
nem is nagyon tehet. És igyekezzen ezeknek
az igényeknek a kielégítésére a megoldásokat
teljes erôbedobással és folyamatosan keresni.
És most már valóban rátérek az útépítésre.
A Tökösmezôn – nem gondolom, hogy máshol kevéssé – az útviszonyok katasztrofálisak.
A meredek utakat a gépkocsik küszködése
néhány hónap alatt valódi rodeó-pályává
alakítja. A gumik, lökésgátlók, olajteknôk, sebességváltók élettartama a töredékére csökken. Az építkezések nehéz gépjármûvei ezt az
állapotot tovább súlyosbítják. Jogos igénye az
ide pihenni járóknak, vagy itt lakóknak, hogy
a közlekedés feltételei javuljanak. Ilyenkor a
legegyszerûbb válasz a probléma felvetésére,
hogy nincs pénz. Ez lehet akár igaz is.
Azonban a gépkocsikban keletkezett károk

évek alatt akár többszörösét is kiteszik egy
szilárd burkolatú út építési költségeinek. És ez
az amit közös érdeknek hívnak. Az önkormányzat érdeke, hogy szépüljön, gazdagodjon a település, az itt lakók érdeke, hogy kultúráltan tudjanak közlekedni és élni.
Azzal is tisztában vagyok, vannak közöttünk olyanok, akik mindent az önkormányzattól várnak, s bár anyagi helyzetük ezt bôségesen lehetôvé tenné, elzárkóznak a közös
tehervállalástól. Vannak azonban olyanok – és
már ma is ôk vannak többségben – akik az
összefogásban, a kompromisszumkészségben, a kölcsönös teherviselésben látják a kibontakozás, a fejlesztés lehetôségét.
Talán egy éve annak, hogy Dr. Szászkô Judit megoldást keresett az útproblémánk egy
részének a megoldására. Lehet ôt nem szeretni, lehet ôt szidni, de neki, illetve annak az
elszántságnak köszönhetjük az utat, amilyen
elszántsággal egyikünk se lett volna képes ezt
végigküzdeni. Neki és mindazoknak, akik
mellé álltak, morálisan és anyagi tehervállalásban egyaránt. Neki és az önkormányzat képviselô testülete közel sem problémamentes
együttmûködésének köszönhetôen ma már
egy fantasztikus aszfaltkígyó kúszik fel Tahi és
Leányfalu határában egészen az erdôig.
Köszönjük Tahitótfalu Önkormányzatának!
Köszönjük Dr. Szászkô Juditnak!
Köszönjük a kompromisszumkészségnek!
Köszönjük a tárgyalási készségnek!
Szép példája ez az út annak, hogy az itt lakók, valamint az ide ma még csak pihenni járók – nem jöttmentek – és az önkormányzat,
ha akarja igenis képes megtalálni a problémák
megoldásához vezetô utat. Még akkor is, ha
ez az út eleinte hihetetlenül göröngyösnek,
csúszósnak, járhatatlannak is tûnik. Ma már az
út valóságban és szimbolikusan is járható. Ez
az út ma naponta tapasztalható bizonyítéka a
kölcsönös jobbító szándéknak. Az emberek
önbizalmának, magabiztosságának fejlesztése
a sikereken keresztül vezet. Ez a siker ma ott
kígyózik elôttünk. Én magam – lehet ezen
akár nevetni is – szeretettel megsimogattam
ezt az aszfaltkígyót, mikor elkészült. És láttam
a zavart szégyenkezést azok arcán, akik ezt a
mostani együttmûködést még elutasították.
Most már egy szép eredménnyel a hátunk
mögött – pontosabban a talpunk alatt –
tovább kell menni a megkezdett úton!
Szimbolikusan és a valóságban is! Van ugyanis
egy rossz és egy jó hírem.
A rosszal kezdem: rengeteg rossz út és megoldatlan probléma van még!
És a jó hírem: bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk szót érteni egymással, képesek
vagyunk az együttmûködésre, s az Európai
Uniótól rengeteg pénz elérhetô értelmes
pályázatokkal!
Együttmûködô, sikerekben gazdag Új
Esztendôket kívánok MINDENKINEK!
Tisztelettel:
Kindzierszky Emil
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Szilveszteri vidám oldal
– Mondja Jean, miért iszik üres pohárból?
– Mert nem vagyok szomjas, uram!
– Jean, a hômérô nem megy se fel, se le…
– Bizonyára elfelejtettük felhúzni uram!

Voltaire a nôkrôl:
– A legtöbb asszony olyan, mint a szélkakas, akkor viselkedik állhatatosan, amikor
már „berozsdásodott”!

Adomák egy 1845-os kiadványból:
Móra Ferenctôl:
– A nôk olyanok, mint a nagy hadvezérek:
nem kérdezik, hogy egy gyôzelem mennyi
vereségbe kerül.

Bizonyos társaságban többi közt azon kérdéssel állott elô valaki, hogy ugyan miért
nem gyógyítják önmagukat az orvosok?

Bismarck megállapítása:
– Sohasem hazudnak annyit, mint esküvô
elôtt, háború alatt és vadászat után.

– Oh, – jegyzé meg valaki – az nagyon természetes, hiszen az öngyilkosság nagyon
nagy bûn!

Társaság nélkül sohasem iszom

Valaki kérdezteték, mi annak az oka, hogy
haja egészen ôsz, bajusza és szakálla pedig
még fekete?
– Az igen természetes – felele az rögtön,
kihez a kérdés intéztetett – hajam húsz
évvel idôsebb, mint bajuszom és szakállam!

Bizonyos gazdag úr rendkívüli felebaráti
érzelmekkel viseltetvén csinos szobalyánya
iránt, magasztos elragadtatással szóla:
– Ah, Te sokkal kedvesebb teremtmény
vagy, mint nôm!
– Jóska kocsis is ezt szokta mondani!jegyzé meg ôszintén a cicuska

Ha leugrasz, vidd magaddal a szemetet is!

Szülô-suli
Elôadássorozat kis- és nagy gyermeket
nevelô szülôknek, nagyszülôknek.
Az elôadás kb. egy órás, a második
órában pedig a hallottak feldolgozása következik, kiscsoportos formában.
A program alatt a kicsikre gyermekfoglalkoztatók vigyáznak, a picik számára
némi enni- és innivalót kell hozni.
Köszönjük!
Idôpont: szombat, délelôtt 10-tôl kb.
1230-ig
Helyszín: Szentendrén a Szent András
Iskola ebédlôje (Bejárat hátulról: a Bükköspatak felôl, a telefonfülkénél kell bemenni
a két rendelôintézet között az iskola hátsó
vaskapujához.)

Tervezet 2007. elsô félévére:
2007. jan. 13.
A szülôk házaspár kapcsolatának
pedagógiai jelentôsége
Elôadó: Szarka Miklós, lelkész, pszichológus Bethesda Gyermekkórház Házasés Családsegítô Szolgálat vezetôje
2007. febr. 17.
Kommunikáció a családban
Elôadó: Blanckenstein György, plébános, a magyarországi Házas Hétvége Mozgalom vezetôje és meghonosítója
2007. ápr. 21
Tanulási- és alkalmazkodási nehézségek. Sikerek és kudarcok.
Elôadó: Vozár Anna, klinikai- és gyermek
szakpszichológus

2007. máj. idôpont még függôben
Tabuk nélkül
Elôadó: Tircka házaspár
KÉRÉS: amennyiben valamelyik témával
kapcsolatban bármilyen kérdés merülne
fel, kérjük azt az elôadás elôtt eljutatni hozzánk, hogy továbbíthassuk az elôadónak.
Így reményeink szerint az elôadásokban
választ kaphatnánk kérdéseinkre.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Az elôadásokra mindenkit szeretettel
várunk!
Kelecsényi Rita 26-314-559
Sólyomné Gyürk Dorottya 20-411-8339
Vanczákné Fixek Judit 26-301-126
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A Szentendrei-szigeti Önkormányzatok
Mikrotársulása gyermekrajz pályázatot
hirdet a szigeti általános iskolások
számára „Környezetvédelem
a Szentendrei-szigeten” címmel.

Dunakanyar-Szerelvény
VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY
www.szerelvenyszakuzlet.hu
ahol szaktanácsadással, tervezéssel, kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

I. 1-3. osztály:
II. 4-5. osztály:
III. 6-8. osztály:

Kategóriák:

Tahi, Visegrádi út 52. (11-es fôút)

Miért fontos a környezetvédelem?
Mit tehetünk környezetünkért?
A Szentendrei-szigeti Önkormányzatok
Mikrotársulásának logója

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

Díjazás:

Nyitva tartás: hétfô-péntek: 730–1700-ig, szombat: 800–1200-ig

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!
Utánfutó kölcsönzés helyben.

Elsô helyezett:
20 000 Ft értékû ajándékcsomag
Második helyezett: 15 000 Ft értékû ajándékcsomag
Harmadik helyezett: 10 000 Ft értékû ajándékcsomag

Minden kedves vásárlónknak
Mindhárom kategóriában külön nyerteseket hirdetünk.
A nyertes alkotásokat kiállítjuk, valamint a harmadik
kategória nyertes alkotása lehet akár a Szentendrei-szigeti
Önkormányzatok Mikrotársulásának logója is.

Az elkészült alkotásokat a név, életkor, iskola és a kategória
megjelölésével a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal címére
kérjük elküldeni.
(2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.)

A pályázatok beadási határideje: 2007. január 26.

boldog, sikeres Új Esztendôt kívánunk!

Hirdetési díjak 2007. évben (ÁFÁ-val)
Apróhirdetés
(20 szóig)
2300 Ft
1/16 méretben
2850 Ft
1/8 méretben
4300 Ft
1/4 méretben
8550 Ft
1/2 méretben
17 100 Ft
1 oldalas (A 4-es)
34 100 Ft
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Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

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

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, 0630-9515-484
Nyitva tartás: h-p.: 730-1700, szo.: 730-1200

AKCIÓINK:
- Teka gránit mosogatók,
csapteleppel 41.000 Ft-tól 56.900 Ft-ig
- Teka szettek: lista -22% (európai gyártású)
- Akciós Teka mosogatógép teljesen
beépíthetô: 99.900 Ft
- Zanussi beépíthetô elektr. sütô+gáz
fôzôlap 89.900 Ft-tól
- Bosch beépíthetô elektr. sütô+gáz
fôzôlap 104.900 Ft-tól
- Csúcskategóriás Küppersbuch
konyhai gépek
- RAVAK (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak)
10 % kedvezmény
- Kabi zuhanykabin 80*80 28.400 Ft-tól
- Gáz és vegyes tüzelésû álló kazánok
- Radel, Radeco radiátorok
Áruhitel: Magyar Cetelem. Fizetés bankkártyával is.

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

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.

Tahitótfalu, Béke u. 50.

cserepek, gyári áron kiszállítással

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Tölgy kugli 1 800,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

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

Számítógépszerviz

30/9483709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.
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Öröm és remény…
A karácsonyi ünnepek békéje és nyugalma után ránk köszöntött az újesztendô.
Sokan aggodalommal, sôt félelemmel tekintenek az elôttünk álló évre. Nem szabad,
hogy lemondjunk a reményrôl, erôsítsük
meg a gondviselésbe vetett bizalmunkat,
emberi kapcsolatainkat, hajlandóságunkat,
hogy szeretetet akarunk adni másoknak.
Az alábbi ókeresztény áldás is ezt fejezi ki.
Az Úr legyen elôtted
hogy az igaz útra vezessen téged!
Az Úr legyen melletted,
hogy karjaiba zárjon
és oltalmazzon téged!
Az Úr legyen mögötted,

hogy megôrizzen téged
a gonoszok álnokságától!
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha elesel,
és kihúzzon téged a csapdából!
Az Úr legyen benned,
hogy megvigasztaljon téged,
ha szomorúság nehezedik szívedre!
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen téged,
ha ellenség ront rád!
Az Úr legyen fölötted,
hogy áldás szálljon rád!
Így áldjon meg téged a jóságos Isten!
Isten áldotta, békés, boldog újesztendôt
kívánok minden tahitótfalusi polgárnak.
Vénusz Gellért plébános

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 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
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 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg.
parkolási kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig.,
lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382
(gépjármû), 503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17ig, szerda: 8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-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, szerda, péntek 8–12 és
12.30–15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és
12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 •
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 •
RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 –
444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107
vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig,
tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2.,
ügyf.: hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-731 •
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: Szabó Judit,
Budai Mihály, Karácsony János Ádám, Képíró Gábor,
Dr. Magyar Gábor Sándor, 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.

