
Az október 13-i rendezvény szervezésé-
nek sarkalatos pontja volt az idôjárás. Nem
lehetett tudni, hogy szép meleg ôszi idônk
lesz, vagy hamar bôrig ázunk. Igazán meg-
könnyebbült mindenki, mikor reggel kisü-
tött a nap, hisz a csapadékos idô elmosott
volna minden szabadtéri programot. Reme-

kül beosztották a szervezôk az egész napot:
délelôtt a Sportpályán az Önkormányzati
Napot megünnepelvén a kistérségi önkor-
mányzatokat várták barátságos labdarúgó
mérkôzésre. Tahitótfalu-Szigetmonostor
képviselôibôl összeállt csapat játszott Tahi-
tótfalu Öregfiúk csapatával. A végered-
ményt – röstellem – nem tudom, csak azt,
hogy nagyon elfáradtak a fiúk. Rövid ebéd-
szünet után kezdôdött a hagyományos szü-
reti felvonulás. A Népház elôtt gyülekeztek
a felvonulás szereplôi: lovasok, hintók. A
helyi iskola, óvoda növendékeinek rövid
szüreti mûsora után a néptáncosok bemu-
tatója következett, majd mindenki lovas-
kocsikra szállt, és elindult a menet Tahi par-
kolóba. Folytatás a 3. oldalon 

– 2007. október 25-én testületi ülés volt
a Polgármesteri Hivatalban. A képvise-
lôk közül Képíró Gábor, dr. Magyar
Gábor, Verebes Sándor, Wágner Péter
hiányzott. Elsô napirendi pontként a tes-
tület meghallgatta a helyi civil szerve-
zetek tájékoztatóját. 
– A Képviselôtestület október 25-i ülésé-
nek második napirendjét elnapolta, ill.
úgy döntött, hogy a Szervezési és Mû-
ködési Szabályzat módosítása oly fontos
téma, hogy azt külön Testületi ülésen
tárgyalja. Ennek idôpontja 2007. novem-
ber 8. ,17.30 óra, Polgármesteri Hivatal. 
– November 22-én 18.00. órakor Tahi-
tótfalu Képviselôtestülete KÖZMEG-
HALLGATÁST tart a Népházban (Tahi-
tótfalu, Bajcsy Zsilinszky u.), melyre sok
szeretettel hívunk és várunk minden
érdeklôdôt.          Folytatás a 2. oldalon
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Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Önkormányzati hírek 2.

Egy ünnepüség margójára 4.

Rendôrségi hírek 5.

A múlt nyomában... 7.

Novemberi színek 

és hangulatok 8.

Akire büszkék vagyunk 8.

10 éves jubileum 12.

Nemzetiségek együttélése 

az Unióban és a Dunakanyarban

Tahitótfalu Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete november 22-én (csü-
törtökön) 18.00 órától 

KÖZMEGHALLGATÁST

tart a Népházban. (Tahitótfalu, Bajcsy-Zs. u. 2.)

Napirend: 
– Költségvetési Koncepció
– Állattartási Rendelet
– Egyebek
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

Önkormányzat

Közmeghallgatás!

2007. november 3. – Nótaest Tahitót-

falun!

Ezúton szeretnénk meghívni minden
kedves magyar nótakedvelôt! 
Fellépôk: Bokor János aranykoszorús éne-
kes, Kátai Zsuzsa, Gránát Zsuzsa, Zsuzsa
Mihály. A zenét Horváth Sándor öt tagú
cigányzenekara szolgáltatja!
Helyszín: Tahitótfalu Népház (Bajcsy-Zs. út)
Idôpont: 17.00. Belépô: 1.500 Ft
Elôvételben jegyek válthatók Tahitótfalu

Hôsök tere lángososnál!
Információ: Váradi Béláné
Telefon: 06/26 385-905

Tüdôszûrés

2007. november  6-tól 16-ig

Idôpontok:
Hétfô, szerda 12.00–18.00
Kedd, csütörtök, péntek 8.00–14.00
Helyszín: Tahitótfalu Népház

Folytatás a 2. oldalon

Novemberi programok
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Folytatás az 1. oldalról
Tervezett napirend: 
1. Költségvetési koncepció, 
2. Állattartási rendelet módosítása, 
3. Egyebek.

– A közmeghallgatás és a rendkívüli testü-
leti ülés miatt némiképp módosul az erre az
évre ütemezett testületi ülések idôpontja. A
decemberi ülés december 13-án 17.30-kor
kezdôdik. Tervezett napirend: 

1. Éves munka értékelése,
2. Következô évi munkaterv elfogadása, 
3. Tájékoztató a Földhivatal mûködésérôl.

– Az önkormányzat minden év decemberé-
ben egy kis ünnepség keretében köszönti
községünk 70 éven felüli lakóit. Az idén
december 6-án, Miklós napján 13.00 órától
a Népházban látjuk vendégül ôket. Remél-
jük, hogy a 439 fôbôl minél többen el tud-
nak jönni erre a kis ünnepségre, ahol  meg-
vendégeléssel és mûsorral várjuk ôket. Jó
egészséget kívánunk mindnyájuknak!
– 2005. óta minden évben március 15-én
Tahitótfalu díszpolgára címet és Tahitót-
faluért emlékérmet adományozott Tahitót-
falu önkormányzata. Erre 2008-ban is lesz
lehetôség. A címre és díjra a polgármester,
képviselôk, képviselôtestület bizottságai,
illetve a településen mûködô társadalmi
szervezetek, egyházak tehetnek javaslatot
ez év december 31-ig! A Képviselôtestület
a jelöltek közül választja ki az arra méltó
személyt, személyeket. A Polgármesteri Hi-
vatalba várjuk a jelöléseket rövid kis indok-
lással. 
2005-ben díjazottak: 
Tahitótfalu díszpolgára: Kepler Erzsébet
Tahitótfaluért emlékérem: 
Chambrené Rainer Gabriella
2006-ban díjazottak: 
Tahitótfalu díszpolgára (posztumusz):
Vaczó József 
Tahitótfaluért emlékérem: 
G. Szalai István,  Szônyi Zsuzsanna és
Wegroszta Gyula 

2007.-ben díjazottak:
Tahitótfalu díszpolgára: Horányi
Sándorné
Tahitótfalu díszpolgára (posztumusz): 
dr. Ecsedy Aladár
– A képviselôtestület úgy döntött, hogy a
képviselôk testületi – és bizottsági ülésekrôl
való sorozatos távolmaradása miatt szank-
ciókat vezet be. Ennek okán módosította a
képviselôk díjazásáról hozott korábbi ren-
deletét. Hat hónap tiszteletdíj megvonással
bünteti azt a helyi önkormányzati képvise-
lôt, aki három egymást követô alkalommal
igazolatlanul marad távol a testületi ill. bi-
zottsági ülésrôl, amelynek tagja. Ugyanez
illeti meg azt a képviselôt is, aki az elôzô
ülések egyharmadáról hiányzik igazolatla-
nul három hónapon belül. Erre a szigorí-
tásra azért volt szükség, mert a képviselôi
munka lehetetlenül el a sok hiányzás miatt.
A 2006-os önkormányzati választások után
az újjáalakult képviselôtestület 23 testületi
ülést tartott. Az eltelt egy évben a meg-
választott képviselôk a következô arányban
vettek részt a testületi üléseken:
Csörgô Mihály 23/23
Gaál Sándorné 20/23
Karácsony Ádám 21/23
Képíró Gábor 14/23
dr. Magyar Gábor 18/23
Nagyházú Miklós 23/23
Dr. Sajtos Sándor 21/23
Schottner Jánosné 23/23
Szabó Judit 22/23
Törökné Kelemen Ildikó 23/23
Vaczó Zoltán 23/23
Verebes Sándor 16/23
Wágner Péter 18/23
– A tahitótfalui református gyülekezetnek
200 ezer forint támogatást szavazott meg a
testület a református templom díszkivi-
lágításának befejezéséhez.
– Mint már a Községi Tájékoztató elôzô szá-
mában ismertettük, a Hôsök tere 6. szám alat-
ti gyógyszertár épületének tetôfelújítási mun-
kálatai során pótmunka vált szükségessé.
Ennek ellenértékének, 468.140 Ft-nak a kifi-

zetését megszavazta a képviselôtestület.
– A testület a Polgármesteri Hivatal bôvíté-
sének, átépítésének tervezésével Csereklye
Gyôzô helyi építészt bízta meg. Az enge-
délyezési tervdokumentációt 560 ezer Ft
+ÁFA értékben jóváhagyta a testület.

Önkormányzati hírek

Folytatás a 2. oldalon

2007. november 9. (péntek) 18.00

Bibliaelôadás – téma: Miért torzítja el a hat-
alom az egyházat?
Helyszín: Tahi Málna u.4
Elôadó: Kecskeméti János

2007. november 23. (péntek) 18.00

Mi az igazi hit és hogyan eredményezhet
megváltozott cselekedeteket?
Helyszín: Tahi Málna u.4
Elôadó: Vígh Ágnes

2007. november 24. 

Nefelejcs Bábszínház bemutatja: Csala és a
télapó címû darabját
Idôpont: 10.00
Hozzájárulás: 400 Ft
Helyszín: Tahitótfalu Népház

2007. november 24.

Hagyományôrzô Kör filmvetítése
Téma: Beszélgetés Idôsebb Csörgô Mi-
hállyal (II. rész)
Idôpont: 15.00
Helyszín: Tahitótfalu Népház 

Színházlátogatás – Magyar Színház

Idôpont: 2007. november 29.

Buszindulás: 17.30 Tótfalu Hôsök tere
Elôadás kezdete: 19.00
Darab címe: A NÉMA LEVENTE (Heltai Jenô)
Jegyrendelés/információ: Mengyi Gábor
Tel: 30/337-5527

Egészségmegôrzô gyógytorna minden

kedden és csütörtökön – 2007. novem-

berében más helyszínen!

Új helyszín: Sportpálya öltözôjének aerobik
terme! Idôpont: minden héten kedden és
csütörtökön 17.30–18.30ig.
Vezeti: Kákonyiné Adorián Vera
Információ: 20/560-4065

Novemberi programok

Értesítjük T. Olvasóinkat, hogy az ön-
kormányzat vezetôi, képviselôi, dolgozói,
valamint az intézmények vezetôi az alábbi
mobil számokon is elérhetôk:
Adóügye ea.: Balláné, Tvercsákné 30-336-7305
Batári Csaba – Sportegyesület 30-380-4622
Bozóki Sándorné – Népház gondnok 30-327-5146
Budai Sándor – gk. vezetô, árubeszerzô 30-324-9737
Budai Mihály – polgármester 30-249-5497
Csörgô Mihály – képviselô 30-370-2170
Dr. Magyar Gábor – képviselô 30-372-2724
Dr. Sajtos Sándor – alpolgármester 30-257-4878
Fejes Zoltán – mezôôr 30-324-6667
Gaál Sándorné – képviselô 30-372-0919
Gillich Péterné – iskolaigazgató 30-327-6606
Hivatal – Építésügy: Kállainé, Kollárné 30-289-1053
Hivatal – Igazgatás: Bor I, Badóné 30-278-0454
Hivatal – Pénzügy: Bán Erzsébet 30-380-2439
Hivatal – Pénzügy: Rajos Istvánné 30-380-3617

Csiki Zoltánné
Iskola tanári 30-328-7084
Karácsony Ádám – képviselô 30-372-8325
Karneválné Székely E. – védônô 30-324-3570
Képíró Gábor – képviselô 30-349-4632
Mengyi Gábor – mûvelôdésszervezô 30-337-5527
Népház tanári 30-327-4835
Oláh Lajosné – Konyhavezetô 30-325-0185
Óvoda – Tótfalu 30-326-6272
Óvoda – Tahi 30-326-0978
Schottner Jánosné – képviselô 30-373-0895
Szabados M. István – falugondnok 30-289-6966
Szabó Judit – képviselô 30-338-6806
Tomasevits Sándorné – védônô 30-303-3296
Tóth János – jegyzô 30-269-9524
Törökné Kelemen Ildikó – képviselô 30-398-4625
Túróczi Csaba – sportegyesület 30-381-1669
Vaczó Zoltán – képviselô 30-338-6805
Vass János – Sportegyesület edzô 30-380-6879
Verebes Sándor – képviselô 30-373-0396
Wágner Péter – képviselô 30-339-5840

2
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Ebben az évben eddig született 20 leány
és 21 fiú, összesen 41 gyermek.

Megszülettem!

2007. október 5-én – nevem: Horváth Soma
2007. október 6-án – nevem: Kun Zoé
Házasságot kötött 17 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Szondi Lajosné, 85 éves, Szentendrei út 155.
Veimál Gyuláné, 76 éves, Béke út 56.
Liptai Józsefné, 84 éves, Szentendrei út 133.
Kossár Mónika, 22 éves, Ady E. u. 10.
Gaál Ambrusné, 82 éves, Ódry Á. u. 3.
Somodi Lászlóné, 79 éves, Dózsa Gy. u. 7.

Anyakönyvi hírek

Folytatás az 1. oldalról
Itt is, és visszafelé a Hôsök terén is megis-

mételôdött a délutáni programra hívogató
zenés mûsor.

Mire a felvonulók visszaérkeztek a Sport-
csarnokhoz, addigra már kezdtek gyülekez-
ni a folkgála résztvevôi. Ez a nemzetiségi
kulturális seregszemle elsô állomása annak
a rendezvénysorozatnak, melyet az Európai
Unió 50 éves évfordulója alkalmából rendez
a kistérség. Igazgatási partnerség – 50 év
integráció – 50 helyszínen hivatalos megne-
vezésû ünnepi rendezvényre a kistérség szá-

mos településérôl érkezett fellépô. Sasvári
testvérek Szentendrérôl, Szabó Enikô Le-
ányfaluról, Zöldsziget Táncegyüttes Sziget-
monostorról, Pilisszentkeresztrôl a Pávakör
és az SMS együttes, Pilisszentlászlóról a
Népdalkör, Rozmaring Táncklub Csobán-
káról, Magyarországi Német Nemzetiségek
csobánkai szervezetének kamarakórusa, a
Pomázi Fekete Gyémántok zenekar, és
Tahitótfalu képviseletében a Zengô Citera
Együttes és barátai szórakoztatták a közön-
séget. Különszámként, de a mûsor szerves
részeként a tahitótfalui iskolások és óvodá-

sok félórás mûsora is nagy sikert aratott,
melyben népdalokkal, versekkel és tánccal
mutatták be a szôlô mûvelésének fáradsá-
gos munkáját egészen az újbor asztalra
kerüléséig. 

A gálamûsor fergetegesre sikerült! A kis-
térség különbözô nemzetiségei szebbnél
szebb népviseletekben vonultak a feldíszí-
tett színpadra. Nemcsak településüket kép-
viselték itt, hanem a kistérséget, hazánkat,
sôt az Európai Unió sokszínûségét is repre-
zentálták. Köszönjük a fellépôknek és felké-
szítôiknek is a színvonalas mûsort, amivel
hozzájárultak ehhez a csodálatos délután-
hoz. 

Az est megkoronázásaként hagyományo-
san szüreti bál zárta a napot. 

Tahitótfalu Önkormányzata, mint fôszer-
vezô nevében köszönet a szervezôknek, se-
gítôknek: Béres Gabriella, Balla Mária,
Szecsei László, Almássy Csaba, Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapít-
vány, Tahitótfalu Pollack Mihály Általános
és Zeneiskola, 1. sz. Óvoda, Tahitótfalu
Nyugdíjasklub, Vox Insulae Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület, Tahitótfalu Sport-
egyesület, Tahitótfalui Aranyszarvas Köz-
hasznú Íjász Sportegyesületnek, Tahitót-
falui Lovas Sport Egylet, Pócsmegyeri
Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

Szabó Judit

Nemzetiségek együttélése az Unióban és a Dunakanyarban

KINCS EXPO – Szeptember 15-én a
szentendrei Dunakorzón megmutatták a
kistérség vállalkozói, hogy érdemes össze-
fogni. A Szentendrei KINCS – Kistérségi
Innovációs Egyesület szervezésében létre-
jött kiállításon mutatkoztak be a helyi mes-
terek.

Szentendre Kincse
Tahitótfaluból Siraki Demeter bádogos

mester „szélkakas” találmányával, Sárközi
Mária keramikus szoborfiguráival, a Bodor
major pedig gyümölcskosár és szalonnás
lepény mellett lovaskocsi és szamaragolás
bemutatóval vett részt a kiállításon. Az
esemény sikeres kiállítói elismerô oklevelet
vehettek át Szabó Imrétôl, a Közép-Magyar-
országi Regionális Fejlesztési Tanács elnö-
kétôl és Vajda Jánostól, a KINCS egyesület
elnökétôl.

Az EXPO nem csak a kiállítók körében
aratott sikert – a látogatók is remekül
érezték magukat. A gyerekek csillogó szem-
mel nézték Siraki Demeter szélkakasát, és
míg a hölgyek Sárközi Mária keramikus szo-
braiban gyönyörködtet, a férfiak rávetették
magukat a Bodor Major szalonnás lepénye-
ire. Egy dologban mindenki egyetértett –
ezt jövôre is meg kell ismételni.



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 0 7 .  N O V E M B E RÖnkormányzat

4

„Néha kevés itt a fény, mégis itthon
vagyok,
Fújjon bármerrôl a szél, én mindig
ugyanaz maradok…”

Bikini

Október 23-án a pocsék idô ellenére is
szép számú ünnepelni vágyó polgártársunk
jött el a Sportcsarnok elé, hogy az emlé-
kezés koszorúit és mécseseit elhelyezze az
’56-os emlékmûnél. Ez az az ünnepünk,
amelyet sokan emlékeikben ôriznek. Sajnos
egyre kevesebben vannak. Sokunknak pe-
dig csak az adatott meg, amit ôk elmeséltek
nekünk. No meg persze a történelemköny-
vek. ’56 megítélése ma még nem egyértel-
mû. Pontosan a fent említett okok miatt.
Egy azonban elvitathatatlan: a béketûrés
népe ismét, egyedüliként, szabadságát akar-
ta visszaszerezni. Tisztán, egyszerûen. Ké-
pes volt háborút indítani egy nagyhatalom
ellen. Az igazság nem a történelemkönyvek-
ben van, hanem az apák, nagyapák hitében,
és azokban az elbeszélésekben, melyek a
családokban szájról szájra járva kerültek
tovább nagyapáktól az unokákig. 

Pontosan ezt a gondolatot ragadta ki Saj-
tos Sándor alpolgármester úr is ünnepi be-
szédében, melyet a Sziget Hangja kórus által
gyönyörûen tolmácsolt Himnusz után mon-
dott el. Kitért a forradalom 50. évfordulóján
történtekre, a rendôri brutalitásra. „Valami
nagy baj van ott, ahol kétszer annyi pénzt
költenek tömegoszlató eszközökre, mint a
honvédelemre. Ezt a pénzt lehetne a men-
tôkre, vagy a tûzoltókra költeni.” Igen, vala-

mi nagy baj van. De ’56 fiatalsága, lendülete,
egysége a szabadságvágyból adódott. Ma
nincs elnyomó idegen hatalom. Csak valami
nagy baj. Beszédében kitért arra, hogy az
elmúlt napokban Brüsszelben járt, ahol
emigráns magyar családokkal ünnepeltek.
Tudják, a kinn élô magyaroknak még emlé-
keikben él ’56, nem akarják, nem tudják
felejteni azokat a napokat, pláne azokat,
amelyek november 4-e útán jöttek, s amiért
el kellett hagyni a hazájukat. Beszédét egy
magyar Brüsszelben élô lelkész szavaival
zárta: „November 4-én egy lelôtt ember fek-
szik a pesti utcán. Ezer sebbôl vérzik. Arra
megy egy patkány. Tudják, mit mond? Gya-
lázat!”

Hangulatidézôként Tolnai Miklós szavalta
el, senkihez sem hasonlítható módon, gyö-
nyörûen, Illyés Gyula: Egy mondat a zsar-
nokságról címû versét. 

Bizony ez jó ráhangolódás volt a Pollack
Mihály Általános és Zeneiskola 8-os diák-
jainak elôadásához. Ahogy a karzatról
néztem az elôadásukat, bizony tátva maradt
a szám. A színpadon egy kisebb csoda volt
kialakulóban, ahogy ezek a tinédzserek
beleélték magukat az ’50-es évek hangu-
latába. Mégis, tudni engedték, hogy ôk a
mai kor gyermekei, amikor egy-egy nekünk
még sajnos természetes kifejezésre érkezett
az „Az mit jelent?” kérdés. Meg a magyará-
zat. A színpad pedig mozgott, állandó for-
gásban volt. Érdekes, bár szerintem zseni-
ális volt a zeneválasztás, az István a király
betétdalaira harcoltak, támadtak meg harc-
kocsikat ezek a Pesti Srácok. Nagyszerû volt
a koreográfia, fôleg, amikor elôkerült a
hatalmas nemzeti lobogó. A piros – fehér –
zöld zászlóval azután mindent el lehetett ját-
szani a dicsôséges pillanatoktól a nemzet
elbukásáig. Nemzetiszín sírhalom. Egy nem-
zet sírhalma. De ez egyben egy nemzet feltá-
madása is, mint ahogyan az égbe szökô
nemzeti trikolór.

„Ha én zászló volnék, soha sem lobognék, 
Mindenféle szélnek haragosa lennék,
Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének,
Nem lennék játéka mindenféle szélnek!”

– hangzott fel egy csodálatosan éneklô
leány hangján az ismert Illés dal. Csak záró-
jelben jegyzem meg, hogy az ’56-osokat kö-
vetô generáció a ’60-as években ezt úgy
énekelte: …nem lennék játéka a keleti szél-
nek… Ugye, Kádár korszak, a kelet leg-
vidámabb barakkja ide vagy oda, ’56 tovább-
élt. Egy kicsit más eszközökkel, de tovább-
élt.

Tehát egy nagyszerû mûsort, igazi perfor-
manszt láthattunk, melyben partnerek vol-

tak a tanulók és az ôket felkészítô, az egé-
szet megálmodó, színpadra állító tanárok
Fialáné Homoki Judit, Maróthi Ágnes és
Balla Mária. Mondanom sem kell, hogy vas-
taps közepette jöttek le a színpadról a sze-
replôk. Ha gonoszkodni akarnék, akkor
annyit azért hozzátennék, hogy egy dolog
hiányzott az egész mûsorból, mégpedig a
megfelelô színpadvilágítás. Bizony azzal
sokkal jobb, látványosabb elôadásokat le-
hetne csinálni.

Hogy miért is írtam ezt a beszámolót?
Azért, hogy arra buzdítsak minden tahitót-
falusit, hogy jöjjenek el, nézzék meg, hogy
milyen is az, amikor mi helyben, a saját sze-
rény eszközeinkkel ünnepelünk. Szépen,
csendben, áhítattal, alázattal, gyönyörûen,
pompázatosan. Hogy miért? Mert azok, akik
akkor csodát csináltak megérdemlik. Ez a
nemzet megérdemli. Unokáink pedig így
fogják megtanulni, mit is ünnepelünk
október 23-án.

Zárszóként álljon egy pár sor Márai Sán-
dor: Mennybôl az angyal c. versébôl, aki
talán legszebben tudta kifejezni ’56 miként-
jét.

És a világ beszél csodáról, 
Papok papolnak bátorságról. 
Az államférfi parentálja, 
Megáldja a szentséges pápa. 
És minden rendû népek, rendek 
Kérdik, hogy ez mivégre kellett. 
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték? 
Mért nem várta csendben a végét? 
Miért, hogy meghasadt az égbolt, 
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.'' 

Nem érti ezt az a sok ember, 
Mi áradt itt meg, mint a tenger? 
Miért remegtek világrendek? 
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett. 
De most sokan kérdik: mi történt? 
Ki tett itt csontból, húsból törvényt? 
És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik - 
Ôk, akik örökségbe kapták -: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság? 

-piroga

Egy ünnepség margójára



Választások idején, a kampány idôsza-
kában az a kérdés fogalmazódott meg ben-
nem, hogy vajon miért akarnak (miért aka-
runk) annyian képviselôk lenni? Ez olyan jó
dolog, hogy annyira meg akarják szerezni
azon bizonyos székek egyikét a nagy asztal
körül?! Azt nem tudom, hogy mások miért
teszik, nem hiszem, hogy van olyan, aki a
pénzért tenné, hisz a havi nettó 17 ezer
forint költségtérítés nem olyan nagy összeg,
a ráfordítandó idôhöz, energiához képest.
Mert hiszen ez elsôsorban társadalmi mun-
ka. Nem elég háromhetente hét-nyolc órát
tölteni egy-egy testületi ülésen (van ugyan,
aki még ezt sem teszi meg…), a bizottsági
ülésekre is idôt kell szakítani, s úgy illik, ha
felkészülten megyünk el rájuk, és a koráb-
ban vállalt feladatokat is elvégezzük. Mond-
hatnám, hogy „mindez megéri”, mert lám-
lám végre ott vagyok a testületben.

De miért jó ott lenni? Mert a döntésekben
nekem is van egy szavazatom? Sokszor az az
egy kevés a többséggel szemben. Vagy így
elsô kézbôl jutok hozzá az információkhoz?
Ez volt az egyik ok, amiért indultam már so-
kadszor a választásokon. És mégis elégedet-
len vagyok. Nem mindig jut el hozzám min-
den információ úgy, ahogyan azt szeret-
ném, vagy ha igen, akkor csak késve. Az
információ hatalom – mondják. S én ezt a
hatalmat szeretném megosztani mindenki-

vel. Ezért próbálom a magam módján a Köz-
ségi Tájékoztatóban minél több információ-
val ellátni az olvasót, legyen az önkormány-
zati hír, vagy csak néhány kósza gondolat
(mint ez az írás is). 

Az eltelt egy év alatt kapott az ember
hideget-meleget. Tahitótfaluban sem nép-
szerû ember a képviselô, hisz a testület egy
tagja, amely testület hoz népszerû és nép-
szerûtlen döntéseket, és van úgy, hogy nem
hoz semmilyet, pedig kellene. Az egyénnek
fel kell vállalnia a közös akaratot is, még ha
a sajátjával nem egyezik is az. Próbál füg-
getlen maradni, hogy hozzátehesse a saját
egyéni elképzeléseit a közösség javára.
Viszont egyedül nem megy. Ha nem talál
társakra a testületi tagok közt egy-egy ötle-
téhez, akkor a javaslata nem valósul meg.
Fura játék ez. Sokszor nem tudhatja az em-
ber, ha bemegy az ülésre, egy-egy kérdés-
ben nincs-e már elôre lejátszva a végered-
mény, és ôt kihagyták a döntéselôkészítés-
bôl. Ilyenkor az ember nyel egyet és foly-
tatja, vagy kezdi elölrôl, szinte mindegy.
Lassan megtanulja a játékszabályokat, és hát
jön a külsô segítség: kritikák, észrevételek a
lakosságtól, ismerôsöktôl és ismeretlenek-
tôl egyaránt. Letelt a türelmi idôszak, amíg
a választók hagyták, hogy azt tegyük, amit
„akarunk”. Most jön a kritikai (nem kritikus)
idôszak. Tudom, hogy érdemes meghallgat-
ni mások véleményét, azonban nem kell
mindent bábuként végrehajtani, amit hall az

ember, hisz magunknak kell eldönteni (a
rendelkezésre álló információk alapján mér-
legelni) mi az, amit érdemes és lehet is
véghez vinni. 

Egy évvel ezelôtt végignézve a képviselô-
jelölteken, azt kérdeztem magamtól, hogy
ez meg ez az ember miért indul, hisz még
nem tett semmit a közösségért, hisz nem jár
sehova, nem ismerik az emberek. Az ígér-
getések, hogy majd ezt meg ezt fogom tenni
a faluért… Hol vannak az emberek, az ígé-
retek? Jónéhányan eltûntek, legalábbis négy
évre… Azért, mert nem választották meg
képviselônek? Attól még szívesen látjuk, és
várjuk a jelentkezését, ötleteit, munkáját és
lelkesedését, hisz nekünk is kell a segítség!
Annak örülök, hogy képviselôtársaim igye-
keznek ott lenni a község életében, és folya-
matosan bizonyítják (nekem legalábbis),
hogy megbecsülik a beléjük vetett választói
bizalmat.

Azt az egyet nem értem, hogy valaki csak
akkor tesz a faluért, amíg képviselô (tiszte-
let a kivételnek!), amint kikerül ebbôl a kör-
bôl, már érdektelenné válik számára a kö-
zösség?! Vagy lehet, hogy csak belefáradt az
állandó felelôsségbe, munkába, kritikába?
Több mint 5 ezren laknak Tahitótfaluban.
Lehetetlen minden ember kedvére tenni.
Erônk és energiánk véges, mint ahogy min-
den embernek! Ám továbbra is minden
tôlünk telhetôt megteszünk Tahitótfaluért.

Szabó Judit 
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Eltelt egy év

Tisztelt tahitótfalui lakosok!

Az elmúlt hónapokban az újság hasáb-
jain aktuális témákkal foglakoztunk (nyár,
iskolakezdés) és kevésbé tekintettük át az
általános bûnügyi helyzetet.

Itt az ideje, hogy foglakozzunk ezzel, an-
nál is inkább, mert az utóbbi hónapokban az
átlagosnál több bûncselekmény fordult elô.

A bûncselekmények zöme Tahi Vöröskô
felöli részén történt (Domb utca, Külsô-
Nyulas utca, Ereszvény utca, Szállások utca
Hermann Ottó utca, Pinty utca, Vöröskô
utca)  és elsôsorban víkendházakat törtek
fel ismeretlen személyek. Június és októ-
ber közötti idôszakban számszerûen közel
20 hétvégi házat törtek fel, illetve rongál-
tak meg az elkövetôk. Jellemzôen nem
nagy értékû, apró dísztárgyakat, valamint
italokat, kézi szerszámokat – és érdekes
módon szórakoztató elektronikai cikkek
távirányítóját – tulajdonítják el.

A betöréssel okozott rongálási kár leg-
több esetben nagyobb, mint az ellopott ér-
ték. A betörések körülményeibôl arra lehet
következtetni, hogy egy vagy két elkövetô
gyalogosan, házról-házra halad a telkek
közti drótkerítést átvágva, és a házakba a

zsalugáter felfeszítésével és ablakbetörés-
sel jut be.

Mivel a kerteken keresztül közlekedik,
így az utcáról a mozgása, cselekménye
nem látható. Talán ennek is a következ-
ménye az, hogy az ott élô állandó lakosok
a bûncselekményekkel kapcsolatban sem-
milyen információt nem tudnak adni.
Ugyanígy eredménytelen volt a rendôrség
fokozott járôrözése, és a civil ruhás figye-
lôszolgálat is.

Az látszik eredményekkel kecsegtetô
megoldásnak, ha a rendôrség a lakosokkal
összefogva szervezetten és folyamatosan
szemmel tartaná a házakat. Ennek az össze-
fogásnak megvannak a jól mûködô és ki-
próbált módszerei, mint például a polgár-
ôrség, a Szomszédok Egymásért Mozgalom.

Sajnos Tahitótfalu területén ezek közül
egyik sem mûködik (Leányfalu, Kisoroszi,
Szigetmonostor – ezeken a településeken
van polgárôrség) pedig valószínûleg nagy
segítséget jelentene a megelôzésben és a
felderítésben is.

Addig is nagyban segítené a munkánkat,
ha a fent említett területen élô lakosság
jelezné idegen, gyanúsan viselkedô szemé-
lyek, gépkocsik feltûnését, mozgását – és
ha a szomszédos házaknál gyanús zajt vagy
betörést észlel, azonnal telefonálna a
Tahitótfalu Rendôrôrs (06-26 387-140)

vagy a Szentendrei Rendôrkapitányság
(107) telefonszámaira.

Segítségüket elôre is köszönöm.

Hegedûs Gábor r. ftörm. 

körzeti megbízott

Rendôrségi hírek

A Községi Tájékoztató hatékonyabb ter-
jesztése érdekében 2007 júniusában meg-
emeltük a lap példányszámát, valamint egy
olyan elôfizetési rendszert indítottunk út-
jára, mely segítségével minden elôfizetô
postai úton, saját címére kaphatja meg a
helyi újságot. Célunk az volt, hogy így azok
számára is elérhetôvé tudjuk tenni a helyi
lapot, akik eddig csak késve, vagy egyáltalán
nem jutottak hozzá. A 2008-as évre a január-
december hónapokra lehet elôfizetni. Az
elôfizetési díj erre az idôszakra 1200 forint,
mely a postaköltséget fedezi. Elôfizetni a
polgármesteri hivatalban lehet legkésôbb
december 19-ig, a hivatal ügyfélfogadási ide-
jében. Kérjük, éljen e lehetôséggel, és
szóljon ismerôsének is!

A Községi Tájékoztató olvasható a falu
honlapján is: www.tahitotfalu.hu!

A szerkesztô bizottság

Tisztelt olvasók,

leendô elôfizetôk!

5
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Adventi események keretén belül a tahi-
tótfalui régi lakodalmas szokásokról kiál-
lítást tervezünk

A kiállításon a lakodalomban használt
dísztányérokat, levesestálakat, húsos tála-
kat, vásárokon vásárolt díszpoharakat, bög-
réket, régi evôeszközöket szeretnénk be-
mutatni. A kiállításon szeretnénk felsora-
koztatni minél több régi násznagykönyvet,
amelyekben az egykori násznagyok, vôfé-
lyek az esküvôn mondott verseiket leírták.
A kiállításaink megszokott része a témához
kötôdô fényképek bemutatása. Kérjük,
hogy a lakodalmakon készített fényké-
peiket (nem esküvôi fénykép) ajánlják fel,
hogy azokat bemutathassuk. Érdekes része
lehetne a kiállításnak a lakodalmak szám-
adása, azok költségeinek (ital, levágott tyú-

kok száma, edény, sátor kölcsönzés díja,
stb.). Szeretnénk összegyûjteni a lakodal-
mas nótákat, a nevezetesebb szakács-
asszonyok névsorát, lakodalmas története-
ket, a feltálalt ételek, sütemények megne-
vezését.

A kiállításra felajánlott tárgyakért szemé-
lyesen elmegyünk, a kiállítás végén azokat
visszaszállítjuk.

Bízunk abban, hogy segítségükkel emel-
hetjük az adventi ünnepek programját.

Köszönjük az eddig felajánlott képeket,
tárgyakat tulajdonosaiknak.

Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,

Wegroszta Gyula

Tel: 385-967 vagy 385-831

Felhívás kiállítás felajánlásra

Felkérem mûvésztársaimat, hogy a Tahi-
tótfaluban rendezendô adventi hét egyik,
történelmi tárgyú festmény és szobor kiál-
lítás megrendezéséhez – amely 2007.
december 8-16-ig a katolikus hittanterem-
ben kerül bemutatásra „Árpádtól nap-
jainkig” címmel – munkájukkal szívesked-
jenek hozzájárulni.

Kiállítás címe: Ideje van.
A kiállítás mottója: „Honnan jöttünk, hol

vagyunk és hova tartunk”.
Jelentkezésüket 2007. december 1-ig

várjuk, melyet elôre is köszönünk.
Alkotásaikat a rendezvény végén vissza-

adjuk!

Várjuk jelentkezésüket:

Gubacsi József

06/26/387-047, 06/20/48-14-010

Rainer Gabriella

06/26/385-831, 06/30/92-11-013

Felhívás

Idôpontja: 2007. december 8-16. közötti
napokban

Tisztelt Tahitótfalui lakosok!
Hamarosan újból itt az év egyik legszebb

ünnepe a Szentkarácsony, ezért a „Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány”
a többi civil szervezettel és az Önkor-
mányzattal karöltve – az adventi idôszakban,
falunk karácsony elôtti hangulatának fo-
kozására – ismét megrendezi a mûvészeti
kiállításokat, a karácsonyi kézmûves vásárt,
koncerteket, a Betlehemi jászol felállítását, és
a záróünnepséget, Gálát.

Akik a vásáron portékájukat eladni kíván-
ják, szíveskedjenek 2007. december 1-ig igé-
nyüket bejelenteni, hogy a területet térítés-
mentesen biztosíthassuk – amelyet idén két
helyszínen kívánunk megrendezni, Béke úti
iskolában, hagyományos helyén és Tahiban
az üzletház melletti, füves magánterületen. 
Vásár idôpontja Tahitótfalun 
2007. december 8–9. szombat, vasárnap
9-17 óráig
2007. december 15–16. szombat, vasárnap
9-17 óráig
Jelentkezés: Takács Györgynénál: 385-297 és
Rainer Gabriellánál: 385-831, 06/30/9211-013
Vásár idôpontja Tahiban
2007. december 15–16-án szombat, vasár-
nap 9-17 óráig
Jelentkezés: Béres Gabriellánál
06/309190279 

Elôre jelezzük, hogy idén is lesz beigli sütô
verseny, mézes kalács és sütemény, valamint
házi sütésû, fogyasztható karácsonyfa-díszek
versenye. A pályamunkákat 2007. december
16.-án 14 óráig várjuk a Béke úti iskolában.

Várjuk jelentkezésüket !       
Köszönjük!  T.E.T.A.

„Advent

Tahitótfalun”

Márton-napon országszerte lakomákat
rendeztek, hogy egész esztendôben bôven
ehessenek, ihassanak. Szent Márton napjá-
ra – november 11-re – általában megforr az
újbor. Innen ered a mondás, mely szerint „a
bornak Szent Márton a bírája”. Márton nap-
ja is a dologtiltó napok közé tartozott: ezen
a napon nem volt szabad mosni, teregetni,
mert elpusztul a jószág – tartotta a hiede-
lem. Ebbôl is látszódik, hogy régen a gaz-
dasági életben is fontos szerep jutott ennek
a napnak. Az állatbehajtás jeles napjai sorá-
ban Szent Mihályt (szeptember 29.), Ven-
delt (október 20.) és Dömötört (október
26.) követte a sorban. Hogy ezek közül
melyik napon hajtották be télire az egész
éven át legelôkön lévô állatokat, az az állat
fajtájától és a tájegységtôl is függött.

Mint minden jeles naphoz, idôjárásjósló
praktikák és megfigyelések is kötôdnek
Márton napjához. „Ha Márton fehér lovon
jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél vár-
ható.” „Márton napján, ha a lúd jégen jár,
akkor karácsonykor vízben poroszkál.”
Mindkettô arra utal, hogy ha november 11-
én szép idô van, akkor kemény tél várható,
ám ha hideg, zord az idô Márton-napkor,
akkor a tél enyhe lesz.

Sz. J.

Aki Márton-napon

libát nem eszik,

egész éven át éhezik

(Érdmindszent, 1877. november 22. –
Budapest, 1919. január 27.)

Halottak napján

Halottja van mindannyiunknak,
Hisz percrôl-perce temetünk,
Vesztett remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sírhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkezô szolgák vagyunk!
-Dobjuk el a tettetô álcát:
Ma gyásznap van, ma sírhatunk!

Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg e sárgolyón!…
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón!…
Óh, hányszor kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk-
- Dobjuk el a tettetô álcát:
Ma ünnep van, ma sírhatunk!

1899 november 1.

A 130 éve született

Ady Endrére

emlékezünk

ezt is vinni azt is hozni
cuccok alatt rogyadozni
mégis vettünk jól megjártuk:
még-egy Fehér Elefántot!

itt csak útban ott kulissza
amott nem fér: vigyük vissza!
féláron!… a rongyszedônek:
én? hogy mégegyszer bedôljek?!

(Nemzetközi „Ne vásárolj semmit” nap

november 30-án)

Határ Gyôzô:

Fogyasztó társadalom

(részlet)
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Csörgô Mihály és B. Csereklye Erzsébet
2. rész

Beszélgetésünk folytatásában a barátairól
kérdeztük Mihály bácsit. Az akvarellfestô
Rajos Sándort, Antal Lászlót, Németh Sándort
és unokaöcsét, Csörgô Istvánt nevezte meg,
ôk öten alkották a baráti kört.

A nyolc osztály befejezése után a váci Mezô-
gazdasági Technikumban tanult volna to-
vább. Édesapja betegeskedése miatt nagyany-
ja arra kérte, hogy tanulmányait ne Vácon
folytassa tovább, a családi gazdaságban mun-
kájára nagy szükség volt. Ezután a hentesszak-
mát szerette volna kitanulni. Keszler Béla
helyi hentesmesternél már két hete inas-
kodott, amikor államosították az üzletét. Ezzel
átmenetileg a hentesszakma elsajátítása távol-
ra került. A katonai szolgálatig otthon dolgo-
zott, de a leszerelés után a helyi sertés vágó-
hídnál helyezkedett el. A vágóhídi munka
mellett átképzés formájában szerezhette meg
a hentes végzettségérôl a bizonyítványát. A
tsz szervezése idején apósa elment a FÔSPED-
hez autószerelônek. A családi gazdaság, a föld,
az állatok gondozása így Erzsi nénire maradt
volna. Válaszút elé került, hogy marad a vá-
góhídnál, vagy a saját gazdaságukba tér vissza.
Egy tûzoltóval való beszélgetés eldöntötte a
kérdést. Tûzoltónak jelentkezett, mivel a szol-
gálatot kétnaponta kellett ellátni. Így minden
másnap otthon, a saját gazdaságukat vezet-
hette. Tíz évig dolgozott tûzoltóként, majd
visszajött a tsz húsüzemébe hentesnek. Aratás
idején sok gépkocsivezetô kombájnra ült. Az
elnök megkereste azzal, hogy erre az idôre
vállalja el az egyik traktor vezetését. A tsz nem
engedhette meg, hogy egy gépe is leálljon az
aratás idején. A váltás annyira megtetszett
Mihály bácsinak, hogy amikor aratás végén az
elnök újra megkereste, hogy maradjon a trak-
toron váltónak, örömmel vállalta. Két-három
hónap után a tsz a tejipartól átvett Csepel
teherautót vásárolt. Szükség volt a jármûre,
ezzel kívánták szállítani a mûanyagüzem ter-
mékeit. A teherautót felújították, Mihály bácsi

erre a tehergépkocsira került sofôrnek. A gép-
kocsitól akkor vált meg, amikor ezt a típust
kivonták a forgalomból.

A háztáji gazdaságok ebben az idôben száz-
ezer forintig adhatták le termékeiket adómen-
tesen. Ez a jövedelem nagyon nagynak számí-
tott, e jövedelem felett adókkal és egyéb ter-
hekkel sújtották a gazdálkodókat. Ennek kivé-
désére a szövetkezet megalakította az Állatte-
nyésztô és Hízlaló, Növénytermesztô és Dísz-
növénytermesztô Szakcsoportot, amelynek
vezetôjévé Mihály bácsit választották meg.
Százezer forint feletti rész után befizetett
három százalékkal elkerülhették a túladóz-
tatást a termelôk. 

A szakszövetkezet elsôsorban sertéste-
nyésztéssel foglalkozott, a tahitótfalui szak-
szövetkezetnek volt elôször húsüzeme. Az
alapja az volt, hogy a megtermelt gabonát álla-
tokkal volt érdemes feletetni. A vágóhíd he-
tente vásárolta fel az állatokat. Elôször a tag-
ságtól gyûjtötték be a sertéseket, a tagságot
négy falu képezte. A húsüzem termékeire
akkora lett  az igény, hogy az éves termelés
érdekében más szövetkezetektôl, állattartók-
tól is vettek át sertéseket. A beszállítókat
takarmánnyal, hitelekkel támogatták. A szar-
vasmarha átvételt Mihály bácsi azért támogat-
ta annak idején, mert egy értekezleten azt hal-
lotta, hogy ilyen-olyan támogatással 12 fo-
rint/kilogramm támogatást lehet megszerezni
a szarvasmarha átvételékor. Arra gondolt,
hogy ha az állattenyésztônek a támogatásból
kettô forinttal többet fizet a szokásos árnál, a
támogatásból tíz forint így is megmarad a szak-
szövetkezetnek. Ez az üzleti gondolkodás
eredményes volt, Tahitótfaluban mindenki itt
adta le az állatát. A támogatás megszerzéséhez
elôírt negyedévenkénti harminc szarvasmar-
ha leadása bôven teljesíthetô volt, a végén
már 280 szarvasmarhát tudtak átadni. A ter-
melô is jól járt, mert Mihály bácsiék azonnal
fizettek.

Az öntözéses epertermesztést a szövet-
kezet vezette be. Elôtte kis 200 öles terü-
leteken termelték az epret a családok, ez egy
családnak elég is volt. A II. világháború után
jöttek olyan évek, amikor az eperérés idôsza-
kában egy szem esô sem esett. Kezdetben a
Dunáról lovas kocsival hordták a vizet a
földekre. Késôbb Szentendrérôl béreltek a
termelôk kis szivattyúkat. Ezek a szivattyúk
csak a szigeten oldották meg az öntözést,
Tahiban, ahol az eper nagyobb területû ter-
melése folyt, az öntözés továbbra is megol-
datlan maradt. A szövetkezet elsô táblája 25
hold volt, amely a református temetô után
jobb oldalon terült el. Kezdetben erre a terüle-
tre is a Dunáról hordták a vizet. Idôközben a
kis parcellák tulajdonosai csatlakoztak a
szövetkezethez. A megnövekedett területen a

szövetkezet esôztetô gépekkel oldotta meg az
eper öntözését. Akkora lett az öntözésre váró
terület, hogy nem tudták biztosítani a tíz-
naponta ismétlôdô öntözést. Bizony ez a
helyzet feszültségeket is okozott. Minden-
esetre az öntözéssel a jó termés biztossá vált,
ha csak elemi csapás nem érte az epret.

A nyolcvanas évektôl hollandok hoztak Ta-
hitótfaluba kardvirágot. A tahitótfalui föld és
klíma kedvezett a holland kardvirág hagymák-
nak, a szövetkezet „hagymára termelt”. A hol-
landok tavasszal háromtól hatig kalibrált hagy-
mát hoztak a szövetkezetnek, a jó föld és klíma
a hatosra kalibrált hagymát olyan nagyra nö-
velte, hogy a 12-es kalibrálón nem ment át.

A Rektor-ház elbontására 1980-ban vagy
1981-ben került sor. Az épület életveszélyessé
vált, a tanács a mai posta és gyógyszertárt ter-
vezte helyére. Az elbontás elvégzését pályáza-
ton hirdette meg. Több pályázó is volt, a
pályázatot Mihály bácsi nyerte meg. Bontás
elôtt Mihály bácsi fényképeket mentett ki az
épületbôl, a képek még Tildy és Ecsedy
tiszteletes idekerülése idejében készültek.
Pék Vaczó bácsi segédletével a fényképek a
református egyházhoz kerültek. A tetôszék
elbontásakor a tiplifákon az 1910-es tûzvész
nyomait megtalálták. Volt olyan tiplifa, ami 2-
2,5 méterig el volt szenesedve. A tetôszer-
kezet bontáskor 4-5 kilogramm kovácsolt
szegnél nem találtak többet, mindenhol facsa-
pot használtak az egykori mesterek. Az épü-
letnek vert fala volt, az „L” alakú épület alap-
jában, a sarkokban 500 és 600 kilós köveket
találtak. Alapja alig volt a háznak, a nagy kö-
vekre volt beszintezve az egész épület. A ház-
nak gyönyörû téglából épített pincéje volt,
Mihály bácsi szíve majd meg szakadt ennek
bontásakor. Sajnos az 1874-es feliratú faragott
kapuoszlop senkinek sem kellett, így a sittel
együtt elhordásra került. Az elbontott épület
törmelékét a híd tótfalui oldalához, a nagy
gödörbe hordták.

A házat, amelyben Mihály bácsiék 1956 óta
élnek, Erzsi néni nagyszülei építették 1928-
ban. 1975-ben bôvítették meg. Mihály bácsi-
nak és Erzsi néninek két fia született, Mihály és
István. István fiukat 1985-ben veszítették el.
Két unokájuk született, Adrienn és Viktória.

A jövô nemzedéknek azt üzenik, hogy sze-
ressék egymást, legyenek egymással ôszinték,
becsületesek. Éljenek békességben, szeretet-
ben.

Köszönjük a tartalmas beszélgetést.

A beszélgetés második részét 2007. novem-
ber 24-én 15 órai kezdettel nézhetik meg a
Népházban. Minden érdeklôdôt szeretettel
várunk.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel
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Kicsit „közvéleményt”, pontosabban
kedves barátnôm véleményét kutattam,
mielôtt nekiültem e cikk megírásának, s
igyekeztem kideríteni, milyen színek és
hangulati képek jutnak e hónapról eszébe.

Az elsô a fehér volt, hiszen a novemberi
reggeleken már deresre csipkézi a bokro-
kat a hideg, az utakat tejszínû masszaként
borítja a köd, tehát egyértelmûen a fehér
volt az elsô reakció. (Csak érdekességkép-
pen: régen egyesek fehér lepedôbe csavar-
ták a beteget, kitették a napra, hogy a fehér
fény – ami az összes színt magában hordoz-
za – energiáját kihasználva gyógyítsák, har-
monizálják az embert.)

Utána következtek a felsorolásban: szür-
ke, ezüst, rózsaszín, – hangsúlyozva, hogy
fényes rózsaszín! – pink, lila, s egybôl a
kinti hidegbôl a fûtött plázákba beszoruló
„cicák” és a „Karim Rashid-lakások” ugrot-
tak be elôttem. (Karim Rashid: divat- és
formatervezô, belsôépítész, élénk színeket,
op-art-os formákat, számos esetben mû-
anyagot alkalmaz) 

Igaz, ami igaz, a retro divatnak (korábban
a Barbie-knak?) köszönhetôen egy ideje
hódítanak ezek a színek – nem csak ruhá-
kon, táskákon, cipôkön, hanem tapétákon,
díszpárnákon, üvegeken is – melyrôl nem
éppen a természetesség jut az eszünkbe. A
natúr stílus képviselôi egyenesen gyûlölik
ezeket az árnyalatokat. De nincs teljesen
igazuk. A  figyelem felkeltô színeket elôször

a természet, azon belül a növényvilág
„alkalmazta”…, s mivel e hónap neve
kilencet jelent (latin: novem = kilenc), így
kilenc virágzó növényrôl teszek most emlí-
tést. Az örökzöldekhez tartozó erikák, a hi-
deg elôl lépcsôházakba menekített leande-
rek, fuksziák, a párkányokon fiatal, nemrég
szaporított Pistikék, vagy az ôszirózsák, cik-
lámenek, krizantémok, orchideák, fokföldi
ibolyák, jóformán mind a rózsaszín valame-
lyik árnyalatában pompáznak. 

A ciklámenek és orchideák vezetik a lis-
tát bátor pinkes színükkel, úgyhogy a mo-
dern belsô terek kedvelôi – akár szüli- vagy
névnapi ajándéknak – kérjenek is belôle
egy mutatós kaspóban. Az ôszirózsák – ne-
vüket megcáfolva – sajnos már elvirágzot-
tak, ilyenkor csak magjukat engedik leszed-
ni. A krizantémok – elhunyt szeretteinkre is
gondolva – most teljesednek ki. Egy idôben
csak az óriási fejû, hófehér és sárga virágok
voltak a „favoritok”, de az apró rózsaszín és
lilásbordó virágú csokrok is legalább olyan
gyönyörû színfoltjai a novemberi síroknak.
(csak érdekességképpen: a krizantém szó
szerinti jelentése aranyvirág, Kínában ez az
ôsz jelképe).

És semmiképpen ne feledkezzünk meg
az egyik legkedveltebb szobanövényrôl, az
apró virágú, szôrös levelû fokföldi ibolyák-
ról. Állítólag, az esztétikai élvezeten kívül
van még egy igen nagy erényük: televíziók,
rádiók, számítógépek, mikrohullámú sütôk

s egyéb elektromos sugárzást kibocsátó gé-
pek közelébe rakva jótékony hatásúak,
ugyanis e sugarak egy részét képesek el-
nyelni. Ha nem is hiszünk benne 100%-ban,
nem baj, de ártani nem árt, mert a levegôt
mindenképpen tisztítja körülöttünk.

Ha pedig még hiszünk is benne, tegyünk
még többet magunk köré, mert a rózsaszín
a kedélyállapotunkat javítja, nyugtat, a lila
segíti a gondolkodást, az elmélyülést, a me-
ditációt – ez viszont tudományosan is bizo-
nyított. 

És ha minderrôl a gyakorlatban is meg
akarunk gyôzôdni, akkor keressünk a
családban vagy barátainknál egy rózsaszín
gyerekszobát, s rájövünk, milyen istenien
lehet pihenni benne ?!

P. Fogarasi Dianna enteriôrtervezô

Novemberi színek és hangulatok

Szántó Sándor grafikus, festô, zománc-
mûvész és tanítványa Kovács Hajnalka

Úgy öt éve történt. Egy kora ôszi napon
az iskolában volt dolgom, amikor is meglát-
tam, hogy sok kisdiák állt körbe egy mo-
solygós embert, aki valamit magyarázott ne-
kik. Nem csak magyarázott, hanem segített,
mutatta, hogy mit, és hogyan kell csinálni.
Valami nagyon-nagyon érdekes, számomra
új dolgot csináltak ezek a kisemberek. Tûz-
zománcból készült tárgyakat, eszközöket
készítettek, s mivel nagyon látványos volt,
amit készít szóba elegyedtem az ôket tanító
emberrel. Gondolom, már kitalálták, Szán-
tó Sándor tûzzománc mûvészrôl van szó.
Aztán az élet egy csomószor keresztezte
útjainkat, fôleg nyaranta a Pihenôparkban.
Itt sok mindent megtudtam arról, hogy ho-
gyan készül a tûzzománc, és arról is, hogy
mennyire tehetségesek a tahitótfalusi gye-
rekek. Sándor nem csak itt nálunk, hanem
Dunakanyar-szerte tanította, tanítja a gyere-
keket, nagy türelemmel, szeretettel. A keze
alatt számos diák nyert fantasztikus díjakat,
öregbítve ezzel mesterük és településünk

hírnevét.
Munkásságának gyümölcseként számos

díjat és kitüntetést kapott.
Eközben, a hajdani kisdiákokból komoly

középiskolások lettek, akik nem csak oko-
sodtak, hanem az alkotómunkában is na-
gyot fejlôdtek.   

Ezek egyike Kovács Hajnalka, Sándor
helybéli tanítványa, akinek eddigi sikereirôl
is szeretnénk beszámolni.

Hajnalka a tûzzománc készítés mûvé-
szetével hét évvel ezelôtt ismerkedett meg
az általános iskolában. Jelenleg a szentend-
rei Református gimnázium 11/a osztályos
tanulója.

Kiállításai:
2002. március 23. Eger, Diákalkotók II.
Országos Tûzzománc Biennáléja
2004. március 20. Diákalkotók III.
Országos Tûzzománc Biennáléja, Eger
2005. junius 4-12. Diákalkotók Tûzzománc
Pályázata, Tahitótfalu
2007. Csurgó „Múzsám a természet”
2007. Diákalkotók II. Országos
Tûzzománc Pályázata, Tahitótfalu

Helyezések:
2005. szeptember 17. Zánka, Országos
Gyermek Képzô és Iparmûvészeti Pályázat 

Ezüst díj
2006. június Szentendrei Református
Gimnázium „Ki mit tud?”

Második helyezett
2006. május 26. Szentendre, Varázs
Rajzpályázat Elsô helyezett
2006. október 22. „Szentendre 2056-ban”

Elsô helyezett
2007. április 21. Szentendre VI. Áprily
Lajos verseny Második helyezett
2007. szeptember 18. Szentendre
„Reményt és jövôt adok nektek” Különdíj
2007. szeptember 22. Zánka, Országos
Gyermek Képzô és Iparmûvészeti pályázat 

Aranydíj

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a
Magyar Mûvelôdési Intézet és Képzômûvé-
szeti Lektorátus pályázatán is eredményesen
szerepelt. 2007. októberétôl mestere, Szán-
tó Sándor ajánlása alapján tagja lehet a Mûvé-
szetbarátok Egyesületének Budapesten.

Gratulálunk Hajnalka sikereihez, és to-
vábbi sok sikert kívánunk neki és tanítójá-
nak a továbbiakban!

Mengyi Gábor, -piroga

Akire büszkék vagyunk!
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Tahitótfalu az Aradi vértanuk kivégzé-
sének emléknapján gyászolt és emlékezett.

Magyarország nemzeti gyásznapján Tahi-
tótfaluban, este hat órakor megkondultak a
harangok. Ekkorra már összegyûltek az em-
lékezôk Tahitótfalu Hôsök terén, hogy le-
róják tiszteletüket a kivégzett mártírok
elôtt. 

A megemlékezést Tolnai Miklós színmû-
vész tartotta, rövid beszéd után hallhattuk
az áldozatok neveit és azon túl, emlékez-
tünk gróf Batthyány Lajosra, akit szintén
ezen a napon végeztek ki. 

A nevek elhangzásakor megkondult egy
lélekharang, melyet két gyermek tartott,
jelezvén a Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola tanulói számára, hogy helyez-
zék el az emlékezés mécseseit. A harang 15-
ször kondult fel, majd elhallgatott. 

A megemlékezés koszorúit Tahitótfalu
Önkormányzata nevében dr. Sajtos Sándor
alpolgármester és Vaczó Zoltán képviselô,
a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú

Alapítvány nevében Fekete Lászlóné és
Kubanek István helyezte el. 

A megemlékezés a kegyelet virágainak
elhelyezésével zárult.  Jó volt érezni, hogy

sokan vannak, akik nem felejtik el történel-
münket, hôseinket és méltó módon emlé-
keznek a mártírokra.

Mengyi Gábor

1849. október 6. - 2007. október 6. 

A Takarékszövetkezet kezdeményezé-
sére, a Takarékossági Világnaphoz kap-
csolódóan ismét egy érdekes falutörténeti
kiállítást sikerült rendezni a Gyülekezeti
teremben. A témához tartozó tárgyak
mellé emlékeztetôként felsorolásszerûen
közöljük szövetkezetünk rövid történetét.

1905. A Hitelszövetkezet megalaku-

lása Fülöp Béla vezetésével

Elôször a mai Ifjúság u. 1. szám alatt
mûködött, majd a Rektor-házban.

1914. A „Hangya” Szövetkezet mega-

lakulása

Az épület eredeti tulajdonosa Fanczal
Erzsébet volt. Ma CBA üzlet.

Vezetés:
Baranyai Sándor ügyvezetô igazgató
Liptai András pénztáros
Baranyai Sándorné Fülöp Gizella

könyvelô
A II. világháború kitörése elôtt Kontra

Teréz vette át a könyvelést, az ügymenetet
a már nyugdíjas Kontra Imre intézte.

Igazgatósági tagok:
Csizmadi András, id. Nagyházú Mihály,

Verebes Sándor, Szente József törvénybíró,
Kovács Benjámin, Üller András, Kosztán
Mihály, Sipos Mihály

A „Hangya” üzlet vezetôi:
Elôször a Cseh család mûködteti, Cseh

Erzsébet volt a vezetô. 1935 körül Iványi

Rezsô és fia veszi át az üzlet vezetését.
Inasként, majd segédként Fanczal András
dolgozott még náluk. 

1944-1948/49. Bodaki László (Jánoshá-
za, Vas megye) veszi át az üzlet vezetését,
idôközben ÁFÉSZ bolttá válik.

Utána Rádi Ferenc vezeti egy rövid
ideig.

1950-1951. Fanczal András az üzlet

vezetôje.

Ôt követte hosszú évtizedekre Török Lajos.
Visszatérve és folytatva a Hitelszövet-

kezet történetét Takarékszövetkezetként,
lássuk a legfontosabb adatokat:

1960. Dunabogdányban megalakul a

Dunabogdányi Takarékszövetkezet.

1965. Megnyílt a tahitótfalui kiren-

deltség, bérelt üzlethelységben a Hôsök

terén. A megszervezésében Dr. Ecsedy

Aladár, Csörgô Sándor és Debreczeni

István, valamint az elsô alkalmazottjaik:

Csörgô Lászlóné, Szente Eszter, Tényi

Péterné és J. Szabó István sokat tettek.

1966. A Takarékszövetkezet a Szakszö-

vetkezet építési részlege által felépített

új épületbe költözött.

Vezetés: Dr. Ecsedy Aladár igazgató-
elnök, Csörgi Sándor elnökhelyettes

Igazgatósági tagok: Üller András, Debre-
czeni István, Szente László, Képíró Gábor,
Juhász Istvánné, Csörgô Eszter, Pintér István

A Felügyelô bizottság tagjai: Gulyás
Lajos elnök, Török József, Latorczai Pálné,
Kollár János, Sipos Mihályné

Tisztviselôk: Szabó István ügyvezetô,
Németh Eszter pénztáros

Takarítónô: Szabó Istvánné
1969. Tahitótfalu levált, és önálló

takarékszövetkezetet hozott létre. Mû-

ködési körébe bevonta Göd nagyközsé-

get is. Dr. Ecsedy Aladár és J. Szabó István
személyesen keresték meg a gödi lakoso-
kat, gyûjtötték a betéteseket. Késôbb saját
forrásból Gödön fiókot is építettek.

1978. Tahitótfalui Takarékszövetkezet

újra egyesül Dunabogdánnyal, neve:

Dunakanyar Takarékszövetkezet.

A többször bôvített, korszerûsített

helyi fiókot J. Szabó István és Zabolai

Sándorné vezette. 

A fiók jelenlegi vezetôje: Fekete Lász-
lóné. 

Banki ügyintézôk: Juhász Erika, Gaál
Sándorné és Rajos Zoltánné. 

Takarítónô: Borisz Jánosné.

Wegroszta Gyula

A tahitótfalui Hitelszövetkezet, a „Hangya”

Szövetkezet és a Takarékszövetkezet rövid története

A Tahitótfalui Általános Iskola Gyerme-
keiért Alapítvány ezúton szeretne köszö-
netet mondani minden támogatójának,
akik jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány
javára ajánlották fel. Szeretnénk továbbá
beszámolni a befolyt összeg felhaszná-
lásáról.

A 2006-os évben Alapítványunk 189 010 Ft
összegû támogatást kapott, mely összeget
az alábbi célokra fordítottuk:

– zeneiskolai tanulmányok,

– iskolai vetélkedôk, rendezvények,

– tanulmányi kirándulások,

– hagyományos adventi hét gyermek-
foglalkozásainak támogatása,

– országos szintû tanulmányi - és tehetség-
gondozó versenyek támogatása, hoz-
zájárulás a részvételi díjakhoz

Céljaink a jövôben is hasonlóak, sze-
retnénk gyermekeinket minden lehetséges
módon segíteni. A 2007-2008-as tanévre
jóváhagyott terveinket, a támogatott prog-
ramokat következô alkalommal részletesen
is bemutatjuk.

Köszönjük az eddigi segítséget, és bí-
zunk a jövôben is szíves támogatásukban!

Köszönet a támogatásért
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2007. október 7-én a tahitótfalui reformá-
tus gyülekezet együtt ünnepelt lelkipászto-
rával Szénási Lászlóval, és annak családjával,
akik 10 esztendeje, hogy Tahitótfaluba jöt-
tek.

Emlékszem, annak idején milyen érdekes-
nek tartottam, hogy a négy leánygyermekes
Szikszai János tiszteletes urat a négy fiúgyer-
mekes Szénási László tiszteletes úr követi. A
fiúk akkor még legények voltak. Mára már
közülük hárman családot alapítottak, s nem-
sokára a hatodik unokával örvendeztetik
meg szüleiket. 

Erre a kerek évfordulóra már régóta ké-
szült a gyülekezet. Meghívó gondoskodott
arról, hogy minden érintett, legyen az a gyü-
lekezet tagja vagy vendég, értesüljön az
ünnepség idôpontjáról. Az ünneplô gyüle-
kezetben együtt volt a nagyobb család, a
testvér – Szénási János és felesége a Pécs-
kertvárosi gyülekezet lelkipásztorai, – Mezô-
föld szülötte, dr. Horváth János az ország-
gyûlés korelnöke és felesége, Budai Mihály
polgármester, dr. Sajtos Sándor alpolgármes-
ter, Gillich Péterné az iskola igazgatónôje.
Az ünnepi istentiszteleten a régi barát és
évfolyamtárs dr. Nagy István a Károli Gáspár
Református Egyetem professzora, a Nagykô-
rösi  Tanítóképzô Fôiskola dékánja hirdette
Isten igéjét.

A prédikáció után a gyülekezet gyermekei
vidám énekkel, majd Bánk Zsuzsa zenetanár
és Bor Zoltán meghitt hegedû és orgonajáté-
kával köszöntötte az ünneplô gyülekezetet.
Ezután a gyülekezet gondnoka Szondi Sán-
dor és örökös tiszteletbeli fôgondnoka Sza-
bó József köszönte meg a lelkészcsalád eddi-
gi munkáját és adta át a gyülekezet nevében
az ajándékokat, egy-egy rend bocskai ruhát
Szénási László nagytiszteletû úrnak és fiának

Szénási Tamás beosztott lelkésznek, vala-
mint Szénási Lászlónénak, a mi Magdi né-
ninknek, egy aranyláncot medállal, melyre
templomunk képét vésték. Tíz esztendô
nagy idô  egy gyülekezet életében is, nem-
hogy a gyülekezet lelkésze életében. A ke-
rek évforduló alkalmat ad arra is, hogy szám-
adást lehessen tenni. 

Szénási László tiszteletes úr elmondta,
hogy miért hálás Istennek az elmúlt 10 esz-
tendôt illetôen.

Hálás a lelki kenyérért, mellyel ôt táplálta
és melyet tovább tudott adni a gyülekezet-
nek vasárnapról vasárnapra, és a 187 keresz-
telô alkalmával, a 193 konfirmált fiatal szá-
mára, hogy 68 fiatal pár életére kérhette
Isten áldását házasságkötésükkor. A feltáma-
dás és az örök élet evangéliumát 278 ravatal-
nál hirdette, de ez idô alatt számukra is hir-
dettetett Isten vigasztaló igéje, mikor a négy
szülôtôl vett búcsút a család a szülôfalu
temetôjében.

Hálás Istennek a gondnokokért, néhai Si-
pos Sándor krisztusi alázatáért, Szabó József
hûségéért, Szondi Sándor  tettekben meg-
nyilvánuló hitéért. A gyülekezet épüléséért
imádkozó és a diakóniára kész, tisztüket fe-
lelôsen betöltô presbiterekért.

Hálás Istennek az orgonánál szolgáló  Bán
András, Bor Zoltán, dr. Fejes Judit és Marosi
Ágnes orgonajátékáért, az ének és zenei al-
kalmakért, a diakóniát végzô gyülekezeti
tagokért, a harang hívó szavát meghalló gyü-
lekezetért, a megújult templomért, parókiá-
ért, gyülekezeti házért melyeket a gyüleke-
zet áldozathozatalából 25 millió forintért
újíthattak fel.

Hogy a gyülekezet mennyire élô gyüleke-

zet, azt az is mutatja, hogy a felnôtt isten-
tiszteletre járók mellett 20–70 gyermek jár a
templomba vasárnaponként. Közel 200 hit-
tanos gyermekkel találkoznak az iskolai hit-
tanórákon az iskola és az óvoda vezetôinek,
tanítóinak támogatását élvezve. Azt, hogy
baba-mamáról hány kisgyermek indult óvo-
dába már ki is maradt a számadásból. Ezek
fontos adatok, és maga az ünnep is fontos.
Fontos megállni és a hétköznapok sodrásá-
ban, megpihenni egy röpke pillanatra a
munkában. Hisz sokszor észre sem vesszük
mindazt a jót és szépet ami körül vesz ben-
nünket, mert mindig csak a következô fela-
dat lebeg a szemünk elôtt.

Szerencsére az idôjárás kedvezôen alakult
a szabadtéri programokhoz. A templomkert-
ben felállított sátrak nem csak az ünnepi
istentisztelettel párhuzamosan tartott gyer-
mek istentiszteletnek adtak otthont, hanem
a szeretetvendégségnek is fedélt biztosítot-
tak. A szeretetvendégségre a rengeteg süte-
ményt a gyülekezet szorgos kezû asszonyai
készítették, kivívva a jelenlevôk elismerését.
Majd a délutáni órákban a presbiterek és
presbiternék vidám hangulatú szeretetven-
dégségen voltak együtt.  Jó egészséget és
további jó szolgálatot kívánunk a Szénási
család minden tagjának és a gyülekezetnek.

Szabó Judit, 

a gyülekezet tagja

10 éves jubileum

Fogathajtó verseny-
zôink eredményes évet
zártak, mint maguk,
mint fogat építés szem-
pontjából. Bodor Márk

télen sem pihen, részt vesz a fedeles téli
kettes fogathajtó versenyeken. 

Látványos szüreti felvonulást produkált
Egyletünk, több mint ötven lovas és fogat
vonult át a hídon Tahiba. Minden részt-
vevônek köszönjük a személyes támo-
gatását. Az alábbi felvonulási fotót a
kedves olvasók számára tettük be híreink
közé.

Tahitótfalusi

Lovas 

Sport Egylet
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A kutatási eredmények szerint „EGY-
MILLIÓ KISBABÁT MENTENE MEG, HA
MINDEN ÚJSZÜLÖTT SZOPHATNA ÉLETE
ELSÔ ÓRÁJÁBAN.”

„A születéssel kezdôdik. A legelsô miután
világra jöttünk, hogy szopni kezdjük anyánk
tejét. Ez az aktus az érzelmekrôl, a részvétrôl
szól. Enélkül elpusztulnánk. Ez egyértelmû.
Ez az élet útja. Ez a valóság.”

(Dalai Láma és Howard C. Cutler: A
boldogság mûvészete, kézikönyv az élethez
1998.)

A baba elsôként elôtejet (kolosztrumot)
vesz magához – ez a folyékony arany, amit
sokan az élet ajándékának is neveznek.

A kolosztrum immunológialilag aktív
sejtekben, antitestekben és más védôanya-
gokban gazdag. Ez valójában a kisbaba elsô
védôoltása. Megelôz számos betegséget és
segíti a baba saját immunrendszerének kife-
jlôdését.

Növekedési faktorokat is tartalmaz, ame-
lyek a bélrendszer megfelelô mûködését biz-
tosítják. Ez még jobban megnehezíti, hogy a
mikroorganizmusok és allergének a csecsemô
szervezetébe jussanak. „A” vitamint is tartal-
maz, ami a látás kialakulásában létfontosságú,
egyben csökkenti a fertôzések esélyét. Felerô-
síti a bélmozgásokat, így az újszülött szerveze-
tébôl hamarabb kiürül a magzatszurok. Ezáltal
gyorsabban távoznak a sárgaságot okozó

anyagok a kicsi szervezeté-
bôl. Ritkább a sárgaság, s ha
ki is alakul, könnyebben fel-
szívódik – elmúlik.

Mindig kis mennyi-
séghez jut belôle a ba-
ba, ez éppen elég az
apró gyomornak.

A szopás oxitocin
kiáramlást okoz, ez
több okból is fontos:
az oxitocin méhössze-
húzódást okoz, ez segíti
a méhlepény megszüle-
tését és csökkenti a
szülés utáni vérzést.

Az oxitocin segíti
a tej kiürülését a
mellbôl. A szoptatás
eredményeképpen a
késôbbiekben csök-
ken a csontritkulás, a mell és petefészekrák
kialakulásának veszélye.

A szoptatás népszerûsítése, a szoptatási kul-
túra visszaállítása, annak támogatása kiemelt
népegészségügyi feladat.

Mi a Szoptatás Világhete?
A Szoptatás Világhete a legnagyobb figye-

lemfelkeltô eszköz a szoptatási kedzeménye-
zések népszerûsítésére. 1992 óta minden év-
ben, napjainkban már a világ 120 országában
ünneplik – az UNICEF, a WHO és FAO jóváha-
gyásával.

Tahitótfaluban 2007. 09. 13-án a Védônôi
tanácsadóban ünnepeltük és köszöntöttük az
édesanyákat és babákat. Az ünnepséget Kar-
neválné Székely Erzsébet nyitotta meg és mél-

tatta az anyatej elônyeit, fontosságát.
Az „ÜZENETEK” elsôsorban, az éppen

szoptató anyákhoz, tágabb értelemben a gyer-
meket váró szülôkhöz szólnak. A 2006-2007-
ben szült édesanyák lehetôséget kaptak
„szoptatós fotópályázaton” való részvételre.

JELIGE: AZ ANYATEJ AZ ÉLET ELSÔ
ÓRÁIBAN ÉLETET MENTHET…

Szavazás útján értékes jutalmakat adtunk át.
Külön köszönet Vaczóné Molnár Judit édes-
anyának és 3 kislányának az értékes, vidám
mûsorért. A szponzoroknak köszönhetôen az
ünneplôket megvendégeltük.

Ezúton szeretnénk a támogatók segítségét
megköszönni:

Polgármesteri Hivatal Tahitótfalu, Kiss
Andor és családja, Bonifert Rita, Dió Pékség,
Fôtéri Falatozó-Kávézó, Ferenczi Attiláné-
zöldséges Hôsök tere, Italdiszkont Hôsök
tere, DIERTA Kft. Hôsök tere 1.

Karneválné Székely Erzsébet

és Tomasevits Sándorné védônôk

A Szoptatás Világhete

Tahitótfaluban 

2007 szeptemberében

Az újonnan megnyílt HPV-centrum célja,
hogy az elsôdleges és másodlagos preven-
ciós (megelôzô) eljárások alkalmazásával
elôsegítse a MÉHNYAKRÁK elôfordulásá-
nak csökkenését. Az itt jelentkezô nôk
komplex ellátásban részesülnek, ami magá-
ban foglalja a nôgyógyászati vizsgálatot, rák
és HPV (Humán Papilloma Vírus)-szûrést, a
beteg felvilágosítását és szükség estén a
therápiás javaslat megbeszélését.

Ma új labordiagnosztikai módszerrel
(www.hpvteszt.hu) lehetôségünk van a
rákkockázatot megítélni. Saját megnyug-
tatásukra is kérhetik a nôk a HPV tesztet, és
a tervezett vakcinációt megelôzôen is szük-
séges a HPV-státusz vizsgálata.

A kezelés fontos részét képezi az
immunrendszer stimulálása. Ez a recept-
köteles tabletta bizonyítottan fokozza a
vírusfertôzôtt sejtek elpusztítását a saját
immunsejtek által. A kúra három hónapos,
nô a gyógyulási hajlam, és akár a mûtét is
elkerülhetô.

Címek HPV szûrésre:
1. Budapest Semmelweis Egyetem II.

számú Szülészeti és Nôgyógyászati Kli-
nika.
Vizsgálatra bejelentkezés: 06-1-459-
1500/3360 telefonszámon, hétközna-
ponként 8,00-15,00 óráig.

2. Tahi  Dr. Mészáros Márta Visegrádi út 12.
(Orvosi ügyelet épületében)
Rendelési idô: szerdánként 12,00-14,00
óráig, bejelentkezés a 06-30-214-9411
telefonszámon.

Tomasevits Sándorné 

védônô

A Vöröskereszt november hónapban az alábbi idôpontokban és helyszíneken tart
önkéntes véradást:

HPV-infó

Dátum Nap Délelôtt Délután Helyszín

09. nov Péntek 9.00. - 11.00. Solymár - Pemü

09. nov Péntek 12.00. - 15.00. Pilisvörösvár - Bányai Bútorgyár

12. nov Kedd 8.00. - 18.00. Vác - Vérellátó Állomás

12. nov Hétfô 12.00. - 14.00. Szentendre - Petzelt Szakképzô 

13. nov Kedd 12.00. - 15.00. Vác - Apor Vilmos Fôiskola

14. nov Szerda 15.00. - 18.00. Pilisszántó - Nyugdíjas Klub

15. nov Csütörtök 15.00. - 17.00. Vácrátót - Mûvelôdési Ház

16. nov Péntek 12.00. - 16.00. Shcwarzmüller

16. nov Péntek 13.00. - 18.00. Dunakeszi- Auchan

19. nov Hétfô 8.00. - 18.00. Vác - Vérellátó Állomás

19. nov Hétfô 10.00. - 15.00. Vác - Boronkay SZKI.

20. nov Kedd 12.00. - 16.00. Dunakeszi - ORFK

21. nov Szerda 9.00. - 17.00. Szentendre - Megyei Könyvtár

23. nov Péntek 14.00. - 19.00. Solymár - Mûvelôdési Ház

26. nov Hétfô 8.00. - 18.00. Vác - Vérellátó Állomás

28. nov Szerda 11.00. - 13.00. Szigetmonostor - Klubház

28. nov Szerda 14.00. - 17.00. Pócsmegyer - Mûvelôdési Ház 

Véradás

Részlet a Santa
Maria Bazilika hom-
lokzati mozaikjából
(Róma, XIII. század)



Apróhirdetések

Állás
Tahitótfalui és ürömi szerelvény üzletünkbe vevôbarát
értékesítôt felveszünk. Feltétel szaktudás és/vagy fejlô-
dôkészség, megbízhatóság és lojalitás. Kelemen Kft.,
tel. 30-9-515-484

Eladó!
ELADÓ JÓ ÁLLAPOTBAN LÉVÔ HASZNÁLT
2 db FALCON 5.0 KW-os KN típusú gázkonvektor
1 db 120 l-es gázboyler
Telefon: 30-3802439
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A bajnokság ôszi szezonja 2/3 részt lezaj-
lott, jelenleg a 10–11. helyen állunk, de
menjünk idôrendi sorrendben:

Kezdôdött azzal, hogy 5 játékos máshová
igazolt a nyáron, a felkészülés  közepére az
is kiderült, hogy másik 4 fô abbahagyta a
futballt… Érkezett 3 játékos: Mészáros
Dániel és Gábor ( a legendás kapus „BUBU”
fiai), valamint 1 év után visszatért Kulcsár
Róbert.

Ezek a tények elôrevetítették, hogy az új
bajnokságban a kiesés elkerülése lehet csak
a célunk, a várakozások, sajnos be is iga-
zolódtak:
• MOGYORÓD-TAHITÓTFALU 4-2 (1-0)

gól: Balázs Á.; Czifferi T.
0-0-s állásnál kihagytuk a 11-est, ezután a
csapat bepánikolt.

• TAHITÓTFALU-DUNABOGDÁNY 2-4 (0-
3) gól: Batári Cs.; Kovács P.
Rossz lesreállítási próbálkozásaink után
gyorsan 0-3 lett, innen majdnem sikerült
kiegyenlíteni, de a 4. gól mindent eldön-
tött.

• TAHITÓTFALU-VERÔCE 3-0 (3-0) gól:
Czifferi 2, Mészáros D.
A játékosok megfeszültek a sikerért, fe-
gyelmezett játékkal lekontráztuk a jelen-
leg dobogón álló ellenfelet.

• POMÁZ-TAHITÓTFALU 5-0 (0-0)
Az elsô féldiôben szervezetten, jól ját-
szottunk, de a szünet után gyermeteg
egyéni hibák miatt csúnya vereséget
szenvedtünk.

• TAHITÓTFALU-VÁCRÁTÓT 0-2 (0-0)
Jómagam 10-ig számoltam a gólhelyzete-
inket, az ellenfél órási szerencsével gyô-
zött.

• FÓT-TAHITÓTFALU 0-1 (0-0)  gól:
Kovács P.
A sereghajtónál végig jobbak voltunk, az
utolsó leheletünkig küzdöttünk, és en-
nek meg is lett az eredménye: Kovács
Péter a 90. percben iszonyatosan nagy
gólt rúgott!

• TAHITÓTFALU-ISASZEG  0-4 (0-1)
Sajnos örömünk nem sokáig tartott, jött a
hazai hidegzuhany. Az ellenfél vala-
mennyi gólját mi készítettük elô.

• TAHITÓTFALU-KISNÉMEDI 0-2 ( 0-0)
A vereség ellenére helytálltunk a 2.
helyezett ellen, sôt… Nem szoktam a
bírókkal foglalkozni, de mindkét gól
szabálytalan körülmények között esett.

• TAHITÓTFALU-KEREPES 3-3 (1-0) gól:
Mészáros D. 2 ;Németh J.
Az eddigi legszervezettebb csapat ellen

játszottunk, edzôjük nem véletlenül Mucha
József, de nem tiszteltük ôket. Fordulatos,
jó mérkôzésen bravúrpontot szereztünk,
méghozzá 3 gyönyörû góllal.

Meggyôzôdésem, hogy a tavalyi ôszi csa-
patunkkal vezetnénk a tabellát, most azon-
ban az a fontos, hogy a hátunk mögött tart-
sunk 3 csapatot, jelenleg így is van. Elfelej-
tettem megemlíteni, hogy Batári Csaba 1
hónapja, Farkas Kálmán 7 hete súlyos sé-
rült..

Jelenleg az árnyékos oldalon járunk, na-
gyon nagy szakmai nehézségekkel küszkö-
dünk, de a csapat is, az edzô is akkor is
csapat, és akkor is edzô…

Hiszem, hogy a hátralévô 4 mérkôzésen
4-6 pontot be tudunk gyûjteni, és nem
leszünk kiesô helyen.

Ifjúsági csapatunk nagyszerûen szerepel,
hiszen 3. a bajnokságban, serdülôink szin-
tén a 3-4. helyen állnak, gratulálok fiatal
játékosainknak! Turóczi Csaba edzô

Focihírek

ELVESZETT!
2007. november 02-án eltûnt

Tahitótfalu Szállások dülôben 7
hónapos Harvey névre kallgató

német juhász-rottweiler keverék kan
kutya. Rendkívül barátságos kutyus,

a nyakán piros nyakörv van.
A megtaláló jutalomban részesül.
Kérem hívjon a 06-70-384-7889

vagy 06-70-331-6491 
számú telefonon.
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

Tel../fax: 26-585-134, 
30/900-1975, 20/556-4663

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

SchindlerS Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

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

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

Cím: 2021 Tahitótfalu, 
Tamási Áron utca 1/B.

Telefon/fax: 
06-26-585-170, 

585-171,
06-20-960-4288

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

--  áállllóó  ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm

AA sszzoolláárriiuummbbaann  ccssôôccsseerree  vvoolltt!!
--  ssvvééddmmaasssszzáázzss

--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  nnyyiirrookkmmaasssszzáázzss

--  ttaallppmmaasssszzáázzss

--  ppeeddiikkûûrr,,  mmaanniikkûûrr

--  mmûûkköörröömm  ––  2200--441133--00997711

--  kkoozzmmeettiikkaa  IIllccssii  tteerrmméékkeekkkkeell  ––  

7700--336655--00558811

--  ffooddrráásszzaatt  AAllffaappaarrff  tteerrmméékkeekkkkeell  ––  7700--559922--11110022

••

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  vveennddééggeeiinnkkeett!!

NNyyiittvvaa::  hh--pp  990000--11990000 óórrááiigg  
sszzoo..::  990000--11440000 óórrááiigg
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,
Boronkai Gábor, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Képíró Gábor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 1700 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig.  • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

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.: 14–18-
ig, 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) 361-
892 • 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 • GYER-
MEKORVOSI 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 pén-
tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-
ciós 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 •
MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.part-
mozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT –
Szentendre, Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô:
8.30–17-ig, kedd-csüt.: 8.30–15-ig • 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, 13–17-ig, 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.: 387-
040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és
12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 •
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 •
RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 –
444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107
vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig,
tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-
807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2.,
ügyf.: hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-731 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-
ig, ebéd:12.00–12.30-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

Az „Életképek a huszadik századi Tahitót-
faluból” címû kiadványt szeretném ismétel-

ten mindenki figyelmébe ajánlani. Közele-
dik az év vége, gondoljunk rá, hogy távoli és
közeli rokonainknak, ismerôseinknek szép
ajándék lehet e könyv.

A könyv 1000 forintos áron a következô
helyeken vásárolható meg:
- Polgármesteri Hivatal, Tótfalu, Kossuth 

L. u. 4. (ügyfélfogadási idôben)
- Festékbolt, Tahi, Szabadság tér
- Dunakanyar Takarékszövetkezet helyi

fiókja, Tótfalu, Petôfi S. u. 27.
- Vegyes Háztartási Bolt, Tótfalu, Hôsök

tere
Vaczó Zoltán

Ajándék Tahitótfaluról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Pest megyei Igazságügyi Hivatal jogi Segít-
ségnyújtó Szolgálata és Áldozatsegítô Szol-
gálata kihelyezett ügyfélfogadást tart

SZENTENDRÉN A POLGÁRMESTERI
HIVATALBAN MINDEN HÓNAP 2. CSÜ-
TÖRTÖKJÉN, 10-13 ÓRÁIG.
1. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat egysze-

rûbb ügyekben INGYENES JOGI TANÁ-
CSOT AD, bonyolultabb esetekben pedig
határozatot hoz, amellyel ügyvéd igény-
bevételére van lehetôség. Jelenleg még
csak peren kívüli ügyekben készítenek
beadványt, okiratot illetve keresetlevelet,
valamint adnak jogi tájékoztatást, jogi
képviseletre azonban még nincs lehetô-
ség. 

Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy 
• aki szociálisan rászorult, s az egy fôre

jutó nettó jövedelem a közös háztartás-
ban élôknél nem éri el a nyugdíjminimu-
mot (27 130 Ft) azoknak nem kell fizetni
a jogi segítségnyújtásért. 

• ha ez az összeg a minimálbér (68 069 Ft)
és a nyugdíjminimum (27 130 Ft) közé
esik, az ügyvéd munkadíját, (amely 3450
Ft + ÁFA óránként) az állam megelôlege-
zi, s azt csak egy év múlva kell csekken
visszafizetni. 

2. Az Áldozatsegítô Szolgálat büntetôügyek-

kel kapcsolatban ingyenes tájékoztatást
ad, a szociális, jogi és egészségügyi ellá-
tásról, beadvány, kereset szerkesztésé-
hez szakjogászi segítséget nyújt 6 hóna-
pon belül, 136 138 Ft/fô nettó jöve-
delemhatárig. 
Azonnali pénzügyi segélyt kaphat az ál-

dozat bármely bûncselekmény kapcsán, ha
azt az elkövetéstôl számított 3 munkana-
pon belül igényli. (pl. utazásra, szállásra,
gyógyszerre, temetésre) 

Állami kárenyhítést is kérhet – a sértett
és együtt élô családtagjai – az itt megjelölt
szociális rászorultság esetén, ha személy
elleni szándékos, erôszakos bûncselek-
mény áldozata lett és súlyos egészségkáro-
sodást szenvedett. Az erre vonatkozó kérel-
met 3 hónapon belül lehet elôterjeszteni
formanyomtatványon, amelyhez rendôrsé-
gi igazolás is szükséges. A számlákkal iga-
zolt költségeket és keresetkiesést tudjuk
kompenzálni. 

Pest megyei Igazságügyi Hivatal Pest
megyei Igazságügyi Hivatal 

Jogi Segítségnyújtó Szolgálata –
06/1/450-2592  

Áldozatsegítô Szolgálata – 06-1-371-892
1116 Bp. Hauszmann Alajos u. 1–3.

A Pest megyei Igazságügyi Hivatal Jogi Segítésgnyújtó

Szolgálata és Áldozatsegítô Szolgálatának felhívása

Fontos feladat a hazánknak juttatott
európai uniós források minél hatékonyabb
felhasználása. Ennek érdekében az ÚMFT
Tanácsadó Hálózat munkatársainak felada-
ta ingyenes tanácsadás, információátadás,
a projektötletek felkarolása és pályázati
projektté történô elôkészítése. Ha kérdé-
sei, vagy konkrét fejlesztési elképzelései
vannak, forduljon bizalommal munkatár-
sunkhoz!

Az Ügyfélszolgálat mûködési rendje:
Fogadó óra: hétfônként  9.00-11.00

16.00-18.00
Helyszín: Szentendre, Dunakorzó 18. 

Elérhetôségek:
Lóska Anikó mobil: 06-30-660-1372,
e-mail: loska_aniko@nftkmr.hu
Vajda János mobil: 06-30-9620-376,
e-mail: vajdaja@t-email.hu

Projekt és pályázati ügyfélszolgálat

a szentendrei kistérségben


