220. SZÁM

2010. DECEMBER

Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu

Boldog Karácsonyt!
„Dicsôség a magasságban Istennek, és a
földön békesség és az emberekhez jóakarat.”
Jézus Krisztus születésekor „mennyei
seregek sokaságától” hallották ezeket a
szavakat a betlehemi pásztorok. Az azóta eltelt

2000 év alatt templomokban, imaházakban,
családi otthonokban visszhangoznak. Akár
úgy, ahogyan egyik ökumenikus keresztyén
énekünkben:
Folytatás az 5. oldalon
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Tahitótfalu decemberi
programjai
December 4-12. „Advent Tahitótfalun”
rendezvénysorozat a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány,
Tahitótfalu Község Önkormányzata
valamint a civil szervezetek
szervezésében. Részletes program a
plakátokon és szórólapokon.

Kiemelt adventi események:
December 4. 15:00: Az „Advent
Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója valamint György Károly festômûvész
kiállításának megnyitója. Helyszín: katolikus hittanterem.
December 4. 16:00: Vox Insulae Sziget
Hangja Ökumenikus Énekkar:
Folytatás az 5. oldalon

2010. október 28-án megtartott képviselôtestületi ülésen minden képviselô
részt vett. A testület elfogadta Tahitótfalu
Környezetvédelmi Programját. Konstruktív vita után a Fôvárosi Vízmûvek Zrt-vel és
a Fôvárosi Önkormányzattal kötendô
megállapodás-tervezetet is elfogadták a
képviselôk, mely a vízbázis védelmére
szánt összegrôl és annak felhasználásáról
szól. Elfogadta a testület Tahitótfalu 10
éves fejlesztési koncepcióját a Fôvárosi
Önkormányzat által biztosított keretösszeg felhasználásáról.
A település árvízzel ill. belvízzel fenyegetett lakóterületeinek szennyvíztárolóinak felmérésére korábban hozott határidejét egy hónappal kitolta (november 30-ra),
ugyanúgy, ahogy a végrehajtásét is május
31-re.
Folytatás a 2. oldalon

W Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk I
w

minden kedves olvasónak!
Szerkesztô Bizottság, Önkormányzat
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A Cserker-Top Kft.-vel kötött, idén lejárt hóeltakarítási szerzôdést egy évvel meghosszabbította az Önkormányzat.
Elkészült a település Katasztrófavédelmi
Tervének felülvizsgálata, a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz felülvizsgálatra megküldte
a hivatal.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság elutasította a Nefelejcs utca használatbavételi engedélyét. Ezt újra meg kell kérelmezni az önkormányzatnak. A testület településrészi tájékoztatót szeretne majd adni a fejleményekrôl.
A testület maximum 2,454 millió forintban
határozott a Tahi nagy parkoló aszfaltozásának kiegészítésére, hogy további 700 m2
legyen leaszfaltozva. A parkolóban lévô téglaépület összegyûjtött csapadékvíz elvezetésének megoldására a kedvezôbb 907 ezer forintos ajánlatot fogadta el a testület, melyet a
Cserker-Top Kft adott.
A testület a bizottság elnökének javaslatára
az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 180
ezer forintban állapította meg.
A testület úgy nyilatkozott a Magyar Postának, hogy akkor járul hozzá a Tahi oldali
postahivatal átköltöztetéséhez, ha a szigeti
oldalon lévô hivatal is megmarad.
A közmeghallgatás idôpontját november
29-re, a decemberi testületi ülést december
17-re tûzte ki a képviselôtestület.
November 4-én csütörtökön volt az ünnepélyes átadása a „Földes utcák fejlesztése”
pályázat keretében elkészült utcáknak.
Szabó Judit
A Képviselôtestület november 18-án tartotta soron következô ülését, melyen Szabó
Judit képviselô nem volt jelen.
A Képviselôtestület elsô fontos döntése a
„Gát” által elfoglalt terület tulajdonosaival
kötendô elôszerzôdésrôl szólt.
A folyamatban lévô beruházásokról szóló
tájékoztató után (gát, útépítés, szennyvízcsatorna) a Képviselôtestület a költségvetési koncepció elôkészítését tárgyalta meg, melynek
elfogadása a 3/4 éves költségvetés teljesítésével együtt a november 29-i Közmeghallgatás
napirendje. Ugyanúgy, mint az adó és díjtételek elfogadása is november 29-ére maradt.
A Képviselôtestület 200 000 Ft-tal támogatta az Adventi hét rendezvénysorozatot.
A tulajdoni ügyek napirend keretében a
testület többségi szavazattal nem értett egyet a
kettôs kereszt állításával. Támogatta viszont a
Képviselôtestület a december 31-ével megüresedô szolgálati lakás bérbe adását, a Rendôrôrs állományát bôvítô új nyomozó részére.
Szintén támogatta a Képviselôtestület a labdarúgó szakosztály téli felkészülését, a sportcsarnokban, illetve a Dagober kupa megrendezését, ingyenes bérbeadással.
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A Képviselôtestület pályázat alapján döntött az út beruházás pénzügyi lezárását
ellenôrzô könyvvizsgálóról, melynek nyertese a H. O. M. Audit Kft. (1 100 000 Ft+Áfa,
melynek összege kisebb, mint a pályázatban
elnyert támogatás).
A Képviselôtestület elfogadta az Önkormányzat 2011. évi belsô ellenôrzési tervét,
melyet továbbra is a Kistérségi Társulás által
kiválasztott Szántó és Társa végez (az Önkormányzat ezért nem fizet).
A Képviselôtestület elvi egyetértését fejezte ki, egy Tahitótfaluban építendô tûzoltóôrskatasztrófavédelmi központtal kapcsolatban,
melynek helyszíne Tahiban az orvosi ügyelet
melletti önkormányzati ingatlan.
A „különfélék” között az új utakhoz vezetô
földutak sárrázójának létesítése, az úszásoktatás dunabogdányi lehetôségének kérdése,
továbbá a Tahi Parkoló és környékén felújítandó járdák parkolásgátló megoldása is
felmerült.
A Képviselôtestület ülésének végén a
Gazdasági Bizottság elnöke, Gaál Sándorné
tájékoztatta a Képviselôtestületet, hogy a
vagyonnyilatkozatot valamennyi képviselô
leadta.
Tóth János

Anyakönyvi hírek
2010-ben eddig született 19 fiú, 24 leány,
összesen 43 gyermek
Megszülettem!
2010. november 12., nevem: Márton Borbála
Házasságot kötött 24 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:
Bundics Gusztáv, 64 éves, Visegrádi út 58.
Pistyur István, 81 éves, Béke út 70.
Négyesiné Horváth Erzsébet, 71 éves,
Ereszvények u. 31.
Angyalos Istvánné, 85 éves, Viola u. 15.
Sztuska Istvánné, 75 éves, Táncsics M. u. 17.
Karácsony Pál, 87 éves, Nagy I. u. 8.

Hivatali nyitvatartás
Tisztelt Ügyfeleink!
Ezuton tájékoztatjuk Önöket az év végi
munka és ügyfélfogadási rendrôl.
A Szenteste napját (dec. 24-ét) a hivatal
dec. 10-én dolgozza le, így aznap egész
nap ügyfélfogadást tartunk.
A két ünnep között a hivatal zárva lesz,
de természetesen rendkívül sürgôs esetekben az ügyelet biztosít ügyintézést.
Decemberben a szabadságolások miatt
javasoljuk, hogy érdeklôdjenek telefonon
az ügyintézô jelenlétérôl.
Mindenkinek békés, boldog ünnepeket
kívánunk.
Tóth János,
a Polgármesteri Hivatal nevében
Polgármesteri Hivatal decemberi munkarendje:
2010. dec 10-én (péntek): 8-16 óráig ügyfélfogadás egész nap
dec. 24-én: ZÁRVA
dec. 27-31 között nincs ügyfélfogadás, csak
ügyelet.

Petárdázás – kevesek
öröme, sokak bánata
„Sajóbábonyban egy férfi három ujját
vesztette el. Mezôkövesden egy gyerek a
szemén sérült meg a petárdáktól. Miskolcon bútorokat gyújtottak meg ablakon
berepülô tûzijátékok.” Ilyen és ehhez
hasonló hírektôl hangos az újévi sajtó, bár
a hatályos jogszabályok lehetôvé teszik,
hogy december 28. és 31. között megvásárolhatók és december 31-én este 6
órától másnap reggel 6 óráig felhasználhatók a kis töltetû tûzijátékok. A petárda
birtoklása és felhasználása az év többi
napján egyaránt tilos. A fel nem használt
rakétákat január 5-ig a vásárlás helyén az
eladónak vissza kell vásárolnia.
Felhívjuk a figyelmet a vásárolt tûzijátékok kockázatára, mert a legtöbb esetben
nem ismert a töltet mennyisége és minôsége, ezért ezen eszközök használata a
végtagok roncsolódásához és égési sérülésekhez vezethet.
A petárdázás a háziállatokat is veszélyezteti, mert a kutyák a közeli petárdarobbanások hatására akár láncukat is
eltépve, félelmükben a vakvilágba szaladhatnak. Elôfordulhat, hogy hetekig bolyonganak, legyengülnek, elpusztulnak. Az
elkóborolt állatok nem ritkán az autók, a
vadászok, vagy a sintér áldozatává válnak.
Kérjük, hogy mindenki körültekintôen,
kellô felelôsséggel legyen szereplôje a szilveszteri „Piromán petárdázás pirkadatig”
címû vígjátéknak, melynek végén boldogan, épségben, veszteségek nélkül tér
haza. Az ünnep ne forduljon tragédiába!
BUÉK!
Polgármesteri Hivatal
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Polgármesteri beszámoló az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Eredmény a Fôvárosi Vízmûvekkel
folytatott egyeztetésen
A napokban fogadta el a Fôvárosi Vízmûvek a szigeti önkormányzatokkal kötendô
megállapodás minden részletét. A szerzôdés
végleges formát öltött, eredményesek voltak
az önkormányzatok közötti egyeztetések. A
megállapodás, amely egy, a tavalyi évben a
Fôvárosi Önkormányzat által meghozott
határozat értelmében született, kimondja,
hogy a Szentendrei-sziget vízbázis területérôl
kitermelt vízmennyiség minden köbmétere
után 1 forint kompenzációt juttat a négy
település részére, amely közérdekû célokra
fordítható. A szerzôdés melléklete egy bizonyos 10 éves fejlesztési koncepció, amely
meghatározza a keretösszeg felhasználását. A
fôbb fejezeteket a Fôvárosi Vízmûvek határozta meg, olyan formán, hogy ezeknek a
fejlesztéseknek elsôsorban a vízbázis
védelmét kell szolgálniuk.
A mikrotérségen belül Tahitótfalu a többi
falutól eltérôen, tekintettel a község sajátos
adottságaira, saját tervet dolgoztatott ki azzal
a céggel, amely a most megújított Környezetvédelmi Programot is aktualizálta. A
Program immár ezt a koncepciót is magába
foglalja. A tárgyalások folyamán egyetértettünk abban, hogy ezt a tervet minden évben
felülvizsgáljuk és pénzügyi ütemezését a
Vízmûvekkel közösen, a tárgyévi költségvetési elôirányzatot és a szükségessé vált
évközi beruházásokat figyelembe véve alakítjuk ki. A keretösszeget elsôsorban a csatornahálózat bôvítésére, a hulladékkezelési
rendszer fejlesztésére és a dunaparti sávok
rendezésére használjuk fel.

A „gátpályázat” újabb mérföldköve
Pályázatunk elôfejlesztési szakasza új fejezethez ért el. Megkezdtük a nyomvonalon
érintett ingatlantulajdonosokkal az egyeztetéseket, az elôszerzôdések és hozzájárulások
megkötését. Mivel a projekt eredményes
megvalósításához elengedhetetlen feltétel,
hogy a beruházással érintett földterületek
tulajdonosai illetve használói az önkormányzattal elôzetesen megállapodjanak a
közérdekû beruházás elôkészítéséhez szükséges földterületek rendelkezésre bocsátásáról egy elôszerzôdés keretében, a tárgyalások napi szinten folynak az önkormányzat épületében. Mindenkivel személyre
szabottan foglalkozik a területrendezési
feladatokat ellátó ügyvéd és az értékbecslô.
Amennyiben a második forduló is sikeres
lesz, a kártalanítás összege közmegelégedésre adhat okot, ami a majdan megépülô védmû széleskörû, több Duna menti települést
érintô elônyeihez mért.

Fontos leszögezni, hogy az elôszerzôdés
kizárólag akkor lép életbe és válik végleges
adásvételi szerzôdéssé, ha a legkésôbb 2011.
május 20-án beadott második fordulós pályázat támogatást nyer. Mindenképpen megemlíteném, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, az itt lakók értik és átérzik, mennyire
fontos ez Tahitótfalunak. Támogatásukkal
azok életét segítik jelentôs mértékben,
akiknek az elmúlt évek folyamán lakásuk,
házuk rongálódott meg, esetleg vált hosszútávra használhatatlanná. Ne felejtsük el, az
idei elöntés is, bár jóval alatta maradt a 2006os szintnek, súlyos károkat okozott a magánszemélyek tulajdonában. Mivel az Önkormányzat csak az önkormányzati tulajdonban
lévô ingatlanok védelmére, illetve helyreállítására fordíthatja az államtól kapott vis
maior támogatást, ezeknek az embereknek,
amennyiben nem rendelkeztek korábban
megkötött, kifejezetten erre a célra felhasználható biztosítással, anyagilag is egy
jókora terhet jelent egy effajta természeti
csapás. A takarítás, a fertôtlenítés, a meszelés, a vezetékek cseréje, a tönkrement berendezési tárgyak elszállítása és pótlása, mindmind olyan költség, amely napjaink gondjait
figyelembe véve nagy problémát jelent.
Tehát a közösségi érdek kiemelt fontosságú ebben a témában.

Kistérségi hatáskörök
Az október közepén újjáalakult kistérségi
társulás a napokban újra ülésezett. A téma a
kistérséget érintô feladatok és hatáskörök
felosztása volt. Elnökségi szinten is kiosztásra került a munka. A két elnökhelyettesi
pozíció Budakalászé és Tahitótfalué. Budakalász polgármestere, Rogán László kapta meg
az e-közigazgatást, a szociális ellátást és a fejlesztési koncepció felülvizsgálatát. Tahitótfalu polgármestereként a kultúra, sport,
oktatás és a katasztrófavédelmi területek
koordinálását végzem. Sport tekintetében
elsôsorban a kistérségi kerékpárút kiépítése
a kiemelt feladat. Birtokunkban van a teljes
dokumentáció, amely lehetôséget ad a felülvizsgálatra és szakértôk bevonásával a hiányzó szakaszok – köztük a tahitótfalui –
megépítésének tervezésére. Oktatási célkitûzések között szerepel a szakmunkás képzés, amely a nyolc osztályt végzettek számára ad lehetôséget 1-2 éves idôkereten belül
szakképzettséget szerezni. Ez jelentôsen
megkönnyíti majd fiataljainknak a munkaerôpiacon való hatékonyabb elhelyezkedést.
Ehhez ki kell dolgozni a megfelelô tanulmányokat, amelyek alapot adnak a szakirányok és helyszínek átgondolt megtervezésére. A Szentendrei-sziget ebben kulcsszerepet tud kapni.

Ami a katasztrófa védelmet illeti, jelenleg
is folynak az egyeztetések kormányzati és
országos vezetôi szinten egy Tahitótfaluban
létesítendô tûzoltóôrs megvalósításáról. A
lehetséges terület a 11-es fôút mellett az
orvosi ügyelet szomszédságában lévô telek,
amely önkormányzati tulajdon.

Az örökzölddé vált Nefelejcs utca
A múlt havi számban beszéltem a Nefelejcs utca körül kialakult helyzetrôl. Idôközben az utcában lakók aláírásgyûjtésbe kezdtek. Az ívet, amelyet 3 ingatlan tulajdonosának kivételével minden lakó aláírásával látott
el, eljutatták az Önkormányzathoz. Ebben
kérik a település vezetését, hogy tegyenek
meg mindent azért, hogy utcájukat a mostani, számukra mindenben megfelelô állapotban tartsák meg.
Mivel a szakhatósági határozat alapján a
fennmaradási engedélyt az utca nem kapta
meg – az egyik ingatlan két tulajdonosának
bejelentése alapján –, válaszlevélben kértük
a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, hogy vizsgálják felül a döntést. Kérvényünk alátámasztásaként csatoltuk a megfelelô dokumentumokat. A választ, reményeink szerint
hamarosan megkapjuk, azonban azt el kell
mondjam, hogy amennyiben ez a kedvezôtlen döntés megerôsítést nyer, úgy teljes
hosszában fel kell bontani az utcát és át kell
építeni az újonnan megadott elôírásoknak
megfelelôen. Ez településünknek elôreláthatóan nem kevesebb, mint 10 millió forintjába fog kerülni.

Költségvetési koncepciónk 2011 évre
Az év végével Tahitótfalu Önkormányzata
is kialakította az új, 2011 évre szóló költségvetési koncepciót. Megkezdett beruházásainkat továbbra is folytatjuk, pályázataink
önrészét biztosítani tudjuk. Intézményeinket
a megfelelô szinten tartjuk fenn, azonban,
hogy a munkavállalói juttatások szintjén ne
kelljen változtatnunk, a mûködési költségek
ésszerûsítése elengedhetetlen. Az erre vonatkozó adatokat, információkat közzétesszük
és hamarosan a honlapon is elérhetô lesz.
Végezetül engedjék meg, hogy a magam, a
képviselô-testület és intézményeink dolgozói nevében békés karácsonyt és boldog új
évet kívánjak településünk minden lakójának!
Dr. Sajtos Sándor
polgármester
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Rendôrségi hírek
Herdics Antal r. fôhadnagy vagyok, a
Szentendre Rendôrkapitányság Tahitótfalu
Rendôrôrsének megbízott parancsnoka.
2010. május óta vezetem a Tahitótfalu
Rendôrôrsöt, ezt megelôzôen 2008
augusztusától Dr. Orbán Balázs r. ôrnagy
mellett helyettesként dolgoztam.
16 éve vagyok a Magyar Rendôrség
hivatásos állományú tagja, ezen idô alatt
végig a Szentendre Rendôrkapitányságon
dolgoztam járôr és váltásparancsnoki beosztásban, majd Pomázon ôrsparancsnok
helyettesként. 6 éve élek Tahitótfaluban
feleségemmel és két gyermekemmel. Ezért
is fontos számomra a település közbiztonsági helyzete és az itt élôk biztonságérzetének növelése.
Örömmel vettem a felkérést, hogy ezen
fórumon keresztül is a települést érintô
közbiztonsági helyzetrôl és a lakosságot
érintô fôbb rendôrségi hírekrôl tájékoztatást tudjunk adni.
2010. év vonatkozásában örömteli lehet
az a ténymegállapítás, hogy amíg országos
ill. megyei szinten a lopások, betöréses
lopások száma emelkedést mutat, addig
Tahitótfalu településen a lopások száma
11%-kal, a betöréses lopások száma 44%kal csökkent a tavalyi év hasonló idôszakához képest. Természetesen ez nem
jelenti azt, hogy megnyugodhatunk és
hátra dôlhetünk, ezért is szerepel terveim
között egy, az Ôrs állományában szolgálatot teljesítô nyomozó kolléga foglalkoztatása. A lopások tekintetében fontos kiemelnem az úgynevezett besurranásos
lopások számának emelkedését, melyet
általában idôsek sérelmére követnek el
kifejezetten erre szakosodott elkövetôk.
Az ilyen jellegû bûncselekmények felderítése nehéz, mivel az elkövetôk általában az
ország távolabbi tájairól érkeznek és nem
visszatérôen követik el ezeket a cselekményeket. Ezért, amint azt már egyéb
fórumokon is elmondtam, kérem Önöket,
hogy a környezetükben élô idôsekre fokozottabban figyeljenek, vagy ha idegen
személyeket látnak bemenni idôsekhez,
alaposan figyeljék meg ôket (ruházat, gépkocsi), mert esetenként a nyomozás lefolytatását jelentôsen megkönnyíthetik ezek az
információk.
Sajnálatos tendencia, hogy ebben az
évben is nôtt az ittas jármûvezetés miatt
eljárás alá vontak száma. Mivel a baleseti
okok között kiemelt jelentôséggel bíró
bûncselekményi kategóriáról beszélhetünk, ezért kollégáim továbbra is fokozott
figyelmet fognak fordítani az ilyen állapotban közlekedôk kiszûrésére. Itt szeretném
a figyelmüket fölhívni, hogy hamarosan
beköszönt a tél. Az idôjárás, a közlekedési
és látási viszonyok gyökeresen megváltoz-
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Útavatás
November 4-én avatóünnepség keretében újonnan aszfaltozott utcáink átadására
került sor. A „Földes utcák fejlesztése”
pályázat eredményeképpen aszfaltburkolatot kapott a Visegrádi, a Rózsa, a Kós
Károly és a Kertész utca.

tak. Érdemes a gépkocsikat is felkészíteni a
télre. (Fagyálló, téli ablakmosó folyadék,
ablaktörlô lapátok, akkumulátor ellenôrzése). Az utak csúszóssá, párássá váltak. Csak
javasolni tudom, hogy aki teheti, a gépkocsijára szereltessen föl téli gumikat,
mert az ezzel való közlekedés sokkal biztonságosabb. Megkérem a gyalogosan és
kerékpárral közlekedôket is, hogy különösen figyeljenek oda, fokozottabb körültekintéssel keljenek át az úton és az elôírt
láthatósági mellényeket viseljék!
Az ünnepi készülôdés során meg kell
említenem, hogy ebben az idôszakban
még fokozottabban figyeljenek érékeikre.
Kérem Önöket, hogy ne hagyjanak a gépkocsiban értéket! Ezzel kapcsolatos tanácsom, hogy bevásárlás során vagy nyilvános helyen, több személy elôtt –
amennyiben nagyobb összeget tartanak
maguknál – ne vegyék elô a zsebükbôl, tárcájukból a teljes összeget. Tegyünk meg
mi is mindent azért, hogy ne váljunk bûncselekmény áldozatává.
Békés, boldog Karácsonyt és még boldogabb új évet kívánok Önöknek, magam és
kollégáim nevében!
Herdics Antal r. fôhadnagy
Mb. Ôrsparancsnok

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt
Képviselô Testület!
Magam és a csoportom nevében
szeretnék köszönetet mondani a Sportöltözô aerobic termének felújításáért.
Köszönjük, hogy ezentúl a faluban élô

hölgyek
és
asszonyok
kulturált,
egészséges környezetben mozoghatnak,
sportolhatnak.
Tisztelettel:
Menczel Andrea
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Boldog Karácsonyt!
Folytatás az 1. oldalról
„Dicsôség mennyben az Istennek!
Dicsôség mennyben az Istennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek,
Dicsôség, dicsôség Istennek!
Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet, a Jézushoz elvezet,
Békesség, békesség Embernek!”
De lehet, hogy egy „Boldog karácsonyt!”
kívánó köszöntésben hangzik tovább.
Az Isten dicsôsége és az emberek közötti békesség úgy tartozik össze egymással,
mint a Nap és a Hold. A Hold a Naptól
kapja fényét. Az a békesség, amirôl a
„mennyei seregek” és amirôl a már felnôtt
Krisztus beszéltek, ugyanúgy nem tulajdonsága az embereknek, mint a Holdnak a
fény.
Akkor puszta jókívánság maradhat a
„Boldog karácsony”? Nem. De ahhoz,
hogy ezt a boldogságot megismerjük, jó
odafigyelni a boldogság és békesség olyan
összefüggésére, amire Jézus Krisztus így
hívja fel a figyelmünket:
„Boldogok, akik békét teremtenek,
mert ôk Isten fiainak neveztetnek.” Békét
teremteni fáradságos, sôt áldozatos.

Annyira az, hogy emberi erôvel lehetetlen.
Ezért sóhajt fel a hitetlenül is hívô költô
így: „Uram, békíts ki magaddal, magammal, mert te vagy a béke.” Miért kell Isten
a békességhez? Miért nem elég csak az
emberi erôfeszítés? Mert az emberiség és
benne az egyén valamennyien kivétel
nélkül elveszítettük a békességünket. Hol
és mikor? Még az Édenkertben, amikor ôs
szüleink fellázadtak Isten ellen. Amikor a
„hazugság atyjának” szavára hallgattak és
már nem volt elég jó, hogy Isten gyermekei voltak, hanem olyanok akartak
lenni, mint Isten.
Igazságtalan lenne Isten, hogy amit
Ádám és Éva mûvelt, azért rajtunk is elveri
a port?
Mielôtt ezt a kérdést föltesszük, arra
válaszoljunk, hogy ki ne akart volna úgy
tisztábbnak látszani, hogy a másik embert
– kicsit vagy nagyon bepiszkolja? Ki ne
mérlegelte volna már a másik emberhez
való viszonyulásában azt, hogy mennyi
hasznom lesz nekem ebbôl a kapcsolatból? Aki erre a két kérdésre ôszinte választ
ad, az arra is ráébred, hogy igazi békesség
csak abból támad, ha az embert a Szeretet
indítja cselekvésre és a cselekedeteit a
szeretet hatja át. Ennek a szeretetnek a forrása az élô Isten.
Ez a Szeretet nem valami, hanem Valaki.

Jézus Krisztusban öltött testet. Hogyan
lehet megtalálni az elveszett békességét az
embernek? Semmiképpen nem „ôsökre”
vagy egymásra „mutogatás” által. Hiszen
nem az a baja az embernek, hogy alkalomszerûen veszíti el a békességét, hanem
lelkének alapbékessége veszett el.
Megtalálni pedig úgy lehet, hogyha befogadjuk a szívünkbe Jézus Krisztust. Akkor
Ô már nem a betlehemi jászolbölcsô kis
Jézuskája, hanem személyes Szabadítónk
az öröklött és szerzett önzésünkbôl.
Adja Isten, hogy 2010. karácsonyán így
kívánjunk egymásnak boldog karácsonyt
és így hangozzék fel az ének templomainkban, imaházban, otthonainkban Isten
dicsôségérôl és az egymás közötti békességrôl. Ebben segítségünkre lehet
Gerhardt Pál imádsága:
„Megváltóm, egy kérésemet nem vetheted meg nékem:
Hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak remélem,
És bölcsôd, szállásod leszek: Jövel hát,
tölts el engemet
Magaddal: nagy örömmel!”
Boldog karácsonyt!
Szénási László
református lelkész

Tahitótfalu decemberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Adventi elôzetes a 10 éves jubileumi koncertbôl. Helyszín: katolikus templom.
December 5. 11:15: „Tahitótfalui gobelinek” c. kiállítás megnyitója. Helyszín:
református gyülekezeti terem.
December 8. 15:00-18:00: Hagyományôrzô horgolás: karácsonyi harangok, angyalkák. Helyszín: református gyülekezeti terem
December 9. Idôsek Napja. Helyszín:
Sportcsarnok.
December 10. 18:00: Karácsonyi koncert. A Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola növendékeinek és tanárainak
hangversenye. Helyszín: Népház.
December 12. 9:00-16:00: Karácsonyi
kézmûves vásár Tahiban, a parkolóban.
December 12. 18:00: „Adventi Áhitat”
záró hangverseny. Tokody Ilona operaénekes, Kossuth-díjas kiváló és érdemes
mûvész, Muskát András, Szabó Júlia és
Görög Patrik operaénekesek koncertje.
Közremûködik Neumark Zoltán zongoramûvész. Helyszín: református templom.
December 27. Dagober Kupa. Helyszín:
Sportcsarnok. Részletek a plakátokon.
December 28. A falu kemencéjének

avatása. Helyszín: Faluház. Részletek a
plakátokon.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Katonáné Nyírô
Ágnes, +3620/225 1773.
Kedd 17:30: Bibliai beszélgetések, vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565 4660.
Szerda (dec. 15.) 18:00: Dobszerda-kézidob tanulás. Vezeti: Béres Attila,
+3630/944 4002. A foglalkozás ingyenes.
Csütörtök 15:30-17:30: Gyermek képzômûvész szakkör. Vezeti: Lengyel Rita,
+3620/547 5450.
Népház rendszeres programjai
Kedd, csütörtök 17:30-18:30 Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, 0620/560-4065.
Szerda 16:30-18:00 Szabás-varrás tanfolyam, vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike,
06/26 385-325. A tanfolyam ingyenes.
Hétfô 15:00-16:00 show tánc iskolásoknak.

Szerda 17:00-18:00 hastánc és show tánc
gyerekeknek 5-10 éves korig. 18:00-19:00
hastánc és show tánc 10-14 éves korig,
érdeklôdni: Tóth Evelyn, 0620/929 1325.
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája, érdeklôdni: Szabó Judit, 0630/338 6806.
Népház egyéb programja decemberben
December 18. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: A szúrós szôrû bárányka.
Részletek a plakátokon.
December 31. „Nosztalgia” Szilveszteri
Bál a Tahitótfalui Tömegsport és
Szabadidô Egyesület szervezésében.
Bejelentkezés: Csörgôné Erzsi 20/526-8705, Heinczné Ági 30/743-01-15.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt
busszal történik. Az aktuális elôadásról,
a jegyekrôl és minden egyéb programról
érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél tel.: +3630/337
5527.
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Mesterségük mûvészei – mûvészetük mesterei
Ebben a sorozatban a Tahitótfaluban
élô és alkotó kézmûves mestereket, iparmûvészeket és képzômûvészeket szeretném bemutatni. Tevékenységük sokak
számára már ismertté válhatott egy-egy
kiállítás, alkotótábor vagy kézmûves
vásár során.
Gubacsi József fafaragó iparmûvész

József mûhelyébe lépve azonnal érzi az
ember, hogy igazi mesternél jár. Munkapadján egy készülôben lévô barokk stílusú
bútor elem cseresznyefából. Indák, virágok, levelek egymásba fonódó sokasága.
Mintha nem is fából lenne, hanem valami
könnyen formázható lágy anyagból. Ez a
két arasznyi rész egy teljes nap gyümölcse.
– Ezt a gyönyörû és bonyolult mintát
hogy tudja ilyen könnyeddé faragni? Rajz
alapján dolgozik vagy másolatot készít?
– Minden stílusnak megvannak a sajátos
jegyei, azokból alkotom meg a motívumokat. Sokat rajzolok. Rajzolni jobban
tudok, mint írni. Valamit elképzelek, aztán
megy a kezem. Alkotó ember vagyok, nem
nevezem magam mûvésznek, inkább jó
mesterembernek.
– Hol tudta megtanulni a fafaragást,
faszobrászatot? Ma már nem okítanak
efféle mesterségeket.
– Klasszikus faszobrász vagyok, de ma
már kihalóban van ez a mesterség. A múlt
század elején sok jó faszobrász volt, ma
már csak páran vagyunk. Úgy érzünk, mint
Nagy László: … ki viszi át fogában tartva/ a
szerelmet a túlsó partra?... Ez nekünk
szerelemszerû. Munkáim értékének legalább 80-90%-a a beléjük fektetett munka.
– Családjában volt hagyománya a
famívességnek?
– Paraszt származású ember vagyok, családomtól megkaptam a követendô értékeket, a tisztességet, a munka becsületét.
Mivel kulák családból származom, a kommunizmus is szakma tanulás felé tolt: földjeinket elvették, egyetemre esélytelen volt
bekerülnöm. Nógrádverôcén laktunk, a
szomszédban egy asztalos tevékenykedett.
Figyeltem, hogyan dolgozik, nyolc évesen
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már faragtam csavarhúzóval, késsel. Ô
mondta, miért nem megy a gyerek faszobrásznak. Apám összeszedte a faragványaimat egy szatyorba, felment Pestre és
hozott jelentkezési lapokat különbözô
iskolákból ötvös, kôszobrász, faszobrász
képzésre. Én a faszobrász szövetkezetet
választottam. A felvételin eltakartam a
kezem, kérges paraszt kéz volt, szégyelltem. A felvételiztetô tanár meglátta és azt
mondta: „Büszke legyél rá, fiam!”
Az iskolában nagyon jó mester mellé
kerültem, Sárközi János indított el, sokat
tanultam tôle.
– Fôleg megrendelésre készít bútorokat,
szobrokat. Nem korlátozza nagyon a
megrendelô az alkotói szabadságot?
– Már az hatalmas érzés, hogy egy verébpiszkos deszkából egyszer csak csoda lesz.
Szász Endre, akivel sokat dolgoztam
együtt, úgy fogalmazott, hogy amikor jön
egy kuncsaft és mondja, mi a feladat, úgy
érzi magát, mint harci mén. Elindul az
agya, szárnyra kapnak a gondolatai, beleéli
magát teljesen a megvalósítás részleteibe.
– Különféle stílusokban készít csodaszép faragott bútorokat. Van kedvenc
korszaka?
– A bútorkészítés terén igazából kipróbáltam, mire vagyok képes. Szeretem a
barokkot, a reneszánszot, szeretek is e régi
bútorok közt élni. Kicsit visszatérek így a
régi korokba. Az ember azt hiszi, a letûnt
korok jók voltak, pedig akkor is szörnyû
dolgok történtek. Készítettem karszékeket
a Miniszterelnöki Hivatal részére, a Sándor
Palotába, többféle bútort kastélyokba,
magánembereknek.
– Szobrai közül a Boldogasszony szobrát a tahitótfalusiak is ismerhetik, katolikus templomunkat díszíti. Mária arca
egészen különös, nem a megszokott
vonásokkal ruházta fel.

– Én a magyar ember Máriáját szerettem
volna megfogalmazni, nem a görög Máriát,
a hosszúkás arcút vékony arcéllel. Az optimista magyar Boldogasszonyt széles arccsonttal, szép szabályos arccal.
– Munkájában fia, József is segíti, több
évtizede együtt dolgoznak. Nagy dolog,
ha van kinek átadni a tudást.
– Én mindent megéltem, ami szép és jó
és ezért hálát adok a Teremtônek. Fiammal
úgy alkotunk együtt, hogy soha egy hangos szó el nem hangzott köztünk. A faragás
mellett másik szenvedélyünk is közös, a
lovak, a fogathajtás, amiben kisebbik fiam
és unokám is osztozik. A lovak erôsítik a
férfiak között a családi összefogást, és ez a
nagy nehézségeken átsegít. Bizony, nagy
dolog, ha családi szinten be tudjuk oltani
utódainkat az igazi értékre való fogékonyságra és annak továbbvitelére. És ez kötelességünk is!
Béres Gabriella
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Tahitótfalu bajnokai
Bemutatkozik a Tahitótfalusi Miamoto Musashi Szamuráj Tanoda
Közel két és fél éve kezdôdött minden,
ugyanis ekkor alakult meg településünkön
a Magyar Kuro Butsu Kobudo Szövetség
kötelékében klubunk, melynek jelenlegi
vezetôje Hegedûs Mihály. Nem kisebb
személyiségtôl, mint a stílus alapítójától, a
szövetség vezetôjétôl Cserei Ákos György
6 danos nagymestertôl tanulhatják a
Kempo harcmûvészetet településünk mozogni és egészséges életmódot folytatni
kívánó ifjai és „örökifjai”, ugyanis
klubunkban az 5 évestôl a negyven év
feletti korosztály is megtalálható. Egyik fô
célunk, hogy a település fiataljait, gyermekeit a számítógép mellôl és az utcáról
helyes irányba tereljük, ahol a tudás
megszerzése és a mozgás mellett önfegyelmet, kitartást, tiszteletet tanulhatnak,
mely életük bármely szakaszában hasznukra válhat, és nem utolsósorban, akikre
büszke lehet településünk. Tanítványaink
immáron több rangos eseményen különbözô versenyszámokban (pusztakezes és

fegyveres formagyakorlat, küzdelem,
fegyveres küzdelem, földharc) képviselték
klubunkat, ahol komoly eredményekkel
vitték el az országban illetve külföldre is
Tahitótfalu hírnevét. 2009-ben részt vettünk a Kempo Európa kupán, ahol Bognár
Kinga második helyezett lett, a Palota
Szabadtéri Kupán, melyen Hegedûs
Mihály 4., Sipos Tamás 1. és 2., Sipos
Bence 1. és 3., Almássy Mátyás 3.,
Hegedûs Márk pedig 2. helyet szerzett. Ez
év szeptemberében a jubileumi Kelet
Kempo Magyar Bajnokságon Hegedûs
Mihály, Hegedûs Márk és Almássy
Benedek egy-egy arany és ezüst éremmel
érkezhettek haza. Az október 31-én
szövetségünk szervezésében megrendezésre került Magyar Bajnokságon rangos mezônyben Hegedûs Márk egy ezüst,
két bronz, bátyja, Mihály egy ezüst,
Bognár Kinga pedig magyar bajnokként
aranyéremmel térhetett haza. De felnôtt
„örökifjaink” is remekeltek, Kiss Albert

Karácsony lovas módra
Az idei évben a Tahitótfalui Lovas
Sportegylet számos sikert könyvelhet el,
és bár nem túl gyakran szólnak hosszú
híradások róla, de ebbôl a sok sikerbôl az
egyesület díjugrató tagjai is kivették
részüket.
A versenyszezon bôvelkedett sikeres
vizsgákban: 2010. július 23-án Pátyon
Steinbach Eszter, Fabriczy Tekla és
Makai Zsolt sikeres rajtengedély vizsgát
tett, egyúttal megkezdték versenyzôi pályafutásukat. Országos minôsítô versenyen elért eredményeik irigylésre méltóak, „újoncként” Eszter és Tekla is többször
büszkén állt az eredményhirdetésen, a
minden esetben a legalább harminc fôs
mezôny elsô hat helyezésének valamelyikét megszerezve.
Az ugró lovas csapat többi tagja sem
panaszkodhat, Czétényi Anna, Izinger
Boglárka, Izinger László is kitûnôen teljesítettek a szezonban, míg Dombai
Viktória egész éves munkája gyümölcseként feljebb is lépett egy kategóriával.
Az év végi kellemes idôjárásnak köszönhetôen azonban nem kellett még megkezdenünk a téli pihenôt, a december nagy
lehetôséget tartogat a legkisebbeknek. 18án ugyanis a Karácsony Kupa elnevezésû
versenyen indulhatnak, természetesen
Tahitótfalut képviselve – Tahitótfalui Mini
Manók néven. A Manó csapat tagjai: Szabó
Sára, Kövesdy Sára, Molnár Zsanett,

Biró Luca, Csernák Zsófia, Gerdán
Vanessza, Sédy Eszter, Markó Anna,
Radványi-Puskás Tünde, Kátai Kamilla
és Gréti, Tabák Vera és Nagy Henrietta.
A résztvevôk közül néhányan a következô évben, mint az egyesület leigazolt
versenyzôi sportolhatnak majd.
Edzôjükként bízom benne, hogy mindannyian sikerekkel és szép élményekkel
telve térnek majd haza a versenyrôl. Ez az
én karácsonyi ajándékom számukra.
Ám ha már a karácsonyi ajándékok kerültek szóba, cserébe tôlük kaptam életem
egyik legszebb meglepetését, az idei
évben tanítványaim jelöltek az Új Európa
Alapítvány Tehetséggondozásért díjára,
melyen fiatal tehetségeket foglalkoztató
edzôk, sportolók kapnak elismerést munkájukért, egészen pontosan évente kilencen. A dolog különlegessége, hogy lovas
edzô még sosem volt jelölve, így nagy
reményekkel állunk a végleges döntés
elôtt, mely 2011 márciusára várható.
Ha sikerül megnyerni a pályázatot, a
gyerekek nagy álmát szeretném valóra váltani egy nyári edzôtábor formájában, de
ha a jelölés mégsem vezetne eredményre,
akkor sem keserednék el, hiszen az ô
lelkesedésük, szeretetük, eredményeik
mindennél nagyobb elismerést jelentenek
számomra. Nemcsak karácsonykor...
Bánó Csilla
(TLSE díjugrató edzô)

bronz, klubunk rangidôse a 42. életévét
taposó Sallai Sándor pedig egy ezüst és két
bronz éremmel büszkélkedhet.
Korosztálytól függetlenül várjuk a
harcmûvészet iránt érdeklôdôket az
alábbi elérhetôségen:
Cserei Ákos György 06-30-346-0388.
Látogasson el honlapunkra!
http://nihon-samurai.gportal.hu/
Sallai Sándor

Focihírek
Az utolsó 4 mérkôzésbôl 4 pontot sikerült összegyûjteni, csak az Isaszeget tudtuk megelôzni az Aszódon kívül.
Eredmények:
Tahitótfalu-Csomád 0-0
Piliscsaba-Tahitótfalu 3-2
Tahitótfalu-Dunakeszi 1-4
Aszód-Tahitótfalu 0-6
Az egész ôszi teljesítményünk gyászosra
sikeredett, a még bent maradó helyen álló,
elôttünk lévô Dunabogdány 8 pontnyira
van tôlünk. A jobb szerepléshez góllövô
csatárra és igazi középhátvédre lenne szükség, akiket igyekszünk a télen igazolni.
Az U19-es csapatunk az utolsó, míg az
U-16-osok a 2. helyen fejezték be az ôszi
szezont, az utóbbiaknak a nagyszerû szerepléshez gratulálunk.
Turóczi Csaba

Rácz Gabi bácsi
tanítványai
A kisoroszi judo-kungfu szakosztály
sportolói közül 10 gyerek, 5 fiú és 5 lány
vizsgázott november 24-én a Sportcsarnokban népes közönség elôtt. Ôk azok,
akik indulni fognak december 4-én, a
Tokodaltárón megrendezésre kerülô
nemzetközi Mikulás Kupán. Szurkolunk
nekik!
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A hónap madara
A kék cinege (Parus caeruleus)
Cinege, cinege, aranyos pintyôke
Estébe, hajnalba szépen szól a hangja.
Borom a pincébe, magam a szôlôbe,
Pohár a kezembe, hadd igyak belôle.
A cinegék családja 46 fajt foglal magába,
amelyek Európa, Ázsia, Afrika és ÉszakAmerika erdeiben és bozótosaiban találhatók meg. A kék cinegék Közép-Európa
majdnem minden lombos és vegyes erdejében honosak.
Fölül kékeszöld, feje, szárnya és a farka
kék, alsóteste kénsárga, a mell közepén
végighúzódó, kékesfekete, hosszanti sávval. A homlokon kezdôdô fehér sáv, amely
a fej hátsórészéig ér, határolja a sötét fejtetôt, ezt keskeny, kékesfekete szemsáv
választja el a fehér pofától, amelyet alul
kékes nyakszalag határol. Az evezôk palaszürkék, a hátulsók külsô zászlaja égszínkék, hegyük fehér, úgyhogy a szárnyon
fehér csík keletkezik. A kormánytollak
színe kék, a szem sötétbarna, a csôr feke-

te, a káva élek piszkosfehérek, a láb ólomszürke. A tojó kevésbé szép; a fiatalok
halványabb színezetûek. Hossza 11-12 cm,
szárnyhossza 6,6-7 cm, farkhossza 5,5 cm.
Ôsszel és télen fellelhetôk az idôs és a
fiatal erdôkben egyaránt, de nádasokban
és cserjésekben is. Ebben az évszakban
gyakran keverednek más cinkefajokkal.
Ezekkel nagy, laza csoportosulásokat alkotnak és a táplálék után kutatva vonulnak
át az erdôségeken. Így nagyobb biztonságban vannak ellenségeiktôl, például a karvalyoktól. Gyakran láthatjuk a kék cinegét
a kertekben, ahol táplálékot keresnek és
tojóládákban költenek. Erdeink, településeink nagy tûrôképességû, kíváncsi lakója.
A kék cinegék meglehetôsen korán, már
februárban hozzákezdenek a megfelelô
fészeküreg kereséséhez. Ideális fészekhely

a legfeljebb 15 m magasan lévô lyuk vagy
fahasadék. A hímek és a tojók közösen
keresik a fészeklyukat, de ha a hím megfelelô helyet talált, szárnycsapkodással és
hívó hangokkal csalogatja oda a nôstényt.
Átbújik a repülônyíláson és közben tovább hívogatja a tojót. A kék cinegék 7-13
tojást raknak. A költés ideje áprilistól
júliusig tart. A tojásrakás és a költés ideje
alatt a hím védi a fészekhely körüli területet a többi kék cinegével és az esetleges
ellenségekkel szemben. A tojót a hím látja
el élelemmel, amíg az a tojásrakással van
elfoglalva. A kicsik körülbelül két-három
hétig maradnak a fészekben, és ez idô alatt
mindkét szülô eteti ôket, fôképpen zöld
hernyókkal. A kék cinegék nyáron elsôsorban rovarokkal táplálkoznak, amelyeket a fák lombozatáról csipkednek fel.
Ôsszel bodzabogyók, magok, galagonyabogyók képzik fô táplálékforrásukat. Téli
táplálékuk fôképpen magvakból áll, de a
kék cinegék mindig csipegetnek valamit,
eltávolítják az útból a szövedékeket, kéregdarabokat, hogy rábukkanjanak az alattuk rejtôzô rovarokra.
A sorozat szerkesztôje
Sirkó-Németh Mariann

Újból megnyitja kapuit a Visegrádi Pisztrángtelep
Az elmúlt esztendô pusztító esôzései
hatalmas károkat okoztak mindenütt, így
erdeink ökoszisztémájában is. Ám ez a
szélsôséges idôjárás sem tudta meggátolni
munkálatainkat, így örömmel jelenthetjük, hogy végre a nagyközönség elôtt is
megnyitja kapuit az Apátkúti-völgy festôi
környezetében a Visegrádi Pisztrángtelep!
Reményeink szerint kellemes idôtöltést,
tartalmas kikapcsolódási lehetôséget sikerül nyújtanunk természetjárók, pihenni
vágyó családok, s a horgászsportot kedvelôk számára egyaránt.
A három, dán típusú, földmedres tó
1982-ben készült, s ettôl kezdve 1986-ig
Koncz Antal üzemeltette a halgazdaságot.
1986-tól Dobri Imre vette át a munkálatokat, ám az 1990-es nagymértékû csapadékhozam megrongálta a gátakat, így a
szakemberek kénytelenek voltak teljes
egészében megszûntetni a gazdálkodást. A
tavak egészen 2010-ig használaton kívül
voltak, amikor Koncz Antal fia, Koncz
Miklós a halgazdaság újbóli beindítása
mellett döntött, s Szabó Gáborral 15 ezer
pisztráng betelepítését kezdeményezték.
A felújítási munkálatok befejeztével a
halak telepítésre kerültek az Apátkútivölgy e három tavába, és újból megkezdôdött a halgazdálkodás.

8

Célunk megismertetni az érdeklôdôket
az Apátkúti-patak élôvilágával és halfaunájával, s lehetôséget nyújtani arra,
hogy bepillantást nyerjen a látogató abba
az érdekes világba, amelynek ugyanúgy
része a zsákmányra lecsapó halraj, mint a
kiváló sült étel. Hitvallásunk szerint csak
akkor élvezhet az ember igazán egy jól
elkészített sült pisztrángot, ha tudja, az
miképpen jutott el tányérjára.
Ennek érdekében is szeretnénk majd
2011 tavaszától rendszeresen, csoportvezetés kíséretében érdekes kalauzolásra invitálni minden érdeklôdôt, aki kíváncsi munkánk fortélyaira.
Természetesen
horgászati és élôhal-vásárlási lehetôséget is biztosítunk, kiemelten
ajánlva a legyezôhorgászatot minden kezdô és minden profi vendégünk számára. Sôt!
A Dunakanyarban
egyedülálló módon lehetôvé teszszük a tavak biztonságos téli jégrétegének kialakulá-

sát követôen a lékhorgászatot is.
Programjaink a nyugodt erdei környezetben való pihenést, a csendes kikapcsolódást szolgálják. Ezen nyugalomba való
bepillantás lehetôségével várunk minden
kedves érdeklôdôt a december 5-i hivatalos megnyitónkra! Legyen vendégünk egy
pohár forralt borra és kóstolja meg füstölt
pisztrángunkat!
Visegrádi Pisztrángtelep
www.visegradipisztrang.hu
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Egy természetgyógyász feljegyzéseibôl
A természetes antibiotikumok
A zeller
Hogyan készítsük el otthoni körülmények között a gyümölcs- és zöldségleveket?
Elsôsorban tudnunk kell, hogy csakis friss,
nem rothadásnak indult zöldségbôl és gyümölcsbôl szabad levet készíteni. Tudományos
mérésekkel bizonyították, hogy az elektromos
vagy mechanikus centrifuga segítségével elôállított lé jelentôsen jobb minôségû, mint az,
amit préselés útján nyerünk. Sokkal nagyobb a
biológiailag aktív anyagtartalma, aminek következtében fiziológiailag értékesebb a szervezet számára. Az elkészített levet azonnal el
kell fogyasztani, mivel akár a kis ideig és hûtôben tárolt leveknél is rövid idôn belül elindul
az erjedési folyamat, még akkor is, ha az ízén
ez nem lesz tapasztalható. A tartósított leveknek jelentôsen gyengébb a szervezetben kifejtett aktivitásuk, mint a frissnek.
A zeller leve más levekkel keverve kiváltképp vitaminhiány és egyéb erôtlenség esetén
jelentôs javulást eredményez.
A zeller nagy mennyiségû biológiailag aktív
szerves nátriumot tartalmaz, négyszer annyit,
mint kálciumot. A nátrium oldja a szervezetben lerakódott kálciumot (a prosztatában
is), amikor az már megkövesedett és elzárja a
véráramlat útját a véredényekben. Ez a tulajdonsága teszi fontossá a prosztata vérellátása
zavarának kezelésében.
A kalcium az egyik létfontosságú elem az
ember táplálékában. Ám ennek az elemnek
biológiailag aktívnak kell lennie ahhoz, hogy a
szervezet hasznosítani tudja. Sajnos az ételek
termikus feldolgozása közben a kalcium megkövesedik és ilyen állapotban a szervezetben
nem hasznosul. Ennek következtében az ilyen
ételek hozzásegítik a szervezetben az olyan
betegségek kialakulását, mint az arthritis
(izületi gyulladás), diabétesz, szív isémia,
visszértágulat, aranyér, vese- és epekô stb.
Ha a szervezetbe biológiailag aktív nátrium
kerül, ami a zeller levében bôségesen jelen
van, a kálcium lerakódások fokozatosan elkezdenek oldódni és kiürülnek a szervezetbôl.
Ezzel együtt a kóros lerakódások által okozott
betegségek is eltûnnek.
Ha ásványvizet vásárolunk, figyeljünk oda
kalciumtartalmára. Az ásványvízben lévô kalcium épp úgy nem épül be a szervezetbe, mint
a vasban gazdag ivóvízbôl a vas. Tehát a kalciumban szegény ásványvizet vásároljuk, mert
különben nem csontjainkat erôsítjük vele,
hanem legfeljebb izületeinket csontosítjuk.
A friss gyümölcsbôl és zöldségbôl nyert
szerves nátrium megelôzi szervezetünkben a
vér és a nyirokfolyadék besûrûsödését.
Ha reumás bántalmaink vannak, tartalékoljunk megfelelô mennyiségû zellerkészletet,

hogy egész évben legyen mit adagolnunk az
ételeinkhez.
Készíthetünk zellerbôl fôzetet a következô
módon: fél liter vízhez adjunk 10 dkg zellert
(gyökeret és zöldjét) vagy 5 dkg szárított gyökeret. Fedô alatt fôzzük, amíg a víz mennyisége felére nem csökken. Levesszük a tûzrôl
és leszûrjük. Napi 3 alkalommal evés elôtt két
evôkanáljával fogyaszthatjuk.
Ki állítja azt, hogy az idegsejtek nem regenerálódnak? Épp a zellerlé a sárgarépa levével
egyenlô arányban segít visszaállítani ezeket a
sejteket szervi jellegû idegbántalmak esetén.
Ha a zellermagot szétzúzzuk és vajjal kikeverjük, 3 nap fogyasztása után hatalmas
szexuális erôt fogunk megtapasztalni.
A zeller kiváló fájdalomcsillapító ütéseknél,
zúzódásoknál, ha borogatást teszünk a sérült
területre a következôkbôl: 1 dl zeller levél lé,
1 dl ecet, 0,5 teáskanál só. Gennyes sebek és
fekélyek gyógyítására készítsünk pépet zellerlevélbôl és jó minôségû vajból.
A zeller védi a szervezetet a rákos megbetegedés ellen, csökkenti a szív- és érrendszeri
betegségek kialakulásának valószínûségét.
Fôként hatásos gyomorrák kezelésére. Ez a
növény sok egyéb hasznos tulajdonsága mellett normalizálja a vérnyomást.
A népi gyógyításokból régóta ismert a zellerbôl készült fôzet, mint étvágyjavító, emésztést segítô és húgyhajtó szer. Úgyszintén használják székrekedés ellen is. Leginkább testes,
elhízott embereknek ajánlott fogyasztani,
olyan embereknek, akiknél anyagcserezavar
áll fenn, könnyen elfáradnak. A zellerlé tartalmaz még C, B, B2, PP-vitamint is. Prevencióként általában 1-2 teáskanál lé fogyasztása
napi 3 alkalommal, fél órával evés elôtt elegendô (napi 1 dl). Népszerûek a következô
zöldségkeverékek:
1. sárgarépa, cékla, zeller (8:3:5)
2. sárgarépa, káposzta, zeller (1:4:5)
3. sárgarépa, zeller, fekete retek (8:5:3)
A burgonyához tartozó receptajánlások
helyhiány miatt az elôzô lapból kimaradtak, ezért most kerülnek közzétételre.
Gyógyító kozmetika
Burgonyából kitûnô maszkokat lehet készíteni az arcunkra és nyakunkra. Reszeljünk le
egy nyers burgonyát, adjunk hozzá egy csipetnyi sót, egy habosra felvert tojásfehérjének a
felét, valamint egy teáskanál zúzott zablisztet.
Az egészet összekeverjük és felvisszük az arcunkra, nyakunkra. 20 perc múlva meleg
vízzel lemossuk.
Készíthetünk arcmaszkot burgonyakeményítôbôl, mézbôl és tejbôl. Az ilyen maszk
kivilágosítja, valamint kisimítja a zsíros, ráncos
bôrünket. Ennek a maszknak az elkészítéséhez vegyünk 1 teáskanál mézet, meleg tejet,
burgonyakeményítôt, egy pici sót; ezt mind
összekeverjük pép jellegûvé. 20 percig tartsuk

a bôrünkön. Elôbb meleg vízzel lemossuk,
majd hideg vízzel leöblítjük arcunkat.
Duzzadt szemek esetén vagy a szemek alatti duzzanatokra ajánlott borogatást végezni
burgonya frissen facsart levébe mártott gézanyaggal.
A megdurvult kéz bôrének megpuhítására a
következôképpen járhatunk el. Frissen reszelt
burgonya, citromlé egyenlô arányú keverékével bedörzsöljük a kezünket, majd 10-15
perc múlva melegvízzel lemossuk.
Gyógyító ételek:
Fôtt burgonya köménymaggal
Hozzávalók: 50-60 dkg újburgonya, 1
teáskanál köménymag, 1 csokor zöldhagyma,
és ugyanannyi kapor és petrezselyem zöldje.
Az újburgonyát gôzön megfôzzük. 2-3 perccel mielôtt levennénk a tûzrôl, megszórjuk
köménymaggal. Tálalásnál sûrûn megszórjuk
apróra vágott zölddel.
Ez az étel serkenti az emésztést.
Burgonya petrezselyemlevéllel
Hozzávalók: 50-60 dkg burgonya, 20 dkg
friss petrezselyemlevél.
Az újburgonyát alaposan megmossuk és hajában gôzön megfôzzük (ha régi burgonyából
készítjük, akkor meghámozhatjuk). A petrezselyemzöldjét megmossuk és apróra vágjuk.
A burgonyát kockára vágjuk, majd salátás tányérra kiszedjük és sûrûn megszórjuk petrezselyemzölddel. Olvasztott vajat adhatunk
hozzá. Ezt az ételt saláta után tálalhatjuk.
Minden embertípus számára hasznos.
A csicsóka levelének fôzetébôl készült kádfürdôk hasznosak izületi bántalmakban szenvedôknek.
Csicsóka leves zellerrel
Hozzávalók: kb. 20 dkg csicsóka, 20 dkg
zeller, 1 petrezselyemgyökér, 3 evôkanál búza
csíra, petrezselyem zöldje.
A csicsókát, a zellert és a petrezselyem
gyökerét lereszeljük. 1 liter olvadék- vagy forrásvizet a tûzre teszünk. A forró vízbe elôbb a
zellert és a petrezselyem gyökerét, 3-4 perc
múlva a csicsókát is belehelyezzük, ha megfôttek a zöldségek, a levest levesszük a tûzrôl és
belekeverjük a búzacsírát. Tányérba töltve
petrezselyem zöldjével díszítjük.
Biológiailag aktív tartalma miatt fogyasztása
az év hideg idôszakaiban kiváltképpen ajánlott.
Friss saláta
Hozzávalók: 50 dkg sárgarépa, 20 dkg zeller, 2-3 db csicsóka, 0,5 dl almalé, 0,3 dl napraforgóolaj.
A sárgarépát, a zellert és a csicsókát finom
reszelôn lereszeljük. Az almalét az olajjal felhabosítjuk és a salátára öntjük. Ezt a salátát
meleg idôszakban fogyasszuk, mivel télen hût.
Felhasznált irodalom: Kovács József: Mítoszok és realitások a népi gyógymódok világából.
Kovács József – pszichoterapeuta, nem
konvencionális gyógyító. Gyógyulni akaró
olvasóimat a Remény egészség stúdiómba
várom, idôpont egyeztetés a 06/70/3275753
telefonszámon.
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Molnár V. József: Immaculata
Megjelent: Molnár V. József: Örökség c. kötetében. Ôs-kép Kiadó,
www.oskep.hu, Budapest, 2001.,119121.old.
„Az advent Krisztusvárás volt nékünk... az olyan volt, hogy vártunk, kértünk, örültünk. Az advent András napja
után kezdôdött. András napja zárta be
a muzsikát. Amikor már közelgett
(András) tudtuk, hogy jaj vége a vígságnak. András napkor mentünk az elsô
hajnali misére. Mikor jött adventnak az
elsô napja, mi már készítettük a szállást, de nem a háznál, hanem a szívünkben. Édesanyánk mondta: ...
Gyûjtögessétek a Kisjézus jászolába a
szalmaszálakat, nehogy kevés legyen
alatta. Na de ez azt jelentette, hogy most
már evésben-ivásban, nótázásban (egyaránt
tartóztassuk
magunkat).”
(Advent Mezôkövesden - Gari Margittól
gyûjtötte és megírta Fél Edit – Vigília
1985/12.)
A régi ember (még ma is némely vidékünkön az öregek) adventon böjtjével,
rorátés imamalmával, szokásjátékával, a
szûzet varázsolta (varázsolja) izzóvá
lelkében, hogy a csillagnyi hites óhajtás a
„szûzzé” változhasson, az Istenszülô
Asszonnyá. Segítette ebben a Szeplôtelenség, az Immaculata Conceptio december 8-i ünnepe, amelyben az ôsi
Boldogasszony hitünk a lehetô legteljesebben volt (s van) jelen. Hazánk a
kereszténységnek talán e legmisztikusabb ünnepét a legelsôk között tartja számon.
„A XII. század végérôl, tehát a Bizáncban nevelkedett Béla király idejébôl származó Pray-kódex már jeles
ünnepként örökíti meg... jellemzô középkori francia hagyomány szerint a
Szeplôtelenség ünnepének szerzôje egy
magyar pap, Magyarország királyának
féltestvére.” (Bálint Sándor: Ünnepi
Kalendárium I.)
Ez ünnep tartalmát, a szûzen foganást
és szülést, az eredeti bûntôl való mentességet hazánkban az egyházatyák sem
vitatták, míg a középkor Európájában
igen. Ennek oka bizonyosan Boldogasszony hitünkben keresendô, s az ebben
fogant Emese mítoszban, amely szerint
Álmos anyja éjszaka álmában héja forma
madártól (a Turultól) fogadott magot; de
ide tartoznak az állatküzdelem azon képjelei is, amelyeken ragadozó madár vagy
griff „küzd” a szarvassal, a Fönt és a Lent,
az Ég és a Föld szûzi nászának megidézôi.
A szkítáktól a közelmúltig folyamatosan
jelen van népünk mûveltségében a magadás és -fogadás ôsi mítosza. Úgy tûnik, a

10

Teremtô bennünket választott ki e titok
ôrzésére, tôlünk várja a Fény legteljesebb
óhajtását, különösképpen a téli napfordulat, karácsony elôtt.
„A magyar egyház – írja Bálint Sándor
idézett mûvében – az egész középkorban
nagy tisztelettel ünnepelte meg e napot
(az Immaculata alkalmát), sôt Mátyás
király uralkodása alatt Bécsre is
kiterjesztette. A Habsburgok... átveszik a
középkori Magyarországnak Béccsel
már megismertetett Immaculata hagyományait. Mátyás király módjára I.
Ferdinánd is Mária képét vereti pénzére... A Szeplôtelen Fogantatás tisztelete
a dogmai rangra emeléssel (1854) majd
a Lourdes-i jelenéssel válik teljesebbé.”
Talán ezért található a Kárpát-medencében és közvetlen környékén, föltehetôen a magyarság ösztönzô hatására a
karácsonyra való készület, a szûzzé válás
legösszetettebb rítusrendszere. Advent
elsô vasárnapján – a húszas évek német
egyházi szokásának hatására – szerte az
országban koszorút készítettek. Az adventi koszorúk többségének szerkezete körkereszt volt, fûzfaágakból fonták, feszítették, s örökzölddel öltöztették föl, igen
sok helyen lucfenyô ágaival. Ahol a négynégy vesszôbôl álló keresztszárak a koszorú fonatába bújtak, oda került a négy
méhviasz gyertya; a keresztezés helyén,
ahol egymáson átfonták a vesszôket, a
csipkebogyó (némely helyen a fagyöngy),
amely tele-pirosával Jézust idézte meg. A
kör-kereszt, az ôsidôk óta ismert rítusszervezô forma, amely minden gyerekkel
vele születô tudás, az advent elsô vasárnapján rítusttevô ember lelkét rendezte,
kedvét a majdani születésre tájolta. A köregyebek között – a fényt óhajtó örök
anyaölet idézte meg számára, Boldogasszony ölét, a kereszt pedig a benne
megfoganó, s belôle világra születô Igét.
A koszorút számos vidékünkön ebéd után
készítette el a család, az asztalt körbe állva, imádkozva és énekelve. Hagyták,
hogy bemenjen a hajlékba a sötétség,
hogy körben öleljen mindeneket, csak a
körben állók, a hites emberek arca világított (szóhasználatunkban a rossz, rendetlen életû embernek sötét arca van);
aztán meggyújtották az elsô gyertyát, élô
fénye fokozatosan a sarkok felé ûzte a
sötétséget, árnyékokat mozgatva a falon;
a lélek megmozdult (a régi ember
számára az árnyék a lelket idézte meg),
mert „íme megszületett!” A karácsonyi
születést játszották eképpen el.
Advent csönd volt, s áhítat. November
30-án, András napján a kisfarsang zajos
vidámságának vége szakadt. Az emberek,

a fiatalok is sötét ruhában jártak, s böjtöt
tartottak. Nemcsak a zsíros ételektôl
tartóztatták meg magukat, hanem a
szerelemtôl is. Testük vágyát elûzték,
hogy lelkük szûzzé válhasson, méltóvá és
alkalmassá a születésre. Minden hajnalon
jóval napkelte elôtt kicsi gyerekek járták
végig az utcákat, a még szüzek, akik a
régiek hitében Isten tenyerén éltek, az
angyalok. Csengôvel ébresztettek mindenkit, s az emberek hajnali misére
mentek; a családok együtt, a karonülô
apróság csakúgy, mint a vén – s énekeltek; csak a nagyon beteg vagy a tûz ôrzôje maradt otthon. Leheletük és hitük, imamalmos áhítatuk melegítette be a kôhideg templomot; ott várták meg a
reggelt, a fölkelô Napot, egyetlen óhajtássá válva.
A legények ilyenkor nem látogathatták
a fonó- és fosztóházakat, ahol lányok
kalákája dolgozott; kivétel ez alól Szent
Miklós ünnepének elôestéje volt. Vas
megyében csörgô botos láncos Miklós
járta e házakat, kísérete maskara-ördög
volt. A zsírosan nevetô lányokat kikötötték a kúthoz, hogy fagyjék ki belôlük a
szerelem, s visításukat hallva mindenekbôl takarodjék el, s ki a fölös vágyakozás.
Palóc vidéken a maskara-csapat járt ezen
az estén. Láncos Miklós és kísérete: a kántor vagy sekrestyés, az angyal, a ministránsok és az ördögök. A fonó-, fosztóbeli
lányokat gyóntatták. Akit bûnösnek ítélt
meg Miklós, azt az ördögök félholtra táncoltatták a pitvarban, kezük közül az
angyal szabadította ki a már megtisztultat.
A játék végén a ministránsok parázsra
szórt törött paprikával füstölték végig a
társaságot; s jött mindenkinek a könnye,
nyála, s folyt az orra; tréfával oldták s zavarták eképpen el egymás iránti kedvüket.
Immaculata december 8-i ünnepén a
mezôkövesdi matyó lányok kibontott hajjal és gyalog keresték föl MátraverebélySzentkutat.
December 13-án a legsötétebb napok
kapujában, Szent Luca ünnepén Lucamaskarás járta a Galga menti, s a palóc falvakat. Legény öltözött hófehérbe, lepedôvel; arcát liszttel takarta el, vagy nyúlbôrbôl készített álarc fedte azt, némely
faluban szita. (A nyúl a keleti zodiákusban
a szûz jelölôje; a belsô késztetésre rajzoló
óvodáskorú gyerek legkedveltebb figurája is nyúl, s a szita is a szüzet idézi meg.)
Csizmája talpára rongyot kötött; kopogás
nélkül, halkan nyitott be egy-egy házba, s
fehér lúdtollal, angyal szárnnyal a háziak
arcát végig törölgette és a sarkokat.
Ezen a vidéken ma is Szent Család-ot
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Községi Tájékoztató
járnak esténként. Szálláskeresô játék ez
csakúgy, mint a betlehemezés. Minden
adventi estén más családnál készítik el a
házi-oltárt, amelynek Mária és József
szobrocska a fô dísze, s helyenként Jézuska. Hosszan imádkoznak énekelnek;
az imamalmos „dobolás” lelküket szabadítja ki a test rabságából, átjárja ôket a
makulátlanság szentcsaládi óhaja.
Betlehemesek is járták, s járják ma
egyre több helyen ismét, a városban is a
házakat. A régiek szigorúan vették e
játékot. „A (székelyek) lövétei betlehemes rendtartása elôírja – olvashatjuk
Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd c. könyvében –, hogy akik Krisztus
születése emlékén, vagyis karácsonyi
szent ünnepekre betlehemi folytatásban
tagok akarnak lenni, azok, csak úgy
lehetnek, ha a kötelezô feltételeket meg-

tartják: nem szabad a kocsmahelyiségekben forogni, fonóseregben lányokhoz járni, az utcákon néma csöndben
kell járni, továbbá nem szabad világi
éneket énekelni. Mindezeket meg kell
tartani attól a naptól, amikor próbálni
kezdik, egészen vízkereszt napjáig... Aki
ezen alapszabálynak nem tesz eleget,
annak büntetése nem lehet egyéb, mint
hogy abból a szobából, amelyben gyakoroltak a Kócsár és a Huszár nevû
tagok kihúzott karddal kikísérik az
illetô személyt, mezítláb és hajadonfôvel, a templomot pedig háromszor megkerülik. Ez bármilyen zord idô esetén is
végrehajtandó..."
Így érkezett el a régi faluban december
24-e, Ádám és Éva bûnbeesésének napja,
az esztendô legsötétebb ideje. A böjt még
szigorúbb lett; de a délelôtti misék után

Advent – Karácsony
Adventek jönnek sorba,
Isten a Könyvet lapozza,
Egy esztendô annyi, mint ezer,
S még mindig nem látszik jôni a Mester.

Gyertyák lobbannak, a nagy nap közeleg,
Erre várunk mind felnôttek, gyerekek,
Cukorkák zizegnek, titkok susognak,
Kavalkád a világ, sürögnek-forognak.

Hirdetik: adventi programok itt is, ott is,
Ünnepeljünk, de vajon fontos-e, hogy KIT?
Nagy a felhozatal, bôségzavaros mûsorok,
Versenyek, vásárok, véget nem érô venni-váró sorok.

Advent – Karácsony. De megszegényedtetek!
Csoda vásárok, még nem voltak ennyire üresek,
Van csomag, ajándék, kisebb, nagyobb,
De adakozó szívünk nem Krisztusért dobog.

Csillogás-villogás, csalogat ezernyi lámpa,
Vibrálásuk nemcsak a szemem, szívemet is bántja,
Karácsony – nem külsô pompa és fényözön,
Adni, adni, tisztát, maradandót, nincs más igazi öröm.

De jó volna, ha a szeretet mindig ünnepelne,
Osztaná önmagát szolgálva-szeretve,
A szeretet nem egy elérzékenyülô állapot,
A szeretet nemcsak karácsonykor suttogja: itt vagyok.

Nem kell nagy adomány, csak legyek jelen,
Minden nehéznek a felét vigyem,
És míg szelíden hordoz az isteni kegyelem,
Magam szétosztva szolgáljak, s nemcsak ünnepeken!
P. Arany Júlia (2010)

már kántálók csapata járta az utcákat.
Elôször a legkisebbek mentek világos öltözetben, ôket a nagyobb gyerekek
csapata követte, estefelé már a serdülôk
öltöztek a Fény színeibe, s ôk készítették
mindenki lelkében a születés szalmaágyát. Fokozatosan kivilágosodott a falu, s
éjféli misére már az öregek is magukra
öltötték, valamilyen ruházatukkal a
születés fényes jelét.
Az ember, mert hittel tette dolgát Isten
kegyelmébôl a Szûz része lett, öle, méhe
a születni készülô Fénynek, aki közel
kétezer esztendôvel ezelôtt Isten fiaként
közénk jött, hogy életével láttassa a
Törvényt; de aki a kezdetek óta létezik, s
aki ma is, minden esztendôn Karácsony
éjfélén újra meg újra bennünk, Boldogasszonnyá változott népében világra
szépül.

Adventi remények
Tele van szívünk ádventi reménnyel,
A várakozásnak az öröme tölti be a szívünket.
Lelkünk is felöltözik hófehér ruhába,
Mint mikor a tíz szûz a vôlegényt várta.
Jaj! Csak mi is el ne aludjunk!
Hogy elmúljon az óra,
Mikor jön a világ Megváltója.
Kétezer éve és még annak elôtte,
Az akkori világ azt hitte,
Égi jelekkel, mennyei pompával
Jön a Megváltó e földi világra.
Azt senki nem tudta, nem is sejtette,
Hogy a Mennyei Atya, aki e világot alkotta
Egyszülött Fiát majd jászolban ringatja,
És hogy istállóban születik a világ Megváltója.
Meg kellett volna érteni ennek a bûnös világnak
A krisztusi jászolnak az üzenetét,
Hogy alázatban és szeretetben éljen a földnek színén.
De sajnos ott tartunk, mint régen az Édenben,
Hogy annyi sok jó közül, csak a rossz kell az embernek.
Mert hiába múlt el kétezer esztendô
Csak a létszám sokasodott,
És még több lett a Jézust megvetô.
Mert a kígyónak a szavát jobban elhiszik,
Pedig tudjuk, hogy az a kárhozatba visz.
Félô, hogy nem csak az Édenbôl,
De a földnek színérôl is ki leszünk ûzetve,
És nem özönvízzel, hanem tisztító tûzzel.
Tûz, amely éget, tûz, amely perzsel,
És ha majd te is megérzed a tûznek forró szelét,
Amikor azt hiszed, most már minden véget ér.
De ha maradt még a szívedben
Egy parányi Ádventi remény
Ne veszítsd el hited!
Mert Jézusnak azt mondta
Akik ôbenne hisznek, azok nem égnek meg.
Testvérem! Ennek a szónak az ígérete és hite
Töltse be lelketeket és így várd a Messiást!
Akkor a lelked is megérzi majd,
Hogy a várva várt Krisztus
Hoz majd SZABADULÁST.
Jankovicsné Csereklye Éva
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Tahitótfalu (Tahi) csapadékviszonyai (1977-2009), 33 év
A csapadék és hômérsékleti adatok
megfigyelését 1976. április hónapban
kezdtem el Tahi, Herman Ottó u. 1 sz.
alatt. Mivel 1976 töredék év volt, a feldolgozást 1977-2009 között végeztem el,
kiegészítve a már meglévô 2010-es adatokkal, így 33 teljes év kiértékelését mutatom be.
A csapadék mérését szabvány esômérôvel, a hômérsékleti megfigyeléseket maximum-minimum hômérôvel végeztem.
Ebben az ismertetôben mindenki számára érdekes eredményekrôl tájékoztatom az érdeklôdôket, jelenleg a csapadékviszonyok ismertetésével foglalkozom.
A konkrét eredmények vázolása elôtt
arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy
egy adott pillanatban (idôszakban) lehullott csapadék mennyisége igen nagy eltérést mutathat nem csak egyes országrészek, hanem települések, sôt településen belüli községrészek között is. Ezért ha
Tahitótfaluban más is végzett ebben az
idôszakban csapadékmérést, s adatai eltérést (jelentôs eltérést is) mutatnak az itt
közölt adatokhoz képest, az nem jelent
pontatlan adatmérést, vagy közlést.
Munkámat férjem Urbán Sándor (elhunyt 1998) tanár is segítette. Kovács
László tanár (Tahi) akadályoztatásom idején korábban, és jelenleg is segítségemre
van, köszönettel tartozom érte.
A 33 év átlagos csapadékmennyisége
578,9 mm/év. Az átlag mögött természetesen nagy ingadozások figyelhetôk meg.
Példaképpen említem az 5 legcsapadékosabb (700 mm/év felett), valamint a 2
legszárazabb (400 mm/év alatt) évet.
2005 857,4 mm
1999 825,5 mm
2009 731,3 mm
1998 725,1 mm
2008 711,6 mm
1997 361,3 mm
2003 373,6 mm
Az ábrában a lehullott csapadékot évenkénti összesítésben mutatom be. Az ábra
értékelésekor az adatokat két részre osztottam. Az elsô idôszak 1977-tôl 1996-ig
tart. Ekkor – jól láthatóan – évenként
kisebb ingadozásokat tapasztalunk. A második idôszak 1997-tôl 2009-ig mutatja
szemléletesen az évi ingadozásokat, kezdve az 1997-es legszárazabb évvel, és befejezve a 2009-essel, ebben az idôszakban a
két 800 mm feletti éves csapadékmennyiséggel (1999 és 2005).
A 2010-es év adatai természetesen még
nem véglegesek, de már biztosan rekordot
döntött. Október 5-ig 923,2 mm csapadék
hullott.
A mezôgazdaság szempontjából a nyári
félévben lehullott csapadékmennyiség na-
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gyon fontos (áprilistól szeptemberig).
A legszárazabb nyári félévek (200 mm
alatt):
1982 170,1 mm
2003 180,5 mm
1986 184,1 mm
A legcsapadékosabb nyári félévek
(400 mm felett):
2010 729,9 mm
2005 547,1 mm
1999 522,2 mm
1998 490,1 mm
2008 411,3 mm
1989 403,4 mm
A legcsapadékosabb hónapok:
Az idôszak alatt, beleértve az eddigi
2010-es évet is 38 hónapban mértem 100
mm feletti csapadékmennyiséget. Ízelítôül
nézzük a legmagasabb értékeket (140 mm
felett).
2010 május
212,3 mm
2005 augusztus
184,6 mm
1984 május
169,1 mm
2010 június
153,3 mm
1999 június
149,9 mm
1998 szeptember 148,5 mm
1993 október
147,4 mm
1980 november
145,5 mm
2005 december
142,2 mm
1976 december
140,7 mm
A legszárazabb hónapok:
Egyetlen hónap volt, 1995 októbere,
amikor mérhetô csapadék nem esett. 10
mm-nél kevesebb csapadékot 28 hónapban észleltem. Az alábbi hónapokban hullott 5 mm, vagy annál kevesebb csapadék:
1995 október
0,0 mm
1992 augusztus
1,0 mm
2007 április
1,2 mm
1998 február
1,5 mm
2003 március
2,4 mm
1986 szeptember 2,7 mm
1989 december
3,7 mm
2008 február
4,1 mm
2006 december
5,0 mm

A napi csapadékrekordok is érdekesen
alakultak. Egy nap alatt 1999. augusztus
16-án hullott le a legtöbb esô, 83,5 mm.
Igen nagy mennyiségû csapadékot mértem még az alábbi napokon:
70-79.9 mm között:
2005 augusztus 4. 73,0 mm
2009 augusztus 4. 72,8 mm
2010 augusztus 6. 70,2 mm
60-69,9 mm között
2005 július 11.
60,8 mm
2010 május 15.
60,2 mm
A bemutatott adatok alapján összefoglalásképpen az alábbi következtetéseket vonom le:
33 teljes év adatai alapján az 1990-es
évek második felétôl községünkben a csapadék mennyiségének szélsôségesebbé
válása figyelhetô meg. A legcsapadékosabb és a legszárazabb évek is erre az
idôszakra estek.
Pár év kivételével a nyári félévek és a
hónapok csapadékmennyiségei is ezt mutatják (1996-ig 8 adat, 1997-tôl 20 adat). A
napi csapadékrekordok (60-83,5 mm
között) kizárólag ebben az idôszakban
születtek.
További következtetések levonásától
tartózkodom, mert a vizsgált idôszak csak
egy ember életéhez képest hosszú. Nem
beszélve arról, hogy a klímakutatók és a
meteorológusok – akik hivatásszerûen
foglalkoznak az idôjárás változásának
kérdésével – is sokszor óvatosan fogalmaznak e kérdéskörben.
Mindettôl függetlenül, amikor 1976-ban
elkezdtem az adatok rögzítését, nem gondoltam, hogy ilyen közérdeklôdésre alkalmas adatok születnek. Ezeket osztom meg
ezzel a rövid közleménnyel községünk
minden lakója és nyaralótulajdonosa
részére.
Urbánné dr. Rácz Veronika Katalin
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Receptek
olvasóinktól
Karácsonyi receptek
Marcipános-mandulás korong
Hozzávalók 60 darabhoz:
250 g finomliszt, 1 kk. sütôpor, só,150 g
vaj/margarin, 80 g porcukor, 1 tasak (10 g) vaníliás cukor, 50 g hámozott, darált mandula,1
tojássárgája.
A díszítéshez: 100 g eperlekvár, 300 g fehér
marcipánmassza, 50 g porcukor, 100 g tortabevonó étcsokoládé, 60 szem hámozott, felezett mandula.
Elkészítés: A lisztet összeszitáljuk a sütôporral és 1 csipet sóval, beledolgozzuk a vajat/
margarint, majd hozzáadjuk a porcukrot, a vaníliás cukrot, a mandulát és a tojássárgáját,
gyors mozdulatokkal összegyúrjuk. Fóliába
csomagoljuk és a hûtôszekrényben fél órát
pihentetjük. Sütôpapírral kibélelünk 2 sütôlapot. A sütôt elômelegítjük 180°C-ra. A tésztát lisztezett munkalapon kb. 3 mm vastagságúra kinyújtjuk és 4 cm átmérôjû kerek formával kiszúrjuk (kb. 60 db lesz belôle), a
sütôlapra rakosgatjuk és aranysárgára sütjük.
A sütôlapon hagyjuk kihûlni. A kihûlt tésztakorongokat vékonyan, egyenletesen megkenjük eperlekvárral. A marcipánmasszát erôteljesen átgyúrjuk (kezünk melegétôl jól formázhatóvá válik), hurkát formálunk belôle és
porcukorral beszórt munkalapon kb. 3 mm
vastagságúra kinyújtjuk.
A tésztához használt, porcukorba mártogatott formával 60 korongot szúrunk ki belôle és
a lekvárral megkent korongokra illesztjük,
kissé rájuk is nyomkodjuk.

Köszönjük a fenyôfákat
Köszönjük mindenkinek, aki fenyôfát
ajánlott fel kivágásra, hogy a falu tereit
díszíthessük vele. A sok-sok felajánlott
fából négyet vágtunk ki, köszönet érte
Keszei Mihálynénak, Nyikos Józsefnek,
Pekári Györgynek és Hegedûs Gyulának.
Köszönjük továbbá Marton Sándornak,

A csokoládét apró darabokra törjük, meleg
vízfürdôben felolvasztjuk. Félig megmártjuk
benne a korongokat, az edény szélén lehúzzuk az aljukról a felesleges csokoládét és rácsra rakosgatjuk. A közepükre illesztjük a felezett mandulaszemeket és hagyjuk egészen
megszáradni. Jól záródó fémdobozban, hûvös
helyen 2-3 hétig eltartható.

szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

Hókifli
Hozzávalók:
50 dkg liszt, 4 db tojássárgája, 25 dkg sütômargarin, 2,5 dl tejföl, 10 dkg vaj, pici só
A töltelékhez: 15 dkg dió, 15 dkg mák, ízlés
szerint cukor, 4 tojásfehérje.
Elkészítés: A tésztához a lisztet elmorzsoljuk
a margarinnal, pici sóval, majd beletesszük a
tojássárgákat, a tejfölt és összeállítjuk, hogy
könnyû, lágyabb tésztát kapjunk. Ha kell, egy
kevés tejet is tehetünk bele. 4 cipót formálunk
belôle, egyenként kinyújtjuk téglalap alakúra,
olvasztott vajjal megkenjük és lazán feltekerjük. Addig pihentetjük, amíg a tölteléket
elkészítjük. A töltelékhez a diót és a mákot
ledaráljuk, a tojásfehérjét felverjük kemény
habbá és felét az ízesített dióhoz, a másik felét
az ízesített mákhoz lazán hozzákeverjük.
A feltekert rudakat 1,5 cm darabokra vágjuk
(kb. 1 rúdból 18-20 db lesz), majd ezeket a
darabokat a vágott oldalára fektetjük, és
egyenként kinyújtjuk. Közben lisztezzük,
hogy ne ragadjon, majd megtöltjük, lazán feltekerjük, kiflivé formázzuk, margarinnal
vékonyan kikent tepsibe rakjuk és megsütjük.
Melegen vaníliás porcukorba forgatjuk.
Továbbra is várjuk receptjeiket a
program@tahitotfalu.hu e-mail címre !
Sirkó-Németh Mariann
hogy kivágta a fákat valamint az önkormányzat mûszaki dolgozóinak, a VASIS
Kft-nek és Vincze Jánosnak, a daruskocsi
vezetôjének, hogy munkájukkal hozzájárultak a falu karácsonyi hangulatának
megteremtéséhez.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány

Nem csak borkóstoló a Dézsma pincében
November 21-én vasárnap borkóstolással egybekötött rangos esemény színhelye
volt Tahiban a Dézsma pince. Magyar
Zoltán házigazda sok ismert embert látott

vendégül a különleges eseményen, a
FutBoristák® csapatának megalakulásán.
Bôvebben a következô számban adunk
hírt az eseményrôl.

Apróhirdetések

is vállalok! Érdeklôdni lehet az alábbi
telefonszámon, a nap 24 órájában:
06-70/256-2509 Szabó Anikó
***
Takarítást vállalok!
Takarítást, mosást, vasalást vállal,
tapasztalattal 40 éves nô, okleveles
babysitter, naponta 8-16 óráig.

Házi betegápolás – Fiatal szakképzett
ápolónô házi betegápolást vállal
Tahitótfaluban. Inzulin beadása, injekció
beadása, fürdetés, bevásárlás, fôzés,
vasalás és minden, amiben segítségére
lehetek. Szükség esetén 24 órás ellátást

Számítógép-

Karácsonyra kisgyermekeknek
mindent egy helyen!

szabadidô ruhák, kapucnis pulcsik érkeznek
decemberben!
Most 0-10 éves korig!!!
Cím: Leányfalu CBA üzletház
Nyitva: Hétfô–Péntek: 10:00–18:00
Szombat: 9–13 Vasárnap: Zárva
Ünnepi nyitva tartás:
december 13–17-ig és 20–23-ig: 10:00–19:00
december 18–19: 9:00–16:00
december 24. péntek: 9:00-12:00

Ajándékutalvány kapható!
Telefon: 06-20/206-8653
06-26/386-649
***
Eladó! Tahiban, Tökösmezôn 589 m2
belterületi ingatlan 25% beépíthetôséggel 5.5 milló Ft-ért eladó.
Érd: 06-20-205-7884
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JÓGA TAHIBAN
HATÁSOS SEGÍTSÉG:
– hátfájásra
– keringési zavarokra
– stressz kezelésére

– gerincproblémákra
– mozgásszervi panaszokra
– súlyproblémákra

HA SZERETNÉL EGY NYUGODTABB, ÖRÖMTELIBB ÉLETET
Bejelentkezés: +36 30 384 91 25
(az elsô alkalom ingyenes)

ÁLLATORVOSI RENDELÔ
Tahi központjában – az épülô TESCO-val
szemben, minden nap 16-18 óráig.
Rendelési idôn kívül házhoz
hívás, bejelentkezés:
30-9370-863, 26-385-152
Éjszakai, hétvégi ügyelet:
30-66-26-849
Dr. Szolnoki János és kollégái

Vadhúsboltot

nyitottunk Leányfalun az új CBA
áruház mellett. Nyitó akciókkal, választékunkkal és árainkkal
elszeretnénk érni, hogy állandó vásárlónk legyen Ön is.
Ajánlatunk:
4 féle ízesítésû szarvasszalámi és kolbász
Friss vákuumcsomagolt szarvas és vaddisznóhúsok
Tisztított egész fácán és vadkacsatestek csomagolva
Csontos vadhús csomagok fagyasztva
Pácolt nemes vadhúsrészek rendelésre
Vadfûszerek
Palackozott Alpok-Aqua forrásvíz
Nyitva: kedd és szombat: 8–14, szerda, csütörtök, péntek: 8–18
Vasárnap és hétfô: zárva

Mi megfôzzük Ön helyett a karácsonyi menüt!
Halászlé és töltött káposzta az

Urak Asztala vendéglôbôl
Halászlé 890 Ft-ért (0,5 l) vegyes halból és
házias töltött káposzta 850 Ft-ért.
Várjuk megrendeléseiket dec. 22-ig (16:00-ig) személyesen
a Pataksor utca 1. szám alatt, vagy telefonon a 0626385456
vagy a 06204814838 telefonszámon.
Elvihetôk dec. 23-án 17:00-21:00-ig.
Céges év végi zárásokat, rendezvényeket 30 fôig vállalunk!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

INDÍTHATOM NYUGDÍJPROGRAMJÁT?
INGYENES személyes pénzügyi tanácsadás
Kötelezettségmentes konzultáció

TUDJA MÁR:
- elegendô lesz- e a nyugdíja a kívánt életviteléhez?
- mibôl fogja fedezni gyermeke iskoláztatását?
- hogy fogja segíteni gyermeke lakáshoz jutását?

NYUGODT, BIZTONSÁGOS JÖVÔ – VAN MEGOLDÁS!
CÉGES adómegtakarítási lehetôségek !
Társasági költségbôl – magánvagyon, haszon
Hívjon: Tomsits László, 06-70 60 19537
www.financiallogistic.hu

17

Tahitótfalu

Hirdetés

2010. DECEMBER

Községi Tájékoztató

Tahi, Szentendrei út 34. sz. alatt, jól megközelíthetô,
akadálymentes épületben gyógytorna magánrendelést tartok.
SZOLGÁLTATÁSOK:
-

egyéni, és kiscsoportos gerinctorna /nemcsak nôknek!/
McKenzie-féle állapotfelmérés és terápia
csontritkulást megelôzô és kezelô gyógytorna
komplex kezelések /TENS, gyógymasszázs, gyógytorna/
balesetek, mûtétek utáni helyreállító fizioterápia
ízületi problémák /kopás, gyulladás stb./ kezelése
szülésre felkészítô kismamatorna
egyénre szabott kondicionáló mozgásprogramok…
Bejelentkezés: Kákonyiné Adorján Veronika
gyógytornász-fizioterapeuta, tel: 06 20 560 4065

Családi házak, nyaralók,
közintézmények generál kivitelezése,
szerkezet építése részfeladatok
elvégzése.
– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák
– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés
– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés
– gipszkartonozás
– festés,mázolás
– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés
munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés
Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,
telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.
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VASTELEP
Tahitótfalu, Szabadság út 48.
Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009
Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,
hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

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

Interwork
Temetkezési Kft.
megnyitotta Tahitótfaluban
a Béke út 12. szám alatt
új temetkezési felvételi irodáját.
Az iroda hétfôtôl péntekig 900-1600-ig tart nyitva.
Szállítási ügyelet 0-24 óráig.
Telefonszám: 06-20-398-0160.
Kirendeltségvezetô Tóth József.
Szentendrei irodánk címe: Dunakanyar krt. 17.
Telefonszám: 06-20-399-1006
Lakatos Teréz igazgató
E-mail: interworkkft@freemail.hu

Felülvizsgáltatná régi, elavult lakásbiztosítását?
Új autót vett, netán újrakötné évfordulós casco-ját
vagy kötelezôjét?
Gyorsan utasbiztosításra van szüksége?
Biztonságban szeretné tudni vállalkozását egy vagyonés felelôsségbiztosítással?
Befektetne, de nem tudja milyen életbiztosítási
lehetôségek közül választhat?

Forduljon hozzánk,
segítünk kiválasztani az Ön
igényeinek leginkább megfelelô
biztosító ajánlatát!
Biztosítási ügyintézés,
tanácsadás helyben!
Prezervál Kft. – 2021 Tahitótfalu Gábor Á. u. 5.,
tel./fax: 06-26-385-829, www.prezerval.hu
Bokor László, tel.: 06-20-9467-203,
e-mail: laszlo.bokor@prezerval.hu
Bokorné Csizmadi Csilla, tel.: 06-20-4571-672,
e-mail: cs.csizmadi@prezerval.hu
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Kalendárium

„Idôjárás tapasztalás szerint.
Ha deczember elején és végén s egész
januárban langy idô van, a tél márczius
végéig betart. Ha karácsonig szakadat-

lanul hideg van, akkor fel szokott engedni.
Hideg deczember kora tavaszt s jó esztendôt jövendôl.”
(Idézet az eredeti helyesírással)

Emléktûz-gyújtás 2011

emléktûz gyújtására. 18:00 órakor a
Faluházban az eseménnyel kapcsolatos
elôadás lesz. Részletek a plakátokon.

A II. világháború, a Don kanyari tragédia
magyar katonáinak, hôseinek emlékére
2011. január 12-én (szerdán) 17.00 órakor
a református temetôben kerül sor ismét

Olvasóink írták
„Én azért jöttem, hogy életük legyen és
bôvölködjenek”
János. Ev. 10,10.
Jézus Krisztus szavai ezek. Azé a Jézusé, aki
az elsô karácsonyon a Betlehemi istállóban
eljött erre a világra. És Ô valóban azért jött,
hogy életet és bôséget hozzon nekünk, embereknek. De vajon milyen életre és bôségre
gondol itt Jézus? Egészen biztosan nem a
materiális életünkre és nem a teli bankszámlákra. Hiszen mi is tudjuk, hogy nem a pénz, a
gazdagság, a hatalom adja meg az igazi emberi
boldogságot. Mindez mit sem ér, ha ezek megszerzése közben tönkremennek emberi kapcsolataink. Akkor mi az, amit nekünk akar
ajándékozni Jézus mindenkor és ezen a karácsonyon is? Önmagát, és ezzel együtt azt a
mérhetetlen lelki gazdagságot, amit ô képviselt ezen a földön. Azt a készséget a szeretetre,
amit nem tanulhatunk és kaphatunk meg senki mástól, csak Tôle. S miközben ezt a szeretetet kezdjük el tanulni és gyakorolni, egyre
gazdagabbak leszünk lelkileg és lassan elkezdünk élni egy másik dimenzióban is, a szeretet
isteni dimenziójában. Ekkor már nem csak a
saját boldogulásunk a fontos, hanem észrevesszük más emberek szükségeit, és örömet
okoz nekünk, ha másokon segíthetünk.
Miért van az, hogy nagyon sok ember csak
„kellemesen” és nem „boldogan”, nem Istentôl megáldottan akarja eltölteni a Karácsonyt?
Miért van az, hogy mi, emberek leginkább
csak külsôképpen készülünk a karácsonyra,
díszes karácsonyfával, szépen csomagolt ajándékokkal, finom ételekkel, de a szívünk
ugyanolyan üres marad, mint egész évben,
mert megfelejtkezünk a karácsony lényegérôl:
„Megváltó született ma néktek”.
Mert bizony ezt ünnepeljük karácsonykor.
Annak a Jézusnak a születését, aki aztán a Golgotán azért halt meg, hogy nekünk ne kelljen
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A hagyományos megemlékezésre szeretettel várnak mindenkit a szervezôk.
ebben a nyomorúságos lelki üresség állapotában leélni az életünket, hanem szabaddá tegyen
mindnyájunkat a szeretet gyakorlására.
Karácsony Isten szeretetének a jele, ezért
nevezik a szeretet ünnepének. „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ô egyszülött Fiát
adta, hogy valaki hiszen Ôbenne, el ne
vesszen, hanem örök élete legyen.” Ennek az
életnek a lehetôségét teremtette meg számunkra az elsô karácsony.
Ha igazán meg akarjuk érteni karácsony lényegét, kapcsoljunk ki egy kicsit minden zajforrást, húzódjunk félre egy csendes szobába
és imánkban kérjük, várjuk azt az isteni csodát, ami minden karácsonykor megtörténhet
minden emberrel, azt, hogy Jézus beleszületik
a szívünkbe, és megtölti azt örömmel, békességgel, boldogsággal, önmagával.
Csak így lehet igazi a Karácsonyunk!
Boldog és áldott ünnepet minden kedves
olvasónak!
Balláné Fejes Judit

Évfordulók
December 23 – Mándy Iván születésnapja
1918. december 23-án született Mándy
Iván író. 1949 és 1957 között Mándy elôtt
is bezárultak a publikálási lehetôségek. Az
író ezekben az években a Magyar Rádió
számára készített dramatizálásokat, gyerekeknek szóló hangjátékokat. Ifjúsági regényeinek legismertebb szereplôje Csutak.
Megfilmesített mûvei: Csutak és a szürke
ló (1960), Diákszerelem (1968), A locsolókocsi (1973), Régi idôk focija (1973),
Szabadíts meg a gonosztól (1978). 1969ben József Attila-díjat, 1988-ban Kossuthdíjat kapott.
Szabó Judit

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd
8–16-ig, szerda 8–16-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.: 312331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, kedd: 8–11-ig, szerda: 8–12-ig és
13–16-ig, csütörtök: 8–11-ig, péntek: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva:
hétfô–pént.: 8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton
8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 819-ig, szombat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11,
péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés!
hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, 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 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei Kéményseprô
Vállalat, 1054 Budapest, Steindl I. út 12. Tel.: 06-1-224-0600;
fax: 06-1-224-0602 • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan,
Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd,
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó
18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI
KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.:
hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek: 8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI
HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024 •
OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384
(anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503300/482 (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. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL
– Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-112, ügyf.:
hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30,
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • 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 – Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • 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 • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô
tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2.,
tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
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2000 példányban • Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a
Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai
elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

