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Az iskola új tanárainak
Létesítendô tûzoltóôrs
A tûzoltóôrs megépítése érdekében létrehozott Dunakanyari Önkormányzati Társulás legutóbbi ülésén a résztvevô polgármesterek a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezôbb árajánlat
alapján választották ki a mûszaki elôkészítést és
ellenôrzést végrehajtó pályázót, illetve az engedélyes terv elkészítését végzô tervezôirodát.
A Társulás döntött a Társulási Megállapodás
módosításáról is, amely a Társulás mûködésének
konferencia-ülésre vonatkozó szabályait érintette. Ezzel a Társulás munkája gördülékenyebbé
válik. 2012. május 8-án a Társulási Tanács megbí-

zásából Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz
fordultunk, hogy a Tûzoltóôrs megépítéséhez
költség hozzájárulást biztosítson.
A szigeti gyógyszertár helyzete
A közelmúltban a gyógyszertár üzemeltetôje
anyagi nehézségek miatt bezárta a gyógyszertárat. Sajnálatos módon ez komoly nehézséget
okoz e kiemelt fontosságú közellátásban. A jelenleg érvényben lévô gyógyszer gazdaságossági
törvény szerint más szolgáltató cég nem veheti
át a tevékenységet.
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu szeptemberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Szeptember 29., szombat 11:00: Népmese Napja. Mesébe szôtt tánc,
táncba szôtt mese a Görömbô Kompániával: A király elsô libapásztora. 12:00: A mese feldolgozása Lengyel Rita grafikusmûvésszel.
Helyszín: Népház és udvara. A részvétel ingyenes.
Faluház programja szeptemberben
Szeptember 21. péntek 18:00: Fûszerezzük az életet! Kötetlen
beszélgetés Sáfrány Kata kineziológiai konzultánssal
Faluház rendszeres programja

bemutatkozása

7.

Észak- és Dél-Erdélyban

8.

Lovas hírek

9.

Önkormányzati hírek
Kedves olvasóink! Az Önkormányzat
ülésein történtekrôl következô, októberi lapszámunkban olvashatnak.

Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti:
Katonáné Nyírô Ágnes, +3620/225 1773
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3630/565
4660
Szerda 18:00: Íj veled 6– > 7! Íjászoktatás nem csak gyerekeknek.
Vezeti: Papp Károly, TAKI. Részvétel bejelentkezés alapján kedd
estig a 0620/929 1465 számon.
Csütörtök 15:30-17:30 (elsô alkalom szeptember 27.) Gyermek
képzômûvész szakkör. Vezeti: Lengyel Rita, +3620/547 5450
Népház programjai szeptemberben
Szeptember 29. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: A négy kis
ezermester. Támogatói jegy 500 Ft.
Folytatás a 11. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalól
A vállalkozás csak a jelenlegi cégnéven futhat tovább, ami azt jelenti, hogy
a korábbi üzemeltetô által felhalmozott
pénzügyi kötelezettségeket át kell vállalni. Tárgyalást folytattam az Országos
Gyógyszerészeti Tisztifôorvossal, a Pest
Meg yei Gyógyszerészeti Tisztifôorvossal,
és az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatallal. Az Önkormány
zat felkérte Dr. Kiss István ügyvéd urat,
hogy vegye fel a kapcsolatot az engedé
lyezô hatóságokkal annak érdekében,
hogy gyógyszertárunk minél hamarabb
tudjon megbízható szolgáltatást nyújtani. Az Önkormányzat nem élt azzal a
lehetôségével, hogy a bérleti díj meg nem
fizetése végett azonnali hatállyal felbontsa
a bérleti szerzôdést, haladékot adott annak
érdekében, hogy a lakosság gyógyszerellátása biztosított legyen. A hatóságokhoz írt
levélben tájékoztatást adtam arról, hogy a
szigeten közel 11.000 állandó lakos ellátását nehezíti a gyógyszertár esetleges végleges bezárása. Kisorosziban kizárólag kézi
gyógyszertár üzemel, Szigetmonostoron
illetve Pócsmegyeren fiókpatika mûködik
5-5 órás idôtartamban. Ez azt jelenti, hogy
ezekben a gyógyszertárakban gyógyszert nem készítenek, és bizonyos készítmények forgalmazása korlátozás alá esik.
Tárgyalást folytattam azzal a gyógyszerésszel, aki a céget átvenné, de a felhalmozott gyógyszerbeszállító cégeknél
fennálló tartozásokat még rendezni
kell. Az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási hivatal szeptember 10-én
meghozandó döntését a gyógyszertár
további üzemeltetése érdekében meg kell
várni.
A Rózsa utca felújítását befejezzük
A közelmúltban pályázati forrásból
kiépített Rózsa utca fennmaradó részét a
Mezô utca és Szabadság út közötti szakaszt

csolókat és aljzatokat cseréltünk. Az iskolában, a tanári szobában új laminált padlót raktunk le illetve a titkárság helyiségét megfelelô bútorzattal tettük komfortosabbá.
A Petôfi utcai óvodánkban két foglalkoztató teremben felújításra került a parketta.
Az Almásy utcai óvodában konyhai bútorzatot újítottunk fel.
A Faluházban lebontásra került a romos
melléképület, amely helyébe engedélyes terv alapján faszerkezetbôl új épületrészt alakítottunk ki, a csatlakozó melléképület tetôzetének héjazását felújítottuk, valamint a teljes objektum csapadékvíz elvezetését kialakítottuk. Ez nem csak
a Faluházat érinti, hanem a mellette lévô
Sportcsarnok szabálytalan, illetve az épület állagát veszélyeztetô megoldatlan vízelvezetésére is kiterjed.
Az intézmények felújítása mellett befejeztük a Campingtôl induló Dunaparti út
kialakítását, ahová új kerti bútorzatokat
helyeztünk el.
Befejeztük településünkön a szükséges
útkarbantartásokat is. Több vízelvezetô
rácsozatot lecseréltünk, illetve megkezdtük a felújításukat. Sajnálatos módon a
Gesztenye sornál lévô rácsokat ismeretlen
személyek eltulajdonítottak, ezzel nem
csak anyagi kárt okoztak településünknek, hanem balesetveszélyes helyzetet is
teremtettek.
A tervezett környezetvédelmi programunk folyamatosságát biztosítja, hogy
a vízbázis után járó támogatás 2012. I.
félévre esô részét mintegy 17 M Ft-ot
Önkormányzatunk megkapta.
felújítjuk. A Képviselô-testület korábbi
ülésén arról döntött, hogy ajánlattételi felhívást ad ki, hogy az említett szakaszon a
vízelvezetô rendszer és az útpályatest felújításra kerüljön. Sajnálatos módon a Rózsa
utca felújítására vonatkozó pályázati rendszerbe ez nem volt beépíthetô, mivel ez a
szakasz szilárd burkolattal rendelkezett.
A felújítás anyagi fedezetét alapvetôen a
lakosság által befizetett útépítési hozzájárulásból fedezzük. A beruházás tervezett
befejezési idôpontja október 5.
Nyári szünidô, intézményi felújítások
Mint minden évben, most is elvégeztük
az óvodákban, az iskolában, a Népházban,
valamint a konyhánkban a tisztasági festéseket. Ezzel egy idôben több apró felújítást
végeztünk. A Népházban lévô emeleti tanteremben nyílászárókat, elektromos kap-
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1 M Ft-tal támogattuk a tanévkezdô
iskolásainkat
Az országban tapasztalható nehéz gazdasági helyzet ellenére Önkormányzatunk
költségvetésben biztosított forrásból
600.000 Ft-tal járult hozzá tankönyvek
vásárlásához, így valamennyi elsô osztályos, illetve a felsôbb évfolyamok tanulói tankönyvtámogatásban részesültek.
Ezen kívül a Szociális Bizottság beiskolázási támogatás jogcímen 300.000 Ft-ot juttatott a rászorulóknak. Minden bizonnyal
a tanév megkezdését követôen - a korábbi tapasztalatok alapján - várhatóan több
gyermek részére étkezési támogatást is
biztosítani fogunk, amely összege 150-200
ezer forint között várható.
Sajtos Sándor
polgármester
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2012-ben választott példaképeink

Augusztus 20-án, a Szent István napi ün
neps ég keretében hagyományainkhoz
híven idén is kitüntetéseket adományozott
Tahitótfalu Község Önkormányzata.

Anyakönyvi
hírek

Béla, aki nemcsak szakmájában, mint pékmester és kemenceépítô mester alkotott
maradandót Tahitótfaluban és országszerte, többek között a Szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumban, hanem közösségi
emberként is évtizedek óta mozgatórugója, önzetlen segítôje az Ôszirózsa Nyugdíjas
Klubnak és minden civil kezdeményezésnek, tudását örömmel adja át mindenkinek.
2012. évben eddig született 15 fiú, 12
leány, összesen 27 gyermek.

Posztumusz Tahitótfalu Község Díszpol
gára kitüntetô címet kapott Csörgô Eszter
tanító, aki egész életét a tahitótfalui Általá
nos Iskolának és a falu fiataljainak szentelte, több generációt készített fel az életre és
indított el becsületes és tisztességes útravalóval felvértezve, énekkart, tánccsoportot,
citeracsoportot hozott létre és vezetett.
A díjat testvére, Csörgô István vette át az
ünnepségen.
Tahitótfaluért Emlékérmet kapott Várady

Rendôrségi hírek
Köszöntöm a kedves olvasókat!
Az elmúlt idôszak települést érintô közbiztonsági helyzetérôl és a lakosságot érintô
fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok rövid tájékoztatást adni.
Augusztus hónapban Tahitótfalu településen lakóingatlan sérelmére betöréses
lopás nem történt. Sajnálatos módon több
alkalommal is történt behatolás, rongálás
a hajóállomás területére. Az „elkövetôk”
az eddig rendelkezésre álló adatok alapján
csak a hajóállomás jellege miatt hatoltak be
és törték fel az épületet. A rosszul értelmezett „tartalmas szabad idô eltöltése” ilyen
esetben büntetôeljárást von maga után.
Augusztusban személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset nem történt Tahitótfalu

Megszülettem!
2012. augusztus 09-én,
nevem: Bank Brúnó Bendegúz
2012. augusztus 19-én,
nevem: Csúzdi-Hack Rita Emília
2012-ben házasságot kötött 41 pár.
Gratulálunk a kitüntetésekhez, és reméljük, a falusi tanító által elvetett mag termékeny földbe hullt, és mindig lesz a falunk
pékmesterétôl tanult jó kenyér az asztalunkon. Rajtunk múlik!
Béres Gabriella
területén.
Szeretném felhívni a jármûvezetôk figyelmét, hogy megkezdôdik az iskolákban a
tanítás. Az elôzô évek gyakorlatához híven
idén is többször a reggeli illetve a délutáni órákban fokozottan ellenôrizni fogjuk
az iskolák környékét, illetve az iskolákhoz
vezetô fôbb közlekedési útvonalakat, különösen ott, ahol az iskolások a közutat is
igénybe veszik az iskola megközelítéséhez.
Az elôzô évek tapasztalatai alapján több
iskolás kerékpárral indul, illetve távozik az
oktatási intézményekbôl. Az elsô hetekben
– a gyerekek jó értelemben vett, felfokozott
hangulata miatt - a jármûvezetôk részérôl
nagyobb odafigyelést kérünk.
Herdics Antal r. fôhadnagy mb.
ôrsparancsnok

Az elmúlt idôszak halottjai:
Vaczó József, 69 éves, Jázmin u.7.
Borbély Lajosné, 76 éves, Szabadság tér 4.
Seffer Sándor, 65 éves, Elekfy J. u. 10.
Koreny András, 74 éves, Arany J. u. 2.
Németh József, 76 éves, Szentendrei út 131.
Nyugodjanak békében!

Könyvtár
nyitvatartási
rend
Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

12–14 óráig iskolai könyvtár
14–18 óráig községi könyvtár
8–12 óráig községi könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–19 óráig községi könyvtár
8–12 óráig községi könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–18 óráig községi könyvtár
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Közösség

Falusi házaink
Épített értékeink megóvása és – ha
arra alkalmas –, felújítása, korszerûsítése
jelentôs odafigyelést, gondosságot és költséget igényel az arra vállalkozótól.

záró festés, vízzáró burkolatok) akár nedvesedést, gombásodást is elôidézhetünk.
A régen is bevált felületképzések, mint a
meszelés, a natúr fa, az égetett agyag használatával is tetszetôsen konzerválhatjuk a
múlt ezen szép emlékeit.
Számos, figyelemre érdemes állagmegóvott, hagyománytisztelôen felújított házzal találkozhatunk némi – nem túl ildomos

Mielôtt a régi ház bármely részéhez
nyúlnánk, tájékozódjunk a Helyi Építési
Szabályzatban elôírtak felôl. A helyi értékvédelem alá esô építmények felújításánál az anyagkezelések, színek már korábban megfogalmazódtak, az Ép. Hatóságnál
hozzáférhetôk a vonatkozó irányelvek.
Tudni kell, hogy tartószerkezeti elemeket
érintô (fôfalak, födémek, áthidalók, kémények stb.) beavatkozások engedélykötelesek. Az „öreg” házak érzékenyen reagálnak a terhek, új hatások és légállapotok
változására. A hagyományos falak, ácsolatok, nyílászárók, padozatok természetes
szellôzésének gátlásával (pl. eltakarás, lég– leskelôdéssel a kerítésen belülre, de sok
értékes részlet így is rejtve marad az idegen számára. A fotók a tulajdonosok engedélyével készültek, persze a teljesség igénye nélkül, hiszen nincs lista a felújított
házakról. A lakók nem csak használják,
de élvezik is a múltat idézô hangulatot,
becsben tartva az oda illô, öröklött vagy
szerzett régiségeket. Természetesen nem

célom, hogy romokból - mûvi módonolyan épületek keletkezzenek, melyek
„skanz en” jelleggel, öncélúan létesülnek a stílust imitálva. Ugyanakkor kedvet és ösztönzést szeretnék adni azoknak, akik fogékonyak falu-kultúránk térségre jellemzô motívumainak rangos
megôrzésére, hasznosítására, ha régi épületükhöz kell nyúlniuk. Szomorúan, de
megértéssel viseltessünk a leromlott, elag-

gott épületeket látva, hiszen nem ismerhetjük a mögöttes tulajdoni és anyagi
körülményeket, a generációs problémákat. Csak reménykedhetünk, hogy a még
menthetô épületállomány mihamarabb jó
gazdára talál, netán a falu gondozásába és
hasznosításába kerül (számos funkcionális
lehetôség van!). Turisztikai szempontból
is érdekes lenne, ha a figyelmet érdemlô
házak – akár koruk, akár neves, volt lakói
miatt – jelölve lennének. Utazásaim során
erre itthon és külföldön is a miénknél sokkal jelentéktelenebb településeken sok
szép példát láttam. Jártam olyan faluban,
ahol 400 lakó tartotta fenn a már kihalt,
akár 500 éves házakat, berendezve, karbantartva. Azt az alázatot, titkolt büszkeséget, ahogy ezeket láttatták, nagyon meghatott.

Minden házhoz történet, sôt történelem
tartozik, ez a múlt, dicsekedjünk vele!
Benedetti Tibor
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A kötôdés pótolhatatlan percei
„Magasztalni kell az anyát,
Akinek szeretete nem ismer határt.
S akinek emlôin nevelkedett
Az egész világ”
(Gorkij)
Sok csecsemô azért hal meg, mert
nem jut anyatejhez. Ezért indította el az
Egészségügyi Világszervezet és az UNCEF
átfogó programját a csecsemôk egészséges
táplálása érdekében.
1992. augusztus 1. A Szoptatás Világ
napja
Egyre több édesanya választja az anyatejes táplálást a szoptatást, mert tudja,
minden cseppje értékes fejlôdô gyermeke
számára. Szüléssel életet ad gyermekének, szoptatással táplálékot és biztonságot nyújt neki. Magyarországon 1993 óta
ünneplik meg ezt a napot. A kicsi életének
elsô félévében legtökéletesebb táplálék az
édesanya teje. A mamák többsége tudatában van az anyatej értékével, az anyatejes
táplálás fontosságával, és örömmel szoptat. A bôrkontaktus megteremtése és az
elsô anyatejcseppek rendkívül fontosak
az újszülött számára. Ez az elôtej antioxidánsokat, növekedési faktorokat, fehérjét,
ásványi anyagokat és zsírban oldódó vitaminokat tartalmaz, ezáltal – a baba bélfalát

bevonva – megvédi szervezetét a kórokozóktól. Az anyatej élô folyadék, amelynek
összetétele az igényeknek megfelelôen
állandóan változik.
A szoptatást tanulni kell! A tanuláshoz
türelem kell! Az anyatej és a szoptatás tudományosan elismert pozitív hatásai:
– A csecsemô kizárólagos tápláléka az elsô
hat hónapban és fontos táplálék az elsô
évben.
– Mindig (igény szerint) rendelkezésre áll,
tiszta és megfelelô hômérsékletû.
– Teljes értékû, tökéletesen emészthetô
tápértéke a legmegfelelôbb.
– Erôsíti a csecsemô immunrendszerét,
védekezôképességét a fertôzésekkel és
allergiás megbetegedésekkel szemben.
– Elôsegíti a csecsemô testi-lelki fejlôdését.
– Segíti az ép fogazat kialakulását és a
helyes beszéd kifejlôdését.
– Befolyásolja a gyermek értelmi képességeit.
– Az ideális anya-gyermek kapcsolatot
erôsíti.
– Segíti a méh visszafejlôdését szülés után.
– Megelôzi a mellrák kialakulását.
Az anyatejben minden olyan építôelem
benne van, ami a növekedéshez, fejlô
déshez szükséges.

Az egészség megtanulható
Schirilla György rovata

Éljen a pozitív gondolkodás!
Azt hiszem, hogy az életre való ember minden nap úgy ébred: „Ma megpróbálok jobb
ember lenni!” Az ilyen nemes elhatározás
általában csak részben sikerül, vagy egyáltalán
nem, mert az élet keresztbe tesz és mi, gyarló
emberek elbukunk az ilyen sorsszerû akadályokon.
A láthatatlan irányítja a láthatót.
Nagyon sok nehézségen úrrá lehetnénk, ha
megtanulnánk helyesen gondolkodni, mivel
a gondolatainknak igazi teremtô ereje van. A
legegyszerûbb és legnagyobb igazság az, hogy
amire gondolunk, az elôbb, utóbb bekövetkezik. Mi oda sodródunk gondolataink fizikai
világába és ott cselekvéssel vagy semmittevéssel kiteljesítjük gondolataink tartalmát. Persze
a cselekvéssel való kiteljesedés sokkal jobb,
mert akkor fôszereplôvé válunk a megteremtett lehetôségben. A semmittevés meg olyan
kényszerû álom marad, mint amikor cseresznyét akarunk enni a fáról, de nem tudunk rá
fölmászni.

A gondolatok gyakorisága és mélysége meghatározza a bekövetkezés idejét és minôségét.
Ne feledjük! A jó és a rossz is bekövetkezik! Ezért
nagyon fontos, hogy minden esetben a pozitív
gondolkodás szelleme vezéreljen minket!
Mit jelent a pozitív gondolkodás?
Azt, hogy próbáljunk teljes életet élni,
melynek alapja a szeretet. A hír igaz: a szeretet mindent pótol, a szeretetet nem pótolja
semmi! Minden eseményt igyekezzünk a saját
javunkra fordítani, és higgyünk abban, hogy
a véletlennek tûnô események a sors bölcs
akaratából jönnek létre. Amennyiben ezeket
az elveket gyakoroljuk, hamarosan beindul
az életünk szekere, gördülékenyen, célirányosan. Persze a teljes élet mindenkinek mást
jelent a küldetése szerint. Ne álljunk tehát be a
sorba, legyünk önmagunk!
Imádkozás
Érdemes minden reggel és este imádkozni, elmélyülten gondolkodni lelki vágyainkról. Kérjük a Teremtôt, áldja meg vágyunkat,

ANYATEJES TÁPLÁLÁS VILÁGNAPJA
AZ ÉV MÁSODIK ANYÁK NAPJA
Köszöntjük az Anyukákat az Anyatejes
Világnap Alkalmából!
Szeptember 13-án 10 órára szeretettel
várjuk a szoptatós kismamákat az Anyatejes
Világnap alkalmából tartandó ünnepségünkre a tanácsadóba!
Védônôk
boldogulásunkat. Kérésünk akkor teljesül, ha
gyermeki tisztaság és naivság lakik benne. Úgy
kell hinni, mint a kisgyerek, aki egy babszemet csíráztat és ôszintén, tiszta szívvel vágyakozik, hogy a babszembôl szép magas növény
legyen. Így kérésünk meghallgatásra talál és
hamarosan elindul a növekedés.
A vonzás törvénye
Ezt az egészet tudományosan úgy hívjuk,
hogy a vonzás törvénye. Igazából egy-egy
ôszinte, tiszta gondolat nem más, mint finom
és magas frekvenciájú rezgés, mely megtalálja
párját az Univerzumban. Persze nagyon fontos a rendszeres ima, hogy a Világegyetembe
folyamatosan érkezzenek az agyi impulzusok
a lélek tisztaságával keveredve.
Mindig legyen veled a Szentháromság
A Jóistentôl kérd a bölcsességet, hogy
képes legyél helyesen dönteni. A Napba öltözött Boldogasszonytól kérd a szeretetet, hogy
életednek értelmet és fényt adj. Jézustól kérd
az erôt, hogy a nehézségek idején ne add fel
küzdelmeidet. Így könnyen rájöhetünk arra,
hogy a földi élet tele van igazságtalansággal,
de a Szentháromság megismerésével igaz úton
járhatunk!
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Immár negyedik alkalommal afrikai
hôségben rendeztük meg kalandtúránkat,
melyre 420 résztvevô jelentkezett. A két
családi útvonalon 64 csapat, a két kalandos
útvonalon pedig 51 csapat tekert változatos
útvonalakon.

A Pilisi Tekerô résztvevôit dr. Dietz
Ferenc, a Kistérségi Társulás elnöke,
köszöntötte. Kistérségünkben hat település
vett részt és biztosította a Tekerô sportállomásait. Leányfalu, Pilisszentlászló, Pomáz,
Szentendre, Szigetmonostor és Tahitótfalu.
A csapatok a rajtindulásnál Powerade izotóniás italt, szôlôcukrot tartalmazó induló
csomagot kaptak. Négy útvonal közül
választhattak a kalandozók.
Két családi tekerô útvonallal készültünk,
a 10 kilométeres Leányfalu Strandig tartó

rövidebb illetve a Határcsárdai kompon,
Szigetmonostor érintésével a Nagy-dunai
gáton keresztül Tahitótfalu Bodor Major,
majd a Leányfalu Strand 30 kilométeres
távon. A sportállomásokon medencés akadályok, tûzoltó fecskendôvel labdakergetés, pusztasí, kalandpark és számos izgalmas feladat várta a kalandozókat. Az állomásokon a Fôvárosi Vízmûvek támogatásával
hûtött ivóvízzel, a Coca-Colának köszön
hetôen ásványvízzel olthatták szomjukat a
csapatok, energiapótlásként pedig müzli
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szeletet, szôlôcukrot biztosítottunk.
A két kalandos tekerô útvonal a Pilis
hegyeivel ismertette meg a tekerôket. Az
extrém kalandozók 70 kilométeres távon, a
Duna mellett a Bodor Majorig, majd a Tahi
feletti hegyeken át Pilisszentlászlóig
küzdötték fel magukat, majd innen azonos
útvonalon haladva a 45 kilométeres kalandos távot választókkal Csobánka, Pomáz,
Magyar Vár, Szentendre, Góliát Vízitelep
volt a kalandtúra útvonala. Itt kötélmászás,
ÖKO-totó, buzogányhajítás, gólyalábas és
kenus akadálypálya, biciklis ügyességi fel-

adatok várták az elcsigázott tekerôket.
A pilisszentlászlói állomáson a DMRV
kedves munkatársai citromos – jeges ivóvízzel várták a kitikkadt csapatokat, az energiapótlást egy-egy banánnal biztosítottuk, míg
a többi állomáson hûtött Naturaqua ásványvíz, müzliszelet és szôlôcukor várta a csapatokat.

Szerencsére mindegyik kalandtúránk
útvonalának utolsó állomása egy – egy vizes
állomás volt, ahol a hôségben enyhülést
találhattak a csapatok.
Eközben a szentendrei Czóbel parkban
sportnapot tartottunk, ahol kistérségi sportegyesületek mutatkoztak be, lehetett sakkozni, kötelet mászni, tandem biciklit
kipróbálni és még sok egyéb program várta
a visszaérkezôket. A szigetmonostori sportállomást biztosító szentendrei Tûzoltók
pedig a bázison vízsugárral nyújtottak felüdülést.
A nap végén a sorsoláson az elsô nyereményt dr. Török Balázs Szentendre alpolgármestere, míg a többi közel száz nyereményt az elôzô nyertes sorsolta ki. Támoga
tónk, a CIB Bank Zrt ajándékait pedig a
szentendrei fiók vezetôje, Pálffy Bernadett
húzta ki. A fôdíjat, egy Neuzer kerékpárt a
budapesti Lakóparkiak csapat tagja, NagyVarga Csenge nyerte.
Támogatóink, partnereink voltak: Coca-Cola
Company, CIB Bank Zrt, Neuzer Kft, DMRV,
Decathlon, Fôvárosi Vízmûvek, European
Weather Service, Lehel és Társa Kft, Leányfalu
Termálfürdô, Bodor Major, Balázs Kerékpárbolt,
Hámori Sport, Góliát Sportegyesület, Oszoly
Környezetvédelmi Egyesület, Magyar Vár
Alapítvány, Magyar Máltai Szeretetszolgálat,
Hegyimazsolák SE, Szentendrei-szigeti Önkéntes
Tûzoltó Egyesület.
Kosztek Gabriella
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Mindennapi ajándék a család asztalán –
receptek Éva nénitôl
Padlizsán krém
Most érik az egzotikus külsejû és ízû padlizsán, melybôl igen finom hideg krémet
keverhetünk. De ismerkedjünk meg elôbb
magával a növénnyel.
A padlizsán népies neve törökparadicsom, amely elárulja, hogy Magyarországra
a török uralom idején érkezett meg.
Nevezik tojásgyümölcsnek is, amely
viszont az alakjára utal. Valószínûleg a formája miatt a Távol-Kelet egyes országaiban
a nemiség jelképének tartják, az arabok
pedig egy történet alapján vágykeltô hatást
tulajdonítanak neki, és a szerelem almájaként tartják számon.
A padlizsán rendkívül értékes tápanyagokat, vitaminokat, ásványi anyagokat
tartalmaz, miközben energiaértéke kicsi.
C-vitaminban, folsavban, niacinban,

pantoténsavban gazdag. Jelentôs kálium-, foszfor-, magnézium-, kalciumforrás. Az indiai természetgyógyászat szerint
vérképzô, vízhajtó, bélgyulladást gátló,
emésztést fokozó hatású, ezen kívül
nyákoldó hatása enyhíthet az asztmában
illetve hörghurutban szenvedôknek is.
Emésztôszervi, máj- vese megbetegedéseknél jó hatású, de nem ajánlott gyomorsavtúltengés és gyomorfekély esetén. A
gyógyászatban a padlizsán terméskivonatát
a máj és epefunkció javítójaként tartják
számon. Antocianin tartalma csökkenti az
összkoleszterin-szintet, és növeli a jótékony hatású HDL-koleszterinszintet. A
fenolsavak megvédik a sejteket a szabad
gyököktôl, így rákellenes hatásúak.
Hozzávalók:
70 dkg padlizsán

2 dl oliva olaj
1 citrom leve
kevés vöröshagyma, só, ôrölt bors
3 gerezd fokhagyma
Szép, fényes, ránctalan padlizsánt válas�szunk. Forró sütôben vagy szabadtûzön
addig sütjük, amíg a bôre meg nem
ráncosodik és a húsa meg nem puhul.
Meghámozzuk és egy tálban fakéssel
vagy rúd mixerrel pépesre keverjük.
Hozzáadjuk az olajat, a vöröshagymát, a
fokhagymát, a fûszereket és a citrom levét,
majd jól összekeverjük. Elkészítés után
legalább 24 órán át hûtjük, majd pirítós
kenyérre kenve ízlés szerint tojáskarikával
és paradicsom szeletekkel tálaljuk.
Kiss Andorné receptje
Béres Gabriella

Az iskola új tanárainak bemutatkozása
A Pollack Mihály Általános és Zeneiskola
tanári kara négy új fiatal pedagógussal
bôvült. Fogadják szeretettel a kedves olvasók, szülôk és diákok rövid bemutatkozójukat. Ezúton kívánunk eredményes munkát nekik.
Hegedûs István Péter
Rajz tanár, épületszobrász és mûvelôdés
szervezô vagyok. Tavaly nyáron költöztünk
családommal (feleségemmel és két gyermekemmel) Tahitótfaluba. Mivel szobrászi hajlamokkal rendelkezem, a korábbi években
leginkább olyan állásokat kerestem, ahol
közelebb kerülhettem a képzômûvészethez,
ahol gyakorlati, mesterségbeli tapasztalatokat szerezhettem. Így voltam díszletszobrász (Hellboy produkció), freskó restaurátor
segéd (Heves, katolikus templom), kiállítás
rendezô mellett kivitelezô (2009 –es Design
kiállítás, Bp. Iparmûvészeti múzeum), valamint közel 7 évig kôfaragó és kôszobrász
(életnagyságú figurális márványszobor,
Zalaegerszeg). De voltam keramikus segéd,
pincér vagy éppen takarító.
Ebben a faluban is „takarítóként” kezdtem pályafutásomat, ugyanis közcélú foglalkoztatottként így tudtam elhelyezkedni.
De az Égiek kegyelmébôl végzettségemnek
megfelelôen bekerültem a helyi iskolába,
ahol több hónapot dolgozhattam.
Az idei tanévben a ’Mozgókép és médiaismeret’ tantárgyat fogom tanítani. Illetve, ami
leginkább szívemhez közel áll: szobrászatot (délutáni foglalkozás keretében). Fel akarom nyitni a gyermekek szemét, hogy a mai

vizuális dömpingben ki tudják szûrni a hamisat (pl. a manipulációt) és el tudják választani az értékeset az értéktelentôl. Azaz képesek legyenek a vizuális ingereket szelektálni,
és mint egy sajátos nyelvezetet, megfelelôen
olvasni és értelmezni. Meg kell tanulniuk, hogy az értékteremtés sokszor fáradsággal, erôfeszítéssel jár, de annak gyümölcsét
viszont sokak élvezhetik.
Gombosi Beatrix
1978. október 26-án születtem Gyôr
ben. A megyeszékhelyhez közeli Rába
patonán nôttem fel. Diplomáimat a Pécsi
Tudományegyetemen néprajz szakon
2003-ban, Piliscsabán a Pázmány Péter
Katolikus Egyetemen mûvészettörténet szakon 2006-ban szereztem. Két évig dolgoztam muzeológusként Keszthelyen a Balatoni
Múzeumban, majd öt éven át a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum munkatársa
voltam. Jelenleg fôállásban Szentendrén egy
magángyûjteményben dolgozom muzeológusként. Különösen a történeti tárgykultúra
áll közel hozzám, ennek is az a rétege, amelyben a funkció és az esztétikum szoros kapcsolata hívja életre a tárgyakat. Rendszeresen
részt veszek népi iparmûvészeti pályázatok
zsûrizésében, viaszolt technikával készült
hímes tojásaimért 2001-ben Népmûvészet
Ifjú Mestere, 2003-ban népi iparmûvész
címet kaptam. Alkalmanként oktatok a
Hagyományok Háza képzéseim, valamint
különbözô táborokban, tanfolyamokon
meghívott elôadóként vagy kézmûves tevékenység vezetôjeként. A mûvészettörténet
terén különösen a középkori freskók ikono-

gráfiai programjában mélyedtem el, 2008ban egy katalógussal egybekötött könyvem
jelent meg a palástjával védelmezô Szûz
Mária ábrázolásokról. Idén tavasszal költöztünk Tahiba férjemmel, Jókai Attilával, aki
agrármérnökként végzett és bôrmûvesként
dolgozik saját mûhelyében. Mindketten szeretünk itt élni és igyekszünk bekapcsolódni
a település kulturális életébe. Örömmel vállaltam a feladatot, miszerint szeptembertôl
az ötödik és a hatodik osztályokban a nép-és
honismeret tantárgyat taníthatom.
Kerekes Klára
A Nyíregyházi Tanárképzô Fôiskolán
végeztem, francia-német szakon. Idáig
több iskolában tanítottam már, többek
között Szentendrén és Budakalászon. Itt
Tahitótfaluban németet fogok oktatni.
Horányban élek, ahol nagyon jól érzem
magam. Szeretem az egész szigetet, fôleg
az erdôket és a Dunát. Hobbim az állatvédelem, kézmûveskedés és a kerékpározás.
Türjei Zoltán
1976-ban születtem Balatonlellén, 2000
óta a fôvárosban élek. Az ELTE BTK filozófiatanár szakán végeztem, fôállásban kollégiumi nevelôtanárként dolgozom Budapesten.
Kortárs költészettel is foglalkozom, verseket
publikálok irodalmi folyóiratokban, antológiákban. Elsô verseskötetem a Littera Nova
kiadónál jelent meg 2008-ban Az Óceán kifeszített tükrében címmel. A jelen tanévtôl
nagy örömmel csatlakozom a Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola tantestületéhez,
ahol etikát, valamint ember- és társadalomismeret fogok tanítani.
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Észak- és Dél-Erdélyben…
Református egyházközségünk által
meghirdetett, aug. 24–26-ra tervezett
erdélyi látogatásunkat hónapokon keresztül kiemelt érdeklôdés és készülôdés
elôzte meg. Azért nem írok kirándulást,
mert elhatározott szándékunk, elvárásaink messze felülmúlták eme szó jelentését, tartalmát. Nevezetesen, hogy az
eddig sokak által látott és nem látott történelmi magyar haza földrajzi, történelmi
helyeit meglátogassuk, rendhagyó módon
azzal a lelkülettel indultunk el és jártuk
végig ezeket a helyeket, hogy eleve emelkedettebb lélekkel, nagyobb érzékenységgel éljük meg tapasztalatainkat, mint
egy átlag-kiránduló. Azért, hogy emeljük
magasabbra keresztyéni szellemiségünket, ápoljuk nemzettudatunkat, erôsítsük
hazaszeretetünket, s mind ezek révén
közelebb kerüljünk erdélyi magyar véreinkhez, természetes folyást engedve egymásra találási szándékunknak, reményeinknek.
Temesvárig a magyar Alföld természeti-építészeti jellegzetességei mentén áthaladtunk Nagyszentmiklóson-Bartók Béla
és a költô, Révay Miklós szülôvárosán,
ahol 1799-ben megtalálták a rovásírásos,
magyar nyelvû honfoglaláskori aranykincseket. Amirôl Bécs ma is azt hiszi, ô jobban meg tudja ôrizni másét, mint jogos
tulajdonosa, a magyarok. Temesvár újjáépített Katalin-bástyájával, gyönyörûen
megújuló 18.szd.-i barokk épületeivel
emlékeztet az Osztrák Magyar Monarchia
számunkra e térségben is nehéz korszakaira, közöttük az 1848-49-es szabadságharcnak az aradi bitófákhoz vezetô csatájára, de egyben az itt született nagy
magyarokra: Kós Károlyra, Klapka
György tábornokra és a református lelkészként itt szolgáló Szabolcska Mihályra
is. Erdély déli kapujának városában,
Aradon, Árvavölgyi Béla tiszteletes úr és
J. Szabó István missziós gondnok úr csoportunk nevében megkoszorúzta a tizenhárom aradi vértanú emlékhelyét, ahol a
rekkenô hôség ellenére is mindenki áhítattal énekelte el a magyar Himnuszt.
Örömmel láttuk újjáéledve a Szabadságszoborban a magyarság allegóriáját, kissé
szomorúan a lehangoló képet mutató, alig
látható, a vesztôhelyül szolgáló vár falait. Paál László festômûvész és Munkácsy
városától távolodva feltûntek a világosi
vár 15.századi falai, majd a fegyverletételi tárgyalások színhelyéül szolgáló Bohuskastély hatalmas kertjét bejárva tisztelettel adóztunk a ház úrnôjének, Szögyéni
Szidóniának, aki a tragédia elôtt és után
felkarolta a környékbeli magyarság szellemi emelkedésének gondjait. Déváig
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a gyönyörûséges Maros-völgyét szeltük
át, el-el merengve a török idôkbéli várak
országot oltalmazó harcairól:Solymosról,
ahol Izabella királyné ôriztette a koronát, Marosillyérôl, ahol az Erdély aranykorát megteremtô, mélyen vallásos fejedelem Bethlen Gábor született. Magos Déva
várának csúcsáról messze szállt az ember
tekintete az Erdélyi Érchegység hullámos
taréjú vonulataira, de láttuk néhány percre Böjte atya magyar mentô intézetének
falait is. Egy, ma már zömében balkáni
kultúrájú térségben felüdülést jelentett
a bukovinai székelyek áldozatos munkálkodása révén virágzó közösségé fejlôdött
kis magyar sziget, Csernakeresztúr, a szívben-lélekben és ízekben is gazdag vendéglátással. A különálló szirtfokon álló
ôsi Hunyadi-fészek, Vajdahunyad -vár,
önkéntelenül is a Hunyadiak, János,
majd Mátyás dicsô korszakait láttatta, az
erôsítésében-szépítésében nagy szerepet

sét megtestesítô Egyesülés terme mellett.
A gyönyörûen restaurált Felsô Károlykapu és környéke, a feltárt és feltárandó várfalak látványa bizonyára még több
okot ad a románságnak arra, hogy lopott
történelmi múltukat, a magyarság ezer
évének tagadásával, ma turisztikai látványosságokkal fedje el. Nagyenyed felé
elmentünk a Hunyadi által emeltetett,
Jékely által elsiratott magyar református
múlt marosszentimrei temploma mellett, majd az enyedi kollégium megtekintése után a tiszteletes úr Budai András
fôgondnok úrral a Himnuszt megelôzôen
koszorút helyezett el a várfalban lévô, a
mócok által lemészárolt 700 magyar áldozat emlékmûve elôtt. Az Aranyos folyó
völgyét szegélyezô Gyulai-havasok csonkított hazabéli szemeknek szokatlan
óriás bércei sorában szinte megilletôdve
csodálkoztunk rá a kis magyar erôsség,
Torockó, az 1130 m. magas Székelykô

A krasznahorváti istentisztelet résztvevôi.
A fényképet Sípos Mihály presbiter készítette
játszó Bethlen Gáborral. Majd átszeltük a
kenyérmezei tájat, ahol Kinizsi annak idején a gyôztes csata után a fogai közé, és
a hónalja alá fogott három elesett törökkel táncolt, ahol négy nap dörgött az ágyú
Piski (Vízakna) s Déva között, hogy Alvinc
mellett, a Kemény családok és Fráter
György tragédiákat látott kastélya mentén
a ma egyetlen erdélyi katolikus püspökség székhelyére, Gyulafehérvárra érkezzünk. A 11.-12.szd.-ban épült, Erdély legnagyobb ilyen jellegû, csodálatos templomában a Hunyadiak szarkofágjai elôtt volt
alkalmunk elmerengeni a hányattatott
erdélyi magyar sors mivoltáról, visszagondolva a Trianont megelôzô, 1918-as
Erdély-Románia kierôszakolt egyesíté-

szokatlan alakzatára s egyben az ottani magyarság múzeumbéli gazdag kulturális, hagyományos értékeire. Kincses
Kolozsvárott a fôtér palotáival együtt
megcsodáltuk a mindenki által ismert
Szent Mihály plébániatemplomot, Mátyás
király szülôházát, miközben fáradt, de
hôsiesen kitartó csapatunknak felüdülést
jelentett a látottakon túl, a TemesváronAradon hiányolt magyar szavak, beszéd
dallama. Magyarlónai szállásunkon ismét
megtapasztalhattuk a magyaros vendégszeretetet, megcsodálva a 43 kalotaszegi falu egyikének, helyi, 1300 körül
épült református templom bölcsességgel üzenô-figyelmeztetô mennyezeti táblaképeit, fejet hajtva az 1944-ben elesett
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és a cinteremben eltemetett magyar katonák és a helység szülötte, Kiss Manyi
emléktáblája elôtt. Körösfôn a kalotaszegi magyarság hagyományos népmûvészeti
termékeibôl vett ajándékvásárlás és
Bánffyhunyad nagyon szép református
temploma után Csucsánál a dimbes-dombos Szilágyság gyönyörûséges, lombhullató erdôkkel csodálatosan gazdag tájain
áthaladva érkeztünk meg egyik kiemelten
fontos úti célunkhoz, a krasznahorváti,
középkori református templomhoz. A szeretetteljes templomi áhítat során elénekeltük az Ecsedy esperes úr által szerzett
két, a tiszteletes úr által útközben betanított, a szülôföld szeretetérôl is szóló zsoltáros éneket. Közéjük illeszkedett a tiszteletes úr igehirdetése a Pál apostol filippibeliekhez írt levele (2/1-11.), illetve,
János elsô 4/7-12 alapján a hívekhez szóló
kérés, tanítás.
Fábián Csaba presbiter úr ismertette a
helybéliekkel az esperes úr e helységbôl
indult életútjának fôbb állomásait, Bán
András, a Böttkös házaspár, és Sipos
Mihály presbiter felolvasták az esperes úr versbe szedett egyháztörténetét. Tahitótfalu történetének ismertetése reám hárult, melynek során a magyarmagyar összetartozás példáját fölemelve
arról szóltam, hogy bár földrajzilag mes�sze vagyunk egymástól, de nem távol.
Mert magyar a magyartól, bárhol van a
világban: nem lehet távol! A Himnusszal
zárult istentisztelet során lelkészeink
átadták a krasznahorvátiaknak a gyülekezet ajándékait: az esperes úr bekeretezett, nagyméretû, és Szántó Sándor
mûvész úr által készített templomunk
képét. Az istentiszteletet bensôséges
szeretetvendégség követte, ahol ismeretségek, barátságok születtek úgy is,
hogy az onnan éveken át eperszezonban itt dolgozókkal beszélgetve felelevenedtek a közös, a faluhoz kötôdô emlékek. Mondanom sem kell, hogy hitbéli egyességünkbôl, magyarságunkból,
hasonló falusi mivoltunkból fakadóan –
én a mindkét részrôl jelenlévôk arcáról
olvasván – felemelô boldog érzésekkel,
emlékekkel, megerôsített megmaradás- és
együvé tartozás, -kötôdés reményével váltunk el, lehet, csak átmenetileg egymástól. Bizonyára a fent leírtak nem tudják
hûen kifejezni azokat az érzéseket, amelyekkel oly sokat gazdagodtunk.
Ismét átszelve a csodálatos dimbesdombos tájakat, Csucsára érkeztünk,
ahol a mára románra átkeresztelt hajdani Boncza-kastély emlékeztet Ady és felesége, Boncza Berta együtt töltött korára. Nem tudtam ellenállni annak, hogy a
Székely-hadosztály, valamint a 2.világháború során elesett magyar honvédekre
emlékezve, ne menjek el a gyorsan roha-
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nó Sebes Körös partjára, ahol a csoport
rövid távollétében egy kis versikét írtam,
hogy nyugtassam lázongó lelkemet:
„A Sebes Körös partján, Csucsánál,
2012 .aug. 26.án …
Leültem a Sebes Körös partjára, Vitte
lelkem a kis patak sodrása.
Hozta a hírt, hogy fáj a lelke minden
egyes magyarnak, kit Erdélyben lelki rabként tartanak!
Megkérdeztem, hova olyan sebesen? Fáj
a szívem, nyugtom sehol nem lelem.
Meglassulok, hogyha szívem nyugtot
lel, Mert a magyar szabadságot, igazságot
érdemel!
Viszem a hírt, sodorva a jövendôt,
Magyarokért hogyha kell, elmosom a
kôerdôt!
Én vagyok az ô folyójuk: szívem, lelkem
velük van, Így lesz ez, míg Erdélyország
rabban van. Nézz reám, te megfáradott
bús magyar, Éltet viszek, nem takar be az
avar.
Csobogok, mint éltet adó új erô, Arra
megyek, ahonnan jön a rég álmodott,
kemény, magyar, szép jövô!”
Végezetül megtekintettük a váradi püspöki székesegyházat, Szent László kirá-

lyunk szobrával.
Hát, valahogy így voltunk ott, minden
bizonnyal mindnyájan, 46 tahitótfalui
magyar. Találkoztunk falubeliekkel is.
Ismereteink szerint legalább 110 falubéli járt csoportos kirándulás során
Erdélyben, de bizonyára voltak egyedül
utazók is.
Tisztelettel mondok köszönetet az
erdélyi utazáson résztvevôknek, akik a
kort, egészséget próbáló forró, fárasztó
napokon kitartottak, példásan összetartottak azért, hogy jószolgálatot végezzenek a magyar-magyar egymásra találásért,
és mind azon nemes értékekért, melyeket
fentebb leírtam. Jó lelki ráhangolódást
jelenthet kinek-kinek az, hogy a II. Bécsi
döntés évfordulója elôtt (1940.aug.30.)
értünk haza, aminek eredményeként, 72
évvel ez elôtt Észak-Erdély visszatért az
anyaországhoz.
Csoportunk nyílt találkozót tart szept.
7-én 18.00-kor a gyülekezeti teremben,
amely beszélgetésen bárki részt vehet.
Isten segedelmével 2013 tavaszi iskolai
szünetére felvidéki utat tervezünk.
G. Szalai István, 2012. aug. 28.

Lovas hírek
Augusztus 10-12. között Balatonlellén
volt országos fogatverseny. A Balaton
feletti dombok között zajlott a verseny
szép környezetben. A házigazdák már
évek óta nagyon színvonalasan rendezik
meg a versenyt. A három napos küzdelmek után Gubacsi Gergô a hatodik, Fábián
Csaba a 22. helyen végeztek a harminc fôs
mezônyben.
Két hét múlva következett Fábiánse
bestyén, amely Duna-Alpesi kupa nemzet-

közi verseny és egyben magyar bajnokság
is volt a kettes fogatoknak. Ott Gubacsi
Gergô indult és szépen teljesített az erôs
mezônyben. Gergô 7. lett díjhajtásban és
akadályhajtásban, valamint a maratonon
21. Így az összetett versenyben a 10.
helyen végzett, ami szép eredmény. A versenyt Lázár Vilmos többszörös világbajnok
nyerte.
Fábián Csaba, TLSE
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Papírgyûjtés az iskolában
Az iskola 2012. szeptember 18-án, kedden 7–13 óráig papírgyûjtést szervez a
köz
ponti iskola parkolójában (Tótfalu,
Kossuth u.).
A papírgyûjtésen befolyt összegen sportszereket vásárolunk a mindennapos test-

nevelés oktatásához. Ezért kérjük a falu
lakosait, hogy az otthonukban összegyûlt
felesleges papírt hozzák el az iskolához,
támogassák ezzel intézményünket.
Köszönettel: Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola

Gondolat…ébresztô!
Nyûgösen indult a nap, az a tipikus „bal
lábbal keltem” hangulat járt át.
Zavaros álmomra már alig emlékszem,
álmos is vagyok, a finom kávéillat örömét
megkeseríti, hogy a kávéfôzô alá nem tettem kiöntôt, a pirítós odaégett és hopp,
egy tojás a földön, még jó, hogy a kutya
szereti, sovány vigasz, a tej bezzeg savanyú,
három perc a reggeli hírekbôl, már megint
agymosás, a fehér mosást ismét elfelejtettem, inkább elindulok, amúgy is késésben
vagyok, de mégsem, mert ül a kocsi egy
defektes keréken...mi jöhet még?!
Meglehetôsen vacak hangulatban tettem
fel a kérdést magamban és persze jöttek
is délután a vacak válaszok, a hasonlóan
kellemetlen történések… lemondtak egy
számomra fontos találkozót, már dühösen
szedtem a szemetet mások után a Dunaparton, a fejem is fájt, kezdtem sajnálni
magam… na, most már tényleg elég!!
És már mosolygok, mert bár tudom,
még tanulom is, hogy amikor már valóban
elég a rossz hangulatból, a szenvedésbôl,
amikor elengedem a problémát, akkor jön
a változás. Ez megtörténhet egy pillanat
alatt, elôfordul, hogy több ráhangolódás
kell hozzá, és van, amikor a kulcsot tovább
kell keresni ahhoz, hogy a kaput, ami sokáig hét lakat alatt roskadozott, kinyissam, és
megtaláljam az addig elrejtett kincseket.
Visszapörgettem a nap történéseit addig a
pontig, amikor nyûglôdésem elkezdôdött.
Talán az álmom zaklatott fel, kergettek,
futottam és hirtelen valami furcsa állat –
hasonlított az Alice Csodaországban nyuszijára -, egy nagy, régi vekkert tartott az
arcom elé, és vigyorogva rám kiáltott:
- Ébreesztôôô!!!! Emlékeztem mit érez-

tem álmomban, rájöttem, mit jelentett és
éber tudattal átértékeltem, feloldottam
azokat a kételkedéseimet, amelyek vis�szatartottak egy döntés meghozatalában.
Szembenéztem velük, felismertem, megértettem ôket és elindult a pozitív változás.
Egyszer volt, hol nem volt... a mese folytatódik tovább…
Szeptembertôl az érdeklôdôkkel együtt,
egy-egy témát átbeszélve folytatjuk a
„Fûszerezzük az Életet” klub beszélgetéseit. Célom, hogy lelkesedésre sarkalljam az
életük pozitív változtatására törekvôket,
mindazokat, akik feszültségeket, haragot,
bánatot, bármiféle fájdalmas magatartásformát szeretnének elengedni, azokat, akiket
érdekel a Lét öröme. Elméleti és gyakorlati
elemekkel fûszerezzük életünket, mindenki csak annyira, amennyire kedve, lelkesedése engedi.
„Bármihez, amit megtehetsz vagy
megálmodsz, fogj hozzá! A merészségben zsenialitás, erô és varázslat rejlik.”
(Goethe)
Témák:
szeptember 21. – szülôi viselkedésminták, apa-anya kapcsolat, ki vagyok én?
október – párkapcsolat –egyedüllét, társas magány, féltékenység, elvárások
november – munka, pénz, bôség
december – szeretet, ünnep
Amennyiben szeretnél részt venni a
beszélgetéseken, kérlek jelezd telefonon:
20/9703000 vagy e-mail-ben: kata.safrany@
gmail.com.
Várlak szeretettel:
Sáfrány Kata

Az esztendô Kisoroszi
szilvás süteménye
2012. szeptember 15-én megmérettetik
a Dunakanyar leányainak és asszonyainak
konyhabéli tudása. A szóbeszéd szerint a
régi idôkben a kisorosziakat szilvásoknak is
nevezték, hiszen a falu bô szilva termését
az egész környék ismerte.
Készítsünk hát a régiek emlékére egy tál
szilvás süteményt. Vegyük elô a régi recep-
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teket vagy próbálkozzunk egy új csodával,
a lényeg, hogy a mi süteményünk legyen a
legfinomabb.
A verseny helyszíne: Kisoroszi, Hôsök
tere. A sütemények bírálatának idôpontja:
14 óra
Fôdíj: 10.000 Ft értékû vásárlási utalvány
a Kisoroszi Önkormányzat jóvoltából

„Pócsmegyer egy típusos magyar falu (...),
Duna hordta jó homokon, ezer év óta.” (Móricz
Zsigmond: Farsang Pócsmegyeren Pesti Napló,
1936. február 23. 9. p.)
Pócsmegyer Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja MÓRICZ ZSIGMOND halálának 70. évfordulója alkalmából 2012. szeptember 8-án, szombaton tartandó ünnepi megemlékezésre!
Program:
14.00 Koszorúzás a pócsmegyeri református
temetôben Pallagi Erzsébet sírjánál. Szolgál: Orbán
Sándor csetfalvi lelkipásztor.
15.00 Ünnepi istentisztelet a református templomban. Igét hirdet: Dr. Szabó István, a Dunamelléki
Református Egyházkerület püspöke. Közremûködik
a Sziget hangja Kórus.
Ünnepi megemlékezés: Móricz Zsigmond és
a kálvinizmus. Elôadó: Dr. Baranyai Norbert, a
Debreceni Egyetem adjunktusa.
Móricz Emlékek Pócsmegyeren. A posztumusz
díszpolgári címet átadja Németh Miklós polgármester. Felszólalás a család részérôl.
17.00 Móricz Zsigmond Pócsmegyeren. Az
emlékkiállítást megnyitja Dr. Szacsvay Éva néprajzkutató és Kovácsné Pázmándi Ágnes, a Ráday
Gyûjtemény könyvtárosa.
A tahitótfalusi Baba-Mama Klub 2012.
szeptember 19-tôl várja ismét régi ill. új
mamáit és babáit, minden szerdán, 10
órától fél 12-ig megújult programokkal,
zenebölcsivel, babatornával, kirándulásokkal, elôadásokkal, a tahitótfalui focipálya melletti aerobik teremben. Hasznos
kikapcsolódás babának, mamának, gyertek el, várunk szeretettel!!!
Érd.: Benyóné Ott Ildikó, 0670/330 8588

Apróhirdetés
Szántóföldet bérelnék rövid és
hosszú távra egyaránt.
Telefon: 06-20-320-4767
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Tahitótfalu szeptemberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Népház rendszeres programjai
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerdánként orientális tánc és show
tánc gyerekeknek 5-9 éves korig, 9-14
éves korig, orientális tánc felnôtteknek.
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929
1325.
Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô

és néptánc szakkör újra indul. Vezeti
Szabó Judit.
Református gyülekezeti terem
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája.
Szeretettel várjuk az énekelni vágyókat.
Érdeklôdni: Szabó Judit, 0630/338 6806
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Október 5. péntek 18:00: Olvasókör elsô
összejövetele. 2012/2013 év témája:

Tormay Cécile, Herczegh Ferenc, Tamási
Áron, Bohumil Hrabal, Ignác Rózsa
irásai.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt bus�szal történik. Az aktuális elôadásról, a
jegyekrôl és minden egyéb programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337
5527.

RÉGISÉGEKET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, ami régi, értékes és szép,
hosszú évek óta gyûjtök. Legyen az régi bútor, festmény, lakberendezési tárgy, hímzett ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelánok, népviseleti ruhák, régi játékok, mezôgazdasági eszközök és
sok minden más. Készpénzzel fizetek.
Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit szeretne
eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta vagyok,
elérhetôségem: 06/70/-533-0315
Várom szíves hívását!

Legyen jó formában tetôtôl talpig!
• Manikûr
• Pedikûr
• Pihentetô talpmasszázs
• Gél lakkozás
• Szolárium
• Magneterápiás kezelések: allergia, cukorbetegség (diabétesz, érszûkület, savtúltengés (reflux), gerinc-reuma-ízületi
idegbecsípôdés (lumbágó), szklerózis-multiplex, zsírégetés,
fogyókúra, parkinson-kór, immunerôsítés, depresszió, migrén,
immunerôsítô és gyulladáscsökkentô programok.
Várom Önt elôre egyeztetett idôpontban: 06-30-408-3096
Tahitótfalu Bajcsy-Zs u. 7/A
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Konténer rendelés

Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Telephelyünkön kis és nagy tételben van
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk.

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô Szolgálat)
szerda: 12:30-16:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó (Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16:00-17:00 óra között, csütörtök 10:00-11:00 óra
között
• Pszichológus – idôpont késôbb
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer
hétfônként 13-17 óra között. Idôpontok késôbb.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott
szolgáltatások ingyenesek és elôzetes idôpontegyeztetés és
regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/292 2659,
06 26/312-605, 06 26/400-172

Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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A BellEvey Orientális és Show
Tánccsoport szeretettel várja a
táncolni vágyó kislányokat idén
ôsztôl is! Kategóriák: orientális
tánc, show tánc (pompom és
disco). Két csoport indul: 5-9
éves korig, valamint 10-14
éves korig. Rendszeres fellépôi
vagyunk a környék rendezvényeinek, a támogatásokból
befolyt pénzt teljes egészében
a csoport eszközeire fordítjuk.
Érdeklôdni lehet Tóth Evelynnél
a 06-20-92-91-325-ös telefonszámon, vagy a Facebook-on
(Bellevey Orientális és Show
Tánccsoport), illetve a honlapon: www.bellevey.hu

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2 050,-Ft/q
Akác kugli 2 350,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és
szponzorálásával, a

Bemutatja,

A négy kis ezermester
című mesét

2012. szeptember 29. - én szombaton 10 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!

Támogatói jegy ára 500 Ft
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2.

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
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Vásári visszatekintô
Az augusztusi Vasárnapi Vásárnap emlékei:
„Annak idején, öt évvel ezelôtt, amikor megkerestek a
szervezôk, mint házigazdát a vásár gondolatával, jó ötletnek
tartottam. A helyi termelôk és érdeklôdôk összeismertetése fontos, ezért bocsátottam szívesen rendelkezésre a területet. Mára
a vásár kinôtte magát, a látogatók száma mutatja, hogy megmozdul a környékbéli nép. Minek menjünk messze drága pénzért gyenge minôségû élelmet, használati vagy dísztárgyat
venni, ha a közelünkben megterem és megteremtik. Az is értéke a Vasárnapi Vásárnapnak, hogy a magyar kultúrát bemutató kísérô eseményeket is láthatunk, melyekben aktívan részt is
vehetnek a látogatók.” (Magyar Zoltán, a terület tulajdonosa)
„– Egy, kettô, három, négy, tarka kutya hová mégy? – A vásárba lószôrér’.
– Minek az a lószôr? –Szitát kötögetni.
– Minek az a szita? – Korpát rostálgatni.
– Minek az a korpa? – Disznót hizlalgatni.
– Minek az a disznó? – Hájat gyûjtögetni.
– Minek az a háj? – Kocsit kenegetni.
– Minek az a kocsi? – Házat építeni.
– Minek az a ház? – Egy szép legényt, egy szép leányt belecsalogatni.”

Ha nem is lószôrér’, de a Ringatóval mi is ott voltunk a híd
alatti vásári forgatagban. Úgy hiszem a gyönyörû, magával ragadó magyar népdalokkal és a gitár hangjával sikerült kicsiket és
nagyokat is odacsalogatni és jól megénekeltetni. Talán maradandó élményt hagyva lelkükben és öröm-morzsákat szórva szét az
ölbéli játékok, lovagoltatók, höcögtetôk, arcsimogatók és csiklandozók során.
A legapróbbak találkozása négylábú barátainkkal már rögtön
a bejáratnál megvalósult. Hiszen szakállas kecske, ugrabugráló
nyulam-bulam és mókás szôr-disznó várta az ide látogatókat. No
meg a bátrabbakat etetés, a félénkebbeket visszafogott simogatás.
Nemcsak a kedvenc négylábúinkat lehetett közelebbrôl megszemlélni! A solymász fiú szívesen megmutatta nekünk meggyûrûzött
barátját. A traktorok helyett pedig a lovak patadobogása és hangos nyerítése törte meg a kisbabák és édesanyák meghitt és
bensôséges játékát.
Miután közeledett a dél, felfedezhettük, hogy milyen
hagyományôrzô ételek készültek a különbözô sátrakban.
Mehettünk az orrunk után és rátalálhattunk a jó tejfeles-szalonnás
kenyérlángosra vagy választhattunk magyaros-csípôs pörköltöt is.
Megkóstolhattuk az ízletes házi ribiszkeszörpöt és finomabbnál
finomabb házi gyümölcsleveket is. Válogathattunk az ôstermelôk
egyedi sajtjai, lekvárjai, szalonnái, kolbászai, érlelt mangalicason-
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kái közül, de gazdag kínálat volt lédús nyár végi gyümölcsökbôl és
most termô zöldségekbôl is. De még zsákszámra vásárolhattunk a
szigeten készített házi lisztbôl is, melybe nem esett bele a pondró, mint a jól ismert Szita, szita szolgáló kezdetû csiklandozós játékunkban.
De egy vásárból sem lehet hazamenni vásárfia nélkül! Mit
vigyünk hát az otthoniaknak? Kecsketejbôl készült szappant,
gyógynövényes tönkölypárnát, nemezbabát, állatfigurás hátizsákot vagy fából faragott körtemuzsikát? De láthattunk szemet
gyönyörködtetô, míves ékszereket, kézzel varrott táskákat, gazdagon díszített, egyedi ruhákat, faragott tárgyakat és még számos
gyönyörû kézimunkával, odaadással és nagy türelemmel készült
vásári portékát is. Mely portékákban mind benne van derék
készítôjének lelke, gazdag személyisége, és irántunk, látogatók
iránti szeretete.
Ezért szeretem meglátogatni Tahiban a híd alatti vásárt és megízlelni magával ragadó hangulatát, sajátos ízét, évrôl-évre gazdagodó
kínálatát, mely minden alkalommal maradandó értéket és felejthetetlen élményt közvetít az odalátogatók számára. (Örömmel és szeretettel írta: Gencsi Marietta, Ringató foglalkozás vezetô és édesanya)
„Kora reggel, még harmatos fûben taposva állítjuk fel standjainkat a régi ismerôs arcok, az egymást köszöntô árusok adomázása
közepette történik a hangulat alapozása, mely tetôfokára hág amikor megérkezik a vásári kikiáltó és a népzenészek, akik húzzák a
talpalávalót. Mire az elsô érdeklôdôk mosolyogva megérkeznek
a terített asztalokhoz a nap reggeli sugarai felszárítják a harmatcseppeket .Ennek a vásárnak páratlan a gondolatisága és a lelkülete: az a minôség, lelki,fizikai és szellemi Egység mely itt képviselve
van, feltölti a nézelôdôt, a vásárlót, és a portékáját kínáló árust egy-
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aránt.Öröm látni, ahogy az évrôl-évre cseperedô gyermekekkel a
családok visszajárnak a színes, folyton megújuló, változatos programokra messzirôl is. A vásárlók visszajelzése alapján fontosnak
tartom megjegyezni, hogy az árusok elérhetôségét amit magukkal
visznek vásárláskor, kérjük ôrizzék meg, hogy év közben is elérjék
a környékbeli készítôt, ne kelljen a következô tahi vásárig várni,
ha elfogy a vásári portéka…Addig is:
Legyen úgy mint régen volt,
legyen úgy mint régen volt,
hogy ne legyen a magyarnak,
hogy ne legyen a magyarnak
sem dolmányán sem jó hírén
semmi folt.
Legyen úgy mint régen volt,
legyen úgy mint régen volt.
Adjon Isten a magyarnak,
adjon Isten a magyarnak
két kezével boldog Égbôl
minden jót!”
Horváth Tünde népi gyógyász, kistermelô

Tótfaluból Tóthfaluba – II.
Augusztus 17-tôl négy napig falunkban
voltak a vajdasági Tóthfalu testvértele
pülésünkrôl érkezett gyerekek és kísérôik.
19-en érkeztek hozzánk, Fejôs Zoltán és
Sóti Tünde kísérte ôket. A gyerekek azoknál a családoknál szálltak meg, akiknek a
gyermeke náluk vendégeskedett. Nem
unatkoztak, míg itt voltak, vendéglátóik mellett mi is igyekeztünk érdekes és
látványos programokat szervezni nekik.
A szombati napon kirándultunk velük a
környezô hegyekben, megnéztük madártávlatból falunkat és a szigetet. Vasárnap
Esztergomba látogattunk, megtekintettük
a Bazilikát, a Duna Múzeumot és átsétáltunk Párkányba a Mária Valéria hídon
Szlovákiába. Hétfô délután meghívtak
minket Szentendrére a tûzoltóság épületébe, majd Budapesten sétáltunk a
Városligetben, valamint a Hôsök terén.
Ezután megnéztük a tûzijátékot, ami mindenki szerint a legszebb élményük volt az
itt töltött idô alatt.
Reméljük, a kapcsolat nem szakad meg
és jövôre folytatódik a csere utazás. A ven-

déglátó családoknak ezúton is köszönjük
a sok segítséget és a kedves vendégfogadást.

Vaczó Zoltán, Fábián Csaba
szervezôk
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A szelektív hulladékgyûjtésrôl…

Sokaknak bizonyára feltûnt, hogy sok
lakó és nyaralótársunk nem képes a minimális esztétikai és gazdaságossági elvnek
sem eleget tenni a szelektív hulladékgyûjtô
szigeteknél.
Sokunk, ha nem is mindegyikünk találkozott már legalább egyszer olyan helyzettel,
amikor a hulladék szó szerint „kifolyt” a
tárolóedényekbôl.

Nem egyszer fordult már elô, hogy a
hulladékgyûjtô edényekben nem oda való
tárgyat vagy szélsôséges esetben, élôlényt
találtunk. Gondolunk itt elsôsorban arra
a közelmúltban történt esetre, mikor a
Mámor Presszóval szemközti edények
mellé, felelôtlen és nem törôdöm emberek
élô kismacskákat raktak ki, és hagytak sorsukra. Megkérjük a lakosságot és az itt nyaralókat is, hogy emberhez való viselkedést
tanúsítsanak az élôlények felé, és azokat

soha, semmilyen körülmények között ne
rakják a szemétbe!
A másik fontos dolog a gazdaságosság.
A PET palackgyûjtô edények hamar túltelítetté válnak, mivel sokan úgy dobják a
szemétbe az üres PET palackot, ahogyan
a boltok polcairól leveszik. Senkinek sem
okozna gondot, ha a kiürült palackot
összetaposnák vagy tömörítenék, mielôtt a
tárolóedénybe helyezik. Ez mindannyiunk
közös érdeke, hiszen mint oly sok minden,
ezeknek a szigeteknek a fenntartása és ürítése is pénzbe kerül. Az eddigi, heti egy
alkalommal való ürítés kevésnek bizonyult.
A szolgáltató a településen található 26
darab edényt egy alkalommal 83.500 Ft-ért
üríti ki. Amennyiben továbbra is ilyen állapotok fognak uralkodni a hulladékgyûjtôk
környezetében, szükségessé válik legalább
még egy ürítés hetente, ami újabb 83.500
Ft., azaz hetente összesen 167.000 Ft
lenne. Jelenleg éves szinten 4 millió 342
ezer forintba kerül a szigetek ürítése. Ez az
összeg a duplájára, azaz 8 millió 684 ezer
forintra nôhet, amennyiben nem kezdi el a
lakosság a PET palackok tömörítését és az
ésszerûbb helykihasználást.
A fentiek alapján kérjük, hogy a jövôben
fordítsanak nagyobb figyelmet a szelektív
hulladékgyûjtô-szigetek használatára.
Polgármesteri Hivatal

Kertésznaptár - szeptember
• Zöldségeskert: Ez a betakarítás fô idôszaka. A
gyökérzöldségeket szedjük fel, raktározzuk el
a téli idôszakra. A burgonyát ássuk ki, a lombját -amennyiben egészséges-, tegyük a komposzthoz. Ha a burgonya lombján betegség
jelei mutatkoznak, égessük azt el és a hamut
tegyük a komposzthoz. A díszbabról fogjunk
magot, szárát vágjuk le és komposztáljuk.
A korai káposztát palántázzuk ki a frissen
elôkészített talajba. Az ôszi és téli káposztát
még károsíthatják a káposztalepke hernyói.
Ezeket kutassuk fel és semmisítsük meg.
• Gyümölcsös: Bôvítés és fiatalítás céljából
most ültessünk fákat, bokrokat. A hónap
végéig fejezzük be a nyári metszést. Fás
dugványozáshoz az egresrôl és a ribiszkérôl
vágjuk le az érett vesszôket. Az alma- és körtefákat, birscserjéket vizsgáljuk meg, nincs-e
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rajtuk mézgás seb. Lisztharmatfertôzés esetén a megtámadott ágvégeket az egészséges
részig vágjuk le és égessük el. Az áfonya ágait
a termés leszedése után metsszük vissza. A
télialmát és télikörtét szedjük le a teljes megérés elôtt.
• Díszkert: Végezzük el az esedékes magvetést,
a sövényt nyessük meg a kívánt nagyságra és
formára, az arra alkalmas tûlevelûeket is vágjuk vissza. Az elvirágzott kúszónövényeket
vágjuk vissza talajszintig. A tavasszal nyíló
hagymások közül a tulipán hagymáit duggassuk el, a lakásban hajtandó virághagymákat
cserépbe tehetjük, de még hagyjuk ôket egy
darabig a szabadban.
• Üvegház: Folytassuk a téli salátafélék vetését.
Végezhetünk próbafûtést, hogy a rendszer
hibáit még idôben kijavíthassuk.

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 • Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
– 0626/312 605 • CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310796 • 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.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 •
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.: 8–16,30-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, 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, péntek 8–11, kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17
• ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft. Kaposvár Petôfi S. u.
4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00; cs:
7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, Duna
kor
zó 18., tel.: 300-763, ügyf.:
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK –
tel.: 104, 310-424, 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, 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. 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.: 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.: 385807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVET
KEZET – 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: Zákonyiné Zubi Valéria kedd 8.30–10.30, Karne
válné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô
tanácsadás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560,
+36/30 951-7727 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.:
310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE – Tel.: 06/26
386-560, +36/30 951-7727
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Sirkó-Németh Mariann, Szabó Judit • Megjelenik: havonta
2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

