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Alapos elôkészítés után megkezdôdött
iskolánk központi épületének a bôvítése.
Az elôkészítés leghosszabbra nyúló része
volt a közbeszerzési eljárás lefolytatása.
Az eljárást szakértôkkel végeztette az ön-
kormányzat, nyílt eljárással.  Négy ajánlat
érkezett. A gyôztes az Antics-Bau Kft. lett.
A kivitelezés eredeti költségbecslése
63 000 eFt volt.  A nyertes ajánlat  53 150
eFt-ról szól. A beruházáshoz a Pest Megyei
Területfejlesztési Tanács pályázatán 10
millió Ft támogatást nyert önkormány-
zatunk.

◆◆◆

EU-s pályázaton nyertünk (AVOP) 45
millió Ft-ot mezôgazdasági út építésére
(Egeres-Kenderes dûlôk között).  Az épít-
kezés megkezdôdött. A közbeszerzési eljá-
rás az iskolával együtt zajlott. Két ajánlat
közül az Antics-Bau Kft. nyert, aki mindkét
munkára beadta pályázatát.

folytatás a 2. oldalon

49 év távlatából sok mindent másképp
értékelnek az embererk. Van valami, amit
azonban csak egyféle módon lehet nézni.
Adva van egy ország, mely a háborúból a
nagyhatalmak által vesztes félnek minôsít-
tetett, és ebbôl a sokkból épp kilábalt,
demokratikus, többpártrendszert építve,

mindent helyreállítva. Aztán adva van egy
szûk pártelit Rákosival az élen, akik elô-
ször csalással megnyerik a „kékcédulás”
választásokat, majd szép sorjában betiltják
a többi pártot, végül a szociáldemokratá-
kat bekebelezve megalakítják a Magyar 

folytatás a 2. oldalon

’56 október 23

Önkormányzati Hírek

Október 22. 

16 óra Tótfalu Óvoda átadási ünnep-
sége (Petôfi Sándor u.12.)

18 órakor Emlékezzünk az 1956-os for-
radalomra – Községi ünnepély a Hôsök
terén.

Kérjük, mindenki hozzon magával egy
szál gyertyát.

Kérjük a pártokat és civil szervezeteket,
amennyiben az ünnepély keretében ko-
szorúzni kívánnak, jelentkezzenek a 06 20
984 64 53-as telefonszámon, vagy jelezzék
a Hivatalban.

folytatás a 2. oldalon

Ünnepi program



folytatás az 1. oldalról
Dolgozók Pártját. Tehetik ezt könnyen,
mert a „felszabadító”  szovjet hadsereg bô-
szen itt állomásozik, míg hazájukban jó
példával jár elôl Sztálin. Fekete Pobjedák,
ÁVH, koncepciós perek, kuláklista, pad-
láslesöprés, kitelepítés. Mind e korszak
jellemzôi. De mint tudjuk a kerék fordul, s
Sztálin halálával új szelek kezdenek fújni a
Szovjetunióban, s ez nálunk is érezteti ha-
tását. Rákosit leváltják, Gerô kerül a he-
lyébe. A kormány is átalakul, Hegedûs
András a kormányfô, s „a láncos kutya”
Tito Jugoszláviájával is enyhül a Nagy Test-
vér által gerjesztett feszültség. Épp
Belgrádban tárgyal a kormányküldöttség,
amikor idehaza a történelem új lapot nyit.
Az ôszi forgatagba tavaszi illatok kevered-
nek, amikor a Petôfi kör, a MEFESZ és az
Írószövetség szimpátiatüntetést szervez a
Petôfi szoborhoz, a lengyelországi esemé-
nyek miatt. A vonatról épp leszálló delegá-
ció elôször betiltja, majd újra engedélyezi 
a tüntetést, melyen a diákokhoz a mun-
kából hazafelé igyekvô emberek is csat-
lakoznak. Soha nem látott tömeg gyûlik
össze forradalmár költônk szobránál.
Lobognak a nemzeti színû zászlók, éneklik
a Himnuszt, majd a Szózatot. Sinkovits
Imre elszavallja a Nemzeti dalt, de sem az
ô, sem pedig a szónokok hangjából nem
lehet túl sokat hallani. A tüntetô tömeg
többet akar, megjelennek az elsô jelsza-
vak: „Nagy Imrét a kormányba!”,  „Vesszen
Gerô!” skandálják, ahogy egyre inkább fel-
éled bennük a vágy egy élhetô Magyaror-
szág iránt. A tömeg ezután átvonul a Bem
szoborhoz és ekkor tûnik fel elôször a For-
radalom jelképe. A szovjet mintára készült
címert valaki egyszerûen kivágta a nemze-
ti színû zászlóból, így lett lyukassá. Ekkor
hangzik el elôször a népakarat, a szabad-
ság utáni vágyódás: „Ruszkik haza!”.

A tömeg a rádió és a Parlament elé vonul,
követelve, hogy olvassák be az egyetemis-
ták követeléseit, illetve, hogy hallják Nagy
Imrét. Nos, a követelések beolvasása helyett
Gerô arrogáns rádióbeszédét, illetve a biz-
tató szónoklat helyett egy tulajdonképpen
semmitmondó szónoklatot kapott az utcát

elfoglaló néptömeg. Végül is ez így volt jó,
mert ledöntötték a „népek nagy tanítójának”
szobrát, a talapzaton maradt csizmájába
lyukas zászlót tûztek. A rádió ostroma
megkezdôdött, a mostanra forradalommá
érett tüntetés fegyveres felkeléssé alakult.

Gyôzött a forradalom.
A további eseményeket ismerjük, a Kos-

suth téri sortüzet, a szovjet tankok ki,
majd újra bevonulását, a pesti srácok hôsi-
es küzdelmét a Széna téren, a Corvin köz-
ben. A munkástanácsok megalakulását, a
vidéki Forradalmi bizottságok létrejöttét, a
hadsereg átállását a forradalom oldalára,
Nagy Imre egyre markánsabb kiállását a
függetlenségért, a Varsói szerzôdés fel-
mondását, Kádár és Münnich Moszkvába
szöktetését, a többpártrendszeren alapuló
új kormány felállítását.

Majd Nagy Imre híres rádióbeszédét no-
vember 4-én hajnalban. Kádár szintén el-
híresült beszédét Szolnokról, a szovjet
intervenciót.

Végül Bibó István kiáltványát.
De mindenek elôtt a magyar nép hôsies

harcát hazájáért és annak függetlenségéért.
A forradalom leverése után mintegy

200 000 ember hagyta el hazáját a megtor-
lástól tartva. Attól a megtorlástól, melynek
során 22 000 embert börtönbe vetettek és
229 személyt kivégeztek, köztük Nagy
Imre miniszterelnököt, Maléter Pál honvé-
delmi minisztert.

Mégis, 49 év távlatából azt kell monda-
nunk, hogy nem hiába. Mert példát mutat-
tak hazaszeretetbôl, hôsiességbôl. ’56 szel-
leme ma is velünk él, sok olyan emberrel
együtt, akik akkor ott voltak a sûrûjében. 

Idén hunyt el Pongrácz Gergely a „Ba-
jusz”, a Corvin köz utolsó parancsnoka,
aki az utolsó élô ’56-os parancsnok volt.

Rá és mindazokra a név szerint ismert és
ismeretlen hôsökre emlékezzünk egy-egy
szál gyertyával a községi ünnepségünkön,
akik akkor mertek hazafiak lenni, amikor
arra a Hazának szüksége volt, mint aho-
gyan azt Vörösmarty a Szózatban leírta:

„Légy híve rendületlenûl
Hazádnak, oh magyar,
Ez éltetôd ’s ha elbukál,
Hantjával ez takar…”

Képiró Gábor

folytatás az 1. oldalról
Hamarosan befejezôdik a Petôfi utcai

óvoda udvarának felújítása, ezzel befejezô-
dik a 2004-ben  megkezdett felújítás, bôví-
tés.  Az ünnepélyes avatásra az október 23-
i ünnepséggel együtt kerül sor.

◆◆◆

A Dunakanyar Takarékszövetkezet meg-
kezdte épületének korszerûsítését.  Meg-
épül a mozgássérültek közlekedését segítô
rámpa, nagyobb ügyfélszolgálati tér kerül
kialakításra, és elhelyezésre kerül egy
bankautomata is.  Az üzlethez parkolóhe-
lyek  kialakítására is sor kerül.  Mindez jól
szolgálja majd az ügyfelek, mindannyiunk
érdekeit.
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2005 szeptember végéig  született 21 fiú,
13 lány, összesen 34 gyermek.

Házasságot kötött 19 pár.

Az elmúlt idôszak halottja:
Bognár Benjámin,95 éves, Gábor Áron u. 41.
Garban Ferencné, 92 éves, Béke u. 9.
Mészáros László, 59 éves, Erdész u. 21.
Szabó Lajosné, 92 éves, Ereszvények u. 91.
Pistyur Julianna, 67 éves, Vörösmarty u. 6.
Borbély Pál, 79 éves, Szentendrei út. 20.
Csörgô József, 83 éves, Béke út 45.

Anyakönyvi hírek

A Vöröskereszt szervezésében véradásra
kerül sor 2005. október 18-án, kedden
1030 és 1430 óra között a Népházban
(Bajcsy Zs. u. 2.).

Várjuk segíteni akaró polgártársainkat!

Felhívás véradásra

Tüdôszûrésre várjuk a község lakosságát
november 2–november 16 között, hétfôn,
szerdán 12-18 óráig, kedden, csütörtökön
és pénteken 8-14 óráig a Népházban.

A tüdôszûrés minden 30. életévét be-
töltött személy részére kötelezô. 

Kérjük, hozza magával személyi igazol-
ványát, TB kártyáját, valamint elôzô évben
kapott tüdôszûrô igazolását!

Felhívás
tüdôszûrésre

Önkormányzati Hírek’56 október 23

folytatás az 1. oldalról
Október 23.

16 órakor, a Népházban Szalmabábuk
lázadása címû film községi bemutatója a Re-
formátus Egyház szervezésében. A film után
lehetôség nyílik beszélgetésre a film alkotó-
jával, Palásthy György filmrendezôvel.

A Dunakanyari és Pilisi Önkor-
mányzatok Többcélú Kistérségi Tár-
sulása pályázatot hirdet munkaszer-
vezet vezetôi állásra. A pályázat megje-
lenésének hivatalos idôpontja 2005.
október 5., a pályázattal kapcsolatos in-
formációk a 26/505-404, 26/503-318-as
telefonszámon kérhetôk.

Ünnepi programPályázat
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Tahitótfalu Község Önkormányzata az
esélyteremtés érdekében a hátrányos hely-
zetû, szociálisan rászoruló fiatalok számá-
ra is elérhetôvé kívánja tenni a felsôok-
tatásban való részvételt, ezért pályázatot
hirdet a jelenlegi felsôoktatási hallgatók
(„A” típusú pályázat), illetve felsôoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típu-
sú pályázat) számára.

„A" típusú pályázat: államilag finanszí-
rozott elsô alapképzésben, elsô kiegészítô
alapképzésben, elsô szakirányú tovább-
képzésben, valamint elsô akkreditált isko-
lai rendszerû felsôfokú szakképzésben az
általuk felvett szak képesítési követelmé-
nyében meghatározott képzési idôn belül
nappali tagozaton tanulmányokat folyta-

tók számára. Idôtartam: 10 hónap.
„B” típusú pályázat: felsôoktatási intéz-

ménybe felvételt még nem nyert fiatalok
részére, akik a 2006/2007. tanévtôl kezdô-
dôen államilag finanszírozott, nappali ta-
gozatos elsô alapképzésben, vagy elsô
akkreditált iskolai rendszerû felsô fokú
szakképzésben kívánnak részt venni,
2006-ban elôször nyernek felvételt felsô-
oktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2006/2007. tanévben ténylegesen meg-
kezdik. Idôtartama: 3x 10 hónap.

Az ösztöndíjban kizárólag Tahitótfalu-
ban állandó lakóhellyel rendelkezôk ré-
szesülhetnek.

A pályázat benyújtása: az Önkormány-
zatnál írásban – pályázó által aláírva, egy

példányban.
Nem részesülhetnek Bursa támogatás-

ban a rendvédelmi és katonai felsôoktatási
intézmények hallgatói.

Határideje: 2005. október 31.
Elbírálása: 2005. november 30-ig, kizá-

rólag szociális rászorultság alapján, a pá-
lyázó tanulmányi eredményétôl függetle-
nül.

A pályázat eredménye nyilvános.
A pályázók kötelesek a pályázatban

egyes személyi és egyéb adataikat megadni.
A részletes pályázati kiírás a Polgármes-

teri Hivatal hirdetôtábláján megtekinthe-
tô, a szükséges nyomtatvány a titkárságon
igényelhetô.

Internet cím: www.bursa.hu

Bursa Hungarica felsôoktatási ösztöndíjpályázat

Immáron 9 hónapos helyettes építésü-
gyi elôadói tapasztalatom alapján elhatá-
roztam, hogy ezentúl rendszeresen általá-
nos tájékoztatást fogok megjelentetni a
község újságjában. 

Az építési engedélyezési eljárás szabá-
lyozása szigorúnak, túlszabályozottnak
tûnhet, de célja hogy környezetünket oly
módon alakítsuk hogy az számunkra
hosszú távon is igényes, élhetô, szép
települést biztosítson, melyben jó élni!

Bemutatkozó írásom alkalmával arra a
törvényi kötelezettségre szeretném fel-
hívni a figyelmet, hogy milyen típusú
építési tevékenység engedély köteles:

Röviden: MINDEN

Bôvebben: egyszerûbb a nem építési en-
gedélyhez kötött építési tevékenységek
felsorolása:

- háztartási szilárd hulladék gyûjtô, tároló
- kerti építmény (hinta, csúszda, homo-

kozó, szökôkút, pihenés és játék céljára
szolgáló mûtárgy, kerti napkollektor,
épített tûzrakóhely, lugas)

- 10 m3-nél kisebb víz és fürdômedence
- legfeljebb 6,0 m magas (építményen el-

helyezve 3,0 m magas) szélkeret
- zászlórúd
- kerti szabad lépcsô (tereplépcsô)
- háztartási célú kemence,
- állatkifutó, zöldségverem, komposztáló,

3,0 m2 nettó alapterületnél nem nagyobb
állattartási épület és árnyékszék

- síremlék, urnasír
- 1,0 m-nél alacsonyabb támfal
- a telek oldal és hátsó telekhatárain a ke-

rítés

- zárt és állandó jellegû kiállítási célú terü-
leten belül a nettó 20 m2 össz-szintterü-
letet nem meghaladó, legfeljebb 30 na-
pig fennálló kiállítási építmény

Az alábbiakban a 12./2005. (VII.1.) Önk.
rendeletbôl idézve további engedély köte-
les építési tevékenységek:

Engedélyhez kötött építési munkák
4.§

(1) A 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet
9. § (1.) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a testület, az országos szabá-
lyozás tartalmán túl az alábbi építési mun-
kákat is engedély-kötelessé nyilvánítja:

- 120 m2-t meghaladó ponyvaépítmény,
amennyiben az tartósan, 30 napnál
hosszabb ideig áll az ingatlanon;

- konténeres épület, pavilon jellegû épít-
mény, mobil épület, amennyiben az
tartósan, 30 napnál hosszabb ideig áll az
ingatlanon;

- az építmény olyan felújítását, helyreál-
lítását, átalakítását, amely a homlokzat
megjelenésének, színezésének, textúrá-
jának, részleteinek oly mértékû megvál-
toztatásával jár ami az épület megje-
lenését, jellegét vagy az utcaképbe való
illeszkedését megbontja,

- beépítésre nem szánt területen a telek
bármely határán vagy a telken belül
kerítés,

- az üdülési célú kertes mezôgazdasági ö-
vezet kivételével a mezôgazdasági terü-
let övezeteiben bármely építmény,

- a település teljes közigazgatási területén
az 1 m2-nél nagyobb felületû hirdetési és
reklámcélú építmény vagy egyéb hirde-
tésû felület létesítése.

(2) Hirdetô berendezések és reklámok
elhelyezésénél mindenkor az érvényes
külön jogszabályként megalkotott önkor-
mányzati rendelet vonatkozó elôírásait
kell betartani. 

(3) Az épületeken csak a funkciójának
megfelelô, magyar nyelvû cégfelirat, rek-
lámhordozó helyezhetô el, aminek méret
meghatározása, kialakítása része az enge-
délyezési dokumentációnak.

(4) Az építési engedélyhez kötött mun-
kákkal és a telekalakítással, a beépítési ter-
vekkel kapcsolatban a település fôépíté-
szének véleményét elôzetesen ki kell kér-
ni, a vonatkozó helyi rendelet szerint.

Az elmúlt idôszakban 6 alkalommal
került sor építésügyi bírság kiszabására,
összességében több mint 4 millió Ft
összegben. A bírság kiszabása számomra
minden egyes alkalommal lelki kín, de a
törvény más lehetôséget nem biztosít.

Az engedély nélküli építés esetén a
törvény két lehetôséget biztosít:

1.) Bontás (abban az esetben, ha az épü-
let építmény a törvényi kereteknek meg-
felelôen nem engedélyezhetô).

2.) Fennmaradási engedélyre való köte-
lezés, mely építésügyi bírság kiszabását
vonja maga után.

Összefoglalva felhívom a figyelmüket az
építkezni felújítani szándékozóknak arra,
hogy építés, bôvítés, átalakítás elôtt ke-
resse fel hivatalunkat, hogy kellô tájékoz-
tatásban tudjuk Önöket részesíteni.

Munkámat az Önök elvárásainak és
törvényi elôírásoknak megfelelôen min-
den szempontból korrekt módon szeret-
ném végezni, melyhez az Önök segít-
ségére is szükségem van.

Üdvözlettel:
Bokorné Murányi Csilla építési elôadó

Kedves Építkezôk, Épületfelújítók!



Nyilvesszô – 
a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület rovata
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Üdvözlöm a Kedves
olvasókat!

Ismét jelentkezünk, hogy beszámoljunk
Önöknek mindarról, ami a mozgalmasra
sikeredett szeptemberi hónapban velünk
történt.

Alig kezdôdött el a szeptember, kis csa-
patunkat az íjász versenypályán találta,
ugyanis Szadán a Hunor íjászok versenyén
indultunk el, ahol meglepôen nagy létszá-
mú versenyzôszám mellett, tudtunk sikert
is elérni: Balogh Máté az ifi fiú tradicioná-
lis kategóriában aranyérmes, a nôi tradi-
cionális kategóriában Pappné Szente Erika
ezüst és Gaál Sándorné bronzérmes, a férfi
tradicionális kategóriában Mészáros István
bronzérmes, míg Mészáros Tamás a férfi
longbowsoknál lett bronzérmes.

Higgyék el, nagyon jó érzés, amikor az
ország minden pontjáról odajönnek az em-
berhez, és persze az érmeseken kívül, ne-
kem is, mint a csapat elnökének gratulál-
nak, ezzel is jelezvén, hogy egyre jobban
ismernek bennünket. A verseny végén
szót kértem és bejelentettem a szeptem-
ber 17-én esedékes országos nyílt verse-
nyünket. Nem sokat kellett várni, hogy
jelentkezzenek az íjászok, mert egy héttel

a versenyünk elôtt lejáró elônevezési ha-
táridô napján 80 ember jelezte részvételi
szándékát. Mi minden tôlünk telhetôt
megtettünk a verseny sikeres lebonyolítá-
sáért, azonban a szúnyogokkal, valamint a
verseny helyszíni nevezése után ránk törô
felhôszakadással nemigen tudtunk mit
kezdeni. A benevezett 142 résztvevôbôl
kerek 100-an vártuk ki az esôfüggöny elvo-
nulását, hogy egy fantasztikus versenyt
tudjunk rendezni.

Az, hogy ilyen verseny volt nem a ma-
gunk tömjénezésére írom, de ezt mondat-
ja velem az a számtalan e-mail, valamint a
versenyrôl készült élménybeszámoló,
melyet a Fekete Sasok készítettek, és
elolvasható a www.szip.hu–n. Képzeljék
el, hogy emberek azért kelnek hajnalban
szombaton, hogy Tahitótfalura jöjjenek
versenyezni Dunaújvárosból vagy akár
Ózdról. Mindezt azért, mert népszerûek a
versenyeink az íjászok körében, és ezáltal
egyre több ember tudja, hogy hol is van
Tahitótfalu. Nos az Aranyszarvas íjászok
ismét jól teljesítettek, Csizmadi Bernát
harmadik, Papp Máté második lett a minik
között, Almássy Dániel harmadik, Papp
Patrik elsô a fiúk közt, Csereklye Nóra elsô
a lányok versenyében. Az ifi fiú kategória

volt az abszolult csúcs ezen a napon,
mindhárom érmes helyezés a mi csapa-
tunkból került ki: Balogh Máté arany,
Vargha Balázs ezüst, míg Papucsek József
bronzérmes lett. A nôi tradicionális cso-
portban Pappné Szente Erika második lett.
Itt jegyezném meg, hogy e kategória har-
madikja is helybéli versenyzô, Zerinváry
Dóra lett, de ô nem tagja csapatunknak. A
férfiak longbow–val lövôk versengésében
Mészáros Tamás bronzérmes lett, míg a
tradicionális íjjal lövôk között Papp Károly
a második helyen végzett. A Tahitótfalu
Bajnoka Vándorkupát ezúttal Kriston Lász-
lónak nem sikerült harmadszorra megny-
ernie, így az új bajnok Kiss Tibor lett, és
újra indult a versengés.

Ezzel még nem ért véget a szezon, mert
25-én Fóton a Palotai Íjász Se versenyén
bizonyítottunk: Papp Máté arany, Papp
Patrik arany, Gaál Sándorné arany, Pappné
Szente Erika ezüst, míg Papp Károly
bronzérmes lett. 

Október 8-án az évad zárásaként a
Nyílegyenes Íjász Club által rendezett
versenyen veszünk részt, remélhetôleg
hasonlóan szép sikereket elérve, mint az a
fentiekben leírva vagyon. 

Képiró Gábor
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1999-ben ifjúsági film készült községünkben.
Páskándi Géza regényébôl, Palásthy György ren-
dezésében forgatták a „Szalmabábúk lázadása"
címû filmet.

A budapesti bemutató meg is történt a milleni-
umi ünnepségek keretében 2001. március 14-én.

Mivel a film nagy része a református parókián,
templomkertben és környékén készült – óbudai
hangulatot varázsolva a parkolóba is – templo-
munk 200 éves évfordulójára készülve gondo-
ltunk a film helybeli bemutatására. Amikor Pa-
lásthy György rendezôvel beszéltem az ötletrôl,
örömmel mondta: „Hazaviszük a filmet!”

Nézzük meg a tv-ben azóta már bemutatott –
itthon készült filmet a Népházban Nemzeti Ün-
nepünkön, október 23-án, vasárnap délután 16
órakor. A filmvetítés után lehetôség nyílik beszél-
getni a film rendezôjével és Páskándi Géza
feleségével.

Belépés díjtalan.
Szénási László 

lelkipásztor

A tahitótfalui református fiatalok szeretettel
hívnak és várnak minden fiatalt október 8-án, 13
órára a Református templomba, a „KeresÔ"
ifjúsági találkozóra.

A „Sziget Nap” rendezôi

A Tahitótfalui Református Presbitérium min-
den énekszeretô embert hív október 16-án, 16
órára a Református Templomba az Egyházme-
gyei Kóustalálkozóra.

Presbitérium

Községünk legnagyobb mûemléképülete, a
Református Templom 200 éves. 

A jubileumi istentiszteletre és ünnepélyre sze-
retettel hívjuk és várjuk községünk minden
lakóját, hogy közösen örüljünk a teljesen felújí-
tott templomnak, november 6-án, délután 15
órakor.

Igét hirdet dr. Szabó István, püspök
Presbitérium

Községünkben élô, iskolánk volt tanítója
d’ Ouvenou Lórándné (közismert nevén Babi
néni) az Apor Vilmos Katolikus Fôiskola ünnepé-
lyes tanévnyitóján vas Díszoklevél-ben részesült –
65 éve kapott diplomát –, ez alkalomból Önkor-
mányzatunk jutalmát is átvehette.

Az arany, a gyémánt és most már vas díszok-
levéllel rendelkezô volt kolléganônket szívbôl kö-
szöntjük e jeles alkalomból.

Köszönjük azt, hogy mindannyiunkat, minket ta-
nárokat, felnôtteket is tanított, nevelt annyi éven át.

Köszönjük, hogy jó példával járt elôl választott
hivatásunk, a pedagógia terén.

Köszönjük, hogy láttuk tanítani, gyerekekkel
bánni, hogy láttuk keményen dolgozni és önfeled-
ten nevelni.

Köszönjük a településünkre, iskolánkba vissza-
tért felnôtteket, akik Babi néni tanítványai voltak
egykoron: tanárokat, orvosokat, édesanyákat,
mesterembereket…

Köszönjük kiegyensúlyozott, derûs, lelkesítô
személyét, és szívbôl kívánjuk, hogy népes család-
ja körében még sok-sok boldog év álljon elôtte.

Szeretettel köszöntenek: egykori kollégáid, és
községünk vezetôi

Hivatásod legyen:
élni másokért,
S mások boldogságában
keresni a magadét. (Pestalozzi)

„Hazavisszük a filmet” – református programok „Hivatásod legyen: élni másokért…”
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1930. szeptember 30-
án megnyitja kapuit az Örkénytáborban a
Magyar Királyi Lovagló és Hajtótanárképzô
Iskola. A feltételrendszer ideális. Két fede-
les lovarda, az egyik 140x30 méteres, me-
lyet mobil falakkal akár 3 négyszögre lehet
felosztani, a másik 60x30 méteres. Rendel-
kezésre áll a nagy nyitott lovarda, ugrópá-
lya, kézenugrató pálya, nagy ugrató terep-
pálya, military pálya, vágtapályák s a 4600
méteres akadályverseny pálya, 7 méter ma-
gas meredek csúszda és mindenütt kitûnô
homokos talaj. Az istállókban 300 ló állt.
Ezen kívül volt saját kopófalkájuk volt. A
Honvédségnek Alagon saját versenyistálló-
ja is volt, ahol a fiatal lovastisztek a gát- és
akadályversenyek lovaglásában is gyakorol-
hatták magukat. 1933-ban a Lovagló és Haj-
tótanárképzô Iskola részeként megalakult
a Magyar Királyi Testôrség Spanyol Lovas
Iskolája, amelynek feladata a klasszikus
magas iskolai képzés hagyományainak,
ismereteinek fenntartása, ápolása volt.
Vezetôi Hanthy László és Hazylinszky Krull
Géza voltak. 

Az iskola tanári karát a legjobb lovasok
adták. A parancsnokok Szunyogh Albert,
Malanotti Lajos, majd Adda Alfréd, Binder
Ottó és Kánya Antal volt. Örkénytáborban

a csapattestek lovas tanfolyamain, az Equi-
tációkon legtehetségesebbnek bizonyult
lovastiszteket vezényelték. A képzés egy,
illetve kétéves volt. A hallgatók mellett Ör-
kénytáborban készültek a magyar nemzeti
díjlovagló és díjugrató válogatott keret lo-
vasai is. A két válogatott keret lovasaiból
alakították ki a military válogatott keretet.
Így az egész ország legjobb lovasai gyakor-
latilag együtt lovagoltak, egymástól is sokat
tanulhattak. 

Ha összefoglalva az  örkénytábori képzés
sikerének okait keressük, akkor ezt rövi-
den az ideális feltételrendszer megterem-
tésében, a legkiválóbb lovasokból váloga-
tott oktatógárdában, akik megalapozott
szakmai tudásuk mellett kiemelkedô, pél-
damutató személyiségek is voltak. 

A hallgatókat nagy tömegbôl válogatták,
és csak a legtehetségesebbek kerülhettek
Örkénytáborba. Az ország legjobb lovasai-
val, a válogatott keretek tagjaival való
együttes napi munkában és abban kell
megjelölni, hogy a végzett hallgatók leg-
jobbjainak lehetôségük nyílott Európa
legkiválóbb kiképzô központjaiban való
továbbképzésre is.

Nógrády Gábor
TLSE titkára

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Örkénytábor
Falunkban az idei évben már második

alkalommal rendeztünk fogathajtó akadály-
versenyt. A tavaszi verseny a majális kereté-
ben került megrendezésre, míg az ôszi for-
dulónak a Nyárbúcsúztató rendezvénysoro-
zat programjai között találtunk helyet. A
helyszín újra a híd melletti rét volt Tahiban.
Az idôjárás ez esetben is mellénk állt, mivel
szép napos idôben izgalmas hajtásokat
láthatott a közönség. A pályát ketten tel-
jesítették hibátlanul: Bodor Ferenc és Tóth
László. Kettejük összevetésébôl Bodor
Ferenc került ki gyôztesen, míg második
lett Tóth László és harmadik Bodor Márk.

A verseny mellett volt lovas felvonulás,
valamint Zerinváry Szilárd és csapata tar-
tott lovas bemutatót.

A magyar kettes fogathajtó válogatott
ezüstérmet szerzett az Ausztriában rende-
zett világbajnokságon, valamint egyéniben
Hódi Károly a második és Lázár Vilmos a
harmadik helyet szerezték meg.

Fábián Csaba, TLSE sportbizottság

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Fogathajtás a
Nyárbúcsúztatón

• Október 14-én, pénteken 19 órakor Hagyo-
mányôrzô Kör filmestjén a Debreczeni-
házaspárról készült riportfilmet tekinthetik
meg.

◆◆◆

• Október 20-án, csütörtökön Színházláto-
gatás a József Attila Színházba különbusszal! 
Ron Aldridge: Csak kétszer vagyok fiatal
címû vígjátékára jegyek rendelhetôk: a 06
20 984 64 53-as számon. Utazás 460 Ft/fô.
Választható jegyárak: 1700, 2000, 2100 Ft.
Parádés szereposztás: Ullmann Mónika,
Esztergályos Cecilia, Bodrogi Gyula, Sztan-
kay István, s még sokan mások…

◆◆◆

• Október 29-én, szombaton Ôszi Túra.

Várunk mindenkit egy kellemes kirán-
dulásra. A túra útvonala: Tahi Parkoló-
Dömös (busszal) – a felújított Rám-sza-
kadék – Rám-hegy – vissza. A kirán-
dulás csapadékmentes idôben indul.

◆◆◆

Gyerekek, fiatalok!
Október 2-ai Extrém-túránk után újra
az erdôbe készülünk! Ezúttal - kedvezô
idôjárás esetén – október 15-én, szom-
baton Számháború lesz Tahitótfalu és
Dunabogdány csapatai között. Jelentke-
zés a 06 20 984 6453–as telefonszámon!

Info: Liebhardt András, 
mûvelôdésszervezô. Tel: 06 20 984 64 53. 

E-mail: liebhardt_a@yahoo.de

Programok októberben

Szeretettel hívunk téged és barátaid

2005. október 22-én tartandó

Gyereknapunkra!

Program: Sok játék, kézmûveskedés,
Bibliai történetek, éneklés, stb.
Helyszín: Tahitótfalui Népház
Kezdés: De. 9 óra
Szervezôk: Tahitótfalui Baptista Gyüle-
kezet

Gyereknapi meghívó
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Régi tótfalui fényképgyûjteményünk
felvételei között többször tekint ránk egy
szép, nagy barna szemû lány, késôbb fia-
talasszony. Az Adventi fotókiállítás után
tudtuk meg, hogy a fényképeken látható
személy Debreczeni Józsefné, született K.
Budai Julianna.

Az elsô személyes találkozásunkkor
ugyanazt az arcot, tekintetet láthattuk vi-
szont, mint a fényképeken, az idô szinte
semmit nem változtatott rajta. Szeretettel
invitált be bennünket Pacsirta utcai házuk-
ba, férje, Debreczeni József bácsi is hama-
rosan csatlakozott társaságunkhoz.

Az ismerkedés elején megtudtuk, hogy
Juliska néni Tótfaluban született, míg Józsi
bácsi Monostorról került községünkbe. Az
egykori K. Budai ház Tótfaluban, a mai
Ady Endre u. 11. szám alatt állt, a házat Ju-
liska néni nagyapja az 1800-as évek köze-
pe táján építette, feleségével Ferencz Klá-
rával. Háziasszonyunk anyai nagymamáját
Budai Zsuzsannának hívták. Édesapja, K.
Budai Sándor 1898-ban, édesanyja, Somo-
di Julianna 1900-ban született. A családi
név elôtti „K” betû a katona szóra utal.

Juliska néni édesapja, mivel a családnak
kevés földje volt, Pestre járt dolgozni a
„bôrösökhöz”. Bôrkereskedônél dolgozott
a Paulay utcában, mint talpszállító. Tót-
faluból többen is dolgoztak a kereskedés-
ben. Juliska néni Bugyella Istvánra, Kar-
nevál Istvánra és Sille Sándorra emlékszik.
Édesapja és a többi munkás a Ráday
utcában lakott albérlôként, hétvégére jöt-
tek haza. Édesanyja itthon a háztartást
vezette, de a család kis földjét is mûvelte.

Kisiskolásként a református gyülekezeti
terembe járt iskolába. Két osztály volt az
épületben, az egyikben elsôs, másodikos
és harmadikos tanulók, míg a másikban a
negyedik, ötödik, hatodik osztályosok ta-
nultak. Juliska néni számtanból jeleske-
dett, a tanító úr sokszor kiadta neki, hogy
a lányoknak a táblánál segítsen számtan-
ból. A fiúknak Molnár István segített. Jó

idôben az osztályok kijártak határnézôbe,
de sétáltak a Duna-parton is. Az iskolai fel-
szerelést zömében az iskolában szerezték
be, de vásároltak a boltban is füzeteket,
esetleg Vácról is pótolták a hiányzó iskolai
felszerelést. Juliska néni emlékezete sze-
rint a faluban élô pár cigány család gyer-
mekei kapták csak ingyen az iskolai felsze-
relést. Az iskolatáskák különbözôek vol-
tak. A gyerekek egy része „rendes” táskát
hordott, mások fonott táskával jártak isko-
lába, néhány gyereknek csak házilag ké-
szült „ruhatáskája” volt.

Iskola után „ki volt adva a parancs”, hogy
mit kell elvégezni az otthoni munkák közül.
A lányoknak a háztartási munkákban kellett
segíteni, Juliska néni már egész fiatalon ön-
állóan sütött kenyeret. Az állatok etetése
szintén az iskola utáni elfoglaltságok közé
tartozott. Természetesen mindezek mellett
az iskolába másnap felkészülten kellett
menni. Azért maradt idô, hogy a barátnôk
egymáshoz eljárjanak, és hímzéssel töltsék
el a maradék szabadidôt. Barátnôi voltak Fe-
rencz Julis, Bán Julianna és Szalai Erzsébet.

A Duna-parti libaôrzést Juliska néni is
megemlítette. Büszkén mondta, hogy két-
szer is átúszta a Dunát leánykorában. A
libák ôrzésének vidám emlékei mellett,
szomorú gyermek balesetekre is emlék-
szik gyermekkorából. Kovács András,
Zámbori Irma, Csereklye Juliska a Duna
áldozata lett. A gyermekek temetése fehér
koporsóban történt. A kis halottat fehérbe
öltöztették, a kislányok homlokát koszorú-
val övezték. Hat fiú és hat lány felváltva
vitte a koporsót utolsó útjára.

Leányköri tagként minden színielôadás-
ban szerepelt. Az egyik szerepében men-
nyasszonyt játszott, szereplôtársai közül Be-
csei Istvánt és Seres Sándort említette. Ô is
járt toll- és kukoricafosztásra, a háziak a
lányokat és asszonyokat fôtt kukoricával,
pattogatott kukoricával, süteménnyel kínál-
ták. A legények gyakran az ablak alatt har-
monikaszó mellett mulatták a fosztás estéit,
férfiak nem mehettek be a fosztókhoz.

15 éves korában elveszítette édesanyját.
Ettôl kezdve a háztartás, a ház körüli mun-
kák, a család kis földjének mûvelése és a
családnál lakó nagymama ápolása az ô
feladata lett.

1941-ben ment férjhez Ezekiel János-
hoz. Elsô házassága férje hôsi halálával ért
végett, ebbôl a házasságból egy gyermeke
született. 

Józsi bácsi és Juliska néni korábbról is-
merték már egymást, de akkor már Juliska
néninek két éve udvaroltak. Ezekiel János
halála után kereste meg újra Józsi bácsi
házassági ajánlattal. 1944-ben házasodtak

össze, házasságkötésük a faluban történt. 
Józsi bácsi szülei, Debreczeni János és

Vaczó Julianna Monostoron éltek. Amikor
szülei gazdaságának nagyságáról kérdeztük,
csak annyit mondott, hogy cséplôgépük
volt, 10-es gép. A II. világháborút, mint pán-
célos szolgálta végig, Tûzkereszt kitünte-
tést, Kis Bronz, Kis Ezüst és Nagy Ezüst ki-
tüntetést kapott. A háború után Pesten volt
postás, késôbb dolgozott a Gázgyárban és
Szentendrén, mint fûtô, legvégül a Nagy-
kertnél volt éjjeliôr. A kazánfûtô szakma
mellett a lakatos szakmát is kitanulta. Házas-
ságukból egy fiú született.

Juliska néni mindig a „földbe dolgo-
zott”. Mesélte, hogy a szülôk egy éves kor-
tól a gyerekeket kivitték magukkal a
földekre. Amíg a szülôk dolgoztak, a na-
gyobb gyerekek vigyáztak a kicsikre, a szü-
lôk munka közben oda-oda néztek.

1960-as években felújították a szülôhá-
zat, majd Tahiban, saját földjükön építettek
új házat. 1973-ban költöztek át új ottho-
nukba. A 70-es évek elején még földek vet-
ték körül az új házat, távolabb voltak csak
szomszédok, Nagy Józsefék és Sztankóék.

A beszélgetés végén Juliska néni megmu-
tatta hímzéseit és a családi képek is elôke-
rültek. Az utolsó fénykép az idôs házaspár
60. házassági évfordulóján készült.

Üzenetük az utókornak: „Szeretetben,
békességben éljenek, legyen munka, de
a legfontosabb a szeretet.”

A házaspárról készült beszélgetés film-
vetítésére minden érdeklôdôt szeretettel
várunk, a vetítés október 14-én (péntek)
19 órai kezdettel lesz a Népházban. 

Köszönjük a beszélgetést, kívánunk
mindkettôjüknek jó egészséget. 

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Hagyo-
mányôrzô Kör köszönettel tartozik  Cse-
reklye Istvánné, Budai Mihályné, Hártó
Istvánné, Gábris Magdolna nagylelkû tárgyi
felajánlásaiért, amellyel a leendô faluház
gyûjteményéhez hozzájárultak. Továbbra
is szívesen fogadunk felajánlásokat..

Köszönetnyílvánítás

Régen...

...és ma
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Október végén emlékezünk meg elhunyt
szeretteinkrôl. Úgy gondoltuk, hogy eb-
ben a hónapban nem a Násznagy könyv
következô versét közöljük, hanem az em-
lékezésre való tekintettel, Kecskés Mihály
1904-ben írt, két címmel ellátott, Vigasz-
talások könyve, Halottas könyv verses
füzetébôl választunk egy alkalomhoz illô
verset.

Debreczeni Lajos bácsitól és feleségétôl,
valamint Czája Mátyástól az íróra vonat-
kozó alábbi életrajzi adatokat tudtuk meg.
Kecskés Mihály fegyôrként dolgozott.
Presbiteri szolgálatot látott el, szép hangja
a templom elôénekesévé avatta. Gyakran
hívták a halottas házhoz az esti siratáshoz
énekelni. Utolsó lakhelye a mai Béke út
12. szám alatt volt, a református temetô-
ben nyugszik. 

A ránk maradt hosszúkás alakú könyve
halottakat búcsúztató verseket tartalmaz.
A verseket az elhunyt életkorára, nemére,
családi állapotára, társadalmi helyzetére,
halálának okát figyelembe véve írta.
Néhány versét a temetési szertartás rítu-
saihoz igazította. A versek elôtt mindig
jelzi az író az odaillô zsoltár énekét, vagy
csak annyit írt a versek elé, hogy a „maga
nótájára”. Utóbbiak esetében lekottázta a
dallamot és az ének szövegét aláírta. Az

írások és a kottázások külalakjai mintasze-
rûek, jól áttekinthetôek.

A verset az eredeti formájában közöljük.

65 dik Ének Úti Ének Nóta 61 Dicséret

1. Életemnek legszebb idejében
Megyek ki a gyászos temetôben
Mert itt nincsen állandó lakásom
A mennyekben lesz fogadtatásom 

2. Oda megyek honnét testem vettem
Földböl lettem most azzá kell lennem
Nem rongálja semmi a testemet
A Jézus magához hív engemet

3. Nem sokáig tartott itt életem
De tudom a Jézus van már velem
Ô vezérlé eztán is sorsomat
Néki ajánlottam fel magamat

4. Kevés ideig éltem e földön
Azért hát itt senki ne örüljön
Egy élô halandó sem tudhatja
Mikor jô el utolsó órája

5. Ne harczolj hát itten te halandó

Tudd meg ez életed nem állandó
Ha e napot eltöltheted is vígan
Holnap lehet hogy nyugszol a sírban

6. Ne bizz halandó e földiekben
Reményed nem soká tart ezekben
Mert ha hivat az úrnak angyala
Készen légy arra a hosszú útra

7. Ott nincs harag csak elenyészés
A halottaknak a megpihenés
Haragodat hagyd el mindenkorra
Nem tudhatod kivel kerülsz egy sírba

8. Legyünk tehát mindenkor testvérek
Mert nem tudjuk mikor jön a végzet
A mely elszólít innen bennünket
S örömmel hagyjuk itt mindenünket

9. Elhagyja itt mindenki vagyonát
A sír megemészti egész tagját
Ne gyüjtsön hát senki földi kincset
A sírba nem viheti ezeket

10. Inkább gyüjtsünk a mi elnem múlik
Mik lelkünket mennyekbe kisérik
Hogyha ottan kerülsz számadásra
Sorozzanak igazak sorába

11. Ki értünk már e gyász temetôbe
A holtaknak temetô kertjébe
Tekints halandó a sír hantokra
Ott pihennek sokan már a sírba

12. A sok fely fa az mind azt mutatja
Sok ember az álmát itt alussza
De majd egy kor az úrnak szavára
Felpattan minden sírnak zára

13. Mi elôtt hát a síromhoz érek
Uram Jézus téged arra kérlek
Ha a testem beteszik a sírba
A lelkemet vidd a mennyországba  

Vigasztalások
könyve

Lassan hagyományos Adventi kiállítás-soro-
zat részeként folytatni szeretnénk a hajdani
Tahitótfalu bemutatását.

2004. Adventjén régi tahitótfaluiak fény-
képeit állítottuk ki, idén augusztus 20-án az
egykori konyha és a hozzátartozó varrásokat
mutattuk be. Az idei Adventi kiállítás hagyo-
mányôrzô kiállításán egy hagyományos tahi-
tótfalui szobát, annak berendezési, dísztár-
gyait szeretnénk kiállítani.

Kérünk mindenkit, aki a kiállításhoz régi
bútorokat, párnahuzatokat, ágyterítôket,

nagyméretû családi fényképeket, szentképe-
ket, olajnyomatos képeket, szobai asztalterí-
tôket és mindazon egyéb tárgyakat, amelyek a
kiállítás témájához kapcsolódhatnak, kölcsö-
nözze a kiállítás idejére. A felajánlott tárgyak-
ról, mint eddig minden alkalommal, átvételi
papírt készítünk, a tárgyak oda-vissza szál-
lítását az Önkormányzattal együtt vállaljuk.

Telefonszámunk: 385-967, de a személyes
megkeresést is megköszönjük.

Segítségüket elôre is köszönjük, bízunk
benne, hogy színvonalas kiállításon mutathat-
juk be a megôrzött régi tárgyaikat.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Felhívás

Szeretnénk Önöket örömmel tájékoztat-
ni, hogy a „Tisztelet a tahitótfalui asszo-
nyoknak” címû kiállításon a faluház részére
adományaikból 22 110 Ft és az igényesen
összeállitott könyvekbôl 104 000 Ft jött
össze szeptember 15-ig. Az üzletekben to-
vábbra is kapható a könyvecske és az ezu-
tán megvett könyvvel a vevô továbbra is a
faluházat támogatja.

Köszönjük!

Kedves lakosok! 
Színes volt, látványos volt, sokan voltunk!
Egyszóval talán az idei Szüreti felvonulás és

mûsor sikerült a legjobban. A lovaskocsikkal felvo-
nulók, a Zablakert lovasai, a Zöld Sziget tánccso-
port, a 10 és 7 fôs fúvószenekar, a mazsorett-cso-
port, Rikker Ferenc bábos és a klubbunk asszo-
nyainak szereplése tette színessé, az Önkormány-
zat, az Iskola és Koreny András segítségével vált
minden lehetôvé. Köszönöm a támogatást min-
denkinek a klubunk és a magam nevében!

Katonáné Nyírô Ágnes

A Nyugdíjas Klub köszönete!

Budapesti Ifjúsági Reintegrációs 
Segítô projekt

HA elmúltál 16, de nem vagy még 26 éves
• nem dolgozol,
• nem jársz iskolába
AKKOR TÉGED VÁRUNK!
• a munkakeresésben,
• a tanulási lehetôségek kiválasztásában,
• problémáid megoldásában,
• vagy csak társaságra vágysz,
AKKOR TÉGED VÁRUNK!
HA • jól akarod érezni magad,
• unod a semmittevést,
• szívesen kipróbálnál új dolgokat,
• szívesen megismernél új arcokat,
AKKOR TÉGED VÁRUNK!
HA BEJÖSSZ, RENDBE JÖSSZ!

Vargabetû Klub-Mûhely Egyesület, 
BIRS projekt

1033 Budapest, Kaszásdûlô u. 5-7.
Tel/Fax: 454-0800

Nyitva tartás: hétfôtôl péntekig 9-19 óráig

Szentendre Kistérségi Iroda
Dunakorzó 18.

Elérhetôség, nyitva tartás: szerda 8-12 óráig
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Az elôzô számban tett ígéretemhez hí-
ven szeretném néhány cikkben az anyatej-
re, a szoptatás fontosságára felhívni a fi-
gyelmét nem csak a mamáknak, hanem az
édesapáknak, nagymamáknak is, hiszen
rajtuk is sok múlik, hogy egy leendô édes-
anya megkapja a támogatást, az önbizal-
mát növeljék és sikerrel szoptathassa gyer-
mekét. 

A szoptatás kérdése nem csak az édes-
anyákat, hanem az egész társadalmat érin-
ti, hisz kevesebb a betegség, kevesebb a
kiadás, kevesebb a szemét, ha minél több
babát szoptatnak.

Egy adat erre vonatkozóan: 2003. évben
az OEP tápszertámogatásra 2 milliárd fo-
rintot költött, anyatejellátásra viszont csak
276,4 millió forintot. Ebben nincs benne a
recept nélkül vásárolt tápszer és a követi
tápszerek. Ez a szám sajnos 2004-ben sem
csökkent.

A Magyar Szoptatásért Egyesület felmé-
rései alapján évi 1 700 000 Ft kezdô táp-
szer fogy el a mindössze évi alig 90 000
szülés  mellett. A tény az, hogy sokkal
több baba kap tápszert anyatej helyett,
mint amennyi valóban rászorul.

Mind az itt leírtak, mind a helyi szopta-
tós csoportban elhangzottak a legújabb
tudományos vizsgálatokon és a legkorsze-
rûbb ismereteken alapulnak.

Források: WHO (Egészségügyi Világ-
szervezet), UNICEF (az ENSZ Gyermek-
alapja), La Leche Liga, Szoptatásért Magyar
Egyesület.

Az anyatej egy olyan anyag, amit gyak-
ran fehér vérnek neveznek, hiszen a vér-
hez hasonló élô sejteket tartalmaz. Össze-
tételében és mennyiségében folyamatosan
alkalmazkodik a gyermek igényeihez és a
növekedésével összhangban változik az
összetétele.

Születéskor, amikor a babák a legvédte-
lenebbek, akkor a mell kolosztrumot,
vagyis elôtejet termel, ami speciális fehér-
jebevonattal látja el az újszülött beleit az
elsô szoptatások alkalmával és így megvé-
di ôt a fertôzésektôl és az allergén anya-
goktól.

Ez az elôtej késôbb érett tejjé alakul,
ami a szoptatás elején magas laktóztar-
talmával a baba szomját, az utótejjel, ami
zsírban gazdag, a baba éhségét csillapítja.
Ezért nem kell a szoptatott babának mást
is adni.

Az anyatej elônyei a baba szempont-
jából: véd a fertôzések ellen, soha nem
vált ki allergiás reakciót, kevesebb az esé-
lye az allergia (pl.: asztma, ekcéma)
kialakulásának, a felnôttkori elhízásnak, a

diabétesznek, az agy és az idegrendszer
fejlôdésében nagy szerepe van, csökkenti
a jövôbeni betegségekre a hajlamot, a
szopás segíti a fogak, az állkapocs és a tisz-
ta beszéd fejlôdését, antitesteket tartalmaz
azokkal a betegségekkel szemben, aminek
az anya ki volt téve (ezért lehet és kell is
szoptatni, ha az anya lázas beteg, vagy in-
fluenzás), könnyen emészthetô, nincs
székrekedés, kevésbé kapja el a felsôlégúti
betegségeket, illetve ezek gyorsabb lefo-
lyásúak nála stb.

Az anyatej elônyei a mama szem-
pontjából: csökken a mellrák esélye, idô
és fáradtság takarékos (nem kell a cumis-
üveggel veszôdni, fôleg éjjel), pénztaka-
rékos (nem kell cumi, cumisüveg, sterili-
záló, a tápszer áráról nem is beszélve),
erôsíti az anya-gyermek kapcsolatot, köny-
nyebb a nyûgös, beteg baba gondozása,
kellemes érzés a nyugtató hormonok (pro-
lactin) miatt, késlelteti a termékenység
visszatérésének idôpontját (fôleg, amíg
éjjel is szoptat), csökkenti a csontritkulás
kockázatát, stb.

Szinte felsorolni is nehéz az anyatej
elônyeit, de beszélhetünk-e valaminek az
elônyérôl, aminek nincs semmilyen hátrá-
nya? A tápszerekkel ellentétben, melyek-
nek sajnos sok hátrányuk van, ezért csak a
végsô esetben szabad(na) hozzájuk nyúl-
ni. Többek között gyakran váltanak ki al-
lergiás reakciót, az összetételük mindig
ugyanolyan, nem úgy, mint az anyatejé,
amely minden babának személyreszólóan
„készül”. Nagyon drágák és nem egyszer
elôfordult, hogy ólmot, mûanyagreszelé-
ket találtak bennük. 

Legközelebb arról lesz szó, hogy med-
dig és hogyan szoptassunk.

Kovácsné Tóth Evelyn 
06-20-383-6519

szoptatós baba-mama csoport –
Tahitótfalu, Anya és Gyermekvédelmi

Tanácsadó

◆◆◆

legközelebbi alkalom: 
október 13. délelôtt 10.00. 
Téma: Otthon az újszülöttel
Csoport info minden hónapban: 
evey@citromail.hu
www.szoptatasportal.hu
www.szoptatasert.hu
Kismama magazin: Kismama notesz

Az anyatejrôl I.
– Az anyatej jelentôsége Remélem nem veszi tolakodásnak,

hogy így, levélben szólítom meg. Ta-
lán a régi ismeretségünk bátorított
fel e sorok megírására. Hiszen már
hetedik éve találkozunk rendszere-
sen, csütörtökönként a Baba-Mama
Körben, a református lelkészi hivatal
üvegezett verandáján. Emlékszem
hány meg hány gyerek, anyuka, de
még apuka is megfordult már ott.
Megosztottuk egymással örömünket,
bánatunkat. Tanácsot adtunk és kap-
tunk. Igazi kis közösség kovácsoló-
dott össze. A gyerekek egy idô után
sajnos kinôtték a „baba” korosztályt,
elmentek óvodába. De jöttek mindig
újak, és az anyukák meg néha marad-
tak (a következô gyermekkel). A mi
családunk már lassan végleg kinövi
ezt a közösséget, de jó látni, hogy
van utánpótlás, van kinek átadni a
„stafétabotot”. Ez a stafétabot, vagy
inkább nevezzük „mankónak”, tá-
masznak vagy talán a legtalálóbban
útmutatónak azt mutatja meg, hogy
hogyan legyünk jó anyák. Hogyan
neveljük hitben gyermekeinket, ho-
gyan merítsünk erôt a hétköznapok
nehézségei közt. Hogyan tanítsuk ô-
ket a szépre, a jóra, és miként vála-
szoljunk bölcsen a feltett kérdéseik-
re. Ezekben a dolgokban sokszor for-
dultunk szakirodalomhoz, a Bibliá-
hoz, és persze egymás tapasztalatait
is szívesen meghallgattuk. Éppen
mostanában beszélgettünk arról a
baba-mama körben, hogy nem csak a
modern orvostudomány vívmányait
kell megismernünk (néha azok is
csak rémisztgetnek), és nem csak az-
zal teszünk jót gyermekünknek, ha
megfelelôen tápláljuk. A lelki táplá-
lékra ugyanúgy szüksége van, de még
az édesanyjának is! És arra is rájöt-
tünk, hogy a lelki köldökzsinór, mely
szoros kötelék marad az édesanya és
kisgyermeke közt, oda-vissza mûkö-
dik. Mindketten hatással vannak a
másikra, és az édesanya is tud tanulni
gyermekétôl, ha kellôen figyel rá. 

Hogy miért írtam múlt idôben e
sorokat?! Fogalmam sincs, hiszen a
Baba-mama kör most és a jövôben is
várja az érdeklôdô (vagy csak tár-
saságra vágyó) anyukákat, kisma-
mákat és kisbabákat!

Szóval, Kedves Magdi néni! To-
vábbi jó egészséget, és sok-sok babát
és mamát kívánok a csütörtöki össze-
jövetelekre. Tisztelettel: Szabó Judit

u.i.: Találkozunk csütörtökön 10
órakor, a felújított református lel-
készhivatal üvegezett verandáján!

Kedves Magdi néni!
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Személy és vagyonôr 
tanfolyam indul Tahitótfaluban a

Népházban, október végén
46 000 Ft-ért.

Érdeklôdni: 06-70/312 2699
TESTÔRMESTER  Kft
Ny.T.Sz.: 08-0161-04

Örömmel értesítem kedves vásárlóimat, hogy 2005. október 1-tôl divatáru
üzletem választékát

BÉBI ÉS GYERMEKRUHÁZATI
termékekkel bôvítem, melyet a szomszédos üzletben, 

a Tahitótfalu, Béke u. 12. sz. alatt nyitom meg.

Várom kedves régi és új vásárlóimat! 
WEST Divatáru, Puppánné Rácz Julianna

Bakterház
kisvendéglôbe 

(2022 Tahitótfalu,

Szentendrei út 71.)

pizzafutárt 
keresek.

telefon:
06 26 385 777

ÔSZI RUHABÖRZE!

Ki tudja meddig tart még a vénasszo-
nyok nyara!? Fel kell készülni a télre. A
nyári ruhákat el kell rakni, és a téli meleg
holmikat elô kell venni. Mint minden
évben, most is biztosan akad olyan darab
amire már nincs szükség, feleslegessé vált.
Azt hozza el a ruhabörzére, hátha másnak
pont az kellene. Mindegy, hogy felnôtt,
gyerek vagy csecsemô ruházat, esetleg
könyv, játék, használati eszköz. Itt lehet
árulni, vásárolni, csereberélni, ajándékba
adni.

2005. október 15.-én (szombaton)
1400–1700 óra között

a Tahitótfalu, Bajcsy Zsilinszky utcai
NÉPHÁZban RUHABÖRZE lesz.

Várunk minden érdeklôdôt, sok szere-
tettel.

Természetesen, szokásunkhoz híven,
szívesen fogadjuk a karitatív ruha- ill.
játékadományokat is. Ha felesleges, de jó
állapotban lévô játéka is van, azt is szí-
vesen fogadjuk. (Minden ruhabörze után
több zsák ruha jut el a szentendrei Vörös-
kereszthez, amit mindig szívesen fogad-
nak.)

Szabó Judit
szervezô

Értesítés kéményseprésrôl

A kötelezô kéményseprô-ipari közszol-
gáltatás körébe tartozó feladatokat – Tahi-
tótfalu Község Önkormányzatának közi-
gazgatási határain belül – 2005. október
19. és november 11. között Vállalatunk
megbízásából a Komárom-Esztergom me-
gyei Kéményseprô és Tüzeléstechnikai Kft.
(KOMTÜZ Kft.) dolgozói látják el, vala-
mint díjat szednek. A dolgozók megbízóle-
véllel rendelkeznek.

Hegedûs Ferenc fômérnök
Pest Megyei Kéményseprô és

Tüzeléstechnikai Kft.

Örömmel tudatjuk, hogy a 2005-2006-os
tanévtôl a logopédiai és fejlesztôi felada-
tokat az általános iskolában és az óvodák-
ban egyaránt fôállású logopédusok látják el.

A változást a logopédiai ellátás iránti
jogos igények megnövekedése indokolta.
A három intézményben dolgozó egyetlen
logopédus a túlterheltség miatt csak
részben tudott megfelelni az egyre gyara-
podó igényeknek. Az óvodákban egy-két
kivételtôl eltekintve csak a nagycsoportos
gyerekek ellátására volt lehetôség. Az
iskolában az elsô és második osztályokból
kerültek felvételre a beszédhibás és disz-
lexia veszélyeztetett tanulók. Ebbôl
adódóan sok gyerek maradt ellátatlan.

Ettôl a tanévtôl kezdve az óvodákban
Papp Lídia dolgozik a megelôzésre helyez-
ve a hangsúlyt, az iskolában pedig dr. Kál-
mán József Mátyásné látja el a logopédiai
és fejlesztôi feladatokat.

Közös elképzelésünk szerint biztosítani
tudjuk a gyerekek problémájának pon-
tosabb, alaposabb diagnosztizálását, ami a
fejlesztô munka alapját képezi. Szükség
esetén – a gyermek érdekeit szem elôtt
tartva – tanácskozunk szakorvosokkal, a
Nevelési Tanácsadó és a Szakértôi Bizott-
ság szakembereivel. Ehhez kérjük a szülôk
megértô támogatását, együttmûködését.

2006 ôszétôl az óvodákban is a részlete-
sebb logopédiai és tanulási veszélyez-
tetettségi szûrôvizsgálat valósul meg. Fo-
lyamatosan sor kerül a középsô csoportos
gyerekek felvételére is. Ez rendkívül
fontos, mert a korábban kezdett terápia
nagyobb eredményességet biztosít. Min-
den nagycsoportos rászoruló gyerek
ellátását igyekszünk helyben megoldani.

Az iskolában szeptember 1-jétôl – a taní-
tók jelzései alapján – folynak a vizsgálatok
a 2.,3.,4., osztályokban. Szeretném pon-
tosan tudni, hogy hány tanulónak van
szüksége logopédiai, és/vagy fejlesztô
terápiára. A tanítónôk által kért vizsgála-
tok indokoltnak bizonyultak. Az elsô osz-
tályosok szûrése – beszéd, tanulási nehéz-
ség/zavar veszélyeztetettség szempon-
tjából – folyamatosan történik. Elsôsorban
az alsó tagozatos tanulók ellátása oldható
meg, tanácsadás, kis csoportos foglalkozás
keretében.

Az együttmûködést, a tennivalók közös
meghatározásával folytatjuk, biztosítva
evvel az egymásra épülô és folyamatos
munkát. A település logopédiai, fejlesztôi
ellátását szakterületünkhöz kapcsolódó új
elméleti és gyakorlati ismeretek, módsze-
rek megismerésével, megbeszélésével
igyekszünk egységessé tenni.

Papp Lídia és 
dr. Kálmán József Mátyásné

logopédusok

Változás a logopédiai
ellátásban
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY
SZERELVÉNY SZAKÜZLET
ahol szaktanácsadással, tervezéssel,
kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

Tahi, Visegrádi út 52.
Tel: 06-26/585-163, 06-30/4306-533

Nyitva tartás: 
hétfô-péntek: 700–1700-ig, 

szombat: 830–1200-ig

Egyedülálló szolgáltatásaink:
ÁRUKIADÁSI ÜGYELET: 

este 1900-ig (tel: 06-30/4306-533)

Tájékozódjon, mennyi az anyagköltsége
az Ön által elképzelt felújításnak, illetve 

újonnan építésnek!

Kész házakhoz kérhet CO-veszélyességi
felülvizsgálatot!

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!

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

VASTELEP
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Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
GÁZ, VÍZ, FÛTÉS, SZERELVÉNYBOLT

Tahitótfalu, (bent a szigeten) Szabadság út 15., Kék Duna
Szövetkezet udvarán (Váci rév felé)

HÍVJON: telefon, fax: 26-386-721, 06-30-9515-484
Nyitva tartás: h-p.: 730-1700, szo.: 730-1200

Ízelítôül AKCIÓS készülék árainkból:

Vaillant PRO kéményes kombi 24 kw 163.000 Ft

Vaillant PRO turbó kombi 24 kw 203.000 Ft

Baxi Main kombi turbós 24 kw 138.000 Ft

Baxi ECO kombi kéményes 24 kw 169.000 Ft

Baxi ECO kombi turbós 24 kw 200.900 Ft

Baxi Luna kombi kéményes 24 kw 197.000 Ft

Baxi Luna kombi turbós 31 kw 206.000 Ft

Baxi Novula 601 tárolóval turbós 28 kw 278.000 Ft

Baxi Primeht 28 kw fûtô kondenzációs 315.000 Ft

Ferroli Domicompact 24 kw turbó kombi 148.000 Ft

Termomax 29 kw PAB ECO 100 l tárolóval 296.000 Ft

Termomax 24 kw PAB ECO 100 l tárolóval 286.000 Ft

Junkers EUROLINE 24 kw turbós kombi 198.000 Ft

Radel radiátor listaár -19%!

Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!

Radel radiátor 1,25 lemezvastagság két rétegben kívül-belül festett!

12 év garanciával!

Dunaferr radiátorok

IIrriisszz sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,, SSzzeenntteennddrreeii úútt 11.. 

TTeelleeffoonn:: 0066 3300 558822 55881133

SSzzééppüülljj vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

-- áállllóó--ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm
-- ssvvééddmmaasssszzáázzss
-- iinnffrraasszzaauunnaa

-- tthhaaii mmaasssszzáázzss
-- ttaallppmmaasssszzáázzss
-- rreefflleexxoollóóggiiaa

••
22 iinn 11 ffooddrráásszz aajjáánnllaattuunnkk!! 

HHoozzdd eell ppáárrooddaatt mmaaggaaddddaall!!
NNôôii hhaajjvváággááss áárraa aa fféérrjj 

hhaajjvváággáássáátt iiss mmaaggáábbaann ffooggllaalljjaa……
TTeelleeffoonn:: 7700//660077--99444466

••
SSzzééppssééggsszzaalloonnuunnkkbbaann kkoozzmmeettiikkuuss rréésszzéérree hheellyyiisséégg,,

mmûûkköörrmmööss rréésszzéérree mmuunnkkaaaasszzttaall bbéérreellhheettôô!!

NNyyiittvvaa:: hh--pp 990000--22000000 óórrááiigg 
sszzoo..:: 990000--11440000 óórrááiigg
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Apróhirdetések
Redônyök, reluxák, szúnyoghálók, napellenzôk, szalagfüggönyök, harmó-
nikaajtók gyártása, javítása, szerelése! Telefon: 06-30-261-6521

22 éves, szakképzett baby-sitter gyermekfelügyelet  vállal állandó vagy
alkalmi jelleggel Visegrádtól Szentendréig! Telefon: 06-30-446-1902

Eladó belterületi ingatlan!
Tahiban, családi ház építésére alkalmas, 613 m2-es telek, 30 m2-es hétvégi
házzal (kôépület) eladó. A házban víz, villany van, gáz és csatorna beköthetô.
Irányár: 9 millió Ft. Telefon 06-70-317-3947

Eladó!
Tahiban, Hosszúmezô 24. sz. alatti 3 szintes, panorámás gazdasági épüle-
temet eladom. 75,9 m2 alapterületû, 1607 m2-es telek gyümölcsössel. Víz,
gáz, villany van. Irányár 19 millió forint. Érdeklôdés telefonon: 06-70-219-
2829, Ubrankovics Jánosné
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TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Schindler

DUNAKANYAR  
INGATLANCENTRUM
Közvetítô és értékbecslô iroda

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás,
értékfelmérés és ingatlanforgalmi
tanácsadás!

� Az ingatlanok kiajánlását és helyszíni
bemutatását munkatársunk végzi. 
Teljes körû az ügyintézés! 

� Irodánk ügyvédje a Megbízóink részére
az adás-vételi szerzôdéseket költség-
mentesen elkészíti!   

� Házának, telkének eladását bízza szak-
emberre! Vevôinknek eladó házakat,
telkeket keresünk!

Leányfalu, Móricz Zsigmond (fô) út 125.
tel./fax: 06-26-381-431   Mobil: 06-20/ 9834-796

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Állatorvosi
SÜRGÔSSÉGI ÜGYELET 

Szentendrén és környékén

Hétköznap este 1900 órától reggel 700 óráig. 

Munkaszüneti és ünnepnapokon 
egész nap. 

Telefon: 06-30-6626-849

Kerttervezés • kertépítés 
• kertfenntartás

Családi házak, társasházak, irodaházak, ipari tele-
phelyek zöldfelületeinek tervezése és teljeskörû
kivitelezése • Zöldfelületek átalakítása, felújítása

Sziklakertek építése  • Kerti tavak kialakítása
Automata öntözôrendszer telepítése • Díszburkolatok

Tereprendezés és csapadékvíz elvezetés

RÉDAI ERIKA kertépítômérnök, ERA Consulting Bt.
2022 Tahitótfalu, Viola u. 46.  web: www.dunakanyar-kert.hu

tel.: 26/385-660, mobil: 30/3387-311

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Fûrészelt tölgy vágott 1 200,-Ft/q
Fûrészelt akác vágott 1 350,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Szabó Zoltán  20-9331-945, 
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Pol-
gármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai:
Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor, Szabados
Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 1500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig.  • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Szeptember… hajnali köd majd rekkenô
hôség, iskolakezdés, a régi társakkal való bol-
dog találkozás és az ismétlô dolgozatok izgal-
mas elegye festi színesre napjainkat, mint a
fákról lehulló ôszi falevelek vidám kavalkádja.

Alábbi írásunkban a gyerekek élmény-
darabkáiból adunk közre néhány mulatságos
epizódot. 

Helyszín: a kisoroszi kemping
Idô: 2005. szeptember l3. ( meleg és napos

és gondtalan)
Résztvevôk: 20 erôtôl duzzadó kisgyerek és

négy lelkes felnôtt
A kerékpártúra
Hosszú hernyó indult Tahitótfaluról Kis-

orosziba. A hernyó 44 lábból állt, amelyek egy
órán át tekerték a pedált. Legelöl Andi néni
tekert, a sor végén János bácsi haladt. Köztük
ment a húsz kisdiák. A tanár néni mondta
nekünk, hogy tekerjünk szépen egymás után,
de sajnos ez többnyire sehogy sem jött össze!

Visszafelé Tina elfáradt, és Niki vette át a
kormányt. Már majdnem beértünk a faluba,
amikor Viktor elkezdett szórakozni, és leesett
a pedálja... Flóra elesett… János bácsi bicikli-
je pedig defektet kapott…

A tengó, a foci és a kötélhúzás
Minden gyerek álma a szabadság, amikor

azt csinálhat, amit akar és akkor, amikor akar-
ja. A mi álmunk egy focipálya volt. El se tudjá-
tok képzelni, milyen nagy öröm volt, amikor
elkészült! Homokból, fából és vonalakból állt.
Az elsô Gólt Halász Márk lôtte szögletrôl, és
ez a gól kapufás gól lett. Majd meguntuk a
focit, és elôkaptuk a kötelet. Kötélhúzást ren-
deztünk. Fiúk a lányok ellen, Andi néni és
János bácsi. Na, találjátok ki, hogy ki gyôzött!
Hát persze hogy a lányok... Ja, bocs… a fiúk!!!
Szóval klassz volt.

A homokvár és a csatornarendszer
El sem hiszitek, hogy milyen nagy fába vág-

tuk a fejszénket! A parton talált romos várat
újjáépítettük. 

Elôször elkészítettük az alapot, és a közepé-
re helyeztük a várat, amit lépcsôvel és kagylók-
kal díszítettünk. Képzeljétek el, csináltunk
egy vizes árkot és egy víztározót. Majd köré
falat emeltünk. Volt rajta kapu is, ahonnan
csatornarendszer vezetett a Dunához.

Reméljük, hogy az arra járó turisták meg-
csodálják ezt a gyönyörû alkotást!

A bográcsos, gulyásleveses paprikás
krumpli uborkával

Amikor megérkeztünk Kisorosziba, már min-
den gyerek nyöszörgött, hogy azonnal éhen
hal. Szerencsére egy kis idô múlva láttuk, hogy
Tina apukája és anyukája egy hatalmas bográ-
csot hoznak. Nem is hinnétek, hogy amikor
elkészült, milyen ínycsiklandó volt az ennivaló!
Mindenki tolakodva állt sorba, hogy megkós-
tolja Erzsi néni fôztjét. Kivétel nélkül mind-
annyian díjaztuk az ebédet. A pecások tanácsát

követve a maradék ennivalót elúsztattuk a
folyóban. Reméljük, a halaknak is ízlett. 

Az a gyönyörû szürke iszap
A legtöbb ember számára az iszap egy un-

dorító, nyálas massza, amitôl igyekszik távol
tartani magát. De nem így a gyerekek! 

Elôször csak távolról néztük az iszapot,
majd egyre közelebbre és mélyebbre hatol-
tunk a Loch Ness-i szörny gyomrába. Csata
kezdôdött, és mindenki kapott a fejére iszap-
pakolást. Andi néni hiába kurjongatott, hogy
hagyjuk abba, mert mi nem hagytuk abba.
Inkább felfestettük a harci jeleket, csináltunk
egy iszapvárat és jöttek a lányok. Támadtak,
de mi erôsen védekeztünk. 

Végül Andi néni megelégelte a dolgot, és ki
kellett mennünk, hogy megszáradjunk.

A palackposta
Egy szép zöld üveget találtunk a vízparton,

és azon tanakodtunk, hogy mit kezdhetnénk
vele. Remek ötlet jutott az eszünkbe. Küld-
jünk egy levelet a palackban!!

Íme a levél:
Kedves Ismeretlen!
Utolsó kétségbeesésünkben írjuk ezt a

segélykérô levelet. Szegény hajótöröttek
vagyunk Grönland szigetén. Rettentô
hideg van, fagyott zuzmót eszünk
paradicsomszósszal. Borzasztó!!!

Ráadásul egész nap angol szavakat
kell magolnunk. FÚJ, FÚJ!!!!

HELP   SOS   HELP   SOS
A következô telefonszámon hívjatok:

06203823455
Pénzbeli adományokat is szívesen

fogadunk.
A szenvedô 5/a és az osztályfônök
Végül a nap poénja Szél Bencétôl (ebéd

közben beszélgetünk): Hát, tudjátok ez a
tápláléklánc. A nagy halak megeszik a kis hala-
kat. Az ember meg mindent megeszik.

Csúcsra járatva – avagy az 5/a nagyot biciklizett!

Jókívánság
Hármas ikrek születtek, 1987-ben köz-

ségünkben. Sipos Attila, Ádám, Mihály ok-
tóber 2-án ünnepelték 18. születésnap-
jukat, felnôttek lettek. Nagykorúként is
kívánunk minden olvasó nevében hosszú,
boldog életet mindhármuknak!

Csapatunk nem kezdett jól a bajnokság-
ban: augusztus végén két papírforma-vere-
ség jött be Pomáztól és Pilisvörösvártól.
Ezután azonban 3 mérkôzést nyertünk és
felkapaszkodtunk a középmezôny elejére.
A hónap utolsó mérkôzésén kikaptunk a
tavaly hajszál híján a megye I-be jutott Pilis-
szentivántól.
Tahitótfalu–Pomáz 1:2 Gól: Batári Cs. 
Vezettünk, de egy óriási kapushiba miatt
elúszott minden.
Pilisvörösvár–Tahitótfalu 8:2
Gól: Marton Z., Kwiah
Súlyos vereség, de ilyen különbség azért
nem volt, például 11-est hibáztunk, ziccere-
ket rontottunk és nem adták meg egy szabá-
lyos gólunkat.
Tahitótfalu–Dunakeszi Kinizsi 2:0
Gól: Batári Z.
Gyôzelem összeszorított fogakkal. Egész hé-
ten zrikáltam a társaságot a hatalmas zakó
miatt.
Verôce–Tahitótfalu 0:2 Gól: Kane Z.
Újoncrangadó volt egy remek Puzder
Jánossal a kapuban és a feltámadó Kanéval.
Tahitótfalu–Kartal 2:1 Gól: Kulcsár R.,
Kwiah
Újabb újoncverés, ha nehezen is jött össze.
Tahitótfalu – Pilisszentiván 0:4
Ezen a nagy zakón nincs mit szégyellnünk:
ügyesen, bátran játszottunk a csoport egyik
bajnokesélyese ellen, a gólkülönbség erô-
sen túloz.

Látni kell, hogy a mezôny alsó fele elleni
mérkôzésekre kell koncentrálni, azoktól a
csapatoktól kell pontot, pontokat szerezni.
Jelenleg a 7. helyen állunk.

Úgy érzem az újonccsapattól 6 mérkô-
zésen az 50 %-os teljesítmény nem rossz.

Turóczi Csaba edzô

Focihírek

Tisztelt Bodor és Fia Kft.! Tisztelt Bodor
Ferenc ügyvezetô igazgató úr!

Engedjék meg, hogy ezúton is köszö-
netet mondjunk Önöknek a hatalmas se-
gítségért, amellyel sportegyesületünk mér-
kôzésekre való közlekedését támogatják.

Ifjúsági és felnôtt csapatunk ugyanis
nyolcszor kénytelen átkelni a Dunán egy
bajnoki évad során, amely számunkra na-
gyon nagy terhet jelentene.

Köszönjük!
a Tahitótfalu KSE Vezetôsége

◆ ◆ ◆


