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Elôállítás költsége: 93 Ft

Új Év – Várakozások…
Mindenekelôtt községünk valamennyi
polgárának egészségben gazdag, békés,
szerencsés új évet kívánok az Önkormányzat nevében! S, hogy ilyen év vár-e
ránk? Nos félek tôle, hogy nem!
Az egészség a legfontosabb, melyre mi
magunk tudunk a leginkább vigyázni. Sajnos leggyakrabban akkor, amikor már megbetegedtünk. Az azonban biztos, hogy az
egészségügyi ellátás feltételei az újévben
javulnak. Hiszen rövid idôn belül átadásra
kerül az új „Orvosi Ügyelet”, amely jobb
körülmények között látja el a sürgôs eseteket éjjel és hétvégén. Szerepel még a tervek között a gyermekorvosi rendelô új helyen történô kialakítása, s ezzel a gyermekellátás – gyermekorvosi és védônôi szolgálat – egy helyre kerülne a Hôsök terén.
Lássuk a békességet az Újévben! Egy olyan
évben, amikor két választás is vár ránk? Ez
nem sok jóval kecsegtet! Egymásnak feszülnek majd a politikai erôk, újabb árkot ásva
családok, rokonok, ismerôsök barátok, szomszédok közé. Vélt vagy valós szövetségek
alakulnak ki… A helyi választás pedig biztos
változást hoz, hiszen a lakosságszámunk
meghaladta az 5 000 fôt! Ezért az eddigi 11
képviselô helyett 13-at fogunk választani…
Ha több képviselô lesz, több feladatot is fognak tudni ellátni, hiszen egyre több is az elvárás az önkormányzattal szemben… Mindenki szeretné, ha „belvárosi” körülmények
között élhetne (aszfaltos út, parkolók, hótolás,
síkosságmentesítés, buszmegállók, zebrák,
járdák…) az intézményekrôl nem is beszélve!
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Nos, azt gondolom az elvárások jogosak,
nemcsak Európa felé haladva! Errôl jut
eszembe: lassan haladunk Európa felé, mint
amilyen óvatosan közeledik az adófizetési
mérték és fegyelem is az európaihoz. Sokan
Budapesthez is hasonlítanak bennünket, de
csak a már említett belvárosi körülményeket tekintve, a zöldövezeti Budapest kátyús,
poros utcáit senki sem emlegeti, mint
ahogy az adómértékét sem…
A követelésekkel szemben, vagyis inkább
helyett szerencsére sokan saját és a közösség érdekében tesznek is azért, hogy élhetôbb legyen községünk. Egyre többen
jelzik az összefogást útépítés ügyben, melyhez az önkormányzat 2006-ban próbál forrásokat teremteni, pl. kedvezményes hitelbôl. A közvilágítás bôvítéséhez is biztosít
támogatást az önkormányzat és fedezi a
mûködési költségeket…
Az Újév kapcsán a szerencsérôl nem szóltam még! Nem szóltam, mert szokás mondani, hogy a szerencse vak.
Így hát csak abban ne bízzunk, de azért
kívánjunk egymásnak szerencsét mindenhez 2006-ra!
Pár szót inkább a türelemrôl, amely egyre
kevésbé jellemez bennünket… Mindenki
rohan, mindenki azonnal szeretne mindent,
a „másságot” senki nem fogadja el… Pedig
nagyon fontos lenne a türelem és az összetartás. Közösen többre megyünk, közösen
többet érünk… Csak a közös jövô
felelôssége jelent jogot és persze kötelességet is…
Tóth János jegyzô

A tartalomból:
Öröm és remény
2006-ban tervezett
programok
Önkormányzati hírek
APEH tájékoztató
Kalendárium
Nyílvesszô
Tahitótfalusi Lovas Sport
Egylet
A múlt nyomában...
Advent Tahitótfalun

2.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
6.
8.

„Adjon Isten ifjuságot,
Szabadságot, boldogságot,
Egészséget, pénzt és hitet,
Szerelmet, hírt mindenkinek”
Ady Endre

Boldog, sikerekben gazdag új évet kíván
minden kedves olvasónak az önkormányzat
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Öröm és remény…
I. A kezdet kezdetén vagyunk, látod.
Mintha mindenek elôtte. Ezer
és egy álom mögöttünk és
semmi tett.
II. Elképzelni sem tudok üdvözítôbbet,
mint ezt az egy tudást:
hogy kezdôknek kell lennünk.
Valakinek, aki az elsô szót írja egy
évszázados gondolatjel után.
Rilke versének részletével nyitjuk meg újévi
gondolatainkat.
Egész életünket felfoghatjuk úgy, mint állandó, ismétlôdô elkezdése és befejezése valaminek. Mindennap nekiveselkedünk az elôttünk álló napnak és estig megpróbálunk dolgaink végére járni.
És ugyanez vonatkozik heteinkre, hónapjainkra, éveinkre, mindenféle idôbeosztásunkra.

És sokszor szomorúan, elégedetlenül veszszük tudomásul, hogy amit elkezdtünk nem
tudtuk befejezni.
Az új év kezdete hagyományosan a nagy
elhatározások, fogadkozások ideje.
A kérdés az, vajon csak a magam erôire
támaszkodom-e az újrakezdésnél, vagy másra
is számítok? És ki az a valaki?
„Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok
és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket.”
Így szólít meg és ajánlja fel segítségét az, aki
az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég.
Ô érkezett el hozzánk karácsonykor, és szeretné végig kísérni életünket, hogy kiegészüljön
bennünk ami kezdetleges és befejezetlen.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok békés,
boldog újesztendôt minden kedves tahitótfalusi polgárnak.
Tahitótfalu, 2005. december 19.
Vénusz Gellért plébános

2006-ban tervezett programok
Január 12. – Tûzgyújtás – hagyományos
megemlékezés a Doni-katasztrófa áldozatairól

a Pihenôparkban – Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány

Február 4. – Farsangi Bál – Tahitótfalu
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub

Július 24-28. – Awana-napok – A Baptista
Egyház szervezésében. Gyermekfoglalkozások.

Február 25. – Farsangtemetés – Együtt
Gyermekeinkért Egyesület, Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány

Augusztus 20. – Nemzeti Ünnep
Augusztus 26-27. – Nyárbúcsúztató

Március – A Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola növendékeinek koncertje.
Március 15. (szerda) – Ünnepély az 1848as forradalom emlékére.
Március v. április – Tavasznyitó Bográcsozás – Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô
Egyesület (idôjárástól függôen)
Április 15. – Locsolóbál – Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô Egyesület
Május 1. – Majális, fogathajtó, díjugrató
verseny – Tahitótfalu Lovassport Egylet
Május 24. – Kihívás Napja – Tahitótfalu
Község Önkormányzata

Szeptember 2. – Íjász verseny – Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjászsport
Egyesület
Szeptember 16. – Park Buli – Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány
Szeptember 23. – Szüreti Felvonulás és
Bál – Tahitótfalui Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
Október 22. – Nemzeti Ünnep az 1956-os
forradalom emlékére.

Iskolánk a Móra Ferenc Könyvkiadótól
180 000 Ft értékû könyvet kapott karácsonyra a gyermekek megajándékozására.
◆◆◆
Elkészült a váci révi és a kisoroszi utat
összekötô mezôgazdasági út aszfaltozása.
◆◆◆
Ismét tûz pusztított a falunkban. Most
Király Gáborék Gábor Áron utcai lakása
égett le. Az önkormányzat 100 000 Ft segélyt adott a károsultaknak.
◆◆◆
Kedvezményes hitel – alacsony kamat,
hosszú futamidô – felvételérôl tárgyalt a
képviselô testület. A hitelt infrastruktúra
építésére, felújítására lehet fordítani. Idén
járt le a közvilágítás korszerûsítésére
igénybevett 5 éves hitel.
◆◆◆
Tahitótfalu Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Napköziotthonos óvoda
intézmény óvodavezetô állására.
Kinevezés: 2006. 07. 01-tôl 2011. 06. 30-ig
A pályázat benyújtási határideje: 2006. 02. 15.
A pályázat elbírálása: 2006. 04. 30.
Feltételek: felsôfokú (óvodapedagógus)
végzettség
5 év gyakorlat
erkölcsi bizonyítvány
ön- és szakmai életrajz
pedagógiai-vezetôi program
Juttatás: vezetôi pótlék 200 %
Érdeklôdni: Tóth János jegyzô 26/387-198
◆◆◆

December 2. – Mikulás-Bál – Tahitótfalui
Tömegsport és Szabadidô Egyesület
December 5. – Mikulás – Együtt Gyermekeinkért Egyesület

Június 3. – Pünkösdi Íjászverseny –
Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjászsport Egyesület

December 7. – Idôsek Napja – Az Önkormányzat köszönti a 70 év feletti polgárokat.

Június 9-11. – Eper Fesztivál – Tahitótfalu
Község Önkormányzata

December 9-17. – Adventi Hét – Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány

Július 8. – Halászléfôzô verseny – Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô Egyesület
(esônap 15-e)

December 28. – Dagober Kupa – Helyi és
meghívott focicsapatok vetélkedôje

Július-augusztus – Gyermekfoglalkozások

Önkormányzati Hírek

December 31. – Szilveszteri Bál - Tahitótfalui Lovassport Egylet

Tahitótfalu Község Önkormányzata pályázatot hirdet a „Pollack Mihály” Általános és Zeneiskola igazgatói állására.
Kinevezés: 2006. 07. 01-tôl 2011. 06. 30-ig
A pályázat benyújtási határideje: 2006. 02. 15.
A pályázat elbírálása: 2006. 04.30.
Feltételek: felsôfokú szakirányú
végzettség és szakképzettség
5 év gyakorlat
erkölcsi bizonyítvány
ön- és szakmai életrajz
pedagógiai-vezetôi program
Elôny: vezetôi gyakorlat
Juttatás: vezetôi pótlék 230%
Érdeklôdni: Tóth János jegyzô 26/387-198
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APEH Tájékoztató
az Ügyfélkapun keresztül történô elektronikus bevallást megelôzô regisztrációról,
amennyiben az ügyfél nem személyesen, hanem meghatalmazottján (pl. könyvelôjén)
keresztül kívánja benyújtani elektronikus bevallását.
Különbözô információk szerint több
meghatalmazott úgy adja be elektronikusan az adózók adóbevallását, hogy az
adózókkal regisztráltatják magukat az
okmányirodában, majd az adózó felhasználói nevével és jelszavával a meghatalmazott küldi el a bevallásokat.
Az állami adóhatóság által ajánlott regisztrációs eljárás menete a következô:
A meghatalmazott által történô elektronikus bevallás benyújtását két regisztrációnak kell megelôznie. Elôször a meghatalmazottnak (pl. könyvelônek) kell regisztráltatnia magát az okmányirodában, ahol
felhasználói azonosítót, valamint jelszót
kap. Ezt követôen az adóhatóságnál is regisztrálnia kell magát a meghatalmazott-

Dunakanyar
Takarékszövetkezet
Tahitótfalui Kirendeltsége

nak (pl. a könyvelônek), ahol a meghatalmazotti státuszát kell igazolnia. Ezt
követôen tud a meghatalmazott (pl. könyvelô) a saját (nem az adózó) felhasználói
azonosítójával a jelszavával az adózó
nevében elektronikus bevallást benyújtani, illetve ügyet intézni.
Ebbôl következôen, amennyiben az
adózó meghatalmazottat (pl. könyvelôt)
vesz igénybe elektronikus bevallásainak
elküldésére, az adózónak nem kell regisztráltatnia magát az okmányirodában!
Az állami adóhatóság felhívja a tisztelt
adózók figyelmét, hogy a okmányirodai
regisztráció során megkapott felhasználói
azonosítót és jelszót célszerû bizalmasan
kezelni, mivel az illetéktelen felhasználás-

ból eredô következményekért az adózó
lesz majd a felelôs.
Megjegyezzük, hogy az okmányirodában kapott felhasználói azonosítót és jelszót nem csak adóügyekben, hanem sok
egyéb közigazgatási hatósági eljárásban
(pl. útlevéligénylés, lakcímkártya, igénylés
stb.) is fel lehet használni, az igénybe
vehetô szolgáltatások köre pedig egyre
bôvül.
Mindezek miatt az állami adóhatóság
kockázatosnak tartja azt a gyakorlatot,
mely szerint az adózók a meghatalmazottaiknak (pl. könyvelôknek) a saját felhasználói azonosítójukat és jelszavukat átadják.
apeh

Kalendárium

Víg lakmározás, esti harangszó után kántálás, a csillag vagy a három király járása
következett.

Január Boldog asszony hava – Vízöntô hava
Kedves tahitótfalui lakosok!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy kirendeltségünk a régi helyen, de megújult,
megszépült formában
ATM szolgáltatással kibôvülten
(pénzkiadó automata)
(VISA, VISA ELEKTRON, MASTERCARD,
TELEFONKÁRTYA FELTÖLTÉS)
továbbra is várja régi és leendô ügyfeleit.
Sikerekben gazdag boldog új esztendôt
kívánnak
a kirendeltség dolgozói

Színház januárban
„Háztól – színházig!” csoportos színházlátogatás különbusszal január 24-én,
kedden a 19 órakor kezdôdô Egy hölgy a
maximból címû elôadásra a József Attila
Színházba. Jegyek, információ: Liebhardt
András, mûvelôdésszervezô. Tel: 06 20
984 64 53. E-mail: liebhardt_a@yahoo.de

Anyakönyvi hírek
Ebben az évben december hónapig született 27 fiú és 17 leány, összesen 44 gyermek.
Házasságot kötött 24 pár.
Az elmúlt idôszak halottja:
Rákos Gyuláné
61 éves Móricz Zs. u. 16.
Végh Mihály
74 éves Ifjúság út 3.
Barta István
64 éves Mátyás kir. u. 9.
Vaczó Sándorné 78 éves Szentendrei u. 25.
Szabó József
81 éves Szentendrei u. 127.

Január 20. Fábián és Sebestély napja
Január 1. Újév, kiskarácsony napja,
Jézus körülmetélésének ünnepe.
A régi rómaiak március 1-vel kezdték az
évet, azt az idôpontot Julius Ceasar január
1-re helyezte, a keresztény korban január
6-ra, a IV. században december 25-re tették át az Újév kezdetét. XIII. Gergely pápa
1582-es naptárreformja január 1-jét jelölte
ki a naptári év kezdetéül, az egyházi évet
viszont advent elsô napjától számítják. Ez
az oka az újévi szokások advent elsô napjától március 1-ig való szétterjedésének.
Újév reggelén Tordán bô áldást kívánva,
búzát szórnak a még alvókra. Göcsejen
napfelkeltekor piros almáról mosdanak.
Elterjedt szokás, hogy ilyenkor lencsét, babot fôznek: sok pénzük legyen. Újévkor
malacot jó (de még milyen jó!) enni, mert
az elôtúrja a szerencsét. Ahogy az újév
kezdetén viselkedik az ember, ami ekkor
történik vele, az jellemzi majd az egész
évet. Ezért igyekszik mindenki jóllakni,
vígan lenni. Ha férfi az elsô látogató,
szerencsés esztendô várható.
Január 6. Vízkereszt. Háromkirályok
napja
A farsang kezdete. Ahol van, mégegyszer meggyújtják a karácsonyfa gyertyáit,
szétosztják a megmaradt édességeket, a fát
tûzre teszik, csak egy ágacskát tûznek
belôle a szentkép mögé a gonosz ellen.

Szent Fábián a pestisesek, Szent Sebestyén a lövészek védôszentje. Az elsô tavaszkezdô nap; eddig lehet fát vágni, utolsó fertályán a holdnak, mert ekkortól ismét megindul a fákban az életnedv.
Január 21. Ágnes
Derült ideje jó termésre mutat. E napon
böjtölve, s némi egyéb babonaságok „elkövetése” után a lányok megálmodják
jövendôbelijüket.
Január 22. Vince
Olvadásos ideje jó bortermést mutat, a
szôlôsgazdák tehát nagyokat isznak, és dicsérik Szent Vincét. „Ha megcsordul
Vince, teli lesz a pince” – mondogatják
országszerte.
Január 25. Pál
Szent Pál apostol damaszkuszi úton való
megtérésének Pál fordulásának ünnepe. E
napon a tél ellenkezôjébe fordul. Pál tehát
jeget tör, vagy csinál. Tiszta ideje jó termést, hava, esôje drágaságot jósol. Szelével háborúságot, ködével döghalált jövendôl. E napon jósolnak az idôjárás alakulásáról a medve kijövetelérôl is.
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Nyilvesszô –
a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász
Sport Egyesület rovata
Szeretettel köszöntöm olvasóinkat.
Ismét eltelt egy év, s mi bekényszerültünk
fedett helyre, mert az idôjárás már nem
annyira kedvezô az íjászok számára, és
korán is sötétedik.
Egyesületünk életében mérföldkônek
számító közgyûlést tartottunk november
17-én, melyen a tagság meglehetôsen nagy
létszámban képviseltette magát. Mérföldkô, abban az értelemben mindenképp,
hogy úgy határozott a Közgyûlésünk,
2005. január 1-tôl a Magyar Íjász Szövetség
tagjai leszünk. Elhangoztak érvek és ellenérvek a MÍSZ tagság ürügyén, de mivel a
versenyzés csak úgy lehetséges a jövô
évtôl, ha a versenyzô a szövetség regisztrált tagja, így nem sok választás maradt.
Ehhez viszont az Egyesületnek kell belépnie az országos szövetségbe.
Szintén mérföldkônek mondható az a
döntésünk is, hogy 3D-állatalakos célok
vásárlásáról döntöttünk, melyekkel az egyre népszerûbb és egyre ismertebb versenyeinket kívánjuk lebonyolítani. Három
cég árajánlatát kértük be, melybôl egy a
kifogásolható minôsége miatt gyorsan
kihullott, s így a fennmaradó két ajánlat
közül kellet döntenünk. A határozat, melyet hoztunk, arról szólt, hogy fussunk

még egy kört, mert az egyik gyártó céljait
versenyekrôl már jól ismerjük, ôk egyébként magyarok, míg a másik, olasz cég
állatai szebbnek és tartósabbnak tûntek.
Nos nem soká kellett várni a döntéssel,
mert a magyar gyártó mikor megtudta,
hogy mennyi célt szeretnénk venni, jelentôs árkedvezményt adott, míg az olasz
célokról kiderült egy két apróság, melyek
az elsô körben kimaradtak, s ezek jelentôsen növelték volna az árat, illetve a célok
javíttatásának költségeit is jelentôsen
növelné a szállítási költség. Így azután elmondhatjuk magunkról, hogy 14 db kiváló minôségû ELEVEN 3D cél tulajdonosai
vagyunk.
A közgyûlésen tagfelvétel is történt
Aradi Tamás személyében.
A november sem telt el verseny nélkül,
ugyanis a T.A.K.I. SE-sek jól ismert pólója
feltûnt Lábatlanon a helyi szintén Aranyszarvas Íjász egyesület versenyén, ahol a
következô eredmények születtek: mini
kategóriában Papp Máté 2. hely (35 ponttal lôtt kevesebbet az elsônél), gyerek
kategória Papp Patrik 1. hely (11 ponttal
nyert), nôi tradicionális kategóriában Gaál
Sándorné 2. hely (44 pont hátrány), nôi

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet
Sokan kérdezik tôlem, hogy mivel etetem
lovaimat, mert télen is
fénylik a szôrük, jó a kondíciójuk? A válasz
egyszerû:
Napi két evôkanál növényi olaj csillogást
kölcsönöz a fénytelen szôrnek. Néhány
vitamin csak zsírban oldódik. Ugyanilyen
hasznos tulajdonság, hogy megköti a takarmányban levô port, mely a légutakat ingerli. Továbbá gyógyír az immunrendszer és a
belek számára, megelôzi a patairha gyulladást, és nyugtatja a hektikus állatok agyi
aktivitását.
A (csodaszer) szétárad a ló egész testében. Eljut egészen a szôrvégekig, és szinte
ugyanabban a formában, ahogyan a takarmányhoz lett keverve, megérkezik a

vékonybélbe, ahol a zsírsav molekula zsírsavvá bomlik, amely a faggyúmirigybe
kerülve simává és ragyogóvá varázsolja a ló
bôrét és szôrét. 0,3 liter olaj energia tartalma megegyezik egy kilogramm zabéval. A
szervezet a felvett zsiradékot közvetlenül
tudja elégetni, ami kíméli az izmok glikogénraktárát. A növényi olajok emészthetôsége 95%, míg az állati zsiradéké csak
62%. Megfelel a közönséges étolaj, mely
napraforgómagból, bogáncsból, vagy kukoricacsírából készül. A könnyû munkát
végzô hobbilovaknak napi két evôkanál
bôségesen elegendô. Fontos, hogy az olajhoz lassan kell hozzászoktatni a ló emésztôrendszerét. Kezdjük napi egy evôkanál
mennyiséggel, ha minden rendben, másnap már két evôkanállal adhatunk.
Nógrády Gábor
TLSE titkára

◆◆◆
Az Egylet nevében mindenkinek BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

longbow kategóriában Pappné Szente
Erika 2. hely (4 pont hátrány). Mészáros
Tamás 15., Gaál Sándor 25. helyezést ért el
a legnépesebb 33 versenyzôt felvonultató
férfi tradicionális kategóriában. Férfi
vadászreflex kategóriában Mészáros István
képviselte a színeinket és az 5. helyen végzett 32 pont hátránnyal, a férfi longbowsok közt Papp Károly a 4. lett. Ebben a
kategóriában az elsô helyezett többszörös
magyar-, Európa bajnok és világbajnoki
ezüstérmes versenyzô volt. Még egy éremmel gazdagodtunk Jurkovics István jóvoltából, aki irányzék nélküli csigás íjjal
indult, de nem volt ellenfele, így aztán a
rendezôk aranyéremmel díjazták ôt.
November 26-án Csömörön az Eleven
Világ sportegyesület versenyén vettünk
részt, ahol Pappné Szente Erika állhatott a
dobogó 3. fokára nôi tradicionális kategóriában. Részletes eredményt még sajnos
nem tudok mondani.
Örömteli hír még házunk tájáról, hogy
december 14-én a MÍSZ elnökségi ülésén
az Íjász Szövetség teljes jogú tagjának felvettek bennünket 2006. január 1.-i hatállyal.
Karácsony másnapján Örkényben az évzáró versenyen is képviseltettük magunkat Mészáros István, Mészáros Tamás,
Papp Károly és Papp Patrik személyében,
ahol Patrik ezüstérmes, Karcsi bronzérmes lett. Tomi 5., míg István a 9. helyen
végzett saját kategóriájában.
Az elmúlt év mérlegét megvonva, engedjék meg, hogy beszámoljak önöknek
sikereink összesítésérôl. Két nagyszerû
országos verseny megrendezése mellett,
14 versenyen 53 érmet szereztünk. Azt
hiszem, ez tényleg siker.
Befejezésképp engedjék meg, hogy
minden kedves olvasónak, Tahitótfalu
minden polgárának Boldog Új Esztendôt
kívánjak a Tahitótfalu Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sportegyesület nevében, valamint megköszönjem tagjaink egész éves
kitartó munkáját, támogatóink segítségét,
gratuláljak mindazoknak, akik a versenyeken érmekkel, helyezésekkel öregbítették
Tahitótfalu és Egyesületünk hírnevét.
Képiró Gábor
TAKI SE elnök
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Kedves Judit néni!
Ha nyílt levélben szólított meg, illik, hogy
ugyanúgy válaszoljak. Köszönöm a levelet.
De inkább köszönjük meg együtt Istennek,
ahogyan már 7 éve minden csütörtökön 10
órától együtt lehetünk édesanyákkal és
gyermekeikkel, ahogy hetenként megtelik
az udvar vagy veranda.
Szeretnénk visszatekinteni a megtett
útra.
Elôször is hálás vagyok Istennek, ahogy
ebbe a szolgálatba állított. Református lelkész feleségeként úgy találkozhatok gyülekezetünk tagjaival, hogy a teljes élet jön
elém naponta. Bölcsôtôl a sírig, sôt megelôzi a születést a gyermek várása, a temetést az elvesztett szerettünk gyásza. Tehát
nem csak az ereje teljében levô emberi élet,
aki rohan, mindent el akar érni önerôbôl,
mert úgy érzi még mindenre van ereje!
15 év tapasztalatából tudom: „Mindenre
van erôm a Krisztusban, aki engem
megerôsít.” – az ezt vallóknak mennyivel
kiteljesedettebb az életünk, mint a saját
erôbôl merítôknek.
Mi hozta létre a baba-mama kört?
A közösség iránti vágy? Unatkozunk,
csináljunk valamit? Ráérô anyukák szórakozása?
Pár éve egy rádió riporter egyenes adásban kérdezôsködött errôl a kis csoportról.
Számomra (négy gyermekkel ismerem a
GYES idejét), furcsa kérdése volt, nem
értettem. GYES-betegségrôl, bezártságról,
unalomról érdeklôdött.
Aki anyaként van otthon, az nincs egyedül, mert gyermeke vele van.
Kell a jó közösség, ahol anya és gyermeke együtt lehet és töltôdhet fel, hogy
minôségében máshogyan élhesse hétköznapjait.

Jó találkozni a hasonló gondokkal, örömökkel küszködô édesanyáknak. A gyerekek pedig megtanulják, bizony alkalmazkodni kell kicsihez, nagyhoz egyaránt.
A legfontosabb cél pedig: „Gyermekünkkel az Úrban”
De mit jelent ez?
Ki a gyermek?
A gyermek Isten ajándéka a szülôk számára, és a tulajdonjogot az Ige tanítása szerint
Ô tartja fenn magának a teremtés és a megválás jogán.
„Az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsoltárok 127:3)
Öröm, áldás, kegyelem a gyermek.
Bíránk is!
Készülô nyilak: „Mint a nyilak a hôsnek
kezében, olyanok a serdülô ifjak.” (Zsoltárok 127:1)
Örökös is – nem anyagi örökségre gondolok.
Bûnökkel terhelt tulajdonságokat örökölnek, mely adósság. Ezt az adósságot fizette
meg Jézus Krisztus. „Nem veszendô holmival, drága vérével” (I Péter 1:18)
Ki az édesanya?
Becsüljük meg édes anyanyelvünk e szép
szavát.
De jó lenne visszaadni a tartalmát! Nem
terhes, nem viselôs – áldott állapotban van!
Hiszen Isten ajándékaként szíve alatt hordozza testében, majd testébôl táplálja. Lelki
állapota a terhesség, a szoptatás idején is
erôsen visszahat kicsinyére. Ez a szoros
szellemi–lelki köldökzsinór még sokáig
összeköti gyermekét édesanyjával. Ahogy
az édesanyai szervezet tejjé alakította a
táplálékot gyermeke számára, ugyanúgy a
gyermek még éveken át kap édesanyja lelkitartalmából. Nemcsak az nem mindegy,

hogy mit tesz, hanem mit gondol, mit érez
gyermeke környezetében, mert ezzel is
táplálja gyermekét.
Az Isten szeretetét az „édes” tudja
közvetíteni. Mire elengedheti gyermeke
kezét, mert kinôtte az anyai karokat, nem
lesz egyedül. Jézus Krisztus lesz legfôbb
utitársa akkor is, mikor már az édesanya
elmúltával naponként hálát adhat érte.
Ki az édesapa?
Isten különös tisztséggé emeli az apaságot. Még a nevét is megosztja a földi atyával.
A nevét igen, de a helyét nem. Tükröznie
szabad isten jóságát, szeretetét, hosszútûrését gyermeke elôtt. Az együtt elmondott Miatyánk – gyermeke számára azt
jelenti, egy Úr van, aki apa és gyermeke
számára: az Úr!
A férj és feleség egymás iránti szeretete
olyan lelki-szellemi anyaméh, amelyben
kifejlôdik a gyermek egészséges jelleme,
személyisége.
Ezzel a programmal voltunk és vagyunk
együtt továbbra is. Judit nénitôl nem
elköszönök – folytatása következik.
Szeretném kibôvíteni a megszólítást:
Drága ÉDESANYÁK!
A 200 éves gyönyörû templom tövébôl
ÁLDÁST, BÉKESSÉGET kívánok. Adja meg
az Ô kegyelme, hogy áldásának, békességének tudjunk befogadói lenni.
(Tahitótfalu, 2005. adventjében)
Szeretettel:
Magdi néni Szénási Lászlóné

Mikulás ünnepség
Az Együtt Gyermekeinkét Egyesület
szervezésében december 6-án ismét ellátogatott községünkbe a Mikulás. A tahisi
parkolóban és a tótfalusi fôtéren több
mint 400 gyermeket ajándékozott meg.
A Mikulás ünnepséget többen is támogatták, ezúton is köszönetet mondunk
nekik: M-ÁMOR Presszó, Archívcopy Kft.,
CBA, Czája Mátyás, Gombos Autósbolt, J-T
Duó Coop ABC, Juhász Balázs, Kínai
Áruház, Lilus ABC, Piros Bot Horgászbolt,
Puskás János, Simándi ABC, Tahi Gazdabolt, Tahi Grill, Tahi Kertvendéglô, Vertical, Zsolti Zöldséges, Zsuzsa Virágbolt.
Külön köszönet illeti Bodor Ferencet a
Mikulás hintóért, illetve Majercsik Krisztiánt és Pál Tibort az aktív közremûködésért.
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A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...
Egy szép áprilisi napon ismerkedtünk meg
házának utcájában Bordás Gáborné, H.
Surján Juliannával. A bemutatkozás után már
mesélt is Juliska néni. Az elsô rövid találkozás
után még három délutánt töltöttünk el
vendégszeretetében. A délutánok nem csak a
múlt felidézésével teltek, szó esett a kerti
gyógynövényektôl a napi eseményekig sok
mindenrôl.
Nagyszülei, H. Surján István és a Kisorosziban született Czikora Klára, a mai Ady Endre
utcában laktak. Innen, a budai mészárostól
vásárolt új otthonukba, a Kisköz utcába
költöztek. Szülei, H. Surján István és Fábián
Julianna örökölte a nagyszülôk házát. A családi név elôtt álló H betû a (templom) hegymelléki névre, a nagyapa házának helyére
utal. 15-18 hold földön gazdálkodtak.
A család földjei, mint sok itt élô gazdálkodónak, a határ különbözô részein, szétszórtan helyezkedtek el. Juliska néni is felsorolta a már ismert területek neveit. Amit
újdonságként hozzátett, a Nagyárok nevének
általa ismert eredete. Juliska néni a szüleitôl
és az iskolában is a következôket hallotta az
elnevezésrôl. Valamikor „szabad vizek” folytak szigetünkön. Töltések még nem voltak,
és különösen árvíz idején a kiáradó Duna vize
szinte folyóvá változtatta ezt az árkot.
„Az avaroknak több eszük volt, mint az
utódoknak. A Szigetfarokhoz és Szent Péterekre építkeztek, mert ezek a részek sosem
voltak víz alatt” – folytatta Juliska néni. Amikor megkérdeztük, hogy honnan tudja, hogy
az avarok laktak itt, Juliska néni a következôket mesélte. Amikor a harmincas években
építették a kisoroszi utat, a Szigetfaroknál
egy „nagy, hirtelen dombot” kellett átvágni
az építôknek. Édesapja is hordta a földet, a
kitermelt talajt a domb utáni völgy feltöltésére szállították. A dombba bevágott résznél látni lehetett, hogy a fehér felsô réteg
alatt, a barnás alsó réteg keveredik a fehér

talajréteggel. Édesapja azt is észrevette, hogy
megcsillan valami, ezért egy kerek kosárba
belehúzta ezt a földet. Otthon válogatta ki a
földbôl a tárgyakat. Csontokon kívül piros,
zöld, kék, sárga, ezüstösen csillogó hosszúkás, hegyesen végzôdô gyöngyöket talált a
koponyához tapadva. A kosár földje még egy
brosst és egy karperecet rejtett. A fémbôl
készült ékszerek anyagát pontosan nem tudta
megmondani Juliska néni, réz vagy arany
lehetett, de arra emlékszik, hogy mindkét
ékszer kígyót formázott és nem voltak rozsdásak. Jó fényesre szidolozta, fel is próbálta
mindkettôt. Édesapja a Községházára vitte a
talált leleteket. Egy tisztviselô megígérte,
hogy a Nemzeti Múzeumba viszik az elôkerült tárgyakat. Az ékszerek további sorsáról
nem tudott többet mondani vendéglátónk.
Juliska néninek édesszüleje, Sipos Erzsébet
mesélte, hogy a templomdomb alján épült
házak építésekor is találtak sírokat. Az egyik
sírban egy lány pihent, koszorú volt a fején.
A koszorú miatt gondolták, hogy menyasszony
lehetett az elhunyt. Ezt a sírt feltehetôen
Debreczeni Lajos bácsiék vagy Németh
Jánosék háza környékén tárták fel. Az ôs
Surján háznál egy kôkoporsó került elô, a
történet szerint beépítették a vert falú ház
egyik sarkába.
Juliska néni iskolai évfolyama az elsô és
második osztályt a mai óvoda épületébe járta
ki. Az épület korábban óvoda volt, majd a
rövid iskolai idôszak után ismét óvodaként
mûködött tovább. A közben felépült új református iskolába folytatták a harmadik és
negyedik osztályt, az utolsó két évet a gyülekezeti teremben fejezték be. Szeretett rajzolni. Máig ôrzi gyermek korában készített kis
szobrát, hatodikos rajzmappáját. Gyakran rajzolt emlékkönyvekbe, hímzésrajzokat is készített másoknak. Mindig a saját fantáziájára
hagyatkozott rajzoláskor, nem akart másolni.
Láthattuk szép kavicsgyûjteményét, munka
közben talált rá az érdekes formájú kavicsokra.
Gyermekkorában több hangszeren játszott. Osztálytársnôje, Debreczeni Zsuzsa és
testvérei több hangszeren tanultak. Sándor
klarinétozott, János hegedült, Miska harmonikázott, Zsuzsi mandolinozott. Szívesen
megengedték, hogy hangszereiken ô is tanulgasson. A nagy álma mégis egy hawaii gitár
volt. A gitár hangját a baptistáknál hallotta
elôször. Az áhított hangszert hosszú várakozás
után ajándékul megkapta. Hangszeres tudását
énekléssel kiegészítve mutatta meg nekünk.
Szóba került a vasárnapi templomba járás.
A lányok a délelôtti ruhát vették fel. Kezükben a zsoltárral, a kivarrt zsebkendôvel és
egy szál virággal indultak az istentiszteletre.
Az asszonyok virág helyett „bazsajkát”
(bazsalikomot) vittek kezükbe. A templom
szószékére emlékezve elmondta, hogy a ma

is álló szószéken ma már nem látható faragások voltak. Lent, a szószékkosár elôtt aranyozott oroszlánok, mancsukban fekete szemû
szôlôs indát tartva álltak. A kosáron puttó ült,
a hangvetô tetejét sugaras dísz zárta. Ecsedy
tiszteletes úr emeltette le a felsorolt szószék
elemeket. Célja az egyszerûségre való törekvés, valamint az a szándék, hogy a gyülekezet
figyelmét ne vonja el semmi a prédikációtól.
Emlékezete szerint, az elbontáskor az oroszlánok egyikében régi írást is találtak.
A templomban a gyülekezet tagjai a kialakult ülésrend szerint foglaltak helyet. A bejárat feletti karzaton a legények hallgatták az
istentiszteletet. A bal oldali padsorokban a
módosabb családok asszonyai ültek. A jobb
oldali padsor elsô padjában a tiszteletes felesége és családja, a tanítónôk, az értelmiség
foglalt helyet. Mögöttük a zsellér családok
feleségei helyezkedtek el. A keresztpad elsô
két padja a kurátoroknak, a presbitereknek
és Kecskés atyusnak, mint elôénekesnek volt
a helye. Mögöttük levô sorok az új asszonyoknak és a falu leggazdagabb családjának
volt fenntartva. Az úrasztala körüli székeken
gyereklányok követhették a prédikációt. A
férfiak az orgona karzat alatt két oldalt elhelyezett padsorokban foglaltak helyet, a férfiak
között a vagyoni helyzet szerinti ülésrend
nem volt annyira megkülönböztetve. A férfiak mögött a lányok helye volt, éneklés közben a szemben levô karzaton üllô legények
figyelme idônként ide-idekalandozott. Az orgona karzaton az iskolás fiúk hallgatták a szertartást, a rektor úr orgonált.
Juliska néni Gábor fiával él. Még ma is nyitott a világra, tájékozott, segítôkész. Üzenete
a következô: „Amit magadnak nem kívánsz, ne tedd másnak. Ne cigarettázz,
ne igyál, ne drogozz, a valóság szebb!”
Aki választ akar kapni a beszélgetés le nem
írt témáira, azok 2006. január 14-én, 15
órakor a Népházban a teljes beszélgetés levetítésekor választ kaphat. A le nem írt témák
közül: Miért görbék a tótfalui utcák? Hol volt
és milyen volt a kosaras uszoda? Mi volt a fû
árverés?, Mit mondott Hartyáni Pintér csôsz a
mérnök uraknak?, Hogyan kellett hajdanán a
szoknyát összehajtani?
Juliska néninek köszönjük a beszélgetést.

...és ma

Tahitótfalu

2006. JANUÁR

7

Községi Tájékoztató

Ifj. Nagyházú András Násznagyi könyv 1929, Tahi Totfalu

Völegény elbócsátó árva vagy menekült verse
Igen tisztelt násznagytársaim megértettem azón
Kérésûket a melyben aszt kérik hógy
bócsásuk el a tisztelt
Völegént nekem semi kifogásom nincs
mert ökmár úgyis
Egymásé lesznek nem csak hógy elbocsatjük hanem elis
Kisérjük leendö óthonaba de míelôt
elindúlnánk
Engedjék meg hogy egy pár szót szólhassak a tisztelt
Völégényhez T völegény tudode mi a
sórs az nem
Egyeb mint az egyik embernek legjóbbaratja a másiknak
Pedig elensége Tenéked úgy látszik

elenséged volt a
Mikor mint serdülö ifjút kedvesedtöl
elszakitva
És hazadból mesze idegen népek közé
taszitót
De most már békélj megsórsódal mert
látód aziskezd
Véled békûlni a mikor jó embereket
adót meléd a kik
Melet fel nevelkedtél és azútán adót egy
ijen szép párt
Kivel Bóldóg lehetcz ha egy mást
szeretni túdjatók
A sziveitekben a szeretet lángja mindig
ugy égjen
Mint mikór az óltár elôt áltatok (áltok)
hogy anak lángjára

A hónap régi tárgya

Dr. Kuniczer Sándor barométere
A barométer Szabó Istvánné tulajdona.
Juliska néni a tárgy eredetérôl a következôt
mesélte. Édesanyja 1940-ben vette meg Dr.
Kuniczer Sándor, falunk egykori orvosának,
Bajcsy-Zsilinszky utcai házát. A ház vételekor
a Doktor úr lakásának bútorai is megvételre
kerültek, így ez a házi használatú mérôeszköz is.
A barométer mûszereit faragott fakeretbe
foglalták. A díszes keret arra utal, hogy a ba-

rométer a tulajdonos lakásának egyik praktikus dísztárgya is volt. A faragás csúcsán, a
hátoldalra rézbôl készült akasztót csavaroztak. A keret magassága 52 centiméter, legnagyobb szélessége 21 centiméter. A tárgy a
keret stílusa alapján a 20. század elsô harmadában készült. A keret barométert, hômérôt és feltehetôen higrométert foglalt magába. A keret alsó részén található a 8 centiméteres kör alakú üveg alatt a barométer. Ez a
mûszer a légnyomásmérésére szolgál. A
számlap bal felén a levegô nyomását számmal jelzik a mutatók, a számlap jobb felére
mutató nyíl szóban adja meg az idôjárást. A
jó idô, esôs idô stb. szavak németül vannak

Köszönet!
A 70 éven felüliek nevében köszönetet
mondok Tahitótfalu Polgármesterének,
Jegyzôjének és a Képviselôtestület tagjainak, a december 8-án megrendezett
idôsen napjáért.
Külön öröm volt látni „jegyzônk” igyekezetét, amellyel bejelentette, hogy meglepetést tartogat számunkra. Kíváncsian
vártuk!
A meglepetés sikerült. Nagyon kedves
mûsorral lepett meg bennünket, amit
nagyon élveztünk. A cigányzenekart, a két
tehetséges fiatal mûvész által elôadott
operett számokat, és a szép verseket.

Ne a gyûlôltség jég csapja huljon hanem
a nyájaság
Olaja ne csak egymást szeretve ha nem
ajó ístent
És szûleiteket is mert aki szeretni tud
isten is szereti
Én az én Részemröl sók Boldogságót
kivanok kérem a
Násznépet szíveskedjék Vôlegényünket
elkisertenni
Ezen szavaim kegyelmetekhez Vége
A versek közreadásánál a könyv eredeti
sorrendjét, formáját és helyesírását közöljük.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

felírva. A számlap alján a gyártó cég neve és
székhelye olvasható: „Emil Viller Optische
Anstalt Karlsruhe”. A keret közepén, a
hosszúkás foglaltban helyezték el a higanyos
hômérôt. A keret tetején elhelyezett mûszernek csak a fémtokja maradt meg, a tok alján
a papír számlap töredékes. A fémtok hengerpalástjának alsó részén fúrt lyukakat láthatunk. Ez a fémtok feltehetôen a higrométer
megmaradt darabja. A higrométer a levegô
nedvességtartalmát mérte, a levegô páratartalmát mutatta. A barométer és a hômérô a
faragás hátlapján fémlappal van lezárva, a barométer zárása csavarokkal, a hômérô apró
szeggel történt.
Köszönjük Juliska néninek, hogy a tárgyat
megôrizte, és történetét megosztotta velünk.
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Valóban ilyen még nem volt, az idôsek
napján.
A másik meglepetés novemberben ért
bennünket. Minden 70 év feletti, 5000 Ft
rendkívüli segélyben részesült.
Nagyon köszönjük a figyelmességet, és
a szeretô gondoskodást. Jólesô érzéssel
tapasztaljuk, hogy Önkormányzatunk
vezetôi törôdnek az idôs emberekkel.
Szívbôl kívánok nekik jó egészséget,
munkájukhoz sok sikert, a közelgô
ünnepekre szép karácsonyt és boldog új
évet!
Farkas Istvánné
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Advent Tahitótfalun
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány harmadik alkalommal rendezte
meg idén az Advent Tahitótfalun rendezvénysorozatát. Idén is az a cél vezérelt minket,
hogy változatos programokkal segítsünk a
karácsonyra való felkészülésben, a lelki-szellemi töltekezésben

Ebben az évben az ünnepségsorozatot a
Tahitótfaluban élô amatôr mûvészek alkotásainak bemutatásával nyitottuk meg és örömmel láttuk, hogy igen sok tehetséges amatôr
mûvész él közöttünk, akik szívesen mutatták
be alkotásaikat a községnek. Idén is meggyújtottuk az adventi gyertyát a katolikus templom
kertjében felállított betlehemi jászolnál. A
nyitó napot – immár hagyományosan – Tolcsvay László nagyszerû, lélekhez szóló, békét
sugárzó koncertje zárta.

Vasárnap a református gyülekezeti teremben egy magas nívójú kiállítás várta a nagyérdemût. Szônyi Zsuzsanna és Wegroszta Gyula
az augusztusi konyhai falvédô kiállítás után a

Köszönet a kölcsönzôknek
A kiállított tárgyakat rendelkezésünkre
bocsátották:
Bán Erzsébet
Bordás Gáborné
Bozóki Istvánné
U. Budai János
Budai Mihály
Sz. Budai Mihályné
Csereklye Józsefné
Csizmadi Csaba
Csörgô Adrienn
Csörgô lányok
Debreczeni Lajos és felesége
Elterné Szabó Éva
Fekete Lászlóné F. Németh Julianna
Gaál Sándorné
Gál Istvánné
Hártó Istvánné

tótfaluiak birtokában lévô tárgyakból megálmodták és sok-sok munkával létrehozták az
1900-as évek tahitótfalui szobája címû pazar
tárlatot. Köszönet a tárgyakat felajánlóknak és
az áldozatkész segítôknek! A kiállítás a község
szívébe talált, amit bizonyít a nagy látogatottság.
Amennyiben álmunk megvalósulna és faluházzal gazdagodna községünk, sokan hajlandóak lennének ezeket a tárgyakat átadni, hogy
megôrizzük a jövônek a község múltját, hogy
legyen mire építkeznie a jövô generációinak.
A faluban élô kézmûveseink munkáiból
idén is volt ünnepi vásár az Adventi hét mindkét hétvégéjén. A héten a Népházban lépett
fel Dickens: Karácsonyi ének címû darabjával
a helyi fiatalokból is álló, tehetséges Hagy(j)ma
színtársulat, a gyerekeknek adott mûsort a
MASZK Bábszínpad Betlehemi történet címmel és nagyszerû történelmi elôadás kereté-

ben, Vargha Tibor tolmácsolásában hallhattunk a Szent Korona eszmérôl. A Pollack Mihály Zeneiskola hagyományos évvégi koncertje keretében adtak mûsort a zeneiskola növendékei, az iskola és az Együtt Gyermekeinkért
Egyesület kézmûves foglalkozásán pedig a
gyermekek készíthettek karácsonyi díszeket,
ajándéktárgyakat.
Az Adventi Hét zárónapján, 19-én, szombaton a katolikus hittanos csoport, és az óvodások játszották el a betlehemes történetet, valamint a Vox Insulae Sziget Hangja Ökomenikus
Kórus énekelt karácsonyi dalokat a Katolikus
Templomban. Este Magyar Gábor és PapadiHártó Zsuzsanna
Horányi Sándorné
Kálmán Istvánné
Kepler Erzsébet
Keszler Márta
Kovács Benjáminné
Koreny András és Vaczó Sándorné
Kristóf Ferencné
Losonczi Zsuzsanna
Nagyházú László és felesége
Németh Józsefné
Pásztor család
Pap János
Pintér Mihály és felesége
Sipos Mihály és felesége
Surján Zoltán és felesége
Szabó András, Szabó Judit
Szabó Istvánné
J. Szabó István és felesége
Szabó József és felesége

mitriou Athina által összeállított és fellépésével kísért, színvonalas, záró Gálamûsor keretében láthattuk és hallhattuk Tolnai Miklós, színmûvészt, a Kleszky-Gitárduót, a fiatal Csikócsapatot, Nagy Juditot. Idén is, mint mindig, e
legfôbb mûvész támogatóink – akik évek óta
emelik mûsorunk fényét és biztosítják a sikeres estet – mágnesként vonzották nézôinket!
Nagy sikerük volt, a professzionális és változatos mûsorban hazai és külföldi zenei mûvek,
versek, prózarészletek hangzottak el. Dr. Magyar Gábor aki a mûsort összeállította, fellépett és mint moderátor is remekelt, levezényelte a szokásos licitet is, Bor Zoltán pedig
karácsonyi dalokkal megénekeltette a nagyérdemû közönséget. A tapsvihar igazolta a mûvészek munkáját akiknek köszönjük a felejthetetlen estét!
Köszönet az alapítvány munkájában résztvevôknek, köszönet mindazoknak, akik szabadidejükkel, tárgyi és anyagi felajánlásukkal
segítették, hogy községünk közösségi életét
fejleszthessük, elômozdíthassuk községünk
élhetôbbé tételét. Továbbra is számítunk megtisztelô támogatásukra, továbbra is Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért!
Amatôr mûvészeink névsora: Borné H.
Marianna, Bozóki Sándorné, Fábián János,
Gál Tünde, György Károly, Hegedûs Mihályné, Kecskés Robin, Kerekes Blanka Brigitta,
Mészáros István, Papp Gábor, Papp Károly,
Pappné Szente Erika, Sarkadi Sándor, Sípos
Ádám, Surján Károly, Szabó Nóra, Szántóné
Karácsony Tünde, Szmutni Péter, Németh
Mariann, Vaczóné Molnár Judit.
Szabó Mihályné
V. Szabó Sándorné
Szente Istvánné
Szente Jánosné
Szondi Sándor és felesége
Szûcs Istvánné
Üller Andrásné
Vaczó Sándor és felesége
Munkájukkal a kiállítás létrejöttét
segítették:
Bozóki Sándorné
Chné. Rainer Gabriella
Kopcsányi Gyuláné
Kovács Benjáminné
Kovács Hajnalka
Németh János
Pintér Eszter
Önkormányzat dolgozói
Köszönjük

Tahitótfalu
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Már 8 éve a szigeten

VASTELEP

KELEMEN Kft.

GÁZ, VÍZ, FÛTÉS, SZERELVÉNYBOLT

Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

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!

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.

Dunaferr radiátorok

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

Szoláriumunkban csôcsere volt!
Szolgáltatásaink:
- álló-turbószolárium
- svédmasszázs
- infraszauna
- thai masszázs
- talpmasszázs
- reflexológia
- pedikûr
•
Szeretettel várjuk régi és új
vendégeinket megújult fodrászattal:
- Kovács Edina (70) 592-1102
•
Szépségszalonunkban kozmetikus részére helyiség,
mûkörmös részére munkaasztal bérelhetô!
00

00

Nyitva: h-p 9 -19 óráig
szo.: 900-1400 óráig

TE

Szépülj velünk!

Ô

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Tahi, Szentendrei út 1.
Telefon: 06 30 582 5813

T

Irisz szépségszalon

Tahitótfalu, Béke u. 50.
Tel../fax: 26-585-134,
30/900-1975, 20/556-4663
Nyitva: hétfô-péntek
800-1600 óráig

cserepek, gyári áron kiszállítással

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Tahitótfalu
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Az anyatejrôl III.– Jogaink a kórházban
Csodálatos dolog a várandósság, a szülés,
de mi vár ránk utána?
Sok édesanyának választott orvosa van és
az adott kórházat, amelyben az ô szülésze
dolgozik jó esetben csak a szülésre felkészítô
tanfolyamon látja, ahol inkább a szülésrôl
esik szó, arról kevésbé, hogy mi történik
utána vele és a babával.
Ma Magyarországon a legtöbb szülészeti
intézményben a legkorszerûbb berendezések, sok helyen egyágyas szülôszobák, alternatív eszközök, lágy zene, gyertyafény szolgálják a szülô nôk kényelmét.
Általában az anyukáknak a szülés csodálatos élmény marad, aztán kikerülnek a gyermekágyas részlegre és itt kezdôdnek a bajok
sok kórházban. Az anyukák szülés után éppen, hogy csak megkaphatják a babájukat, a
császárosok legtöbbször errôl nem is álmodhatnak, egy gyors megmutatás után viszik is
el fürdetni, méricskélni, leszívni a váladékot
a légutakból, stb.
Aki szerencsés, pár óra múlva megkapja az
újszülöttet, aki kevésbé, az csak másnap.
Vannak olyan helyek, ahol 24 órás rooming-in van (rooming-in: együtt van elhelyezve anyuka és baba) és vannak olyanok,
ahol csak nappali. Ahol teltház van, kénytelen az anyuka a csecsemôosztályra beadni a
gyermekét, ahonnan aztán 3 óránként hozzák ki szoptatásra, közben teáztatják, vagy
cukros vízet adnak nekik, jó esetben pohárból, rossz esetben cumisüvegbôl. Pedig törvényadta jogunk, hogy az érett, egészséges
újszülöttünk egész nap velünk legyen és ez a
tejtermelôdés szempontjából is fontos. A
csecsemôsnôvérkék egy része (bízzunk
benne, hogy ôk lesznek egyre többen) segít
a szoptatásban, egy részüket külön meg kell
rá kérni, harmadik részük mintha a holdon
élne. Nemrég mondta egy fiatal – elméletileg
nem az elavult régi nézeteket tanult – csecse-

môsnôvérke egy anyukának, hogy minek
akarja szoptatni az egy napos gyermekét,
hiszen ilyenkor még úgysincs teje. Pedig, ha
valakinek, neki tudnia kellene, hogy a
várandósság 16. hetétôl van kolosztrum a
nôk mellében és az elsô napon a baba 6 mles gyomrába éppen elég az a kevéske. De
biztos hiányzott errôl az óráról az iskolában.
Mindenesetre szíven találó mondat volt ez
egy frissen szült nônek.
Sok kórházból cumizavarral, szopási
sztrájkkal, tápszer recepttel jön haza az anyuka. Ilyenkor minden otthoni segítség kincset
ér, nagy türelemmel általában orvosolható a
kórházban „eltolt” szoptatási probléma és
sikerül kizárólagosan szoptatni a babát.
Ezért fontos, hogy a várandósok kórházat
válasszanak, ne orvost. Minden intézményben vannak remek szülészek, viszont nem
minden kórház „bababarát”.
Érdemes elôre megérdeklôdni, hogy van-e
lehetôség 24 órás rooming-inre, szoptatásra
a szülôszobán, adnak-e valamit a babáknak
az anyatejen kívül. Ha valahol nincsenek
meg a feltételek, ne habozzunk kórházat váltani!
Joga van a szülô nônek, hogy bizonyos
egészségügyi beavatkozásokat visszautasítson (pl. ha orvosilag nem indokolt, akkor
nem kell leszívni a baba légútjait).
A baba barát kórházakban (a mi közelünkben ilyen a Szt. István Kh, Máv Kh és az
Esztergomi Kh) az egészségügyi személyzet
továbbképzése folyamatos, segítôkészek a
szoptatásban és az onnan kikerülô anyukáknak kevésbé lesznek szoptatási gondjaik.
A szoptatós baba-mama csoportban is
folyamatos felkészítést kaphatnak a várandósok a szoptatással kapcsolatban és évi négy
alkalom pedig kifejezetten nekik szól.
Továbbra is várunk mindenkit szeretettel!

Számítógépszerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
26/593-005
hatter@t-online.hu
web.t-online.hu/hatter94
Számítógép-javítás, karbantartás, rendszerkarbantartás, üzemeltetés, internet, hálózat
kiépítés és beállítás, vírusírtás...
Eseti vagy szerzôdéses formában.
Helyszíni kiszállással is.

Alkalmak:
2006. január 12.
– Miért szoptasd a babádat?
2006. február 9.
– Felkészülés a baba fogadására.
Legközelebbi, egyúttal utolsó alkalommal
a nagy port kavart KÓDEX-rôl lesz szó itt az
újságban.
Kovácsné Tóth Evelyn
evey@citromail.hu
06-20-383-6519, 06-26-585-025

Népbetegség lesz a
tüdôgyulladás?
Osvai László esztergomi tüdôgyógyász
szerint szûkebb régiónkban folyamatosan
nô a tüdôbetegségek, ezen belül is az atípusos tüdôgyulladások száma. Az atípusos (nem
számos típustalan) kórokozók elôretörése
már nemcsak az idôseket, hanem a 30-40
éves korosztályt, sôt egyes esetekben a csecsemôket érinti.
Az influenzához hasonlóan, közösségekben fertôzôdik meg az ember. Az biztos,
hogy az erôsebb immunrendszerû, folyamatosan vitamindúsan táplálkozók között
kisebb az esélye az elôfordulásnak. A kór
megelôzése meglehetôsen nehéz, gyakorlatilag lehetetlen, az egyetlen módszer a
védôoltás: az orvosok jelenleg 100 féle baktériumot azonosítottak, ezek többsége ellen
van hatásos védôoltás.
A mostanában jelentkezô tüdôgyulladástünetek nem a régebbi tünetekkel azonosak. Nincs a betegség elsô stádiumában magas láz és levertség, hanem a megfázáshoz
hasonló tapasztalatok érik a beteget. Köhögés, hányás, hányinger, köpetürítés a jeljellemzôbbek a tünetek között.
Az orvosok egyöntetû javaslata, hogy
amennyiben ezeket tapasztaljuk, mindenképpen forduljunk háziorvoshoz, és
kérjük a tüdôgondozóba való beutalásunkat
a röntgenre.
Pöltl Zoltán az esztergomi Hídlapban
megjelent írása alapján

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Fûrészelt tölgy 1 200,-Ft/q
Fûrészelt akác 1 400,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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Szilveszteri vidám oldal
Jean viccek
– Jean! Vegye föl a tréningruhát!
– Miért uram?
– Átfutjuk a mai újságokat.
◆◆◆
– Mondja Jean, miért iszik üres pohárból?
– Mert nem vagyok szomjas, uram!
◆◆◆
– Locsolja meg azokat az új virágokat a kertben Jean!
– De uram hisz esik az esô!
– Nem baj, Jean, akkor vigyen magával
esernyôt!
◆◆◆
– Keressen a rádión valami külföldi adást,
Jean!
– De hisz semmilyen idegen nyelven nem
értünk, uram.
– Nem baj, Jean, legfeljebb levesszük a hangot.
◆◆◆
– Jean, a hômérô nem megy se fel, se le…
– Bizonyára elfelejtettük felhúzni, uram.
◆◆◆
– Jean, mit ollóz abból a Puccini kottából?
– Kivágom a magas C-t, uram.

Bizonyos társaságban többi közt azon
kérdéssel állott elô valaki, hogy ugyan miért
nem gyógyítják önmagukat az orvosok?
– Oh, - jegyzé meg valaki – az nagyon természetes; hiszen az öngyilkosság nagy bûn!
◆◆◆
Valaki kérdezteték, mi annak oka, hogy
haja egészen ôsz, bajusza és szakálla pedig
még fekete?
– Az igen természetes, – felele az rögtön,
kihez a kérdés intéztetett – hajam húsz évvel idôsebb, mint a bajuszom és szakállam!
◆◆◆
A borulátó skót (talán magyar is lehet) a
következôképpen panaszkodik.
– A kotlósom nyolc tojást költött ki. Amilyen
szerencsétlen vagyok, a csirkék közül bizony valamennyi elpusztult, hét kivételével.

Anatole France-ot, a nagy francia írót és
gondolkodót, aki kilenc-tíz órát is eltöltött
ágyban naponta, egyszer megkérdezte a
titkára, hogy miért van szüksége annyi alvásra.
France nevetve válaszolt:
– Azért, fiam, mert én nagyon lassan alszom…
◆◆◆
A színészek a Belvárosi Színház társalgójában háborogva tárgyalták, hogy hány
vagon korom hullik évente a pestiek
nyakába. Ekkor lépett be Fedák Sári – és
mindenki elhallgatott.
– Na, gyerekek, miért némultatok el: Úgyis
tudom, mirôl beszéltetek.
– Na mirôl?
– A koromról…
Néhány adoma 1845-bôl
Bizonyos kórházban esti vizsgálatot tartván a rendes fôorvos, e kérdést intézé szokás
szerint a felügyelôhöz:
– Hány halottunk van ma?
– Három ideglázas – felele emez.
– Hát a negyedik?
– Az szerencsés fickó. Nem vette be a rendelt orvosságot, s most már sokkal jobban
érzi magát.

◆◆◆
– Valaki megint elütötte a kutyámat!
Bosszankodik a bolha a kocsma elôtt.

◆◆◆

◆◆◆

Skót falu önkormányzata rendeletet alkotott a közös legelô használatáról. A legeltetési díj hosszúfarkú lovak esetében évente két
font, rövidfarkú lovak esetében évente egy
font. A magyarázat a következô:
– Ez azért van így, mert a hosszúfarkú lovak
a farkukkal hajtják el a legyeket magukról,
míg a rövidfarkúak a fejükkel. És ha a fejükkel hajtják, közben nem tudnak legelni.

Mikszáth Kálmán: Szeszélyes leány

◆◆◆

Anekdoták

A harmadik napon sem változott a ló
állapota, de a disznó nem adta fel:
– Testvér, megjött az állatorvos, véged van!
Kelj fel, most vagy soha, amíg nem késô!
Gyerünk!
Közben az orvos:
– Sajnos nincs mit tenni, meg kell öljük a
lovat, mert megfertôzheti az összes többi
állatot is.
A disznó erre felsegítette a lovat, aki jobban lett, és elôbb lépegetni, majd futni is tudott.
– Csoda történt! Ezt meg kell ünnepelnünkkiáltott boldogan a paraszt. – Csináljunk
egy bulit, lakmározzunk! Levágjuk a disznót!
Tanulság: foglalkozz a saját dolgoddal,
abból baj nem lehet!

Két skót sétál az erdôben. Az egyikre rájön
a szükség és bevonul a bokrok közé. Kiszól a
másiknak.
– Nincs nálad egy darab papír?
Mire a másik lezseren:
– Ugyan kérlek hagyd ott!
◆◆◆
A paraszt vett egy gyönyörû igáslovat. Igaz
jó sokat is fizetett érte. Ám egy hónap múlva
a ló megbetegedett.
Lábra sem tudott állni. A derék ember
elkeseredve kihívta az állatorvost, aki azt
mondta:
– A lovának vírusos megbetegedése van,
három napig kell ezt a gyógyszert szednie.
A harmadik napon eljövök, és ha nem javul az állapota, akkor sajnos le kell lôni.
Az istállóban levô disznó meghallotta
ezt a beszélgetést. Az elsô nap után minden változatlan volt, a ló állapota nem fordult jobbra. Odament erre a disznó a lóhoz, és így szólt:
– Gyerünk, barátom! Kelj fel, állj lábra!
– Hallottad, lelônek, ha így maradsz.
A második nap sem javult a ló állapota,
nem hatott a medicina. A disznó ismét
próbálkozott:
– Gyerünk, barátom, kelj fel, mert ha nem,
akkor meg fogsz halni!

Úgy rémlik nekem, gyermekkoromban
hallottam beszélni, hogy egy városban
záporesô után pocsolya támadt az utczán.
A föld csakhamar megszikkadt, de a
hosszan elnyuló keskeny posvány ott éktelenkedett az út közepén, zöldbôl barnába
átcsapó undok vizével. Egy sugár termetû
fiatal leány át akart menni a tulsó oldalra.
Megállt a posványnál s aggódva méregette,
át lehetne-e ugrani?
Felemelte kissé szoknyáit, mintha neki készülne iramodni, zavart tekintete, picziny lába, formás bokái lebilincselték az odatévedt
férfipillantásokat. Hanem csakhamar lankadtan leereszti ruháit. Átugrani széles egy kicsit, az átgázolásra pedig az evelasztin czipôcskék alkalmatlanok.
Szerencsére épen akkor ért a pocsolyához
két férfi. Az egyik legott észrevette a leány
zavarát, pillanat mûve volt… átnyalábolta
szép derekát - s hopp, itt vagyunk! – letette
a tulsó partra.
– Ez szemtelenség! – kiáltá a leány és sötét
szemeiben villámok czikáztak. – Hogyan
merészkedett ön?
Látva a leány bosszankodását a másik férfi,
ép oly villámgyorsan ô is átnyalábolta derekát s visszahelyezte ahol elôbb állt.
A kis szeszélyes arcza lángba borult.
– Ez más sok – sziszegte ziháló orrlyukakkal.
– Hogyan mert ön uram?...
– engedje meg, kisasszony – felelte az nyugodtan – de nem akartam eltûrni, hogy
önnel igazságtalanság történjék!
…ez a kis utczai jelenet eszembe jut, valahányszor s közvélemény felförmed az ellen
is, aki elôrevinné, az ellen is, aki hátravinné.
Legokosabb hozzá nem nyulni.
Pesti Hírlap, 1884. 309. sz.

Tahitótfalu

12

2006. JANUÁR

Községi Tájékoztató

12. Dagober Kupa
Egész napos teremfoci torna színhelye
volt ismét, immár 12. alkalommal december 27-én tornatermünk. Tíz csapat küzdött az elsô helyért izgalmas, sportszerû
mérkôzéseken. A közönség érdeklôdése is
lankadatlan volt reggel 8 órától a délután 45 óra közötti eredményhirdetésig.
Az 1-4. helyezés a következô lett:
1. KISOROSZI
2. „ART CORNER”
3. LEÁNYFALU
4. „DAGOBER” ÉS BARÁTAI
Legjobb kapus:
PUZDER JÁNOS (DAGOBER)
Legjobb góllövô:
CIFFERI TAMÁS (Kisoroszi)
KISS MIHÁLY (Tahitótfalu)

A Magyar Kultúra Napja
1823. január 22-én Kölcsey Ferenc szatmárcsekei házában megszületett nemzeti
imánk, a Himnusz. Minden évben e napon
ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját.
Himnuszunk a magyar nyelv szempontjából
küzdelmes idôben látta meg a napvilágot.
Javában tart a nyelvújítás Kazinczy Ferenc által
támogatott mozgalma, de még latinul beszélnek és törvénykeznek az országgyûlésben.
Eredmény azonban, hogy már kötelezô tanítani a magyar nyelvet az iskolákban. A Himnusz olyan korszak elején született, melyben a
magyarság felemelkedéséért vívtak reformkori
politikusaink. A kultúra szempontjából legfontosabb sikerük, hogy 1844-ben magyar lett
a hivatalos nyelv, és a nyelvújításnak köszönhetôen kialakított egységes magyar nyelv az
ország magyar nyelvû lakosságában tudatosította, hogy egy nemzethez tartozunk.
Erre az élményre épült fel az az ezeréves
tudás, amit magyar kultúrának nevezünk. És
épül ma is. Fontos, hogy felismerjük, a magyar
kultúra nem valami távoli, tôlünk, „mindennapi emberektôl” idegen jelenség, ami
csak a „mûvészek” dolga. A magyar kultúra
minden magyar emberben élô, ható mûveltség, szokás, képesség, értékrend, mely összefog és összetart minket, határon innen és túl,
még akkor is, ha egyébként ezer dologban

SEGÍTSÉG!
Jó szándékú emberek segítségét szeretnénk
ezúton kérni! Lakásunkban december 11-én
este csaptak fel a lángok! Ruháink, berendezési tárgyaink és a múltunk porrá égett!
Csak a négy fal maradt!
Anyagi segítségre lenne nagyon szükségünk! Kérjük, aki tud segítsen!

Legjobb játékos:
KLAVÁN GÉZA (Kisoroszi)
Ezúton is köszönetet mondok a támogatóknak: Tahitótfalu Önkormányzat és Iskola, Rosco sport, Kósa Reneszánsz Stúdió,
M ÁMOR Presszó, Tünde Presszó, Kolibri
Divatáru, Piros Horgászbot, Kék Duna
Borozó, SIMITEX, Horváth Attila, Zefiro Bt,
Kondy System.
Plascsevics János
szervezô
◆◆◆
Köszönet illeti a szurkolók, játékosok és
az olvasók nevében a kitartó szervezô
Plascsevics Jánost is! A jövô évi folytatás
reményében Boldog Új Évet!
A Szerkesztôk
különbözünk egymástól. Lássunk egy apró
példát! „Ej, mi a kô…” Ugye, mindenki tudja
folytatni?! Hát, ez (is) a magyar kultúra.
Az ünnep alkalmat ad arra is, hogy ráirányítsa figyelmünket a zenészek, festôk, szobrászok, grafikusok, írók, költôk, filmesek,
színészek, táncosok, egyszóval alkotómûvészek közösségére, akik létrehozzák azt az
értéket, amit magyar kultúrának nevezünk.
Megkülönböztetett figyelem kell hogy
irányuljon az idei ünnepen a magyar kultúra
különbözô intézményeire, melyek ápolják,
ôrzik és továbbadják – gyakran siralmas anyagi és tárgyi feltételek mellett – közös szellemi
kincsünket.
A legnagyobb kérdés: élünk-e azzal a lehetôséggel, hogy „fogyasszuk” a magyar kultúrát?
Merünk-e elszakadni a tévétôl, hogy helyette
színházban, kiállításon, esetleg otthon, de
könyvet olvasva töltsük el tartalmasan szabadidônket. Kifogásaink ismertek: nincs idônk,
dolgozni kell, fáradtak vagyunk. De a nézôtér
nézôk nélkül, a kiállító terem látogatók nélkül,
a könyvesboltban sorakozó verseskötetek és
regények olvasók nélkül nem érnek semmit.
Mindenkinek saját erejéhez mérten ki
kell(ene) vennie a részét abban, hogy a magyar kultúra befogadó közönségévé váljon.
Ebben való részvételre bíztatok mindenkit,
higgyék el, megéri!
Vaczó Zoltán

Számlaszámunk:
Dunakanyar Takarékszövetkezet

64700021-10009172
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
azoknak a kedves emberekben, akik a bajban
gondoltak ránk és tettek is értünk valamit!!
Hálás köszönettel és örök tisztelettel:
Király Gábor és Berta Magdolna

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177 • ÁLLATORVOSI ÜGYELET – tel.: 06 30 6626849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSATORNA
– hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó
21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-ig, tel.: 06 40 38-38-38
• FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda:
iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és
13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ – vevôszolgálat: 06 40 502-500, hibabejelentô: 06 40 502-502 – TIGÁZ
Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax: (47)
361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona,
rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig.
Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 2217125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 9–13-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.:
312-650 • GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.:
387-060, nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 13–16, kedd,
csüt. 7.30–11, páratlan hét péntek 8–11; adminisztrációs
rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt. 11–12, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 30 9216-193, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei
Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12., III., tel.: 06 1
374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan,
Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd,
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104 •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
312-788, ügyf.: hétfô, csüt.: 8.30–12-ig új jelentkezôknek,
12.30–15-ig régieknek • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u.
2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 1–3., tel.: 503-300/482 (népességnyilv.), 503-300
(útlevél, jogosítvány), 503-382 (gépkocsi), ügyf.: hétfô: 13–17ig, kedd, csüt.: 8–16-ig • ORVOSI ÜGYELET – (Tahitótfalu
éjszakai) 17–07 óráig, tel.: 387-030 • ÓVÓDÁK – Tahi,
Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.:
387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4.,
tel.: 387-123, 387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda
8–12-ig és 13–16-ig, pént. 8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.:
387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, csütörtök,
péntek 8–12 és 12.30–15.30; szerda 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 – tel.: 107 vagy 310-233; Szentendre,
Dózsa Gy. út 6/A. • RENDÔRÖRS – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140, mobil 06 20 551-6248, 06
30 406-7041• RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2.,
ügyf.: hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-731 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7,40–17-ig, kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.: 7.40–11.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és 505214, ügyf.: hétfô 13–17-ig, kedd 8–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai:
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.

