
Ebben az évben ismét
hálát adhatunk az égiek-
nek az áldásosan szép
idôért.

A tavalyi évhez hason-
lóan rendkívül jó idô

volt, némi esôt leszámítva, amely a fesztivál
látogatók jókedvét meg sem rendítette.

Az idei Eperfesztiválon a szebbnél szebb
eperszemek megtekintése és megízlelésén
kívül, meglepôen nagy érdeklôdés volt az
eperlekvár fôzésen, ahol is kígyózó sorok
állták körbe a forró üstöt és várták a lekvár
elkészülését.

Idén a kosárkiállítás kapott kiemelt szere-
pet, ahol a tavalyi kiállításhoz hasonlóan sok
látogató tette tiszteletét, a szervezôk nem
kis örömére. 

Azok, akik megtekintették a kiállítást, egy
történelmi idôutazásban vehettek részt az
öregebbnél öregebb kosarak között és lát-
hatták az elmúlt korokból ránk hagyott tár-
gyakat.   

A sok látogató ellenére sikerült bizton-
ságban megóvni a kiállítást. 

Ezalatt a három nap alatt, sok programon
vehetett részt a látogató. 

Folytatás a 2. oldalon

A tartalomból:
Árvízvédelmi 

kártalanítási alap 3.

Focihírek 4.

Júliusi programok 4.

Gyermekvédelmi átfogó

értékelés 5.

Tájékoztató az anya- és

gyermekvédelemrôl 6.

Beszámoló a házi gyermek-

orvosi szolgálatról 7.

A múlt nyomában... 8.

A hónap régi tárgya 9.

Kosárkiállítás 10.

Kalendárium 14.

A mi postásunk: Katika 14.
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Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Napos idô, jó hangulat
– a 8. Eperfesztivál

Tahitótfaluban  eddig az  Egészségházban
mûködô körzeti orvosi ügyelet 2006. júni-
us 27-tôl új helyre költözött.

Az új cím: Tahitótfalu, Visegrádi u. 12.
(korábban rendôrségi szolgálati lakás)

Telefon változatlanul 26-387-030

Önkormányzat

Értesítés
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Folytatás az 1. oldalról
Megtekinthette a nagy szüreti felvonu-

lást, amit számos lovas egyesület szervezett.
A hintók, lovas kocsik, fúvósok, „utasok” és
nem beszélve a szép mazsorettlányokról,
akik rendkívül jó hangulatot szolgáltattak a
nagyérdemû közönség számára. 

A díszített kocsikat megkoronázta az
„Eperkocsi” amely a helyi gazdák termésé-
vel volt gazdagon megrakva. A lovas bemu-
tatók mindenkit elbûvöltek.

A látogató megtekinthette a helyi íjászok
bemutatóját, és ha kedvét lelte benne, ki-
próbálhatta azt, tapasztalt íjászaink segít-
ségével. 

A helyi iskola táncosai és zenészei is
bemutathatták tudásukat a közönség elôtt,
és lenyûgözô zenés-táncos produkciókat
láthattunk más fellépôktôl is.

A profi zenekarok fellépése elôtt a helyi
és környékbeli amatôr zenekarok próbálko-
zását kísérhettük figyelemmel.

A profi elôadók koncertjei közül a Dem-
jén koncert, LL Junior, OgliG,  Szuperbuli –
Lajcsival, a Ladánybene 27 hatalmas sikert
aratott és nagy tömeget mozgatott meg.

Az  eperkonferencia mint minden évben
idén is kihagyhatatlan része volt az Eper-
fesztiválnak. A szakmai program bár szûk
körû volt, mégis sikerült megbeszélni min-
den fontos részletet az epertermeléssel és
árusítással kapcsolatban. 

Az „Eperház” Vaczó Sándor és Németh

Mariann jóvoltából fogadta az érkezô láto-
gatókat.

Az epertorták ízét a Laki Cuki jóvoltából
sokan élvezhették idén is. 

A rendezvény hangulatát természetesen
nehéz lenne visszaadni, de aki megtisztelt
bennünket jelenlétével az tudja, aki meg
nem az majd remélhetôleg jövôre át fogja
élni velünk.

Az eperrel hozzájárulók névsorát felso-

rolni is nehéz lenne, mivel egyre többen
érzik sajátjuknak az Eperfesztivált, és ezért
„áldozatokra” is hajlandóak.

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik a
rendezvény elôkészületeiben és lebonyo-
lításában közremûködtek:

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-
vány, Íjász, Lovas, és Szabadidô, továbbá az
Együtt Gyermekeinkért Egyesület, a Kony-
ha dolgozói és sok-sok magánszemély.

A 8. EPERFESZTIVÁL keretén belül idén is
megtekinthettünk egy csodálatos kiállítást,

„ Az eper és a kosárfonás múltja Tahitótfalu-
ban” címmel,  melyet  Szônyi Zsuzsanna és
Wegroszta Gyula mûvészházaspár álmodott
meg a falu lakói által megôrzött és kölcsön-
adott régi használati tárgyakból. A megnyitó

hangulatát a polgármesteri beszéd után
Szabó Judit ide illô, szépen szóló énekével
varázsolta még ünnepélyesebbé. A plakát,
mint mindig, Almássy Csabát dícséri.

Köszönjük a munkában résztvevôknek és
az adományozóknak a segítôknek, hogy gaz-
dagabbak lehettünk Tahitótfalu múltjából.
Kérjük folytassák tovább munkájukat.

A kiállításnak rengeteg látogatója volt,
akik üdvözölték a hagyományok megôrzé-
sét, öröm olvasni a vendégkönyv erre vonat-
kozó beírásait. 

(A kiállításról bôvebben a 10. oldalon
olvashatnak.)

Napos idô, jó hangulat – a 8. Eperfesztivál

Kosárkiállítás

Ebben az évben június hóig született 7
fiú, 11 leány, összesen 18 gyermek.

Eddig 11 pár kötött házasságot.

Az elmúlt idôszak halottai:
Budai Andrásné, 83 éves, Kûry K. u. 21.
Sípos Istvánné, 58 éves, Pacsirta u. 7.

Anyakönyvi hírek
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A lakóingatlanok ár- és belvízkárainak
megtérítésére országgyûlésünk a 2003. évi
LVIII. törvénnyel létrehozta a Wesselényi
Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási
Alapot.

Az állami költségvetésbôl létrehozott
Alaphoz a veszélyeztetett lakóingatlanok
tulajdonosai önkéntesen csatlakozhatnak, a
törvényben meghatározott befizetések vál-
lalásával.

Ez a lehetôség abban az esetben is biz-
tosítja az állami segítséget, amikor az üzleti
alapon mûködô társaságok – jogszerûen
bár, de a lakóingatlan tulajdonosok szem-

szögébôl hátrányosan – elzárkóznak a biz-
tosítási szerzôdések megkötésétôl, meg-
hosszabbításától.

Az Alap kezelését a Magyar Államkincstár,
ezen belül a kártalanítási szerzôdések meg-
kötésével kapcsolatos feladatokat a Területi
Igazgatóságok Állampénztári Irodái végzik.
Tájékoztatásul közöljük, hogy Budapest Fô-
város és Pest megye területén a szerzôdés-
kötéssel kapcsolatos feladatokat a Magyar
Államkincstár Fôvárosi Területi Igazgatóság
Állampénztári Irodájának Pályázatos Támo-
gatási Osztálya (1139 Budapest, Váci út 71.)
látja el.

Ügyintézôjük: Pécsi Zsuzsanna. Elérhetô-
sége telefonon: 06-1-452-8884.; e-mail-en:
pecsi.zsuzsanna@allamkincstar.hu

Az Iroda tájékoztatása alapján az Allianz
Hungária Biztosító Rt.-vel megállapodást
kötöttek a szerzôdések elôkészítése, közve-
títése ügyében. A biztosító képviselôje to-
vábbítja a WMA szerzôdést az Állampénztári
Iroda felé. A biztosító képviselôje Tóthné
Arady Edit, aki a szükséges felvilágosítást és
szerzôdés nyomtatványokat biztosítani
tudja. Elérhetôsége: 06-26-310-199, 06-70-
388-7226.

A szerzôdéskötéshez szükséges tájékoz-
tatást a 2006-os árvíz károsultjainak meg-
küldjük.                    Polgármesteri Hivatal

Árvízvédelmi Kártalanítási Alap

Az Európai Unió következô, 2007 és 2013
közötti költségvetési idôszakában hazánk
háromszor annyi uniós fejlesztési forrást
használhat fel évente, mint a 2004 és 2006
közötti idôszakban összesen. A Közép-ma-
gyarországi régió becslések alapján 460 mil-
liárd forintot használhat fel ebben az idô-
szakban. A források nagy része a 7 éves idô-
szak elsô felében lesz lehívható, a pályázók
aktivitása ebben az idôszakban a legfonto-
sabb. A hátralévô fél évben a projektek ter-
vezésére kell a legnagyobb hangsúlyt fek-
tetni. 

Az önkormányzat célja, hogy a vállalkozó-
kat és a civil szférát is bevonja a tervezésbe,
megismerje az elképzeléseiket és ösztö-

nözze pályázási aktivitásukat. Egyebek mel-
lett azért is, mert a projekt ötletek eljut-
tatása a Regionális Fejlesztési Ügynökség-
hez (Pro Régio Kht.) hatással lehet a
pályázási lehetôségekre. 

Ezért az önkormányzat és ezzel együtt a
Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása arra kéri a vál-
lalkozókat és a civil szervezeteket, hogy je-
lezzék elképzeléseiket a www.proregio.hu
(Aktuális/KMR Operatív Program 2007-
2013/Projektgyûjtô adatlap) oldalról letölt-
hetô Projektgyûjtô adatlapon és jutassák el
a Szentendrei kistérség tanácsadójához az
illich_eva@nftkmr.hu e-mail címre. A
www.proregio.hu oldalon megtalálhatják a

Közép-magyarországi régió Operatív Prog-
ramját is, melybôl a 2007–2013- as idôszak-
ra vonatkozó fejlesztési irányokat is megis-
merhetik.

Az adatlap kitöltéséhez a kistérségi tanács-
adótól kérhetnek segítséget a következô
elérhetôségeken:

Dr. Illich Éva
kistérségi tanácsadó
illich_eva@nftkmr.hu
(06) 30-660-1372

Ha a fejlesztési elképzelésekhez konzultá-
ciós lehetôséget is igénybe szeretnének
venni, szintén forduljanak hozzá bizalom-
mal!

Felhívás vállalkozóknak és civil szervezeteknek

Itt a nyár, ami egyesek számára a mun-
kavégzést, míg másoknak a pihenést jelenti.
A kettô összehangolása, a békés együttélés
érdekében az alábbi rendelkezésekre sze-
retnénk felhívni minden lakos figyelmét és
kérjük azok betartását.

Kertépítéssel és –fenntartással (pl.
fûnyírás) valamint építkezéssel kapcso-
latos zajt keltô tevékenység végzése és zaj-
források mûködtetése a lakóövezetben

– hétköznapokon 06 óra és 20 óra között
– szombaton 10 óra és 18 óra között

engedélyezett,
– vasárnap és ünnepnapokon, illetve

minden más idôszakban tilos.

Száraz füvet, kerti hulladékot közterü-
leten égetni tilos. Saját ingatlanon szabad-
ban égetni hétfôn és pénteken, 8 és 20 óra
között a tûzvédelmi szabályok betartásával
szabad. 

Állat az állategészségügyi, állatvédelmi,
közegészségügyi, építésügyi és környezet-

védelmi jogszabályok betartásával és a
lakosság nyugalmának zavarása (zaj, bûz
stb.) nélkül tartható. Az állattartó köteles
az állat tartására szolgáló létesítmény tisz-
taságát biztosítani, szükség szerint takarí-
tani, fertôtleníteni, a káros rovarok és rág-
csálók irtásáról rendszeresen gondos-
kodni.

Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tar-
tani - szükség esetén megkötve, zárt helyen,
hogy azok ne tudjanak elkóborolni, közte-
rületre felügyelet nélkül kijutni. Bekerí-
tetlen ingatlanon ebet szabadon tartani
tilos. Az állattartó köteles gondoskodni ar-
ról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az
ingatlan határait ne hagyhassa el.

A földhasználó köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon a parlagfû vi-
rágzását megakadályozni, és ezt követôen
ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig
folyamatosan fenntartani. 

Figyelem!
Tahitótfalu Községi Önkormányzat

jegyzôje pályázatot hirdet adóigazgatási
ügyintézôi munkakör betöltésére

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság
– minimum középfokú végzettség
– számítógép felhasználói szintû

ismerete
Az állás betöltésénél elônyt jelent:
– adóigazgatás terén szerzett gyakorlat
– közigazgatási gyakorlat
– pénzügyi jellegû szakképesítés
Pályázathoz csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajz
– iskolai végzettséget igazoló okirat

másolata
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány
Ellátandó feladat: helyi adók és adójel-

legû egyéb feladatok.
Pályázat benyújtása: 2006. 07. 31-ig

2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
Az állás betölthetô: 2006. 09.01-tôl
Bôvebb felvilágosítás: Tóth János

jegyzô (26) 585-112

Pályázat
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Községünk csapata a középmezônyben
végzett

Az utolsó 4 mérkôzésrôl tudok beszámolni:
Solymár-Tahitótfalu 4-4 (1-0)
Góllövôk: Kane, Batári, Magyar Z., Nick-

mann. Fordulatos, de sajnos igen durva mérkô-
zést játszottunk. Szünet után némi átszervezés-
sel 3-1-re fodítottunk, majd miután 3 játékosunk
megsérült, az ellenfél 4-3-ra átvette a vezetést,
innen egyenlítettünk nem kis erôfeszítések
árán. A meccsel kapcsolatban mindenféle plety-
kák keringtek a megyében, ezért a becsületün-
kért is játszottunk. (Solymárnak csak a gyôzelem
lett volna jó a bentmaradáshoz).

Tahitótfalu- Erdôkertes 2-3 (0-2)
Góllövôk: Farkas K., Szente G. A jó erôkbôl

álló ellenfél vezetését még legalizálni tudtuk, de
sajnos Jene S. – volt újpesti NB I-es játékos eldön-
tötte a meccset. Az eredmény tisztes helytállás
a 4. helyezettel szemben.

Perbál-Tahitótfalu 6-3 (4-0)
Góllövôk: Kane (2), Josephus. Az Eperfeszti-

vál miatt nagyon tartalékosan, egy fô cserével
utaztunk el. 60 perc után, sérülés miatt 10 fôvel
játszottunk, de köztük Puzder Jani és Josephus
is sérülten játszott már. Ezzel együtt az ellenfél
sokkal jobban akarta a gyôzelmet, hiszen a
kiesés ellen menekültek.

Tahitótfalu-Nagymaros 3-1 (0-1)
Góllövôk: Kulcsár, Batári, Czifferi. A 32 fokos

hôségben a játékosok az elsô félidôben csak

kóvályogtak a pályán. Sajnos rögtön az 1. per-
cben, szögletbôl gólt kaptunk, ezután csak gör-
csösen kapkodtunk. A szünet után Kulcsárt és
Batárit egy sorral feljebb toltam, ez a húzás
bejött, hiszen mindketten gólt rúgtak. A végén
„Cifi” okos gólt szerzett, hatalmas volt az örö-
münk, hiszen idehaza tavasszal eddig még pon-
tot sem szereztünk!

A „Brazil”-VB meccs miatt igen kevesen jöttek
el megnézni a zárómérkôzésünket, de minden
tiszteletem azoké, akik kijöttek és buzdították
csapatunkat!

Mindent összevetve, a csapat 31 (34) pontal a
8. (7.) helyen zárta a megyei bajnokságot. A
zárójeles számok a Kartal elleni mérkôzésünkre
utalnak, mely óvásának elutasítását megfelleb-
beztük. Ellenük még több óvás is folyamatban
van, így a kiesôk kiléte teljesen bizonytalan. A
bajnoságot a Pilisszentiván nyerte!

Legjobb góllövôink: Batári, Czifferi, Kane,
Josephus, Nickmann, egyarát 6-6 góllal.

Ezúton megköszönöm mindenki segítségét,
akik bármivel is segítették községünk csapatát
a minél tisztesebb helytállás érdekében!

Utánpótlás csapataink jól helytálltak: Ifjúsági
csapat (u-19): megye II. 8. hely. Edzô:Vass János

Serdülô capat (u-13): megye II. 6. hely. Edzô:
Cziferi Tamás.

Ifi II. (u-16-Dunakanyar SE.) É.Pest megye 1.
hely, Pest megye 2. hely

Edzô: Batári Csaba
Serdülô I. csapat (u-15): Bp.bajnokság 3. hely
(Dunakanyar SE.) Edzô:Turóczi Csaba

Serdülô III. csapat (u-11): Bp. bajnokság 8.
hely

(Dunakanyar SE) Edzô: Szijj László
Serdülô IV. csapat (u-9): Bp. bajnokság 8. hely
Edzô: Batári Csaba
Ezekben a csapatokban rengeteg helyi tehet-

ség bontogatja a szárnyait, például az ificsapa-
tunkból 5 fô felkerül a nyáron a felnôtt csapa-
tunk keretébe!

Ezúton is megköszönjük a községi egyesület
vezetôinek mindennemû segítségét, valamint a
szülôk áldozatvállalásait!

Turóczi Csaba vezetôedzô (Tahitótfalu SE.)
Batári Csaba vezetôedzô (Dunakanyar SE.)

2006. 06. 10-én Tahitótfaluban:
Dunakanyar-Kupa tavaszi 2. forduló (6-6

általános iskola)
Szponzor: Telmex Rt.
1–2. osztályosok: III. helyezés
3–4. osztályosok: I. helyezés
Utóbbi kategóriában elhódítottuk a Kupát,

valamint Szabó Dani gyönyörû szobrot kapott,
mint legjobb góllövô játékos!

Ritkaság, hogy egy döntôben egy csapat 10-0-
ra gyôzi le ellenfelét (Tahitótfalu-Dunabogdány
10-0). Csapatunk gólaránya a 3 meccsen 20-2
volt.

Gratulálunk!
Turóczi Csaba testnevelô

Focihírek

Hétfôtôl - péntekig 930–1300 óráig:
– július 3–7-ig: a népházban a Baptista egyház

gyermekhete.
– július 10–14-ig: LOVAGLÁS, IJÁSZAT. Ismerke-

dés az állattartással, gondozással, a ló és ember
kapcsolatával. Íjászati alapismeretek. 
Vezeti: Nógrády Gábor és Képíró Gábor.

– július 17–21-ig: AGYAGTECHNIKA. Kerámia
és miniatûr szobor készítés.
Vezeti: Czövekné, Török Lídia.

– Játékos vetélkedôk nyereményekkel, kerékpá-
ros közlekedési szabályok oktatása 1000-tól a
pihenôparkban. 

– július 24–28-ig: KREATÍV TÁRGY, TEST ÉS
ARCFESTÉS. Festés, ami belefér. Különbözô
festési technikák az egyéni képzelôerô szabad
kifejezése. Vezeti: Aladics Antal.

– Tenisz oktatás: minden kedden 900–1000 óráig. 
Vezeti: György Károlyné 
A Sport és Pihenôpark Tahitótfalu, Bajcsy-Zsi-

linszky u. a focipálya mögött található.
Szervezô: Rainer Gabriella, (06) 30/9211-013

Kedves Sporttársak! 
Szeretném figyelmetekbe ajánlani a június 26–30-
ig, és a július 10–14-ig tartó ingyenes evezés-
oktatásos programunkat, amelyrôl a honlapunkon
(www.ose.hu) találtok részletes ismertetôt. 
1997 óta sikerrel mûködô eseményrôl van szó,

melynek keretében megtanítjuk a biztonságos
túrakenuzás rejtelmeit (stabil hajók) minden-
kinek, aki érdeklôdik a vízitúrázás iránt. 
Ezenkívül nemcsak evezést oktatunk, de kormá-
nyozni is meg lehet tanulni nálunk 14 éves kor felett. 
Magának az evezésoktatásnak nincs más életkori
megkötése, még úszni sem kell tudni (mentômel-
lények) és nem szükséges a tagság megléte sem. 
Elôjelentkeznetek csak nagyobb létszámú, vagy
speciális igényû csoportok esetén szükséges. 
Minden korosztályból vannak résztvevôk, és nem
ritka, hogy családok is lejönnek hozzánk. 
Várunk titeket is szeretettel, 

Horváth „Indián” Pál, 
Horváth Péter „Kisindián”, Óbudai SE 

Júl. 10–16. –VI. Ökumenikus Mûvészeti Hét 
VOX INSULAE Sziget Hangja Közhasznú Egyesület
ESTI ZENÉS ÁHITATOK – VI. SZIGET HANGJA
Ökumenikus Mûvészeti Hét, 2006. július 10–16
Július 10., hétfô 1900

TOLNAI MIKLÓS SZÍNMÛVÉSZ IRODALMI HIT-
VALLÁSA
Zákányi Bálint gitárkíséretével, áhitatot tart:
Fekete Ágnes. Tahitótfalu, református templom
Július 11. kedd 1900

RÉGIZENEI KONCERT – RENESZÁNSZ
TÁNCHÁZ
Ungaresca Consort – Meggyesi János
táncmester: Mocskonyiné Nagy Emese
áhitatot tartanak: Júlia és Beatrix testvérek, a Szív

Lelkiségi Központból
Szigetmonostor, katolikus plébánia
Július 12. szerda 1900

ROSTETTER SZILVESZTER ÉS ZÁKÁNYI BÁLINT
KÖZÖS BIZONYSÁGTÉTELE AZ IRODALOM ÉS
AZ ORGONA HANGJÁN
áhitatot tart: Szénási László
Tahitótfalu, református templom
Július 13. csütörtök 1900

SZIGET HANGJA ÖKUMENIKUS KÓRUS
SZOLGÁLATA
áhitatot tart: Zákányi Bálint
Pócsmegyer, református templom
A zenés áhitatokra a belépés ingyenes, adomá-
nyokat örömmel fogadunk a délvidéki refor-
mátus magyar gyülekezetek megsegítésére.
(Számlaszámunk: 18704723-1-13)
Július 14–16.: a Sziget Hangja Kórus szolgálata a
délvidéki Laskó, Kórógy és Várdaróc települése-
ken. A számukra gyûjtött adományokat akkor
adjuk át.
Információ: szigethangja@dunainfo.net

www.tahitotfalu.hu
A mûvészeti hetet a VOX INSULAE Sziget
Hangja Közhasznú Egyesület szervezi.
Támogatók: Tahitótfalu Önkormányzata, Sziget-
monostor Önkormányzata, Pócsmegyer és Su-
rány Közmûvelôdéséért Közalapítvány, Dió Pék-
ség Tahitótfalu, Zöldség Gyümölcs Vegyesbolt
Tahitótfalu Hôsök tere, Háztartási Bolt Tahitótfalu
Hôsök tere, EURO Kft., ICO Zrt.

Júliusi programok a Sport
és Pihenôparkban

Iskolai foci
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l. A település demográfiai mutató:
Tahitótfalu község állandó lakosainak száma

(2006. január 1-i állapot szerint) 5128 fô.
A népesség megoszlása az alábbiak szerint

alakul:

2. Pénzbeni ellátások:
Rendszeres gyermekvédelmi támogatást az

Önkormányzat 246 gyermek részére folyósít.
A Képviselôtestület 2004. szeptember 1-i ha-

tállyal vagyonnyilatkozat bevezetésérôl döntött,
mivel a jövedelmi viszonyok vizsgálata nem bi-
zonyult elegendônek a rászorultság megállapítá-
sára. A támogatások felülvizsgálata folyamato-
san zajlik.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a
Népjóléti Bizottság a 2005/2006-ös tanévben 24
esetben állapított meg, mely 24 kiskorút érin-
tett. A támogatást zömében beiskolázási segély
címén, tankönyv hozzájárulásra, tanulmányi ki-
rándulásra használták fel. A támogatás összege
3000–8000 Ft között mozgott gyermekenként,
összesen 126 000 Ft került kifizetésre. A beisko-
lázási segélyt egy esetben természetben adtuk,
elutasítás nem volt.

Étkezési térítési kedvezmény:
Az óvodás gyermekek körében 2 esetben

történt 50%-os kedvezmény megállapítása. A
kevés megállapítás a gyermekvédelmi támo-
gatást kapó gyermekek részére ingyenes óvodai
étkezési térítéssel magyarázható.

A 2005/2006-ös tanévben 20 gyermek ré-
szére állapított meg a Népjóléti Bizottság étke-
zési kedvezményt. Óvodáskorúak közül 2 gyer-
mek 50 %-os, 1 gyermek 100 %-os kedvezmény-
ben részesült, általános iskolások közül 16 gyer-
mek 50 %-os, míg 1 gyermek középiskolás 50%-
os kedvezményben részesült.

3. Személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
Gyermekjóléti szolgáltatás
A települési önkormányzat a településen élô

gyermekek veszélyeztetettségének megelôzé-
sét a gyermekjóléti szolgáltatás útján végzi. A
gyermekjóléti szolgálat munkája során, azokkal
a gyermekekkel foglalkozik, akik aktuális hely-
zetük szerint, veszélyeztetettek. Ez jelenti azt,
hogy számukra a családi élet tartós mûködési
zavaraiból adódóan a gyermekvédelem ellátó-
rendszerének mûködtetése és gyakran hatósá-
gi intézkedés szükséges, mert testi, értelmi, ér-
zelmi vagy erkölcsi fejlôdésük nem biztosított.
A Gyermekjóléti Szolgálat az eset összes körül-
ményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a
kialakult veszélyeztetettség megszüntethetô-e
az önként igénybe vehetô alapellátásban, vagy
a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tatozó,

illetve egyéb hatósági intézkedés kezdeménye-
zésére van szükség.

A Gyermekjóléti Szolgálat  szervezési, szolgál-
tatási és gondozási feladatokat lát el. Feladata a
gyermekek testi, lelki egészségének, családban

történô nevelkedésének elôsegítése. A szolgál-
tatások igénybevétele térítésmentes. 

2005. évben  a Szolgálat 6 gyermeket gondo-
zott alapellátásban, 13 gyermeket gondozott
védelembe vétel keretében. Átmeneti nevelés-
ben, ideiglenes hatályú elhelyezésben 2 gyer-
mek részesült, ebbôl egy gyermek van egész-
ségügyi gyermekotthonban. Családbafogadás-
sal 5 gyermek esetében történt intézkedés. Há-
rom gyermek van nevelôszülônél elhelyezve,
illetve egy gyermek van befogadó otthonban.

A kezelt problémák típusai: 
anyagi, megélhetési gondok: 7
gyermeknevelési: 13
magatartászavar, teljesítményzavar: 11              
szülôi kapcsolattartás: 5                                        
szülôk, vagy család életvitele: 14                        
szülôi elhanyagolás: 12
szenvedélybetegség: 8
gyermekbántalmazás: 1
pártfogói felügyelet: 2
örökbefogadás: -                                                     

Sajnos egy-egy gyermek esetében a fentiek-
bôl több probléma is felmerül. Ezekben az ese-
tekben a családgondozó ill. a Gyermekjóléti
Szolgálat javaslattal él a jegyzô felé a védelembe
vételre, mivel az elôzetesen megkísérelt alapel-
látás keretében történô segítés, a gyermek vagy
a szülô (törvényes képviselô) együttmûködésé-
nek hiánya miatt az alapellátás nem vezetett
eredményre. A védelembe vétel során a kiren-
delt családgondozó a jegyzô határozata alapján
biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást.

A családgondozó a gondozási- nevelési tervet
a szülôvel és a gyermekkel együttmûködve ké-
szíti el. 

A Gyermekjóléti Szolgálat a szociális krízishe-
lyzetben lévô várandós anyákat tájékoztatja a
támogatásokról, ellátásokról, segíti az ellátások-
hoz való hozzájutásban, személyes segítô kapc-
solat keretében közremûködik problémái ren-
dezésében.

A születendô gyermek felnevelését nem válla-
ló várandós anyát pedig az örökbeadás lehetôsé-
gérôl.

Tahitótfalu községben az elmúlt idôszakban
nem volt veszélyhelyzetben lévô várandós anya.

A jegyzôi gyámhatóságnak a Gyermekjóléti
Szolgálattal jó és kiegyensúlyozott a kapcsolata.

4. A jegyzôi hatáskörben tett hatósági
intézkedések:

2005. évben 7 fô a védelembe vett kiskorúak
száma, ez négy családot érint. A gyermekjóléti
szolgálat jelzése alapján védelembe vett gyer-
mek 1 fô, más szerv jelzése alapján védelembe
vett kiskorú 6 fô. 

A védelembe vétel okai: zömében iskolai hi-
ányzás, tanulási problémák.

A gyámhatóság a védelembe vétel keretében
határozatban kötelezte a szülôt a tankötelezett-
ség teljesítésére, a napközi igénybevételére, a
családgondozóval való együttmûködésre. 2005.
évben a védelembe vételt 1 esetben szüntettük
meg nagykorúvá  válás miatt, 1 esetben család-
ba  fogadás miatt, és egy esetben azért, mert a
gyámhatóság nem látta indokoltnak a védelem-
be vétel további fenntartását.

5. Szakmai ellenôrzések:
2005. évben Tahitótfalu községben nem történt

ellenôrzés a gyámügyi feladatokkal kapcsolatban.

6. A jövôre vonatkozó javaslatok:  
A szülôi felelôsséget mind jobban elôtérbe

kellene helyezni.

7. A  bûnmegelôzés:
Az önkormányzat szervei  (Képviselôtestület,

bizottság, hivatal és intézmények) együttmû-
ködnek a helyi rendôri szervekkel és civil szer-
vezetekkel a bûnmegelôzés terén. Az oktatási
intézményekben szakemberek segítségével
bûnmegelôzési tájékoztatásra kerül sor.

8. Az önkormányzat több helyi alapítván-
nyal, egyesülettel karöltve, a gyermekek, fiata-
lok szabadidejének tartalmas, hasznos idôtöl-
tését tûzte ki célul, mely az egészséges élet-
módra nevelést, közvetve a bûnmegelôzést is
célozza.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány minden korosztály, köztük a gyer-
mekek, fiatalok részére szabadidôs programok
szervezése: kézmûvesség, sportprogramok, stb.

Az Együtt Gyermekeinkért Alapítvány óvodás
és általános iskolás gyermekeknek szabadidôs
programokat szervez.

A Tahitótfalu Lovassport Egylet, a Tahitótfalui
Aranyszarvas Közhasznú Ijász Sportegyesület, a
Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô Egyesü-
let, valamint a Sportegyesület, az általános isko-
lások, fiatalok egészséges életmódra nevelésén,
a sport megkedveltetésén munkálkodik.

Badóné Soós Ildikó gyámügyi ügyintézô 

Gyermekvédelmi átfogó értékelés

0-3 éves 4-6 éves 7-14 éves l5-18 éves 19-100 éves
Férfi        Nô        Férfi        Nô        Férfi        Nô        Férfi        Nô        Férfi        Nô
121       104          79          82         252       230        125         107       1946    2082

összesen:  225                       161                      482                       232                     4028 
azaz 5128 fô
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„Ha nem teszünk magunkért
Ki tesz értünk?
Ha nem teszünk másokért
Minek élünk?”

Magyarországon az 1910-es években a
csecsemôhalálozás drámai módon emelke-
dett, a születésszám nagymértékben csök-
kent. 

A világon elôször Magyarországon ismer-
ték fel, hogy „védeni kell az anyát és védeni
kell a csecsemôt”.

Ebbôl a meggondolásból hozták létre a
Védônôi szolgálat  elôdjét a Zöldkeresztes
Ligát.

Feladatát elsôsorban a megelôzésre
alapozták.

A Védônôi szolgálat 3 fô alapellátó rend-
szer összekötô láncszeme, mely belenyúlik
az egészségügy, a szociális ellátás és a köz-
oktatás területeibe.

A védônôk az egészségügy napszámosai,
akik az egészségügyi rendszerben társadal-
mi „testközelben” élnek, kapcsolataik a tel-
jes emberre irányulnak.

Napjainkban a családokra nehezedô anya-
gi terhek, a stressz, a türelmetlenség, a sze-
retet hiánya mind több odafigyelést, empá-
tiás készséget követel tôlünk.

A védônôk ott vannak, ahol az ember éle-
tében a legfontosabb események történnek:
az élet várásánál, a gyerekek életkezdeténél,
a család építésénél.

A „tanuló anyák” mellett, abban az idô-
ben, amelyik a szülést megelôzi, a szülést
követi, s minden kapcsolat alap mintáját, az
emberi kapcsolatok kezdeteit megépíti.

A Védônôi szolgálat területi elv alapján
mûködik. Jelenleg két védônôi körzet van
községünkban.

A Védônôi szolgálat állami feladat, mûkö-
dési feltételeit az önkormányzat biztosítja,
szakmai felülegyeletet az ÁNTSZ gyakorolja.

2001 márciusától a Tanácsadó új épület-
be költözött, amely jól felszerelt, így kelle-
mes körülmények között fogadhatjuk gon-
dozottainkat.

Gondozási területek

Anyavédelem + nôvédelem

2005-ben gondozásba vett várandósok:
Tahitótfalu Tahi
24 fô 27 fô

Az Anyavédelem a várandós anya és a szü-

letendô gyermek egészségét védi úgy, hogy
felvilágosítjuk a várandósokat a helyes élet-
módról, kötelezô vizsgálatokat számon kér-
jük, regisztráljuk.

Felkészítjük a szülésre, babavárásra. 
Az anyák felvilágosítása, a családlátogatás

és a védônôi tanácsadásokon történik.
A védônôi tanácsadát  heti két alkalom-

mal 4 órában tartjuk.

2005-ben várandós anyák megjelenése
védônôi tanácsadáson:

Tahitótfalu Tahi
113 fô 102 fô

2005-ben rákszûrés keretében a nôgyó-
gyász szakorvos teljeskörû szûrést végzett a
Védônôi szolgálat szervezésében.

Megjelenések száma (nôvédelem)
Tahitótfaluban  22 fô, Tahiban 18 fô.

Rendszeres és folyamatos kapcsolatot tar-
tunk a kismamákkal, megismerjük a csalá-
dot, otthoni körülményeiket a családláto-
gatás alkalmával.

A Védônôi tanácsadóban szoptatós klub
mûködik a La Leche Liga közremûködésév-
el, az önkormányzat engedélyével, havi egy
alkalommal, amely ingyenes.

A szoptatással kapcsolatos minden problé-
ma, nehézségre választ kaphatnak az anyák.

Anyatejes világnapot ünnepelhettünk
2005 nyarán. Az édesanyákat virággal kö-
szöntötte Budai Mihály polgármester úr. A
sok szponzor segítségével vendéglátásra is
lehetôség volt.

Külön köszönet azoknak az édesanyák-
nak, akik anyatejes adtak az arra rászoruló
csecsemôknek.

A Védônôi szolgálat 2005-ben 152 liter
anyatejet számolt el az OEP felé.

Szorgalmazzuk a kizárólagos szoptatást 6
hónapos korig.

2005-ben egy évét betöltött kisdedek
anyatejes táplálása:

Tahitótfalu
1 évet betöltött 29 fô
– 6 hónap után is kapott anyatejet 16 fô
– 1 év után is kapott anyatejet  13 fô

Tahi
1 évet betöltött 27 fô
– 6 hónap után is kapott anyatejet 11 fô
– 1 év után is kapott anyatejet 9 fô

A szoptatás népszerûsége emelkedô ten-

denciát mutat.

Gyermekvédelem

A védônôi munka középpontjában a szü-
lés után a gyermekágyas anya gondozása
mellett az újszülött kerül.

Születésszám 2005 évben
Tahi Tótfalu
30 fô 18 fô

Születésszám 2006 április 30-ig
13 fô 7 fô

Gyermek létszám 2005 év     
Tahitótfalu Tahi

1-3 éves 62 fô 57 fô
3-6 éves 92 fô 98 fô

A gyermekvédelem célja a prevenciós
munka, az egészség védelme, családlátoga-
tás és tanácsadás keretén belül.

2005-ben tanácsadáson megjelentek
száma 0-6 év

orvosi védônôi
Tahitótfalu 394 fô 192 fô
Tahi 402 fô 187 fô

A gyermekorvossal együtt végezzük a
védôoltásokat az orvosi szaktanácsadáson.

Ezeken a tanácsadásokon 2005-ben még
idegen gondozási körbôl is számos megje-
lenés volt az orvosi kártyarendszerbôl ere-
dôen.

Éves idegen megjelenés: 194 fô.

A ma védônôjének arculatához sok min-
den hozzátartozik, gondozottaink igényei-
hez is jobban kell alkalmazkodunk, mert
mindenkinek joga van arra, hogy a magán-
és a családi életét tiszteletben tartsák.

Ehhez kiváló lehetôség a védônôi tanács-
adás minôségi fejlesztése.

A védônôi tanácsadó ideálisnak tekinthe-
tô, megfelelô feltételek adottak az intimitás
megteremtéséhez.

A védônôi tanácsadást tartunk várandók
anyák, csecsemôk, kisegyermekek számára.

Ilyenkor azok az édesanyák, édesapák is
megjelennek, akik más gyermekorvosi kör-
zetbe adták le kártyájukat.

Lehetôség van súlymérésre, táplálási ta-
nácsra, vagy bármely aktuális problémájuk
esetén tanácsadás igénybevételére.

Védônôi tanácsadások kiegészítôjeként a
helyi újságban aktuális szakmai ismereteket
igyekszünk adni a lakosság felvilágosítására.

Tahitótfalu községi önkormányzat képviselô testülete

Tájékoztató az anya- és gyermekvédelem 
feladatainak ellátásáról, helyzetérôl

6
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Preventív munkánk másik területe a csa-
ládlátogatás, ahol már a várandósság alatt
megismerjük a család körülményeit, felme-
rülô problémáit. A látogatás szükség szerint
történik, rendszeresen a közösségbe való
bekerülésig.

2005-ben családlátogatások száma:
Tahitótfalu Tahi
848 fô 734 fô

Óvoda, iskola egészségügyi feladatok

A községben egy iskola és két óvoda mû-
ködik.

Iskolalétszám 2005-2006 tanév 318 fô.
Tahi óvoda: 91 fô
Tahitótfalu Óvoda: 101 fô

Minden korosztályt  szûrôvizsgálatokra és
gyermekorvosi vizsgálatokra hívjuk.

A szûrôviszgálatokat a védônôk önállóan,
a törzslapozó vizsgálatokat a gyermekor-
vossal együtt végezzük.

Szûrôvizsgálatok:
– pedikulozisos (tetû) szûrés minden

óvodás és iskolás gyermeknél évente
négyszer, illetve szükségszerûen.

Minden korcsoportnál elvégezzük az
alábbi szûrôviszgálatokat:

– súly, magasságmérés
– vérnyomás
Beiskolázandóknál + vizeletvizsgálat.
Látás, hallásszûrés.
Nyolcadikosoknál ezenkívül színlátást is

nézünk.
Iskolában a kötelezô védôoltásokat az

ÁNTSZ elôírásai szerint végezzük:
6. osztályban két alkalommal (DITE, MMR)
8. osztályban két alkalommal (Hepatisis B)
Az iskolások felvilágosítása céljából elô-

adásokat szervezünk, illetve tartunk:
5. oszt. egészséges táplálkozásról.
5-6-7. oszt. számára elôadót hívtunk a

Libress cégtôl.
Szóba került a serdülôkor, a menstruáció,

külsô-belsô változások, gondolkodás fejlô-
dése, gyermeknôgyógyász stb.

A Vöröskereszt szervezésében a Védônôi
szolgálat két gyermekcsoportot készített fel
„Csecsemôgondozási és táplálási” járási ver-
senyre.

A gyermekek 4. és 7. helyen végeztek.

A Magyar Vöröskereszttôl, az Önkor-
mányzattól és a Libresse cégtôl ajándékot
kaptak, köszönet érte.

A védônôi munka fontos része a szociális
munka, rendszeres a kapcsolatunk a Gyer-
mekjóléti Szolgálattal, a Gyámüggyel, az
óvónôkkel, tanárokkal.

Folyamatosan továbbképzéseken veszünk
részt.

Feladatot vállalunk a fiatal, még tanuló
védônôk és orvosok területi gyakorlatában.
Munkánk egy részét az adminisztráció, a
számítógépes nyilvántartás, a statisztikai és
oltási jelentések adják. A feladatok minôsé-
gi végzése érdekében fontos a folyamatos-
ság, a védônôk egyik probléméja a létszám-
gond, szabaság vagy betegállomány esetén
kérjük az önkormányzat méltányos segít-
ségét és engedélyét, más körzetben dolgo-
zó kolléganôk helyettesítésére.

Karneválné Székely Erzsébet védônô
Tomasevits Sándorné védônô

Tahitótfaluban 2000. június 1-jén indult a
házi gyermekorvosi rendelés az alábbi vál-
tozatlan idôben:

Hétfô:11-14, kedd és péntek: 8-11, szer-
da és csütörtök: 14-17.

Egészséges tanácsadás: hétfôn 0730-1100-ig
Praxisadatok:
2005. december végi adat: közel 1000

gyermek tartozik a praxishoz.
Évi betegforgalom: 6 100 beteg.
A betegellátás, az elérhetôség folyamatos

– rendelési idôn kívül, hétvégén és ünnap-
napokon is – a készenléti ügyelet révén.

Távollétem alatt – szabadság, továbbkép-
zés idején – helyettes gyermekszakorvos a
megszokott helyen és idôben rendel.

A szakmai színvonal biztosítása: rendsze-
res továbbképzéseken való részvétel, havi
1-2 alkalommal.

Az asszisztensnô beiskolázása a szerzô-
désben foglaltak szerint megtörtént, mely 2
év alatt Csecsemô és gyermekszakápolói
OKJ-s végzettséget adott.

Az elmúlt öt évben a betegek magasabb
szintû ellátásához az alábbi mûszerek
kerültek beszerzésre:
– sürgôsségi ellátáshoz oxigén palack+re-

duktor motoros szívó
– diagnosztikus eszközök: kislabor – CRP

mérésre szolgáló mûszer
– vizelet gyorsteszt
– vércukor mérô mûszer

– beszerzés alatt: streptococcus teszt
– terápiás eszközök: ultrahangos gyógyszer

porlasztó rendelôben, otthonra is adható-
an Bioptron lámpa

Prevenciós, betegségmegelôzéshez:
– hôlég sterilizáló készülék
– a váróban nagy teljesítményû légszûrô be-

rendezés
– csecsemômérleg ill. légzésfigyelô készü-

lék kölcsönözhetô
Az adminisztráció számítógéppel, nyom-

tató készülékkel történik.
Az egészségmegôrzô munka, gondozói

tevékenység:
– Csecsemô tanácsadás hétfôn és csütör-

tökön védônôkkel, fél éves korig havi
rendszerességggel, majd ütemezés sze-
rint.

– Óvodai szûrôvizsgálatok évi, beiskolázási
vizsgálatok 3,4,5 és 6 éves korban.

– Az iskolában osztályvizsgálatok, védôoltá-
sok, elméleti elôadások biztosítása.

– Baba-mama Klub rendezvényein való
részvétel, tanácsadás.
A gyermekek jobb egészségmegôrzése

érdekében a közeljövôben tervezem:
– allergia
– szemészet
– orthopédiai szôrôvizsgálatok szervezését.
– A helyi újságban havonta egészségüyi

hírek, információk, szóló cikkek köz-
zétételét

– Az iskolában gyógytornáztatás elindítását.
– Az iskolabüfé átszervezését a korszerû,

egészséges táplálkozásnak megfelelôen.
Dr.Szécsényi Ilona gyermekorvos

Újból megnyitott magyarországi kárpótlás
életvesztésért és munkaszolgálatért

A kérelmek benyújtásának jogvesztô határ-
ideje: 2006. július 31.

A kárpótlás összege nem csekély: 400 000 Ft
minden elveszett életért.

A most elfogadott törvény alapján kárpótlás
iránti kérelmét minden olyan jogosult benyújt-
hatja, aki ezt eddig bármely okból nem tette
meg vagy kérelmét korábban elutasították,
mert dokumentáltan nem tudta igazolnia igény-
josogultságát. Életvesztés jogcímén 1997-ben
63 042 kérelmet elutasítottak, mert a kérelme-
zô nem tudta igazolni igényjogosultságát.

A most elfogadott törvény értelmében azok,
akiknek hozzátartozója a magyar hatóság vagy
hatósági személy politikai indíttatású önkénye
miatt, továbbá deportálás és a szovjet kénysz-
ermunka ideje alatt vesztette életét, illetve
azok, akik a II. Világháború alatt faji, vallási és
politikai okból teljesítettek munkaszolgálatot,
kárpótlási igényt terjeszthetnek elô.

Sok hadiözvegy és hadiárva tudja igazolni azt,
hogy férje vagy szülôje szovjet hadifogságban
halt meg, és ô jogosult a kárpótlási összegre.

A jogosultak a kárpótlási kérelmet ezen az
Adatlapon, erre a címre nyújthatják be:

Központi Igazságügyi Hivatal – 1116 Buda-
pest, Hauszmann Alajos u. 1. Postacím: 1519
Budapest, 112 Pf. 463.

A kárpótlási kérelmet  2006. július 31-ig kell
benyújtani. Adatlap és Tájékoztató a Polgár-
mesteri hivatalban, az Iktatóban az érdeklôdôk
rendelkezésére áll.

Beszámoló a házi 
gyermekorvosi 

szolgálat mûködésérôl

Kárpótlás

7
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Benedek Istvánné, B. Németh Zsuzsanna

Ma már nagyon csendes az a Kossuth ut-
cai ház, amelyben a kovácskalapács nap-
ról-napra verte különös ritmusát, ahol év-
tizedekig élt Benedek Isvánné, B Németh
Zsuzsanna.

Zsuzsa néni anyai dédszülei Budai Ben-
jámin és Hajdú Júlia, apai nagyszülei B.
Németh József és Budai Erzsébet voltak. A
nagyszülôk 30 holdon gazdálkodtak.
Szülei, B. Németh József és Hajdú Zsuzsan-
na a Fô utca, ma Béke út 6 szám alatti ház-
ban nevelte fel hat gyermekét.

Zsuzsa néni 13 éves korától férjhezme-
neteléig a „földekben”, a család földjein
dolgozott. Férjével, Benedek Istvánnal va-
ló megismerkedését a következôképpen
mesélte el. 14 éves korában történt, ami-
kor barátnôjét, Pintér Juliannát kérte meg
rendszeresen, hogy kísérje el hazáig. Ész-
revette, hogy egy személy rendszeresen
követi ôket. A negyedik alkalommal, mi-
után hazaért, valaki zörgött az ablakukon.
Nôvére ment ki az ismeretlen idegenhez.
A titokzatos kísérô, a leendô férj, annyit
üzent: „Ne szaladjon el, mert úgy megveri
mint a gyereket!”. A meglepô mondat ko-
moly szándékot takart. Négy év után, a ka-
tonai szolgálat befejeztével, 1941 február-
jában Benedek István elvette az idôközben
nagylánnyá serdült Zsuzsa nénit. A meny-
asszonyi ruhának való fehér selymet Vá-
con vették meg, amelyet részben édesany-
ja varrt meg, a hozzá való blúzt a szom-
szédban élô Hajdú Lilla készítette el.

A fiatalasszony, egy olyan családba ke-
rült, amelynek tagjai több mint kétszáz
éve kovácsként dolgoztak a faluban. Errôl
tudósított egy 1960-as években megjelent
újságcikk is. A cikk szerint 1717-bôl szár-
mazó tótfalui urbárium (a jobbágy kötele-
zô szolgáltatásait meghatározó oklevél)
említi férje ôsét, mint a környék igen

nagyra becsült és híres kovácsát. Jövedel-
me annyi volt „mint két helyes gazdának”
(egy helyes gazdának 40 holdja volt). A
Benedek családban apáról fiúra szállt a ko-
vácsmesterség.

A kovácsmûhely a mai Kossuth Lajos ut-
cában mûködött. Akkor jól felszerelt mû-
helynek számított. Apósára, Benedek Ist-
vánra nem nagyon emlékszik mesélônk, a
házasságkötésük elôtt halt meg 1939-ben.
Annyit elmesélt róla Zsuzsi néni, hogy
mindig elegánsan volt öltözve, mindenki-
nek nagyot köszönt, a kovácsmûhely szá-
mára a megrendeléseket intézte. A mun-
kát a segédek végezték. Apósa háromszor
kapott aranyérmet munkájáért. Az akkor
dolgozó segédekre név szerint nem em-
lékszik, férje mellett Pintér Károly, Göbö-
lös András, Tordai István és Bódis László
dolgozott. Háziasszonyunk máig emlegeti
a kovácsfújtatót, amelynek fáradságos
mûködtetése sokszor az ô feladata volt.

A munkához szükséges anyagok beszer-
zése anyósa, Czikora Julianna feladata
volt. A szenet a szentendrei Fateleprôl
hozták, a vasat Budapestrôl Kátaytól, de
Szentendrén egy zsidó vaskereskedôtôl és
Vácon is vásároltak. A kovácsoltvas min-
ták apáról fiúra szálltak. Zsuzsi néni még
azt tette hozzá, hogy a férje éjszakánként
újabb és újabb motívumokat talált ki, me-
lyeket másnap mindig megvalósított.

Amíg a férje nem szerezte meg a mester-
levelet, a mûhely özvegyi jogon mûkö-
dött. A vizsga letételéig Weigli bácsit kér-
ték meg az üzlet vezetésére, aki mester-
levéllel rendelkezett, de saját mûhelye
nem volt. A két kovács jó barátságba ke-
rült, szerettek együtt dolgozni.

A Benedek mûhelybôl kikerült ková-
csoltvas kerítések a falu képének meg-
határozó részeivé váltak. Ôk készítették az
Egészségház kerítését, a református temp-
lom és a parókia kapuit, a templom vaske-
retes ablakait és a templom egyik feliratos
tábláját, a református temetô kapuját, a te-
metôben található orosz síremlék díszke-
rítését. Az iskola kerítése is a család mûhe-
lyében készült. Egyes lakóházak meglevô
kerítései és kapui dicsérik a Benedek ko-
vácsok szakmai tudását. A falu központ-
ban levô házak közül Gyürki József, Budai
Mihály, egykori Maróthi ház, Budai Sán-
dor, Bálinték, Csizmadi János házát sorolta
fel emlékezônk. Folytathatnánk a sort, ta-
lán nincs olyan utca községünkben, ahol
ne találkoznánk munkájukkal. A Hôsök
szobrának díszkerítését is ôk kovácsolták.
A szobor avatásának évében, januárban
kapták meg a megrendelést, a márciusi
avatásra már állt a díszkerítés. Dolgoztak
Borbáséknak, az Unger családnak, a Kö-

ves, Serbán, Majlát családok is a megren-
delôik voltak. A mûhelyben patkoltak is,
Képíró Gáborral összefogva lôcsös kocsit
is készítettek, Gombaszögi Fridának csil-
lárt és ablakrácsokat kovácsoltak. Gobbi
Hilda különleges, régi patkókból összeépí-
tett kerítést rendelt. Férje az akkori iskolá-
sokat is bevonta patkógyûjtésbe, de a mû-
vésznô személyesen is kért segítséget a
gyerekektôl. Minden patkót hozó gyerek-
nek saját magáról készült fényképet ígért
cserébe. Gyûjtöttek a gyerekek, de végül a
mûvésznônek máshonnan is kellett patkót
hoznia, hogy a készülô kerítéshez a megfe-
lelô mennyiség meglegyen. Színészek sora
fordult meg a mûhelyben, például Mikes
Lilla, Sztankai István, Koncz Gábor, Velen-
czei István rendelt kerítést, kaput, lámpát,
virágtartót, ablakrácsot.

Az orosz megszállás idején a férje az
épülô híd ácskapcsait katonai felügyelet
mellett kovácsolta. Ennek az idôszaknak
ma már mosolyra fakasztó egyik története
a következô. Az oroszok teheneket zabrál-
tak a falubeli házakból. A katolikus temp-
lom elé terelték össze az állatokat. Este az
Újsoron, ma Dózsa György utcán kocsihoz
kötve vitték el a teheneket. Az ô tehenük
is a kocsihoz volt kötve. Zsuzsi néni édes-
anyja kis alacsony asszony volt, utána lo-
pódzott a kocsinak és a sötétséget kihasz-
nálva kötötte el, „lopta vissza” a saját tehe-
nét. A történet szerint nem csak alacsony,
de bátor asszony is volt.

Az államosítást nehézségekkel, de elke-
rülték. Férje dolgozott a tsz-nek, gyártott
ekevasakat, mûhelyajtókat. Benedek Ist-
ván a Legeltetô Bizottság elnöke lett. A
Szent György dûlôben építettek delelôt az
állatoknak az 50-es évek végén. Zsuzsi né-
ni kérésünkre felsorolta az állatok gondo-
zóit. A tehenek ôre Hajdamár Péter volt, a
növendék marhák Regôczi (Káposzta)
Gézára voltak bízva, az erdôn legeltetett
Borda László, a disznókat Csereklye And-
rás ôrizte, a birkákat és kecskéket Takács
István felügyelte.

Benedek Istvánt fiatalon választották
meg presbiternek, negyven évig szolgálta

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és most
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egyházát. Házasságukból három gyermek
született. Zsuzsi néninek négy unokája és
egy dédunokája van. A kovácsmûhely ma
már csendes, a kovácsszerszámok rozsdá-
sak, a parázs sem izzik a fújtatónál. Ven-
déglátónk Andi unokája szeretetével kör-
bevéve él.

Üzenete: „Ne dolgozzanak annyit az
emberek, vigyázzanak az egészségükre.”

A beszélgetés vetítése 2006. július 15-én
18 órakor lesz a Népházban. Minden ér-
deklôdôt szeretettel várunk.

A jegyzôkönyv közreadásánál a másolat
formáját és helyesírását közöljük. Az írás
tulajdonosának segítségét köszönjük.

Mennyi jutott ezen királyi segedelembôl
Helységünkre ide nem tehetem nem
Adván azt által Nôborini Oláh Jósef,
annyi bizonyos hogy a Királyi korm.
biztos Gróf Zichi János Úr maga szemé-
lyesen megnézett minden leomlott
épületet és amint látta a kárt, a szerént
irt maga tetszése szerint min-
den emberre hogy ki mennyit kap. De
ezen segedelembôl a hivatalbeliek,
kik között én magam önként nem
fogadtam el,semmi sem adatott. Hanem
azután a Ttes Na. Vármegyéhez az

országból, sôt még külföldröl is gyült s
több millióra menô adományok, két
izben osztattatván ki, mivel ennek ki-
osztása módját ugyan a Ttes Vármegye
tsinálta ki a már ott tudva volt
károsodás szerint: Tehát ebbôl a hivatal-
beliek is mind részesültek. Amit
ki-ki háládatos szivvel fogadott az egy
Kiss Jánoson kívül, ki azt a
czigányoknál készült eltánczolni. 
Igy visszahaladván az 1838-diki
Rettentô nagy árviz miatt károsultak
tsak hamar sokan épitéshez fogtak,
És sokkal többen épitettek mint1839-
ben, amikor már segedelem nem jött.
A víz nagyságát késôbben is megitélheti,
aki ezen sorokat olvassa abból,

hogy az én házamban a stukatorig volt
3 ujjnyi hijján, a felsô utczán
pedig Sági András házának fô falán
való jukon folyt. Ezen mostani Paroc-
hiális házig azonban nem jött, és még
közel egy ölnyi száraz volt a víz
és fal között.Hanem a pinczébe tsaku-
gyan fel fakadt s volt benne az elsô
felibe mintegy két ujjnyi, a hátulsóba
pedig jó pincze mélysége
szerint.

Vége

Továbbra is várjuk az olvasók segít-
ségét, hogy a tulajdonukban levô régi írá-
sok egészét vagy részleteit községünk
lapjában leközölhessük. Az eredeti írá-
sokat a tulajdonosnak visszaszolgáltatjuk.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

A Tahitótfalui Református Egyházközség jegyzôkönyvében 
az 1838-as „Nagy Árvíz”-ra vonatkozó bejegyzések

Fehér István és Pintér Mihály a frontról
küldte levelét. Fehér István mennyasszonyá-
nak, Pintér Mihály szüleinek küldte üzenetét.
A levelek nem csak közölnivalójukban, de az
írást hordozó anyagaikban is egyedivé teszik a
leveleiket.

Fehér István egy lelôtt repülôgép szárnyá-
ból kivágott alumínium lemezbôl készítette el
a levél alapját. Méretében és formájában kö-
vette a szokásos frontról küldött levelezô-
lapok külalakját. A lemez egyik fele sötétebb,
a lemez másik oldala világosabb zöldes színû.
A sötét színû oldalon, álló formátumban, kar-
colva és pontozva alakította ki a képes oldalát
a lapnak, kihasználva, hogy a festék megkar-
colásával a kép és szöveg az alumínium vilá-
gosszürke színében fog megjelenni. Az oldal
felsô felén két angyal között a koronás ma-
gyar címert rajzolta fel. A címer alá egy díszí-
tômotívumot helyezett, a két rajz közé véko-
nyan karcolta be a „Maris – kámnak” szöve-
get. A díszítômotívum alá vastag betûkkel a
következô szöveget írta: „Emlék az Orosz
frontról Pista 1942. XI. 4.” A hátoldalt a szoká-
sos címzésminta szerint karcolta meg, ez az
oldal fekvô formátumú. Jobb oldalon a cím-
zett adatai olvasható: „Pest. m. Németh Mária
kisasszonynak Tahitótfalu 29 sz.”A bekarcolt
középsô vonaltól balra a következô adatokat
írta a levél írója: téglalapkeretben”Tátray z.. (a
„z” betû utáni részt nem tudtuk értelmezni),
alatta „Fehér István ôrv 202/29.”

Pintér Mihály egy 8 x 15 cm-es nyírfaké-
regre írta meg levelét. A kéreg belsô, világo-
sabb felére, nyomtatott betûkkel, a sorok
egyenességét pontsorok felrajzolásával bizto-
sítva írta a közlendôjét. „Emlékül. Az orosz
frontról kedves szüleim és testvéreimnek.
Istenben bizom nem félek ember mit árthat-

na nékem 56 zsoltár 12 v Szeretettel csoko-
lom minnyájukat a messze távolból Mihály
1944. VII. 17.” A sorok egyre kisebb betûvel
íródtak, csak az aláírás lett újra kiemelve nagy-
betûvel. A kéreg külsô, sötétebb árnyalatú ol-
dalát, szabályos tábori levelezôlap megjelené-
sûre alakította ki a levél küldôje. A lap jobb
oldalán felül olvasható: „Tábori postai leve-
lezôlap.” A bélyeghelyére írta: „A felvevô hi-
vatal kelet bélyegzôje”. (A hivatal a pecsétet
rátette.) A címzéshez az akkori Magyar Posta
emblémáját is odarajzolta a katona, a címzés a
következô: „Tek. Cím: Pintér Mihály úrnak
Váci út 177 sz Tahitótfalu Pest m” A
baloldalon felül ez olvasható: Magyarország
kitartása és áldozatkézsége teszi gyôzelmessé
fegyvereinket!” Alatta keretbe foglalva: „Hiva-
talos feljegyzések Ellenôrizve 1944 VII hó 17
én” Más színû tintával írva, átlósan, a levelet
ellenôrzô aláírása és pecsétje látható. A keret
alatt: „A feladó neve. Pintér Mihály Rendfo-
kozata: hon Tábori postaszáma: D779” Pintér
Mihály mennyasszonyának is küldött hasonló
levelet a harctérrôl.

A leveleket mindkét család szeretettel ôrzi.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

A hónap régi tárgya

Két katona levele

Egy korábbi cikkükben már jeleztük, hogy
az általunk ismert elsô tótfalui festô, Zsámbo-
ki Károlyné, Fülöp Vilma festményeibôl sze-
retnénk kiállítást rendezni.

A kiállítást 2006. augusztus végén vagy
szeptember elején szeretnénk megnyitni. Kö-
szönjük mindazoknak, akik már jelezték,
hogy a tulajdonukban levô képeket a kiállítás
céljára kölcsönöznék. Kérjük továbbra is,
hogy aki a festônô alkotásával rendelkezik, je-
lezze azt, hogy a tervezett kiállítás minél átfo-
góbb képet nyújthasson Zsámboki Károlyné,
Fülöp Vilma képzômûvészeti munkásságáról.

Segítségüket köszönjük.
Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,

Wegroszta Gyula

Felhívás
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A fonás az ember egyik legrégebbi kézmû-
ves tevékenysége. A Kárpát-medencében lete-
lepült magyarságnak a fûz-, nyír- és mogyorófa
vesszôi, a gyékény- és sásfélék kínáltak fonha-
tó nyersanyagot. Újabban terjedt el a termesz-
tett növények – a rozsszalma, a kukoricahéj
(egyes területeken kukoricacsuhénak neve-
zik) és a 19. század második felében honosí-
tott seprûcirok – megmunkálása.

A vesszôfonás több ezer éves technika.
Anyaga leggyakrabban fûz- és mogyoróvesszô,
ritkábban nyírfavesszô. A hántolatlan, hajas
vagy zöld vesszôvel dolgozó mesterembereket
széles körben kaskötôknek nevezték, míg a
hántolt vesszôbôl, finomabb kivitelû munká-
kat készítôknek kosárfonó volt a megnevezé-
se. A 19. század végi iparrendtartások a kosár-
fonást engedélyhez kötötték.

Fonásra alkalmas fûzfának több fajtáját hasz-
nálták. A vesszôket nyár végén, ôsszel és télen
gyûjtötték, de elôfordult májusi vágás is. A vesz-
szôket görbekéssel vagy ollóval vágták. A be-
gyûjtött alapanyagot üstökben pár óráig fôzték,
amíg a vesszôk héja levált. A héjától elvált vesz-
szô vörös színûvé vált. Az ország egyes részein
növényi festékkel változtattak a vesszô színén.

Magyarországon a paraszti kultúrában ki-
zárólag lánc-vetülékes fonástechnikával fontak.
Ennek a technikának a lényege, hogy a fonat
két irányban, egymásra merôlegesen futó szá-
lak összeszövôdésébôl adódik, de a két szálcso-
port szálainak minôsége, vastagsága vagy egy-
más közti távolsága nem azonos. A láncszálak,
melyek közé a vetülékszálakat befonják, általá-
ban vastagabbak. A kosárfonó elôször a kosár
fenekét készíti el, majd ezután kezd az oldal-
fonáshoz. A kosároldalt a felsô szegéssel zárják
le. Legvégül fonják be a kosár fülét. A kosarat a
térdükön vagy a két lábuk közé fogva fonták. A
fonás szerszámai: a szurkáló és a kés, az elôb-
bivel a vesszôt bújtatják át a karók között, az
utóbbival a vesszôvégeket vagdosták le.

Tahitótfaluban a hagyományos téli munkák
része volt a kosárfonás. Szinte minden család
megkötötte a családi gazdaság számára szük-
séges kosarakat. A helyi idôs emberek elmesél-
ték, hogy az iskolai tananyag része volt a fonás
elsajátítása. Amíg a gátak nem épültek meg, a
Duna-part biztosította a kosárfonáshoz szüksé-
ges anyagot. A Lójárás és a Frida-villa környé-
kén vágták a vesszôt. Bár szinte minden házban
fontak, mégis kiemelkedtek egyes kosárkötôk.
Sipos István és Sándor vagy Surján István neve
máig él a község tudatában, kosaraikat a csalá-
dok nagy része a mai napig megôrizte. Surján
István nemcsak kosarakat készített, hanem
vesszôbútorok fonásával is foglalkozott. A gá-
tak megépülésével a vesszô szedésének lehetô-
sége a Duna-parton megritkult. Horváth József-
né, kosárfonó elmondása szerint a mai alapa-
nyagot a 60-as években a Nagykertben telepí-
tett vesszôk biztosítják. Fiával, Horváth József-

fel augusztusban a fehér vesszônek valót, az
elraktározásra való érett vesszôt pedig decem-
berben vágják. A fonáshoz kosárpadot használ-
nak; szerszámaik: a verôvas, a fülezôszúró, a
metszôolló és a vesszôhasító. A vesszôk színe-
zését a napfényre bízzák, régen anilin festéket
is használtak. Fonástechnikájuk hagyományos,
vékony vesszô esetén páros berakással (két
szálat összefogva) fonják kosaraikat. Használati
és dísztárgyakat készítenek, javítást is vállalnak.

A kosárfonás meghatározó típusait Tahitót-
faluban a mezôgazdasági munka és az eperter-
mesztés határozta meg. A földieper termelése
a 19. század végén, Tahi déli domboldalain, a
filoxéra által kipusztult szôlôk helyén kezdô-
dött el. Tahiban az epertermelés fôbb területei
voltak: Farkasverem, Szállások, Erdôalja, Tor-
marét, Nyúlasok, Bogonhát, Házas-patak,
Fölsô- hegy, Lóbánya és Kalicsa. Elmondások
alapján a mûvelés alatt álló földterületek vísák-
ra voltak felosztva, amelyeket mezsgyék vá-
lasztottak el egymástól. Vagyis egy család föld-
jén belül a különbözô növényeket táblákba
rendezve termelték. 

Az epertermeléshez készített ovális alakú
szedôkosár, a hátyi és a pakolókosár nemcsak
nevükben és méretükben tértek el egymástól.
A hátyi (háton hordott szállítókosár) jó lehe-
tôség volt a fonónak fonástechnikája megmu-
tatására, a fonásminták változatossága egyedivé
tehette a háton hordott kosarat. Hátyit gyerme-
keknek is készítettek. A szedô- és a pakolókosa-
rakra a tulajdonosaik monogramjukat festették
fel. A kosarak megkülönböztetésére a budapes-
ti piacokra való szállításkor volt szükség. A há-
romkilós kosarakat a hátyira fából készült keret-
re vagy a hátikranzliba (lécekbôl, dróthálókból
összeszögelt láda) rakták. A pakolókosárba az
ötkilós kosarakat tették, szállításkor vászonnal
terítették le, amelyet a kosárhoz varrtak. A kézi-
kranzliba a faládákba rakott epret pakolták,
ezzel egy mázsa epret tudtak egyszerre szállí-
tani. A Budapestre való szállítás a Dunán közle-
kedô „Kofa hajóval”, a menetrend szerinti hajó-
járattal történt. Nagy mennyiségû áru szállítása
esetén a hajó oldalához kisebb uszályt kötöttek.
A piacra való utazás során a megpakolt hátyiért
nem kellett külön fizetni, a személyjegy tartal-
mazta ezt. Ki is használták a termelôk ezt a le-
hetôséget. A nagyméretû pakolós kosár szállítá-
sáért külön kellett fizetni. A 30-as években a
nagykereskedôk MATEOSZ (Magyar Teherfuva-
rozók Országos Szövetkezete) feliratú teher-
autókkal szállították el a leszedett epret.

A szakszövetkezet megalakulásával és az ál-
tala biztosított szolgáltatások következtében a
földieper termelése Tahi hegyoldalról Tótfalu
mezôgazdasági területeire került át. A hatva-
nas évek nagyipari termelésével jelenik meg a
papír-, a faláda, majd a mûanyag rekesz. A ki-
lencvenes évek elejétôl, a termôföld visszaadá-
sával, az epertermelés ismét egyénileg, kis par-
cellákon folytatódott. A hagyományos vesszô-
kosár használata ma már az epertermesztésbôl
kiszorulóban van.

A faluban folyó málna- és virágtermesztés ki-
alakította a maga kosártípusát. A csirkeborító, a
tároló és a kenyérkelesztô kosáron át a borszû-
résre használt kosárig sokfajta, a háztartás és a
gazdaság számára legalkalmasabb formájú kosa-
rat készítették el a tótfalui emberek. Külön ér-
dekessége a vesszôkötésnek a divatos nôi kézi-
táska, valamint a kisméretû varrós kosarak meg-
jelenése.

Községünkben ma már alig mûvelik ezt a
mesterséget. Utolsó mûvelôi közé tartozott
Surján Jenô és Sípos Lajos. A ma is kosárkötés-
sel foglalkozó, Horváth Józsefné és fia után
nem marad követôje Tahitótfaluban ennek az
évezredes mesterségnek.

A kiállítás tárgyait kölcsönözték:
Almássy Csaba
B. Csereklye József és felesége
Benedek Lászlóné
Bozóki Sándorné
Budai Mihály és felesége
Chambrené Rainer Gabriella
Czikora Lajos és felesége
Csizmadi Csaba
Debreczeni Lajos és felesége
Hártó Zsuzsanna
Horányi Sándorné 
Horváth Elekné
Horváth Józsefné és Horváth József
Kepler Erzsébet 
Kristóf Ferencné
Kovács Benjámin és felesége
Losonczi Zsuzsanna
Németh Józsefné
Papp János és felesége
Pintér Mihályné
Sípos Mihály és felesége
Surján Magdolna és édesanyja
Surján Zoltán és felesége
Szabó Mihályné
Szente Istvánné, Kálmán Istvánné
Szondi Sándor és felesége
Szabó Judit
Tahitótfalu Önkormányzat
T. Csereklye István és felesége 
Tóth János
U. Szabó Lajos
Vaczó Sándor és felesége
Vaczó Zoltán
V.Szabó Istvánné, 

A kiállítás rendezésében segítségünkre voltak:
Almássy Csaba
Budai Mihály polgármester
Chambrené Rainer Gabriella
Bozóki Sándorné
Gaál Sándor
Kovács Benjáminné
Kubanek István
Matus Klára
Mendlik Gábor
Önkormányzat dolgozói
Tóth János jegyzô

Köszönjük: 
Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Kosárkiállítás
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Számítógépszerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
26/593-005

hatter@t-online.hu
web.t-online.hu/hatter94

Számítógép-javítás, karbantartás, rendszer-
karbantartás, üzemeltetés, internet, hálózat

kiépítés és beállítás, vírusírtás...

Eseti vagy szerzôdéses formában.
Helyszíni kiszállással is.

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

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

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

Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
VÍZ, GÁZ, FÙTÉS, SZANITER KISÁRUHÁZ 

Tahitótfalu, Szabadság út 15. (Kék Duna Szövetkezet udvarán)

Telefon, fax: 26-386-721, 06-30-9515-484

Nyitva tartás: h-p.: 730-1700, szo.: 730-1200

Elkeztük az AEG fali kombi és tárolós készülékek és elek-

tromos vizmelegítôk forgalmazását:

120 l elektromos vízmelegítô akciós ára: 34 400 Ft

Ízelítôül további akciós termékeinkbôl:

Újabb TEKA szett akció, beépíthetô készülékek!

Akciós inox mosogató csapteleppel!

Baxi Main kombi turbós 24 kW 131 000 Ft

Baxi Novula 60l tárolóval 24 kW turbós 264 000 Ft

Ferroli Domicompact 24 kW kombi turbó 142 000 Ft

Alföldi fali WC csésze 12 600 Ft-tól

Viega falbaépíthetô WC tartály fehér nyomólappal 29 600 Ft

Készülékbe szerelhetô HALM keringetô szivattyú 19 900 Ft

Szerelôt keres, segítünk!

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

--  áállllóó--ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm

--  ssvvééddmmaasssszzáázzss

--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  tthhaaii  mmaasssszzáázzss

--  ttaallppmmaasssszzáázzss

--  rreefflleexxoollóóggiiaa

--  ppeeddiikkûûrr

ÁÁpprriilliiss  11--ttôôll  kkoozzmmeettiikkaa  iiss  mmûûkkööddiikk!!

••

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  

vveennddééggeeiinnkkeett  ffooddrráásszzaattuunnkkbbaann::

--  KKoovvááccss  EEddiinnaa  ((7700))  559922--11110022

NNyyiittvvaa::  hh--pp  990000--11990000 óórrááiigg  
sszzoo..::  990000--11440000 óórrááiigg
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

Dunakanyar-Szerelvény
VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY

SZERELVÉNY SZAKÜZLET
ahol szaktanácsadással, tervezéssel, kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

Tahi, Visegrádi út 52. (11-es fôút)
Tel: 06-26/585163, 06-30/4306533

Nyitva tartás: hétfô-péntek: 730–1700-ig, szombat: 800–1200-ig

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!
Ízelítô LISTAÁRAINKBÓL, melyek az áfát is tartalmazzák:

Lapradiátor 22K -  600 magas /   600 hosszú ( KORAD ) 9 276 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas /   800 hosszú ( KORAD ) 12 029 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas / 1000 hosszú ( KORAD ) 14 926 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas / 1200 hosszú ( KORAD ) 16 930 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas / 1600 hosszú ( KORAD ) 22 423 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas / 1800 hosszú ( KORAD ) 24 970 Ft
Törölközôszárítós radiátor Solaris íves, fehér 620/1210 17 826 Ft
Ötrétegû csô 16x2,0 ( fûtésre, vízre ) 194 Ft
Légbevezetô AERECO - nyílászáróba építhetô gáztûzhelyhez: 9 778 Ft
Légbevezetô AERECO - nyílászáróba ép. kéményes gázkészülékhez: 4 700 Ft
Légbevezetô AERECO - falba építhetô kéményes gázkészülékhez: 18 947 Ft
SZÉNMONOXID és GÁZ érzékelô rádiófrekvenciás 12 384 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / Saunier Duval Renova  107 170 Ft
Kombi kazán 24 kW parapetes, fali / Saunier Duval Renova 132 997 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT 240-3XEPRO 155 435 Ft
PVC csatorna csô NÁ 110 / 2fm 913 Ft
KPE gázcsô NÁ 32 177 Ft
KPE vízcsô NÁ 25 107 Ft
MT kábel 3x1,5 fehér 82 Ft
MÛIII villanyszerelési csö 11 2,5 fm/szál 42 Ft
Bojler fûtôszál 1200W 1 126 Ft

MIHALIK  DÉNES
KÔMÛVES  MESTER

Tahitótfalu, Bartók Béla utca 13.

Telefon: 26/386-916; 20/9458-821

Teljes kivitelezés!
Felújítás, tatarozás, villany, víz, fûtés 

és egyéb szakipari munkák.
Drywitt homlokzati hôszigetelô rendszer.

SZKILI
SZÁMÍTÁSTECHNIKA

- Irodatechnika - Internet szolgáltatás  

- Számítástechnika - Spirálozás

- Kereskedelem - Laminálás          

- Kellékanyagok - Hitel lehetôség

- Szerviz - Fénymásolás

- Nyomtatás akár 6 Ft /oldal 

- Szkennelés - Fax / Email küldés 

2022 TAHI, Visegrádi út 14.

(a Lillus ABC parkolójában)

hétfôtôl-péntekig

09 – 17 óráig

szkili@freemail.hu

20/944-5532, 26/385-893

Szabad Felhasználású Jelzáloghitel, 

AKCIÓS Lakáshitel,
akár jövedelemigazolás nélkül!

Klibán Zita

06-30/951-30-30

Közvetítôi díj nincs!
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Szakképzett bolti eladót felveszek!

Telefon: 06-30-913-7965

***
Eladó!
Tahiban 3 szintes panorámás gazdasá-
gi épület, 1 607 m2-es telek szôlôvel,
gyümölcsössel eladó. Víz, villany, gáz
van. Irányár: 22 M. Ft.
Telefon: 06-20-947-9944

Kedves osztálytársunk!

Szeretnénk megtartani a 40 éves osztály-
találkozót, a Tahitótfalui Általános Iskola
1966-ban végzett 8.a és 8.b osztályának.
A meghívók elküldéséhez szükség lenne a

pontos címekre. Ebben kérjük segítsége-
teket.
Hívjatok a következô számon:
Marosi János: 06-70/452-0691
Bálint Zsuzsa: 06-70/233-9699
Reméljük, sikerül mindenkit idôben értesí-
teni és hamarosan találkozhatunk veletek,
valamint néhány kedves tanítónkkal is!

Értesítjük a lakosságot, hogy a Figyelj
Rám! Közhasznú Egyesület Támogató
Szolgálat szociális intézmény mûködését
indította el a térség hét településén (Viseg-
rád, Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu,
Kisoroszi, Pócsmegyer és Szigetmonostor)

A Támogató Szolgálatok egyénre szabott,
komplex segítséget igyekeznek nyújtani,
mely elôsegíti, hogy a fogyatékos, vagy át-
menetileg segítségre szoruló emberek csa-
ládjukban maradjanak, a családtagokat te-
hermentesítsék, és elômozdítsák az önren-
delkezésen alapuló, aktív életvitelük kiala-
kítását. Ennek megfelelôen személyi segí-
tés, szállító szolgálat és információnyújtás,
tanácsadás szolgáltatásai révén nyújtanak
lehetôséget leküzdeni a  hátrányokat.

Személyi segítés: a fentiek alapján sze-
mélyi segítôink a fogyatékos személyek
számára általános életviteli segítségnyúj-
tást biztosítanak, mely magában foglalja 
– a házigondozási feladatokat (személyi-,

környezeti higiéné biztosítása, tisztálko-
dás, öltözködés, étkezés, vásárlás, szük-
ség esetén felügyelet), 

– gyógyszerek kiváltása, megbízásra hiva-
talos ügyek intézése.

– segítségnyújtást gyógyászati segédeszkö-
zök beszerzésében, használatában, köl-

csönzésében, 
– kísérést (sport, szabadidôs, kulturális te-

vékenységekhez, közszolgáltatásokhoz) 
– mentális, pszichés törôdést, segítô be-

szélgetést, 
– életviteli tanácsadást. 

Szállítási szolgáltatás: a szállítás speciá-
lisan átalakított jármûvekkel történik  Biz-
tosítja az alapvetô szükségletek kielégí-
tését segítô szolgáltatásokhoz, közszolgál-
tatásokhoz való hozzájutást. Elszállítjuk a
hozzánk fordulókat orvoshoz, kórházba,
bevásárolni, uszodába, rokonaihoz stb.       

Információnyújtás, tanácsadás: tájé-
koztatás, információnyújtás a fogyatékos
személyeket érintô kérdésekben (szo-
ciális, egészségügyi ellátási formákról, jogi
kérdésekrôl, támogatási lehetôségekrôl
sport, szabadidôs, kulturális tevékenysé-
gekrôl, sorstársi tanácsadáshoz való hozzá-
férés lehetôségérôl), hozzátartozók
részére is. 

Elérhetôség:
Spáth Gottfriedné, Jutka, 
26-390-324, 06-20-572-14-85
2023 Dunabogdány, Kossuth L.5/a
Bajczár Mária, 06-30-242-7782 
Sághi Ágnes, 06-203738443
Gedeon Tímea,06-30-516-5202

Értesítés

Értesítés

DORCA KFT.
Épülettervezés, kivitelezés

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

Telefon/fax: 
06-26-585-170, 585-171,

06-20-960-4288

Kisoroszi Község Önkormányzat
Képviselô-testülete

(2024 Kisoroszi, Széchenyi u. 93.)
pályázatot hirdet a Kisoroszi Óvodában

(2024 Kisoroszi, Széchenyi u. 140.)
Óvodavezetôi állásra.
Képesítési feltételek:

Felsôfokú óvodapedagógusi végzettség 
és szakképzettség, legalább 5 év 

szakmai gyakorlat.
Állás elfoglalásának ideje: 

2006. szeptember 1.
A megbízás 5 évre szól.

A pályázat benyújtásának határideje:
2006. július 29.

A pályázat elbírálásának határideje:
2006. augusztus 29.

A pályázatot Kisoroszi Község
Polgármesterének kell benyújtani.

(Molnár Csaba Polgármester, Kisoroszi
Polgármesteri Hivatal, 2024 Kisoroszi,

Széchenyi u. 93. Tel.:/Fax: 26/392-015)

Kisoroszi Község Polgármestere
pályázatot hirdet a Kisoroszi Óvodában

(2024 Kisoroszi, Széchenyi u. 140.)

1 fô óvodapedagógusi állásra.

Képesítési feltételek:
Felsôfokú óvvodapedagógusi végzettség.

Juttatás: szolgálati lakást biztosítunk.

Állás elfogalalásának ideje: 
2006. szeptember 1.

A pályázat benyújtásásának határideje:
2006. július 29.

A pályázat elbírálásának határideje:
2006. augusztus 29.

A pályázatot Kisoroszi Község
Polgármesterének kell benyújtani.

(Molnár Csaba Polgármester, Kisoroszi
Polgármesteri Hivatal, 2024 Kisoroszi,
Széchenyi u. 93. Tel./Fax: 26/292-015)
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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.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,

tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •

CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ – Szentendre,

Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-ig, tel.: 06 40

38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.

Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-

ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,

Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:

8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –

vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-100 – TIGÁZ 2 Kft.,

Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax: (47) 361-

892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, rendel:

H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás:

hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-7125 • GYER-
MEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszüneti

napokon 9–13-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.: 312-650 •

GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060,

nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •

HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel: 385-563, 06 30

9407-469, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 13–16, kedd,

csüt. 7.30–11, páratlan hét péntek 8–11; adminisztrációs

rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt. 11–12, Dr. Magyar Gábor, tel:

387-122, 06 30 9216-193, rendel hétfô, szerda, páros hét pén-

tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-

ciós rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •

ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •

KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei

Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12., III., tel.: 06 1

374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan,

Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd,

csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104 •

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: 13–17-

ig, kedd, csüt.: 8–16-ig • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)

Tahitótfalu, Visegrádi út 12. 17–07 óráig, tel.: (26)387-030 •

ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu,

Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL
– Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig

és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént. 8–12-ig •

POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;

kedd, 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 30

406-7041• RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807•

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2., ügyf.:

hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-731 •

TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô

7,40–17-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 (26)

500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig

• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796

Július 2. Sarlós Boldogasszony napja. 
Szûz Máriának szent Erzsébetnél, János

édesanyjánál tett látogatásának emléknap-
ja. A Sarlós elnevezéssel az aratási idôszak-
ra utalnak. Mint általában a Mária-ünne-
pek, asszonyi dologtiltó nap. Ha kenyeret
sütnének, az kôvé válna, vagy kigyulladna
a falu.

Július 13. Margit. Antiochiai Szent
Margit vértanú ünnepe.

A nép nyelvén Mérges, Retkes vagy Pisis
Margit. Esôjével férgessé teszi a diót, a
mogyorót és a tengerit. Nyár- és aratáskez-
dô nap, ekkor érik be az aratási körte. A
szabadonfürdés kezdônapja.

Július 20. Illés próféta ünnepe. 
Viharos, villámlós nap, aki ekkor a föl-

deken dolgozna, azt mennykô csapná
agyon. Ôsi kígyó- és medveünnep, pászto-
roknak dologtiltó nap.

Július 22. Magdolna. 
A szôlôben dologtiltó nap, esôje bô ve-

temény-, de rossz dió- és mogyorótermést
jósol. Ha a kukorica eddig ki nem hányta a
csövét, attól már jót nem is várhatunk.
Szépségvarázsló (hajvágó) leánynap.

Július 25. Jakab napján hagyja abba
növését a szôlô és ettôl kezdve tarkul. 

Zivatarhozó, s a karácsony, sôt az egész
tél rámutatónapja. Azt mondják, Jakab
napján „virágzik a hó”, vagyis ha sok fehér
felhô van az égen, havas tél lesz. Kotló-
ültetô nap, a ma született kisborjú jó tejelô
lesz. Esôje kárt tesz a gabonában, elviszi a
szilvát.

Július 26. Anna. Szûz Mária anyjának,
Szent Annának az állapotos nôk s a
család védôszentjének ünnepe.

E nap szakad meg a virágos kender töve.
Ha a kincskeresôk az Anna-nap hajnalán
hasonfekve szedett vasfûvel bekenik kör-
müket, azon átnézve a föld mélyébe lát-
nak.

Talán nincs is olyan lakója Tahitótfalu-
nak aki legalább látásból ne ismerné Kati-
kát, a mi postásunkat, akinek jellegzetes
kedves alakja hol itt, hol ott bukkan fel
nap mint nap utcáinkon.

Szinte hihetetlen, de Katika nyugdíjba
készül, utolsó munkás heteit tölti aktív
postáként.

Mindannyian láthatjuk: jó egészségnek
és erônlétnek örvend, amit talán adottsá-
gain túl, a sok-sok biciglizésnek és a jó
levegônek is köszönhet, hiszen naponta a
fél falut bejárja két keréken, amin a nagy
postás táska csordultig rakva a sok külde-
ménnyel és mindezt télen, nyáron, jó és
rossz idôben teszi.

Katikától tudjuk szereti a munkáját, a
falu lakóit – ezt igazoljuk mi is –, hiszen
mindenkihez van egy-két kedves szava,
meghallgatja ôket, ha valaki rászorul, se-
gítségére siet, ha kell kedves mosolyával
vidítja fel a szomorúakat.

Igazi színfoltja Katika a mi kis térsé-
günknek, örülünk, ha láthatjuk, ha érke-

zik, most viszont nyugalomba vonul, ami-
hez eddigi munkáját megköszönve kívá-
nunk a falu lakóinak nevében további jó
egészséget, erôt, boldogságot, és azt hogy
minden  vágya teljesüljön.

Kalendárium – Július
Szent Jakab hava – Oroszlán hava

A mi postásunk: Katika


