
„...akkor legnagyobb a sötétség, mikor a
hajnal közel van.”

Kossuth Lajos

Így volt ez ’48-ban és így volt ez ’56-ban is.
Kossuth jól látta. A II. világégést követôen,
bármennyire szerettük volna, nem ke-

rültünk a nyugati megszállási övezetbe,
Jaltában döntöttek a sorsunkról. Sok min-
dent el lehet mondani a „felszabadító” szov-
jet hadseregrôl, de azt, hogy a fényt hozta
volna, azt nem. 

Tehát szovjet megszállási övezet lettünk,
és ez hosszú évekre meghatározta a sor-
sunkat. Sztálin a Szovjetunióban alakított ki
személyi kultuszt, megtehette, mert ellen-
feleit gondosan „eltakarította” az útból,
nálunk Rákosi követte a példáját, miután
1948-ban a kékcédulás választásokon a
kommunisták – nem teljesen tiszta módon
– nyertek. 

Elôször megszüntette a többpártrend-
szert, majd a történelmileg hozzájuk közel
álló Szociáldemokrata pártot olvasztotta be
a Kommunista pártba, megalakítva a
Magyar Dolgozók Pártját. Innentôl kezdve
nem volt politikai ellenfél. Létrehozta az
ÁVO-t, mely ÁVH-vá nôtte ki magát, és az
Andrássy út 60-ban, az egykori nyilas párt-
házban székeltek. 

Folytatás a 3. oldalon

Szeptember 13-i testületi ülésen a kö-
vetkezô témákban tárgyalt a Képviselô-
testület:
– Tomasevits Sándorné és Karneválné

Székely Erzsébet védônôk tájékoztat-
ták a testületi tagokat a védônôi szol-
gálat munkájáról.

– Egy üzemanyag forgalmazásával fog-
lalkozó cég kereste meg a képviselô-
testületet, hogy – a Rózsakert  évek
óta üresen álló épületét kiszolgáló
épületként felhasználva – üzemanyag-
töltô állomást szeretne létesíteni a
Duna-parton lévô önkormányzati terü-
leten, a terület megvásárlásával, vagy
hosszú távú bérlésével. A tervezés,
illetve a tárgyalások folynak.

– A közoktatási intézmények beruházása
Folytatás a 2. oldalon

1 8 2 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Önkormányzati

hírek

A tartalomból:

Önkormányzati hírek 2.

A székelyek 6.

Az aradi vértanúk... 6.

A múlt nyomában... 7.

Októberi színek 

és hangulatok 8.

Vendégségben Vecsésen 9.

Egy nap Szentendrén 12.

1956. október 23.

2007. október 6.

Aradi vértanuk napja - Nemzeti gyász-

nap. A megemlékezést Tolnai Miklós
színmûvész tartja. Helyszín: Tahitótfalu
Hôsök tere. Idôpont: 18:00

2007. október 11.

Égi utak csillagösvényen – Paksi Zoltán
asztrológus elôadásában egy két részes
elôadássorozat elsô részét láthatja az érdek-

lôdô. Helyszín: Tahitótfalu, Népházzal
szemben lévô kis épület. Idôpont: 18:00,
hozzájárulás: 500 Ft

2007. október 12. 

Jelenések könyve sorozat II.

Mit jelent Jézus az igaz keresztények
számára? Helyszín: Tahitótfalu Népház.
Idôpont: 18:00

Folytatás a 2. oldalon

Októberi programok
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Folytatás az 1. oldalról
(iskolaépítés, óvoda felújítás) és útépí-
tési pályázatok megírására kiírt pályáza-
tunkra beérkezett három ajánlat közül a
legkedvezôbb (az elnyert összeg 5%-a
+ÁFA) ajánlatot tévô Elsô Magyar Önkor-
mányzati Vagyon és Adósságkezelô Kft.-
t bízta meg a testület a feladattal. A másik
két ajánlat 8 ill. 10% volt.

– A készülô új Állattartási Rendelet elfoga-
dását október 4-ére tûzte ki a Képviselô-
testület.

– A nyáron elkészült a Népház székkárpit-
jainak áthúzása. Készülnek az új színpad-
függönyök. A külsô ajtók cseréjéhez a ci-
vilszervezetek 450 ezer Ft-os felajánlása
mellé szükséges 250 ezer Ft különböze-
tet a testület megszavazta.

– Mivel a 2007. december 31-ig felhasznál-
ható 270 millió Ft-os hitelkeretét az Ön-
kormányzat ezidáig még nem használta
fel, ezért a tervezett fejlesztések, beruhá-
zások finanszírozása céljából további há-
rom évre meghosszabbítjuk, a korábbi-
val azonos feltételekkel.

– A testület elfogadta a költségvetés  elsô

féléves teljesítését.
– Ez év decemberében lejár a szerzôdé-

sünk a szemétszállítással foglalkozó, vala-
mint a hóeltakarítást végzô céggel egy-
aránt. Hóeltakarításra kötött szerzôdést
az önkormányzat a korábbi vállalkozóval
kívánja megújítani. Szemétszállítás ügyé-
ben célszerû lesz a szomszédos települé-
sekkel közösen pályázatot kiírni (náluk is
most jár le a szerzôdés), így elônyösebb
tárgyalási pozícióba kerülünk. 

– A Tigáz az önkormányzaton keresztül ér-
tesíti a lakosságot, hogy a gáz közmûfej-
lesztési hozzájárulás mértékét leszállítot-
ta 2007. október 5-tôl  53 856 Ft-ra.

– A szüreti felvonulás idôpontja tévesen
jelent meg október 6-ra. A Szüreti Mulat-
ság és Önkormányzati Nap megrendezé-
se október 13-án, szombaton lesz. 

– Az október 25-én megtartandó követ-
kezô testületi ülésre sok szeretettel vá-
runk minden érdeklôdôt. Tervezett na-
gyobb téma: helyi rendeletek felülvizs-
gálata, valamint tájékoztató a civil szerve-
zetek mûködésérôl.

Önkormányzati hírek
Ebben az évben eddig született 18 leány
és 18 fiú, összesen 36 gyermek.

Megszülettem!

2007. 09.01-én
Nevem: Németh Nándor Szabolcs

Házasságot kötött 17 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Kecskeméti Györgyné, 75 éves, Kossuth L. u. 15.
Mák János, 77 éves, Rózsa u. 17.
Székházi Józsefné, 90 éves, Vörösmarty u. 7.
Mészáros Lajos, 78 éves, Mátyás kir. u. 3/A
Bötkös Jánosné, 85 éves, Szentendrei út 104.
Kálmán Istvánné, 81 éves, Rákóczi u. 6.

* * *

Novák István és Novák Istvánné született
Belányi Ilona 2007 szeptember 25.-én ünne-
pelték házasságkötésük 60. évfordulóját.
Ennek alkalmából ezúton is szeretettel
köszöntik ôket gyermekeik és unokáik!

Anyakönyvi hírek

Folytatás az 1. oldalról
2007. október 17. – Véradás

Helyszín: Tahitótfalu Népház
Idôpont: 13:00-17:00

2007. október 23. – Nemzeti ünnep

Ünnepi megemlékezés az október 23.-i
emlékmûnél, a Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola hallgatóinak mûsora. Filmvetítés.
Részletes program a plakátokon megtekint-
hetô. Helyszín: Tahitótfalu, 1956. október 23.
emlékmû (sportcsarnok mellett) – 17:00
Tahitótfalu Sportcsarnok – 17:15

2007. október 26.

Jelenések könyve III. elôadása

Küzdelem, állhatatosság, szenvedés
Helyszín: Tahitótfalu Népház. Idôpont: 18:00

2007. október 28.

A Nefelejcs Bábszínház bemutatja:

Bari bárány csavarog címû elôadását

Helyszín: Tahitótfalu Népház. Idôpont: 10:00

2007. október 28.

Hagyományôrzô kör filmvetítése

Téma: beszélgetés Csörgô Mihállyal és
feleségével (elsô rész) 
Helyszín: Tahitótfalu Népház. Idôpont: 15:00

2007. október 28.

A tahitótfalui Takarékszövetkezet történe-

tét bemutató kiállítás nyílik, a Takarékos-

sági Világnap tiszteletére.

A kiállítás az egykori Hangyaszövetkezet és a
belôle megalakult Takarékszövetkezet helyi
történetérôl nyújt képet.
Helyszín: Tahitótfalu Református Gyülekezeti
terem. 
Idôpont: 11:00 (Istentisztelet után)

2007. október 30.

Színházlátogatás

Darab címe: A FÖSVÉNY

Elôadás helye: Új Színház
Jegyek: 3000 Ft + 500 Ft(busz) 
Elôadás kezdete: 19:00
Buszindulás: 17:30 Tótfalu Hôsök tere
Információ: Mengyi Gábor
Telefon: 30/337-55-27

Októberi programok

Nemzetiségek együttélése az Unióban és a Dunakanyarban

Hagyományôrzô és szüreti fesztivál,
Önkormányzatok találkozója 2007. október
13-án.
Programok:

9:00–12:00 Kistérségi képviselôk (önkor-
mányzatok) részére, kispályás focitorna,
kosárlabda torna, asztali tenisz kupa
Helyszín: Tótfalu focipálya és pihenôpark
12:00–13:00 Nagypályás bemutató labdarú-
gó mérkôzés (szervezés alatt): parlamenti
válogatott, színészek, újságírók, ügyvédek
Helyszín: Tótfalu focipálya
13:00 EBÉD (valamennyi sportoló részére
ingyenes)

14:00 Szüreti felvonulás kistérségi önkor-
mányzatok részvételével
16:00 Hagyományôrzô csoportok bemutatói:
Magyarországi Német Nemzetiségek Csobán-
kai Szervezetének Kamarakórusa, Szabó Eni-
kô népdalénekes, Citera Tambura – Leányfa-
lu, Zengô Citera Együttes és barátai – Tahitót-
falu, Pávakör, SMS Együttes – Pilisszentke-
reszt, Népdalkör – Pilisszentlászló, Dunabog-
dányi énekkar, Zöldsziget Néptáncegyüttes. A
kistérségbôl további hagyományôrzô csopor-
tokatvárunk! Helyszín: Tahitótfalu Sportcsarnok
19:00 Szüreti bál. Helyszín: Tahitótfalu
Sportcsarnok.
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Folytatás az 1. oldalról
Szörnyûséges történetek keringtek száj-

ról-szájra az ÁVH-s pribékek rémtetteirôl.
Koncepciós perek, melynek saját pártve-
zetôi is áldozatul estek, padláslesöprések,
nyomorba süllyedô ország fémjelezte Rá-
kosi munkásságát. Tehette mindezt úgy,
hogy a háta mögött állt az itt állomásozó
Vörös Hadsereg. 

Azután valami történt: meghalt Sztálin,
ezzel új szelek kezdtek fújdogálni Moszkvá-
ban és a csatlós országokban is. Így nálunk
is felülvizsgálták Rákosi ténykedését, reha-
bilitálták a politikai perek áldozatait. Így
érkezett el az 1955-ös esztendô, mikor is a
Szövetségesek egymás között megkötött
szerzôdés értelmében Ausztriából megkez-
dôdött a szovjet csapatkivonás. Lazulni lát-
szott a gyeplô, érezték ezt az emberek itt is.
’56 -ban az egyetemi ifjúság megalakította a
Petôfi kört, ahol a diákok megvitatták az
ország helyzetét. Igazi lázas gyûlések voltak
ezek. Október 23-ra nagygyûlést szerveztek
a Bem szoborhoz, hogy kinyilvánítsák
együttérzésüket a lengyel nép felé, a len-
gyelországi események miatt. A Petôfi szo-
borhoz is szervezôdött egy gyûlés. A szerve-
zôk között volt a frissen alakult MEFESZ és
az Írószövetség is. A Belgrádból hazatérô
kormány, – Tito „a láncos kutya”, aki közel-
lenséggé vált a szocialista tábor szemében,
mert nem nagyon akaródzott beállni a
moszkoviták sorába, már nem volt ellenség
–, mert az új orosz kormány elküldte ma-
gyarországi barátait egy kis puhatolózó láto-
gatásra, elôször betiltotta a gyûléseket, majd
felmérve a helyzetet mégis engedélyezte
azokat. A felvonuló egyetemisták mellé a
munkából hazafelé tartó emberek is csat-
lakoztak, így hatalmas tömeg vonult a Petôfi
szobortól Budára. Itt hangzottak el elôször a
híres jelszavak: Aki magyar, velünk tart!
Ruszkik haza! Itt vágták ki a cseppet sem
magyar címert a nemzeti lobogóból, így
téve ’56 jelképévé azt. Egy újra szabadságot
érzô tömeg skandált jelszavakat, énekelt
Kossuth nótákat, rajzolt magának újra
Kossuth címert. A rádió közvetítette Gerô
beszédét, amely olaj volt a tûzre, a tömeg
nem széledt szét, hanem a Parlament elé
vonult, hogy Nagy Imrét lássa, mivel egyik
követelése volt az ô kormányba való vissza-
helyezése. Nagy Imre ki is állt a tömeg elé,
de egy semmitmondó beszéd elmondása
után azt kérte az emberektôl, hogy men-
jenek haza. Lassan ki is ürült a Kossuth tér,
de az emberek nem haza mentek, hanem a
Sztálin szoborhoz és a Rádióhoz. Az elôbbit
ledöntötték, végérvényesen leszámolva egy
meglehetôsen sötét korszakkal, az utóbbit
megrohamozták, miután nem voltak haj-
landók beolvasni a követeléseiket, és kilôt-

tek az épületbôl. Ezzel megkezdôdtek a
fegyveres harcok. Sok katona átállt a szabad-
ságharcosok oldalára, átadva nekik a fegyve-
reiket, kinyitották a fegyverraktárakat. Más-
nap a Parlament elôtt gyülekeztek az embe-
rek, ahol orosz tankok várták ôket, de az
emberek barátságosan beszélgettek velük.
Máig sem tisztázott okból azonban az egyik
harckocsi tüzet nyitott a tömegre, ezzel kez-
detét vette a szabadságharc, melynek alap-
vetôen az volt a célja, hogy a megszálló
orosz hadsereg hagyja el hazánk területét.
Cél volt az is, hogy a rosszemlékû régi rend-
szerrel, értem alatta a Rákosi-éra sok mega-
láztatását, végleg leszámoljanak. A több párt
rendszer bevezetését is napirendre tûzték,
bár ezzel nem mindenki értett egyet. Így
tehát újra alakult néhány párt. A harcok
eközben folytak, fegyveres csoportok ala-
kultak és foglaltak hídfôállást a Széna téren
Szabó bácsi vezetésével, a Corvin közben
elôször Iván Kovács László, majd Pongrátz
Gergely parancsnoksága alatt. Új kormány
alakult Nagy Imre vezetésével, aki a 23.-i
visszafogott beszéde után egyre jobban ma-
gáévá tette a forradalmárok követeléseit. Az
utcán a tizenéves pesti srácok lyukas zász-
lók alatt, fegyverrel a kezükben harcoltak,
járôröztek, vigyáztak a rendre – a betört
kirakatokból nem tûnt el semmi, pedig
ínséges idôk jártak –, aki pedig fegyver
nélkül maradt, az röplapokat stencilezett,
beteget ápolt vagy éppen Molotov-koktélt
gyártott az orosz tankok ellen. Az orosz csa-
patok visszavonultak. De nem volt idô ün-
nepelni a gyôzelmet, haladéktalanul neki
kellett látni az újjáépítésnek. Nagy Imre
kihirdette a Varsói Szerzôdés felmondását,
Magyarország függetlenségét. Az orosz
medve azonban nem akart egy ilyen straté-
giailag fontos támaszpontot feladni, és mi-
után kiderült, hogy Egyesült Államok nem
szándékozik beleavatkozni Magyarország
belügyeibe, bár a kormányfô segítségért for-
dult az ENSZ-hez, szabad kezet kaptak. Ezzel
megindították a Szélvihar elnevezésû offen-
zívájukat, miután Maléter honvédelmi mi-
nisztert tôrbe csalták, és Kádárt meg Mün-
nichet kirendelték Moszkvába „továbbkép-
zésre”. Most már modernebb tankok lépték
át a magyar határt és volt gyalogos kíséretük
is, mely a városi harcokban elengedhetet-
len. Bár az országban több helyen is folytak
a harcok, a szabadságharcosok az utolsó pil-
lanatig kitartottak, Nagy Imre elmondta hí-
res rádióbeszédét november 4-én hajnal-
ban, ezt a forradalmat halálra ítélték. Csak
egy másik rádióadó hangja hallatszott az
orosz tankok árnyékából, amelyben Kádár
bejelentette a Forradalmi Munkás Paraszt
kormány megalakulását. Gyôzött az orosz
túlerô, már megint, csakúgy, mint 1949-
ben, és bár el kellett volna hagyniuk a meg-
szállási zónát, a Kádár kormány az itt tartóz-
kodásukat határozatlan idôre deklarálta az

„ideiglenesen hazánkban állomásozó” titu-
lussal. 

Megkezdôdtek a megtorlások, kivégzé-
sek, és bár a világ közvéleménye egyöntetû-
en tiltakozott ez ellen, ez itt süket fülekre
talált. Soha még nem volt annyi dolga a hó-
hérnak, mint ’56 és 1963 között. Számolat-
lanul szabták ki a vérbírák a halálos ítéle-
teket, aki nem tudott külföldre emigrálni, az
jó eséllyel pályázott komoly ítéletre. 

’56-ot sokáig mumusként, ellenforrada-
lomként (milyen forradalom ellen?) aposz-
trofálták, kimondani is vétek volt, hát még
megemlékezni róla hosszú évtizedekig. Em-
lékszem, amikor katona voltam, csak meg-
lazíthattuk a derékszíjat, de sem a ruhát,
sem a bakancsot nem vehettük le alvás köz-
ben október 22. és 24. között. Ennyire fél-
tek a hatalom birtokosai ’56 eszméjétôl.
Vagy talán tudták, hogy egy tiszta forradal-
mat fojtottak vérbe? 

Végezetül álljanak itt Wittner Mária ’56-os
halálraítélt sorai:  

„Azt várja tôlünk most a világ, hogy
pusztán keresztényi könyörületbôl bocsás-
sunk meg, lépjünk tovább. Bocsássunk
meg azoknak kik gyermeket lánctalppal
tapostak, akik a sortüzet vezényelték? 

Bocsássunk meg a mészárlásért a sok-
évnyi kegyetlen megtorlásért? 

Felejtsük el, hogy arccal lefelé temették
a magyart? Hogy sokaknak csak az emig-
ráció maradt? 

Felejtsük el, a kínzások iszonyú borzal-
mait, a halálra ítéltek utolsó szavait? 

Bocsássunk meg, s majd ítél a történe-
lem? Hát nem! Nem és Nem!”

Képiró Gábor

1956. október 23.

Ismét indul a térítésmentes Judo és

Kung-Fu oktatás Tahitótfaluban a Sport-

csarnokban (Bajcsy-Zs. út)
Edzések idôpontja:
Hétfôn: 15,30–16,30
Szerdán: 16,30–17,30
Jelentkezés: Rácz Gábor mesternél a helyszí-
nen

2007. októberétôl társastánc oktatás

indul!

Tánctanár: Staberecz Orsolya
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Információ: 30/951-54-84

2007. október

Néptánc oktatás indul!

Tánctanár: Szabó Judit
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Idôpont: kedden és csütörtökön 15,00-15,45

Rendszeres 

programok



2007. augusztus 22-én kelt levélben meg-
keresés érkezett az önkormányzathoz,
amelyben a Balaton Petrol Kft. benzinkút
létesítéséhez kér hozzájárulást. A beruházó
a jövedéki termékek piacán valamennyi
személyi és tárgyi feltétellel bír. 

Az országban több üzemanyag lefejtô
teleppel rendelkezik, hat üzemanyagtöltôt
üzemeltet a Balatonnál, Budapesten és az
egyik határátkelô közelében. Jelenleg más
önkormányzatokkal érvényes szerzôdések
birtokában több beruházás kivitelezését
kezdte meg.

Tahitótfaluban a beruházó megvásárolná
a volt Rózsakert étterem néven ismert ingat-
lant, amelyben a teljes felújítást követôen
étterem, panzió és egyéb kiszolgáló egység
üzemelne. A mellette lévô, önkormányzati
tulajdonban lévô területet megvásárolná,
vagy hosszú távon bérelné az önkormány-
zattól. Itt alakítaná ki a töltôállomást. 

Az érintett útszakaszon vállalja megfelelô
forgalomtechnikai átépítést úgy, hogy a
benzinkút és az Orgona utca irányába elôírá-
soknak megfelelô biztonságos közlekedést
biztosítson.

Olyan arculatot kívánnak adni az étterem-
nek, panziónak, benzinkútnak, amely a
település építészeti stílusának és a tájba
illeszthetôség elôírásainak is megfelel.

A beruházó telephelyként a Tahitótfalu
051/3 hrsz. alatti ingatlant veszi fel, így helyi
adót fizetne. Számításuk szerint 8-10 fô
hosszú távú alkalmazását biztosítaná a be-
ruházás. 

A kiemelten érzékeny környezetben meg-
valósuló beruházás csak a legszigorúbb
környezetvédelmi elôírásoknak is megfelel-
ni tudó építési technológiával jöhet létre. A
Balaton Petrol Kft. az illetékes szakhatósá-
gok által elôírt, EU normáknak is megfelel-
ni tudó technológia birtokában van.

A Képviselô Testület meghívta a beruhá-
zót és meghallgatta a konkrét üzleti tervét. 

A testületi ülésen résztvevô képviselôk és
azok a polgárok, akik megtisztelték részvé-
telükkel a nyilvános ülést, látványtervet is
láthattak a beruházó elképzelésérôl. 

A Képviselô Testület a Balaton Petrol Kft.
által bemutatottak alapján határozatot ho-
zott a beruházás elvi támogatására. Jelenleg
azokat a feltételeket fogalmazzuk meg, ame-
lyekkel kellô garanciákat tudunk kiépíteni
településünk polgárai számára. Rögzítettük
a zajterheléssel, fényszennyezéssel, kapc-
solatos elvárásainkat. A beruházóval ismer-
tettük, hogy Tahitótfalu számára hosszú tá-
von a terület bérbeadása lenne elfogadható,
megfelelô feltételek beépítésével.

Miután semmi elkötelezettség nem ter-
heli a képviselôket, így kellô megfontolás
után van lehetôség döntést hozni.

Azzal együtt, hogy igen nagy szükség van

újabb adóforrásokra, bevételekre az infra-
struktúra fejlesztéséhez, olyan döntést kell
hoznunk, amely a közösség egészének
érdekeit szolgálja és a következô generá-
ciónak sem „kerül sokba”!

***

Árvízvédelmi 

képesség 

fokozása…

A Képviselô Testület – az árvízvédelmi ké-
pesség fokozása érdekében – azzal a kérés-
sel fordult a honvédelmi miniszter úrhoz,
hogy a vonatkozó törvényeknek megfelelô-
en a Magyar Honvédség inkurrencia-kész-
letébôl térítésmentesen biztosítson véde-
kezésre alkalmas eszközöket a falu számára. 

A listában speciális jármûvek, motorcsó-
nakok, szivattyúk, aggregátorok szerepel-
nek. Kérésünk kapcsán megjegyeztük,
hogy csak olyan eszközöket tudunk fogad-
ni, amelyek nem igényelnek felújítást,
hiszen településünk pénzügyi lehetôségei
korlátozottak.

A levélhez mellékeltük azokat a felvéte-
leket, amelyek a 2006-ban kialakult árvízhe-
lyzetet mutatják be.  

A kérésünk teljesítésének eredményérôl
tájékoztatást fogunk közreadni.

***

Újabb 

pályázati

lehetôség

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ pályázatot írt ki országos fôutak
(I., vagy II. rendû fôút) átkelési szakaszain a
forgalom csillapításra, a gyalogosok védel-
mének növelésére, a jármûvek sebességé-
nek csökkentésére alkalmas beavatkozások
finanszírozására. A pályázatban elnyerhetô
összeg 15 000 000 Ft, ehhez az önkormány-
zatnak 10%-os önrészt kell vállalni.

Tahitótfalu esetében alapvetôen a 11-es
út tekintetében lehet olyan beruházást meg-
valósítani, ahol a kiíró által megfogalmazott

mûszaki tartalom – biztonságos gyalogát-
kelôhely kiépítése középszigettel és sável-
húzással, nyomógombos jelzôlámpával, a
település belépési pontján kapuzat létesíté-
se sávelhúzással, sebességjelzô berendezés
felszerelése – megvalósítható.

A pályázat kiírójával az egységes értelme-
zés érdekében felvettük a kapcsolatot. A
szükséges megvalósíthatósági tanulmány
kidolgozás alatt van. A pályázat leadásának
határideje 2007. október 31.

***

Amit nem 

lehet elôre

látni 

Tahitótfaluban, a Hôsök tere 6. szám alat-
ti önkormányzati épület tetôszerkezetének
felújításáról hozott döntést a képviselô tes-
tület, amely kivitelezése a közelmúltban
megkezdôdött.

Sokan kérdezték, miért olyan épületet újí-
tunk fel, amely nem oly régen épült (1984)
és vannak rosszabb állapotú, régebbi ingat-
lanok is.

A feltárás során kiderült, hogy a korábbi
kivitelezés során alkalmazott helytelen
technológia miatt a tetôszerkezet egy része
folyamatosan beázott. A nedvesség hatására
a faszerkezet elfertôzôdött, gyakorlatilag
egyes elemei statikailag teljesen amor-
tizálódtak. A megmenthetô faanyagot vegy-
szeres védôkezelésben kell részesíteni, így
nem lesz szükség a kicserélésükre. 

A jelen beavatkozás megszünteti a folya-
matos beázást, a faszerkezetek élettartama
lényegesen meghosszabbodik és természe-
tesen esztétikailag is más képet nyújt a falu
fôterén lévô ingatlan. A beruházás költségei
jelen esetben lényegesen kisebb terhet je-
lentenek a település számára, mintha to-
vább ázik az épület és néhány év múlva,
nagyságrenddel nagyobb költséggel bíró
kényszerû beavatkozást kellene megvalósí-
tani. 

Dr. Sajtos Sándor 

alpolgármester 
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Üzemanyagtöltô állomás, étterem, panzió
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Az  Önkormányzaton keresztül értesítjük
leendô gázigénylôinket a csatlakozási díj
mértékének csökkenésérôl a használat-
bavételt követô 10. év letelte miatt.

Ennek alapján 2007. október 05-tôl a
lakossági fogyasztók csatlakozási díja
(4 m3/h gázigényig) 44.800,-Ft + ÁFA=
53.856,-Ft lesz annak:
• Akinek telkén van már gázcsatlakozás, de

korábban nem fizettek csatlakozási díjat.
• Akik már fogyasztók, de új fogyasztási

helyet szeretnének külön mérési
lehetôséggel (pl. tetôtérbeépítés, még
egy lakás a telken).

• Akinek új leágaztást kell kiépíteni a
meglévô elosztó vezetékrôl és ennek
hossza nem haladja meg a 15 m-t.
Mely esetekben nem vonatkoznak ezek a

díjak?
• Azokra az ingatlanokra, ahol az utcában

gerincvezeték van, de nem a település
egészével, hanem késôbb épült – így még
nem járt le a 10 év – nekik az építés idején
meghatározott díjat kell fizetni.

• Azokra az ingatlanokra, melyek elôtt a
közterületen nincs gerincvezeték.

• Ahol van az utcában gerincvezeték, de az
15 m-nél messzebb van a telekhatártól.
Az új gázigényeket írásban  kell benyúj-

tani irodánkhoz, mely beszerezhetô kérés
alapján irodánktól, (fénymásolható is) le-
tölthetôk az internetrôl a www.tigaz.hu
honlapról.

Irodánk címe: TIGÁZ DSO Kft., 
2101 Gödöllô, Pf.: 397.

TIGÁZ DSO KFT.

Tájékoztató

A Budapesti Közlekedés-Szervezô Kht.
közvélemény-kutató cégek segítségével
2007. szeptember 11. és december 15.
között, összesen 9000 háztartásban végez
felmérést a Budapest környékén lévô
települések lakosainak utazási szokásairól.
A családok felkeresése nem címlista alapján
történik, hanem a kérdezôk véletlenszerû-
en kopogtatnak be a lakásokba. A kérdezô-
biztosok a BKSZ. Kht. névre szóló és regisz-
trációs számmal ellátott megbízólevelével
érkeznek. Amennyiben az Önök otthonába
is bekopogtatnak, kérjük Önöket, fogadják

ôket bizalommal és válaszaikkal segítsék a
munkájukat.

A válaszadás önkéntes! A válaszaikat a
közvélemény-kutató cégek szakemberei az
Önök azonosító adatai nélkül, összesítve
dolgozzák fel. Az ennek során gyûjtött ada-
tokat az Önök kényelmes utazázásának
mgtervezésére, a régióban nyújtott közössé-
gi közlekedési szolgáltatás minôségének
javítására használjuk fel.

Köszönjük együttmûködését!

Budapesti Közlekedés-Szervezô Kht.

Felmérés a lakosság közlekedési szokásairól – 2007

Az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium szentendrei kistérségi munka-
társai – a helybeli Lóska Anikó ÚMFT pályá-
zati tanácsadó és a szintén helyi lakos Vajda
János projekt koordinátor – valamint Dr. Dietz
Ferenc a Szentendrei Kistérség Önkormány-
zatai Társulásának elnöke megállapodtak,
hogy a Társulás irodájában mûködjön a kis-
térségi projektek létrehozásában és a pályáza-
ti munkában segítséget nyújtó ÜGYFÉLSZOL-
GÁLAT.

Az Ügyfélszolgálaton Vajda János koordiná-
tor a szentendrei kistérségben lakó és dolgo-
zó vállalkozások, civil szervezetek, önkor-
mányzatok projekt ötleteit gyûjti, rendszere-

zi, összekapcsolja a régiós projekt célokkal,
elôsegíti a kistérségi együttmûködéseket.  

Lóska Anikó az „ÚMFT Tanácsadó Hálózat”
program keretében kistérségi tanácsadóként
segíti – az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív
Program kivételével – valamennyi, az I. Nem-
zeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország
Fejlesztési Terv kedvezményezettjeit és
potenciális pályázóit.  

A hálózat célja a hazánknak juttatott euró-
pai uniós források minél hatékonyabb fel-
használása. Ennek érdekében az ÚMFT Ta-
nácsadó Hálózat munkatársainak feladata in-
gyenes tanácsadás, információátadás, a pro-
jektötletek felkarolása és pályázati projektté

történô elôkészítése. Ha kérdései, vagy konk-
rét fejlesztési elképzelései vannak, forduljon
bizalommal munkatársunkhoz!
Az Ügyfélszolgálat mûködési rendje:
Fogadó óra: hétfônként  900–1100, 1600–1800

Helyszín: Szentendre, Dunakorzó 18. 
Elérhetôségek:
Lóska Anikó: mobil: : 06-30-660-1372,
E-mail:  loska_aniko@nftkmr.hu
Vajda János: mobil:  06-30-9620-376
E-mail: vajdaja@t-email.hu 

Az ügyfélszolgálat bevezetésére a munka-
társak a kistérség minden településén kihe-
lyezett Ügyfélszolgálati fórumot tartanak
november végéig.

Projekt és pályázati ügyfélszolgálat a szentendrei kistérségben

Tahitótfalu Község Önkormányzata az esély-
teremtés érdekében a hátrányos helyzetû, szo-
ciálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetôvé
kívánja tenni a felsôoktatásban való részvételt,
ezért pályázatot hirdet a jelenlegi felsôoktatási
hallgatók („A” típusú pályázat), illetve a fel-
sôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók
(„B” típusú pályázat) számára.

„A” típusú pályázat: A pályázatra azok az
önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû fel-
sôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a
képzésre vonatkozó keretidôn belül, állami-
lag támogatott, teljes idejû (nappali tagoza-
tos) felsôfokú alapképzésben, mesterképzés-

ben, egységes, osztatlan képzésben, felsô-
fokú szakképzésben folytatják tanulmá-
nyaikat.

„B” típusú pályázat: A pályázatra azok az
önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû
fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2007/2008. tanévben utolsó éves,
érettségi elôtt álló középiskolások;

vagy
b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô,

felsôoktatási intézménybe még felvételt nem
nyert érettségizettek; és a 2008/2009. tanévtôl
kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében
államilag támogatott, teljes idejû (nappali

tagozatos) felsôfokú alapképzésben, egységes,
osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzés-
ben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek
ösztöndíjban, akik 2008-ban elôször nyernek
felvételt felsôoktatási intézménybe és tanul-
mányaikat a 2008/2009. tanévben ténylege-
sen megkezdik.

Benyújtási határidô: 2007. október 31.
Elbírálás: 2007. november 28-ig.
Részletes pályázati kiírás a Polgármesteri

Hivatal hirdetôtábláján megtekinthetô és a
szükséges nyomtatvánnyal együtt a Titkársá-
gon igényelhetô.

Internet cím: www.bursa.hu

Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a
Pest megyei központi ügyfélszolgálati kiren-
deltség ügyfélfogadási rendje 2007. szep-
tember 17-tôl az alábbiak szerint alakul:

A Pest megyei központi ügyfélszolgálat  új
nyitva tartása

Hétfô: 13.00–18.00
Kedd: 8.15–13.00
Szerda: 8.15–17.00
Csütörtök: 8.15–13.00
Péntek: 8.15–13.00
Cím: 1132 Budapest, Kresz Géza u. 15.
Telefon: (1) 450-4000  - Fax: (1) 450-4004

APEH Közép-magyarországi 

Regionális Igazgatósága

APEH tájékoztató
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A tábornokok a világosi fegyverletétel
után kerültek osztrák fogságba. Felix
Schwarzenberg miniszterelnök utasítására,
Ferenc József jóváhagyásával hadbíróság
elé állították, halálra ítélték és kivégezték a
13 magyar hôst. A hadbíróságot Karl Ernst
törzshadbíró vezette. Az ítéleteket Julius
Jakob Haynauhoz mint Magyarország telj-
hatalmú kormányzójához kellett fölterjesz-
teni megerôsítésre. Valamennyi táborno-
kot kötél általi halálra ítélték, annak ellené-
re, hogy például Dessewffynek szabad el-
vonulást ígértek a fegyverletétele elôtt.
Dessewffy, Kiss Ernô, Lázár Vilmos és
Schweidel József ítéletét Haynau „kegye-
lembôl” golyó általi halálra változtatta. A
13-ak ítéletét október 6-án – szándékosan a
bécsi forradalom és Theodor Baillet von
Latour császári hadügyminiszter meggyil-
kolásának elsô évfordulóján – hajtották
végre, ami ezért a forradalom és szabadság-
harc vérbefojtásának gyászünnepe.

Ugyanezen a napon végezték ki Pesten
az Újépületben gróf Batthyány Lajos volt
miniszterelnököt. Kivégzése helyén áll ma
a Batthyányi-örökmécses.

Elôzôleg azonban már augusztus 22-én
felakasztották Ormai Norbert ezredest,
majd október 25-én agyonlôtték Kazinczy
Lajos ezredest (ôt emlegetik néha a 14.
aradi vértanúként). Lenkey János táborno-
kot azért nem végezték ki, mert a börtön-

ben megtébolyodott; ô néhány hónappal
késôbb az aradi kazamatában halt meg.

A vértanúk nevei:

Aulich Lajos tábornok (1792–1849) 
Damjanich János tábornok (1804–1849) 
Dessewffy Arisztid tábornok (1802–1849) 
Kiss Ernô altábornagy (1800–1849) 
Kneziç Károly tábornok (1808–1849)
Láhner György tábornok (1795–1849) 
Lázár Vilmos ezredes (1815–1849) 
Leiningen-Westerburg Károly gróf 

tábornok (1819–1849) 
Nagysándor József tábornok (1804–1849)
Poeltenberg Ernô tábornok (1813–1849) 
Schweidel József tábornok (1796–1849) 
Török Ignác tábornok (1795–1849) 
Vécsey Károly gróf tábornok (1807–1849) 

Mengyi Gábor

Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja - Nemzeti gyásznap 

Dr. Szádeczky Kardoss Lajos: A Székely
Nemzet története és alkotmányából idézve:

A székelyek magukat a hunok ivadé-
kainak tartják. Ezt a hitet ôseiktôl
örökölték, ôsi hagyománynak tartják, s
ehhez szívósan ragaszkodnak. Ennek
írott emlékei a XIII. évszázad elejéig
vezethetôk vissza; nyoma van a legré-
gibb magyar történetíróknál s emlegetik
a késôbbiek is. Több mint száz év óta
élénk, tudományos vita folyik a széke-
lyek eredete felett, s ez máig sincs
végérvényesen eldöntve.

Csaba királyfi emlékezete hagyomá-
nyos kegyeletben maradt fenn késô szá-
zadok folyamán továbbra is a székelyek-
nél. Az ô és vitézei serege lett ôrszelleme
és végsô reménysége a székely népnek. A
monda szerint, midôn a székelyeket
nagy veszély fenyegeti, segélyökre Csaba
királyfi seregével alászáll a mennyégbôl
a Hadak útján (a csillagok Tejútján),
melynek sok ezernyi csillagserege az ô
lovaik ezüst patkószegeitôl csillog.

A székelyek nagy része a Kárpát-meden-
ce keleti és délkeleti részében lakik a ma-
gyar néptömbtôl elszakadva élik sajátos,
elzárt életüket. Hazájuk a Kárpátok koszo-
rúzta magyar medence keleti zuga, ahol
magas hegyektôl övezett völgyekben és
medencékben laknak.

Dr. Kiszely István szerint a székelyek
Attila hun népének Csaba királyfi vezeté-
sével a Kárpát-medencébe – a mezôségi
Csigle-mezôre – visszatért utódai. 

A székelyek nem meghódított, hanem
szövetséges nép, amely egyezménnyel
csatolta magát a honfoglaló magyarság-
hoz.

Erdély területén kétféle „magyar” né-
pesség él: az egyik – a székely – a hunok
leszármazottja (Attila hun király 453-ban
bekövetkezett halála utána Csigle-mezôre
visszaköltözött hunok utóda), a másik a
magyarsághoz 894-ben csatlakozott kazár
kabarok utóda, akik közül sokukat uralko-
dóink a Kárpát-medence keleti és nyugati
gyepûire telepítettek.

A székelyek nyelve a legôsibb magyar
nyelv jellegeit ôrzi; az ôsi magyar írás a
„székely rovásírásban” náluk maradt meg
legtovább.

Társadalmi berendezkedésük sokáig
megmaradt. A hét székely szék a XII. szá-
zadban a következô volt: a telegdi (késôbb
udvarhelyi), a marosi, a csíki, a sebesi (ké-
sôbb sepsi), a kézdi, az orbai és az aranyosi
szék; a XIV. századtól a sepsi, az orbai és a
kézdi székbôl Háromszék lett, 1390 után a
Csíkszékbôl kiszakadt Kánonszék, 1466-
ban pedig Gyergyószék, illetve Udvarhely-
székbôl Bardóczszék és Keresztúrszék. A
„fiúszékek”: Miklósvár, Bardóc, Gyergyó,
Kászon, Keresztút és Szereda.

(Forrás: Dr. Szádeczky Kardoss Lajos

és Dr. Kiszely István)

A székelyek

Ki tudja merre, merre visz a végzet,
göröngyös úton sötét éjjelen.
Segítsd még egyszer gyõzelemre néped,
Csaba király a csillagösvényen.

Maroknyi székely porlik, mint a szikla
népek harcától zajló tengeren.
Fejünk az ár ezerszer elborítja,
ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt Istenem!

Ameddig élünk, magyar ajkú népek,
Megtörni lelkünk nem lehet soha;
Szülessünk bárhol, földünk bármely pontján
Legyen a sorsunk jó vagy mostoha:

Keserves múltunk – évezredes balsoros,
Tatár s török dúlt, labanc rabigált.
Jussunk e honban, magyar-székelyföldön,
Szabad hazában élni boldogan.

Összeállította: Mengyi Gábor

Székely himnusz 
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Csörgô Mihály és B. Csereklye Erzsébet

Már régóta terveztük Mihály bácsiékkal a
beszélgetést. Feleségével együtt mindig ud-
variasan elhárították a riport készítését azzal,
hogy vannak még náluk idôsebbek a faluban,
inkább ôket keressük fel. Pár hete tervünk va-
lóra vált, több órát töltöttünk együtt a nyugdí-
jas házaspárral. A beszélgetés végén úgy áll-
tunk fel, hogy gyorsan eltelt az idô, életükrôl
és községünk eseményeirôl tudnának még me-
sélni.

Erzsi néni édesapja B. Csereklye István pol-
gári iskolát végzett, autószerelôként dolgozott.
Édesanyja Bene Erzsébet, a háztartási munká-
kat látta el és a család mezôgazdasági munkái-
ban vett részt. Anyai nagyszülei Bene József és
Hártó Julianna a mai Kossuth utca 25. szám
alatt laktak. Apai nagyapja B. Csereklye István
Budapesten a Mauthner Bôrgyárban volt pará-
dés kocsis, nagymamájának Ferencz Lídiának
standja volt a Garai piacon. 

Mihály bácsi ôsei már az 1701-es tótfalui
összeírásban szerepelnek, mint egész telkes
jobbágyok, de a családi elbeszélések alapján
Fejér megyébôl származnak. Gyermekkorában
az öregek a nevük eredetét azzal magyarázták,
hogy egyik ôse a falu szélén lakott és csörgô
eszközökkel riasztotta a falut veszély esetén.
Nagyapja az I. világháborúból maláriásan tért
haza, betegsége élete végéig elkísérte. Édes-
apjának kellett a 17-18 holdas gazdaságot vezet-
ni. Szülei, Csörgô Mihály és Demény Erzsébet a
Vata 134., ma Hôsök tere 3. szám alatt laktak.
Édesapja Aranykalászos tanfolyamot végzett. A
tanfolyamot Losonczi Lajos szervezte, aki Mi-
hály bácsi emlékezete szerint a Földmûvelési
Minisztériumban dolgozott. A tanfolyam igazi
gazdája Bér István államtitkár volt, aki három
éves képzéssé módosította a tanfolyamot, a
végzettek mezôgazdasági szakmunkás bizo-

nyítványt kaptak. Az oktatást az iskolában tar-
tották. A harminckét tanuló a mezôgazdasági
oktatáson kívül humán tantárgyakat is tanult.
Az oktatók Pestrôl jártak ki a faluba, de Ecsedy
tiszteletes és Baranyai rektor úr is tanított a
továbbképzésen.

Nagyon jól emlékszik a mai CBA épületében
mûködô Hangya Szövetkezet vegyes boltjára és
kocsmájára. Az üzletet Iványi Dezsô és annak
édesapja vezette, itt inaskodott, majd segéd-
ként dolgozott Fanczal András. 

Ezután a háború emlékeit elevenítette fel.
Édesanyja kisoroszi származása miatt, földterü-
letük volt kisoroszi határában. Az angol bom-
bázó gépek mindig észak felôl jöttek, a magyar
és német Messerschmitt repülôk már itt támad-
ták az ellenséges gépeket. Egy alkalommal a ha-
tárban dolgoztak, ô szántott, édesapja távolabb
kaszált. A fejük felett alakult ki a légi csata. Az
eltévedt golyók elôl, az ekét kifordítva, a föld
végén levô meggyfa tövében keresett menedé-
ket. Egyszer csak melegséget érzett az egyik ol-
dalán. Korábban az idôsebbektôl azt hallotta,
hogy ha találat éri az embert, akkor egy ütést
lehet érezni, majd melegség önti el az eltalált
testrészt. Bizony ô arra gondolt, hogy biztos
találatot kapott. Oldalra nézve azt látta, hogy a
két ökör, akikkel szántott, bújtak mellé és azok
melege tévesztette meg. Édesapja a támadás
végén arra figyelmeztette, hogy az ekét sose
fordítsa ki ebben a helyzetben, mert a tükör-
acél csillogását a repülôk célpontnak tekint-
hetik. 

Az angol támadások másik emléke a Cseresz-
nyés-völgyben lezuhant angol repülôgép tragé-
diája. A gép teljes személyzete meghalt, a kato-
nák a református temetôben vannak eltemetve.

Mihály bácsi jól emlékszik a Hôsök szobrá-
nak felállítására és ünnepélyes avatására. Az
emlékmû létrejöttének fôszervezôje Ecsedy
Aladár tiszteletes volt. A szobor helyén egykor
gémeskút, majd kerekes kút állt vályúval. A
kutat a szoborállítás elôtt pár évvel temették
be, feltehetôen a forgalom növekedése és a tér
rendezés miatt. Bizony alapozáskor gondot is
okozott az egykori kút. A tervezettnél nagyobb
alapot kellett készíteni, ásáskor a föld folyama-
tosan omlott. A gödröt Bogdányból hozott
terméskôvel töltötték fel és erre került a beton
alap. A szobor mérnöki munkáit Szilágyi Nagy
István végezte. A cserkészeken kívül az építés-
bôl a falu lakossága, az egykori Zsidó Árvaház-
ban állomásozó Hadapródiskola és Gépkocsizó
Tanezred katonái is kivették részüket. A kato-
nák a szobor állításához szükséges pénzgyûjtés-
ben is részt vállaltak. A Gyülekezeti teremben
három színes, szórakoztató elôadást rendeztek,
a teltházas mûsorok bevételét a szobor elkészí-
tésére ajánlották fel. A szobor avatása elôtt a
község apraja-nagyja takarította a teret. Az
avatásán az emlékmû faragott katonája mellett

két katona állt vigyázban. Azoktól lejjebb ma-
gyar ruhában egyik oldalon a reformátusoktól
Bozóki Eszter, a másik oldalon a katolikustól
Fehér nevû lány állt. A téren felsorakoztak a
Hadapródiskola és a Gépkocsizó Tanezred
katonái, a leventék, és nagy számban a falu
lakossága is jelen volt. Több beszéd is elhang-
zott, a díszbeszédet a katonai iskola parancs-
noka mondta. Verset mondott Baranyai László,
a levente zenekar a zenét szolgáltatta. Mihály
bácsi emlékszik, hogy Gulyás Lajos századost
és családját, valamint vejüket, Zelinvári Szilárd
fôhadnagyot milyen nagy tisztelettel fogadták
az ünnepély elôtt.

Az emlékmû történetéhez tartozik, hogy az
ötvenes évek elején a tetejérôl a turulmadarat
el akarták távolítani.

1948-ban egy kultúrversenyre készült az
akkori fiatalság. A versenyt Budakalászon ren-
dezték, Ecsedy Aladár készítette fel a társulatot.
A János Vitézt mutatták be. Mihály bácsi estén-
ként a kertjük végébôl hallgatta a próbákat,
emlékszik, hogy milyen szépen adták elô a szín-
mûvet. A versenyen az elôadást eljátszották, az
elôadást értékelve a zsûri egyik tagja „limoná-
dénak” minôsítette Petôfi mûvét. Ez a minô-
sítés annyira kedvét szegte a társulatnak, hogy
ugyan Ecsedy többször próbálkozott a további
együtt játszás megszervezésével, de igyekezete
eredménytelen maradt. 1975-ben, hosszú idô
után Mihály bácsinak sikerült a szüreti bál újra
indítására szereplôket találni. Diósi Károly,
Dombó András, Király Péter, Halas Vaczó Sán-
dor Billegi István és a szövetkezet raktárosa,
valamint jó maga alkották a lovas csapatot. A
feleségeik és más lányok voltak a csôszlányok.
A felvonulás a Szövetkezet és a Tanács szerve-
zésében történt, a ruhákat a Frida-villa KISZ-
esei kölcsönözték. A következô évben fia osz-
tálytársainak szülei segítettek a felvonulás meg-
valósításában. A szervezômunkát ezután már a
fiatalok vették át, az újra élesztett hagyomány
a mai napig tart. 

(folytatjuk)

A beszélgetés elsô részét 2007. október 28-
án 15 órai kezdettel nézhetik meg a Népház-
ban. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

A házaspár, még ifjú házasként

Leventék a Hôsök szobrának avatásán.
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Október elsôsorban a szôlô- és alma-
szüretnek, az év utolsó sövény nyírásának,
a levelek lehullásának, s ezekkel egyidejû-
leg a lakásba való behúzódásnak a kezdete.
Számomra tipikusan az ellentétek hónapja!
Miért is?

Ilyenkor már az indián nyárnak (is) vége,
sirathatnánk a napsütést, a lenge ruhákat, a
vakációt, (ó, hát annak sajnos már javában
vége!), a sok zöldet, és sorolhatnám a renge-
teg, nyár adta szépet és jót, s már a szürke,
borongós hétköznapokba merülnénk, de
nem tesszük! Hiszen ez a szüret hónapja, a
szüreti bálok, mulatságok, színes, vidám
ruhák szezonja, kosarainkban és ebédlôasz-
talunkon elegáns tálakban zöld és bíbor-
színû szôlôfürtökkel, piros almákkal, dió-
val… És még mi minden vár ránk ilyenkor?
Ôszi vásárok, kiállítások, galériák látogatása,
ismerkedés az új trendekkel (mind lakás és
kertszépítés, mind öltözködés területén), a
kellemes kirándulások, ahonnan színes
bogyókkal, ágakkal, levelekkel térünk haza,
nem titkolt szándékkal, hogy nappalinkba
csempésszünk ezekbôl valamit. 

Véletlenül se szürküljünk be, hiszen gyö-
nyörûek az ôsz színei, s alkalmazzuk ôket –
ha lehetôségünk nyílik rá – mind közvetlen,
mind kicsit távolabbi környezetünkben. 

Közvetlen (mikro-) környezetünk alatt
testközeli dolgokra: ruhánkra, cipôkre, tás-
kákra, hajszínünkre (szépek a meleg bar-
nák, vöröses tónusokkal) gondolok. 

Amennyiben mostanában adnánk fejün-
ket lakásépítésre, felújításra (távolabbi
környezet) úgy itt is számtalan „színes”
ötlet kínálkozik. Ilyenek pl. az ôszi, ter-
mészetes színek világos árnyalataiban
(pasztell) kapható, hôszigetelô homlokzat-
vakolatok, melyekhez különbözô (struk-
túra, szemcseméret…), s hangulatában a
színvakolathoz illô lábazatvakolatok passzol-
nak. Örök divat a kô, mely engem szintén
az ôszre emlékeztet. Most már nem lepôdik
meg senki, hogy külsô felhasználása mellett
térbelsôkben is alkalmazzák. Szabályos
geometriai formákkal, csiszolt felülettel,
hézag nélküli rakással a minimál enteriô-
rökben, természetes, szabálytalan felület-
tel, formával és rakási móddal, mélyebb, na-
gyobb fúgákkal a rusztikus hangulatú terek-
ben hódít. Remek kiegészítôi a színes üve-
gek (ólomüveg vagy festett termo-üveg, ez
utóbbi hô- és hangszigetelô erényekkel is
rendelkezik!)

Amennyiben szolid ráfordítást, azaz, nem
túl sok pénzt- és energiát igénylô változta-
tást szeretnénk, úgy gondoljuk végig, hogy
mennyi idôt szánunk lakásunk belsô átala-
kítására. A falak festése – beleértve a rámo-
lást, dobozolást, takarítást is – elég idôigé-
nyes vállalkozás. Ha nincs erre most idônk
(inkább tavaszra halasztjuk), elegendô né-
hány új lakástextilt vásárolnunk: igazán di-
vatosak most a barnák. A bronzbarna ön-
magában is gyönyörû, akár klasszikus, akár

modern bútorok között. A csokoládé az a
szín, mely egy élénk narancssal „ütôs”, fû-
zölddel friss, drappos vagy vajszínnel disz-
krét hatású.  S hogy hol érdemes alkalmaz-
nunk ôket? Függönyeinken, díszpárnákon,
ágytakarón, esetleg terítôn, tányéralátéten.

Ám ha még ennél is kevesebb ráfordítás-
sal idéznénk meg az októberi hangulatot, s
kedvünk is van a lakásban bíbelôdni, fest-
hetünk üveget (lásd: Tiffany-motívum: Ôszi
gyümölcsök) vagy egyszerûen csak rendez-
zük a szüretelt gyümölcsöket egy lapos
üvegtálra, és tegyünk mellé karcsú üveg-
vázába néhány kopasz faágat. 

P. Fogarasi Dianna enteriôrtervezô

Októberi színek és hangulatok

Különleges vizsgálati  lehetôség a szívin-

farktus és az agyvérzés megelôzésére arte-

riográfos érvizsgálattal

Az arteriográf világújdonságnak számító ma-
gyar találmány, mellyel az erekkel kapcsolatos
szív- és érrendszeri megbetegedéseket tudjuk
idôben diagnosztizálni. Az MTV „A szólás sza-
badsága” címû mûsorában a feltaláló dr. Illyés
Miklós  be is mutatta a készüléket, mely vizsgálat
miatt már nem kell Budapestre utazni, 20 fô fe-
lett országosan bármely városban/községben és
munkahelyen  elvégezzük. 

Magyarországon évente 70 ezren halnak meg
szívinfarktusban (30 ezren rákban) úgy, hogy jó
részük korábban nem szenvedett magas vérnyo-
másban és a koleszterinszintjük is normális volt.
Ez azért fordulhat elô nagy számban, mert a szer-
vezetünk jelzôrendszere az infarktus és a rák vo-
natkozásában HIBÁS! A fájdalom késôn jelent-
kezik! Sokszor a betegség semmifajta bevezetô
tünettel nem jelentkezik, elsô jele a szívinfark-
tus vagy az agyvérzés, amely már visszafordítha-
tatlan, sokszor azonnali halált okozó, de min-
denképpen a minôségi életet megrövidítô
betegség. A baj már akkor elkezdôdhet, amikor
a tünetek még nem is mutatkoznak, ami azon-
ban az érrendszeren nyomot hagy egész korai,
fiatal életkorban, s akire 5-10-15 év múlva eset-

leg szívroham vár.
MI A MEGOLDÁS? Az egyetlen ésszerû meg-

oldás, a még panaszmentes állapotban történô
szûrôvizsgálat. MEGELÔZÉSSEL, korai diag-
nózissal tudunk hatékonyan fellépni ellene. 

ÚJ, HATÉKONY  MÓDSZER! Az arteriográf, a
computeres érvizsgálat korai szakaszban, pa-
naszmentes állapotban, gyorsan és fájdalom nél-
kül deríti ki, milyen állapotban vannak az
ereink, érszûkület, érelmeszesedés nagyon korai
stádiumban észlelhetô, felismerhetô és gyó-
gyításával a SZÍVINFARKTUS és/vagy az AGY-
VÉRZÉS MEGELÔZHETÔ!  

A vizsgálat 15 perces, fájdalommentes, ve-
szélytelen,  a vérnyomásméréshez hasonlóan
történik.

25 év felett mindenkinek ajánlott, felsô korha-
tár nincs. Azok az emberek akik dohányoznak,
elhízottak, szívbetegségben, magas vérnyomás-
ban, cukorbetegségben szenvednek illetve a
családjukban elôfordultak ezek a betegségek, 25
év alatt is ajánljuk a vizsgálatot, akár 15 évesen
is elvégeztetni.

A vizsgálatot a társadalombiztosítás nem tá-
mogatja, magán egészségpénztár tagoknak azon-
ban  ingyenes. 

Kóros lelet esetén a további vizsgálat-kezelés
ingyenes!

Lehetôség van komplex szakorvosi szûrôvizs-

gálatra is, mely a rák irányában három óra alatt
várakozás nélkül teljeskörû kivizsgálást biztosít.
Ezt követôen ha betegség merül fel a gyógy-
kezelés a betegbiztosító terhére történik.

Foglalkozzon egészégével addig, amíg a be-
tegség nem kényszeríti rá!  Ne féljen az infark-
tustól és a ráktól, jelentkezzen nálunk
szûrôvizsgálatra!

Bejelentkezés, idôpontegyeztetés: 06-30-58-88-236 
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Szeptember 21-én kiállítás megnyitón
vettünk részt Vecsésen. A falunkban már
bemutatott és a Néprajzi Múzeumot is meg-
járt helytörténeti kiállítás „Tahitótfalu be-
mutatkozik” címmel nyitotta meg kapuit a
Vecsési Kiállítóteremben. Görög Béla, a Jó-
zsef Attila Mûvelôdési Ház mûvészeti veze-
tôje tartotta kézben a szervezés kisebb-
nagyobb teendôit, az ô érdeme, hogy újra
méltóképp mutathattuk be helytörténeti
gyûjteményünket. Kis Tóth János a mûvelô-
dési ház igazgatójának köszöntô szavai után
Tóth János jegyzô úr nyitotta meg a kiál-
lítást. Beszédében községünk rövid bemu-
tatása után a múlt értékeinek megôrzésére
hívta fel a figyelmet, és ismertette a Tahitót-
faluban e téren elért eredményeinket. A
megnyitó elején és végén a mûvelôdési ház
Népdalköre egy-egy népdalcsokorral tette
színesebbé az eseményt.

Jöjjenek a tanulságok. Elôször a kiállító-
terem. Fontossága, közösségteremtô volta
egy település életében meghatározó. Külö-
nösen, ha egy olyan „megszállott” ember
vezeti, mint Görög Béla Vecsésen. Köve-
tendô példa, fontos célkitûzés kell hogy
legyen egy hasonló hely létrehozása Tahi-
tótfaluban is. Másodszor a Népdalkör. Írhat-
tam volna csupa nagybetûvel is, hiszen oly
színvonalas produkcióval leptek meg ben-

nünket, mely tiszteletet érdemel. Remélem
lesz alkalma többeknek meghallgatni ôket,
megígérték, ha hívjuk ôket, szívesen jön-
nek. Harmadszor a kiállítás. Többedszer is
látva még mindig tartogat meglepetéseket!
A helytörténeti gyûjteményünkre, de kiad-

ványainkra, jól szervezett, színvonalas
programjainkra is gondolva állíthatom, ha
színvonalas „produkciót” hozunk létre,
akkor annak „keletje van”, és viszi Tahitót-
falu hírnevét szerte az országban. Újfent
köszönet érte mindenkinek, akik hoz-
zájárulnak ehhez e munkához.

Vaczó Zoltán

Vendégségben Vecsésen



Kiadó!
2 db 30 m2-es garzon lakás és 2 db apartman Tahitótfalu
Váradok-dûlôben. Telefon: 06-30-9702-322

Eladó ingatlan!
Horány központjában 168 n-öl építési telek tervvel és engedél-
lyel (2x72 m2 alapterületi ház) eladó! IRÁNYÁR: 7,6 MILLIÓ FT
ÉRDEKLÔDNI LEHET: 06-20-543-1220 

Eladó!
Siesta kályha – új – gázpalackkal 30 000 Ft-ért eladó. 
Telefon: (26)302-146 reggel, este.

***
A Kisoroszi Judó és kung-fu klub utcai önvédelmi okta-
tást indít.
Az oktatásra 15 év feletti lányok és hölgyek, férfiak jelentkezé-
sét várjuk.
Az elsô megbeszélés és oktatási alkalom ingyenes.
Tervezett idôpontja 2007. szeptember 25-én kedden este 8
órakor.
Az oktatás helyszíne: Kisoroszi, iskolai tornaterem.
Egy óra részvételi díja 400 Ft – 18 év alatt ingyenes.
Az oktatást megfelelô létszám esetén kezdjük meg.

Jelentkezés a 06-26/392-303, vagy a 06-20/521-1375 telefon-
számon Rácz Gábor judo és kung-fu oktatónál.

***
KÖSZÖNET a Laki-Cukinak, hogy az elmúlt tanévben „meg-
édesítette” a szolfézsos gyerekek szerepléseit.

B.Zs., a zenetagozat vezetôje

Egészségmegôrzô gyógytorna minden kedden és csü-
törtökön
Helyszín: Tahitótfalu Népház 
Idôpont: 17:30 - 18:30 
Vezeti: Kákonyiné Adorián Vera

Az Emberélet Alapítvány és Florance Nôvérszolgálat a
Szentendrén és környékén élô daganatos betegek segélyszol-
gálata. Hasznos és gyakorlati információkkal nyújtunk segít-
séget a hozzánk fordulóknak.
Fogadóóra és tanácsadás Szentendrén, a Paprikabíró u. 4.
szám alatt az alábbi idôpontokban
H:14-16, K: 9-13 és 15-19, Cs:17-19, P: 13-15 óra között
Telefon elérhetôségünk 20/ 995-71-76
email címünk: emberelet@gmail.com
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MIHALIK DÉNES
KÔMÛVES MESTER

Tahi, Bartók Béla utca 13.
Telefon: 06-26/386-916, 06-20/9458-821

Teljes kivitelezés!
felújítás, tatarozás, villany, víz,

fûtés és egyéb szakipari munkák
Drywitt homlokzati hôszigetelô rendszer

1 0
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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

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…

SchindlerS Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 800,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Szabó Zoltán  20-9331-945, 
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

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

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

585-171,
06-20-960-4288

Hitelt szeretne?
Segíthetek?

Építkezéshez, új és használt lakás vásárláshoz,
lakásfelújításhoz, magas törlesztôrészletû hitelé-
nek kiváltásához és szabadfelhasználású jelzálog-
hitelekhez kínálok lehetôséget.

• sorbanállás nélkül,
• ingyenes tanácsadással,
• sikerdíj nélkül,
• az elsô évben kedvezményes kamattal
• lakáscélú hitel: 1,49 %, 
• szabadfelhasználású hitel: 2,49% 
• ingyenes kockázati biztosítással

THM lakáscélú hitel esetében:

4,03%-tól
Sallai Mónika 30-449-7919
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,
Boronkai Gábor, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Képíró Gábor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 1700 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig.  • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Múlt havi számunkban sajnálatos módon
az augusztus 20-ai ünnepségrôl hírt adó
cikkkünk nem említette a Református
Egyház jelenlétét és Szénási László Nagy-
tiszteletû úr igehirdetését.

Ezúton szeretnénk mindezt pótolni és a
figyelmetlenségért elnézést kérni.

Mengyi Gábor

Helyesbítés

A Vöröskereszt 2007. október 17-én,
szerdán véradást szervez Tahitótfaluban a
Népházban (Bajcsy-Zs.u . 2) 13-17 óráig.

Véradás
Értesítjük a T. lakosságot, hogy 2007

november 06-tól november 16-ig tüdôszûrés
lesz községünkben.

A tüdôszûrés helye: Bajcsy-Zs.u. 2. Népház

Ideje: hétfôn és szerdán 12,00-18,00 óráig
kedden, csütörtökön és pénteken 8,00-

14,00 óráig

Saját érdekében mindenki jelenjen meg a
szûrésen!

30 éves kor felett kötelezô a részvétel.
TAJ számát feltétlenül hozza magával!

Tüdôszûrés
Ingyenes jelzôrendszeres házi segítségnyújtás

Szentendrén, és a szomszédos településeken
(Szententendre, Pomáz, Pilisszentkereszt, Pilis-
szentlászló, Csobánka, Budakalász, Leányfalu, Tahi-
tótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor, Kisoroszi,
Dunabogdány, Visegrád) Semmilyen karbantartási,
vagy egyéb plusz költség nem terheli a rászo-
rulókat.

A HelpBox egy otthoni segélyhívó rendszer,
melyet elsôsorban egyedülálló, beteg, vagy egyéb
októl rászoruló idôs emberek számára fejlesztettek
ki. A rendszer lehetôvé teszi a segítségkérést pusz-
tán egyetlen gombnyomással. 

A vízhatlan jelzôgomb kényelmesen viselhetô
folyamatosan csuklón, vagy nyakba akasztva. A
rászorult jelzését követôen a HelpBox-on keresztül
kétoldalú beszédkapcsolat jön létre, amely lehetô-
vé teszi, hogy a diszpécser szolgálat azonnali segít-
séget nyújtson a nap 24 órájában. A jelzés beérke-
zésekor a diszpécser számára megjelenik a haszná-
ló neve, címe, egészségi állapotára és korábbi
gyógykezelése. A készülék hangkapcsolatot hoz lét-
re a diszpécserközpont és a segélyt kérô személy
között, amit a rendszerbe épített digitális hang-
rögzítô a hívás befejezéséig rögzít, majd ezt a rend-
szer tárolja. A HelpBox készülékbe épített speciális
mikrofon segítségével a lakás távolabbi pontjaiból
is megbízhatóan tud kommunikálni a rászorult a
diszpécserközponttal. Az egészségügyi adatok, és a
beszélgetés függvényében a diszpécser nagyobb
biztonsággal dönthet a megfelelô intézkedésrôl.
Operátoraink  szociális, és/vagy egészségügyi vég-
zettséggel, nagy szakmai gyakorlattal rendelkez-
nek,  többnyire felsôfokú végzettséggel. Az intézke-
dések lehetnek a saját gondozóink, ami ingyenes,
sürgôsségi, mentô, vagy orvosi ügyeleti kiszállás, házi
gondozó, háziorvos, vagy családtag értesítése is. 

A készülék használatához vonalas analóg tele-
fonvonal szükséges. Amennyiben a rászorult nem
rendelkezik telefonvonallal, a jelzôrendszeres házi
segítségnyújtáshoz használt vonal bekötése díjta-
lan. 

Érdeklôdni lehet az ingyenes sûrgôségi esetel-
látásról, és a készülék beszerelésérôl: Polyákné
Gyôri Andrea  vezetô gondozónônél a 06/20/914-
46-33 telefonszámon.

HelpBox

Íme, egy sétálós könyvecske Szentendrérôl,
ahol mindenki „csak” sétál. Tárgyszerûen: a
magyar fôvárostól 15 km-re északra. Ennek
ellenére idáig nem készített hozzá sétálókönyvet
senki, talán mert túl nehéznek bizonyult, bár
könnyûnek látszik. A szerkesztô precíz, gondos,
olvasó- és turistabarát. Megkérdezhetnénk tôle,
hogy mit gondol az útikönyvszerkesztésrôl,
kiadásról, terjesztésrôl – takaros interjú lenne
belôle. De már kezünkben a Szentendrei
Könyvklub dunakanyari könyvsorozatának új
darabja, és benne van minden arról, amit Gaján
Éva gondol, tud és fontosnak tart Szentendrérôl
és a környezô tájról.

A rövid bevezetô: „Ezer ok, amiért Szentend-
rére jönni érdemes”, bár kiszolgáltat az esetle-
gességeknek, ezt nem felületességbôl teszi, ha-
nem a bôség zavara, a látnivalók sokasága miatt.
A sétavezetô részbe azután praktikus sorrend-
ben bekerült csaknem minden üzletecske, mú-
zeumocska, kapualjacska. A rendkívül gazdag
fotóanyag nagyrészt Szlankó Viola munkája, ô
készítette a szép városképeket. Nem elektroni-
kus archívumok hûvösébôl kapkodták ki a fény-
képeket, igazi helyismeretet és tárgyszeretetet
tükröznek. Többnyire a szerkesztô anya és fotós
leánya közös sétáin születtek. Ajándékot is ka-
punk, mi, olvasók – akárcsak megsétáltatott ven-
dégeink szoktak – egy-egy bonbont, recept for-
májában, vagy eddig föl nem fedezett tárgyat,
különös látószöget, régi történetet. Megannyi
sztorit sok száz év szellôs legendáiból, melyek itt
hitelességet, hangulatot árasztanak. Mindezzel a
kötet belép a legjobb útikönyvek elit társaságá-
ba, amelyek mindig ötlet- és kenyéradójukat
veszélyeztetik, mivel kirándulás helyett is szokás
olvasni ôket.

A sétaútvonalak alapja Réthey Prikkel Lajos
turisztikai segédkönyve, ami sok évvel ezelôtt,
eredetileg idegenvezetôknek, házilag sokszoro-
sítva készült, s azóta, mindig aktualizálva hasz-
nálták. Ezt fedezte fel a jó szemû szerkesztô, aki
nem elégedett meg azzal, hogy saját ismereteire
alapozza a könyv anyagát, más forrásokból is bô-
ségesen merített, és a múlt kövein élményszerû-
en is képes volt haladni. Persze ôk, szerkesztô és

szerzôje sem versenyezhetnek napjaink legjobb
forrásával, amihez végül odatereli ez a könyv is
az adatokra, friss információra szomjazókat: a
felsorolt objektumok internetes elérhetôségei-
vel. 

Kunth úr, a világóriás médiabirodalom, a Ber-
telsmann  utazásszekciójának igazgatója mond-
ta, hogy az útikönyvek sikere igen kevéssé függ
a tartalomtól, sokkal inkább a terjesztésben
megnyilvánuló erôtôl. Az Egy nap Szentendrén
ellentmond ennek a nagy és ellenszenves igaz-
ságnak. Az, hogy eddig nem létezett klasszikus
bédekker Szentendrérôl, elsôsorban a szerzôk-
tôl függött, nem külsô erôktôl… A másik
törvényszerûség, amibe beleszületett, és amivel
dacol Gaján Éva szubjektivitást is megengedô
könyve: az útikönyvolvasók nem a könyves, ha-
nem az utazási piacon jelennek meg. A nagy
utazási irodák erre is régen rájöttek, ezért el-
kezdtek a körmére nézni azoknak, akik addig
szabadon örömködve írták mûveiket: melyik
éttermet, útvonalat, kempinget is preferálják?
Azóta objektív, hivatásos utazókkal, módszere-
sen teszteltetik a célállomás vendéglátóhelyeit
és környezetét. 

Kövécs Tamás

Egy nap Szentendrén


