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Az 1956-os eseményekrôl emlékezett a
község a 22-ei ünnepélyen.

folytatás a 12. oldalon

Október 22-én került sor a bôvített és
megújult óvodaépület valamint a kor igé-
nyeinek megfelelôen kialakított udvar
átadására. A megújult intézményben a kul-
turált esztétikai környezet kialakításával
javultak a feltételei annak a nagyszerû pe-
dagógiai munkának is, amit az itt dolgozó
nevelôk mindig is biztosítottak az ide járó
gyermekek számára. 

A beruházás jól példázza azt, hogy egy
igazán nemes ügyért milyen összefogásra
képes a község. A kivitelezést a Hargitai
Zoltán vezette HAMIX Kft. végezte Gubán
Sándor tervei alapján, a mûszaki ellenôr
Fejes Dezsô volt. A civil szervezetek is
lelkesen és hatékonyan segítették a meg-
valósítást. Az Együtt Gyermekeinkért 

folytatás a 2. oldalon

Megújult az óvoda!

Ünneprôl, ünnep után

Községünk képviselôtestülete köz-
meghallgatást tart 2005. november 21-
én, hétfôn 18 órakor a Népházban.

Napirend:
– tájékoztató
– 2006. évi költségvetési koncepció
– egyebek

Várunk minden érdeklôdôt! 
Önkormányzat

Közmeghallgatás



folytatás az 1. oldalról
Egyesület 300 ezer Ft pályázaton nyert
pénzt és munkát ajánlott fel az új kapu
kialakítására, amiben személy szerint Pardi
Gézának kiemelkedô szerepe volt. 

Az udvar rendezéséhez a terveket Ga-
csályiné Rédai Erika készítette felajánlás-
ként, hasonló jótékonysággal készültek a
geodéziai mérések is Kleszky Gyula jóvol-
tából. A szakmunkát igénylô kövezést a
BAUCH-CHRIS Kft. végezte önköltségi áron,
Majercsik Krisztiánnak köszönhetôen. A
tereprendezés és egyéb kézi munkák végzé-
sében a Tahitótfalu Szabadidô és Tömeg-
sport Egyesület tagjai jeleskedtek. Az ol-
csóbb és gyors beszerzésben segített Cse-
reklye Ferenc. A földmunkákban, szállítás-
ban Bodor Ferenc munkagépei és Gerdán
László dolgoztak jelképes áron. A terasz-
tetôt Papp László és a TETÔTÁR Bt. készí-
tette, a jutányos árú növényekhez Ifjú Zol-
tán révén a Tahi Faiskolától juthatott az óvo-
da. A beruházás szervezôje, menedzsere az

Önkormányzat részérôl Lindmayer Eszter,
képviselô, az Építési Bizottság elnöke volt.

A beruházás mintegy 76 millió forintba
került, ebbôl a megyei területfejlesztési
keretbôl 12 millió forintot nyertünk
pályázatként.

Mindenkinek köszönjük tevékeny segít-
ségét, amellyel hozzájárult az immár 100
éves óvodánk megújulásához.
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Megújult az óvoda!

2005. október végéig született 22 fiú és
14 leány, összesen 36 gyermek.

Házasságot kötött 23 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:
Szénási Zsigmond 94 éves Nyárfa u. 468/2 hrsz.
Sipos Mihály 77 éves Zsák u. 3.
Ezékiel Julianna 80 éves Petôfi S. u. 3.
Krisztián Tibor 57 éves Pataksor 46.
Kiss Ferencné 90 éves Bajcsy-Zs. u. 3.

Anyakönyvi hírek

Személy és vagyonôr 
tanfolyam indul Tahitótfaluban 

a Béke úti iskola épületében novembertôl, 
részletfizetéssel!

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

TOPÁN Cipôbolt téli ajánlata: 
nôi, férfi bélelt cipôk, bokacipôk, hócsizmák,

dzsekik, pulóverek. Gyerek bélelt ASSO cipôk,
bakancsok, hótaposók nagy választékban.

Tahitótfalu Hôsök tere.
•••

Rácz Andrásné szûcs kisiparos vállal 
szôrme, bôráru készítést, festést, tisztítást,

átalakítást. Szombat d.e.: 9-11-ig.
Tahitótfalu Hôsök tere, TOPÁN Cipôbolt.
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Különösebb visszhang nélkül maradt az a
tény, hogy a magyar országgyûlés 2004.
decemberében új szabályozással „váltotta
fel” a 2 év híján fél évszázadon át szolgáló
és az államigazgatási eljárást általánosan
szabályozó 1957. évi IV. törvényt. 

A változás jelentôs, jó tudni tehát az új
lehetôségekrôl és persze a fontosabb
konkrét rendelkezésekrôl is. 

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére
vagy hivatalból indul meg. Teljesen új sza-
bály, hogy – ha törvény vagy kormányren-
delet eltérôen nem rendelkezik – az eljárás
megindításáról a hivatalból indult eljárás-
ban az ismert ügyfelet az eljárás megindí-
tásától, a kérelemre indult eljárásban az
ismert ellenérdekû, illetve érintett ügyfelet
a kérelem beérkezésétôl számított 5 napon
belül értesíteni kell. 

Az ügyintézési határidôbe nem számít
be – többek között – a hiánypótlásra,
illetve a tényállás tisztázásához szükséges
adatok közlésére irányuló felhívástól az
annak teljesítéséig terjedô idô.

A hatóság az eljárást végzéssel meg-
szüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére
indult eljárásban a hiánypótlásra irányuló
felhívásnak nem tett eleget, és az erre meg-
állapított határidô meghosszabbítását sem
kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradá-
sa megakadályozta a tényállás tisztázását. Az
eljárás megszüntetésérôl a hatóság 5 napon
belül mindazokat értesíti, akiket az eljárás
megindításáról értesített.

Új rendelkezés a jogutódlás bevezetése
a hatósági eljárásban. Ez annyit jelent, hogy
ha jogszabály másként nem rendelkezik,
vagy az ügy jellege nem zárja ki, a hivatalból
indult eljárásban a kiesô ügyfél helyébe
annak polgári jogi jogutódja lép, és ôt fogja
terhelni a kötelezettség, vagy ô gyakorolja a
jogosultságot (például örökös). Kérelemre
indult eljárásban a jogutódlás kizárólag a
jogutód kérelme alapján következik be. 

Rendkívül kedvezô az ügyfelek számára a
következô szabály: „az ügyfél azonosításhoz
szükséges adatok kivételével, az ügyféltôl
nem kérhetô olyan adat igazolása, amelyet
valamely hatóság jogszabállyal rendsze-
resített nyilvántartásának tartalmaznia kell.”
Feltétel, hogy személyes adatok továb-
bítását csak törvény teheti lehetôvé, vagy az
ügyfél engedheti meg saját személyes adatá-
nak továbbítását. E szabály alkalmazása
során hatóság alatt kizárólag közigaz-
gatási hatóságot kell érteni, ezért pl. a
bíróságok által vezetett nyilvántartásokra
(cégbírósági nyilvántartás, egyesületek nyil-
vántartása, gondokság alatt állók nyilván-

tartása stb.) ez a szabály nem vonatkozik.
Az ilyen nyilvántartásból nyerhetô adatot,
igazolást az ügyfélnek kell beszereznie. A
kérdéses adatnak a közigazgatási szerv által
vezetett hatósági nyilvántartásban kell
szerepelnie: a közigazgatási szerv által
vezetett, de a Ket. hatálya alá nem tartozó
nyilvántartásokra (pl. személyzeti, munkaü-
gyi, számviteli nyilvántartások) ez a szabály
nem vonatkozik. A szükséges adatok, iga-
zolások beszerzésének ez a módja termé-
szetesen nem mentesíti az ügyfelet az
elôírt illeték vagy igazgatási szolgáltatási
díj fizetése alól: ha az ügyfél a fizetési kö-
telezettségének a hatóság erre irányuló fel-
hívása ellenére nem tesz eleget és költség-
mentességben sem részesül, a hatóság az
eljárást megszüntetheti.

Amennyiben az eljáró hatóság nem ren-
delkezik az adott ügy elbírálásához szük-
séges speciális szakértelemmel, szükség
van szakhatóság közremûködésére. Az a
szabály azonban 2005. november 1. után
már nem alkalmazható, mely szerint ha „a
szakhatóság határidôn belül nem nyilat-
kozik, hozzájárulását megadottnak kell tek-
inteni.”

A tanú is fontos szereplô lehet, itt az
ismert szabályok nem változtak. Egy újdon-
ság azonban felbukkan a szabályozásban,
mégpedig a védett tanú fogalma. A törvény
úgy szól, hogy a tanú erre irányuló és in-
dokolt kérelme alapján, a hatóság vezetôje
elrendelheti a tanú személyazonosító ada-
tainak zárt kezelését, ha valószínûsíthetô,
hogy tanúvallomása miatt súlyosan hátrá-
nyos következmény érheti ôt. Ezt a rendel-
kezést alkalmazni kell a bejelentô személyé-
re is.

Lehet az ügyfélre nézve is hátrányos, de
mégis általában az ügyfelek érdekeit szol-
gálja, hogy a törvény pontosabban rögzíti
az eljárás akadályozásának következmé-
nyeit. Az új szabályok szerint a kötelezett-
ség vétkes megszegése esetén eljárási
bírság kiszabásának van helye, amelynek
legkisebb összege esetenként 5000 Ft, leg-
magasabb összege természetes személynél
500 000 Ft, jogi személynél (szervezetnél)
pedig 1 millió forint. Az eljárási bírság
egyazon eljárásban, akár ugyanazon köte-
lezettség megszegése esetén is ismételten,
tehát többször is kiszabható.

Fontos, hogy a bírósági eljáráshoz hason-
lóan megjelenik a döntések kétfajta elne-
vezése: határozat (érdemi döntés esetén) és
végzés (eljárási kérdés esetén). 

Az új törvény bevezetetett egy vadonatúj
intézményt, hatósági szerzôdés néven. Ha

a jogszabály lehetôvé teszi, az I. fokon eljá-
ró hatóság a hatáskörébe tartozó ügy közér-
dek és ügyfél szempontjából kedvezô elô-
nyös rendezése érdekében határozat he-
lyett az ügyféllel hatósági szerzôdést köt-
het. A törvény részletesen meghatározza a
szerzôdéskötés feltételeit, a szerzôdés for-
máját, tartalmát és a szerzôdésszegés követ-
kezményeit. 

A korábbihoz képest részletesebben
nyert szabályozást a hatósági ellenôrzés,
annak lehetséges formái és a lebonyolítás
módja. E szerint a hatóság ellenôrizni köte-
les a jogszabályok betartását, valamint a
hatósági határozatokban foglaltak tel-
jesítését. Az ellenôrzés során a tényállás
tisztázása szempontjából fontos iratokat,
más tárgyi bizonyítékokat végzéssel lefog-
lalhatja. Az ügyfél kérésére a lefoglalt ira-
tokról a hatóság másolatot készít, persze az
ügyfél fedezi ennek költségét.

A határozatok ellen önálló jogorvoslat-
nak van helye, végzés ellen pedig akkor, ha
erre törvény ad lehetôséget. A jogorvoslati
eljárás lefolytatására az ügyfél, továbbá a
rendelkezô rész által érintett személy ké-
relme alapján kerülhet sor. Az ügyfél 4 fajta
jogorvoslati eljárást indíthat (természetesen
mindegyiket a maga idejében): fellebbezési
eljárás, bírósági felülvizsgálat, újrafelvételi
eljárás (új!), méltányossági eljárás (új!). Ha
az ügyfélnek a határozat jogerôre emelke-
dését követôen jutott tudomására olyan lé-
nyeges tény, adat vagy bármiféle bizonyí-
ték, amely már a határozat meghozatala
elôtt is megvolt, akkor 15 napon belül újra-
felvételi kérelmet nyújthat be, ha az új
ismeretek szerint kedvezôbb határozat vár-
ható. Az ügyfél kérheti a nem jogszabály-
sértô jogerôs határozat módosítását, vagy
visszavonását, ha annak végrehajtása a hatá-
rozat után bekövetkezett okból méltányta-
lanul súlyos hátrányt okoz és a végrehajtási
eljárásban nincs lehetôség méltányosság
gyakorlására (méltányossági eljárás). Az
új szabályozás szerint a II. fokon hozott
határozat jogerôs és végrehajtható. Ez jelen-
tôs változás a november 1. elôtti helyzethez
képest, hiszen akkor a másodfokú döntés
jogerôs volt ugyan, de végrehajtani csak a
bírói felülvizsgálatot követôen lehetett,
kivéve az azonnali végrehajthatóság esetét.

A közigazgatási hatósági eljárás és szol-
gáltatás általános szabályait szám szerint
189 §-ban felvonultató, az eljárások alap-
hangját megadó új törvény tehát alaposan
megváltoztatja az ügyfelek lehetôségeit,
eljárásbeli jogait, a hatóságok és az ügyfelek
kapcsolatait.

A közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló
2004. CXL törvény („Ket.”) hatálybalépésérôl (2005. november 1.)

és fontosabb rendelkezéseirôl



Üdvözlöm a Kedves
olvasókat a tahitótfalu Aranyszarvas
Közhasznú Íjász Sportegyesület nevében.

Az elmúlt hónap meglehetôsen eredmé-
nyesre sikeredett számunkra, mert az ok-
tóber 8-i V. Arannyíl kupáról, mely a Nyíl-
egyenes Íjász Club szervezésében zajlott,
Papp Máté és Papp Patrik magasan meg-
nyerték a kategóriájukat ezzel egy-egy
aranyéremmel szereztek dicsôséget Tahi-
tótfalunak és egyesületünknek.

A sikeres edzések meghozták az ered-
ményt október 23-án Tökölön a VII. Medi-
top kupán is, ahol a Csepeli Hagyomány-
ôrzô Íjász Egyesület rendezett versenyt,
ahol a Duna partján iszapban, sárban, ví-
zen át lôve kellett teljesíteni a célokat.
Néha az íjászat Bowfishing ágát is bevetet-
tük, amikor a vízbe csapódott vesszôk ki-
halászására került sor. A kilenc fôs különít-
ményünk 5 éremmel tért haza: Papp Máté
ezüst, Papp Patrik ezüst, Pappné Szente

Erika ezüst, Gaál Sándorné Böbi bronz míg
Jurkovics István aranyérmet szerzett.

Versenyzôink versenyrôl versenyre bi-
zonyítva küzdenek meg az elismerésekért,
melyek által bennünket egyre magasabban
jegyeznek az íjászegyesületek között,
lakóhelyünket pedig egyre többen ismerik
meg ezáltal.

November 6-án Nyergesújfalun a helyi
Aranyszarvas Í. E. versenyén vár meg-
mérettetés ránk, majd 10-én 18 órakor az
egyesület rendes évi Közgyûlését tartja a
labdarúgó pálya öltözôjében, melyre min-
den tagunkat elvárjuk. Tagdíjfizetés a
helyszínen!

Képiró Gábor TAKI SE elnök

Nyilvesszô – 
a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú 

Íjász Sport Egyesület rovata
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A munkaügyi érdekviták hatékony ren-
dezése, a konfliktusok lehetô leggyorsabb
megoldása, valamint a munkaügyi kapcso-
latok kultúrájának fejlesztése a célja a
Munkaügyi Közvetítôi és Döntôbírói
Szolgálatnak.

Feladata a békéltetés abban az esetben,
amennyiben a konfliktusba került felek
kollektív szerzôdésben, illetve megállapo-
dásban munkaügyi jogvita esetére békél-
tetô személy bevonásában egyeztek meg.

A Szolgálat igénybevétele önkéntes, a vi-
tában álló felek szabad akaratán nyugszik.

A Szolgálat döntôbírói tevékenységét is
csak szûk körben, az Mt. 197. szakaszában
leírt esetekben (ezekben az esetekben az
Mt. kötelezô döntôbírói eljárást ír elô),
illetve a felek közös megegyezésével az
Mt. 196. §-a szerint lát el.

A Szolgálat a Foglalkoztatáspolitikai és
Munkaügyi Minisztérium szervezeti keretei
között mûködik. Nem önálló jogi személy.

A Szolgálat állami feladatot lát el. A tevé-
kenységi körébe tartozó szolgáltatásai – a
döntôbíráskodás kivételével – ingyenesek.

A szervezet székhelye: 1054 Budapest,
Alkotmány u. 3. telefon: 472-8297

MKDSZ közvetítôi/döntôbírói Pest
megyében:
Dr. Gulyás Kálmán – minden mûködési
területen;

Madár Gyula – minden mûködési terü-
leten;
Dr. Mazzag Pál – vegyipar, kôolajipar;
Palásti Ferenc – fegyveres testületek;
Kónya Anna – közalkalmazotti szféra.

Pest Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara

◆◆◆

A PMKIK jogi tanácsadói

Dr. Buzás Judit
2000 Szentendre, Kossuth L. u. 9.
Tel.: (26) 318-595
Idôpont: telefonon történô idôpont-
egyeztetéssel, ügyfélfogadási idôben:
Kedd 16-17, szerda 14-18, péntek 10-12-ig.

◆

Dr. Koltay Krisztina
2000 Szentendre, Paprikabíró u. 17.
Tel.: (26) 315-733

◆

Dr. Szél Péter
2000 Szentendre, Kanonok u. 4.
Tel.: (26) 315-429, (26) 301-622
Idôpont: kedden és csütörtökön, 18 órá-
tól idôpont-egyeztetéssel.

Dr. Magyar Mária
2022 Tahitótfalu, Málna u. 21.
Tel.: (26) 385-284, (30) 924-7225
Helyszín: Budapest vagy Tahitótfalu
Idôpont telefonon történt elôzetes
egyeztetés alapján.

◆◆◆

Adó-, TB- és pénzügyi tanácsadás

Vác
VUK Adótanácsadó Iroda
Kovács Ágnes és Bencze Gábor
2600 Vác, Görgey A. u. 1.
Tel., fax: (27) 312-419, (27) 319-454

Szentendre
Erlabuch Kft.
Bánhegyi Rezsôné
2022 Tahitótfalu, Semmelweis u. 6/1.
Tel., fax: (26) 385-492
Idôpont: telefonon történô elôzetes
egyeztetés alapján.

◆

PrímAudit Kft.
Bán Ágnes
2000 Szentendre, Fácán u. 3.
Tel., fax: (26) 316-410

Amit a Munkaügyi Közvetítôi és Döntôbírói Szolgálatról tudni kell

Kedves Tagtársunk!

Ezúton meghívunk a Tahitótfalu Arany-
szarvas Közhasznú Íjász Sportegyesület
rendes évi közgyûlésére, melyet 2005.
november 10-én 18 órakor tartunk
Tahitótfalun a labdarúgópálya öltözôjé-
ben.

Napirend
1. Elnökségi beszámoló az elmúlt idôszak-

ról – Képiró Gábor elnök
2. Gazdasági helyzetünk – Fábián Jánosné

gazdasági vezetô
3. Tagdíjbefizetések
4. 3D célok vásárlása – Gaál Sándorné,

Képiró Gábor

5. Egyesületünk MISZ tagságának kérdése -
Képiró Gábor elnök

6. Jövô évi tervek -  Mészáros István alel-
nök, Képiró Gábor elnök

7. Egyebek

Minden tagtársunkat elvárjuk!
Tahitótfalu, 2005. október 27.

Képiró Gábor TAKI SE elnök

Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú 
Íjász Sport Egyesület – éves közgyûlés
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Szerettünk volna egy olyan közösséget
létrehozni, ahol a kismamák, mi anyukák,
babáink, gyermekeink összeismerkedhet-
nek, ahol a gyermekneveléssel kapcsola-
tos kérdéseket, problémákat megbeszél-
hetjük, ahol ötleteket és tanácsokat adha-
tunk egymásnak. 

Hogy mindez megvalósuljon 2005. ápri-
lis 21-én megszerveztük az elsô „BABA-
TALÁLKÁT” Tahitótfalu  Anya- és Gyer-
mekvédelmi Tanácsadójában, ahol az
összejöveteleket azután kéthetente párat-
lan hét csütörtöki napján tartottuk. Min-
denki hozott magával játékokat, ennivalót,
így az összejövetelek alatt jókat tudtunk
egymással beszélgetni, valamint gyerkô-
ceinkkel közösen játszani enni, inni.

„Találkáinkat” általában közösen válasz-
tott témák megbeszélésével kezdtük, majd
az egyéb aktualitások következtek.

Úgy gondoltuk, ha vonzóbbá, színeseb-
bé akarjuk tenni ezen „találkákat”, akkor

bizonyos témákhoz szakemberek segít-
ségét kell kérjük, illetve lehetôséget kell
adni azon lelkes anyukáknak is, akik
szívesen tartanának nekünk elôadást vala-
mely általuk ismert, vagy érdeklôdésük-
höz közel álló gyermekneveléssel kapcso-
latos témából.

Eddigi elôadásaink a következôk voltak:
Egészséges táplálkozás; Miért sírnak

gyermekeink?; Homeopátia otthon; Elsô-
segélynyújtás otthon; Bioételek ismerteté-
se az egészséges táplálkozás tükrében;
Anya-gyermek kapcsolata- a pszihológus
válaszol.

Tervezett elôadásaink: Bilire szoktatás;
Mit olvassunk gyermekeinknek?; Reform-
konyha gyermekek részére – a természet-
gyógyász válaszol, Apák szerepe a család-
ban.

Az elôadásokkal kapcsolatosan várjuk
mindazok jelentkezését, akik szívesen tar-
tanának elôadást, vezetnének beszélgetést

gyermeknevelési, illetve bármilyen más
családdal, egészséggel, kultúrával kapcso-
latos témában.      

A helyzet úgy alakult, hogy idôközben
kinôttük az Anya- és Gyermekvédelmi
Tanácsadóban biztosított termet, és így a
Sportpályán lévô épület aerobik termébe
költöztünk át, ahol most már heti rend-
szerességgel találkozunk csütörtökön-
ként 11 órai kezdettel.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a
védônôknek, az Önkormányzatnak, hogy
lehetôvé tették számunkra a megalakulás,
a kezdeti mûködés feltételeit, továbbá kö-
szönjük Marton Zoltánnak, hogy az új
helyen biztonságosabbá vált gyermekeink
számára az aerobik terem közvetlen
környezete.

Szervezôk:
Kerekesné Agárdi Noémi
mob.:70/217-2861
Marton Krisztina
mob.: 30/263-9612, ott.: 26/385-766

„Babatalálkák” Tahitótfalun

A Gézengúz Alapítvány ingyenes elôadás-
sorozatot szervez! 

Munkánk egy részét azoknak a gyermekek-
nek a gondozása teszi ki, akik a korai idegrend-
szeri sérülés következtében különbözô maga-
tartászavarokkal, majd késôbb tanulási nehéz-
ségekkel küszködnek. Az elôadásokkal segíte-
ni szeretnénk azoknak a szülôknek és gyerme-
keiknek, akiknek tanköteles korba lépve is
folytatni kell a terápiás munkát. Szakemberek
beszélnek a különbözô problémák hátterérôl,
a különbözô kezelési módokról és a családo-
kat legjobban érintô társadalmi integrálódás,
illetve továbbtanulás lehetôségeirôl, befoga-
dó speciális intézmények, iskolák adatairól.

Témák:
Rab András Kincsesház Általános Iskola

vezetôje: Hiperaktivitás: fejlesztési és beis-
kolázási lehetôségek, 2005. nov. 9., 17 óra

Dorner Márta pszichológus: Részképesség
zavarok: fejlesztési és beiskolázási lehetô-
ségek, 2005. nov. 17., 17 óra

Márkus Eszter fôiskolai adjunktus: Halmo-
zott fogyatékosság: fejlesztési és beiskolázási
lehetôségek, 2005. nov. 30., 17 óra

Bánszki Judit védônô: Fogyatékos gyer-
mekeket megilletô támogatások, 2005. dec.
7., 17 óra

Helyszín: Cseppek Háza, Budakalász
Sport u. 3., tel.: 06-26-546-327

Az elôadások nyitottak, minden kedves
érdeklôdôt szeretettel várunk!

További információ és bejelentkezés  a
Gézengúz Alapítványban a 06-1-243-85-95 szá-
mon Dobi Katalinnál.

www.gezenguz.hu

Felhívás!

Idén ôsszel ünnepeljük a tahitótfalui refor-
mátus templom építésének 200 éves évfor-
dulóját. Ebbôl az alkalomból a gyülekezet
ünnepségsorozatot rendezett. Ennek egyik
eseménye az október 16-i kórustalálkozó
volt. Pest megyében is, mint minden megyé-
ben, évenként kerül megrendezésre az egy-
házmegyei kórustalálkozó. Eddig csak részt-
vevôi voltunk ilyen eseményeknek, de úgy
gondoltuk, hogy házigazdaként is helytáll-
nánk. Komoly elôkészítô munkát igényelt a
megyében fellelhetô egyházi kórusok meg-
szólítása, a visszaigazolások begyûjtése. Hét
településrôl jelezték a részvételt. A házigaz-
dákkal együtt nyolc kórus jött össze azon a
hideg, de szerencsére napos délutánon. A
kórusok beénekeltetésére az iskola vezetésé-
tôl megkaptuk a Népházat. A gyönyörûen
felújított templom belsôjébe belépôket nem
csak a házigazdák fogadták meleg szeretet-
tel, hanem a nyugatról beragyogó napsugár
is. Szénási László, gyülekezetünk lelkipászto-
ra köszöntötte a Pécelrôl, Pomázról, Salgó-
tarjánból, Szadáról, Szentendrérôl, Szokolyá-
ról és Vácról érkezett kórusokat, vezetôiket.
Rendezvényünket Fónagy Miklós esperes is
megtisztelte a nyitó áhítat megtartásával. Az
énekkarok egyéni mûsorszámai után a közös
ének következett. Zengett a templom a
közel kétszáz torok együtténeklésekor. Fele-
melô élmény volt mindezt itthon, házigaz-
daként átélni. Pláne, hogy már túl voltunk az

Kórustalálkozó – 
2005. október 16. –

Tahitótfalu

elôkészületeken: 200 fô állófogadására be-
rendezni a gyülekezeti termet, beszerezni az
élelmiszereket, és elkészíteni a szendvicse-
ket. Szerencsére a gyülekezet tagjai is bese-
gítettek a vendéglátásba a finom házi süte-
ményeikkel. Szóval, a templomi együttlét
után következett a kórustalálkozó záróese-
ményeként a szeretetvendégség, mely szük-
ségessége – szerintem –- nem elhanyagol-
ható: itt adódik lehetôség arra, hogy tényle-
gesen megismerkedhessenek egymással a
kórusok. Egy pohár üdítô, szendvics mellett
jobbízû a beszélgetés is, hiszen itt nem 5
perc „szereplésrôl” van szó, hanem hogy
„találkozzanak” egymással. A kétszáz ember
megtöltötte a termet, egy gombostût sem
lehetett volna leejteni, pedig még a szín-
padot is berendeztük. Ha több kórus tudott
volna eljönni, akkor biztosan nagyobb helyet
kellett volna igénybe venni a vendéglátásra.
Jó volt látni a mosolygó arcokat, és hát kelle-
mes volt hallani a dicsérô szavakat is. Mert
hát szervezésbôl kitûnôre vizsgázott a VOX
INSUALE Sziget Hangja Közhasznú Egyesület
tagsága! Bizonyosan jó hírét viszik közsé-
günknek, gyülekezetünknek a kórustalálko-
zó résztvevôi!

Köszönöm azoknak a munkáját (legyen az
Egyesületi tag, kórustag, gyülekezeti tag vagy
más segítô) akik fáradhatatlanul munkálkod-
tak e cél elérése érdekében. Köszönjük a Dió
Pékség és az Önkormányzat támogatását is.

Szabó Judit
a Szigeti Ökumenikus Énekkar, és a

VOX INSUALE Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület nevében
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Októberben Tahiban élô házaspárral be-
szélgettünk a múltról, ebben a hónapban újra
visszatérünk Tótfaluba. A Vörösmarty utca
egyik házában él Szalai Ferencné, született
Pintér Mária.

Mária néni 1919-ben született, édesapját
Pintér Sándornak, édesanyját Vándor Máriá-
nak hívták. Szülei földmûvesek voltak, édes-
apja nyaranta mezôôrként járta a határt, a téli
hónapokban az erdôn fát vágott.

A szülôi házat még a nagyszülôktôl örököl-
te a család, a családi otthon a Templomköz 3.
szám alatt állt. Az épület két szobát, konyhát,
kamrát foglalt magába. A szobák földesek vol-
tak, simították, szombatonként tapasztották
talaját. A simítást Mária néniék naponta végez-
ték, de voltak családok, ahol erre ritkábban
került sor. A simítás meszelôvel, sárga föld és
víz keverékével történt. A sárga földet a Szé-
lesgyöpnél, a Duna- partról szerezték be, ezen
a helyen az agyagból vályogot is vetettek.

Édesapja rendszeresen halászott a Dunán.
A falubeliek a halfogáshoz saját kötésû hálót
használtak, de puklikoltak is. A puklikolást
„alul-felül üres” kosárral végezték, amikor a
váci Duna-szakaszon a víz leapadt. A fogott
halat halászléként vagy paprikás lisztben
megforgatva sült halként fogyasztották. Sok
család étrendjéhez hozzátartozott az ürge-
hús. Az ürgét kiöntéssel csalták elô. Mária né-
ni emlékezete szerint forrázással szabadultak
meg az ürge bundájától, húsát pörköltnek
vagy sült húsnak készítették el. Amíg az ürgét
szabadon lehetett fogni, a mezei nyúl fogása
tiltott volt. Ennek ellenére voltak, akik hur-
kot állítottak a nyúlnak. Pörköltként fogyasz-
tották, fôzés elôtt tiszta vízben megabálták a

nyúlhúst. A varjúból készült leves is gazdagí-
totta a család étrendjét. Egy fiatal varjú ele-
gendô volt a leves elkészítéséhez. A varjú be-
fogása dróthálóból készült csapdával történt.

A családnak Tordán tizenkettô sor, a Nagy-
árokban húsz sor földje volt. A családi ház
megváltásakor el kellett adni a Nagyárokban
levô földet. Mária néni még ma is szeretettel
emlékezik vissza a Tordán levô két sor szil-
vásra. „Csak úgy kékített a fákon”– mondja.
Meglepôdve hallottuk, hogy édesapja a szil-
vából bort is készített. Nem emlékszik a ké-
szítésének módjáról, csak arra, hogy igen
erôs bor készült belôle. Sajnos idôvel a tordai
földtôl is meg kellett válnia a családnak.

Mária néniék is a Dunán mostak nyaranta.
Taligával vitték ki a mosni való ruhát, a mo-
sást mosószéken végezték, mosófa segítségé-
vel. A mosószéket és a mosófát a családok
férfiai készítették. Elôfordult, hogy a mosás-
hoz fazékban melegítettek vizet a parton. A
lúg készítését Mária néni is elmesélte, meg-
erôsítette mások állítását, hogy a Dunában
mosott ruha szebb volt. Ô is gyönyörûnek
látta a parton kiterített száradó ruhákat.

Hat elemit végzett vendéglátónk. Mint
minden akkori katolikus lány, tagja volt a
Leánykörnek és a Szív Gárdának. Természete-
sen a színjátszásban is részt vett, bába és tót
lány szerepeire emlékszik. Kapott olyan sze-
repet is, amihez harmincoldalnyi szöveget
kellett megtanulnia. A házuk padlása nyugodt
hely volt a tanuláshoz. Szeretett énekelni.

A lányok hajviseletére úgy emlékszik, hogy
tizenkettô-tizennégy éves korukig a lányok
copfot hordtak, azután kétfelé fonták, vagy
kontyba tûzték fel a hajukat.

Karácsonykor „borovicska” fenyôbôl állí-
tottak karácsonyfát, Mária néni szerette a fa
illatát. Mivel Vámosékkal rokonságban vol-
tak, üzletükbôl mindig kaptak szaloncukrot a
fa díszítésére. Vámoséktól kapott nagy hajas
baba ma is él emlékezetében. Karácsonykor
édesanyja a ház ajtajára foghagymából ke-
resztet készített, a szokás magyarázatára már
nem emlékszik Mária néni.

Az iskola befejezése után Leányfalura járt
dolgozni. Szôlôt, krumplit kapált több tótfa-
lui lánnyal. Mosolyogva mesélte, hogy a Vám-
házig papucsban mentek a lányok, onnan
mezítláb folytatták az utat Leányfaluig. Rész-
véttel mondta el, hogy amíg a tótfalui lányok
Leányfalun nyolc órát dolgoztak 80 fillérért,
addig az itt dolgozó tót lányoknak sötétedé-
sig dolgozniuk kellett harminc-negyven fillé-
rért. Késôbb Mária néni Baranyaiékhoz sze-
gôdött konyhai kisegítônek, szeretettel gon-
dol a családra a mai napig.

Édesapja aratni járt. Csak a helyi gazdák-
hoz szegôdött el, mindig oda szerzôdött tár-
saival, ahol jó kosztot és fizetést biztosított a

gazda. Sokszor elôfordult, hogy egész éjszaka
tartott a betakarítás. Aratás befejeztével a
gazda „végzést” készített, majd megvendégel-
te étellel és itallal az aratókat. Erre az alka-
lomra sütött fánkra jól emlékszik Mária néni.

Hétvégeken a faluban három helyen is volt
bál. Bajcsi Istvánra emlékszik, mint bálosgaz-
dára. Szeretett bálba járni, táncolni. Vasárnap
délutánonként négy-öt barátnôjével összeka-
rolva elsétált a hajóállomásra. Alkalom volt ez
a beszélgetésre és a legényekkel való találko-
zásra. Az idôsek a ház elôtt kiülve gyönyör-
ködtek a szépen felöltözött fiatalokban.

Májusban „májfát” állítottak a legények. A
fát az eladósorban levô lányos házhoz vitték,
szalagokkal és egy üveg borral díszítették. Sö-
tétben állították a fát, de minden lány tudta,
hogy melyik legény emelte a májfát. Szere-
nádot is kaphatott a lány, Mária néni is meg-
gyújtotta a gyertyát, ha „olyan” legénytôl kap-
ta a szerenádot.     

Férje Monostorról jött Tótfaluba. A negy-
venes években igényelték azt a telket, amin
felépítették mai házukat. A Vízmû tulajdona
volt korábban ez a terület. Nagyon sokat kel-
lett feltölteni a telken. Annyira mély fekvésû
volt ez a terület, Mária néni elmondása sze-
rint, hogy a váci Duna ezen a területen jött be
a faluba árvízkor. 1958-ban tudtak beköltözni
új otthonukba.

1944-45-ben „tejezett” Mária néni. A falu-
ban vásárolt fel tejet és Pesten adta el. Volt,
amikor nyolcvan litert is bevitt a hajóval. Nem
dolgozta fel a tejet, ahogy mondta, így is
megérte. A háború alatt a gazdák a tejért cse-
rébe sót, cukrot stb. kértek. A „tejezést” férje
frontról való visszatérésekor hagyta abba.

Mária néni családja körében él, szeretettel
sorolta fel gyermekei, unokái, dédunokái
nevét. Unokáinak, dédunokáinak és egyben
mindenkinek üzenetül hagyja: „Legyenek
nagyon boldogok, legyen szép az éle-
tük, ne legyen háború, éljenek békes-
ségben, szeretetben.”

Köszönjük a beszélgetést.

A teljes beszélgetés levetítése 2005.
november 19-én 18 órai kezdettel lesz a
Népházban. Szeretettel várunk minden
érdeklôdôt.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és ma



Tahitótfalu Tisztelt Lakói!

Ezen cím alatt szeretnénk havi rendsze-
rességgel megszólalni egyházunk, ill.
plébániánk életével kapcsolatban aktuális,
érdekes vagy sajátosan katolikus esemé-
nyekrôl hírt adni.

November elsô napjaiban a hívô ember
elgondolkozik a földi élet végérôl. De nem
a beletörôdés melankóliájával és önsaj-
nálatával, hanem azzal a tudattal, hogy a
természetfeletti lét perspektívái nyílnak
meg elôtte az ajándékozó Isten akaratából.

November 1. Mindenszentek ünnepe:
mi, a még úton lévôk feltekintünk a célba
érkezettekre, és most különösen azokra,
akiknek nevét egyedül csak Isten ismeri
(tehát a nem kanonizált szentekre). Beda
Venerabilis hirdeti: „E mai napon, sze-
retteim, mindvalamennyi szenteknek em-
lékezetét egy közös ünneplésnek vígságá-
val üljük… egyházunk magában a Fôben,
Krisztusban kapott oktatást arról, hogy
sem szégyentôl, sem kereszttôl, sem
haláltól ne féljen, hanem megerôsödjék:
nem ellenállva, hanem eltûrve mindezt…
a harcból hazatérôket kitárt karral várják a
mennyei városban! …Nem vagyunk mi
jövevények, hanem a szentek polgártársai,
Istennek házanépe és Krisztusnak örökö-
sei.”

November 2. Halottak napja: tegnap
ünnepeltünk, ma pedig imádkozunk el-
hunytjainkért. A halál fölött átívelô  szere-
tet kötelez bennünket arra, hogy Isten
irgalmát kérjük számunkra. A sírok láto-
gatása emlékeztet bennünket a földi élet
múlandóságára.

Római sírvers a II. század közepérôl: 
„Az Egyház volt az anyám, a Jóságos az

atyám, kérlek, testvérek, hogy amikor ide-
jöttök imádkozni, s fohászaitokkal kér-
lelitek az Atyát és a Fiút, gondoljatok rám,
és emlékezzetek meg rólam, hogy a
Mindenható Isten örökre mentse meg azt,
akit szeretett”.

Vénusz Gellért 
plébános

���� ���������	

��������	
��������

2 0 0 5 .  N O V E M B E R 7

Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik az
Adventkor megrendezésre kerülô „Régi tót-
falui szoba” címû kiállításhoz már ajánlottak
fel bútorokat, szobai textileket, képeket,
fotókat, dísztárgyakat.

Továbbra is várjuk a lakosság tárgyi felaján-
lásait, hogy a kiállítás méltó lehessen az
ünnepségekhez. 385-967-es vagy 385-831 szá-
mon érhetnek el bennünket, de személyes
megkeresést is szívesen fogadunk.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula,
Chné. Rainer Gabriella

Felhívás

Hamarosan újból itt az év egyik legszebb
ünnepe, a Szent Karácsony, ezért a „Te-
gyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány” a többi civil egyesülettel és az
önkormányzattal karöltve – az adventi
idôszakban falunk karácsony elôtti hangu-
latának fokozására – ismét megrendezi a
mûvészeti kiállításokat, a karácsonyi vásárt,
koncerteket, a betlehemi jászol felállítását,
és a záróünnepséget.

Idôpontja:
2005. december 10–18 között.

Felkérjük amatôr mûvészeinket, akik a
karácsonyi kiállításon munkáikkal részt
kívánnak venni, szíveskedjenek  szervezô-
inknél telefonon jelentkezni 2005. decem-
ber 2-ig.

Szervezôk:
Takács Györgyné: 385-297
Rainer Gabriella: 385-831, 06/30/9211-013

A munkák átvétele:
2005. december 8-án csütörtökön

10–l8 óra között a római katolikus egyház
hitoktató termében (Tahitótfalu, Dózsa
György út).

Akik a vásáron részt kívánnak venni, szí-
veskedjenek 2005. december 2-ig igé-
nyüket bejelenteni, hogy a területet biz-
tosíthassuk.

Vásár idôpontja: 
2005. december 10–11. (szombat,

vasárnap), 17–18. (szombat, vasárnap)

Elôre jelezzük, hogy idén is lesz beigli-
sütô verseny, mézeskalács és sütemény
valamint házi sütésû, fogyasztható kará-
csonyfadíszek  versenye.

Várjuk jelentkezésüket!
Köszönjük!

Igazán alig találók szavakat hogy
magam ki
Tudjam fejezni mikor ilyen megtisztel-
tetés ér
Minket n n társamal együt, hogy mi
vagyok vagyúnk
Enek a szép családi kertnek a kertészei
a mikor
Egy idegen fôldröl hózot virágot
Plántálhatunk át
Tudva aszt hogy a Plántának kedvezô
talaj kel

Megtanúltúk aszt elkésziteni a nagy
mestertöl a mikór
Pál apostolal aszt irata  számúnkra
hogy a
Szeretet hószú és türö az nem irigy-
kedih és az
Mindent elfedez és eltakar és mindenel
megelégszik
Ha ebe a talajba ver gyökeret vagyis a
szeretet
Talajába álanak a lábai enek a
menyaszonynak

Akór igazán kedvezô lesz számara a
talaj és szépen
Fog Diszleni a család és a rókónság
közöt Kivánom
Ajó istentöl hogy legyen ö is olyanmint
a víz melé
Plántátatot fa a mely meghoza az ö ide-
jében a gyümölcsöt
Hogy teremhesen ö is ugy hazanknak
egyházúnknak
És a társadalom számára hü fiakat és
lányókat
Az isten sákáig éltese ezen szavaim
Vége

A versek közreadásánál a könyv eredeti
sorrendjét, formáját és helyesírását közöl-
jük.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Ifj. Nagyházú András
Násznagyi könyv 1929, Tahi Totfalu

Menyaszoni elfógadó

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

Tisztelt Tahitótfalui lakosok!

Öröm és remény –  a Katolikus plébánia hírei
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Az óvóda átadási ünnepségén találkoz-
tunk, amikor eszembe jutott, hogy Kepler
Erzsébet kétféle minôségében is jelen van
ezen az örömteli alkalmon. Egyrészt, mint
Tahitótfalu elsô díszpolgára, másodsorban,
mint egykori ovónô is. Akkor arra gondol-
tam, hogy megkérem, beszélgessen velem
egy kicsit arról, hogy milyen is ilyen kitün-
tetô cím tulajdonosaként élni.

Ennek függvényében tettem fel neki az elsô
kérdést, miután vendégül látott otthonában.

Arról érdeklôdtem, hogy számított-e arra,
hogy ilyen magas kitüntetésben lesz része.
Csösze néni, elnézést, hogy így hívom, de
azt hiszem, hogy ahányan ismerik, szerintem
nem is olyan kevesen, mindenki így hívja,
elmondta, hogy álmában sem gondolt volna
rá, hiszen nem csinált õ látványos dolgokat,
csak azt tette, amit a szíve diktált. Önzetlen,
áldozatkész munkáját, a gyerekkorában ma-
gába szívott élményeknek köszönhetjük.
Máig is azt vallja, hogy a család a gyermek
szempontjából, a nevelés alfája, a pedagógu-
sok csak erre az alapra építhetnek. Sajnos ez
az alap manapság nem a legerôsebb...

Édesapja fiatalon távozott közülük, így
édesanyjukra maradtak a gyerekek, akik egy-
másra lettek utalva, így hamar megtanulták,
mit is jelent egymáson segíteni. 

Életét is a gyermekek nevelésére tette fel,
Aszódon elvégezte az ovónôképzôt, majd
Dunabogdányban, Szigetmonostoron s végül
itthon volt ovónô, a gyerekek kedvelt Erzsi
nénije.

Mindig azt kereste, hogy kinek, hol lehet
segíteni és ha kellett, akkor segített is. Az
emberekkel hamar szót tudott érteni, így
amikor társadalmi munkára kellett az em-
bereket összeszervezni, akkor, mint a tahisi
ovi esetében is, a szülôk szívesen jöttek.
Igaz, mint mondta ô sosem volt a „fogjuk
meg és vigyétek!” munka híve, ô is dolgozott
velük együtt. 

A Díszpolgári cím átadása után rengete-
gen gratuláltak neki, és arra a kérdésemre,
hogy ezután többen megismerték-e, azt vála-
szolta szerényen, hogy hál'Istennek ôt sokan
ismerik, majd ezután rá tért arra, hogy sajnos
a világ szerinte nem jó irányba halad, már-
mint az emberi kapcsolatok terén.

Van egy „rossz” szokása, mindenkinek kö-
szön, aki vele szembejön az utcán, vagy ha
valahova betér, úgy ahogy azt gyermekként
megtanulta. Na ezen jónéhányan elcso-
dálkoznak, nem értik. Csösze néni szerint
faluhelyen ez így természetes, mert egy
sokkal zártabb közösség, mint a város, itt
mindenki, mindenkit ismert. Így aztán a
falun élés egy más értékrenden alapuló élet-
formává vált, aminek sajnos csak nyomai
maradtak mára...

Régen mindenki rendbentartotta a saját
portáját és elôtte az utcát. Ma elkeserítô,
hogy mennyire szemetes a falu, és bizony a
barátnôi ismerôsei is furcsán néznek rá,
hogy egy zacskóval jár a faluban, s ahol
szemetet lát, azt abba gyûjti.

A rokonok, ismerôsök szokták mondani
neki, hogy ha idôre kell valahová mennie,
hogy ne gyalog menjen, mert soha nem ér
oda, hiszen biztos, hogy megáll valakivel
beszélgetni, általában az idôs, egyedül élô
emberekkel, akik közül nem egy megkö-
szönte már neki, hogy szóba állt velük.

És hogy van hová idôre menni, azt mi sem
bizonyítja jobban, minthogy Csösze néni
élénk társadalmi életet él. Tagja a Népjóléti
bizottságnak, a Tahitótfaluért Alapítványnak,
a helyi Caritasnak és a Római Katolikus egy-
ház dolgait is szívesen végzi.

Csoda-e, hogy ennyien ismerik, tisztelik és
szeretik? Én nem csodálkozom. Emlékszem
március 14-én, az ünnepség keretében
került átadásra a Díszpolgári cím, ahol csak
annyit mondott köszönô beszédében Erzsi
néni, hogy eddig is tette a dolgát, ezután is
tenni fogja, de arra nem gondolt, hogy ezért
ilyen kitüntetést fog kapni. Saját bevallása
szerint az emberek, amikor gratuláltak, azt
mondták, hogy nem kerülhetett volna jobb
helyre ez a cím, mintegy bizonyítandó a
képviselôtestület jó döntését.

Bár nem szeret a dicsôségben fürödni,
azért nagyon boldog és büszke arra, hogy ô
lett az elsô a sorban. Mindenhová szívesen
elmegy, ahová hívják, s mert falunk díszpol-
gára a protokoll lista elôkelô helyén van, így
az önkormányzati rendezvényeken mindig
találkozhatunk vele.

Miközben elköszöntem tôle azt mondta
nekem, hogy feltétlenül írjam meg, hogy
amíg a családok fejében nem lesz rend, ad-
dig nehéz lesz az életünk, de ha család meg-
tanít a becsületre, tisztességre, kötelesség-
tudatra, akkor a közös dolgaink is rendbe
jönnek. Azt is üzente, hogy a helyi polgárok
szeressék falujukat, ne csak a kapun belüli,
hanem a kapun kívüli is dolgok is legyenek
fontosak mindenki számára.

Miközben kifelé mentem az autóm felé,
egy idézet járt a fejemben.

„Jót csak a szívével lát az ember...” (Saint-
Exupéry: A kis herceg)

Nos ez Csösze nénire igaz, és az áldozatos
munkáját ezúton is köszönjük. Isten tartsa
meg erôben, egészségben.

Hogy ki lesz Tahitótfalu második díszpol-
gára? Ez önön is múlik, hisz közeledik a
jelölési határidô, amíg ön is megteheti
jelölését a Tahitótfalu díszpolgári cím ill. a
Tahitótfaluért emlékérem várományosaira.

Képiró Gábor

Csösze néni hétköznapjai
avagy elsô díszpolgárunk üzenete

A Szabadidôpark tavaly indult nyári
gyermek programjait idén is sikerült foly-
tatnunk. Újdonságként sikeres kirándulást
is szerveztünk Nógrád megyébe, Sóshar-
tyánba.

Megismerkedtünk a falu nevezetességei-
vel, majd az egész napos program után
szórakozás következett: „tini diszkó”, és
ismerekedés a helyiekkel. A beszélgetés
során hamar megszületett az elképzelés
egy csereüdültetésrôl.

Szállásunk egy igen rendes, ismerôs
családnál volt. Az általuk biztosított lakás-
ban jól éreztük magunkat. A gyerekekkel
közösen elkészített ételek, erre a rövid
idôre is hazai ízeket jelentettek.

Kirándulásunk önerôbôl és önzetlen
segítôk jóakaratából valósult meg. Köszö-
netet mondunk Horváth Attila leányfalusi
lakosnak, aki az utazásban segített, és
Oláh Zoltánnak, aki a szállás biztosításá-
ban és a programok szervezésében mûkö-
dött közre.

A kiránduló szerencsés „csipet-csapat”
tagjai voltak velem együtt: Bojtor Dániel,
Bogdányi Gyula, Menyes Viki, Tóth László,
Tóth Niki, Tátrai Csaba, Szvetlik Júlia.

A példa folytatható, hívom fel a figyel-
mét a gyermekszeretô felnôtteknek! A
másfél napos kirándulás utazással, ellátás-
sal, szórakozással csak 3000 Ft-ba került
mindenkinek.

Ennyit megérnek gyermekeink?…

Még valami: meg kell találnunk a közös
hangot a jövô nemzedékével!

Nekem sikerült, ezzel nyertem.

Petrikné, Borika

Egy hétvégi 
kirándulás története

Ismét nagy érdeklôdés mellett zajlott le
a ruha börze. Köszönjük a sok karitatív
célú felajánlást. A felajánlott ruhanemûk-
bôl a helyszínen sok gazdára talált. A meg-
maradó 12-13 zsákot pedig a Szentendrei
Vöröskereszt vette át köszönettel. Azt aki
ott volt, és azt is aki lemaradt, sok szeretet-
tel várjuk a tavaszi börzén!

Szabó Judit

Ruhabörze
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Számítógépszerviz 
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.

Bakterház
kisvendéglôbe 

(2022 Tahitótfalu,

Szentendrei út 71.)

pizzafutárt 
keresek.

telefon:
06 26 385 777

HITELAKCIÓ
szabad felhasználású Fogyasztási hitel!
Hitelkiváltásra, hitelösszevonásra is!

Takarékszövetkezeti hiteleknél elôtörlesztési díj nélkül!

Kamata: változó, évi 10% + 1% kezelési költség.
A hitelösszeg felsô határa

5.000.000 Ft.
Maximális futamidô 10 év.

500.000 Ft-ig akár ingatlanfedezet nélkül is.
Teljes hiteldíj mutató (THM): 12,10–18,76%.

Az akció 2005. október 17-tôl 2005. december 31-ig tart.

A fentiekben közölt információk tájékoztató jellegüek és nem
minôsülnek a Takarékszövetkezet részérôl konkrét ajánlattételnek!

A Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja!
Az akció részleteirôl, valamint további szolgáltatásainkról

érdeklôdjön munkatársainknál!
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27., telefon: 26/387-187

hitel-
törlesztôrészletek

összeg
Futamidô (hónap)

60 72 84 96 108 120

500.000 11.300 9.900 8.900 8.100 7.600 7.100

1.000.000 22.600 19.800 17.800 16.200 15.200 14.200

2.000.000 45.200 39.600 35.600 32.400 30.400 28.400

3.000.000 67.800 59.400 53.400 48.600 45.600 42.600

4.000.000 90.400 79.200 71.200 64.800 60.800 56.800

5.000.000 113.000 99.000 89.000 81.000 76.000 71.000
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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

1 0

Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
GÁZ, VÍZ, FÛTÉS, SZERELVÉNYBOLT

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

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

Ízelítôül AKCIÓS készülék árainkból:

Vaillant PRO kéményes kombi 24 kw 163.000 Ft

Vaillant PRO turbó kombi 24 kw 203.000 Ft

Baxi Main kombi turbós 24 kw 138.000 Ft

Baxi ECO kombi kéményes 24 kw 169.000 Ft

Baxi ECO kombi turbós 24 kw 200.900 Ft

Baxi Luna kombi kéményes 24 kw 197.000 Ft

Baxi Luna kombi turbós 31 kw 206.000 Ft

Baxi Novula 601 tárolóval turbós 28 kw 278.000 Ft

Baxi Primeht 28 kw fûtô kondenzációs 315.000 Ft

Ferroli Domicompact 24 kw turbó kombi 148.000 Ft

Termomax 29 kw PAB ECO 100 l tárolóval 296.000 Ft

Termomax 24 kw PAB ECO 100 l tárolóval 286.000 Ft

Junkers EUROLINE 24 kw turbós kombi 198.000 Ft

Radel radiátor listaár -19%!

Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!

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

12 év garanciával!

Dunaferr radiátorok

IIrriisszz sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,, SSzzeenntteennddrreeii úútt 11.. 

TTeelleeffoonn:: 0066 3300 558822 55881133

SSzzééppüülljj vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

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

-- tthhaaii mmaasssszzáázzss
-- ttaallppmmaasssszzáázzss
-- rreefflleexxoollóóggiiaa

••
22 iinn 11 ffooddrráásszz aajjáánnllaattuunnkk!! 

HHoozzdd eell ppáárrooddaatt mmaaggaaddddaall!!
NNôôii hhaajjvváággááss áárraa aa fféérrjj 

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

••
SSzzééppssééggsszzaalloonnuunnkkbbaann kkoozzmmeettiikkuuss rréésszzéérree hheellyyiisséégg,,

mmûûkköörrmmööss rréésszzéérree mmuunnkkaaaasszzttaall bbéérreellhheettôô!!

NNyyiittvvaa:: hh--pp 990000--22000000 óórrááiigg 
sszzoo..:: 990000--11440000 óórrááiigg

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: 700–1700-ig, szombat: 800–1200-ig

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

Lapradiátor 22K – 600 magas /   600 hosszú (KORAD) 9 662 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas /   800 hosszú (KORAD) 12 530 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1000 hosszú (KORAD) 15 548 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1200 hosszú (KORAD) 17 635 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1400 hosszú (KORAD) 20 499 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1600 hosszú (KORAD) 23 357 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1800 hosszú (KORAD) 26 010 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 2000 hosszú (KORAD) 28 408 Ft
Lapradiátor egységcsomag – UNI (légtelenítô, tartó, dugók) 726 Ft
Ötrétegû csô 16x2,0 (fûtésre, vízre) vastag alubetét-lézer forrasztás 190 Ft
Padlófûtéshez csô NÁ 20x2 mm 74 Ft-tól
Légbevezetô AERECO – nyílászáróba építhetô gáztûzhelyhez: 10 185 Ft
Légbevezetô AERECO – nyílászáróba ép. kéményes gázkészülékhez: 4 896 Ft
Légbevezetô AERECO – falba építhetô kéményes gázkészülékhez: 16 620 Ft
SZÉNMONOXID érzékelô Honeywell 14 985 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / Saunier Duval Renova 110 611 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT 161 911 Ft
PVC - csatorna csô NÁ 110 / 2 fm 803 Ft
PVC - könyök NÁ 110 / 90˚ 330 Ft
KPE gázcsô NÁ 32 153 Ft
KPE vízcsô NÁ 25 94 Ft
5 körös termoszelepes szerelt osztó-gyûjtô komplett 23 826 Ft
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Apróhirdetések

Redônyök, reluxák, szúnyoghálók, napellenzôk, szalagfüggönyök, harmó-
nikaajtók gyártása, javítása, szerelése! Telefon: 06-30-261-6521

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

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

Eladó! Tahiban, Hosszúmezô 24. sz. alatti 3 szintes, panorámás gazdasági
épületemet eladom. 75,9 m2 alapterületû, 1607 m2-es telek gyümölcsös-
sel. Víz, villany, gáz van. Irányár 19 millió Ft.
Érdeklôdés telefonon: 06-20-947-9944. Ubrankovics Jánosné

1 1

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Schindler

DUNAKANYAR  
INGATLANCENTRUM
Közvetítô és értékbecslô iroda

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás,
értékfelmérés és ingatlanforgalmi
tanácsadás!

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

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

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

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

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Valentin Építôipari Kft.
• Tervezés

• Vendéglátó, kereskedelmi épületek 
technológiai tervezése

• Ingatlan becslés-közvetítés
• Mûszaki ellenôrzés

• Felelôs mûszaki vezetés

Tel.: 06 30/9481-409, 06 26/302-892
E-mail:valentin-bau@freemail.hu

Kerttervezés • kertépítés 
• kertfenntartás

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

Sziklakertek építése  • Kerti tavak kialakítása
Automata öntözôrendszer telepítése • Díszburkolatok

Tereprendezés és csapadékvíz elvezetés

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

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

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

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

Akácoszlop

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

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

tel.: 387-177 • ÁLLATORVOSI ÜGYELET –  tel.: 06 30 662-

6849 • 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 – vevôszol-

gálat: 06 40 502-500, hibabejelentô: 06 40 502-502 – TIGÁZ

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

361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona,

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

Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-

7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –

munkaszüneti napokon 9–13-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.:

312-650 • GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.:

387-060, nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •

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

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

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

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

387-122, 06 30 9216-193, rendel hétfô, szerda, páros hét 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 – (Tahitótfalu

éjszakai) 17–07 óráig, tel.: 387-030 • ÓVÓDÁK – Tahi,

Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.:

387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4.,

tel.: 387-123, 387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda

8–12-ig és 13–16-ig, pént. 8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.:

387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, csütörtök,

péntek 8–12 és 12.30–15.30; szerda 8–12, 12.30–14.30;

Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd

8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és

12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082

• RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501

– 444 • RENDÔRSÉG – tel.: 107 vagy 310-233; Szentendre,

Dózsa Gy. út 6/A. • RENDÔRÖRS – Tahitótfalu, Béke u. 16.,

ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140, mobil 06 20 551-6248, 06

30 406-7041• RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 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 505-

214, ügyf.: hétfô 13–17-ig, kedd 8–16-ig, pént. 8–12-ig •

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

folytatás az 1. oldalról
A bizonytalan-rossz idô miatt a Hôsök

terén csak a koszorúzás zajlott, ünnepé-
lyes, csendes emlékezés volt, néma mint
az a bizonyos november, 49 évvel ezelôtt.
A koszorúzás zárásaként a gyertyák és
mécsesek áhítattal telt fényében fürdött a
Hôsök-emlékmûve. Az ünneplôk ezután a
Népházba vonultak, ahol Gulyás József,
Pest megye Közgyûlésének alelnöke mon-

dott beszédet, amely után a Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola tanárai: Hornyák
Andrea, Bánk Zsuzsanna és Csáki Judit
adták elô Kodály Esti dalát. 1956 szellemét
az iskolások elôadásában Képíró Gábor
által írt mûsor idézte meg. Köszönet illeti
az elôadókat, a felkészítésban és technikai
háttérben segédkezôket, Balla Mária és
Homoki Judit tanárnôket, valamint Szecsei
Lászlót.

Október 23-án, vasárnap Páskándi Géza

regényébôl készült, községünkben forga-
tott Szalmabábúk lázadása címû filmalko-
tást tekinthettük meg a Református Egyház
szervezésében. A filmmûvészet helyenként
absztrakt eszközein és Palásthy György
filmrendezôvel folytatott beszélgetésen
keresztül juthattunk közelebb a kérdéshez,
hogy az egyén hogyan maradhat tiszta jel-
lem, hogyan maradhat ember a folyvást a
kompromisszumokra csábító mindenna-

pokban, a diktatúra fokozódó nyomásában.
Az idei megemlékezést október 26-án

Balás Piry László elôadása zárta, aki 1956-
ról, mint napjainkat is meghatározó
eseményrôl tartott kitûnô és gondo-
latébresztô elôadást.

Fontos, hogy az ünnepeket átéljük. Lel-
kileg feltöltekezve, újra és újra elgondol-
kodva a múlton valamiféle szelíd és érdek-
lôdô bizonyossággal éljük jelenünket,
vágjunk a „szürke hétköznapokba”.

Ünneprôl, ünnep után


