
Megjött a tél, a vizet szeretô ember vá-

gyik télen is a vizek partjaira, a befagyott

vizek jegére. A Dunai Vízirendészet infor-

mációi szerint a Duna lassúbb folyású mel-

lékvizein megjelent az egybefüggô, de

még vékony jégtakaró. A gyorsabb mellék-

vizeken és a fômederben egyre nagyobb

mértékben zajlik a jég.

Ahogy a nyári fürdési idénynek megvan-

nak az áldozatai, sajnos az elôírások nem

ismeretébôl vagy be nem tartásából eredô-

en a jegyes vizek is szedik áldozataikat.

A Vízirendészeti szolgálat szeretné, ha

ebben az évben csökkenne a balesetek

száma, ezért indokoltnak tartja felhívni a

lakosság figyelmét a jégen való tartózko-

dás és közlekedés legalapvetôbb rendelke-

zéseire. A szabad vizek jegén tartózkodni

csak akkor szabad, ha a jég kellô szilárd-

ságú, nem olvad, illetve nem mozog.

A gyakorlati tapasztalatok alapján az

állóvizek jege akkor tekinthetô kellô szi-

lárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy

meghaladja a 10 cm-t.

TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:
• éjszaka és korlátozott látási viszonyok

között,

• jármûvel, a biztonságos munkavégzés

kivételével,

• kikötôk és veszteglôhelyek területén,

• folyóvizeken.

Teherbírást csökkentô tényezôk:
• fenékrôl elôtörô kisebb, nagyobb forrá-

sok

• csatorna bekötések,

• áradás, apadás által kialakított jégmozgás

• felmelegedés a jégréteget elvékonyítja,

ami a jégen tartózkodók számára veszé-

lyes lehet.

Folyóvizeken jellemzô a befagyás folya-

matában, hogy a már beállt jégmezôre újabb

és újabb táblák torlódnak, rakódnak, ezek

nem biztonságosak, rajtuk való közle-

kedés életveszélyes és tilos!
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A február farsangi hónap. Szokás ilyenkor

a bálokban jelmezt és álarcot ölteni. Az ál-

arc eltakarja a valódi arcunkat és a jelmez

pedig átmenetileg valaki mássá tesz, mint

akik egyébként vagyunk. Játékos és ártatlan

próbálkozása ez annak, milyenek lennénk

egy más szerepben.

Ne felejtsük el azonban idejében levenni

álarcainkat. Személyiségünket, sorsunkat és

arcunkat ajándékba kaptuk a Teremtôtôl és

nem az a feladatunk, hogy eltakarjuk,

hanem vállaljuk, sôt minél inkább meg-

mossuk a kegyelem tisztító fürdôjében.

Végezetül hagy idézzek Kosztolányi

Dezsô Hajnali részegség c. versébôl egy

részletet:

„Olyan sokáig
bámultam az égbolt gazdag csodáit,
hogy már pirkadt is keleten, s a szélben
a csillagok szikrázva, észrevétlen
meg-meglibegtek, és távolba roppant
fénycsóva lobbant,

egy mennyei kastély kapuja tárult,
körötte láng gyúlt,
valami rebben,
oszolni kezdett a vendégsereg fent,
a hajnali homály mély
árnyékai közé lengett a báléj,
künn az elôcsarnok fényárban úszott,
a házigazda a lépcsôn búcsúzott,
elôkelô úr, az ég óriása,
a bálterem hatalmas glóriása,
s mozgás, riadt csilingelés, csodás,
halk nôi suttogás,
mint amikor már vége van a bálnak,
s a kapusok kocsikért kiabálnak.
...Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam.”

Vénusz Gellért plébános  

Tahitótfalu, 2006. január 24.

Öröm és remény...

A Dunai Vízirendészeti Rendôrkapitányság

FELHÍVÁSA



folytatás az 1. oldalról
A folyóvizek jég alatti vízszintváltozásai

jégmozgást idéznek elô, apadás következ-

tében a látszólag még szilárd jég állapota

megváltozik, beroppanása várható. Több

napos melegebb idô hatására a felület mo-

sódik, a jég vastagsága csökken, szilárd-

sága romlik, ezért a rajta való közlekedés,

sportolás, tartózkodás veszélyes. Nagyobb

jégfelületen különös veszélyeket rejthet a

friss havazás, mert a jég tényleges állapo-

tát nem lehet idôben felismerni.

Jégkitermelés, vagy más – jégen történô

– munkavégzés esetén a munkáltató köte-

les figyelôszolgálatot szervezni, és mentô-

eszközt biztosítani.

Ajánljuk még, hogy azokon a területe-

ken, ahol felnôttek vagy gyermekek töme-

ges megjelenése várható, pl.: szabadstran-

dok jegén, átkelési helyeknél, a jégbôl

való mentéshez felúszó, nagyfelületû tár-

gyakat, pl.: falétrát, pallót és megfelelô

erôsségû és karbantartott kötélzetet tart-

sanak készenlétben.

Fontos tanács, hogy a jeges vízbôl, a jég-

bôl mentett embert azonnal ne vigyük túl-

fûtött meleg helyre, dörzsöléssel próbál-

juk a vérkeringését beindítani, természete-

sen elôzôleg a jeges ruházatától meg kell

szabadítani. Az ilyen személyt minden

esetben, orvosi elsôsegélyben, orvosi

ellátásban kell részesíteni.

Felhívásunk betartása, az állampolgárok

törvénytisztelete megelôzheti a tragikus

balesetek bekövetkezését.

A közelmúlt aszályos évei után 2005

csapadékosra sikerült. Az utolsó 28 évben

községünkben mért minimum 338,1 mm

volt, a tavalyi összesen pedig 788,4 mm-t

tett ki.

A 28 év átlaga 540,3 mm.

A csapadék havonkénti megoszlása

2005-ben a következô volt (mm-ben):

I. 29,6 VII. 106,8

II. 63,5 VIII. 182,9

III. 17,7 IX. 21,9

IV. 89,6 X. 7,9

V. 62,2 XI. 26,3

VI. 48,5 XII. 131,5

Az elôrejelzések szerint 2006-ban az át-

lagosnál több csapadék várható. Sajnos az

általános felmelegedés miatt szélsôséges

csapadékokra is számíthatunk, mint az

2005-ben is elôfordult.                      B. M.
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A Dunai Vízirendészeti Rendôrkapitányság

FELHÍVÁSA
Csapadék, 2005.

- 1/1994.(II.4.) a közterület-használati

díjakról

- 5/1994.(VIII.5.) Tahitótfalu címerérôl,

zászlójáról és azok használatának szabá-

lyozásáról

- 7/1994.(IX.16.) az Önkormányzat tulaj-

donában álló lakások és helyiségek bér-

letére  vonatkozó  egyes szabályokról

- 2/1995.(III.3.) az építési és telekalakí-

tási tilalom feloldásáról

- 7/1996.(XII.10.) a kéményseprô-ipari

közszolgáltatások kötelezô igénybevé-

telérôl

- 9/1999. (VII.5.) közterületek elnevezé-

sérôl 

- 4/2000.(III.31.) a 7/1996.(XII.10.) szá-

mú, a 10/1992.(X.16.) számú és

7/1995.(X.27.) számú önkormányzati

rendeletek módosításáról

- 7/2000.(III.18.) Tahitótfalu Községi

Önkormányzat  5/1995.(VI.23.) számú

rendelet (SZMSZ)  5.számú melléklet,  a

Polgármesteri Hivatal ügyrendjének

módosítása

- 13/2000.(IX.1.) a középületeknek és

közterületeknek nemzeti és községi

ünnepeken történô  fellobogózásáról

- 16/2000.(XI.10.) közterület elnevezés-

rôl

- 22/2000.(XII.8) a közmûvelôdésrôl

- 23/2000.(XII.8.) a környezetvédelemrôl

- 7/2001.(VII.14.) közterület elnevezésé-

rôl

- 8/2001.(IX.14.) közterület elnevezésé-

rôl

- 10/2001.(X.18.) a Polgármesteri Hiva-

talban foglalkoztatott köztisztviselôket

megilletô szociális, jóléti és egészségü-

gyi juttatásokról, valamint szociális és

kegyeleti támogatásokról

- 7/2002.(VI.27.) közterület elnevezésé-

rôl

- 8/2002.(VI.27.) Tahitótfalu község or-

vosi körzeteinek kialakításáról

- 9/2002.(X.10.) a Dunán és mellék-

folyóin 2002. augusztusban kialakult

árvíz utáni részbeni kártalanításról

- 13/2002.(XI.11.) közterület elnevezésérôl

- 6/2003.(V.9.) a Szervezeti és Mûködési

Szabályzatról

- 7/2003.(VI.12.) a mezei ôrszolgálatról

- 8/2003.(VII.9.) közterület elnevezésérôl

- 9/2003.(VIII.28.) közterület elnevezé-
sérôl

- 10/2003.(IX.11.) köztisztaság fenntar-

tásáról, valamint a települési szilárd hul-

ladék gyûjtésére és elszállítására vonat-

kozó közszolgáltatás helyi szabályozá-

sáról

- 4/2004.(II.13.) a házi gondozás térítési

díjáról

- 5/2004.(II.13.) az Önkormányzat vagyo-

náról és a vagyonnal való gazdálkodás

szabályairól

- 6/2004.(II.13.) a képviselôk díjazásáról

- 7/2004.(III.5.) a helyi állattartásról

- 9/2004.(III.22.) helyi rendeletek módo-

sításáról (köztisztaság, hulladékkezelési

szolgáltatási díj)

- 11/2004.(IV.30.) a Szervezeti és Mûkö-

dési Szabályzat (6/2003./V.5./sz. rende-

let) módosításáról

- 12/2004.(VI.21.) közterület elnevezésé-

rôl

- 13/2004.(VII. 8.) a talajterhelési díjról

- 14/2004.(IX.1.) a rendszeres  valamint a

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás-

ról

- 15/2004.(IX.1.) a gyermekjóléti szolgá-

lat mûködésérôl és szolgáltatásainak

igénybevételérôl

- 18/2004.(X.15.) Tahitótfalu Község

Díszpolgára és a Tahitótfalu Emlékérem

kitüntetése alapításáról és adományozá-

sának rendjérôl

- 1/2005.(II.01.) helyi rendeletek módo-

sításáról (mezei ôrszolgálat, közterület-

használat)

- 2/2005.(II.01.) a helyi civil szervezetek

támogatásáról

- 3/2005.(II.16.) az Önkormányzat 2005.

évi költségvetésérôl 

- 4/2005.(II.16.) az Önkormányzat 2004.

évi költségvetésének módosításáról

- 5/2005.(II.16.) Tahitótfalu Község Dísz-

polgára és a Tahitótfalu Emlékérem

kitüntetése alapításáról és adományozá-

sának rendjérôl szóló rendelet módosí-

tásáról

- 6/2005.(II.16.) a saját konyhán biztosí-

tott élelmezés nyersanyagnormájának

és térítési díjainak megállapításáról

- 7/2005.(III.21.) a polgármester és a

jegyzô fogadóórájáról

- 10/2005.(IV.22.) az Önkormányzat

2004. évi költségvetésének teljesítésérôl

- 12/2005.(VII.1.) a település helyi épí-

tési szabályzatáról és szabályozási tervé-

rôl

- 13/2005.(VII.1.) a Szervezeti és Mûkö-

dési Szabályzatról szóló 6/2003.(V.9)

rendelet módosításáról

- 14/2005.(VII.1.) az építészeti és termé-

Tahitótfalu Község Önkormányzatának 

hatályos rendeletei (2006. január)
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Tahitótfalu község területén (köz- és

magánterületen egyaránt) fakivágás csak a

jegyzô engedélyével – a fák biológiai pusz-

tulása esetén, illetve szabályozási és enge-

délyezési terv(ek)hez csatolt fakivágási és

pótlási terv alapján – történhet.

A fakivágási engedélyben elô kell írni a

kivágott fák törzsátmérôjének megfelelô

famennyiség pótlását, a pótlás helyét és a

pótlásra felhasználható fajokat.

A fapótlást lehetôleg arra a telekre kell

elôírni, ahol a fakivágás történt. 

(12/2005.(VII.01.) önkormányzati ren-
delet a település helyi építési szabályza-
táról és szabályozási tervérôl, 21.§)

Figyelem!

szeti értékek helyi védelmérôl 

- 15/2005.(VII.1.) a reklámhordozókról

- 16/2005.(VII.1.) a zaj elleni védelem

helyi szabályozásáról 

- 17/2005.(VII.1.) a településrendezési

feladatok megvalósítását biztosító elôvá-

sárlási jog megállapításáról

- 18/2005.(VII.1.) Tahitótfalu község te-

rületén a parkolás szabályainak betartá-

sa miatt szükségessé vált egyes intézke-

désekrôl, valamint a parkoló és rakodó-

helyek megváltásáról

- 19/2005.(VII.1.) a közmûfejlesztési hoz-

zájárulás fizetésére való kötelezésrôl

- 21/2005.(VIII.22.) Tahitótfalu Község

Díszpolgára és a Tahitótfalu Emlékérem

kitüntetése  alapításáról és adományozá-

sának rendjérôl szóló 18/2004.( X.15.)

rendelet módosításáról

- 22/2005.(VIII.22.) az Önkormányzat

2005. évi költségvetésének módosításáról

- 23/2005.(X.1.) az egyes szociális ellátá-

sokról

- 24/2005.(IX.20.) a helyi állattartásról

szóló 7/2004. (III.5.) rendelet módosítá-

sáról

- 25/2005.(X.28.) a közigazgatási hatósá-

gi eljárás és szolgáltatás általános szabá-

lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény ha-

tálybalépésével összefüggô szabályokról

- 26/2005.(X.28.) a zeneiskolai tandíj

mértékérôl szóló 11/2000.(V.11.) ren-

delet módosításáról

- 27/2005.(XI.22.) a kötelezô kémény-

seprô-ipari közszolgáltatás kötelezô

igénybevételérôl szóló 9/1997.(XI.15.)

rendelet (alaprendelet) 2. számú mel-

lékletének módosításáról

- 28/2005.(XI.22.) a hulladékkezelési

szolgáltatási díj megállapításáról

- 29/2005.(XI.22.) a helyi díjakról szóló

rendeletek módosításáról 

- 30/2005.(XI.22.) a helyi adók megálla-

pításáról és bevezetésérôl (egységes

szerkezetben)

1981-ben a WHO és az UNICEF által kö-

zösen kidolgozott Kódexet az Egészség-

ügyi Világszervezet Közgyûlésén 119 or-

szágból 118 elfogadta, köztük Magyaror-

szág is. A Kódex mindazon készítmé-

nyekre vonatkozik, amelyek az anyatej

helyettesítésére szolgálnak, ide tartoznak

a tápszerek, egyéb tejkészítmények (pl.

tejpép), bébiételek, teák, gyümölcslevek.

Rendelkeznek a cumisüvegekrôl és a

cumikról is. Lényege, hogy az ezen ter-

mékeket gyártó és forgalmazó cégek

erôszakos marketingjével szemben meg-

védje és támogassa a szoptatást.

Elsôszámú célpontok az  egészségügyi

dolgozók, ôk vannak a legnagyobb hatás-

sal az édesanyákra. Mivel ingyen reklámról

van szó, a csecsemôtáplálásra szakosodott

cégek szívesen adnak posztereket, reklám-

tollakat, iratgyûjtôket, naptárakat az

egészségügyi dolgozóknak, akik hasz-

nálják ezeket a munkahelyükön, így nép-

szerûsítve a gyártó cég termékeit, amely

észrevétlenül belopózik az édesanyák köz-

tudatába. Anyákat célozva: ajándék kanál a

bébiétel mellé, pontgyûjtô akció stb. A

„nevelés” hamar elkezdôdik: sajnos már az

óvodás kislány is cumisüveges játékbabá-

val játszik. A gyermek mit lát ebbôl: bébi =

cumisüveg. Pedig nem ez lenne a termé-

szetes. 

A Kódex kimondja, hogy nem lehet

semmilyen egészségügyi intézményben

(orvosi rendelôk, kórházak, tanácsadók,

patikák) reklámozni semmi olyan termé-

ket, amely aláássa a szoptatást, fôként az

elsô hat hónapban, amikor az anyatejen

kívül semmi más táplálékra és italra nincs

szüksége egy babának. Nem lehet ingyen

termékmintákat osztogatni, ajándékot ad-

ni egészségügyi dolgozóknak, a terméke-

ken nem szerepelhet olyan kép és szöveg,

amelyik a cumisüveges etetést idealizálja,

még csecsemô képe sem.

A cégek elôszeretettel adományoznak

kórházaknak ingyenesen tápszermintát

vagy nagyon olcsón a terméket. Miért? Ha

ott vannak a minták és gond adódik a

szoptatás körül, segítségnyújtás helyett

egyszerûbb megetetni a babát cumisüveg-

bôl, ezután az anyukának még több prob-

lémája lesz, elindul  a „tápszer-lejtôn”

lefelé, ha nem kap hathatós segítséget,

egyre több lesz a pótlás, kevesebb az anya-

tej (innen még volna visszaút!!!), majd vé-

gül marad tisztán a tápszer. A cég, aki

ennek a mamának az ingyen mintát adta a

kórházon keresztül, nyert magának egy

vásárlót jó idôre, mivel a babának egy éves

koráig kell kapnia a tápszert! Utána pedig

jöhetnek a követô tápszerek, amelyekre

meg egyáltalán nincs is szükség, hiszen

hozzáadott vitaminon és vason kívül

ugyanolyanok, mint a sima tehéntej, csak

az áruk más. Reklámozásuk szintén tilos.

Érdekes, hogy az árvaházak nemigen

kapnak adományt vagy olcsón tápszert,

pedig ôk valóban rászorulnának, de abban

a cégek nem látnak üzletet.

A Kódex nem a tápszerek gyártása ellen

van, mivel vannak olyan gyermekek, akik-

nek tényleg erre van szükségük (az éde-

sanyának anyagcsere-betegsége, speciális

egészségügyi problémája van, vagy ha

nem akar szoptatni), de az ô számuk való-

jában sokkal kevesebb, mint ahányan kap-

nak tápszert. A tápszergyártók évente

több, mint 3 milliárd forint bevételhez jut-

nak, 2003-ban ebbôl több, mint 2 milliár-

dot mi, adófizetôk fizettünk ki az OEP

által. Sajnos ez csak az egyik része a prob-

lémának: hiszen a tápszer minôsége való-

jában messze van az anyatejtôl, mivel nem

fajspecifikus és a mesterséges táplálásnak

veszélyei vannak. A WHO ezért ajánlja

legvégsô esetben a tápszert, hiszen a leg-

több szoptatási probléma megoldható a

megfelelô személyhez fordulva segít-

ségért, ha mégis pótlásra van szükség,

akkor inkább egy másik édesanya tejét

kaphatja átmenetileg a baba.

A szoptatás három dolgon múlik igazán:

1. elhatározás, 2. megfelelô információ, 3.

hathatós segítség, ha szükség van rá.

Mit tehetnek az egészségügyi dolgozók?

Ne fogadjanak el semmilyen ajándékot,

hiszen csak ki akarják ôket használni. Mit

tehetnek az édesanyák? Segítsék más édes-

anyákat abban, hogy sikerrel szoptathas-

sák gyermeküket, hiszen mindannyiunk

érdeke, hogy egészségesek legyenek az

utódaink és ezt mindjárt a kezdet kezde-

tén megalapozhatjuk azzal, hogy a babát

igényei szerint kizárólag szoptatjuk az elsô

hat hónapban és utána még legalább két

éves koráig kapjon anyatejet. Ha gondunk

adódik, akkor sem kell rögtön a cumis-

üveghez nyúlni, kérjünk segítséget!

A Kódex 10 pontja megtekinthetô a

Tanácsadóban. Bôvebb információ:

www.szoptatasert.hu

Kovácsné Tóth Evelyn

evey@citromail.hu

06-20-383-6519, 06-26-585-025

Csoportfoglalkozás

Szoptatós baba-mama csoportfoglalko-

zás március 9-én délelôtt 1000 órától lesz az

Anya- és Gyermekvédelmi Tanácsadóban.

Téma: a szoptatás menete, nehézségek
elkerülése. A belépés ingyenes.

Az anyatejrôl IV.– A KÓDEX



Elöljáróban szeretném

kifejezni együttérzésün-

ket íjásztársunk Kubanek

István és családja felé édesapjának elhalá-

lozása okán. A gyászukban a T.A.K.I. SE

valamennyi tagja osztozik..

Az új esztendô is tartogat néhány igen

nívós versenyt, a téli hónapok a terem-

versenyekrôl szólnak.

Mindjárt januárban a Fekete Sasok Íjász

Egyesület rendezett rendhagyó terem-

versenyt, melynek az volt a lényege, hogy

a selejtezôket bármikor le lehetett lôni és

a legjobb eredményt elérôk közül 12-en

22-én döntôt vívnak. Nos Papp Karcsival

ketten neveztünk, és örömteli hír, hogy

Karcsi bekerült a döntôbe. Rendhagyó

volt az eredmények kiszámítása is, mert

minden kategóriát a saját I. osztályú szint

eredményéhez viszonyítottak és ebbôl szá-

moltak százalékot, így egységesedett a

különbözô íjfajták közötti különbség.

Például én a lôhetô 360 pont ból 73 %-ot

teljesítettem, de ez az I. osztályú terem-

szintnek csak a 65 %-a volt. Karcsi a selej-

tezôben 71% -os számított eredményt ért

el, amit a döntôben überelni tudott, s így

80 %-ot teljesítve a 7. helyen végzett. Csak

csendben jegyezném meg, hogy a verseny

gyôztese Kiss László Nyergesújfaluról

pályaíjászként a döntôben lôhetô 180

pontból 177 pontot lôtt ezzel magasan,

mintegy 150%-ra teljesítette a saját szint-

jét, míg a második helyezett László Kata is

105%-ot lôtt. Egyszóval tanulságos verseny

volt.

Az új esztendô legfontosabb válto-
zása az íjászatot tekintve a verseny-
engedélyek kérdése:

Versenyengedélyt olyan sportegyesület
igényelhet versenyzôje számára, aki
tagja a MÍSZ-nek. Egyéni versenyzô nem
lehet tagja Sportági szakszövetségnek
2004/1. Sp. tv.

A versenyengedély: kormányren-
delet szabályozza a tartalmát, minden
MÍSZ versenyre kötelezô! Versenyzô
az aki versenyszerûen sportol, vagyis
részt vesz a versenyrendszerünkben.

Két fajtája van:
I. szintû Nemzetközi versenyekre,

Országos bajnokságokra csak ilyen
engedéllyel rendelkezô versenyzô ne-
vezhetô. Minôsítést is csak ezzel az
engedéllyel lehet szerezni. Az engedély
kiváltásának elôfeltétele az orvosi iga-
zolás megléte!

II. szintû (1000 Ft-os egységes enge-
dély) a minôsített versenyekkel azonos
idôben és helyszínen rendezett verse-
nyeken, vagy tagjaink által szervezett
helyi versenyeken jogosít indulásra
külön kategóriában. (Minôsítésre baj-
nokságokon nemzetközi versenyeken
indulásra nem jogosít, tulajdonosa
hiába ér el dobogós helyezést, külön
kategóriában indult, tehát eredménye
nem számít a minôsített ranglistába.)

Orvosi igazolást elég a versenybírónak
bemutatni.

Kivonat a Magyar Íjász Szövetség
határozatából.

Így tehát felhívom minden tagtársam

figyelmét, hogy mindazok, akik szeretné-

nek versenyezni 2006-ban, hogy a ver-

senyigénylô lapok nálam vannak, ki kell

tölteni ôket, mellékelni kell hozzá egy db

fényképet, és el kell vele ballagni Szent-

endrére a sportorvoshoz, majd a kiváltás-

hoz szükséges összeggel (1000 ill. 5000

Ft) visszajuttatni hozzám. Ezt február elsô

felében meg kell csinálni, mert kezdôdik a

szabadtéri versenysorozat!

Felhívom továbbá tagtársaim figyelmét,

hogy február hó folyamán keressék fel

Fábiánné Ildit befizetendô az éves tagdí-

jakat.

Ha valaki nem tudná idén a Grand Prix

sorozat 8 állomásból áll, ezen az I. o. en-

gedéllyel lehet versenyezni. Szeptember

hó folyamán Sopronban kerül megren-

dezésre az IFAA 3D világbajnokság, mely-

re szintén az I. o. engedély érvényes.

Az általunk rendezendô két verseny idô-

pontja 2006. május 27. és 2006. szeptem-

ber 2.

Tehát feladat van bôven erre az eszten-

dôre, úgyhogy: 

Nyomás elôre, ne lazíts, húzd az íjad,
hajrá TAKI!

Képiró Gábor

Nyilvesszô – 

a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú Íjász Sport Egyesület rovata
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A klónok támadása

A lótenyésztés tekin-

tetében 2005 egyik szenzációja a lovak

klónozásának gyakorlattá válása volt  Euró-

pában. Sci-fibe illô, de ettôl még tény ma-

rad: 2005 februárjában megszületett az

elsô világbajnoki klónmásolás Európában.

A dolog pofonegyszerûnek hangzik. A

donor egy testi sejtjének sejtmagját (a

genetikai információt) átültetik egy elôzô-

leg sejtmagjától megfosztott lópetesejtbe,

majd ezt beültetik egy ivarzó kancába,

amely kihordja a magzatot. 

Ezek a tények vitát váltanak ki mind etikai,

mind tenyésztési szempontból. Van aki ün-

nepel, hiszen a tenyésztés jövôjét látja benne

az ôsrégi, csak a legjobbat tenyészteni elv

megvalósítására, így a nagy tenyészhatású

lovak genetikai befolyásának kiszélesítésére

és meghosszabbítására egy-egy tenyészetben.

Ezzel a technikával lehetséges egy-egy

csúcsteljesítményt igazolt herélt genetikai

állományának a tenyésztésbe vonása. En-

nél persze jóval nagyobb a szkeptikusok

tábora, hiszen a klónkérdés sok minden

megoldásra váró problémával szembesíti a

lótenyésztést. 

Az mindeneset-

re elég nagy felhá-

borodást váltott

ki, hogy a Benelux

államok elviekben

zöld utat adtak a

klónozásra. 

A német te-

nyésztés vezetése

még nem  alakítot-

ta ki álláspontját,

de elég nagy az

ellenállás a klóno-

zással szemben. A

témát a Sportoló

Tenyésztôk világ-

szövetsége decem-

beri ülésén tûzi

napirendjére, melynek eredményérôl a

késôbbiekben tájékoztatjuk kedves olva-

sóinkat.

Nógrády Gábor

TLSE titkára

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet
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2006. február 18-án szombaton 10 órai

kezdettel a NÉPHÁZBAN Bartha Tóni báb-

színháza a Paprika Jancsi címû vásári báb-

játékát mutatja.

Belépô: 200 Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

TÉLBÚCSÚZTATÓ JELMEZES FARSAN-
GI FELVONULÁS TAHITÓTFALUBAN  

2006. február 25-én szombaton.

Várjuk azokat a vállalkozó szellemû csa-

ládokat, ifjakat és éltesebbeket egyaránt,

akik hajlandók maskarába bújni és részt

venni a farsangi felvonuláson.

A menet 11 órakor indul a Tahi parko-

lóból.

A Duna felett téltemetés, Kisze bábége-

tés, Tótfalun a Hôsök terén újra meggyúj-

tunk egy – a telet jelképezô- szalmabábot.

Végül a Népházban zene, vetélkedôk,

zsíroskenyér, tea és sütemény várja a

farsangolókat.

Mindenkit szeretettel várunk!

Kérjük a szülôket, hogy süteménnyel

járuljanak hozzá a rendezvény sikeréhez!

Az EGYÜTT GYERMEKEINKÉRT EGYE-

SÜLET és a TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓT-

FALUÉRT ALAPÍTVÁNY szervezésében.

Bábszínház

A magyar kultúra napját megünnepelve –

az Együtt Gyermekeinkért Egyesület szponzo-

rálásával és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért

Alapítvány szervezésében – ismét a MASZK

bábszínpad mûvészei ragyogó mûsort adtak,

nagy sikerrel gyermekeinknek.

A magyar kultúra napja

Szigetmonostor Község Önkormányza-
ta pályázatot hirdet védônô munkakör-
re a következô feltételekkel:

Általános feltételek:
- magyar állampolgárság;

- cselekvôképesség;

- büntetlen elôélet (igazolása: 3 hónapnál

nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal).

Szakmai, képesítési elôírások:
- A 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet szerint.

A pályázathoz mellékelni kell:
- szakmai önéletrajz;

- diplomamásolat;

- erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat beadásának határideje: 2006.
június  30.
A pályázat elbírálása: 2005. augusztus 15-ig.
Az állás 2006. szeptember 1-tôl tölthetô be.

Szigetmonostor, 2006. január 3.

Szilágyi Lajos

polgármester

Szigetmonostor Község Önkormányza-
ta pályázatot hirdet élelmezésvezetô
munkakörre a következô feltételekkel:

Általános feltételek:
- magyar állampolgárság;

- cselekvôképesség;

- büntetlen elôélet (igazolása: 3 hónapnál

nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal).

Szakmai, képesítési elôírások:
- Legalább középfokú végzettség, érettségi.

- A pályázat elbírálásánál elônyt jelent az OKJ-s

„élelmezésvezetô”  szakképesítés megléte. 

A pályázathoz mellékelni kell:
- szakmai önéletrajz;

- végzettséget igazoló okiratok másolata;

- erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat beadásának határideje: 2006.
május 30.
A pályázat elbírálása: 2005. június 15-ig.
Az állás 2006. július 1-tôl tölthetô be.

Szigetmonostor, 2006. január 3.

Szilágyi Lajos

polgármester

Pályázati kiírás

Pályázati kiírás
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A kilencven éves Kollár Jani bácsival a szinte

szerzetesi egyszerûséggel berendezett szobájá-

ban ültünk le beszélgetni.

Apai nagyszülei Vácdukán, anyai nagyszülei

Verôcén éltek. Az 1915-ben elhunyt édesapja,

Kollár Mihály és felesége Neubrant Erzsébet

1910-ben vásárolták meg azt az ingatlant a

Gábor Áron utcában, ami Jani bácsi otthonául

szolgál a mai napig. A házat a szülôk Kleinéktôl

vásárolták. Az egykori tulajdonosok vegyes-

kereskedést mûködtettek az akkori épületben,

jégverem is volt az udvaron. A szülôk három

év alatt építették fel az új házat, azóta János

bácsi is alakított rajta, majd unokája korszerû-

sítette az épületet.

Szeretett volna tanulni. Bors tanító néni és

az akkori bogdányi esperes biztatta, de édes-

apja korai halála, majd nagyapja elvesztése

szinte családfenntartóvá emelte az akkor tíz-

egynéhány éves fiút. Tizenhárom évesen

szánt, fuvarozik, a kamaszodó fiút a vácdukai

keresztapja, Kepler Mihály, majd a tótfalui

Kovács János támogatta.

Köztudomásúan János bácsi a mai napig

szolgálja egyházát. Emlékszik még az egykor

katolikus iskola helyén álló üres térre, amin

csak egy eperfa állt. Itt tartottak gyerekkorá-

ban tábori miséket. Emlékei szerint az új ka-

tolikus iskola építését többen is támogatták,

többek között az Unger család is. A Városi

Vízmû a kivitelezést vállalta, a kômûves mun-

kákat Herr Mihály vezetésével monostori kô-

mûvesek végezték.

Beszélgetésünk a mindenkori pap javadal-

mazására terelôdött. Abban az idôben a falu

maga tartotta el papját. A hívek pár bért fi-

zettek, ez az adófajta biztosította a pap meg-

élhetését. Minden házaspár évi 20 pengôt és

35-40 kg gabonát adott. 15 kg gabona a kán-

tornak is járt. Az özvegyeknek megítélt pár bér

kevesebb volt. A papnak járt még 50 magyar

hold, a kántornak 20 magyar hold, a haran-

gozónak 4 magyar hold.

János bácsi még ma is lelkesen mesélt az

egykori katolikus színielôadásokról. A kis is-

kola utcai frontra esô épületében építették fel

a színpadot. Az elsô elôadás a Tépett rózsa

címû darab volt, három egymást követô héten

is bemutatták. Az évek során többek között

színpadra kerültek az alábbi mûvek: Falu

rossza, Betyár kendô, Durbincs sógor. Az utol-

só elôadás a Néma levente címû vígjáték volt.

Azóta sem volt színielôadás Tótfalun – tette

hozzá az egykori színjátszó. Az elôadásokat

Bors tanító néni, Szabadi kántor és lányai, vala-

mint Horváth István szobafestô tanította be. A

díszleteket a falu fodrászai, Dôre bácsi és Hoff-

mayer festették. A jelmezekhez szükséges régi

ruhákat Losoncziéktól kölcsönözték, a köl-

csönzést tiszteletjeggyel köszönték meg az

alkalmi színészek. Egy télen három elôadást

tartottak községünkben. A szomszéd települé-

seken is sikeresek voltak fellépéseik. Emléke-

zônk elmondta, hogy Hoffmayer felesége tán-

colni tanította a gyerekeket. Hoffmayerék laká-

sán külön szoba volt erre a célra, Pistyúr nevû

citerás szolgáltatta a zenét a táncórák alatt.

A továbbiakban a templom felújításokra és

az egykori templom berendezéséire kérdez-

tünk rá. A nagy tûzvész a katolikus templomot

sem kímélte. Vendéglátónk még emlékszik a

kormos falakra. A tûzvész után, a 30-as évek

elején az elsô festés egy rétegû meszelés volt.

Komolyabb renoválásra a harmincas évek má-

sodik felében gondolhatott az egyházközség,

ekkor újra vakolták és meszelték a templomot.

A háború után pár évvel a sokszor javításra

szoruló orgonát távolították el a karzatról. Az

egykori templomi berendezés nagy része a 60-

as évek elején került ki a belsô térbôl. Ekkor

vált meg az egyházközség a 4 méteres fôoltár-

képtôl és a szószéktôl. A szenteket ábrázoló

szobrok raktárba kerültek, a templomi pado-

kat eladták, és a templom fapadlóját is felszed-

ték. A két darab piros, a két darab zöld, a két

darab fehér és lila, valamint az egy fekete temp-

lomi zászló néhány darabját még egy ideig ôriz-

te néhány család, nem tudni melyik maradt

meg napjainkig. Épült viszont ravatalozó, ástak

kutat a temetôbe, a templomba új padokat ké-

szített egy óbudai mester. Szt. Istvánt ábrázoló

mozaik került az egykori fôoltárkép helyére.

Vendéglátónk Bajcsi Isvánnal közösen több-

ször is volt bálos gazda. A bálos gazda a bál

rendjéért felelt. A bálokhoz engedélyt kellett

kérni Szentendrén és a csendôrségtôl. Az enge-

dély 30 pengôbe került. János bácsi a Csizmadi

kocsmában szeretett bált rendezni. A kocsma

udvarát sátorponyvával fedték le, oldalát díszí-

tésként és a kíváncsi szemek elôl zöld ágakkal

rakták körbe. Páronként egy pengô volt a belé-

pô ára, utóbb a pesti vendégek gyakorisága mi-

att személyenként egy pengôre emelkedett a

belépô. 200-300 fôs bálok is voltak, a budapes-

ti kirándulókon kívül a Tahiban lakó polgári

családok is látogatták a mulatságokat. Serbán és

a Borbás családot említette az egykori bálos

gazda. Több cigánybandából válogathattak. A

zenészek vacsorát és 30 pengôt kaptak egy

estéért. Nem csak a helybeli muzsikusokat fo-

gadtak fel, a környék zenészei is szórakoztat-

hatták a tótfalui bálok vendégeit. A bort a kocs-

máros literenként 15 fillérért vette, 25-30-35 fil-

lérért adta a bálozóknak. Jó üzlet lehetett, János

bácsi szerint 5 hektó bor is elfogyhatott egy

bálon. A Ménkô kocsmában az iparos bál zárt-

körû volt, a többi bálon bárki mulathatott.

Rendeztek bált a leventék, sportkörösök, a tûz-

oltók. Rendeztek húsvéti, eper, búcsú, szüreti,

farsangi (ez három napos volt), szilveszteri bált.

Vendéglátónk elmondta, hogy az elsô lab-

darúgópálya Tahiban volt a hídnál. Mivel az

árvíz többször elmosta ezt a területet, a 30-as

években a mai pályán a játékosok maguk alakí-

tották ki a játékteret. Kiegyengették a tarlón a

talajt és kaput ácsoltak. Jani bácsi bátyja, Kollár

Mihály, aki szabó volt, varrta az elsô felszerelés

nadrágjait. Fehér nadrág volt piros csíkkal. A

kék mezt mindenki maga hozta. Bizony az elsô

mérkôzéseken még mezítláb játszott néhány

játékos. A belépôt kezdetben 50 fillérért, majd

1 pengôért lehetett megvásárolni. Csillaghegy-

tôl Marótig jártak mérkôzéseket játszani.

A Tûzoltó szertár és a tûzoltókocsik már

János bácsi gyermekkorában is szolgálták a

falut. Tûzoltó volt ô is. A község minden tûz-

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és ma
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A 10,5x21x17 cm-es lakkozott, réz csa-

tos fedeles fadobozt az olvasó láthatta a

Tótfalui szoba az 1900-as években címû

kiállításon. Amiért mégis ezt a tárgyat

választottuk e hónap régi tárgyának, nem

csak a doboz és a benne levô megmaradt

tárgyak kora, hanem a varródoboz tulaj-

donosának személye.

Cs. Budai Zsuzsanna 1907-ben született,

1960-ban halt meg. Kislány korában egy

betegség miatt mozgássérülté vált. Gyûj-

tött képeslapokat, dombornyomású ké-

pecskéket, fûzött gyöngy nyakláncot.

Szépérzéke igen fejlett volt, a megmaradt

tárgyai alapján érzékeny teremtés lehetett.

Talán a betegségébôl adódóan tanult

meg kitûnôen varrni és kézimunkázni. A

varrást Németh nénitôl tanulta. Nem csak

családjának, hanem a falu lányainak és asz-

szonyainak is varrt ruhákat. Többek

között parasztruhákat, smizlis és darázs-

fészkes blúzokat, mennyasszonyi ruhákat

és magyaros pruszlikokat is varrt. Az

unokahúgoknak jutalomként játék baba-

ruhákat is készített. A férfiaknak inget,

gatyát. Singer varrógépét ma is ôrzi család-

ja. Ruhakészítés mellett hímzett is. Kezei

közül kerültek ki hímzett, cakkos gallérok,

ágynemûk, ruhahímzések, díszpárnák,

stb. A mintákat sokszor maga ütötte ki ütô-

formáival.

A fadoboz feltételezhetôen nem varró-

doboznak készült, a tulajdonosa használta

erre a célra.

A varródoboz fedelén a megkopott

lakkozás alatt, még látható az a szintén ko-

pott virágmotívum, ami a dobozt új korá-

ban díszítette. A fedél belsô lapját varró-

asszonyunk szimmetrikusan elhelyezett

színes dombornyomású képekkel ékesí-

tette fel. A képekbôl külön gyûjteménye

volt Cs. Budai Zsuzsannának. A szépre

való törekvését és a varródobozhoz való

kötôdését tükrözi, hogy a doboz belsejét

is díszítette képekkel. A doboz alját is

színes képpel bélelte ki tulajdonosa, a

papír hátoldalán olvasható, hogy a kép a

Monarchia új közös címerét és zászlaját

ábrázolja. A doboz tárgyai közül a leg-

nagyobb, az eredetileg fésûtartónak ké-

szült kézimunka. Varróasszonyunk hím-

zôfonalakat, cérnákat, horgolt és készen

kapható szegôket tárolt benne. Ezen kívül

egy kis selyempapír is megtalálható a fésû-

tartóban. Hímzô motívum rajza van a

papíron. A következô tárgy egy 1943-as

falinaptárból ollóval gondosan levágott

papírcsík. A papírcsík nem nyomtatott

felére kézzel írt „aranymondások” olvas-

hatóak. Például: „Jobb a puszi mint a kása

csak a mama meg ne lássa” vagy „Kék a

szeme mint a tinta édes mint a palacsinta”.

Egy másik papírcsík újságból kivágott,

ábécé sor különbözô betûtípusainak

hímzô mintáját ábrázolja. A dobozban

található még két darab tûpárna. A kiseb-

bik volt Cs. Budai Zsuzsannáé. Négyzet

alakú, sötétvörös alapszínû virágos düftin

anyagból készítette. Szélét fekete gyön-

gyökbôl fûzött szegôvel szegte, egy kis

drapp zsinór a tûpárna felakasztását szol-

gálja. A szív alakú párnát az egyik jelenlegi

tulajdonos varrta kislány korában. Három

különbözô méretû fából készült spulnit és

két kontytût ôriz még a varródoboz.

Cs. Budai Zsuzsanna testvére családja

körében élte le életét a Béke út 31. számú

házban. A mai napig többen emlékeznek

szép munkáira.

Köszönjük a tárgy jelenlegi tulajdono-

sainak Szente Istvánnénak és Kálmán

Istvánnénak a segítséget.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula 

A hónap régi tárgya

Cs. Budai Zsuzsanna varródoboza

Kedves menyaszóny itt álsz elötem
megint de most már
Nem a lányságnak diszes kórónájával
hanem fejeden kószórújával
Az aszónyók fejét diszitô kendôvel a mi
anyit jelent
A számódra hogy meg sem tudod érteni
Kívánóm
Hogy a milyen Bóldógan érzed magad a
jelen
Pilanatba ép óly bóldóg lehes számtalan
évekig
Ismét a szeretetet emlitve mikor azt
mondóm hogy a
Szived ólyan légyen mint az özvegy
aszóny ólajós korsója
A melybôl ha mindenkííránt tartózó
szeretetet meg

Adód még mindig tele legyen és a
szeretet lángra
Kapva szívedben ôrôké égô szövet-
nekként vílágítsabe
Mind a két részrôl való és az összes
rókónság lelkét
Akor igazán könyen fógod viselni az
aszonyi teendôk
Nek öszes góndjait szavaim végeztevel
kivánók
Számótókra sók bóldógságót és áldást
az egek úrától
Eszómóndásóm kigyelmetekhez

A versek közreadásánál a könyv eredeti

sorrendjét, formáját és helyesírását közöljük.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Ifj. Nagyházú András Násznagyi könyv 1929, Tahi Totfalu

Menyaszónyi Fejbekötés

oltónak biztosított egyenruhát, a felszerelés

költségeit a Tûzoltó bálok bevétele biztosítot-

ta. Az egyenruhához fehér nadrág, zubbony,

sisak és balta tartozott.

Hét évi udvarlás után 1940-ben házasodott

össze Bencsik Erzsébettel. A házasságukból

egy fiuk és egy lányuk született. János bácsi

elsô munkahelye Török József kômûvesnél

volt, majd Pestre került a bôrösökhöz. 1942

után magángazdálkodó, ezután takarékszövet-

kezeti ellenôr 40 évig. 11 éve özvegyen él. Jó

egészségnek örvend, a mai napig kerékpáron

közlekedik, erejéhez mérten segíti unokáit.

Üzenete a következô: „Imádkozz, dol-
gozz, úgy fogsz boldogulni!”

Kívánunk jó egészséget, köszönjük a beszél-

getést.

A beszélgetésrôl készült film levetítése 2006.

február 18-án, szombaton 15 órakor lesz.

Közkivánatra Bese Lászlóval és feleségével

készült riportfilmet újra vetítjük, Kollár János

filmje után.

Mindenkit szeretettel várunk!



A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület

szervezésében

„Gyógyítás a családban 
homeopátiával”

címmel homeopátiás tanfolyam indul

Tahitótfaluban.

Idôpontja: 2006. február 26-27. (szom-

bat-vasárnap) délelôtt 9- 13 óráig

Helye: Pollack Mihály Általános és Zene-

iskola Béke úti tanterme (katolikus temp-

lom mellett)

A tanfolyam díja 8000 Ft, mely két rész-

letben fizethetô.

A résztvevôk alapfokú ismereteket sze-

rezhetnek e hivatalosan elfogadott gyógyító

módszerrôl, útmutatást kapnak a leggyak-

rabban elôforduló betegségek homeopátiás

kezelésérôl.

Elôadók: dr. Sebô Zsuzsanna és dr. Ko-

vács Gabriella

Jelentkezés és bôvebb információ:

Sergyánné Kis Bernadett: 385-862

Vaczóné Molnár Judit: 385-849
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A kistérségi Iroda mûködése
A Kistérségi Iroda (2000 Szentendre, Du-

nakorzó 18/a) végzi a kistérségi operatív

munkáját. A 2006. január elején felállt mun-

kaszervezet kinevezett vezetôje Lalátka
Lajos. Az ô feladata lesz többek között az

iroda vezetése mellett összefogni a térség-

ben zajló nagyobb projekteket, képviselni a

kistérséget. Dánosné Pillér Judit projekt

referens, Juhász Erika adminisztrátor,

Régi Veronika a Földmûvelésügyi Minisz-

tériumtól delegált vidékfejlesztési mene-

dzser, Vajda János a Miniszterelnöki Hiva-

tal kistérségi megbízottja alkotják a kistérsé-

gi iroda munkaszervezetét. Kistérségi

ügyekben az Iroda információt nyújt és

tájékoztatást ad telefonon, postán, szemé-

lyesen és elektronikus formában is. 

Részvétel az Utazás 2006. kiállításon
Az idei év Utazás-kiállítás díszvendége

Horvátország mellett a Közép-Magyarország

Régió lesz. A térség lehetôséget kap a tu-

risztikai megjelenésen kívül kulturális és

gasztronómiai programokon való részvétel-

re is. A kistérségi iroda ezúton várja azon

vállalkozókat, akik szponzorként szívesen

megjelennének a kiállításon, ill. mindazon

mûvészeti csoportokat, akik szívesen hoz-

zájárulnának a térség minél sikeresebb és

színesebb bemutatkozásához.

A kistérségi koncepció.
A kistérség fejlesztési koncepcióját az

ECORYS KFT. készíti. A koncepció elsô vál-

tozata 2005. novemberére készült el, amit

az akkori javaslatokkal decemberre kijaví-

tottak. Ez egy alapdokumentum lesz a

2007-2013 közötti idôszakra vonatkozóan.

2006. januárjában a koncepció készítôi

helyszíni konzultációkat tartanak a telepü-

lések kijelölt szakembereivel a koncepció

további konkretizálása érdekében. 2006.

március végére ennek a koncepciónak

végleges formában kell tükröznie a térség

jövôképét és reálisan megvalósítható fej-

lesztéseit.  

Kistérségi Iroda
2000 Szentendre, Duna-korzó 18.; 
2001 Szentendre Pf.: 211
Tel./fax: (26) 312-437; telefon üzenetrög-
zítô: (26) 505-404
E-mail: info@dunakanyar-pilis.hu

DUNAKANYARI ÉS PILISI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

Sajtóközlemény – 2006. január 11. társulási ülésrôl

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves

családját és barátait 2006. február 17-én,

pénteken este 18 órai kezdettel az „Eszter

könyve” címû elôadásra.

Helyszíne: Népház (Tahitótfalu, Bajcsy-

Zsilinszky út).

Elôadó: dr Reisinger János irodalom-

történész

Az elôadás után kérdésekre, megbeszé-

lésre van lehetôség.

A helyszínen könyvek és kazetták vásárol-

hatók.

A belépés ingyenes.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

További információ: 

Zsíros Anita, 26/385-543

Elôadás

A Tahitótfalu Ôszirózsa Nyugdíjas Klub

minden érdeklôdôt szeretettel vár 2006.

február 11-én 19 órai kezdettel a Népház-

ban megrendezésre kerülô Farsangi báljára.

Jegyek 1500 forintos áron Váradi Bélánénál

(385-905) és Katonáné Nyírô Ágnesnél

(385-774) igényelhetôk.

Farsangi bál

Foci

Az utóbbi évek legnagyobb focisikerét

érte el decemberben iskolánk 3-4. osztályos

csapata: a Pest megyei teremdöntôben II.

helyezést ért el!

Gratulálunk a csapat tagjainak: John Ri-

chárd, Bódi Attila, Bódi Ádám, Horváth

Márk, Baranyai Márk, Szíjj Krisztián, Cse-

reklye Márk, Miskolczi Gyula. A serdülôk-

ben a csapat tagjai voltak még: Herczeg

Jakab, Kovács Ádám, Kollok Ádám, Rako-

toarinivo Krisztián.

Szintén focihír: ugyanezen csapatunk

decemberben a Leányfalun megrendezett

Dunakanyar Kupát megnyerte, 1-2. osztá-

lyosaink ugyanitt III. helyet szereztek.

Sakk

2005. december 10-én, Budakalászon a

Mikulás Kupán Borda Áron 4.c osztályos

tanulónk a III. helyet szerezte meg. Edzôje

Tusák József.

Nem szorosan iskolánkhoz kapcsolódó

hír, de a községhez annál inkább: a refor-

mátus gimnáziumok országos sakkcsapat

versenyén a Sípos Ádám, Sípos Attila,

Turóczi Balázs összeállítású Szentendrei

Református Gimnázium csapata 26 versen-

gô csapat közül az elôkelô III. helyezést

szerezte meg. Nagyon örülök volt tanítvá-

nyaink – valamint fiam – sikerének.

Turóczi Csaba 

testnevelô tanár

Iskolai sport

Homeopátiás tanfolyam
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ÚJ DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ
A Dunakanyar Informatikai Kft. és a TAHI 2000 Kft. kábeltelevízió hálózatán elindítja digitális televízió szolgáltatását.

Digitális programcsomagjaink:

Minden digitális programcsomagban fogható, ingyenes csatornák: RTL,
RTL 2, Super RTL, VOX, ARD, Arte, Phoenix, BFS, Südwest 3, WDR

Minden Kedves ügyfelünk, aki a Dunakanyar Informatikai Kft és TAHI
2000 Kft. által szolgáltatott „Családi”, vagy „Szabadidô” digitális prog-
ramcsomagra 2006. évben 1 éves határozott idejû szerzôdést köt,
sorsoláson vesz részt, melyen elôfizetôink között cégenként az aláb-
bi nyereményeket sorsoljuk ki:

I. díj: Digitális fényképezôgép • II. díj: 72 cm Televízió
III. díj: Házi mozi rendszer

Nyeremény sorsolás elsô idôpontja: 2006. június 12.

További információért keresse fel Ügyfélszolgálati irodánkat:
Kábeltelevízió Ügyfélszolgálati Iroda

2023 Dunabogdány, Kossuth u. 3/B.
Nyitva tartás: hétfô - szerda: 9-17, csütörtök: 9-19, péntek: 9-15

Tel: 26-590-072

** A csatorna kizárólag este 23 órától másnap reggel 6 óráig látható!

Programcsomag Név Nyelv Jelleg Havi elôfizetési díj (bruttó)

HBO
HBO magyar Film

2.700,- Ft
HBO2 magyar Film

3.600,- Ft
CINEMAX

CINEMAX magyar Film
2.400,- Ft

CINEMAX2 magyar Film
Film+ magyar Film
Sport2 magyar Sport

Családi csomag
Echo TV magyar Gazdaság

2.400,- Ft
Super Music / Super1 ** angol Zenei / Erotikus

Discovery Civilisation magyar */angol Ismeretterjesztô
Story TV magyar Bulvár 4.000,- Ft

Sport Klub magyar Sport
Hustler TV ** angol Erotikus

Szabadidô csomag Discovery Travel & Living magyar */angol Ismeretterjesztô 2.400,- Ft
Discovery Science magyar */angol Ismeretterjesztô

Spice Platinum angol Erotikus

2006. január 13-án, mindkét óvoda dolgo-

zói részvételével köszöntöttük Szabó

Györgyné, Marika dadus nénit.

A Tahitótfalui 1. sz. Óvodában, a munka-

helyén azért gyûltünk össze, hogy emlékez-

zünk az együtt eltöltött hosszú dolgos

évekre, hiszen 34 év sok szép emléke köt

bennünket össze.

Nem könnyû, de nagyon szép munkát vá-

lasztott, olyat, ahol minden nap élvezhette

a gyermekek szeretetét.

Feladatát mindig lelkiismeretesen, hittel

és sok-sok szeretettel végezte. Két generá-

ciót is felnevelt ebben az óvodában s nem-

csak a falu szülöttjeként ismerik, de a falu

örökös dadus nénijét is tisztelik.

Az óvónôknek egyaránt volt „jobb és bal

keze”, mindig segítôje volt munkánknak,

remek kézügyességû, kreativitású és sok-

oldalú dadus nénink volt.

Tudjuk, ha az egészségi állapota megen-

gedné, még mindig az óvoda munkatársa

lenne.

A megérdemelt pihenés szükségessé vált,

hiszen aktív munkában 41 évet, dadusként

34 évet dolgozott. 

Szép, nyugodt, egészséges nyugdíjas éve-

ket kívánunk a mi dadus néninknek.

„Azt kívánjuk mind-mind itt, e búcsúnapon:
Ragyogjon rád napfény, boldog légy nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Szerencse kísérjen, minden utadon.”

Sok szeretettel: 

Tahitótfalui óvodák dolgozói

A mi dadus nénink

Egy héten át – minden este – imában kap-

csolódott össze falunk Istenhívô népe. Nem az

volt a fontos, hol gyûlünk össze, kinek milyen

a vallása, hanem szeretetben, imában egy

közösség lettünk valamennyien. Kiáradt a

kegyelem.

Hálával és köszönettel gondolunk a vendég

és helyi lelkipásztorokra, igehirdetôkre, szol-

gálat tevôkre, szervezôkre, kivitelezôkre, az

összes résztvevôre. A záró est befejezéseként

kinyitotta ajtaját a Népház is, ahová a temp-

lomból átvonultunk, baptisták, reformátusok,

katolikusok, megtöltöttük a termet. Kötetlen

beszélgetésben, szeretetvendégségben lehet-

tünk együtt, akár egy mennyegzôn.

A mindenségben ott lakik az egység.

Megéltük, megtapasztaltuk ennek örömét,

fontosságát.

Jó volt együtt lenni.                           Ny.-né

Egyetemes imahét Tûzgyújtás

M
A

X
PA

K
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Számítógépszerviz
30/948-3709

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

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

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

kiépítés és beállítás, vírusírtás...

Eseti vagy szerzôdéses formában.
Helyszíni kiszállással is.

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Fûrészelt tölgy 1 200,-Ft/q
Fûrészelt akác 1 400,-Ft/q

Akácoszlop

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

TÉLI VÁSÁR
2006. február 6-tól február 15-ig 

a

TOPÁN CIPÔBOLTBAN

Nôi, férfi gyermek téli csizmák, 
hótaposók, bokacipôk

20-30-40-50% kedvezménnyel kaphatók!

*
Feltöltôkártyák: Pannon, T-Mobil, Vodafone

Kodak film árusítás, elôhívás.
Szôrme, bôráru készítése, 

javítása, átszabása, tisztítása
Szombat 900-1030-ig

Tahitótfalu Hôsök tere – Topán Cipôbolt

***
Üzlethelyiség kiadó!

Telefon: 06-30-913-7965

MOHA-KUCKÓ
Tahitótfalu, Petôfi S. út.

Farsangi akció kedvenceinknek!
2006. február 1–február 28-ig

Dolli Crok
száraz kutyaeledel 
15 kg 1.799,-Ft

Dolli Dog
konzerv kutyaeledel

1240 g 199,-Ft

Kitekat
száraz macskaeledel
299,-Ft/kg

Chappi
száraz kutyaeledel

15 kg 2 999,-Ft

Állatorvosi ambulancia
Patócs és társa Állatgyógyászati Bt.

Tahi, 2022 Elekfy Jenô u. 4.
Telefon, fax: 06 26 387-177, mobil: 06 30 290-7082

E-mail: patocsandras@t-online.hu

Állatorvosok: dr. Patócs András, dr. Schmidt Anikó
Rendelési idô: hétfô, szerda, péntek: 900-1100-ig, 1600-1900-ig

kedd, csütörtök: 900-1100-ig, 1600-1800-ig
szombat: 900-1200-ig

Naponta: 800-1900-ig telefonegyeztetéssel állunk rendelkezésére.
Szolgáltatásaink: védôoltások,

széles körû betegellátás,
szülészeti ellátás éjjel is,
hasi és lágysebészet,
csont és izületi sebészet, szalagpótló mûtétek,
hím és nôivarú állatok ivartalanítása,
plasztikai és korrekciós mûtétek,
traumatológia, intenzív terápia,
monitorozott gépi /isoflurán/ altatás,
labordiagnosztika helyben,
röntgen, UH, endoskopia (idegentest eltávolítás),
fogászat, UH fogkôeltávolítás,
diszplázia szûrôállomás,
mikrochip behelyezés, állatútlevél kiadás,
számítógépes nyilvántartás, tenyészpár keresés.

Amit háznál lelkiismeretesen el lehet végezni, (oltások, egy-
szerûbb kezelések) vállaljuk!

Jelszavunk: Mindent egy helyen, mindent az állatért! 
Forduljon hozzánk bizalommal!
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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…

Schindler

Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
VÍZ, GÁZ, FÛTÉS, SZANITER KISÁRUHÁZ

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

Telefon, fax: 26-386-721, 06-30-9515-484
Nyitva tartás: h-p.: 730-1630, szo.: 730-1200

Elkezdtük az AEG fali kombi és tárolós készülékek
és elektromos vizmelegítôk forgalmazását:

120 l elektromos vízmelegítô akciós ára: 34 400 Ft  

Csô a csôben rendszer – aktív védelem a vízkô ellen!
Németországban gyártott német minôség!

Ízelítôül további akciós termékeinkbôl:

Baxi Main kombi turbós 24 kW 131 500 Ft

Baxi Novula 60 l tárolóval 24 kW turbós 264 000 Ft

Ferroli Domicompact 24 kw kombi turbó 142 000 Ft

Alföldi fali WC csésze 11 700 Ft-tól

Viega falba építhetô WC tartály fehér nyomólappal 28 600 Ft

Készülékbe szerelhetô HALM keringetô szivattyú 19 900 Ft

Sajnálatosan a Vaillant készülékek ára február 10-tôl 
kb. 5%-ot emelkednek!

Ha szerelôt keres, segítünk!

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoolláárriiuummuunnkkbbaann  ccssôôccsseerree  vvoolltt!!

SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
--  áállllóó--ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm

--  ssvvééddmmaasssszzáázzss
--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  tthhaaii  mmaasssszzáázzss
--  ttaallppmmaasssszzáázzss
--  rreefflleexxoollóóggiiaa

--  ppeeddiikkûûrr
••

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  
vveennddééggeeiinnkkeett  mmeeggúújjuulltt  ffooddrráásszzaattttaall::

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

SSzzééppssééggsszzaalloonnuunnkkbbaann  kkoozzmmeettiikkuuss  rréésszzéérree  hheellyyiisséégg,,
mmûûkköörrmmööss  rréésszzéérree  mmuunnkkaaaasszzttaall  bbéérreellhheettôô!!

NNyyiittvvaa::  hh--pp  990000--11990000 óórrááiigg  
sszzoo..::  990000--11440000 óórrááiigg
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Pol-

gármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-

szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai:

Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor, Szabados

Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 1500

példányban • Kéziratok leadásának határideje minden

hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: minden hónap

10-ig.  • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok

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

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

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

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

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

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

ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,

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

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

vevôszolgálat: 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 Ilo-

na, 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 30 406-7041 •

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉT-

SZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2., ügyf.: hétfô,

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

SZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7,40–17-ig,

kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.: 7.40–11.30-ig • TERHES-

GONDOZÁS – 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

Házasságot kötött 24 ifjú pár. 

Született 18 leány, 29 fiú, összesen 47

gyermek.

Meghalt 50 fô. Emléküket megôrizzük: Nyugodjanak békében!
Nemenkénti és életkor szerinti megoszlás:

Nô Férfi Összesen

0-39 - - -

40-49 1 2 3

50-59 2 4 6

60-69 2 5 7

70-79 8 8 16

80-89 9 3 12

90- 3 3 6
Összesen 25 25 50
Átlagéletkor 76,6 71,3 73,9

Anyakönyvi hírek

2005. évi összesítô adatok

Február 2. Gyertyaszentelô Boldog-
asszony. Mária tisztulatja.

A még hátralévô tél negyvenes rámutató

napja. 

Ha enyhe az idô, még hideg lesz, ha még

zimankós e nap, hamar vége lesz a télnek. A

rómaiak gyertyás-fáklyás tavaszkezdô ünnepi

felvonulása vált a kereszténységben gyertya-

szenteléssé, gyertyás misévé, körmenetté.

Február 3. Balázs
Szent Balázs örmény püspök, vértanú

ünnepe. A püspök megmentette egy gyer-

mek életét, akinek szálka akadt a torkán.

Torokbajok ellen közbenjáróként ismerik.

Február 14. Bálint
A szôlôt tolvaj és madár ellen e napon haj-

nalban körüljárták, négy sarkát megmet-

szették.

Február 24. Mátyás
„Jégtörô Mátyás ha talál ront, ha nem talál,

csinál” (Jeget, hideget.) Zöldségvetôre jó nap,

az ekkor ültetettet nem eszi meg a féreg.

Február 28. Húshagyókedd
A január 6-án kezdôdött farsang vége.

Adorján Istvánné,

Balog Mihály,

Bán Mihályné,

Barta István,

Básti Lászlóné, 

Bellavics Lászlóné,

Benedek István,

Bognár Benjamin,

Borbély Pál,

Borda László, 

Csörgi Sándorné,

Csörgô József,

Csörgô Józsefné,

Dankovits Margit,

Deák Gyuláné,

Debreczeni Istvánné,

Debreczeni Józsefné,

Ezékiel Julianna,

Garban Ferencné,

Gombos Pálné,

Hegyi Viktorné,

Honti Gusztáv,

Kiss Ferencné,

Kosztek Imre,

Krisztián Tibor,

Malik János,

Marjai Sándorné,

Mészáros László,

Molnár Ferencné,

Molnár Károly,

Németh Mihályné,

Percze János,

Percze János,

Pistyur Julianna,

Ráczkevi Erzsébet,

Rákos Gyuláné,

Sárközi Sándor,

Sipos Mihály,

2006. januárban született 1 fiú gyermek.

Házasságot kötött 1 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:
Szalai Sándorné 64 éves Gábor Á. u. 21.

Jeney István 74 éves Visegrádi út 74/a

Harmatiné Pollák 

Piroska 46 éves Petôfi s. u. 20.

Surján Jenô,

Szabó József.

Szabó Lajosné, 

Szedlacsek Gyuláné,

Szénási Zsigmond,

Szunyogh Lajos,

Takács József,

Tóth István,

Váczi Lajos,

Vaczó Mihályné,

Vaczó Sándorné,

Végh Mihály.

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képvise-

lôtestülete pályázatot hirdet közmûvelôdés

szervezô/népmûvelô, közalkalmazotti állás

betöltésére.

Feltételek:
- felsôfokú végzettség

- szakirányú szakképesítés

- erkölcsi bizonyítvány

- szakterületen szerzett gyakorlat

Elôny: számítógépes és idegen nyelv ismeret

Pályázathoz csatolandó:
- iskolai és képesítést igazoló okmányok másolata

- erkölcsi bizonyítvány

- szakmai és részletes önéletrajz

A pályázat zárt borítékban „közmûvelôdés

szervezô” jeligével, 2006. február 27-én a Pol-

gármesteri Hivatalban 1200 óráig adható be.

Érdeklôdni lehet: Tóth János jegyzônél (26)

387-198/5 melléken.

Pályázat

Kalendárium – Február, Böjtelô-hava


