
A farsang január 6-ától (vízkereszt nap-
jától) a húsvét elôtti negyedik napig, hús-
hagyókeddig tart. A mulatozások fô idô-
szaka a 15-16. századra tehetô. Különösen
nagy mulatságokat rendeztek Mátyás ki-
rály udvarában. A farsangi idôszakban az
emberek maszkokat, álarcokat öltöttek
magukra, és különbözô dramatikus játéko-
kat is bemutattak. Legkedveltebb figurák
voltak a koldus, betyár, menyasszony, ka-
tona stb. A farsangot bôséges evés-ivás,
játékosság, táncolás jellemezte. Gyakori
volt a három napig tartó bálozás. Fontos
szerepet játszott a farsangi-bál a párválasz-

tásban. A farsang jellegzetes étele a fánk és
a rétes. Úgy tartották, hogy a fánknak má-
gikus ereje van. A sok étel fogyasztásától a
következô év bôségét remélték

A vízkereszttôl hamvazószerdáig tartó
idôszakot hívják farsangnak, amelynek há-
rom utolsó napja „a farsang farka” a féke-
vesztett öröm és mulatozás ideje volt. Ez
vidám, tavaszelôzô ünnepség, mely a
nagyböjttel ér véget. A katolikus egyház li-
turgiájában ez a rövidebb évközi idô,
ilyenkor a remény színében, zöldben mi-
sézik a pap. 

A tél és a tavasz szimbolikus küzdelme,
amely már az óév temetésével kezdôdik, a
farsangban ér a tetôpontjára. 

Folytatás a 2. oldalon

A képviselô testület elfogadta a 2007. évi
hulladékszállítási és ártalmatlanítási díjakat. Az
5 %-os ÁFA emelkedés miatt a drágulás most
több, mint az infláció által indokolt. Szolgálta-
tási díjak állandó lakosok esetén (bruttó):
–80 l-es edényzet 6.740,-Ft/év
(1 fô, vagy 2 fô 70 éven felett)
–120 l-es edényzet (2-4 fô) 14.570,-Ft/év
–240 l-es edényzet (4 fô felett) 18.770,-Ft/év

A szolgáltatás díja üdülôk esetén (bruttó):
4.670,-Ft/8 hónap. A díjakkal kapcsolatos
további információk a 2. oldalon.

Leányfalu polgármestere, Várady Szabó
Mihály 2006. december 30-án tragikus
körülmények között, lakástûzben elhunyt.
A halálát követô estén Leányfalu sok pol-
gára és a kistérség polgármesterei gyertyát
gyújtottak a községháza elôtt emlékére.
Emlékét megôrizzük!

Folytatás a 2. oldalon

1 7 4 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Önkormányzati
hírek

2007. februári programok

A tartalomból:
Önkormányzati hírek 2.
Beszámoló az óvodákról 3.
Rendôrségi hírek 4.
Védôoltás a méhnyakrák
ellen 4.
200 éve született gróf
Batthyány Lajos 5.
A TLSE hírei 5.
A múlt nyomában... 6.
Megújult a tahi Unger 
család kriptája és kápolnája 8.

Farsang

2007. február 3. (szombat)
Program: Fábián Zoltán Vers és Próza-
mondó Verseny
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Idôpont: 1000–1300-ig

2007. február 6. (kedd)
Program: Színházlátogatás
Darab címe: Moliére – Képzelt beteg
Helyszín: Pesti Színház
Buszindulás: Tahitótfalu Hôsök tere 1730-kor 
Információ: Mengyi Gábor
Tel: 30/685-9914

2007. február 10. (szombat)
Farsangi batyus-bál a Nyugdíjas klub szer-
vezésében!
Idôpont: 2000–0300-ig
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Információ: Tahitótfalu Béke út 13.
Telefon: 06 26 385 774
Belépés: 1000 Ft

Folytatás a 2. oldalon

Talán elôfordult már az Ön életében is,
hogy gyermeke nevelése során olyan aka-
dályba, nehézségbe ütközött, amelyet
nehezen vagy esetleg máig sem sikerült
megoldania;  felmerülô  kérdéseire pedig
nemigen kapott választ. A februárban in-
duló Szülôk klubja olyan gyermeknevelés-
sel és életvezetéssel kapcsolatos témákat
dolgoz fel, amelyek segítséget nyújthatnak
a mindennapi élet gördülékenyebbé
tételében. A mintegy másfél órásra terve-
zett beszélgetéseinkre – melyek szakem-
ber bevonásával fognak zajlani – havonta
egy alkalommal kerülne sor.
Ízelítôül: 
– A Gordon-modell, avagy hogyan

lehetünk eredményes szülôk
– A nehezen nevelhetô gyermek
– Testvérféltékenység
– Az apák szerepe
– Játszva tanulunk
– Indigó –és kristálygyerekek
– A családi konfliktus és válás hatása gyer-

mekeinkre         Folytatás a 3. oldalon

Kedves Szülôtárs!



Folytatás az 1. oldalról
A telet jelképezô bábot valami módon

elpusztítják: vagy a vízbe „fojtják” vagy
elégetik. Ez a télkihordás, téltemetés.

Velencében már István-napján (decem-
ber 26.), Spanyolországban pedig Sebes-
tyén-napkor (január 20.) kezdôdik a far-
sang, de Rómában csakis a hamvazószer-
dát megelôzô 11 napot mondják farsang-
nak, illetve karneválnak.

A latinok a természet újjászületését kö-
szöntô tavaszünnepségeket tartották
ilyenkor. A régi görögök Dionüszosznak
áldoztak, míg az ókori Rómában a február
15-én rendezett Lupercalia ünnepeken
kecskét szenteltek az isteneknek.

A középkorban is tovább éltek ezek az
álarcos, állatjelmezes felvonulások. A re-
neszánsz Firenzében az álarcosbálok véd-
nöke maga a városállam Medici-uralkodó-
ja, Lorenzo il Magnifico volt.

A Németországban is divatos álarcos fel-
vonulásokról és az ezekkel összekötött
pajkosságokról elnevezték a húshagyó
keddet bolondok keddjének (Narrenfest).
A német reformátorok majdnem örökre
elfojtották-e népünnepeket, s csak a múlt
század elején kezdték egyes német váro-
sok újra feléleszteni; pl. München, Aachen
s fôképp Düsseldorf.

A mai napig ôrzi ezt a hagyományt a ve-
lencei karnevál, amely külföldrôl is na-
gyon sok látogatót vonz, ez talán Európa
leghíresebb karneválja.

Ahogy a maszk viseletbôl megszületett a
színház, a velencei karnevál is azt sugallja,
hogy az egész világ nem más, mint hatal-
mas színjáték. Farsang idején Velence a
színpad, álarcosai pedig a szereplôk. 

A farsangot Európán kívül is megünnep-
lik. Amerikában a legnagyobb múltra a
New Orleans-i karnevál tekint, de a leglát-
ványosabb a Rio de Janeiro-i, amely egy
hétig is eltart.

Mengyi Gábor
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Folytatás az 1. oldalról

A képviselôtestület 2007. január 11-i ülésén
hozott határozatok:

– A képviselôtestület a TOPÁN üzlet bérleti
szerzôdését meghosszabbította. Szavazás:
egyhangú (11 igen)

– A képviselôtestület az önkormányzat jogi
képviseletével bízta meg Dr. Baranyai Zol-
tánt peres ügyben.Szavazás: egyhangú

– A képviselôtestület 800 e. Ft önrészt biztosít
az „Életképek a XX. sz.-i Tahitótfalu-ból”
címû kiadvány megjelenéséhez. Szavazás:
12 igen, 2 tartózkodás

– A képviselôtestület jóváhagyta a köztiszt-
viselôk telesítményértékeléséhez a feladat
meghatározásokat. Szavazás: 13 igen, 1
tartózkodás

– A képviselôtestület jóváhagyta a képvise-
lôtestület 2007. évi munka- és üléstervét.
Szavazás: 14 igen

– A képviselôtestület a Farkasverem rende-
zésével kapcsolatban 800 m2-ben határozta
meg a legkisebb kialakítható telek nagysá-
got. Szavazás: 10 igen, 4 tartózkodás

– A képviselôtestület ápolási díj ügyben fel-
lebbezést utasított el. Szavazás: 12 igen, 2
tartózkodás

– A képviselôtestület közbeszerzési pályázat
kiírásáról döntött a gáttervek elkészítésére.
Szavazás: 14 igen

Önkormányzati hírekFarsang

Folytatás az 1. oldalról
2007. február 17.
Farsangi ünnepség a Tegyünk Együtt Tahi-
tótfaluért Közhasznú Alapítvány és az
Együtt Gyermekeinkért Egyesület szerve-
zésében!
10 óra FARSANGI FELVONULÁS
Indulás a Tahi parkolóból, Duna, Hôsök
tere, Népház. (Téltemetés, KISZE bábok
égetése.)
11 óra FARSANGI mulatságok, jelmez-
verseny, játékok, vetélkedôk, farsangi
fánkevô verseny. 
Helyszín: Tahitótfalu Népház

2007. február 22-23.
Pollack Mihály Általános és Zeneiskola
szervezésében alsós és felsôs farsang
Helyszín: Tahitótfalu Népház

2007. február 24.
Bábszínház: Telhetetlen méhecske 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány szervezésében, valamint az
Együtt Gyermekeinkért Egyesület és a
Diópékség támogatásával.
Idôpont: 1000-kor
Hagyományôrzô kör filmvetítése
Idôpont: 1500

Téma: Gál Sándorné-val készült beszélgetés 
Helyszín: Tahitótfalu Népház

A 2007. január 11.-i testületi ülésre meg-
hívtuk Megyeri Imrét, az OTTO Kft. üzem-
igazgatóját. Elôzô testületi ülésen elôter-
jesztett 2007. évre szóló hulladékszállítási
árkalkulációt az elôzô évhez képest sok-
nak találta a testület, ezért kértük jöjjön el,
számoljon be a viszonylag nagynak mond-
ható változások okáról. Sajnos el kellett
fogadni az érvelését: a betervezett várható
infláció mellett az egy évvel ezelôtti
ármegállapodáshoz képest az ÁFA is 15 %-
ról 20%-ra emelkedett.

Elôkerült a szelektív hulladékgyûjtôk
helyzete is. Rákérdeztünk a lakosok által
jogosan tett panaszra, mely szerint a sze-
lektíven gyûjtött hulladékot a szállítók
összeborítják, s akkor mi értelme van az
egész válogatásnak?! Az üzemigazgató
elmondta, hogy a szelektív gyûjtôedénye-
ket csak abban az esetben borítják össze,

ha szennyezett a benne lévô hulladék, azaz
olyan is belekerült, ami nem oda való! Bi-
zony, ha számon akarjuk kérni a szelektív
szállítást, akkor  jobban oda kell figyelnünk
nekünk magunknak is, hogy mi kerül a sze-
métbe, esetleg szóljunk rá arra, aki nem jó
helyre, vagy nem jót helyez a gyûjtôedény-
be. Kértük az OTTO Kft. képviselôjét,
hogy a szelektív gyûjtôedények számát nö-
veljék meg, de sajnos a gyûjtôszigetek mé-
rete adott, legfeljebb eggyel több edény
fér el benne. Mivel a pillepalack-tároló szo-
kott kicsinek bizonyulni, ezért abból egy
darabbal többet helyeznek ki. A szelektív
gyûjtôk kapcsán került szóba az ott rend-
szeresen illegálisan elhelyezett háztartási
és egyéb hulladék. Felmerült a gyanú, hogy
egyes vállalkozások is odahordják a szeme-
tüket. Ezért felkértük a szolgáltatót, hogy
küldje meg azon vállalkozások listáját,
melyekkel szerzôdésben állnak. Amennyi-
ben szükséges, felül kell vizsgálni a helyi
hulladékgazdálkodási rendeletünket.

2007. februári programok

A szemétszállítási
díjakról

csütörtök: 1800-tól (új mûsor)
vasárnap: 1800-tól (ism.)
hétfô: 1000-tól (ism.) és 1800-tól (ism.)

A Helyi regionális
televízió mûsorának
sugárzási idôponjai

2006 januártól 2007. január 31-ig született
25 fiú, 26 leány, összesen 51 gyermek.
Házasságot kötött 21 pár.
2006. december és 2007. január hóban
elhunytak:
Karnevál Károlyné 73 éves Kossuth L. u. 35.
Orsós Józsefné 89 éves Bartók B. u. 5.
Rezsnyik Istvánné 74 éves Pataksor 10.
Vajda Zoltánné 61 éves Külsô-Nyulas u. 48.
Czapáry Miklós 68 éves Nefelejcs u. 53.
Szabó Andor Viktor 49 éves Nyárfa u. 2.
Mán Józsefné 86 éves Liget u. 5/7
Mihály Miklós György 48 éves Gábor Á. u. 25.
Szabó Jánosné 52 éves Rózsa u. 3.
Srankó Károly 52 éves Almásy L. u. 18.
Koreny Andrásné 66 éves Arany J. u. 2.

Anyakönyvi hírek
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Iskolai egészségügy az egészséges nem-
zetért címmel hatodik éve szervezi a Vé-
dônôi Szolgálat a diákok évfolyamonkénti
felvilágosítását.

Folyamatosan felmerül a kérdés – felvi-
lágosultak-e a gyermekeink? –, de mégse
tudnak semmit, illetve tévesek az ismere-
teik. Az otthoni környzet is befolyásolja,
vagy igény sincs rá, így az iskola feladata,
szerepe is fontos.

Ennek jegyében szerveztünk „újabb” if-
júságvédelmi elôadásokat, melyet dr Dió-
szegi Gábor r. alezredes készséggel vállalt.

2006. december 8-án elôadás és beszél-
getés formájában az alábbiakról esett szó
az ifjúságvédelem keretén belül:
– diákcsíny, vagy bûn, ki büntethetô?
– önértékelési válság, önálló törekvések
– modell keresés

– társadalmi normák megszegése
(agresszivitás, rossz konfliktus kezelés)

– szerfogyasztás
– addiktív magatartás, játékfüggôség, óvó

körülmények – család védô szerepe
– iskola és gyermek védelem segítsége
– drog-fogalom – drog és kábítószer – tör-

vényes és tiltott
– a kábítószerek pszichoaktív drogok, me-

lyek a központi idegrendszeren keresz-
tül hatva, magatartás- és személyiség vál-
tozást idéznek elô

– drogokról részletesen (egyfajta méreg)
– védô tényezôkrôl
– szülô, tanár kortárs támogatás
– sikerek – sport – hobby
– szabaidôs tevékenységek

Tomasevits Sándorné, 
Karneválné Székely Erzsébet védônôk

2006. december hónapban az MKB
EUROLEASING Kft. által felajánlott, nívós
játék ajándékait a Védônôi Szolgálat 113
gyermekhez juttatta el Tahitótfaluban a
„Boldog Karácsony” jegyében.

Tomasevits Sándorné, 
Karneválné Székely Erzsébet védônôk

Felvilágosító Program II. az általános iskolában

A Tahitótfalui Óvodák két óvodából áll,
egy központi és egy központihoz tartozó tag-
óvodából.

A központi 1-es számú óvoda Tahitótfalu-
ban, a 2-es számú tagóvoda Tahiban mûkö-
dik, összesen 8 gyermek csoporttal. A Tahi-
tótfalu 1-es sz. óvoda 4 csoporttal mûködik, 2
kis csoport, 1 középsô csoport és 1 nagy cso-
port, összesen 104 gyermek. A Tahi 2-es sz.
óvoda 4 csoport, 2 kis csoport, 1 középsô és
1 nagy csoport, összesen 84 fô gyermek.

A két óvoda összlétszáma 188 fô. A cso-
portok magas létszáma miatt minden GYES-
es és nem dolgozó szülô gyermekét, csak 13
óráig tudjuk fogadni addig, amíg a kötelezô
foglalkozások tartanak.

A 8 óvodai csoportban 14 fô szakképzett
pedagógus foglalkozik a gyermekekkel, a
beszédhibás gyermekekkel 1 fô gyógy-
pedagógus logopédus.

A technikai dolgozók száma 9 fô, dajka
szakképesítéssel rendelkeznek. Nagyszerû
munkatársak, hosszú évek óta dolgozuk
együtt. Munkájukat hivatástudattal végzik,
igazi segítôk a pdagógiai munkában is. A kis
csoportokban, Tahi óvodában 2 szakképzett
gondozónô szoktatja a gyermekeket a
közösségi élethez.

A heti munkaidô minden dolgozónak 40 óra.
A heti kötelezô óraszám: óvodavezetô 6

óra, vezetô helyettes 24 óra, óvónôk 32 óra,
dajkák 40 óra.

Mindkét óvodában a nevelést és tanulást
folyamatosan a terveknek  megfelelôen vé-
gezzük.

Progamunk: Tevékenységközpontú óvodai
program. Nevelômunkánkban vezérlô elv a
gyermek ismerete, tisztelete és elfogadása. A
játékos tanulás, tanítás nemcsak a foglalkozá-
sokhoz kötôdik, hanem beépül az óvodai élet

minden pillanatába (kirándulások, séták,
étkezések, játék, stb).

Mindannyiunknak az a célja, hogy a gyer-
mekek szívesen és örömmel járjanak az
óvodába. A ránk bízott gyermekek fejlô-
désérôl felelôsséggel gondoskodunk, mert
fontos számunkra, hogy érdeklôdô, tevéke-
ny és kiegyensúlyozott gyermekeket nevel-
jük és tegyük alkalmassá az iskolai életre.

Az óvodába lépés pillanatától kezdve, az
óvoda a családdal együtt felelôs azért, hogy a
gyermekek jól fejlôdjenek értelmileg, érzel-
mileg egyaránt. Szülôi értekezletek alkal-
mával tájékoztatást adunk az óvodai felada-
tokról, követeleményekrôl, a munkákról.

Szeptemberben a tahitótfalui óvodából 24
gyermek volt iskolaköteles, közülük csak 5
gyermek jár a helyi iskolába, 18 gyermek
más iskolát választott.

Kapcsolatunk az iskolával jó. Óvónôink
látogatják az elsôsöket, fôleg szeptemberben,
hogy a beilleszkedés zökkenômentes legyen.
Több alkalommal látogat az óvodáinkba az
alsó tagozatos pedagógus, hogy megismerje a
munkánkat és a gyermekeket.

A gyermekek étkeztetése a Tahi kony-
háról történik. Csak megelégedéssel szól-
hatunk róla, mert tartalmas, jó ízû, házias,
vitamindús, a gyermekek egészséges táplál-
kozásának megfelelô. Minden gyermek
háromszori étkezésben részesül. A 100%-os
térítési díj összege 246 Ft. Az 50%-os összege
123 Ft. Alkalmazottak 446 Ft/nap, 9000 Ft
havi étkezési kedvezménnyel.

13 óvónô felsôfokú, 2 kolléga középfokú
végzettséggel rendelkezik, 3 kolléga ren-
delkezik diploma megújító vizsgával külön-
bözô módszertani témában. 3 munkatársunk
gyógypedagógiai asszinsztensképzéssel ren-
delkezik, 3 pedagósus óvodavezetôi szak-

vizsga diplomával is rendelkezik. Rendszere-
sen rendelkezésünkre állnak pedagógiai
folyóiratok, szakmai lapok.

Ünnepeinket hagyományôrzô módon
igyekszünk megtartani az ünnep méltóságára
is figyelve. Így a Mikulás, Lucázás, Karácsony,
Farsang, Húsvét, télûzô kiszézés, Gyermek-
nap, (Majális), Évzáró. Az ünnepeket szorgos
elôkészület elôzi meg. Az ajándékokat a ki-
rándulásaink során gyûjtött termésekbôl –
terményekbôl készítjük. A Szülôi Munkakö-
zösség tagjai, valamint az Együtt Gyermekein-
kért Egyesület minden alkalommal készsége-
sen segítenek a munkálatokban. A nevelés
fárasztó felelôssége nemcsak az óvodáé! Eh-
hez a munkához szükséges a szülôkkel való
együttmûködés. Kérjük, hogy gyermekeik
érdekében segítségk nevelô munkánkat,
gyakran érdeklôdjenek gyermekeik elômene-
telérôl. A kollégák szívesen és készségesen
állnak mindenki rendelkezésére.

Bútoraink megfelelô állapotúak, a min-
denkori költésgvetésbôl fedezzük a szük-
séges régi bútorok cseréjét, de pályázatok
útján is korszerûsítettük a berendezéseket.
Tahi óvoda épületei a felmérések szerint
felújításra szorulnak. A tetôk szigetelését, a
nyílászárók cserélését minél elôbb szük-
séges lenne elvégezni. Az udvarok karban-
tartása egyik óvodában sincs megnyugtatóan
megoldva. Az ÁNTSZ vizsgálata alapján a
tahi óvoda mosdói (vizesblokkjai, ill.
padlóburkolatai) korszerûsítésre szorulnak.

Kosik Lajosné óvodavezetô

Beszámoló az óvodákról
(Testületi ülés 2007. január 11.)

Folytatás az 1. oldalról
– Szerepjátékok
– Munkamegosztás a családban
– Visszatérés a munkába
– Tanulási zûrök, zavarok
– Hogyan tovább? – tehetségkutatás

Minden hónap elsô péntekén 1730-ra vár-
juk szeretettel az érdeklôdô szülôket a
tahitótfalui sportpályán lévô épület aero-
bik-termébe.

Elsô találkozásunk (kivételesen): febru-
ár 9. (péntek) 1730, témája: A Gordon-
modell, avagy hogyan lehetünk „eredmé-
nyes” szülôk

elôadó:
Pusztainé Berényi Katalin és Kiss Éva

Kerekesné Agárdi Noémi 06/70/217-2861 
Marton Krisztina 06/30/263-9612

Kedves Szülôtárs!

Köszönet
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Tisztelt tahitótfalui lakosok!

A 2007-es esztendô elsô hónapjában  –
januárban – a község területén semmilyen
rendkívüli esemény, komolyabb bûncse-
lekmény, közlekedési baleset nem történt.

Ezért a mostani tájékoztatómban né-
hány jó tanácsra hívnám fel a gépjármûve-
zetôk figyelmét.

A téli hónapok december és január idô-
járása enyhe, mondhatni fagymentes volt,
így a gépjármûvezetô nem szokott hozzá
az úgynevezett „téli” vezetéshez, az útbur-
kolat lefagyásához, a gépkocsija szélvédôi-
nek lejegesedéséhez.

A február hónap hidegebbnek ígérke-
zik, ezért néhány alapvetô közlekedésbiz-
tonság technikai szabályt be kell, hogy
tartsunk.

- Elindulásunk elôtt a gépkocsi minden
ablaküvegét jégmentesítsük, a rá hullott
havat takarítsuk le, hogy azon a kilátá-

sunkat ne zavarja semmi. 
– Láttak már biztosan, közlekedni önök

is, olyan gépjármûvezetô társunkat, aki a
gépkocsija elsô szélvédôjén csak egy te-
nyérnyi részt jégmentesített, és azon pró-
bált minden irányba kinézni. Ez a gépko-
csivezetô oldal irányba, illetve hátrafelé a
gépkocsiból nem lát ki, ezért nem érzéke-
li a felé közlekedô személygépkocsit vagy
gyalogost. Ezzel súlyosan veszélyezteti a
saját vagy más testi épségét.

– Mielôtt elindulunk a gépkocsi motor-
ját pár percig melegítsük, hogy az üzemi
hômérséklet körüli legyen. 

– Ne okozzon meglepetést, hogy ha hi-
deg motorral indul el, elindulás után a
gépkocsi motorja lefullad, mely a kereke-
ket azonnal blokkolja, ami a csúszós, jeges
úttesten kicsúszást, pályaelhagyást ered-
ményezhet.

– Ha az úttest, útburkolat száraznak tû-
nik akkor is számítsunk arra, hogy az út-
testen az enyhébb idôben helyenként
vízátfolyás keletkezhet, amely az éjszakai

vagy hajnali órákra lefagy és szakaszosan
síkossá teheti az útburkolatot.

– Ha az úttest havas, jeges felületû, fé-
kezés során a fékút megnô, ezért úgy vá-
lasszuk meg sebességünket és a követési
távolságot, hogy ezt figyelembe vettük.

Végül ne felejtsük el, hogy gépkocsink
gumiabroncsát télire cseréljük – ha ezt
eddig nem tettük meg. A mennyiben téli
gumiabroncsunkat 2006. november kör-
nyékén tetettük fel, annak kopását ellenô-
rizzük, mivel a rendkívül enyhe idôjárás
miatt az a szokásosnál jobban kophatott.

Kívánok önöknek további baleset-
mentes közlekedést.

Közvetlen elérhetôségem: 
06-20 4896758.                        

Február havi fogadóóra:
12-én 16 órától 18 óráig
26-án 16 órától 18 óráig   

Hegedûs Gábor r. ftörm. 
körzeti megbízott

Rendôrségi hírek

Az adózás rendjérôl szóló 2003. évi
XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 2007.
január 1-tôl hatályos 16. § (4) bekezdése
alapján megváltozik a munkáltatók, kifize-
tôk bejelentési, változásbejelentési kötele-
zettsége az általuk foglalkoztatott munka-
vállalók biztosítási jogviszonyával kapcso-

latos adatok tekintetében. A biztosítottak-
kal kapcsolatos adatszolgáltatásukat,
2007. január 1-jét követôen  közvetlenül
az állami adóhatóságnak kell bejelenteni.
Az adatbejelentésre, változásbejelentésre
az állami adóhatóság a 07T1041. jelû
nyomtatványt rendszeresítette, mely

kizárólag az interneten (www.apeh.hu)
lesz elérhetô. 

A munkáltatók, kifizetôk bejelentési
kötelezettsége kizárólag a 2007. január 1-
jén, vagy ezt követôen foglalkoztatottá
váló munkavállalók tekintetében áll fenn. 

Adó- és Pénzügyi  Ellenôrzési Hivatal

APEH sajtóközlemény: A munkáltatók, kifizetôk biztosítási jogviszony bejelentési, változás-
bejelentési kötelezettségében 2007. január 1-jét követôen hatályba lépô változásokról

Az Európai Unió 25 tagországában forga-
lomba került a HPV (HUMAN PAPILLOMA
VÍRUS) fertôzés elleni, a MÉHNYAKRÁK meg-
elôzésére alkalmas vakcina, amely az elsô,
egyetlen, és Magyarországon is forgalmazzák
(gyógyszertárban megrendelhetô).

A HPV elleni védôoltás védkezési lehetô-
séget nyújt a méhnyakrák ellen. Magyar-
országon évente több, mint ezer új beteget
fedeznek fel és kezelnek méhnyakrákkal.

A szexuális úton terjedô HPV  valójában egy
kiterjedt, több mint 100 féle változatot magába
foglaló víruscsalád. Közülük 13-ról tudható,
hogy köze van a betegség kialakulásához. A ví-
rusfertôzés a kóros sejtek növekedését idézi
elô a méhnyakon, melyek kezelés hiányában
burjánzásnak indulnak és betörnek a környezô
szövetekbe. A betegségnek kezdetben alig van-
nak tünetei, esetleg pecsételô vérzés, hüvelyi
folyás jelentkezhet. Késôbbi szakaszokban a
tünetek súlyosabbak, mivel a daganat terjed,
nyomja a kismedencei idegeket. Ez végtagfáj-
dalmakat, s akár mélyvénás trombózist is okoz-
hat, késôbb láz, fogyás. A betegek halála fôként

általános fertôzés – vesekárosodás miatt követ-
kezik be. A méhnyakrák hazai halálozási adatai
10 éve nem változnak a szûrés ellenére. Ha-
zánkban a kolkoszkópos és citológaiai vizsgálat
mint elsôdleges (primer prevenció) minden
nôgyógyászati vizsgálatnak része kell, hogy le-
gyen. A szûrés folyamán kell felismerni a rák-
megelôzô állapotot, majd ezeket megfelelô
módon kezelni. A HPV-fertôzés egyaránt érint-
heti a nôket és férfiakat is. Kialakulhat a fertô-
zés a külsô nemi szervek bôr-bôr kontaktusa
révén, ezért a HPV-fertôzés kialakulásához a
szexuális aktus nem szükséges. Bár az óvszer
csökkenti a veszélyt, nem véd meg teljes mér-
tékben a HPV-fertôzésektôl. A legjobb hatás-
fokkal akkor alkalmazható a védôoltás, ha vala-
ki még nem volt HPV-fertôzött. Ezért szerepel
a nemzetközi ajánlásokban is a gyermekek ol-
tása az elsô szexuális kontaktus elôtt. A védô-
oltás a természetes fertôzésnél 40-60-szor ma-
gasabb ellenanyag-szintek kialakítására képes.
A HPV-fertôzés sok esetben magától is gyó-
gyul. Ezért úgy gondoljuk, hogy a védôoltás
nemcsak a fiatalok számára ajánlott, hanem
minden szexuális életet élô nô részére is.

A fertôzésen átesett nôknek kisebb az ellen-
állása a következô fertôzéssel szemben, ezért
célszerû oltatnia magát. A védôoltás az eddigi
tapasztalatok szerint az adott vírustörzsekre

nézve csaknem 100%-os védelmet nyújt, an-
nak is, aki már fertôzött volt korábban. Az
oltóanyag elterjedése Magyarországon attól
függ, hogy bekerül-e a vakcina a serdülôk
egyéb államilag támogatott védôoltásai közé,
illetve a szexuálisan aktív népesség védôoltá-
sát milyen arányban fogja támogatni az egész-
ségbiztosítás. Az eredmények minden esetre
nagyon meggyôzôek a szakemberek számára
is. Ha a védôoltás választható marad, akkor
félô, hogy éppen a rászorulókhoz, a hátrányos
helyzetben lévôkhöz nem fog eljutni, holott a
betegség éppen ezeket érinti leginkább.

A védôoltást három részletben adják be. Az
elsô alkalom egy választott idôpontban törté-
nik, második 2 hónappal késôbb, a harmadik
pedig 6 hónappal az elsô oltás után. (A három
oltás ára közel 90 000 Ft) Mellékhatások: az
oltás helyén fájdalom, duzzanat, bôrpír, visz-
ketés elôfordulhat, láz és hányinger is elôfor-
dulhat, de nagyon ritkán, csekély mértékben.

Társadalmi összefogás szükséges. Nagyon
fontos az oltást végzô szakmák, gyermekgyó-
gyász, nôgyógyász, háziorvos szakmai együtt-
mûködése, prevencióban érintett hatóságok
(ÁNTSZ, ORK, OTH) gyógyszerészek, védô-
nôk (asszisztensek), gyógyszergyártók, civil
szervezetek, pedagógusok és a média.

Tomasevits Sándorné védônô

Védôoltás
Magyarországon a méh-

nyakrák ellen
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Idén ünnepeljük az
1848-as forradalom és
szabadságharc vér-
tanú miniszterelnöke
születésének két-
századik évfordulóját. 

Az elsô felelôs ma-
gyar minisztérium ké-
sôbbi elnöke 1807.

február 10-én látta meg a napvilágot Po-
zsonyban. Édesapja gróf Batthyány
József, édesanyja Skerlecz Borbála volt.
Apja korán meghalt, ezután a családi bir-
tokon házitanító tanította, késôbb anyja
Bécsbe küldte. Ezután kadétként Olasz-
országba ment, ahol hamarosan hadnagyi
rangot ért el. Húsz évesen azonban kilé-
pett a hadseregbôl és átvette birtokainak
irányítását, miközben jogi tanulmányaiból
vizsgát tett a zágrábi akadémián.

A kor szokásainak megfelelôen nyugat-
európai körutat tett, ahol megismerke-
dett a fejlett polgári államok viszonyaival.

1830-tól felsôtáblai tagként már részt
vett az akkor rendkívül élénk reformkori
országgyûléseken és 1843-44-ben pedig
már a szabadelvû ellenzék vezetôi között
tartották számon. 1847-ben megválasztot-

ták az ellenzéki párt elnökévé.
1848. március 15-én tagja volt annak a

küldöttségnek, amely az országgyûlés által
megfogalmazott reformköveteléseket
Bécsbe vitte. Két nappal késôbb V. Fer-
dinánd császár miniszterelnökké nevezte
ki. Az elsô népképviseleti országgyûlésen
Sárvár kerület képviselôjeként volt jelen. 

Miniszterelnöksége alatt felállították a
Honvédséget és megkezdték a pénz-
gyártást. Azon igyekezett, hogy az önál-
lóság biztosítása mellett az országot meg-
tartsa az alkotmányosság talaján.

Franz Lamberg, akit a császár Magyaror-
szág katonai parancsnokává és ideiglenes
nádorává nevezett ki, szeptember 28-án
Pestre érkezett. Feldühödött tömeg várta
és meglincselte a pest-budai hajóhídon.
Ennek hatására Batthyány miniszteri
megbízatását visszaadta, országgyûlési
követi tisztérôl is lemondott és Vas vár-
megyei birtokaira vonult vissza.

E perctôl azonban, immár közpol-
gárként, engedett a honvédelmi bizott-
mány parancsának: közkatonaként fegy-
vert fogott. Késôbb a császári seregek
elleni harcban megsebesült.

Felgyógyulása után újra országgyûlési
követnek választották és 1848. decem-
ber 31-én az Országgyûlésben indítvány-
ozta, hogy küldöttség menjen a császár-
hoz békét kötni.

Ô maga is a küldöttség tagja volt, ame-
lynek azonban nem sikerült remélt célját
elérnie. Néhány napig fogva tartották,
majd szabadon engedték. Visszautazott
Pestre, ahol 1849. január 6-án ismét
elfogták, a budai laktanyába zárták.

Haynau október 5-én felségsértés miatt
hirdette ki a kötél általi halálról szóló
ítéletet. Utolsó éjjel Batthyány sikertelenül
próbálkozott öngyilkossággal, súlyos se-
bei miatt azonban másnap golyóval vé-
gezték ki. 

Az ítélet világszerte hatalmas részvétet
szült és felzúdulást keltett, a világsajtó
éles támadásokat intézett az eset kapcsán
Ausztria ellen. Néhány nap múlva a pesti
ferences templom kriptájában helyezték
örök nyugalomra. Testét csak a kiegyezés
után, 1870. jún. 9-én országos gyász
közepette szállítottak át mostani helyére, a
Kerepesi temetôben emelt mauzóleumba.

1926-ban emlékére Budapest V. kerüle-
tében, a Báthory utca és a Hold utca ke-
resztezôdésében emlékmûvet avattak. A
Batthyány-örökmécses mai helyén – az
egykori Újépület udvarán – végezték ki
Magyarország elsô miniszterelnökét. 

K. Á.

200 esztendeje született 
gróf Batthyány Lajos

Versenyzôink szorgal-
masan készülnek a
2007-es fogathajtó év-

adra, az enyhe téli idôjárás is segíti fel-
készülésüket. Gubacsi fivérek új  mutatós
lipicai ménfogattal indulnak az idei sze-
zonban. Számunkra elsôdleges feladat
fiatal lovaik pszichikai  és fizikai erôlétük
mértékletes fokozása, hogy a 2008-as ver-
senyekre már érett fogatként teljes
bedobással vegyenek részt. 

Alelnökünk Bodor Ferenc és gyermekei
ezen a télen sem pihennek, részt vesznek
a fedeles versenyeken. Tavasszal indulnak
a regionális bajnokságon. A fô versenyfo-
gat, melyet Nagy Sándor volt országos
bajnok  hajt, a tavalyi jó teljesítményét az
idén fokozni szeretné, mert a cél a váloga-
tott keretbe való bekerülés. Ugyanis idén
Lengyelországban Wartán lesz a kettes
fogathajtó világbajnokság, ezekkel a kivé-
teles képességû lovakkal és egy kis szeren-
csével ez elérhetô. Majd meglátjuk. 

Jubileumi tallózás 

70 éve 1936-ban Berlinben történt elô-
ször és utoljára, hogy a magyar nemzet
lovas válogatott versenyzôje olimpiai cí-
met nyert, még hozzá magyar tenyésztésû
lóval. Platthy József huszár százados a süv-
tényi tenyésztésû Sellô nevû lovon bronz-
érmet nyert. A ló tulajdonosa Gömbös
Gyula volt. Sellô érzékeny csiklandós, foly-
ton sárló kancát a kor legkiválóbb lovasai
lovagolták  váltakozó sikerrel. A türelmes
Platthy Józseffel jutott fel a csúcsra.

További érdekesség, hogy a százados úr
egy ideig Leányfalun élt és dolgozott.

Sellôt tulajdonosa késôbb eladta egy hol-
land úrnak, aki szerepeltette nemzetközi
versenyeken, késôbb sok ló társával kö-
zösen a II. Világháború áldozata lett. 

Kállai Pál 

73 éves korában
elhunyt Kállai Pál
m e s t e r z s o k é .
Ausztria, Kanada,
USA pályafutásá-
nak állomásai. A 60-as években Amerika
20 legjobb és legkeresettebb lovasa  közé
tartozott. A 70-es évek végén visszatért Eu-
rópába. Ausztriában, Jugoszláviában, Ma-
gyarországon, Németországban, Olaszor-
szágban, Írországban és Törökországban
ért el nemzetközi sikereket. Külföldi gyô-
zelmeinek száma több mint 3000.

Kállai Pálnak tahitótfalui vonatkozása is
van. Egyletünk tagjának, Dr. Szilágyi Atti-
lának ,,híres” angol telivér ménjét,
MICZISZLÁWOT többször lovagolta hazai
versenyeken nagy sikerrel. 

Platthy József  és Kállai Pál bajnokok
voltak, történelmi legendává váltak. A
legendák pedig soha nem halnak meg,
örökre velünk maradnak. 

Nógrády Gábor  TLSE

A Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet hírei
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Gaál Sándorné Rajos Julianna

Riportsorozatunk folytatásában Gaál Sán-
dorné mesélt otthonában életérôl, emlékei-
rôl, a falu múltjáról.

Édesapja Rajos József 1910-ben, édesany-
ja Debreczeni Julianna 1913-ban született
Tahitótfaluban. A szülôk 8-9 holdon gazdál-
kodtak, de édesapja fuvarozást is vállalt. A
család sokat nélkülözte a családfôt, mivel
rendszeresen behívták katonának. Egy ideig
a mai Kossuth utcai Karnevál-házban laktak,
majd a labdarúgópályánál Zagyvai Sándorék
házát bérelték. Ezek a rövid együttlétek
1945 januárjában végleg megszakadtak. A
Demeter malomtulajdonos megbízásából a
Váci-révnél hagyott német hajó szénkész-
letébôl kellett volna fuvaroznia, amikor a
révnél egy repülô húzott át a feje fölött. Az
ökrök a repülôtôl megijedtek. Édesapja
leugrott a bakról, de szerencsétlenségére a
németek által lerakott aknák egyikére esett.
A férfi nélkül maradt családot a rokonság
segítette. Az özvegyen maradt édesanyát
Üller András, Rajos László és István sokszor
kisegítette a lóval és ekével végzendô mun-
kákban, de az aratásnál, a behordásnál is
nélkülözhetetlen volt a munkájuk. 1947-
ben Juliska néni édesanyja saját házat vá-
sárolt Gyôri Istvántól a Béke út 5 szám alatt.

Két évet járt a katolikus iskolába, majd az
egyházi iskolák államosításakor az egykori
református iskolában, mai központi iskolá-
ban fejezte be a nyolc osztályt.

Juliska néni és nôvére Erzsébet, 12 éve-
sen már fôzni tanult, a ház és az állatok kö-
rüli munkákat együtt végezték édesany-
jukkal. Juliska néni 14-15 évesen anyagiak-
ban is tudta segíteni édesanyját, leánytár-

saival makkot gyûjtöttek. Kis Mihály erdész
vásárolta fel az összeszedett makkot, az
erdész jószívûségbôl mindig egy-két kilóval
többet számolt el a lányoknak. G. Szabóné,
Budai Erzsébet a gyûjtésben nagyon ügyes,
gyors kezû volt emlékezett vissza. Rövid
ideig dolgozott a Vízügy üdülôjében is
Debreczeni Juliannával, Ezekielné Váczi Ju-
liannával, Kundlnéval és Ocsenász Mari
nénivel. Közösen szolgálták ki az ott pihe-
nôket.

Az orosz csapatok Tahitótfaluban való tar-
tózkodásáról a következôket mesélte Juliska
néni. A bérelt házukkal szemben, a pap és
a kántor gyümölcsösében telepedtek le az
itt tartózkodó egységek. Házaknál is laktak
katonák, így az ô bérelt házukban is. Az
idôsebb orosz katonák vallásosak voltak,
inkább a fiatalabb katonák voltak erôsza-
kosabbak. Elôfordultak lopások, erôszakos-
kodások a katonák részérôl. Humoros fél-
reértések is történtek. Náluk aludtak a
szomszéd Ráczék leány gyermekei is. Orosz
katonák betörtek a szobájukba és lukat
követeltek a bent levôktôl. A lányok nagyon
megijedtek, csak késôbb derült ki, hogy a
luk oroszul hagymát jelent. Ezekben a hó-
napokban sok lány öltözött öregasszony-
nak, mesterségesen csúfította el magát biz-
tonsága érdekében.

Az 50-es évektôl Juliska néni tagja lett a
falu színjátszó körének. Ekkor már nem
felekezet szerint különültek el a színjátszók.
Pálmai Adolf tanár úr vezetésével folytak a
próbák a kultúrházban. A próbákat sokszor
hideg teremben tartották, a „színészek”
idônként otthonról vittek fát, hogy a kis
vaskályha némi meleget adhasson. Az
elôadások díszleteit a Horváth gyerekek fes-
tették, a jelmezeket kezdetben a falu lako-
saitól kérték kölcsön, késôbb a kölcsönzô-
bôl szerezték be. Évente egy-két darabot

adtak elô, színdarabonként kettô-három elô-
adásban. Juliska néni szerepelt a Liliomfi-
ban, Köl-e pénz komámban és a Csikósban.
Nôi fôszerepet játszott a Cigányban és a
Tépett rózsákban. A férfi fôszerepeket Mi-
kolai Lajos és Horváth László játszotta. A
darabokban még szerepeltek Horváth Elek-
né, Németh Rózsa, Mihalik Anna, Karnevál
Margit és Mariska, Csörgô Mariska, Váczi
Lidike, Gaál Sándor, Rácz István, Fehér
István Csörgô László és István valamint
Horváth Gyula. Az elôadások bevételébôl
bált vagy egy vacsorát rendeztek.

A kultúrház mozija szórakoztatta a falu
lakosságát. Legelôször A megfagyott gyer-
mek címû filmet látta. A nagy tél miatt édes-
anyja a hátán vitte el. Egy másik mozi is
mûködött a faluban, épülete ma is látható a
Dózsa György utcában. Budai kocsmáros
építtette a kor színvonalának megfelelôen.
Macha Ilona volt ebben a moziban a
jegyszedô.

Juliska nénit 16 éves koráig a bôszoknyás
viseletetbe öltöztették. A hagyományos nôi
ruházat az alábbiakból állt. A rakott szoknya
alatt fehér kikeményített alsószoknyát hord-
tak. Selyemblúzt viseltek, derekukra fodros
selyemkötényt kötöttek. Az új divat hatásá-
ra a régi ruhákat elbontották, átalakították.
Az 50-es évektôl a kötény elmaradt, a lányok
rakott és egész ruhákat, szabott aljat mel-
lénnyel, blúzokat hímzett gallérral varrat-
tak. Vásároltak ruhaanyagot Pesten és Vá-
con. Divatlap alapján Bartha Bözsi néni varr-
ta meg az új divatú ruhákat. Nejlonharisnya
is divatba jött, nevetve mesélte Juliska néni,
hogy az elsô ilyen harisnyáját még a hagyo-
mányos viselethez vette fel. A kikeményített
alsószoknya cakkja darabokra szaggatta a
divatos harisnyát mire hazaért. A cipôk a
városi divatot követték, ha a lányok tûsarkú
cipôt nem is viseltek, viszont kedvelt volt a
szegedi sarkú cipô. Mrekvicska Gyula
cipész hajlandó volt egy-egy új fazonú cipô
elkészítésére is, ami 350 forintba került.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és most
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Nem volt olcsó, de 10-12 évig is hordható
volt a lábbeli. A félkabátot felváltotta a
hosszú kabát. A táska, mint a nôi öltözködés
kiegészítôje, csak a 60-as években vált általá-
nossá a faluban. Dunabogdányba átjártak
hímeztetni Schiling nénihez, de ekkor még
a lányok maguk is hímeztek otthon. Juliska
néni gondosan ôrzi az akkor varrt szép
falvédôit, asztalterítôit, párnahuzatait.

Férjével, Gaál Sándorral 1955-ben a szín-
játszások során ismerkedett meg. Anyósáék-
nak, Cs. Budai Eszteréknek Pesten a Rákó-
czi-csarnokban volt standjuk, mézet és tej-
termékeket árultak. Anyósa itt ismerte meg
Zsákáról származó férjét. Juliska néni anyó-
sától azt hallotta, hogy azért van annyi Budai
nevû Tahitótfaluban, mert 4-5 generációval
elôttük egy Budai nevû családban 10-12 fiú-
gyermek született. A Budai családok a fiúk
leszármazottai.

Változott a mennyasszonyi ruha is.
Divatba jött a fehér hosszú ruha, a fehér
kesztyû és a mennyasszonyi csokor. Egy
héttel az esküvô elôtt a Hívogató meghívta
a rokonságot és az ismerôsöket az esküvôre.
A szalagos, nádpálcás vôfély verset mondva
hívta meg a rokonokat és a jó barátokat. Úgy
tudni, hogy a nádpálca azért kellett, mert a
vôfélyek féltek a kutyáktól. Az esküvô heté-
nek péntekén a meghívottak hozták a

tyúkokat, tortákat, ajándékokat. Pénzt ak-
kor még nem adtak, inkább edényeket, ágy-
nemût és egyéb, a fiatalok új életét segítô
tárgyakat ajándékoztak. Juliska néni ma is
ôrzi azt a szentképet, amit esküvôjén ka-
pott. Fôzésben a rokonság segített, de min-
dig voltak asszonyok, akiket szívesen kértek
fel szakácsnônek. Idôs Üller Andrásné, majd
Juliska néni édesanyja, késôbb Rajos István-
né Németh Lídia sok lakodalomba lett meg-
hívott szakácsnô. Házasságkötés elôtt mar-
ha, késôbb disznópörkölttel kínálták a ven-
dégeket. Édes és sós süteményt is volt az
asztalon. A mulatság alatt csak bort és szó-
dát szolgáltak fel. A lakodalom fogásai a
következôk voltak. Tyúkhúsleves cifratész-
tával, majd tálalták a fôtt marhahúst tormá-
val. Ezt követte a tyúkpörkölt, a sült tyúk,
amelyet a péknél süttettek ki. A tortát ren-
delték, az apró süteményt házilag készítet-
ték. Éjfél után virslit, debrecenit kínáltak a
vendégeknek, ezeket idôvel a disznótoros
váltotta fel.

A cigányzene volt az általános az eskü-
vôkön, de Bozóki István az esküvôjére már
Budakalászról jazzegyüttest hívott. Juliska
néni esküvôjén is ôk játszottak, haragudtak
is a helyi zenészek. 

Viccelôdésekkel, ugratásokkal szórakoz-
tatták a násznépet. Násznagynak tollas ka-

kasfejet cigarettával a csôrében vagy kakas
tökét letakarva küldtek. A vôlegénynek bor-
ral telitöltött, összefordított két poharat kel-
lett szétnyitnia, úgy, hogy a bor ki ne csor-
duljon. Az ifjú párnak közös tányérból
lyukas kanállal kellett a levest elfogyaszta-
nia. Bizonyára sorolhatnánk még az ugratá-
sok sorát.

Híres volt Tótfalu a réteseirôl. Juliska néni
visszaemlékezett arra, hogy a Tildy-híd
avatásán az asszonyok egy hosszú asztalt
töltöttek meg rétessel. Háziasszonyunk
elmondta a jó rétes készítésének receptjét,
elkészítésének módját.

Juliska néni 25 éve özvegy, nagyobbik fiá-
val és menyével él együtt a nagyapa, Budai
Bálint házában. Kisebbik fia elismert grafi-
kusmûvész. Büszke gyermekeire, szereti
menyeit és két unokáját.

Üzenete: „Hit, remény szeretet, ez a leg-
fontosabb. A fiatalok becsüljék az örege-
ket, gondoljanak arra, hogy egyszer felet-
tük is eljár az idô.”

2006. február 24-én 15 órakor vetítjük le
a teljes beszélgetést a Népházban. A jó rétes
receptjét és a „kifôzés” szó jelentését is
akkor megtudhatják. Szeretettel várunk
minden érdeklôdôt, egy kis meglepetést tar-
togatva számukra.

2007. január 18-án elsô alkalommal ren-
dezte meg iskolánk a Népházban a Duna-
kanyari Ifjú Muzsikusok kamarazenekari
találkozóját. A rendezvényen 60 zeneiskolás
tanuló vett rész Dunabogdányból, Szentend-
rérôl és természetesen községünk zeneisko-
lájából.

Rendszeres találkozót kívántunk létrehoz-
ni. Mai rohanó, eredménycentrikus világunk-
ban egy olyan találkozási lehetôséget szeret-
nénk biztosítani az azonos földrajzi helyen
élô, azonos érdeklôdési körû gyermekek
számára, amely az együttzenélés lehetôségét
nyújtja tét nélkül, a versenyek izgalma nélkül.
Talán sikerül a muzsikálás igazi lényegét
visszacsempésznünk életünkbe.

A jó hangulatú, színvonalas zenei esemény
végén Szári Mihály és Eledics Gábor igazgató
urak látták el jó tanácsokkal a résztvevôket.

Köszönet Gratzl Erika tanárnônek a talál-
kozó ötletéért, a felkészítô tanároknak, a
résztvevô gyermekeknek. Külön szeretném
megköszönni Kósa Klára mûvésznônek a fela-
jánlott kerámiákat, amelyekkel megajándé-
kozhattuk díszvendégeinket. A szülôknek,
akik házi süteményeikkel lepték meg a talál-
kozó résztvevôit, végül „A tahitótfalui általá-
nos iskola gyermekeiért” alapítvány vezetôi-
nek, akik a vendéglátáshoz hozzájárultak.

Gillich Péterné

Iskolai hírek
2006. decemberében a 3-4. osztályos foci-

csapatunk a diákolimpiai terembajnokságon
III. helyezést ért el 12 csapat közül. Szintén
december elején az általunk rendezett Mi-
kulás-Kupán 1-2. osztályos focicsapatunk az
1. helyet szerezte meg 4 csapat között.

Nem szorosan az iskolánkhoz kapcsolódó
hír, de a községhez annál inkább: az országos
középiskolás sakkolimpián a Sipos Ádám,
Sipos Attila, Turóczi Balázs összetételû csapat
(Református Gimnázium, Szentendre) a II.
helyezést érte el, amelyhez csak gratulálni
lehet!

Iskolai sport

A „Pest megyei Sportszelet” közzétette az
ôsz játékosrangsorokat a csoportunkból:
Kapusok: 1. Baranyai Zoltán 7,00 átlaggal
Középpályások: 1. Batári Csaba 7,58 átlaggal
Védôk: 1. Szöllôsi György 6,91 átlaggal
Csatárok: 6. Czifferi Tamás 6,60 átlaggal

Óriási az örömünk, hiszen Tahitótfalu
tarolt!

2007. február 17-én, szombaton 800–1330-ig
a sportcsarnokunkban rendezi meg a Körzeti
Labdarúgó Szövetség a téli teremlabdarúgó
bajnokságot, ezen természetesen mi is ott
leszünk két csapattal!

Minden szurkolót szeretettel várunk!
Turóczi Csaba edzô

Focihírek

Tegyen Ön is egészségéért!

Minden kedden este fél hatkor a Nép-
házba egészségmegôrzô gyógytornáttart
Kákonyiné Adorján Vera gyógytornász, aki
ezzel segít a mozgásszegény életmód miat-
ti fájdalmak enyhítésén.

Aki még nem jött el eddig, hogy tegyen
egészségéért, még megteheti, bekapcso-
lódhat  a tornába.

Várjuk!

Egészségmegôrzô 
gyógytorna
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Sokat gondolkoztam azon, hogy miként
is adjak hírt a kedves olvasóknak errôl, a
családunk számára, de a község számára
sem kevéssé jelentôs eseményrôl, hiszen a
múlt és jelen képei felváltva jelennek meg
az írás közben.

Történetünk leírása során nem tudom ki-
törölni azt a sok emléket sem, amely még a
gyermekkoromból maradt. Akkoriban még
az „öregházban” nyaraltunk, és csak kivéte-
les alkalmakkor mentünk a család régi te-
metôje felé, amelynek közepén egy ódon,
komor épület állt. Mint gyerekek kicsit tar-
tottunk a helytôl, egyedül, szürkületben a
világ minden kincséért sem merészkedtünk
volna ide. Fôleg ôsszel, a dióhullás idején,
mentünk erre édesapámmal, aki heti rend-
szerességgel ellenôrizte a kert összes diófá-
jának várható hozamát. Ilyenkor betértünk
a temetôbe is, megigazítottuk a sírokat,
virágot hoztunk az elhunyt rokonok sírjára.

Az épület története még az 1870-es évek-
be nyúlik vissza, amikor Unger Béla, felesé-
ge, Pfeffer Adeline tiszteletére, aki 1879.
VIII. 3-án halt meg, kápolnát építtetett. Az
ô táblája is megtalálható a kápolna belsô
falán.

A családi temetô és a korábban említett
„öregház” 1985-ig az Unger család, és an-
nak leszármazottainak tulajdonában volt. A
kápolna építésekor senki nem gondolt arra,
milyen viszontagságokat kell majd túlélnie
az épületnek, hogy a megszálló oroszok és
mások még a halottak nyugalmát sem
fogják kímélni, többször is meg fogják ron-
gálni a kápolnát, és hogy fel fogják törni a
koporsókat. 

Az elsôsorban Pesten lakó rokonok nyár
idején gyakran jöttek ki a gyönyörû, Pol-
lack Mihály építész tervei alapján épített

klasszicista kúriába, hogy a kert hatalmas
fái alatt pihenhessék ki a tél szürkeségét. 

Mi, mint pesti kisiskolás gyerekek, az
iskola befejezése után, követve a hagyo-
mányt, szintén itt nyaraltunk a szeptemberi
évnyitóig. Gyerekkori emlékeink nagy
száma is erre az idôszakra datálódik.

Még 2006. áprilisában jött a kápolna fel-
újításának ötlete családunk Angliában élô
tagjától, nagymamám unokabátyától, Un-
ger Ödön nagybátyámtól. 

Mint szakmabeli családtag, nagy lelkese-
déssel láttam neki a munka elôkészítésé-
nek. A lehetôségeket felmérve több vál-
lalkozót is megkerestünk. Úgy gondoltuk,
hogy szép feladatról van szó, biztosan nagy
lesz az érdeklôdés.

Sajnos a zord körülmények, a víz és vil-
lany hiánya, valamint a megközelítés nehéz-
ségei, nagyban csökkentették a pályázók
számát. Sokan a helyszínt megismerve
azonnal visszaléptek.

Így történt, hogy május környékén Ödön
nagybátyám javaslatára Budai Mihály pol-
gármester úrtól kértem segítséget. Azt kér-
tem, hogy lehetôség szerint helyi vállalko-
zókat ajánljon nekünk.

Az ügymenet ettôl kezdve felgyorsult. A
segítségnek köszönhetôen több mester is
jelentkezett, és június elején megkezdôd-
hetett a felújítás.

A kivitelezés természetesen elképzelhe-
tetlen lett volna a kedves szomszédok segít-
sége nélkül, akik a teljes építési idôre biz-
tosították az építkezés áram- és vízellátását.

A bádogos szerkezetek lebontása után,
mint általában minden bontás esetén, kide-

rült, hogy nagyobb a baj, mint gondoltuk. A
falazott téglából készült kupolaszerkezetek
olymértékben voltak mállottak, hogy ez a
kupola teljes statikai megerôsítését indo-
kolta. Ezután került fel az új fedés, és az
ehhez tartozó vízelvezetô rendszer.

A tetô elkészülte után úgy döntöttünk,
hogy elvégezzük az épület teljes külsô és
belsô felújítását.

Így került sor a belsô vakolatok, a külsô
téglaburkolatok és a tetôpárkány felújításá-
ra. A régi 130 éves ajtó is megújult, és a régi
ajtó díszítéseit részben felhasználva, az ere-
deti pontos mintájára készült el az új bejá-
rati ajtó. Megújultak a fali rácsos ablakok is,
és ezzel együtt a homlokzatok visszanyer-
ték régi szépségüket. 

Végezetül az elhunytak fali kôtáblái ke-
rültek vissza korábbi helyükre. 

A felújítás során végig fontosnak tartot-
tuk, hogy mindent az eredeti állapotnak
pontosan megfelelô módon állítsunk vissza
eredi állapotába.

A levelek idôközben ismét lehullottak, el-
jött az ôsz, amely Tahiban különösen szép.

Ilyenkor mintha kicsit közelebb kerülne
a község lakóihoz az épület, amely egyéb-
ként az erdô magányba burkolódzik. Az
erdô fáinak lombhullatása miatt ugyanis
jobban látszik a környezô utakról. Sokan
rácsodálkoznak ilyenkor az ôszi, téli kirán-
dulók közül is, hogy: „Jé, itt van egy kápol-
na is”!

Igen van... ...és ez az épület most ismét
büszkén mutatja meg magát, ezzel is ápolva
az ott nyugvók emlékét.

Ezúton is köszönet a sok segítségért.
Vigyázzunk rá, óvjuk közösen!

Várhidy András, 
Unger Krisztina (Kelety Lászlóné) unokája

Megújult a tahi Unger család kriptájának
és kápolnájának épülete
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S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

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

Akácoszlop

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

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

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

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

585-171,
06-20-960-4288

TÁJÉKOZTATÓ A SZENTENDREI SZAKORVOSI RENDELÔINTÉZET RENDELÉSI IDÔIRÔL – Központi telefonszám: 501-444

Szakrendelés Orvos neve Helye Telefon Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Belgyógyászat Dr. Tar Erzsébet Kanonok u.1. 117 mellék 7-13 13-19 7-13 13-19 váltva

Dr. Herczeg Zsuzsanna em. 23. 13-19 7-13 13-19 7-13 váltva

Dr. Grósz Andrea em. 25. - 14-19 - - -

Dr. Nádai Mária em. 25. - - 14-19 - -

Kardiológia Kanonok u. 1. 202 mellék 8-14 - 8-14 és 16-19 14-19 8-14

Szemészet Dr.Petrovits Adrienne Kanokok u. 1. 124 mellék 7-13 13-19 7-13 13-19 váltva

Dr. Vitos Anna em. 24. 13-19 7-13 13-19 7-13 váltva

Laboratórium Kanonok u. 1. 112 mellék 7-14 7-14 7-14 7-14 7-14

Sebészet Dr. Nagy István Kanonok u. 1. 144 mellék 7-13 13-19 7-15 15-19 7-13

Dr. Kun László fsz. 13-19 7-13 15-19 7-15 13-19

Röntgen - UH Dr. Várady Sándor Kanonok u. 1. 121 mellék 13-19 13-19 - - -

Dr. Nyitrai Márta fsz. - - 15-18 15-18 -

Dr. Pálos Tibor 7-13 7-13 7-19 7-19 7-19

Fül-orr-gége Dr. Gaál Andrea Kanonok u. 1. 125 mellék 7,30-13 7:30-13,30 12-18 7.30-13 7:30-13,30

Dr. Mészáros Béla fsz. 14,30-17,30 - - 14,30-17,30 -

Hallásvizsgálat - - 10-13 - 15-18

Nôgyógyászat Dr. Dobos György Kanonok u. 1. 114 mellék 8-13 14-19 8-14 13-19 Páros héten 8-13

Dr. Gombos Sándor fsz. - - 14-19 8-13 páratlan hét  8-13

Dr.Koniorczyk Katalin 13-19 7-14 - - -

Dr. Szinnyai Attila - - - - páros héten 7-19

Reumatológia Dr. Kozáry Mária Kanonok u. 1.  fsz. 116 mellék 7-13 13-19 7-13 13-19 váltva

Dr. Mészáros Jolán 13-19 7-13 13-19 7-13 váltva

Fiziotherápia Kanonok u. 1. 128 mellék 7-19 7-19 7-19 7-19 7-19

Gyógytorna Kanonok u. 1. 127 mellék 7-19 7-19 7-19 7-19 7-16

Orthopaedia Dr. Irsai Éva Kanonok u. 1. 129 mellék 13-19 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30

Dr. Végh Géza - - 14-18 - -

Urológia Dr. Kolpaszky Tibor Bükköspart 29. 146 mellék 8-14 12-18 8-14 8-14 8-14

Neurológia Dr. Pázmány Annamária Bükköspart 29. 145 mellék - - - - 8-14

Dr. Müller Éva 8-14 - 8-14 - -

Dr. Sátori Mária - - 16-20 16-20 -

Szájsebészet Dr. Sütô Csaba Bükköspart 36. 311-313 8-14 14-20 8-14 14-20 7-13

Fogorvosi rtg. Bükköspart 36. 311-313 12-18 12-18 7-13 12-18 7-13

Tüdôgondozó I. Dr. Nagy Emilia Bükköspart 36. 310-935 8-14 13-19 Gondozás 8-14 8-14 8-14

Tüdôgondozó II. Dr. Pálinkási Szvetlana Bükköspart 36. 310-935 - 13-19 - - 8-14

Tüdôszûrés Bükköspart 36. 310-935 13-18 8-12 13-18 - -

Bôrgyógyászat Dr. Némethy Pálma Bükköspart 36. 312-027 8-14 8-14 8-14 12-18 7:30-13:30

Mentálhigiénés Kp. Dr. Bujdosó Gyöngy Dunakanyar krt.34. 312-024 13-20 8-15 13-20 8-15 váltva

Pszichiátriai amb. Dr. Borbély László 8-13 - 8-13 - váltva

Dr. Nagy Szilvia - 13-19 - 13-19 -

Terhes szakrend. Dr. Dobos György Kanonok u. 1. 118 mellék - - - 8-12 -

Dr. Gombos Sándor - - 10-14 - -

Dr. Koniorczyk Katalin 8-13 - - - -
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Hirdetési díjak 2007. évben
Apróhirdetés (20 szóig) 2300 Ft
1/16 méretben 2850 Ft
1/8 méretben 4300 Ft
1/4 méretben 8550 Ft
1/2 méretben 17 100 Ft
1 oldalas (A 4-es) 34 100 Ft

Az 1994-ben alakult Civil Parlament 1997-ben
február 1-jét jelölte meg a CIVILEK NAPJÁnak. Az
eseményrôl elsôként 1998-ban emlékeztek meg.
A civilek napja arra hívja fel a figyelmet, hogy ha
nem mûködnek kellô számban civil szervezetek,
akkor az önkormányzatokra sokkal több feladat
és felelôsség hárul. Csak a civilek, a civil szerve-
zetek felelôsségvállalása, társadalmi munkája,
jelenléte teheti jobbá az élet számos területét.

Tulajdonképpen Tahitótfalu szerencsésnek
mondhatja magát, mert majdnem egy tucat civil
szervezet van jelen, és aktívan részt is vesz a
község életében. A civil szervezetek tagjai
duplán kiveszik a részüket a közösségi mun-
kában: egyszer a tagdíj befizetésével, másodszor
pedig a civil szervezet által végzett munkában.
Ahhoz, hogy egy civil szervezet mûködéséhez
pénzhez jusson, akár adományok, akár pályáza-
tok útján, komoly munkát jelent az egyesü-
let/alapítvány hivatalos bírósági bejegyzése,

könyvelô megbízása, pályázatok figyelése,
megírása, és a pályázati pénzzel való elszámolás.
Minden civil szervezet megvívja a maga harcát a
létezésért, legyen az szervezeten belül vagy
kívül.

Ezúton kívánok minden civil szervezetnek
sok kitartást a munkájához, széleskörû elis-
merést és ismertséget. Kellô toleranciát az
összefogáshoz, és persze anyagi hátteret a cél-
jaik megvalósításához!

Sz. J.

Február 1. a civilek napja

„ÉRTELMES ÉLETÉRT”
(Kiemelten Közhasznú ALAPÍTVÁNY)
Székhelye, levélcíme: 1151 Budapest, Gubó u. 8.
Számlaszám: 11713005-20414481
Telefon: 06-20-987-3582, 06-1-271-1018
Adószám: 18000294-1-42

Az „Értelmes Életért” Alapítvány Kurató-
riuma nevében, ez évben is azzal a kéréssel
fordulok Önökhöz, legyenek szívesek tá-
mogatni a középsúlyos értelmi fogyatékos,
vak emberek ügyét.

Bármelyik programunk segítését, SZJA
1%-ának felajánlását az alapítók, a szülôk, a
kuratóriumunk, az alapítvány munkáját tár-
sadalmi munkában végzô emberek és nem
utolsó sorban a halomozottan sérült vak
gyermekek és fiatalok nevében tisztelettel
köszönjük. 

Hornyák Lászlóné ÉÉA elnöke

1 % – az értelmes életért

Az idei évtôl kezdve egyesületünk, a VOX
INSULAE Sziget Hangja Közhasznú Egyesület is
jogosult a civil szervezetek részére felajánlható
SZJA 1%-ára. Az Egyesület elsôdleges célja a ma-
gyar református egyházzene ápolása. Ezt a fela-
datot különbözô módon kívánja ellátni: egyház-
zenei elôadói csoportok támogatása, énekkari
találkozók, képzések és továbbképzések, öku-
menikus mûvészeti-, zenei táborok szervezése,
országhatáron belüli és túli énekkarokkal és
egyesületekkel való kapcsolattartás…

Idén VII. alkalommal szeretnénk megrendez-
ni a Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hetet,
az Esti Zenés Áhitatokkal. Az ádventi vásáron és
a jótékonysági hangversenyeken adományokat
gyûjtünk különbözô célokra: pl.: 2005.-ben a
tahitótfalui református templom javára, 2006-
ban a drávaszögi (Horvátország) magyar gyüle-
kezetek részére, idén a drávaszögi gyermekek
magyarországi táboroztatására. Mindezeken
kívül az egyesület támogatja a Szigeti Ökumeni-
kus Énekkart, mely rendszeresen fellép a külön-
bözô egyházi és községi rendezvényeken. 

18704723-1-13
Kérjük támogassa adója 1%-ának felajánlásával a

VOX INSULAE Sziget Hangja Közhasznú Egye-
sületet a fenti adóazonosítóra hivatkozva! (2021
Tahitótfalu, Hôsök tere 7.)
Köszönettel: Szabó Judit, az egyesület elnöke

1 %-ot a Sziget Hangjának
Egy 32 éves édesanya, Kocsi Barnabásné,

született Csereklye Mariann, Zrínyi u. 46. sz. alatti
lakos, 2 kiskorú gyermek édesanyja gyógyításához
szeretnék segítséget kérni.

Gyógykezelését a TB részben támogatja.
Sajnos a TB által nem támogatott gyógykészít-

mények beszerzése (hazai és külföldi) meghaladja
a család lehetôségeit.

Sokszor bebizonyítottuk már, hogy összefogás-
sal tudunk segíteni a rászorulókon, kérem most is
nyissuk meg szívünket és így a két kiskorú gyer-
meket egy szeretô, gondos édesanya nevelheti fel.

Támogatás a helyi Takarékszövetkezetben nyi-
tott 64700021-40300665 bankszámla számra fizet-
hetô be.

Az eddig nyújtott adományokat köszönjük!
Kérem Istent, hogy kérésem nyitott, segítôkész

szívekre találjon!
Kepler Erzsébet

Segítsünk!
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S v é d m a s s z á z s !
32 éves fiatalember 

10 éves tapasztalattal masszírozást 
vállal, akár házhoz megy.

Méregtelenítés, relaxálás, izomlazítás!

Horváth Dániel: 06-70-453-3028
Csörgô Andrea: 06-70-334-4096

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

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

Épületburkolás

Fürdôszobák, konyhák,

folyosók, erkélyek,

lábazatok burkolása

kerámia, kô, mûkô

anyagokból.

Szabados-Molnár Péter

06 20 9111 834

Családi Napközi létre-

hozásához keresünk

hosszú távra kiadó, jó

állapotú családi házat

Tahitótfaluban, bérleti

szerzôdéssel.

Érdeklôdni: 

06 70/609-5868, 

06 70/624-0863 vagy 

a babec@tvnetwork.hu

e-mail címen.
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,
Budai Mihály, Karácsony János Ádám, Képíró Gábor,
Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán • Megjelenik:
havonta 1500 példányban • Kéziratok leadásának határide-
je minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: min-
den hónap 10-ig.  • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •
CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ – Szentendre,
Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-ig, tel.: 06 40
38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-
ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-100 – TIGÁZ 2 Kft.,
Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax: (47) 361-
892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, rendel:
H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás:
hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-7125 • GYER-
MEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszüneti
napokon 9–13-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.: 312-650 •
GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060,
nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 13–16, kedd,
csüt. 7.30–11, páratlan hét péntek 8–11; adminisztrációs
rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt. 11–12, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, 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 •
MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.part-
mozi.hu, info@partmozi.hu • 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 2., tel.: 503-384
(anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-
300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya),
503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383,
503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380
(jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12,
13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. 17–07 óráig, tel.: (26)387-030 •
ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu,
Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI HIVATAL
– Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig
és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 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 – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P
8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA –
tel.: 385-807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári
fasor 2., ügyf.: hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-
731 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7,40–17-ig, kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.: 7.40–11.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26)
500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796

A középkori diákok védôszentje Szent
Balázs volt. Február 3-án a tanulók jelmeze-
sen énekelve vonultak fel, és adományokat
gyûjtöttek. A Balázs- és Gergely-napi kö-
szöntés néhol biztosított járandósága volt a
kántortanítóknak.

Legendáinak minden mozzanata – de kul-
tusza és a nevéhez fûzôdô szokások is – a
téli ünnepkörrel kapcsolatos ôsi hiedelme-
ket tükröznek. Szent Balázs elsôsorban a to-
rok, a kikiáltók, énekesek védôszentje (ke-
leten a VI., nyugaton a IX. századtól). Erre
utal a halszálkától megmentett gyermek le-
gendája. A gyermekhalandóság okai közt
régen az élenjáró torokgyík (diftéria) ellen
a katolikus és görög vallású anyák Szent
Balázshoz fordultak. Balázs-napkor a temp-
lomba vitték a gyermeket, akinek a torká-
hoz a pap két keresztbe tett, vagy Y alak-
ban hajlított és összekötött gyertyát tartott,
miközben a balázsáldás szavait mormolta.

Ez volt a balázsolás. Ezért szokták a szent
püspököt keresztbe tett gyertyákkal is ábrá-
zolni. A legenda azonban halszálkát említ,
nem betegséget, és ez arra utal, hogy Balázs
már a nagyböjt szentje, a hal ugyanis böjti
étel. Való igaz, hogy a böjt kezdônapjának,
hamvazószerdának legkorábbi idôpontja
Balázs napjára következik.

[Emlékezzünk Szent Balázsról, …] 
(részlet) – magyar népdal 

Emlékezzünk Szent Balázsról,
Hogy ma vagyon napja!
Többször is, hogy megérhessük,
A Jóisten adja!
Adja szent áldását,
Nyújtsa áldomását:
Gyermekektôl távoztassa
Torkuknak fájását!

Sz. J.

Tahitótfalu labdarúgó szakosztálya négy
éve újjáalakult. Ma már a felnôtt és ifjúsági
csapat mellett több korosztály is részt vesz
különbözô bajnokságokon. Az eredménye-
ink is egyre jobbak. Mindez köszönhetô a
lelkes lakossági vezetésnek, a fiúknak és
támogatóinknak.

Most ezzel a kis cikkel szeretném meg-
köszönni az egyik leghûségesebb támoga-
tónk segítségét, aki sportszerelésekkel
nagy odaadással és önzetlenül lát el ben-

nünket rendszeresen. Ez a támogatónk Roz-
gonyi György, a ROSCO Sport tulajdonosa.
Támogatása nemcsak a focicsapat segítésé-
ben merül ki, hanem több nagy községi
rendezvény támogatói között is rendszere-
sen szerepel. Nélküle a 11-es rúgó verseny
sem jött volna létre.

Befejezésül még egyszer köszönöm az
egyesület nevében a támogatást; bízva a
további jó együttmûködésben, kívánok
sikeres munkát és jó egészséget!

Plascsevics János
Tahitótfalu KSK

Február 3. - Balázs napja

Foci – Köszönet

Pufik, véznák, közepesek
Most csak reám figyeljetek.
Kezdôdik a kocsma kupa
Húzd a mezed, gyerünk nosza,
Ha érdekel a profi foci, 
Gyere el, mert jó a buli.
Ronaldinho, Beckham, Totti
Azt se tudják, mi a laszti.
De a kocsmák focistái
Azok bezzeg tudják nyomni.

Március 3 itt van mindjárt,
Csapatoddal rúgd a labdát.
A kupára eddzél sokat,
Emelgessed a korsókat.
Itt a helyed, le ne maradj,
Jövô évig bánhatod azt!!!

Mérkôzés ideje: március 03. 800 óra
Mérkôzés helye: Tornacsarnok

Mindenkit sok szeretettel várnak a szer-
vezôk:

Oláh Csaba, Plascsevics János

2. Kocsma kupa
Ebbel a felfordult, zaklatott világban,

amelyben most élünk, üdítô kivételként hat,
ha olyan emberrel intézhetjük hivatalos ügye-
inket, aki nem a mostanában divattá vált leke-
zelô, olykor megalázó módon, kelletlenül
végzi munkáját.

Pedig akirôl most szólunk, egy egyszerû,
hétköznapi ember, aki nagy tisztességgel,
szakmai hozzáértéssel végzi munkáját, pon-
tosan úgy, ahogyan mindenki másnak is kel-
lene, hiszen ezért jár a fizetés.

Sajnos az efféle magatartás ma egyedi jelen-
ségnek számít. Ezért tartjuk hát fontosnak,
hogy mások is megtudják: él közöttünk valaki,
aki még hisz a lelkiismeretesen, becsületesen
végzett munka erejében, a mások iránt tanúsí-
tott figyelem, megbecsülés létezésében.

Ezért ôszinte szeretettel kívánunk neki sok-
sok örömet munkájában, családjában; szemé-
lyes sikert az életében, nem utolsó sorban jó
egészséget!

Kinek? Mészáros Gyulának, kedves postá-
sunknak.

Számos környékbeli lakos nevében és
egyetértésével: Keresztes Márta, Vöröskô u.

Köszönôlevél 


