
Szent István, elsô nagy királyunk
ünnepén, rá emlékezve idézzük fel or-
szágépítô, egységteremtô, nemzetneve-
lô, törvényalkotó, a hazát védelmezô,
egyházalapító és máig ható nagy nem-
zeti célokat kijelölô tevékenységét.

Élete, munkássága ma is legyen példa
Magyarország minden polgára számára,
hogy az országépítést, a magyarság meg-
tartását eredményesen folytathassuk to-
vább.

Tahitótfalu Önkormányzata a civil szervezetekkel  közösen  
meghívja Önt az

Államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepére

Helyszín: Tahitótfalu, pihenôpark (focipálya mögött)
Idôpont: 2006. augusztus 19-én este 7 órától

Programok: 

– ünnepélyes megnyitó 
– kitüntetések átadása az árvízvédelemben résztvevôknek 

– kulturális programok
– gulyás party

– tûzijáték
– gyermekfoglalkozások, kiállítás

Mindenkit szeretettel várunk!

A tartalomból:

Önkormányzati hírek 2.

Újra élet zengi be az

iskolát 3.

Fiatalok a lovassportban 4.

Halászlé-fôzô verseny 5.

A múlt nyomában... 6.

A hónap régi tárgya 7.

A repülôhíd 7.

Nyár! Nyár! Nyár! 8.

Kalendárium 12.

1 6 7 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Tahitótfaluban is több szennyvíz áteme-
lôben nagy értékû szivattyúk és elektromos
rendszerek üzemelnek. Ezek karbantartása
munkáink fontos részét képezi.

Tapasztalataink alapján az üzemzavarok
több, mint 60%-át nem csatornába való
anyagok okozzák. Ezek közül is elsôsorban
a textil anyagok eltávolításával kell foglal-
koznunk. Ezért felhívjuk T. fogyasztóink
figyelmét arra, hogy a szennyvízelvezetô
rendszereken a nem odavaló anyagok sú-
lyos károsodásokat okoznak. 

Folytatás a 2. oldalon

Közérdekû tájékoztatás
a szennyvízcsatorna

használatáról

Augusztus 20.
Szent István

Ünnepi program
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Folytatás az 1. oldalról
Az üzemzavarok miatt lakóépületeket önt

el a szennyvíz, jelentôs anyagi károkat okoz-
va. Mindenek elôtt a textil anyagokat (és ezek
között is a felmosórongyokat) kérjük szigo-
rúan távol tartani a szennyvízelvezetô rend-
szertôl. Kérjük szíves együttmûködésüket.

DMRV ZRt.
Duna Jobbparti Üzemigazgatóság
Szentendre, Kalászi út 2.
Csatorna hibabejelentés: 500-179

egyéb adat, elérhetôség változatlan.
(Telefon: 387-030)

���

Községünk Településfejlesztési koncep-
ciója és Rendezési terve tartalmazza a
közösségi terek távlati biztosításának szük-
ségességét. Ehhez a lehetôséget a Rende-
zési tervvel kellett megteremteni. Az ön-
kormányzat lehetôsége a kiválasztott terü-
letek majdani megszerzése, aminek jogi
lehetôsége a rendezési tervben rögzített
elôvételi jog bejegyeztetése az érintett
területek ingatlanjaira.

A bejegyzett elôvételi jog a tulajdonost
semmilyen tulajdonosi jogában nem korlá-
tozza, csupán értékesítés esetén az önkor-
mányzat a vevô helyébe léphet. Fontos (és
megnyugtató lehet), hogy „léphet”, tehát
feltételes mód. 

A bejegyzés a tulajdonost nem sürgeti,
az ingatlan használatában, mint már fen-
tebb olvasható, nem gátolja, semmilyen
áldozatvállalást nem ró rá

Az elôvételi jog bejegyzése községünk
közösségének jövôjét, hosszú távú fejlôdé-
sét szolgálja.

A képviselô tesület meghallgatta a helyi
rendôrôrs tájékoztatóját. Ismét kiderült,
hogy szûkös anyagiakkal gazdálkodnak,
ebbôl következôen eszközeik is gyenge
állapotban vannak. Létszám növekedés
nem lesz.

A szabálysértések, bûncselekmények
száma lényegesen nem változik évek óta.

Sokat segíthetne a rendôrség munká-
jában egy civil szervezetként mûködô pol-
gárôrség.
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A végzôs óvodások közül sok gyermek
nem Tahitótfaluban kezdi meg iskolai
tanulmányait. Így az induló létszám
néhány gyerekkel haladja meg a bontási
határt. Átmenetinek tekintve ezen állapo-
tot, a képviselôk a két, kisebb létszámú
tanulócsoport indítása mellett szavaztak.

���

Az iskola tetôtér beépítésére kiírt  pá-
lyázatra elôször nem érkezett érvényes
ajánlat. A második kiírás már értékelhetô
volt, így a solymári székhelyû Trunkné
építôanyag kis- és nagykereskedés nyerte
el a kivitelezési munkát. Ajánlata 13,3 mil-
lió Ft volt.

A Tahi óvoda felújítására, átalakítására
hirdetett pályázatunk sikertelennek bizo-
nyult. Egyrészt a kiviteli költségek 23 mil-
lió Ft-ot meghaladó nagysága a tervezôi
költségbecslést lényegesen meghaladta,
másrészt a vállalási idô szintén meghaladta
a tervezetett és a nyári szünetben ren-
delkezésre állót.

���

Átadásra került, mint már elôzô szá-
munkban jeleztük, az új orvosi ügyelet
Tahi, Visegrádi út 12. sz. alatt. Minden

Közérdekû tájékoztatás
a szennyvízcsatorna

használatáról

Önkormányzati hírek

Településfejlesztés

Az MMCM PROJEKT 2007 célja, hogy
közvetlen és személyes kapcsolatfelvétel
lehetôségéhez, kapcsolati tôkéhez juttassa
a magyar kisvállalkozásokat, ôstermelôket!

A gyakorlati megvalósítás érdekében:

– 1 millió példányban elkészítjük és 2007
januártól hozzáférhetôvé tesszük a „Ma-
gyar-magyar szakmai cégmutatót.”

- + 100 000 példányban angol nyelven is
elkészítjük a „Magyar-magyar szakmai
cégmutatót” és az Unió valamennyi pol-
gármesterének megküldjük azzal a kérés-
sel, hogy a helyi médiában tegyék közzé
a megadásra kerülô webcímet.
Mindazok, akik részt vesznek az MMCM

2007 PROJEKT-ben, láthatóvá és anyanyelvi
szinten megismerhetôvé válnak az UNIÓ
350 MILLIÓ polgára számára.

„Ha a világ nem ismerhet meg, a világ
számára nem létezel!
Ha megismernek, a gondolat, majd gondo-
latot szül;
A tett, tettet; az üzlet, üzletet; a kapcsolati
tôke, pedig profitot!”

(Kozenkay Jenô)

Elérhetôség: 
Jamniczky Norbert (06-70-269-8957)

Ôstermelôk, magyar kis- és középvállalkozók figyelem!

Ebben az évben eddig született 10 fiú, 12
leány, összesen 22 gyermek.

Eddig 12 pár kötött házasságot.

Az elmúlt idôszak halottai:
Kálmán István, 84 éves, Rákóczi út 6.
Zubor István, 40 éves, Klapka u. 7.
Tóth György, 82 éves, Arany J. u. 15.
Kiss István, 44 éves, Kisköz 5.

Anyakönyvi hírek

TAHITÓTFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS
ZENEISKOLA

és a TEGYÜNK EGYÜTT
TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY

HAGYOMÁNYÖRZÔ KÖRE

szeretettel meghívja Önt és kedves
családját

ZSÁMBOKI KÁROLYNÉ, FÜLÖP VILMA
(1913-1988)

2006. augusztus 30-án, 18 órakor
kezdôdô ünnepélyes emlékkiállításának

megnyitójára.

Köszöntôt mond Gillich Péterné iskola-
igazgatónô.

A kiállítás megtekinthetô: 
2006. augusztus 30-tól 2006. szeptember

8-ig, mindennap 13–18 óráig 
(szombat és vasárnap kivételével) 

a Pollack Mihály Általános és
Zeneiskolában

(2021 Tahitótfalu, Kossuth L. utca 26.)

Meghívó

Tahitotfalu_2006_8.qxd  1904.01.01  0:23  Page 2    (Black plate)
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Nagy örömmel hallottuk, hogy iskolá-
jukban a szolnoki Fôiskola akkreditált fel-
sôfokú szakmenedzseri képzése folyik, és
az  elsô évfolyam már sikeresen le is tette
vizsgáit.

Mondana a képzésrôl néhány fontos
információt?

– Szentendre közelében egyre több be-
vásárlóközpont, logisztikai és kereskedelmi
cég telepedett meg. Az új híd megépítésé-
vel egy egész városnegyed jön majd létre
Békásmegyer és Budakalász között, irodák,
szabadidô központok nyílnak szakképzett
munkaerôt igényelve. Ez a sürgetô igény
indított minket arra, hogy kétéves, felsô-
fokú kereskedelem-marketing szakmene-
dzseri képzést kínáljunk érettségizett diá-
kok számára, nappali tagozaton. A képzés
felsôfokú oklevéllel zárul, illetve a diákok
tanulmányi idô és kreditpontok beszámítá-
sával folytathatják tanulmányaikat a Szol-
noki Fôiskolán.

Mekkora anyagi megterhelést jelent ez a
beiratkozóknak?

– A két éves képzés nappali tagozaton fo-
lyik, ami a hallgatók számára tanulói státuszt
biztosít, tehát a szülôknek jár a családi
pótlék, és minden tanulót megillet ugyanaz
a kedvezmény, mint a középiskolásokat. A
képzés ingyenes költségtérítés, tandíj nincs.

Sok fôiskolát végzett fiatal nem talál
munkát. Nem fél attól, hogy az itt végzet-
tek is a munkanélküliek táborát fogják
gyarapítani?

– Egyáltalán nem. Szemben a fôiskolák-
kal, melyek többnyire elmélet centrikusak,
mi az elmélettel egyenlô fontossággal ok-
tatjuk a gyakorlati ismereteket is. Ennek
érdekében a hallgatók a második félév után
hat hét gyakorlati képzésben vesznek részt,
melynek helyét az iskola biztosítja. Elhelyez-
kedésüket szerzôdésekkel is segítjük.

Hol találnak a gyakorlathoz munkahe-
lyeket?

– Természetesen elsôsorban a környéken,
de a diákoknak lehetôségük van külföldi
munkavállalásra is. Iskolánk évek óta sike-
resen szerepel az EU Leonardo Mobilitás
pályázatain, mellyel német, olasz és finn
munkahelyekre juthatnak ki a hallgatók.
Jelenleg 12 „gyerekünk” dolgozik Walesben.

A szeptemberben induló tanévre lehet-e
még jelentkezni?

– Igen. Augusztus 28-án lesz a pótbe-
iratkozás, még néhány jelentkezôt tudunk
fogadni.

Akinek felkeltettük a kíváncsiságát, ho-
gyan tudhat meg többet is?

– Szerdai napokon ügyelet mûködik az
iskolában. Ekkor személyesen (Szentendre,
Római sánc köz 1.) vagy telefonon (26) 311-
254 lehet érdeklôdni. Egyéb idôpontokban,
pedig az iskola honlapjáról (www.pet-
zeltj.hu) vagy e-mailben (info@petzeltj.hu)
lehet informálódni.

F. É.

Felsôfokú képzés Szentendrén
Interjú  Ducza Istvánnéval, a Petzelt igazgatójával

Ismét elérkezett augusztus, közeleg az új
tanév kezdete. Bár most, a kánikula nap-
jaiban a szeptember távolinak tûnik néhány,
a tanévkezdéssel kapcsolatos információt
szeretnék a tisztelt szülôkkel ismertetni:

– A javítóvizsgákat 2006. augusztus 28-án 9
órától tartjuk.

– A tankönyvek megvásárlására csak au-
gusztus 29-én 8 órától 14 óráig és augusz-
tus 30-án 14 órától 18 óráig a Kossuth
Lajos utcai épületben van lehetôség.

A törvény értelmében
– a tartósan beteg gyermeket
– a sajátos nevelési igényû gyermeket (szak-

értôi vélemény szükséges!)
– a három- vagy többgyermekes családban

élô gyermeket
– az egyedülálló szülô által nevelt gyer-

meket
– a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményben részesülô gyermeket az ingye-
nes tankönyvhöz való jutás lehetôsége
illeti meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre való jogosultságot a települési ön-
kormányzat jegyzôje állapítja meg, és arról
hatósági bizonyítványt állít ki. Ezzel a ható-
sági igazolással lehet igénybe venni a tan-
könyvellátáshoz kapcsolódó szolgáltatáso-
kat is.

– Iskolánk tanévnyitó ünnepélyét 2006.
augusztus 31-én 18 órai kezdettel az isko-
la központi épületében tartjuk.

– Az elsô tanítási nap szeptember 1., pén-
tek.

Kérjük, hogy azok a szülôk,akik gyerme-
kük számára étkezést és/vagy napköziott-
honi ellátást igényelnek, jelezzék augusztus
15-tôl az iskola titkárságán.

A 2006/2007-es tanévben 28 kisgyermek
kezdi meg iskolás életét a Pollack Mihály
Általános és Zeneiskolában. 

Bálint Nick Diamond
Balogh Dorottya
Bor Kata Julianna
Boros Richárd
Dombai Bence
Fazakas Noémi
Gille József
Heves Adrienn
Horváth Máté
Kántor Bence
Kocskovszki Viktória
Kovács Egon
Kubanek Attila
Ladányi Gellért
Mirk Klementina
Németh Dóra
Sinka Barbara
Somodi László
Szabó Márton
Szénási Dóra
Szendrei Dóra Krisztina
Szondi Réka
Takács Cintia Maja
Vaczó Gábor
Vaczó Zsuzsanna

Vágási Alexandra
Vogel Dávid Rokkó
Zubor Luca Sára

Tanítóik:

Ormándi Jánosné
Balogh Zsolt

Fogadjátok szeretettel Szalai Borbála Nek-
tek szóló gondolatait:

„Sok újdonsült
kisdiáknak
kitárul egy új világ:
titokzatos
Betûország
ma nyitja meg kapuját.
Csodálatos
ez az ország,
gazdagsága rengeteg:
minden betû
kincset érô
titkokat is rejteget.
S aki egyszer
megismeri
mind a betûk titkait –
magáénak
tekintheti
Betûország kincseit.”

Minden új és régi diákunknak valamint
kollégáimnak az új tanévben jó egészséget,
kitartást, jó munkát és ezek eredményeként
sok sikert kívánok:

Gillich Péterné
igazgatónô

Újra élet zengi be az iskolát…



Mint minden más sportban, így a lovas-
sportokban is fontos helyet kap az után-
pótlás nevelés. Évrôl évre sok fiatal kezdô
versenyzô tûnik fel jó képességekkel, vala-
mint kitûnô lovakkal minden egyes szak-
ágban.

Mindez nagyon örvendetes és általában
mindig annak a követkeménye, hogy az
elôdök sikerei ösztönzôleg hatnak a fiata-
lokra. Nincsen ez máskép a fogatsportban
sem. A 2006-os évben rengeteg új fiatal
versenyzô tûnt fel és van köztük kettô,
akiknek szoros kötôdése van Tahitótfalu-
hoz.

Az egyikük Magyar Koppány, aki ugyan
a Kisoroszi Sportkör színeiben versenyez,
gyökerei részint községünkhöz kötik. A
másik fiatalember Gubacsi Gergô, aki vi-
szont helyi lakosként a Tahitótfalui Lovas
Sport Egylet színeiben kezdte meg ver-
senyzôi pályafutását.

Mindketten középiskolai tanulók és
emellett minden idejüket a lovakkal töltik.

A fogahajtás egy csapatsport, így az
eredményes versenyzésben hajtó és a
lovak mellett nagy szerepe van a segédhaj-
tóknak, családtagoknak, támogatóknak is.
Magya Koppány a póni kategóriában
versenyez hucul fajtájú kettes fogatával,
segédhajtóként bátyja Zsombor segíti
munkáját.

Az országos bajnoki fordulókon szép
sikereket érnek el.

Gubacsi Gergô lipicai félvér fajtájú
kettes fogatával régiós versenyeken áll
rajthoz.

Az elsô versenye júniusban a dél-dunán-
túli kis településen Gerjeben volt. Gyö-
nyörû helyszínen, színvonalas körül-
mények között megrendezett verseny
volt, aminek a szépségét csak a mindvégig
szakadó esô befolyásolta. Szegény lovak-

nak szó szerint bokáig érô sárban kellett
húzniuk a nehéz kocsikat. A rossz idô
ellenére 28 kettes fogat állt rajthoz.

A szombati maratonhajtásban Gergô
fiatal lovaival a nehéz pályán nyolcadik-
ként végzett. Díjhajtásban a 21., míg
akadályhajtásban a 7. helyet szerezte meg,
így összetettben a 11. helyen végzett elsô
versenyén. A következô helyszín Zomba
volt július elején ugyancsak dél-dunántúli
régióban. A versenyhelyszín az elôzôhöz
hasonlóan gyönyörû, a falu közepén egy
nagy parkban volt kialakítva. Az idôjárás
itt már igazi nyári kánikula volt, ez nehe-
zítette a lovak dolgát. A rendezôk minden-
bôl jelesre vizsgáztak, a legkisebb részle-
tekig mindenre ügyeltek.

Rekord számú nevezés volt 32 kettes
mellett 2 egyes is rajthoz állt. A díjhajtás-
ban a 7. helyet sikerült megszerezni. Utá-
na a nehéz maratonon a 20. hely jött
össze, amikor a nagy meleg kicsit vissza-
vette a lovak teljesítményét. Akadályhaj-
tásban nemzetközi szintû pálya volt építve
szûk alapidôvel, itt a 20. hely sikerült így
összetettben a 15. helyen zárták a ver-
senyt. Gergô segítôje és segédhajtója
Gubacsi József, aki egyben az unokaöccse.
Az idén még lesz folytatása a sorozatnak
több versennyel.

További versenyeikhez sok sikert kívá-
nunk!

TLSE, Fábián Csaba
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Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Fiatalok a lovassportokban

2006. július 10–16. között, immár 6. alka-
lommal került megrendezésre a Sziget Hang-
ja Ökumenikus Mûvészeti Hét. Az idei szer-
vezés során is igyekeztünk megôrizni jel-
legzetességeit: a Szentendrei-sziget települé-
seit – és azok lakóit – minél inkább bevonni
ebbe a rendezvénysorozatba. Mind a helyszí-
nek (Tahitótfalu református templom, Szi-
getmonostor római katolikus plébánia, Pócs-
megyer református templom) megválasztá-
sánál, mind az esti zenés áhítatok sokszínû-
ségével próbáltunk széleskörû érdeklôdést
kelteni: Tolnai Miklós és Zákányi Bálint ze-

nés irodalmi estje, az Ungaresca Consort
régizenei koncertje és reneszánsz táncháza
Mocskonyiné Nagy Emese tánctanításával,
Rostetter Szilveszter és Zákányi Bálint verses
orgonahangversenye és a Sziget Hangja
Ökumenikus Kórus hangversenye. Külön
köszönet azonban a lelkészeknek, szerzete-
seknek (Fekete Ágnes ref. lelkész, a Magyar
Rádió református adásának vezetôje, Bozsó
Júlia testvér a Szív Lelkiségi Központból,
Tahiból, Szénási László Tahitótfalu ref. lel-
kipásztora, Zákányi Bálint ref. lelkész, zene-
tanár), akik igehirdetésükkel, bizonyság-

tételükkel megalapozták az estek áhítatát.
Az idei Mûvészeti Hét kicsit rövidebb is,

meg kicsit hosszabb is lett, mint szokott,
hiszen a zárókoncertet a csütörtök esti áhí-
taton tartottuk, ám a kórus másnap útra kelt
Horvátországba, a Drávaszögbe, hogy vállalt
küldetését teljesítse, és csak hétfôn jött
haza. Mint az köztudott, a tábor szervezôje,
a VOX INSULAE Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület 2004. decembere óta gyûjtött ado-
mányokat a drávaszögi magyar református
gyülekezetek javára. A 2004. decemberi ta-
hitótfalui ádventi vásáron, a 2005. júliusban

VI. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét
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megrendezett V. Sziget Hangja Ökumenikus
Mûvészeti Hét esti áhítatain, a 2005. decem-
beri tahitótfalui ádventi vásáron, a 2006.
januári ökumenikus imahéten Pócsmegye-
ren és a most lezajlott VI. Sziget Hangja Öku-
menikus Mûvészeti Hét esti áhítatain össze-
gyûlt 250 000 Ft adományt 2006. július 16-
án Laskón, a vasárnap délelôtti istentisztele-
ten, ünnepélyes keretek között adtuk át
Csáti Szabó Lajos esperesnek, a Horvátorszá-
gi Református Kálvini Keresztyén Egyház
képviselôjének.

A Szigeti Ökumenikus Kórus legfôbb fela-

data (az adományok célba juttatása mellett)
azonban a zenés szolgálat volt. A megtanult
és a Mûvészeti Héten elmélyített 12 kórus-
mûvet, melyek közel 40 percet töltöttek ki,
mind a három vendéglátó gyülekezetben el-
énekeltük, és ekkor adtuk át az itthonról vitt
ajándéktárgyakat is.

Nagy szeretettel vártak és fogadtak min-
ket. Útravalóul egy-egy énekeskönyvet, igés
kártyákat, és az ottani magyar nyelvû hetilap
egypár példányát küldték a tahitótfalui,
pócsmegyeri és szigetmonostori gyülekeze-
teknek, jelképes ajándék gyanánt. Itt szeret-

ném megköszönni mindazon személyek,
gyülekezetek támogatását, akik tárgybeli-,
ill. pénzadományukkal hozzájárultak ehhez
a misszióhoz.

Jövôre is mindenkit szeretettel várunk a
VII. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti
Hét rendezvényein. Terveink szerint szeret-
nénk ezt a drávaszögi kapcsolatot tovább
ápolni, ill. hasonlót kialakítani felvidéki
magyar gyülekezetekkel is. 

Szabó Judit
VOX INSULAE Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület elnöke

Amikor megalakultunk, mint a Tahitótfalui
Tömegsport és Szabadidô Egyesület (2005.
február), elhatároztuk, hogy olyan rendez-
vényt találunk ki, amelyen nemcsak a tagok,
hanem a falu lakói is jól érezhetik magukat.
Úgy gondoltuk, hogy egy évente megrende-
zett halászlé-fôzô verseny ilyen összejövetel
lehetne. 2005-ben sajnos az idôjárás közbe-
szólt, és nem mindenki jött el a jelentkezôk
közül (nagyon jól sikerült így is), de idén
2006. július 8-án, szombaton az égiek ke-
gyeikbe fogadtak minket.

A versenyre több mint 30 csapat nevezett
be, melyek között 80 db halat osztottunk ki az
egyesület felajánlásaként, és a fôzéshez bizto-
sítottuk a tûzifát is.

A csapatok közül voltak, akik már 8 órakor
kitelepedtek a „Frida ház” alatti füves Duna
partra, ahova a versenyt hirdettük.

Szerencsénkre jó nagy ez a terület, és a szép
számmal megjelenô csapatok kényelmesen
elfértek.

Maga a verseny 11 órakor kezdôdött és a
halak kiosztása után mindenki nekiállt a finom
étel elkészítésének. 15 óráig volt a verseny-
zôknek idejük a fôzéshez, mert ekkorra kellett
a sorszámozott tányérokat a zsûri asztalához
vinni. Mindenki feszülten várta az eredményt,
mely az 5 fôs, pártatlan zsûri nagyon szakszerû
pontozásából alakult ki.

A versenyben az elsô három helyezett lett
díjazva, és idén volt egy különdíj is, melyet a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány aján-
lotta fel.

Függetlenül a helyezésektôl a zsûri egyön-
tetû véleménye szerint mindenki nagyon jó
halászlét fôzött, és ami a legfontosabb, jól
érezte magát.

Ezúton is szeretném megköszönni a zsûri
tagok közremûködését, a versenyzôk részvé-
telét és azoknak a tagoknak a segítségét, akik
a rendezvény szervezésében, elôkészületé-
ben, illetve lebonyolításában részt vettek.

Reméljük, hogy a jövô évi versenyen még
többen veszünk részt, kicsik-nagyok, fiatalok
és idôsebbek egyaránt.

Heincz Lászlóné, T. T. SZ. E. elnök

Halászlé-fôzô verseny, 
2006. július 8.
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Csizmadi kocsma

Az egykor bálairól híres kocsma történe-
tét Balogh Gézáné és Hosszú Béláné me-
sélte el nekünk. Hosszú Bélánét nem kell
bemutatnunk az olvasóknak, elsôk között
írtuk meg életérôl és községünkrôl való
visszaemlékezéseit. Balogh Gézánénak,
Csizmadi Piroskának dédapja volt a kocs-
mát alapító Csizmadi János, majd szülei,
Csimadi János és Németh Eszter 1923-tól
évtizedekig vezették a kocsmát.

A dédapa az alapítás elôtt egy telekként
vásárolta meg a kocsma és a mellette levô
családi ház területét. A telek jobb oldalára
építette fel a kocsmát, a bal oldalára a csa-
ládi ház került. Átgondolt döntés volt a
hely kiválasztása, hiszen abban az idôben
a kocsma elôtt vezetett az út a hajóállo-
másra (a mai Kossuth utca). Ebben az
utcában volt még a posta, a községháza
valamint a gyógyszertár. Tehát forgalmas
utcának számított, ami az üzlet alapításá-
nál fontos szempont volt. A kocsma ala-
pítójának fia az I. Világháborúban meg-
halt. Az árván maradt fiúnak anyósa, Né-
meth Sándorné 1923-ban „járta ki” az
Iparengedélyt. Az engedélyt Piroska néni
a mai napig ôrzi.

A kocsma épülete a söntést, a táncter-
met, a kártyázót, a pincét, a kuglipályát és
egy szobát foglalt magába. A szobában lak-
tak a tulajdonosok. A kocsma mûködésé-
hez nélkülözhetetlen jégverem az Alsó-
szérûkben volt. Minden télen feltöltötték
a vermet annyi jéggel, amennyi a meleg
hónapokra az italok hûtését biztosította.
Piroska néni gumihengerrel díszített
falakra emlékezett. Hosszú néni azzal pon-
tosította a kocsma falainak kifestését,
hogy annak idején a festô nagy sablonokat
használt a minta festéséhez, a hengert
akkor még nem alkalmazták. Az egyik falra
In vino veritas (Borban az igazság) felírat

volt felfestve, az írást kulacs és szôlô
motívum gazdagította. A fából készült be-
rendezés származásáról nem tudott infor-
mációt nyújtani Piroska néni.

Az áru beszerzését több helyrôl biztosí-
tották. A sört „Sörös” Dudás Istvántól vásá-
rolták. Dudás István nem gyártotta a sört,
ô Pestrôl hozatta a kedvelt italt. A válasz-
tékot bôvítette a ma már ritkán forgalma-
zott barna sör is. A megrendelt italokat
Pestrôl hajóval szállították, Dudás István
Kovács Béla fuvarossal vitette házhoz.
Késôbb a faluba teherautóval szállították a
habzó italt. Árultak hordós és üveges ki-
szerelésben is. Piroska néni elmesélte,
hogy annak idején a jó sör habjára a pen-
gôt rá lehetett tenni, megtartotta az érmét.
A szódát szintén Dudáséktól hozatták. A
másik szódás Fridrik István volt, aki a
Szoroskában, ma Hársfa utcában gyártott
szódát. Borból árultak fehéret és vöröset
is. Piri néni édesapja Gyöngyösre és Solt-
vadkertre járt bort vásárolni. Lovas kocsi-
val hozták el a megvett bort, helyi fuvarost
fogadtak fel a szállításra. Hosszú néni hoz-
zátette, hogy egy szekérre 2-3 hordó, kb.:
8-10 hektó bor fért fel. A vásárlásnál a
vevô zsebében mindig volt megpucolt
dió, a bor kóstolása közben ezt ették. A
dió a borok ízének megkülönböztetésé-
ben segített. Juliska néni nagyszüleié volt
Tahiban a Liptai néven ismert kocsma, így
a bor beszerzésérôl és szállításáról pontos
ismeretei vannak. Rövid italokat és a ször-
pöket a pesti Gschwindt gyárból hozták. A
poharak különösen bálok idején nagyon
„fogytak”, Piroska néni édesapja elunva a
dolgot, a poharakba bevésette: „Csizma-
ditól loptam”. A kocsma ételeket is árult,
Gágel hentes Vácról hozta hetente a kol-
bászt, virslit, szafaládét, a kiflit, a zsömlét
Vaczó és Mikola pék szállította.

A kocsmai áru beszerzése az édesapa
feladata volt, Piroska néni édesanyja az
üzletet vezette. Hétvégeken Németh Sán-
dor és T. Csereklye József pincérkedett.
Szecsei Lajosné vasalt és takarított, Bábi
szüle súrolta a deszkapadlózatot. A helyi
zenészek, Zimányi, Kardos, Csorba Géza,
Sisa biztosította esténként a zenét. A kocs-
mának nem volt kötött nyitvatartási ideje,
hajnaltól, amíg vendég volt, kiszolgálták a
betérôket.

A bálokról részletesen nem írunk, errôl
már az elôzô írásokban beszámoltunk.
Talán még azt nem írtuk meg, hogy
belépôjegy helyett kis nemzetiszínû sza-
lagot kellett viselniük a bálozóknak.

Batyus bálokat tartottak az iparosok és a
helyi értelmiségiek. Azért volt az elneve-
zés batyus bál, mert a résztvevôk maguk
hozták az ennivalót, az italt a kocsma biz-

tosította. A kocsmában az iparosok szí-
nielôadásokat tartottak. A gyimesi vadvirá-
gokat, a Falu rosszát és a kor népszerû két
figuráját Zorót és Hurut is megjelenítet-
ték. A táncteremben rendszeresen fellép-
tek cirkuszosok is, nagy siker volt, amikor
a Gilice becenevû embert koporsóba fek-
tetve hipnotizálták.

A front közeledtekor a család Pestre me-
nekült, a kocsma bezárt. A család ebben az
idôben veszítette el Luca nevû leánygyer-
mekét. 1945 februárjában térhetnek vissza,
az utat gyalog tették meg.

1948-ban nyitott ki újra a kocsma. Már
nem Piroska néni édesapja nyitotta meg az
üzletet, rövid ideig édesapja testvére,
Oswaldné vezette a kocsmát. Hosszú néni
megemlítette, hogy a híd újjáépítését
vezetô Majorosi Gyula miniszteri tanácsos
családjának ebben az idôben rendszeresen
fôztek a kocsmában Azt nem tudta meg-
mondani, hogy meleg étel felszolgálásával
bôvült-e a kocsma kínálata mások számára
is. A kocsmát nem államosították, de a
Szövetkezetnek kellett átadni, amiért havi
50 Ft-ot kapott a család. A Szövetkezeti idô
alatt többen is vezették a kocsmát Szeke-
res, Klinkó, Szabó és folytathatnánk még a
neveket. A szövetkezeti 40 év alatt az épü-
let nem sokat változott, lényegében meg-
tartotta eredeti állapotát. 1992-ben mon-
dott le a Szövetkezet a bérlésrôl, azóta
Piroska néni menye vezeti az üzletet.

Piroska néni 1948-ban ment férjhez H.
Surján István kocsmároshoz. Férje egykor
a leventezenekar trombitása volt. Házassá-
gukból két gyermek született. Férje 1972-
ben elhunyt. 1976-ban ismét férjhez ment
háziasszonyunk, második férje, Balogh Gé-
za ácsként dolgozott.

Piroska néni kívánsága: „Családjának,
unokáinak és a következô generációnak
ne keljen átélni a háborút.”

Köszönjük a beszélgetést.
A beszélgetés részleteit megtudhatja az

érdeklôdô az interjú filmes változatából. A
vetítés a Népházban 2006. augusztus 12-
én 18 órakor kezdôdik.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és most
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A híd 1914-es megépülése elôtt Tahi és
Tótfalu között a közlekedést rév biztosította.

Ennek utolsó, legfejlettebb változata a
„Repülôhíd” volt. A névadásnak nem találtam
magyarázatát, de látva a róla készített fotókat,
valóban bonyolult szerkezet lehetett a koráb-
bi dereglyékhez képest. Mûködésérôl már
többet megtudhatunk Gráfik Imre néprajzku-
tató, múzeológus 1971-ben megjelent köny-
vébôl, melynek címe: Szállítás és közlekedés
Szentendre szigeten. A továbbiakban olvas-
suk Gráfi Imre leírását:

A Duna ágak méretei nem tették lehe-
tôvé, hogy a sziget lakossága, saját ere-
jébôl szilárd szerkezetû hidat építsen, ill.
építtessen. Átmeneti megoldást jelentett
az 1880-ban Tahi és Tótfalu között ( a
sziget egyik legforgalmasabb és központi
fekvésû átkelôhelyén) megjelenô repülô-
híd. Tahi-Tótfalu község csináltatta Apa-
tinban.

Amikor elkészült gôzhajóval vontatták
fel a helyére. Az egész szerkezet a Duna
közepén levert cölöphöz és vasmacská-
hoz volt rögzítve vaslánccal, melyet hét
közbeiktatott hordó tartott a víz szinén.
A repülôhíd tulajdonképpen két egymás-
hoz erôsített, teherszállításra alkalmassá
tett, legerendázott és  lepadlózott dereg-
lyébôl állt, melyek végén timony (kor-
mány) volt. Magas állványon elhelyezett
csigaszerkezeten át drótkötél vezetett a
rögzítési ponthoz. A kormányok, vala-
mint a csigán szabályozható kötél segít-
ségével a repülôhidat a vízfolyással szö-
get bezáró helyzetbe lehetett hozni, s így

az egész szerkezet úgy állt be, hogy a víz
sodrása mozgásba tudta hozni. A moz-
gató erô tehát az áramlat volt, mely ere-
jével és a megfelelôen beállított kor-
mányra gyakorolt hatásával a replôhi-
dat ingához hasonló mozgásba hozta, s
a megfelelô parthoz tolta. A repülôhíd
nem tartozott a legbiztonságosabb átke-
lô eszközök közé. Meglehetôsen imboly-
gó, s a szél hatására kiszámíthatatlanul

mozgó szerkezet volt. Több esetben elô-
fordult, hogy emberek és állatok a repü-
lôhídról a Dunába zuhantak. Ha a par-
ton elengedték a láncot, a víz sodrásától
azonnal mozgásba jött. Elônye a komp-
közlekedéssel szemben többféle. A repülô-
hidat nem kellett evezôvel hajtani. Keze-
léséhez egy ember is elég volt. Rövidebb
idô alatt tette meg az utat és rögzítettsé-
génél fogva mindig a két part megadott
helyén kötött ki. Legfôbb elônye mégis az
volt, hogy igen nagy mennyiségû terhet
lehetett vele egyik partról a másikra szál-
lítani. Az efféle szerkezetek alkalmazása
különösen a gyorsáramú keskeny folyó-
kon volt célszerû és eredményes.

A szentendrei Duna-ág megfelelt e kö-
vetelményeknek.

Budai Mihály

A hónap régi tárgya

A Repülôhíd

Tisztelt Halgatóság!
...Képzeljük el, hogy a hajó állomásról in-

dulunk. Hajó állomásunk kôfalával, szürke
vaskorlátjával, két soros gömbakác látványá-
val igen kellemes benyomást tesz az érkezôre.
Bizony aki a mostani kikötôt és kiépített rak-
partot látja, nem is hiszi, milyen csunya,
gidres-gödrös elhanyagolt hely volt ez még
18.. ban, amikor az elsô gôzhajó járat megin-
dult a Kisdunán. Akkor még a cs. és kir.
Dunagôzhajó társaság járatta kényelmetlen és
célszerûtlen hajóit. De milyen nagy csoda volt
az dédapáink idején s milyen áldást hozott ez
a ma már kiöregedni kezdô jármû a községre.
Elôször csak úgy bakok voltak berakva a víz-
be, az arra rakott deszkákon kellett ovatosan
ki-be járni a hajóba. Csak 18.. ban vette át a
M.F.T.R a kisdunai hajózást, akkor épült a
mostani kikötô. A mai váróterem helyén nagy

földhányás volt, amit tréfásan Jankó-partnak
hívtak. Ezt a hegyet jégtörônek hordták oda
valamikor az ôsök. Ennek az árnyékába telel-
tek azelôtt a hajómalmok. A Jankó partot csak
most nemrég, már a háború után bontották
szét s szélesítették ki vele a rakpartot.

Autónk az Alsó utcába fordul be. Ott
találjuk mindjárt a községházát. A községház
mai formájában 1890 ben épült, hanem, hogy
maga a telek mióta van a község birtokában,
hogyan, kitôl, mikor szerezte a község, - nem
lehet megállapítani. Az 1800-as évek elején
jegyzôkönyveink már a községházáról beszél-
nek, az 1700 as években azonban még nem
volt a községnek hivatalos helyisége. A bíró
háza volt a községháza. Az akkori bíróné ass-
zonynak bizonyára nem nagy gyönyörûségé-
re, bíró uram lakásán osztogatták az igazsá-
got, ott tartották a gyûléseket, törvényke-
zéseket. Amint megválasztották az érdemes
öregek közül valamelyiket, kitették a háza elé
a derest, a megtorló hatalom félelmes jel-
képét, arról aztán mindenki tudta, hogy a

hatóság székhelye.
Pár házzal beljebb a másik oldalon a Loson-

czi–ház. Ez a hatalmas, erôs épület valaha a
földesúri, a királyi kincstáré volt.

(folytatjuk)
Az írás közreadásnál a kézirat eredeti for-

máját és helyesírását követjük.
Továbbra is várjuk az olvasók segítségét,

hogy a tulajdonukban levô régi írások egészét
vagy részleteit községünk lapjában leközöl-
hessük. Az eredeti írásokat a tulajdonosnak
visszaszolgáltatjuk.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Tótfalui körkép
Kontra Imre jegyzô írása.

Köszönjük Török Andrásnak, hogy édes-
anyja, Nagyházú Klára hagyatékából a Faluház
javára ruhákat, asztalterítôket, párnahuza-
tokat, stb adományozott.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány, Hagyományôrzô Kör

Köszönet
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasz-
nú Alapítvány már harmadik éve nyáron, vár-
ta és várja is a gyerekeket a Sport és Pihenô-
parkban ingyenes programjain, hogy szabad-
idejüket hasznossan tötsék el.

A szervezôk  szeretnék, ha minden gyerek
megtalálná örömét és életkori sajátosságait
figyelembevéve lehetôséget kapjon az önkife-
jezésre, a kreatívitásra az önértékelésre és
képességeinek kiteljesítésére. Céljuk, hogy a
gyermekeket hozzásegítsék ahhoz, hogy le-
gyenek harmóniában önmagukkal, a család-
jukkal, a társadalommal és a minket körül-
vevô természettel, tudjanak örülni egymás-
nak az együtt töltött idôben és ha felnônek
szép és követendô emlék legyen számukra.

A szépszámú gyerekseregnek (közel 60 fô)
juliusban gazdag programban volt része! 

A Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet, a ZAB-
LAKERT csodálatos csapata, az IJÁSZ S.E. fer-
geteges héttel indította a pihenôparki tábort.

A kétéves kisgyerektôl a nagymamákig
szájtátva hallgatták és nézték a lovakkal kap-
csolatos tudnivalókat, lovagoltak, kocsikáztak
és csodálták a bemutatókat. Az Íjászat rejtel-
mei egyre több érdeklôdôt vonz, kipróbálhat-
ták milyen az ijjal lôni, Gaál Sándor és

Fábiánné Ildikó nagy türelemmel magyarázott
és oktatott, hogy az érdelkôdést csillapítsák. 

A Szentendrei Rendôrkapitányság Közleke-
désrendészeti Osztálya kerékpáros KRESZ
Oktatást és vetélkedôt tartott, nyeremények-
kel a nagyszámú érdeklôdô seregnek.

Mint minden évben most is, Czövekné
Török Lidia agyagozott gyermekeinkkel és a
sok kis remekmûveket a parkbulin bemu-
tatjuk!

Aladics Antal által vezetett foglalkozás a
kreativ festés, szobrászat, batikolás, testfetés,
ezévben új elemekkel bôvült, ami az eddigi
nagy gyereklétszámot tovább bôvitette.

Népmûvelônket, Mengyi Gábort egybôl
befogadta az ifjúság, hiszen a közel 40 C°-os
melegben kapható volt minden játékra, fo-
gócskára, vizicsatára.

György Károlyné Jutka néni tovább oktatta
és oktatja keddenként reggel a teniszezni aka-
rókat.

Köszönjük mindazoknak a munkáját, akik
gyermekeinkért áldozatot hoztak és hoznak,
hogy a nyaruk jól teljen!

NYÁR! NYÁR! NYÁR!

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
ingyenes programjai 2006. augusztusában

Hétfôtôl-péntekig 930-1300 óráig.

2006. július 31–augusztus 4-ig.
FAGARAGÁS

Fatárgyak készítése: Kollár Gábor fafaragó mester vezetésével.

2006. augusztus 2-án.
JÁTÉKOK NAPJA: 

Családsegítôk és gyermekjóléti szolgálat tagjaival.

2006. augusztus 7–11-ig.
JÁTÉKOS NÉPZENE, NÉPHAGYOMÁNY, NÉPI JÁTÉKOK.

Vezeti: Szabó Judit.

2006. augusztus 14–17-ig.
TÛZZOMÁNC KÉPEK ÉS ÉKSZEREK KÉSZÍTÉSE.

Vezeti: Szántó Sándor, Szántóné Karácsony Tünde.

2006.augusztus 17.18.
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS, DÍSZTÁRGYAK KÉSZÍTÉSE TERMÉSZETES ANYAGOKBÓL.

Vezeti: Szász Zsóka, iparmûvész.

2006.augusztus21-25-ig.
JUDÓ és KUNG-FU oktatás.

Vezeti: Rácz Gábor

Tenisz oktatás minden kedden 9-10 óráig.
Vezeti: György Károlyné

Igény szerint: Sportfoglalkozás, labdajátékok, ping-pong, kerékpározás, Vizicsata, játékok.
Vezeti: Mengyi Gábor népmûvelô

Mindenkit szeretettel várunk !
A Sport és Pihenôpark a focipálya mögött található, Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky u.

Szervezô: Rainer Gabriella 06/30/9211-013
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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 !

Tölgy kugli 1 450,-Ft/q
Akác kugli 1 700,-Ft/q

Akácoszlop

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

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Schindler

Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
VÍZ, GÁZ, FÛTÉS, SZERELVÉNYBOLT 

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

Üröm, Ürömi út 30/C.

Hívjon: telefon, fax: 26-386-721, 26-350-997, 06-30-9515-484
Nyitva tartás: h-p.: 730-1700, szo.: 730-1200

AKCIÓINK:
- Teka gránit mosogatók, csapteleppel 39.900 Ft-tól

56.900 Ft-ig, ajándék Teka Clean tisztítószerrel !
- Teka szettek (beépíthetô sütô és fôzôlap): lista -22%

(európai gyártású)
- Akciós Teka páraelszívók, 20.000Ft – 536 m3/óra, moso-

gatógépek – augusztus 15-tôl Teka áremelés
- Cata és Falmec páraelszívók (páraelszívókban csúcs

minôség)
- Gorenje készülékek teljes választéka (hûtôszekrények

stb.)
- Zucchetti csaptelepek teljes körû 5 éves garancia

helyszíni szervizeléssel, 
- RAVAK (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak) 10% ked-

vezmény 
- Baxi-Main turbós kombi 24kW fali cirkó 138.000,-
- Vaillant Pro kombi turbós 24 kW 178.000,-
- Vegyestüzelésû kazánok: Viadrus és Celsius
- Kivitelezôt keres? Segítünk!
Áruhitel: Magyar Cetelem. Fizetés bankkártyával is.

IIrriisszz sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,, SSzzeenntteennddrreeii úútt 11.. 

TTeelleeffoonn:: 0066 3300 558822 55881133

SSzzééppüülljj vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

-- áállllóó--ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm

-- ssvvééddmmaasssszzáázzss

-- iinnffrraasszzaauunnaa

-- tthhaaii mmaasssszzáázzss

-- ttaallppmmaasssszzáázzss

-- rreefflleexxoollóóggiiaa

-- ppeeddiikkûûrr

ÁÁpprriilliiss 11--ttôôll kkoozzmmeettiikkaa iiss mmûûkkööddiikk!!

••

SSzzeerreetteetttteell vváárrjjuukk rrééggii ééss úújj 

vveennddééggeeiinnkkeett ffooddrráásszzaattuunnkkbbaann::

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

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

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEPDunakanyar-Szerelvény
VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY

SZERELVÉNY SZAKÜZLET
ahol szaktanácsadással, tervezéssel, kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

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

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

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

Lapradiátor 22K -  600 magas /   600 hosszú ( KORAD ) 9 276 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas /   800 hosszú ( KORAD ) 12 029 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas / 1000 hosszú ( KORAD ) 14 926 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas / 1200 hosszú ( KORAD ) 16 930 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas / 1600 hosszú ( KORAD ) 22 423 Ft
Lapradiátor 22K -  600 magas / 1800 hosszú ( KORAD ) 24 970 Ft
Törölközôszárítós radiátor Solaris íves, fehér 620/1210 17 826 Ft
Ötrétegû csô 16x2,0 ( fûtésre, vízre ) 194 Ft
Légbevezetô AERECO - nyílászáróba építhetô gáztûzhelyhez: 9 778 Ft
Légbevezetô AERECO - nyílászáróba ép. kéményes gázkészülékhez: 4 700 Ft
Légbevezetô AERECO - falba építhetô kéményes gázkészülékhez: 18 947 Ft
SZÉNMONOXID és GÁZ érzékelô rádiófrekvenciás 12 384 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / Saunier Duval Renova  107 170 Ft
Kombi kazán 24 kW parapetes, fali / Saunier Duval Renova 132 997 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT 240-3XEPRO 155 435 Ft
PVC csatorna csô NÁ 110 / 2fm 913 Ft
KPE gázcsô NÁ 32 177 Ft
KPE vízcsô NÁ 25 111 Ft
MT kábel 3x1,5 fehér 168 Ft
MÛIII villanyszerelési csö 11 2,5 fm/szál 47 Ft
Bojler fûtôszál 1200W 1 280 Ft

DORCA KFT.
Épülettervezés, kivitelezés

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

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

06-20-960-4288

Eladó!
Tahiban Ódry utcában a 11. sz. fôútról kb. 300 méterre eladó  168 n.öl-es családi ház
építésére is alkalmas telek, 30 nm-es nyaralóépülettel. Víz, villany van, gáz és
csatorna beköthetô. Irányár: 17,5 millió. Érdeklôdni lehet esti órákban: (26) 385-521

***
Eladó!
Tahiban 3 szintes panorámás gazdasági épület, 1607 nm-es telek szôlôvel, gyümöl-
0csössel, sürgôsen eladó. Víz, villany, gáz van. Telefon: 06-20-947-9944
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MIHALIK  DÉNES
KÔMÛVES  MESTER

Tahitótfalu, Bartók Béla utca 13.

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

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

és egyéb szakipari munkák.
Drywitt homlokzati hôszigetelô rendszer.

Angol tanítást vállalok!

A nagy sikerre való tekintettel szeptemberben újra
indul Tahitótfaluban csoportos angol nyelvtanítás

több szinten, kedvezô áron.
Egyéni, középfokú nyelvvizsgára felkészítést 

is vállalok!

Battonyai Szilvia
Telefon: 06-30-811-5389

Nyugdíjba vonulás miatt eladja vállalkozó háziorvosi prax-
isát az 1 500 fô állandó lakosú Pócsmegyer község házi-
orvosa. Szolgálati lakás biztosítására nincs lehetôsége az
önkormányzatnak. Érdeklôdés esetén felvilágosítással
szolgál: Dr. Kiss András orvos. Telefon: 06-30-970-1032

Pedikûr, manikûr!

Házhoz megyek, hívjon
bizalommal!

Telefon: 06-70-2900-572

A Társaság 2004-ben alakult. Célja a fiatal, induló, tehetséges, minôsé-
gi munkát végzô mûvészek alkotásait népszerûsíti, és ôket a mûvészet ta-
nulmányozására buzdítani. Ennek érdekében adja ki a Forgács címû ha-
vonta megjelenô folyóiratot, illetve felolvasó- és elôadóesteket, kiállításo-
kat, alkotótáborokat, tanulmányutakat szervez. Regionális, interregioná-
lis és nemzetközi téren keresi a kapcsolatot hasonló alkotómûhelyekkel,
ezért csereutakat, találkozókat, fesztiválokat szervez. Mindezen célok
érdekében együttmûködik a Szentendrén mûködô kulturális szerveze-
tekkel és mindazokkal, akik elfogadják a Társaság célkitûzéseit. Legfôbb
partnerei jelenleg a KAMMAT-Csoport (fiatal képzômûvészeket tömörítô
alkotómûhely), a Szifon (Szentendrei Ifjúság Online, www.szifon.hu),
valamint a szentendrei P’Art Mozi.

A Társaság 2005 február óta adja ki a Forgács címû irodalmi-mûvészeti
újságot, melyben a Társaság tagjain túl meghívott mûvészek is megjelen-
tethetik munkáikat. Eddig hat szám jelent meg, kettôhöz ingyenes CD-
mellékletet is csatoltunk, melyen videóanyagok, performance-dokumen-
tációk láthatók. Finanszírozási problémák miatt a lap kiadása 2005. au-
gusztusától szünetelt. A hetedik szám megjelenése 2006. május elején
várható, megújult külsôvel, színesebb és gazdagabb tartalommal, megú-
jult formában, a nyomtatott és digitális hordozók elônyeit egyesítve. Ter-
veink szerint ebben irodalmi, kritikai, „szocio”, képzômûvészeti rovatok
szerepelnek majd, tartalmaz galériát, és filmes, valamint zenei anyagokat.

2005 márciusától felolvasóesteket és elôadásokat tartunk. Eleinte ha-
gyományos értelemben vett felolvasások voltak. Juhász Kristóf jóvoltából
– aki a Társaság elôadásainak motorja – az idô elôrehaladtával egyre in-
kább felváltották az ilyen esteket a színpadi jellegû elôadások. Ezek közös
vonása, hogy bizonyos alapszituációra épülnek rá a szereplôk saját ver-
sei. Mindennek némi párbeszéddel egyfajta keretet adunk, így kialakul a
drámai cselekmény. Igyekszünk az irodalmi alkotásoknak újfajta értel-
mezési lehetôségét adni, olyan helyzeteket teremteni, ahol a mû túllép
saját kontextusán, és segíti a közönség befogadóvá válását. Ez a régi-új
mûfaj az ún. „irodalmi vándorcirkusz”, az irodalom igényességével, a cir-
kusz közérthetôségével és feloldozó képességével.
Felolvasóestek, fellépések:
– Versek a föld alól (felolvasóest a szentendrei Avakum Kávézóban,

2005. február)
– KortársSokk (felolvasóest a leányfalui Mûvelôdési Ház rendezvényé-

nek keretében, 2005 március)
– A Költészet Ünneplése (felolvasóest a szentendrei Szamos Cukrászdá-

ban, 2005. április 1.)
– Költészet Napja (József Attila est a leányfalui Mûvelôdési Házban,

2005. április 11. április 18.)
– Olvadás (felolvasóest a szentendrei Avakum Kávézóban, 2005. május)
– Ikon Nap (felolvasóest a szentendrei képzômûvészekbôl álló IKON

Csoport Hamvas Béla tiszteletére rendezett estjén, 2005. június 11.)
– Transzfer (konceptuális irodalmi elôadás a leányfalui Rajzszög és

Picasso Fesztivál keretében, 2005. július)
– Manófesztáció (a 2005. augusztus 21-22-én a Forgács és a KAMMAT

által megrendezett Manófesztáció – Fiatal Kortárs Összmûvészeti Fesz-
tivál keretében négy színpadi produkció zajlott: a Transzfer, a Terápia,
az Egy nap, és az Olvadás Újra)

– Generációk Hangjai (kísérleti improvizatív elôadás a DMH-Barlangban
zajló rendezvény keretében, 2006. október 15.)

– A Sarki Kairóban (irodalmi tevegelés a szentendrei P’Art Moziban,
2006. április 11.)

– Világvégi Kalapszalon (a Forgács Társaság Cirkusza a szentendrei P’Art
Moziban, 2006. május 6.)

Fiatal Alkotók Összmûvészeti Fesztiválja
Augusztus 18-19-20., MûvészetMalom (2000 Szentendre, Bogdányi u. 32.)
A Forgács Mûvészeti Társaság, a SZIFON (Szentendrei Ifjúság Online) és a
KAMMAT Képzômûvészeti Társaság idén második alkalommal rendezi meg
fesztiválját a szentendrei MûvészetMalomban. A fesztivál célja, hogy bemu-
tatkozási lehetôséget biztosítson a tehetséges fiatal alkotóknak, bármely
mûvészeti ágból. Mutasd meg magad! Lépj fel, állíts ki, ha kedved tartja.
Jöhet: zene, színház, irodalom, film, vj, dj, mozgás, tánc, képzômûvészet,
performance, streetart, ésatöbbi. Írj a manofeszt@citromail.hu címre, vagy
keresd Enikôt a 0630-33-43-358-as számon! 
A rendezvény ingyenes, a részletes programot augusztus 10-tôl keresd a
www.szifon.hu-n!

Forgács Mûvészeti Társaság és
Alkotómûhely – bemutatkozás
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Pol-
gármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai:
Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor, Szabados
Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 1500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig.  • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

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

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

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

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

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

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

ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,

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

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

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

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

892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, rendel:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei

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

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

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

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

MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:

312-788, ügyf.: hétfô, csüt.: 8.30–12-ig új jelentkezôknek,

12.30–15-ig régieknek • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u.

2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,

Városháztér 1–3., tel.: 503-300/482 (népességnyilv.), 503-300

(útlevél, jogosítvány), 503-382 (gépkocsi), ügyf.: hétfô: 13–17-

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

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

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

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

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

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

kedd, csütörtök, péntek 8–12 és 12.30–15.30; szerda 8–12,

12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és

12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek

8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:

387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,

tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – tel.: 107 vagy 310-233;

Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. • RENDÔRÖRS – Tahitótfalu,

Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140, mobil 06 30

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

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

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

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

7,40–17-ig, kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.: 7.40–11.30-ig •

TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden

hónap 3. keddje 13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26)

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

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

Augusztus 1. Péter. A láncra vert Szent
Péter jeruzsálemi és római börtönökbôl
való csodálatos szabadulásának ünnepe. A
szôlôben dologtiltó nap, a tarlórépa veté-
sének ideje.

Augusztus 10. Lôrinc. Az ôsz kezdô- és
egyúttal rámutató napja. A kígyó már od-
vába bújik, Lôrinc „beleesik” a dinnyébe, a
szarvas is a folyózvízbe, ezért ez az utolsó
fürdési nap; mindezek a babonák azonban
csak naptári félreértések, elôre csúszások
a szeptember 5-i Lôrinc napról. Esôjével
bô szôlô- és gyümölcstermést jósol.

Augusztus 15. Nagyboldogasszony
vagy Nagyasszony napja. Szûz Mária
mennybemenetelének ünnepe. Derült
idejével jó szôlô és gyümölcstermést jósol.
Az ún. „Kétasszonyköze” (augusztus 15. –
szeptember 8.) jó varázslóerejû idôszak.
Ekkor szedik a gyógyítás céljaira s a rontás
ellen szükséges füveket és magvakat, gyûj-
tik az ültetni való tojást, csépelik a mag-

nak való búzát, szellôztetik a hombárt és
rakják ki levegôzni a ruhákat.

Augusztus 16. Rókus. Szent Rókus földi
vándorlása közben télen kishíján megfa-
gyott, egy arra tévedô tehén melengette
fel, ezért hálából a rideg gulya védôszent-
je lett.

Augusztus 20. István. Szent István király
ünnepe. Gyümölcstermést jósol továbbá
az ôsz rámutató napja. Rossz ideje a kará-
csonyi (a másik István napi) enyheségre
mutat. Gömör megyében száz féle füvet
szedtek és szárítottak rontás, boszorká-
nyok ellen.

Augusztus 24. Bertalan. Néhol a kígyók
elbúvásának ideje. Erdélyben a halak mos-
tantól fogva nem nônek tovább, hanem
inkább híznak. Vajköpülô nap, az ekkor
készített vaj gyógyításra használatos, s
tesznek belôle a vetôbúzába, hogy csör-
mölyös (üszögös), a lencsébe, hogy
zsizsikes ne legyen.                       B.M.

Kalendárium – Augusztus
Kisasszony hava, Szûz hava

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

A Támogató Szolgálatok egyénre szabott, kom-
plex segítséget igyekeznek nyújtani, mely elôsegíti,
hogy a fogyatékos, vagy átmenetileg segítségre
szoruló emberek családjukban maradjanak, a
családtagokat tehermentesítsék, és elômozdítsák az
önrendelkezésen alapuló, aktív életvitelük ki-
alakítását.  Ennek megfelelôen személyi segítés, szál-
lító szolgálat és információnyújtás, tanácsadás szol-
gáltatásai révén nyújtanak lehetôséget leküzdeni a
hátrányokat.

Személyi segítés: a fentiek alapján személyi
segítôink a fogyatékos személyek számára általános
életviteli segítségnyújtást biztosítanak, mely magá-
ban foglalja 
– a házigondozási feladatokat (személyi-, környe-

zeti higiéné biztosítása, tisztálkodás, öltözködés,
étkezés, vásárlás, szükség esetén felügyelet), 

– gyógyszerek kiváltása, megbízásra hivatalos
ügyek intézése.

– segítségnyújtást gyógyászati segédeszközök be-
szerzésében, használatában, kölcsönzésében, 

– kísérést (sport, szabadidôs, kulturális tevé-
kenységekhez, közszolgáltatásokhoz) 

– mentális, pszichés törôdést, segítô beszélgetést, 
– életviteli tanácsadást. 

Szállítási szolgáltatás: a szállítás speciálisan áta-
lakított jármûvekkel történik  Biztosítja az alapvetô
szükségletek kielégítését segítô szolgáltatásokhoz,
közszolgáltatásokhoz való hozzájutást. Elszállítjuk a
hozzánk fordulókat orvoshoz, kórházba, bevásárol-
ni, uszodába, rokonaihoz stb.            

Információnyújtás, tanácsadás: tájékoztatás,
információnyújtás a fogyatékos személyeket érintô
kérdésekben (szociális, egészségügyi ellátási for-
mákról, jogi kérdésekrôl, támogatási lehetôségekrôl
sport, szabadidôs, kulturális tevékenységekrôl, sors-
társi tanácsadáshoz való hozzáférés lehetôségérôl),
hozzátartozók részére is. 

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

Értesítés


