
Január 12. 17:00: Emléktûz gyújtás a
Don kanyari tragédia magyar katonáinak
és hôseinek emlékére a református
temetôben. Emlékbeszédet mond 
G. Szalai István
18:00: Hídfô csaták és az urivi áttörés
címmel elôadást tart Bán Attila százados,

a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
fômuzeológusa. Helyszín: Faluház

Faluház rendszeres programjai

Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Katonáné Nyírô
Ágnes, +3620/225 1773

Folytatás a 3. oldalon
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A tartalomból:
Önkormányzati hírek 1.

Rendôrségi hírek 3.

Mesterségük mûvészei... 6.

Néhány fontos tudnivaló a

szûrôvizsgálatokról 7.

Megalakult a FutBoristák

csapata... 10.

Tahitótfalu januári
programjai

A Képviselô-testület és a Polgármesteri
Hivatal nevében mindenekelôtt békés,
eredményekben gazdag, boldog új évet
kívánunk a község valamennyi polgárá-
nak, állandó és ideiglenes lakosunknak,
ingatlan és üzlettulajdonosoknak egyaránt.

A Képviselô-testület (továbbiakban: Kt.)
a decemberi Községi Tájékoztatóban meg-
jelent önkormányzati hírekhez képest az
év végén még 3 ülést tartott.

A Kt. a Népházban tartotta az elôzete-
sen meghirdetett közmeghallgatást, no-
vember 29-én.

A Kt. valamennyi tagja jelen volt az
ülésen, ahol az önkormányzati dolgozó-
kon (20 fô) kívül mintegy 40 fô lakos vett
részt.

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati hírek

Január 22. napja a magyar kultúráé.
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
fejezte be „a magyar nép zivataros
századaiból” vett példákra épített köl-
teményét – a Himnuszt.

Nem lett piros betûs ünnep, nincs ezen
a napon iskolai szünet, de a legtöbb
helyen, iskolában, könyvtárban, faluban,
városban valamiképpen megemlékeznek
Kölcseyrôl, a Himnuszról és a magyar
kultúráról. A magyar kultúra napját 1989
óta ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy – a kézirat tanúsága
szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a
napon tisztázta le Csekén a Himnusz kézi-
ratát.

Kölcsey mûve elôtt a katolikus magyar-
ság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk 

Folytatás a 3. oldalon

A magyar kultúra
napja

Boldog, sikerekben gazdag új évet kíván 
minden kedves olvasónak az önkormányzat
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Folytatás az 1. oldalról
A Kt. a választás óta eltelt idôszakról szóló

tájékoztatás után az önkormányzati költ-
ségvetés 2010. évi 3/4 éves teljesítését fogad-
ta el, egyhangúlag.

A Kt. a 2011. évi költségvetési koncepciót
is egyhangúlag fogadta el, amely a kisebb
beruházások mellett a mûködtetésre kon-
centrál.

Helyi rendeletek módosításáról döntött a
Kt., melynek során átlagosan 5%-kal emel-
kedtek az adómértékek és a helyi díjak.

A tulajdoni ügyek között a Kt. a parko-
lóban lévô kis üzletek közterülethasználati
jogát  2011. december 31-ig  meghosszabbí-
totta. Ugyanakkor a Kt. nem támogatta a ket-
tôs kereszt állításáról szóló korábbi döntés
módosítását.

Slágertémaként a Nefelejcs utca fennma-
radási kérdése is napirend volt a közmeghall-
gatáson.

A Kt. a Bursa Hungarica pályázaton részt-
vevô 11 fô részére 4.500 Ft/hó támogatást
állapított meg 10 hónapra.

A Kt. december 8-án rendkívüli ülést tar-
tott, ahol egy képviselô (Rédai Dávid) egyéb
okok miatt nem tudott megjelenni.

A Kt. hosszasan tárgyalta a szennyvíz-
csatorna beruházási napirendet, mellyel
kapcsolatban 2 határozat is született.

Ezt követôen döntött a Kt. a képviselôk
díjazásáról szóló rendelet módosításáról.

Az „Egyebek” napirend keretében a Kt.
meghosszabbította a volt orvosi ügyelet
helyén mûködô ôrzô-védô cég bérleti
szerzôdését. Döntött a testület gázvezeték
építése során felbontott út helyreállításáról.

A Kt. 100 000 Ft támogatást biztosított a
TETA részére, az iskolás korú gyerekek
sportolási lehetôségeinek bôvítését célzó
feladathoz.

Határozott a testület a Tahiban lévô zöld-
ségbolt közterület használatának meghosz-
szabbításáról és a Tótfaluban lévô virágbolt
tetôszerkezete átalakítása jóváhagyásáról. 

A polgármester úr tájékoztatta a tesületet,
hogy a december 9-i Idôsek Napi rendez-
vényt 100 000 Ft-tal támogatja az OTP.

A Kt. utolsó, 2010. évi ülését december
17-én tartotta, melyen valamennyi képviselô
jelen volt.

A testületi ülésen a határozatok végrahaj-
tásáról szóló tájékoztatót követôen pol-
gármester úr adott tájékoztatást a folyamat-
ban lévô, illetve lezárult beruházásokról.

A bizottságok munkájáról szóló beszá-
molók napirenden belül döntött a Kt. Papp
F. Péter részére ingatlan értékesítésérôl,
fôépítészi pályázat kiírásáról, a községi ren-
dezvényterv elfogadásáról, a Danubia TV
szerzôdésének felülvizsgálatáról és támo-
gatásáról.

Döntött még a Kt. e napirenden belül
gobelinkép készítéséhez anyagköltség biz-
tosításáról, valamint a 2011. évi Eperfesztivál
megrendezése kapcsán az Önkormányzat és

a Lovassport Egylet együttmûködésérôl.
A Kt. a tulajdoni ügyek napirend kereté-

ben döntött a gátberuházással érintett terü-
let ingatlan tulajdonosai által felajánlott föld-
területek megvételét célzó elôszerzôdé-
sekrôl.

Támogatta a testület a Duna-Vértes Köze
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
tagjává Dömös község felvételét.

A 4. napirendként tárgyalt testületi munka
értékelését röviden ismertette a polgár-
mester úr, melynek során elmondta, hogy az
Önkormányzat sikeres évet zárt, de sok még
a teendô.

Ezt követôen a Kt. elfogadta az Önkor-
mányzat  2011. évi munka- és üléstervét.

A helyi rendeletek módosítása napirend
keretében a kéményseprôi, az étkezési
térítési és a szemétszállítási díjak 2011. évi
változását fogadta el a testület, átlagosan 5-
8% emelkedéssel.

Az év utolsó két határozata a közterület-
felügyelôi és a védônôi állás pályázat ki-
írásáról szólt.

Több napirend nem lévén a polgármester
úr megköszönte a Kt. munkáját és a község
valamennyi lakójának áldott és békés kará-
csonyt, valamint boldog új évet kívánva az
ülést bezárta.

Tóth János
jegyzô
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Önkormányzati hírek

2010. évben született 27 leány és 21 fiú,
összesen 48 gyermek.
Megszülettem!
2010. november 25-én, nevem: Billegi Alexandra
2010. december 05-én, nevem: Szabó Réka Emma
2010. december 08-án, nevem: Buzás Lilien
2010. december 09-én, nevem: Szvetlik Patrik Pál
2010. december 13-án, nevem: Pitvarosi Nimród

Házasságot kötött 26 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:
Balog Mihály Sándorné, 62 éves, Táncsics M. u. 7.
Pistyúr István, 81 éves, Béke út 70.
Bokrosné Varga Erika Erzsébet, 

52 éves, Liget út. 5/8
Babics Lajos, 90 éves, Vadrózsa u. 6.
Baltringer Jánosné, 89 éves, Pataksor 50.

Anyakönyvi hírek

Tahitótfalu Község Önkormányzata a
www.tahitotfalu.hu honlapon a Képvi-
selô Testület döntése alapján álláspályáza-
tokat tett közzé:

– védônôi

– közterület-felügyelôi
– fôépítészi
– igazgatási csoportvezetôi 
munkakörök betöltésére.
Részletes információ a honlapon vagy a

polgármesteri hivatalban megtekinthetô.
További információt dr. Sajtos Sándor pol-
gármester vagy Tóth János jegyzô ad.

Álláspályázatok

Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselô-testülete a 227/2010.(11.29.)
számú döntése alapján a Bursa Hungarica
felsôoktatási ösztöndíj pályázaton indulók
közül a szociális helyzet mérlegelése mel-
lett az alábbi 11 hallgató részére biztosít
10 hónapig  4 500 Ft/hó/fô  támogatást:

• Bacsa Melinda, Orgona u. 2/b.
• Bacsa Mónika, Orgona u. 2/b
• Csík Barbara Eszter, Erdész u. 1.
• Deli Vitéz, Kûry Klára u. 11.
• Gizella Endre, Mezô Imre u. 10.
• Molnár Márton Gábor, Szôlô u. 3.
• Pethô Éva, Kisköz 8.
• Rédei Anna, Villasor 1.
• Vaczó Anett, Pacsirta u. 9.
• Varga Richárd, Móricz Zs. u. 7.
• Zákányi Borbála, Jóság dûlô 4722 hrsz.

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester

Bursa Hungarica
ösztöndíj
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Ezúton szeretnénk megkérni azokat a
mûvészeket, akik a közelmúltban köl-
töztek falunkba, hogy amennyiben ked-
vük és idejük engedi, közremûködésükkel
tegyék színesebbé és még színvonalasab-
bá Tahitótfalu kulturális életét.

Kérjük a 0630/337 5527-es telefonszá-
mon vegyék fel velünk a kapcsolatot.

Segítségüket és lelkesedésüket elôre is
köszönjük!

Önkormányzat

Kedves tahitótfalui mûvészek!

Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!

Az elmúlt idôszak települést érintô köz-
biztonsági helyzetérôl és a lakosságot érin-
tô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok rövid
tájékoztatást adni.

December hónapban sajnálatos módon
4 betöréses lopás is történt Tahitótfalu te-
lepülésen. Ezen cselekmények közül kettô
éppen a december 24-i ünnepi este fo-
lyamán történt. Az elkövetôk a családjuk
körében ünneplôk ôrizetlenül hagyott
ingatlanaiba hatoltak be, és ott módszeres
kutatás után készpénzt és ékszereket tulaj-
donítottak el. Szinte bizonyos, hogy az
elkövetôk ismerték a sértettek szokásait és
nem véletlenszerûen választották ki az
elkövetés helyszínét. Az elôzô írásomban
már javasoltam, hogy az ünnepek alatt ne
tartsanak maguknál jelentôsebb összege-
ket, ez vonatkozik az otthonukban tartott
értékekre is.

Örömteli, hogy az ünnepi idôszakban
személyi sérüléses baleset a területünkön
nem történt, annak ellenére, hogy az
idôjárási és útviszonyok nem voltak éppen

ideálisnak nevezhetôek. Az elkövetkezô
idôszakban is jelentôs hidegre és sok
csapadékra számíthatunk, ami a közleke-
dést nagymértékben nehezíti. Tartsuk
szem elôtt, hogy a sebességet mindig az út
és a látási viszonyoknak megfelelôen vá-
lasszuk meg.

Itt szeretném felhívni a figyelmet a 11-es
fôút és a Tildy Zoltán híd csomópontjában
megváltoztatott forgalmi rendre, különö-
sen a megállási tilalommal védett útszaka-
szokra. A kialakított forgalmi rend a biz-
tonságos közlekedést szolgálja, és a közúti
jelzéseknek lehetôségeinkhez mérten ér-
vényt fogunk szerezni. Kérem, figyeljék a
közúti jelzéseket és ne megszokásból köz-
lekedjenek, hiszen a jogszabály változások
következtében a szabálysértôkre jelentôs
pénzbírságokat szab ki az eljáró hatóság.

Kívánom, hogy az Új évben is mindenki
biztonságban érjen haza szeretteihez és ne
váljon bûncselekmény áldozatává.

Herdics Antal r.fôhadnagy
Mb. ôrsparancsnok

Rendôrségi hírek

A magyar
kultúra napja

Folytatás az 1. oldalról
és az Ah, hol vagy magyarok tündöklô csil-
laga kezdetû ének, míg a református ma-
gyarságé a Tebenned bíztunk, elejétôl
fogva (90. Zsoltár) volt. Népszerû volt – a
hatóságok által többször betiltott – ún.
Rákóczi-nóta is. Ez utóbbit Hector Berlioz
és Liszt Ferenc is feldolgozta.

Forrás: internet

Folytatás az 1. oldalról
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Szerda (jan. 12., 26.) 18:00: Dobszerda-
kézidob tanulás. Vezeti: Béres Attila,
+3630/944 4002. A foglalkozás ingyenes.
Csütörtök 15:30-17:30: Gyermek
képzômûvész szakkör. Vezeti: Lengyel
Rita, +3620/547 5450

Népház rendszeres programjai

Kedd, csütörtök 17:30-18:30:
Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, 0620/560-4065
Szerda 16:30 kezdôknek, 17:30 hal-
adóknak: Szabás-varrás tanfolyam, vezeti:
Nagy Lászlóné Erzsike, 06/26 385-325. 
A tanfolyam ingyenes.       
Hétfô 15:00-16:00: show tánc iskolásoknak
Szerda 17:00-18:00: hastánc és show
tánc gyerekeknek 5-10 éves korig.
18:00-19:00: hastánc és show tánc 10-14

éves korig, érdeklôdni: Tóth Evelyn,
0620/929 1325
Vasárnap 17:00-19:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája, érdeklôd-
ni: Szabó Judit, 0630/338 6806

Népház egyéb programjai januárban

Január 21. 18:00: Családi Magyar
Táncház. A talpalávalót a Szigeti
Veszedelem zenekar húzza. Részletek a
plakátokon.
Január 22. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: József  Egyiptomban.
Részletek a plakátokon.

Községi Könyvtár programja januárban

Január 28. 18:00: Olvasókör. Téma:
Szabó Dezsô: Az elsodort falu c. regénye

Január 16-23. Egyetemes Imahét. Részletes
szolgálati rend az újság 4. oldalán.

Havonta egyszer önköltséges színházlá-
togatást szervezünk, utazás bérelt
busszal történik. Az aktuális elôadásról,
a jegyekrôl és minden egyéb programról
érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél tel.: +3630/337
5527.

Tahitótfalu januári programjai

Tájékoztatom Önöket, hogy a Közéleti
Egyesület Településünkért (Tahi, Szent-
endrei u. 1.) elnöki tisztségérôl 2010.
november 08-i hatállyal lemondtam. Le-
mondásomat az egyesület elnökségének,
valamint a 2010. december 09-én kelt
beadványomban az egyesületet nyilván-
tartó Pest Megyei Bíróságnak bejelentet-
tem, így képviseleti jogom megszûnt.

Dr. Pálvölgyi Tamás, 
önkormányzati képviselô

Tájékoztatás
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Köz-
hasznú Alapítvány, Tahitótfalu Község Ön-
kormányzata valamint a civil szervezetek
idén is megrendezték a nagy sikert aratott
„Advent Tahitótfalun” egyhetes ünnepi
rendezvénysorozatot. 

Karácsony szent ünnepe elôtt, a várako-
zás idejére méltó hangulatot és fényt adott
ez a hét a falu közösségének, jelezve ezzel,
hogy egymásért vagyunk, sorsunk össze
van kapcsolva ebben a csodálatosan szép
kis falunkban, Tahitótfaluban.

Jólesôen tapasztaltuk, hogy idén is gyö-
nyörû fenyôfák valamint két nagy adventi
koszorú kerültek falunk fôbb pontjaira
egyéni felajánlásokból. A kiállítások meg-
rendezéséhez ismét egyházaink biztosítot-
ták a helyszíneket. Köszönjük!

Az ünnepségsorozat nyitó programját,
György Károly festômûvész kiállítását Vé-
nusz Gellért atya, Kubanek István a kul-
turális bizottság elnöke és Gubacsi József
fafaragómûvész kedves szavait követôen
tudtuk megtekinteni.

A templomkertben felállított betlehemi
jászolnál az adventi koszorún idén is meg-
gyújtottuk a gyertyákat, imádkoztunk,
énekeltünk, majd az estet a VOX Insulae
Sziget Hangja Énekkar templomi koncert-
je zárta.

Vasárnap nyílt a református gyülekezeti
teremben a Szônyi Zsuzsa és Wegroszta
Gyula által létrehozott kiállítás, mely a tót-
faluiak által készített gobelin tárgyakat
mutatta be.

Az ünnepi hét folyamán a Református
Egyházközség nagy sikerrel rendezte meg
a Népházban a „Család a Biblia körül”
adventi programját, és a hagyományôrzô
horgolás is sok érdeklôdôt csábított a re-
formátus gyülekezeti terembe.

Idén az idôsek napja is erre a hétre
tevôdött, a zord idô ellenére nagy létszám-
ban jelentek meg a korosztály meghívott
vendégei, akik hálás közönségként élvez-
ték a mûsorban fellépôk produkcióit.

A Karácsonyi Koncert, melyet a Pollack
Mihály Általános és Zeneiskola növendé-
kei és tanárai adtak, ismét tomboló sikert
hozott. 

Vasárnap a falunkban élô kézmûveseink
munkáiból idén is volt kirakodó ünnepi
vásár Tahiban, de sajnos a mostoha idôjá-
rás miatt sokak szomorúságára korán be-
zárt a vásár. A hangulatos vásárok mindig
nagyszerû alkalmat kínálnak arra, hogy
csekély összegért szép és színvonalas

ajándékokat vehessünk szeretteiknek
karácsonyra.

A záró rendezvény délután a katolikus
templomban kezdôdött, a katolikus hitta-
nos gyerekek, valamint óvodásaink mûso-
rával. A hagyományos karácsonyi sütemé-
nyek versenyére érkezett pályamûvek bírá-
latát is elvégezte a szakavatott zsûri. Az
eredményhirdetés után a vendégek is meg-
kóstolhatták, véleményezhették a remek-
mûveket, amik pillanatok alatt elfogytak.

Közben, az udvaron hagyományosan
forró tea, forralt bor és zsíros kenyér várta
a karácsonyi forgatagba érkezôket, akik
szívesen fogadták a kínálást.

A nap fénypontja a rendezvénysorozat
befejezô akkordja volt.

Alapítványunk, az „Adventi Áhitat” záró
hangversenyre várta falunk lakóit, akik
jelenlétükkel megtisztelték Tokody Ilona
Kossuth-díjas kiváló és érdemes mûvészt,
Muskát András operaénekest és két fiatal
operaénekest, Szabó Júliát és Görög
Patrikot, valamint Neumark Zoltán zongo-
ramûvészt.

Külön köszönet illeti Bor Zoltánt, aki a
mûsor konferálását vállalta, felkészültségé-
vel még színesebbé téve az elôadást.

Mi, nézôk teljes odaadással élveztük és
felállva, tapsviharral köszöntük meg a
felejthetetlen estét.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Köz-
hasznú Alapítvány ezúton is köszöni mind-
azok munkáját, segítségét, akik hozzájárul-
tak az „Adventi Hét” rendezvénysorozat
sikeréhez. Kérjük, hogy a jövôben is támo-
gassanak bennünket és célkitûzéseinket
annak érdekében, hogy szeretett falunk-
ban igazán tartalmas legyen az élet. Remél-
jük, a jövôben is számíthatunk a rengeteg
civil segítôre.  Munkájukat, lelkesedésüket
látván megállapíthatjuk, hogy elindult egy
folyamat, hogy ne csak község, de kö-
zösség is legyünk.

TOVÁBBRA IS TEGYÜNK EGYÜTT
TAHITÓTFALUÉRT!

Chambrené Rainer Gabriella

Advent Tahitótfalun 2010. 
Kisiskolás gyermekemnek hittanórai

házi feladata volt, hogy egy héten keresz-
tül írja le, aznap miért ad hálát az
Istennek. Bevallom ôszintén, hogy utolsó
nap készítettük el a leckét. Nem volt
egyszerû megválaszolnunk a kérdést, még
közösen sem. Rádöbbentem arra, hogy ha
nem figyelünk rá, akkor a napi teendôk
felemésztik minden energiánkat. Most
kapóra jött az Ádvent: van 24 napom arra,
hogy a gyermekeimet – és jómagamat is –
hozzászoktassam az egymásra figyelésre.
Amikor az ádventi naptárunk zsákocskáit
töltöttem fel, minden naphoz egy-egy
összehajtogatott papírlapot is elrejtettem.
A papírokon egy-egy ígérvény volt, melyet
a gyermekeim kérésre beválthattak.
Elôször csodálkoztak rajta, hogy ez meg
mi a csuda, hisz ilyen még nem volt eddig
szokásban. Azonban egybôl ráéreztek az el
nem szalasztható lehetôségre. A papíro-
kon nagyon egyszerû feliratok voltak: ma
este közösen társasozunk, ma közösen
sakkozunk, ma este együtt diavetítôzünk,
ma közösen mézeskalácsot sütünk, ma
este felolvasunk a kedvenc könyvünkbôl,
ma közösen korcsolyázni megyünk…stb.
Boldogan porolták le a sakk-készletet,
ütötték fel a tojást a mézeskalácshoz, és
mentek át a szomszédba diafilmet köl-
csönkérni (mert azokat még úgysem lát-
tuk). Szabó Judit

A mi Ádventünk

Minden alkalom 18 órakor kezdôdik.
VASÁRNAP: Római katolikus templom
Igét hirdet: Nagy Sándor baptista lelkész 
HÉTFÔ: Baptista imaház
Igét hirdet: Szénási Tamás lelkész
KEDD: Római Katolikus templom
Igét hirdet: Vénusz Gellért római katolikus
plébános
SZERDA: Református gyülekezeti terem
Igét hirdet: Nagy Sándor baptista lelkész
CSÜTÖRTÖK: Református gyülekezeti
terem
Igét hirdet: Szénási Tamás református lelkész
PÉNTEK: Baptista imaház
Igét hirdet: Szénási László református
lelkész 
SZOMBAT: Baptista imaház
Igét hirdet: Nagy Sándor baptista lelkész
VASÁRNAP: Református templom
Igét hirdet: Szénási László református
lelkész
Szeretetvendégség a Sportcsarnokban (Be-
rendezéshez szombaton 19.30-tól kérjük a
férfiak segítségét.)

Az egyetemes imahét
szolgálati rendje 

2011. január 16–23-ig
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„Aki nem hisz abban, hogy mennyi
jó ember van, az kezdjen el valami
jót tenni, és meglátja, milyen
sokan odaállnak mellé.” 

Kilenc évvel ezelôtt, amikor néhány jó-
akaratú ember segítségével elkezdtük az
Adventi hét rendezvénysorozatot, még
nem tudtuk, de ma már tudjuk, hogy nem-
csak falunk, hanem térségünk egyik

legszínvonalasabb kulturális eseményévé
nôtte ki magát. Remélem, ismét sikerült az
adventi várakozás során egy kis fényt élet-
re hívnunk falunkban és sok ember szívé-
ben. Köszönet érte minden segítônek,
támogatónak, fellépônek és nem utolsó
sorban minden résztvevônek.

Böjte Csaba atya megszívlelendô gondo-
lataival kívánok boldog új évet minden
olvasónak:

„A szeretetbôl vállalt küzdelem szül
meg bennünket. Döntéseidnek súlya
van, és döntéseidbôl újabb döntések nyíl-
nak elôtted. Ezekbôl a döntésekbôl
születik a jó is, de a rossz is ezen a vilá-
gon. A sötétség a világosság hiánya. Nem
lehet összetörni és kilapátolni az abla-
kon. Sokkal egyszerûbb, ha meggyújtunk
egy gyertyát. Tehát nem a rossz, a hiány
ellen kell küzdeni, hanem életre hívni a
fényt, a saját életünkben és másokéban
egyaránt.”

Kubanek István

IX. Advent Tahitótfalun

Áldás

Legyen áldott benned a fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a nap sugara
És melegítse fel szívedet,
Hogy lehess meleget osztó forrás
A szeretetre szomjazóknak,
És legyen áldott támasz a karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad
Minden hozzád fordulónak.
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, akik érte nyúlnak.
Áldott legyen mosolyod.
Légy vígasza a szenvedônek,
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresônek

Végül legyen áldott
Minden hibád, bûnöd, vétked,
Hiszen aki megbocsájtja

Végtelenül szeret téged.
Ôrizzen hát ez az áldás
Fájdalmadban, szenvedésben,
Örömödben, bánatodban.
Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt.
Legyen áldott fiad, lányod.
Áldott legyen életed, halálod.

Boldog új esztendôt kíván:

A Karitasz Szeretetszolgálat

Mindenkinek!
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Ebben a sorozatban a Tahitótfaluban élô
és alkotó kézmûves mestereket, ipar-
mûvészeket és képzômûvészeket szeretném
bemutatni. Tevékenységük sokak számára
már ismertté válhatott egy-egy kiállítás,
alkotótábor vagy kézmûves vásár során.

Béres Attila famûves (síppal, dobbal,
nádihegedûvel)

– Az Ön által készített különleges hangsze-
rek és furcsa népi játékok mindig izgalmas
színfoltjai a kézmûves vásároknak. Hon-
nan jött e szokatlan tárgyak készítésének az
ötlete?

– Lehet, hogy az apám által Etiópiából ho-
zott és a gyerekágyam fölé csüngesztett kétfe-
nekû zebudob inspirált, de valószínûbb, hogy
más az oka. Ifjú koromban zenélgettem,
funky, soul és reggae muzsikákat, ún. „feka
zenéket”, volt néhány tucat fellépésünk.
Ütôhangszereken játszottam, kongán, bon-
gón, mindenféle csörgô-börgôkön, aztán ezt
abbahagytam, de a dobok szeretete meg-
maradt. A mai napig gyûjtöm is ôket.

Késôbb elkezdtem barkácsolgatni csakúgy
magunknak. Bútorokat, ezt-azt a ház körül. Rá-
jöttem, hogy csak elhatározás és bátorság kér-
dése, hogy mire képes az ember. A fát, mint
anyagot régóta szeretem, megunhatatlannak
tartom. Majd egy régi jó barátom, Bán György
furulyakészítô mester felajánlotta, hogy dol-
gozhatok a mûhelyében. Itt tanultam meg esz-
tergálni és itt találkoztam elôször komolyabb
faipari gépekkel. Másfél év után fillérekért
vásároltam egy öreg, de mûködô faesztergát
és hátul a sufniban nekiláttam a munkának,
autodidakta módon sajátítottam el a mesterség
apró fogásait. Kisebb, egyszerûbb ütôhangsze-
reket kezdtem gyártani. Az elsô darabok, így
visszatekintve, még elég ügyetlenek voltak,
bár viszonylag jól szóltak. A mohácsi busójá-
rásra vittük le ôket elôször, ahol tetszett a kö-
zönségnek. Valahogy így indult a vállalkozás
1994-ben.

– Ahogy nézem a hangszereit, láthatóan
igen sok kézimunkát igényel mindegyik.
Anyagukat és formájukat tekintve is igen
igényes tárgyak, nem egyszerû vásári cikkek. 

– Különbözô kézi dobokat, ütôhangszere-
ket, régi népi fajátékokat, konyhai eszközöket
készítünk, a vágódeszkától a fûszeres kanálon
át a péklapátig, mézcsurgatóig elég széles a

paletta. A lényeg, hogy csak természetes anya-
gokból (fa, bôr, nád, kéreg, kerámia), és ha-
gyományos technikával, kézimunkával dolgo-
zunk. Nagyon fontos a fa kiválasztása, szere-
tem meghagyni annak saját szépségét, így
fôleg gyümölcsfákból dolgozom, melyek színe,
erezete önmagában gyönyörûség. Terméke-
ink jó része az iparmûvészeti lektorátus által
zsûrizett. Valóban sok kézimunkát, odafi-
gyelést kívánnak hangszereink. Az egész
család valamilyen módon részt vállal ebbôl a
munkából. Feleségem a kezdetektôl segít, de
most már a fiam is beszállt, sôt gyakran édes-
anyám is önszorgalomból olajozza, felületke-
zeli a termékeket. Bedolgozó kollegáimmal
pedig immár tíz éve zökkenômentes és töret-
len a kapcsolat. Mára már igazi alkotó mû-
hellyé váltunk

– Az ütôhangszerekkel való találkozás
minden zenét tanulónak alapvetôen fontos,
hiszen a ritmus minden zene alapja. Hogyan
tud találkozni a célközönséggel, akik, gon-
dolom, elsôsorban a gyermekek, a fiatalok?

– Elsôsorban kézmûves vásárokba járunk
szerte az országban. Ennyi év után már ismer-
nek minket, érkeznek a felkérések, meghívá-
sok mindenfelôl. Az óvodák, zeneiskolák
szívesen veszik hangszereinket, igaz, egyre
kevesebb a zenei fejlesztésre szánt pénz.
Pedig nagyon fontosnak tartom, hogy a zene-
tanulás a ritmus megismerésével induljon, és a
gyerekek kezébe elôször ne valamely távol-
keleti országban fröccsöntött mûanyag hang-
szer kerüljön. Gyakran kapok külföldi meg-
hívásokat is Írországtól Olaszországig. Hadd
mondjam el, hogy igazán büszkék lehetünk a

magyar kézmûvességre. Szinte akármelyik
mesterség képviselôit említhetném – a fazeka-
sokat, a fa vagy bôrmíveseket, a nemezeseket
–, olyan erôs és színvonalas felhozatalt sehol
nem tapasztaltam külföldön, mint amit ha-
zánkban bármely kézmûves vásáron látha-
tunk. De nem kell messzire menni, ha a minô-
ségre vagyunk kíváncsiak, elég csak a fele-
ségemmel és barátainkkal szervezett „Legyen
úgy, mint régen vót” Vasárnapi Vásárnapon
körülnézni itt, Tahitótfaluban, amely a kör-
nyék kézmûves és kistermelôi értékeit vonul-
tatja fel.

– Nem itt született Tahitótfaluban. Hon-
nan és hogyan került falunkba?

– Budapestrôl költöztem ki a családommal
9 évvel ezelôtt. Feleségem gyerekkora óta itt
töltötte a nyarakat, az ô telkén építettük fel
családi házunkat.

– A hagyomány tisztelete és továbbadása
fontos része az Ön munkájának és életének.
Megfogalmazná, mit jelent az Ön számára
mindez?

– Igen, a múltunk megismerése és tisztelet-
ben tartása talán az egyik legfontosabb fela-
datunk, a megmaradásunk, a jövônk egyik
záloga. Valahol egyszer azt hallottam, hogy a
hagyományt nem ôrizni kell, mert az nem
fogoly, és nem is ápolni, hiszen nem is beteg,
hanem egyszerûen élni kell azt, a hagyo-
mányaink szerint élni. Nem kell itt óriási dol-
gokra gondolni, a ház körüli kisállattartás, a
konyhakert mûvelése is ilyen, vagy említhet-
ném a lekvár fôzést, kenyérsütést vagy a szap-
pan házilagos elkészítését, a disznóvágást.
Ezeket régen minden háznál ismerték és gya-
korolták, szülôrôl gyermekre hagyományoz-
ták az apró fortélyokat. Ezeket nem szabadna
elfelejtenünk, vagy ha elfelejtettük, akkor ta-
nuljuk újra, játékos formában, közösségben,
rokonokkal, barátokkal.

– A zenélés megmaradt, mint kedvtelés a
munka mellett?

– Aktívan nem zenélek, alkalomszerûen,
baráti társaságban dobolunk. A munkám miatt
viszont rendszeresen tartok hangszer bemu-
tatókat. Több, mint egy éve kéthetente a Falu-
házban „Dobszerda” néven tartok dobkört.
Nem vagyunk sokan, de az a pár srác, aki rend-
szeresen jár, szépen fejlôdik.

– Hogyan jut minderre ideje?
– Mondhatnám, hogy a valóság show-k és a

szappanoperák bámulása helyett mást is lehet
csinálni. De igazából, hacsak az embernek
nem 20 órát kell naponta dolgoznia, akkor
arra van ideje, amire idôt szakít magának.
Nem olyan széles ám a határmezsgye munka
és szórakozás között. Nekem bizonyára
szerencsém van, hogy egybeesik a munkám és
a hobbim, de minden egyéb tevékenység,
amit az ember maga választ, felfogható játék-
nak is. S ha így fogjuk fel, mindjárt jobban
érezzük magunkat.

Sirkó-Németh Mariann

Mesterségük mûvészei – mûvészetük mesterei
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Mit jelent pontosan a szûrôvizsgálat?
Tágabb értelemben a tünet- és panasz-
mentes személyeknél rejtett betegség
korai kimutatása, illetve a kockázati ténye-
zôk korai kiküszöbölése arra alkalmas
módszerrel.

Mit érdemes szûrni? Olyan illetve azok
megelôzô állapotait, amik a lakosság nagy
részét érintik, például: cukorbetegség,
magas vérnyomás, bizonyos szív- és
érrendszeri betegségek, egyes légúti
betegségek, daganatos megbetegedések.

Mit várunk el egy szûrôvizsgálattól?
Azt, hogy hiteles adatokat adjon, egysze-
rûen kivitelezhetô legyen, a népesség egy
jelentôs, veszélyeztetett része részt ve-
gyen a szûrésen , kevés legyen az álpozitív
vagy álnegatív eredmény, lehetôség sze-
rint ne kerüljön pénzbe.

A rákszûrések jelentôsége és a
lehetôségek – három fontos tény:
• Minden rákos (azaz rosszindulatú

daganatos) betegség annál eredménye-
sebben kezelhetô, minél korábbi stádi-
umban kerül felismerésre.

• A halálokok között még ma is a szív- és
érrendszeri okok vezetnek, de ezek
aránya évrôl-évre csökken, míg a
daganatos betegségek haláloki szerepe
évrôl-évre nô.

• A halálozási adatokat tekintve az összes
rosszindulatú daganatos betegség ese-
tében hazánk vezet az európai államok
között, azaz nálunk halnak meg leg-
többen tüdôrákban, méhnyakrákban,
vastagbélrákban, emlôrákban,…
Hazánkban rendelet szabályozza a

térítésmentesen igénybe vehetô szûrôvizs-
gálatok rendjét. 

Emlôrák-szûrés
Az emlôrák a nôknél a leggyakrabban

elôforduló és halált okozó rákos meg-
betegedés. A szûrés fontos része az emlôk
tapintásos vizsgálata, amit a beteg is
elvégezhet önmagának illetve a rutin vizs-
gálat részévé kellene, hogy váljon például
a háziorvosi rendelôkben vagy a nôgyó-
gyásznál. Emellett az emlôrák szûrésére
jelenleg a legalkalmasabb a mammográ-
fiás vizsgálat, ami egy igen részletes rönt-
genvizsgálatot jelent (szükség esetén UH
vizsgálattal kiegészítve). A két vizs-
gálóeljárás nem helyettesíti, hanem
kiegészíti egymást. A lakossági szûrés
országszerte emlôszûrô központokban
történik, kétévente levélben keresik meg
a 45-65 év közötti nôket. A szûrésnek hála,
az emlôrákos esetek száma az utóbbi né-
hány évben stagnálást mutat. A szervezett
szûréseket az ANTSZ koordinálja, meghí-
vásos alapon mûködnek, meghatározott
idôközönként végzik a vizsgálatokat a

leginkább veszélyeztetett korosztály köré-
ben. 

Méhnyakrák-szûrés
A méhnyakrák és a rákmegelôzô állapo-

tok jól vizsgálhatóak és követhetôek a nô-
gyógyászati vizsgálat során vett cytológiai
minta alapján. Az ANTSZ háromévenként
javasolja a szûrést a 25 és 65 év közötti
nôk részére. Mivel a vizsgálatot bármelyik
kórházban illetve nôgyógyászati rendelô-
ben elvégzik, de legtöbbször nem jelentik,
ezért nehezen követhetô a lakosság rész-
vétele a vizsgálaton. Évente ajánlott, na-
gyon egyszerû, gyors, nem fájdalmas.
Nagyon-nagyon fontos!

Vastag- illetve végbélrák, gyomorrák
Férfiaknál hazánkban a daganatos halál-

okok között a tüdôrák után a második
helyen, nôk esetében a harmadik helyen
áll a vastag- illetve végbélrák, ezt követi
kicsit lemaradva a gyomorrák. Tüneteket
általában csak elôrehaladott állapotban ad,
gyakran vérszegénység hívja fel rá a figyel-
met. Rákszûrésre az ANTSZ évente java-
solja a széklet vizsgálatát, azaz a széklet-
ben található emberi eredetû vér kimu-
tatatását az 50-70 év közötti korosztály-
ban. Amennyiben a vizsgálat pozitív, a ki-
vizsgálást egy gyomortükrözéses illetve
egy vastagbél-tükrözéses vizsgálat kell,
hogy kövesse a vérzésforrás direkt kimu-
tatása miatt. Sokan tartanak ezektôl a vizs-
gálatoktól, ezért fontos elmondani, hogy
legfontosabb elônyük a mintavételi lehe-
tôség a gyanúsnak tûnô képletekbôl.

Tüdô(rák)-szûrés
Már az elôbb említettem, hogy a daga-

natos betegségek között férfiaknál a
tüdôrák vezeti a halálozási statisztikákat,
nôknél pedig (köszönhetôen az emancipá-
ciónak?) megelôzte a vastagbélrákot és a
második helyre tört. Sajnos az is elmond-
ható, hogy a tüdôrákos esetek száma,
illetve a halálozás évrôl-évre növekszik.
Ebbôl két dolog következik, hogy jó lenne
szûrni, illetve hogy az egyik legfontosabb
tennivalónk a dohányzás visszaszorítása!
Sajnos nincs ma olyan széles körben elér-
hetô, specifikus vizsgálóeljárás, ami a
tüdôrákot korai stádiumban felismeri. A
lakossági tüdôszûrés elsôdleges célja a tbc
kiszûrése, esetenként segíthet a tüdôrák
diagnosztizálásában is.

Prosztatarák-szûrés
Férfiaknál a negyedik a daganatos halá-

lozási statisztikákban. Lakossági szervezett
szûrés nincs, 50 év felett javasolt az
évenkénti végbélen keresztül végzett ta-
pintásos vizsgálat, illetve egy vérbôl kimu-
tatható fehérje (PSA-prosztata specifikus
antigén) vizsgálata. Korai stádiumban
felfedezett esetek (távoli áttétek nélkül)
jól kezelhetôek.

Ajak- és szájüregi-rákszûrés
Szintén igen elôkelô helyet foglal el a

halálozási statisztikákban. Kialakulásra
hajlamosít a dohányzás minden formája, a
rendszeres alkoholfogyasztás és a meg-
felelô szájhigiéne, azaz a fogmosás elma-
radása. A szûrés igen egyszerû: a megte-
kintés. Ezt a beteg, a fogorvos és a házior-
vos is megteheti. Itt is nagy jelentôségük
van a rákmegelôzô állapotoknak, amik jól
észrevehetôek. Egy érdekes adat, ami
részben megmagyarázza az igen magas
elôfordulási arányokat, hogy Magyaror-
szág használja a legkevesebb fogkefét az
Eu-ban.

Bôrrák-szûrés
Az utóbbi idôben hazánkban is drámai

emelkedést mutat az egyik legveszélye-
sebb bôrrák, a melanoma elôfordulása.
Bôrgyógyászok szerint ebben a mértékte-
len szoláriumozásnak van igen nagy
szerepe. A szûrés lényege az anyajegyek
bôrgyógyászati vizsgálata, azaz megtekin-
tése, majd ezután a gyanús anyajegyek
kimetszése.

Sajnos a hazai adatok azt mutatják, hogy
mindezek ellenére a célcsoportnak csak
egy töredéke él a lehetôséggel és vesz
részt az ingyenes szûréseken.

A nem daganatos megbetegedések és
rizikófaktoraik szûrése a teljesség
igénye nélkül

Csak megemlítem a magasvérnyomás-
betegséget, a cukorbetegséget, az emel-
kedett vérzsír- illetve húgysavszintet. Ezek
évente egyszer egy háziorvosnál történô
alapos vizsgálat és évente egyszeri vérvé-
tel elvégzésével viszonylag jól szûrhetôk
és kezelhetôk.

Dr. Szente Szilvia

Néhány fontos tudnivaló a szûrôvizsgálatokról

FIGYELEM!

2011. február 18-án, pénteken 8:00 órá-
tól ultrahang vizsgálattal egybekötött méh-
nyakrák szûrést szervezünk a védônôi
tanácsadóban (Tahitótfalu, Kossuth utca
30.).

Tahitótfalu felnôtt nôi lakosságát várjuk,
kortól függetlenül.

A vizsgálat elôre egyeztetett idôpontok-
ban történik.

Idôpontkérés a védônôktôl az alábbi
telefonszámokon:

06-26/385-873
06-30/324-3570

Védônôk

Méhnyakrák
szûrés
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Természetes antibiotikumok

A cékla

Lazító, oldó és tisztító tulajdonságokkal ren-
delkezô zöldség, aktivizálja az emésztést, javít-
ja az anyagcserét. 

A cékla gyökértermése fehérjét, rostot,
cukrot (8-20%), zsírt, B1, B2, C, P, PP-vita-
minokat, az A-vitamin provitaminját –
karotint, alkaloid jellegû anyagot – betaint,
szerves savakat (citromsav, almasav), fes-
tékanyagokat és sokféle mikroelemet (vas,
magnézium, kálium, jód és egyéb) tartalmaz.
Mindezek összetevôi a szervezet vérképzését
szabályozó enzimeinek. Ezért a cékla leve a
legértékesebb lé, amely segíti a vörösvérsejtek
képzôdését és kitûnô általános vérjavító.

A cékla leghatásosabb gyógyító tulajdonsá-
ga abban rejlik, hogy több mint 50% szerves
nátriumsót tartalmaz és csak 5% káliumsót. Ez
az arány értékessé teszi a céklát, mint a meg-
kövesedett kálcium oldószerét, amely a kalci-
umtartalmú fôtt ételekbôl csapódik ki és kerül
a szervezetbe, elsôsorban a véredényekbe,
ahol azok megvastagodását és rugalmatlan-
ságát vagy a vér besûrûsödését okozza,
aminek következménye a magas vérnyomás
és az egyéb szívmûködési rendellenességek.

A jó minôségû cékla formája a fekete re-
tekre emlékeztet. A héja igen vékony; színe,
ha felvágjuk élénkpiros. Ha keresztmetszetbe
vágva fehér karikák vannak benne – rossz
minôségre utal.

Ha a céklalét egymagában fogyasztjuk (akár
1 pohárral is), tisztító reakciója akkora lesz,
amely akár szédülést, hányingert válthat ki. A
tapasztalatok azt bizonyítják, hogy érdemes
elôbb a céklalét sárgarépa levével úgy fogyasz-
tani, hogy 1/4 céklalé és 3/4 sárgarépalé
legyen az italkeverékünk aránya, majd foko-
zatosan szoktassuk hozzá a szervezetet a cékla
léhez oly módon, hogy az arányt a céklalé
irányába növeljük. 1-1,5 pohár fogyasztásával
napi 2 alkalommal jó eredményt érhetünk el a
szervezet általános tisztításában.

A sárgarépa és cékla levének keveréke ser-
kenti az eritrociták képzôdését a vérben, javít-
ja az emlékezô képességet, fôképp ateroszkle-
rózis esetén, tágítja az éredényeket. Magas
vérnyomás esetén ez az egyik legkiválóbb ter-
mészetes gyógyító szer. Úgyszintén erôsíti az
idegrendszert idegbántalmak és álmatlanság
esetén.

A nyers cékla levele segíti a tûzokozta sebek
gyógyulását, a duzzanatok felszívódását és a

kelések megnyitását. A céklát ajánlják diétás
ételként májbetegeknek.

Ha az apróra reszelt céklát meglocsoljuk cit-
romlével, majd megszórjuk darált dióbéllel,
krónikus székrekedést gyógyít. Napi adagja
legalább 10 dkg legyen

Menstruációs rendellenesség esetén, fô-
képp, ha épp ebben az idôszakban fogyasszuk
a céklalét, mégpedig napjában többször, és
nem nagy adagokban (0,5-1,0 dl-t legalább 2-3
alkalommal napjában) igen hasznos lehet.

Ha a cékla gyökérgumóját megfôzzük és
megesszük (hát még, ha folyamatosan fo-
gyasztjuk!), bôséges magömlést biztosít és
erôsíti a szexuális potenciát.

A klimax idôszakában a fenti módon tör-
ténô céklalé fogyasztása sokkal hatásosabb
lesz bármiféle szintetikus gyógyszernél –
állítják a népi gyógymódokkal foglalkozó szak-
könyvek.

Hipertónia esetén a cékla levét mézzel kell
fogyasztani (1:1), éhgyomorra egy fél pohárjá-
val (kb. 1 dl-t).

Ha a testsúlyunkat szeretnénk csökkenteni,
ajánlott napjában reszelt céklát fogyasztani.
Mindössze napi 3 evôkanál cékla eljuttat a nor-
mális testsúlyunkhoz (2 éves folyamat).

Igazából minden nagyváros lakójának taná-
csolhatom a rendszeres céklalé fogyasztását,
mivel ez a lé segíti a nehézfémek sóinak ki-
ürítését a szervezetbôl (mint például az ólom,
higany stb.).

A céklalé hasznossága semmivel sem pótol-
ható az aranyér kezelésénél. Ha ráhangoló-
dunk a céklalére, és táplálékunkból kiiktatunk
minden fûszert és zsírosat, az eredmény 2-3
hét múlva bekövetkezik.

A szervezet számára hasznos és az immun-
rendszert erôsíti, ha napjában megiszunk 3 dl
alma-céklalé keveréket (5:1). Ezáltal képze-
letet felülmúló módon javul a fogzománcunk.

A vörös cékla kalciumtartalma a szervezet
összes fiziológiai funkciójának általános
táplálékot biztosít, a klór tartalma pedig a máj,
a vese, az epehólyag nagyszerû szerves tisz-
títószere. Azon kívül ösztönzi a nyirokrend-
szer mûködését az egész testben.

A cékla levét régóta alkalmazzák rákos be-
tegségek kezelésére. A cékla specifikus színe
és íze különleges kvantummezôt képez,
amelynek sajátságos kisugárzása elnyomja a
rákos sejtek hasonló kisugárzását és kvantum-

mezejét. (A fanyar íz megköt és rögzít, aminek
következtében ellenáll a káros sejteknek, és
gátolja fejlôdésüket). Közzé teszek 3 eljárást
tapasztalt gyógyítók féltve ôrzött receptjeibôl
a rákos és egyéb daganatos betegségek gyó-
gyítására: 
1. Különbözô rákos betegségeknél, de fôképp

tüdôráknál alkalmazzák a vörös céklát: a
levét – 1 dl-t 3-szor napjában, a céklát – 20-
25 dkg-t napjában, 3 hónapig, 7 nap szünet
után a terápiát meg kell ismételni. Golyva
esetén a céklalét 2-3 evôkanáljával fogyaszt-
juk napi 3 alkalommal.

2. Ezt a kezelést mindennemû daganatok
kezelésére alkalmazzák: 2,5 dl sárgarépalé,
2,5 dl céklalé, 2,5 dl fekete reteklé, 2,5 dl
fokhagymalé, 2,5 dl friss citromlé, 2,5 dl
méz, 2,5 dl jó minôségû szôlôbor. Az ingre-
dienseket egy zománcos edénybe összeönt-
jük, és egy fakanállal összekeverjük, majd
egy kétliteres üvegbe átöntjük, lefedjük,
hûtôben tároljuk. Napi 3 alkalommal 1
evôkanáljával evés után fogyasszuk. Ez a
mennyiség (1,75 l) egy kezelési ciklusra ele-
gendô. Minden ciklus után tartsunk 1
hónap szünetet. Összesen 5 ciklust végez-
zünk 1 év alatt. Ha alacsony a vér hemoglo-
bin szintje, napjában evés elôtt 40 perccel
igyunk meg 0,5 l tejet (lehetôleg kecskete-
jet), elkeverve benne 1 tojássárgáját.

3. Emlôbántalmakra: reszeljük le a céklát,
majd gyûjtsük össze egy gézanyagba és
helyezzük a beteg helyre 40 percre. A
kezelés ideje alatt érdemes napi 3 alkalom-
mal, 20-30 perccel evés elôtt elfogyasztani 1
dl céklalét. A kezelés ideje: 25 nap.

Szépségápolás
A cékla fôszerepet tölt be a házi kozmetikai

szerek között. Mindenféle bôrtípusra alkal-
mazható, javítja a bôr színét.

A friss céklát finomra reszeljük és hozzá-
adunk ugyanannyi tejfölt. Kása jellegû pép
lesz belôle, amelyet felviszünk az arcunkra. A
maszkot hagyjuk megszáradni, majd meleg
vízzel lemossuk. 

Íme még egy frissítô és üdítô céklamaszk
recept. A friss céklát finomra reszeljük, hoz-
záadunk egy teáskanál tejfölt és egy teáskanál
tojássárgáját. Jól összekeverjük, majd fel-
visszük az arcunkra és a nyakunkra. 15-20 per-
cig hagyjuk rajta. Ezt a maszkot hetente 2-3
alkalommal érdemes elkészíteni. 

A mindennapokra arcbôrünk tisztítása és
frissentartása céljából ajánlott nyers cékla-
darabbal bedörzsölni arcunkat, majd egy vé-
kony krémréteget ujjaink végével beledörzsöl-
ni az arcbôrünkbe. 

Ha bôrünk színén szeretnénk javítani, aján-
lott a következô keveréket fogyasztani: cékla,
uborka, sárgarépa (1:1:1).

Egy természetgyógyász feljegyzéseibôl 
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Gyógyító ételreceptek

Fôtt cékla fokhagymával

Megfôzünk egy céklát, meghámozzuk és
lereszeljük. Hozzáadunk 3-4 gerezd összezú-
zott fokhagymát. Hermetikusan zárható
edénybe (pl.: befôttes üvegbe) zárjuk legalább
1 órára. Fogyasztás elôtt tejföllel meglo-
csoljuk. Kárpátalján, szülôföldemen, reszelt
tormával készítik.

Ez az étel javítja a szervezet emésztô ké-
pességét. Ha a céklát édesen akarjuk fogyasz-
tani, akkor fokhagyma helyett aszalt szilvát,
aszalt sárgabarackot, mazsolát, almát vagy akár

diót adhatunk hozzá. Öntetként használ-
hatunk almaecetet, természetes savanyú
gyümölcsleveket (citrom, hamvas áfonya,
vörösáfonya stb.) vagy napraforgóolajat, eset-
leg tejfölt.

Friss céklasaláta fokhagymával és bú-
zacsírával

Hozzávalók: kb. 20 dkg cékla, 2-3 gerezd
fokhagyma, egy fél pohár búzacsíra, citromlé,
1 evôkanál méz.

Alaposan (kefével) megmossuk és finomra
reszeljük a céklát. A fokhagymát meghámoz-
zuk és összezúzzuk. A citromlét összekeverjük

a mézzel. Az összes hozzávalót jól összekever-
jük a búzacsírával.Ez a saláta nagyszerû rákos
betegségek elleni megelôzôszer, növeli a vér-
ben a vörösvérsejteket, normalizálja a gyomor-
béltraktus perisztaltikáját, tisztítja a májat.

Hasonlóképpen készíthetünk céklasalátát
dióval. Ebben az esetben búzacsíra helyett
darált dióbelet adunk a salátához.

A cukrászok a nyers cékla levét, mint ter-
mészetes színezéket használják krémek, töl-
telékek színesítésére.

Kovács József 
alternatív gyógyító

Egyesületünk kedvezményes akciót hirdet a
helyi és környezô településeken kutyák és
cicák ivartalanítására. Az érintett települések:
ÜRÖM - BUDAKALÁSZ - POMÁZ - CSOBÁN-
KA - SZENTENDRE - PILISSZENTLÁSZLÓ -
LEÁNYFALU - TAHITÓTFALU - DUNABOG-
DÁNY - KISOROSZI - PÓCSMEGYER -
SZIGETMONOSTOR - SURÁNY - HORÁNY.

Kezdeményezésünk célja a nem kívánt sza-
porulat, a kóborállat probléma megelôzése ill.
megfékezése településeinken. Kérünk min-
den felelôs állattartót és az állatvédelem gon-
dolatával szimpatizáló civil lakosságot, hogy
segítsen a házi kedvencek felesleges szaporo-
dásának megfékezésében – jelentkezzenek az
ivartalanításra.

A kölyökkutyák és -cicák legnagyobb része
gazdira sem talál, ha egyáltalán életben marad-
nak, elôbb-utóbb az utcára, menhelyre, sin-
tértelepre vagy egyenesen a szemétdombra
kerülnek!

Kizárólag az ivartalanítási akcióban résztvevô

kutyusok részére egyidejûleg chip-beültetési és
regisztrációs akciót is hirdetünk! Törvényi ren-
delkezés értelmében a kutyák chipezése és re-
gisztrációja január 1-tôl, amúgy is kötelezô lesz.
Ezért egyesületünk vállalja a chipek beszerzé-
sét, és azokat ingyenesen az ivartalanítást végzô
állatorvosok rendelkezésére bocsátja. A gazdák
által befizetendô díj mindössze 2000 Ft/chip,
ami a beültetés és a regisztráció díját tartalmaz-
za. (szokásos díja kb. 6000 Ft)

BEJELENTKEZÉS:
Az akcióban elôzetes bejelentkezés után

lehet résztvenni, egyesületi regisztráció és
sorszám nélkül nem lehet igénybe venni a
kedvezményes árat!

KAPCSOLATTARTÓ: Horváth Ria 
önkéntes, elérhetôsége: 06 20 220 0223, hor-
vatria@gmail.com,
arvacska.szendre@freemail.hu 

Félidôs vemhes állat is hozható! Tüzelô állat
esetében az állatorvossal kell egyeztetni a
mûtét lehetôségét!

MÛTÉTET VÉGZÔ ÁLLATORVOSOK:
Dr. Bertalan Gábor, dr. Czuppon Balázs, dr.

Kovács Zoltán, dr. Mester György, dr.
Schumicky Gábor, dr. Bánsági Tamás.

A mûtétet elvégzô állatorvost a bejelent-
kezéssel egyidejûleg egyesületünk kapcsolat-
tartója jelöli ki a gazda lakóhelyének figyelem-
bevételével. A bejelentkezés után az állat
gazdája személyesen hívja fel a kijelölt állator-
vost a mûtéti idôpont egyeztetésére.

FIZETENDÔ DÍJAK:
Nôstény cica 3000 Ft, kandúr 2000 Ft
Szuka kutya – 10 kg-ig 4000 Ft, 25 kg–ig

5000 Ft, felette pedig 6000 Ft.
Kan kutya – 15 kg-ig 3000 Ft, felette 4000,- Ft
A FELTÜNTETETT DÍJAKAT AZ ÁLLAT-

ORVOSNÁL KELL KIFIZETNI A MÛTÉT
NAPJÁN.

Figyelem! Az akció a megjelölt idôtartam
alatt, az erre a célra pályázaton elnyert
pénzösszeg kimerüléséig tart. 

Kedvezményes ivartalanítási akciót szervez az Árvácska állatvédô egyesület
2010. december 1. - 2011. január 30. között

A csuszka

Szepesi Attila: Villanások 
(Csuszka, részlet)
„Csuszka csusszan feszegeti,
cserfa hosszán nézegeti,
Ízes férget kóstolgatja,
rejt a kéreg, csipegeti.”

A csuszka (Sitta europaea) a verébalakúak
(Passeriformes) rendjébe, ezen belül a csuszka-
félék (Sittidae) családjába tartozó faj. Élôhelyéül
leginkább különféle természetes és telepített
lomberdôk, arborétumok szolgálnak. Megtelep-
szik nagyobb parkban, erdô közeli kertben is, az
ember közelségéhez is meglehetôsen jól alkal-
mazkodott.

A csuszka könnyen felismerhetô, jellegzetes
madár. Feje teteje, háta és szárnyai szürkés-
kékek, az arcrész mindig fehér, a hegyes csôr és

a szemsáv pedig fekete. Hasának színezete alfaj-
tól függôen a fehértôl a vörösesbarnáig vál-
tozhat. A fiatal egyedek színei elmosódottabbak.
A nôstény és a hím hasonlóak. A csuszkákra a 14
centiméteres testhossz és a 22-27 centiméteres
szárnyfesztávolság jellemzô, amihez 21-26 gram-
mos testtömeg társul.

A csuszka fákon él, nevét is onnan kapta,
hogy akár fejjel lefele is haladva mintegy „csúsz-
kál” a fatörzseken. Repülni is általában csak
egyik fáról a másikra szokott. Táplálékát nyáron,
a kérgen élô ízeltlábúak, lárváik és petéik
képezik (elsôsorban pókok, lepkepeték, mezei-

poloska-lárvák, bársonylegyek, iszapszúnyogok,
fátyolkák), téli étrendjét viszont magvakkal
kénytelen kibôvíteni. Sokszor keresi fel a madár-
etetôket, gyakran különféle cinkékkel egy csa-
patba verôdve.

A csuszkák élôhelyükön, az erdôk fáinak od-
vaiban rendezik be fészküket, amelyet levelek-
kel és fakéreggel bélelnek ki. Gyakran elfoglalják
a mesterséges fészekodúkat is. A berendezett
fészek környékét a szülôk védik a betolakodók-
kal szemben, az ajtónyílást pedig sártapasztással
szûkítik kb. 30 milliméteres átmérôjûre.

Idôjárástól és táplálékkínálattól függôen
évente egyszer vagy kétszer kerül sor a költésre.
A 6-9 fióka csupaszon és vakon kel ki 14-18
napos kotlást követôen, majd 20-22 napnyi
folyamatos etetés után kirepülnek. A család még
jó ideig együtt marad a fészek közelében.

Magyarországon védett, eszmei értéke 10 000
forint.

A sorozat szerkesztôje 
Sirkó-Németh Mariann

A hónap madara
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2008 novemberében a legendás tatai
edzôtáborban tartottuk a borász válogatott
elsô, történelmi edzôtáborát. Vélhetôen a
kiváló atmoszférának is köszönhetôen jött
az ihlet: megalkottam a FutBoristák® szót,
kifejezést!

Olyan, a futballban játékosként, edzô-
ként, játékvezetôként, vezetôként karriert
befutott kollégákra, barátokra gondoltam
ezzel, akiknek kötôdésük van a szôlészet-
borászathoz, borforgalmazáshoz: szôlômû-
velés, borkészítés, szakképzettség, családi
hagyományok; név (nomen est omen...)
stb.

A magyar borászok futball válogatottja –
amelyet 2006 óta van szerencsém irányí-
tani – nagyszerûen prosperál, ezért úgy
gondoltam, itt az ideje összehívni a Fut-
Boristák® illusztris társaságát, mint egy
szakértôi, baráti szimpatizáns „csapatot”.

Tavaly november 21-én a Tahiban lévô
Dézsmapincében tartottuk alakuló ülésün-
ket.

Az idôjárás viszonylag kegyes volt hoz-
zánk, ami ebben az évben szokatlan
szerencsének számított.

Nagyon szép létszámban jöttek össze a
FutBorista® jelöltek, íme, az alakuló ülés
névsora:
1. Dr. STIEGLER Károly a szolnoki MÁV

MTE és az NB II-es Liga korábbi elnöke,
a családi birtokon szôlész – borászkodik
(Cibakháza)

2. Dr. GENZWEIN Ferenc a Vasas korábbi
szakosztályvezetôje, vezetôedzôje a sör-
gyártás mellett a likôr, pezsgô és
borászat területén is szerzett érdekelt-
ségeket és hát a név! 

3. UBRANKOVICS Mihály a BVSC, Újpest,
Nyíregyháza és MLSZ utánpótlás csapa-
tai jelzik edzôi pályafutását. Pilisen, a
családi birtokon szôlész-borászkodik.

4. P. NAGY László a Tatabánya korábbi
kiváló játékosa, jelenlegi edzôje a Tokaj
melletti Prügy-ön született, innen a P.
Szôlészeti-borászati technikumot vég-
zett Tokajban, a borász futball váloga-
tott kulcsjátékosa.

5. VIDÁTS Csaba a Vasas korábbi váloga-
tott labdarúgója, a Balaton melletti
Lovason komoly szôlôbirtoka, pincé-
szete van.

6. GELLEI Imre az NBI egyik csúcstartó
edzôje, korábbi szövetségi kapitány.
Badacsonytomajon született, a családi
szôlôben minden munkát megtanult és
végzett is.

7. Dr. GÉCZI István a Fradi legendás
válogatott kapusa, a Kertészeti Egyetem
testnevelés tanszékének vezetôjeként
borász generációk sorát edzette az
egyetemi futball csapatban.

8. Dr. KISS László az FTC elnökségi tagja,
a labdarúgó szakosztály elnöke volt a
nyolcvanas években. A Budafoki MTE
elnöki címét is sokáig viselte, hiszen
kertészmérnökként legendás vezérigaz-
gatója volt a Hungarovin-nek.

9. BOZSIK Péter korábbi szövetségi kapi-
tány, édesapja nevét egri bor ôrzi, a fiú
lelkesen népszerûsíti a Bozsik – Bort.

10. RUDAS Ferenc a Ferencváros kiváló
válogatott védôje, több híres budapesti
borozója volt. Hihetetlen mennyiségû
bort forgalmazott a 40-es 50-es években,
mint a Fradi Üllôi úti stadionja klub-
házának, vendéglôjének vezetôje.

11. GYETVAI László a csapat doyenje
1918. december 11-én született. A
Ferencváros válogatott szélsôje volt.
Többek között a Podmaniczky utcában
vezetett borozót.

12. MAGYAR Zoltán a Ferencváros és a
válogatott korábbi menedzsere. Tisza-
földvári születésû, családjában minden-
kinek volt szôlôje, pincéje. A Tahi
Dézsmapince tulajdonosa, 2006 óta a
borász válogatott szövetségi kapitánya.
Az el nem jött jelöltek mindegyike jelez-

te, hogy kiváló gondolatnak tartják a Fut-
Boristák® grémiumának megalakítását és
mielôbb személyesen is szeretnének csat-
lakozni hozzánk!

A történeti hûség megköveteli, hogy
megemlékezzünk a további neves jelen-
lévôkrôl, szimpatizánsokról is:

Dr. SAJTOS Sándor, Tahitótfalu pol-
gármestere

TÓTH János, Tahitótfalu jegyzôje
BÁLINT László, az FTC 76-szoros váloga-

tottja, korábbi szövetségi kapitány
CSANK János, korábbi szövetségi

kapitány, a ZTE vezetôedzôje
DÖMÖTÖR Zoltán, olimpiai bajnok vízi-

labdázó, az olimpiai bajnokok klubjának
elnöke

Dr. LEJKÓ Dezsô, a Sportkórház és a
Vasas orvosa

Dr. SZILÁGYI György, a SOTE és a
válogatott orvosa

Remélem, nem hagytam ki senkit.
Az alakulást követôen LÉGLI Ottó

(Balatonboglár) mesélt pályafutásáról és 5
kiváló borát kóstoltatta meg a mintegy 60
fôs publikummal. Ottó a Borász futball
válogatott középpályása, ezúton is gratulá-
lunk a Magyar Bor Akadémiától december
3-án elnyert „Év Bortermelôje” címhez,
amely óriási megtiszteltetés.

A következô napirendi pont három
bátor FutBorista® borának kóstolása volt:
Vidáts, Stiegler, Ubrankovics sporttársak
minden elismerést megérdemelnek.

Ezt követôen kötetlen iszogatás – be-
szélgetés zajlott, miközben jól fogyott a
házi kolbász és a mangalica szalonna is! A
hatalmas bográcsban is elkészült az öreg-
tarhonya (gazdagon) – kirobbanó sikere
volt…

A hangulat fokozásában segített
VADÁSZ Dániel, az Operettszínház kiváló
énekese és SAX Norbert, pilisvörösvári
sváb harmonikás.

Erre még rátett egy lapáttal pinceszom-
szédom, TÓTH István, aki desszert gyanánt
friss vágásból egy hatalmas tepsi hurka-kol-
básszal lepett meg minket. Jól csúszott a
helyi Dió Pékség házikenyerével.

Reméljük lesz idônk, kedvünk, ener-
giánk a folytatásra.

Hajrá, BorÁszok! Hajrá, FutBoristák®! 
Magyar Zoltán

a BorÁsz válogatott szövetségi kapitánya
a FutBoristák® csapatának alapítója

További képek az eseményrôl a
www.tahitotfalu.hu oldalon láthatók.

Megalakult a FutBoristák csapata 
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December 28-án felavattuk a kalákában
készült falu kemencéjét. Váradi Béla bácsi,
kemenceépítô és pékmester kenyérlán-
gost sütött a vendégseregnek, majd kisü-
töttük az asszonyok által tepsiben hozott

süteményeket és fasírtokat. Jól estek a
finom falatok, a zamatos borok, a szép
zene és a jóízû beszélgetés. 

Tudjuk, hogy katasztrófa helyzetekben-
mint árvízkor itt a faluban is mindig volt
ember a gáton, országszerte a belvizeknél
vagy legutóbb a vörösiszap ömlés kárel-
hárításánál – erôs az összefogás és a
segíteni akarás a magyar emberekben. De
ami igazán örömteli, az az, hogy most,
ebben a pénzszûkös idôben is egy jó cél
érdekében szórakozva, jókedvûen  össze
lehet fogni és közösen létre lehet hozni
szép és értékes dolgokat.

Ezt dicséri a Faluházban elindult folya-
mat, ami a düledezô melléképület bon-

tásával, a téglák megtisztításával kezdô-
dött, ahol kb. 30-an vettünk részt, majd a
kemence megépítésével folytatódott.
Ebben a munkában szintén kb. harmincan
dolgoztunk, gyermekestül, családostul. A

kemence a tûznek a tere és egyben
közösségi tér is, amely mellett össze-
gyûlünk és a legfontosabb élelmet, a ke-
nyeret, azaz az életet sütjük.

Remélem, hogy akik részt vettek e
munkákban, jól érezték magukat és egyre
többen csatlakoznak a kalákázókhoz, hi-
szen a kemence megépítésével nem lezá-
rult, hanem elindult egy folyamat.

Rengeteg a feladat, a tennivaló, és azok,
akik részt vesznek egy kalákában, sokkal
inkább megbecsülik és értékelik a kö-
zösség által létrehozott tárgyat, mintha azt
kívülrôl, készen kapták volna. Így volt ez a
múltban, eleinknél és reméljük egyre
inkább így lesz ez újra, a jövôben is.

„Téglát téglára, válykot a púpjára,
Padkát köréje, egy színt föléje.
S lám, mi lesz végül?
Nem csak a búbos, de közösség épül.”
B. A.

A kemence avató estéjén összegyûltünk
a Faluházban, hogy a gazdák által készített
újbort megáldja Gellért atya. Helyi szôlô-
bôl már sajnos nem került bor az asztalra,
de otthon préselt szôlôbôl készített és
saját pincében kezelt borból annál több. A
szentelt bornak régi idôk óta mágikus erôt
tulajdonítanak. Beteg embert, állatot gyó-
gyítanak vele, illetve öntenek belôle a bo-
roshordókba, hogy ne romoljon el a bor.
Szólásként él ma is a „Szent János áldása”
a búcsúzáskor megivott utolsó pohár
borra vonatkozóan. Béres Gabriella

További képek az eseményrôl a
www.tahitotfalu.hu oldalon láthatók.

Kemenceavató és Szent János-napi 
borszentelés a Faluházban

Január 10. – Törley József születés-
napja

1858. január 10-én született Törley
József (1858. január 10. - 1907. július 28.).
Neve összeforrt a pezsgôével, s ilyenkor
szilveszter-újév tájékán méltán aktuális.

1882-ben nyitotta meg kapuját a Törley
pezsgôgyár Budafokon. 1890-ben 20.000
négyzetméteres pincét létesített hozzá.
Pezsgôgyára a legmodernebb volt ekkor
Magyarországon. A Törley pezsgôgyár a
XIX. század végén a jó alapanyagot biz-
tosító Etyek és környéke szôlôhegyeirôl,
pincéibôl vásárolta a pezsgônek valót.

Ennek és a kitûnô marketing munkának
köszönhetôen az Osztrák-Magyar Mo-
narchiában, majd késôbb is a Törley pezs-
gôkészítmények a gyáralapítás után hama-
rosan európai, sôt világhírnévre tettek
szert. A Törley pezsgôk a feltörekvô pol-
gárság, és a volt nemesi elôjogúak kedvelt
és státusszimbólum-italává vált, ami ün-
nepi alkalmak italának számított. Nemcsak
Európába, hanem Ázsiába és Amerikába is
exportáltak. 1899-ben a Monarchia leg-
nagyobb pezsgôgyáraként már 1 millió
palack pezsgôt állított elô. Sikerei nem-
csak gazdasági, hanem társadalmi téren is
követték, 1896. április 1-én magyar
nemességet kapott az uralkodótól, I.
Ferenc József császártól. Híres pezsgô

márkája volt a Talizmán, amit már 1885-
ben is reklámozott, majd a Casino pezsgô.
A Törley pezsgôgyár a második világ-
háborúban súlyos veszteségeket és káro-
sodásokat szenvedett, a fô épületének mû-
vészi kivitelezésû és egyedi Zsolnay csem-
pékkel díszített épületrészeit az orosz
katonaság és félreértelmezett osztályöntu-
dat-indulat pusztította. A Törley Pezsgô-
üzemet 1948-ban államosították, majd
1990-ben ismét magántulajdonba, de nem
a család kezébe került. A Törley pezsgôk
azonban továbbra is hirdetik és fenn-
tartják egykori készítôjük európai
hírnevét.

(Csoma Zsigmond írásából ollózta
Szabó Judit)

Évfordulók 
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Ha akad az általános iskolások közt
néhány lelkes jelentkezô, aki heti kétszer
másfél órát egy férfias harcmûvészet
gyakorlására szánna …!

Negyven éves kor felett, gyerekekkel
megérett bennem a gondolat,hogy tovább kell
adnom húsz évi gyakorlás tapasztalatát. Volt
idô, amikor saját dicsôségemre jártam a
magam útját. Volt 66 „full kontakt” meccsem,
a Kyokushinkai Magyar Bajnokságoktól a Zen
Bu Kan Kempo Világkupán keresztül az öt
menetes profi szabályok szerinti Kempo
csatáig.  Úgy érzem, most már adnom kell
abból, amit begyûjtöttem. Remélem, nem
csak harci technikákat és taktikákat tudok
tanítani, hanem emberséget és az élethez való
hozzáállást is.

Nálam van a kantár, de húzni a gyere-
keknek kell! A saját igyekezetükön keresztül
tanulják meg az élet néhány alapigazságát:

A szorgalmas, következetes, kemény és
kitartó munka, amit kellô alázattal és értô
tanító irányításával végzel, olyan ered-
ményt hoz, amit nem vehet el senki.

A harcmûvészet gyakorlása is beavatásokat
ad, mint minden gyakorlati tevékenység, amit
a fent felsorolt módon végzünk. Ezt próbálják
szimbolizálni az övfokozatok, de lényege,
hogy belénk vésôdik és valódi (nem lexikális)
tudás birtokába jutunk.

Még többet kapnak azok, akik meglátják az
edzôtársakban, sôt, az ellenfelekben a segítô

barátot, akit jó szeretni, és ez nem zárja ki a
fizikai harcot.

A szeretet ereje univerzális, és mindent
felülmúló. Még a harcban sem lehet egy
szintet meghaladni nélküle! 

Viszont legalább ezer edzés kell ahhoz,
hogy ezt megvalósítsa valaki.  

A Kyokushinkai karate jelentése: találkozás
a végsô igazsággal karate. Kicsit másképp
értelmezve: Együtt a közös igazság felé.
Puszta, azaz tiszta kézzel (és szívvel).

El lehet indulni az úton! Semmilyen tehetség
nem kell hozzá! Én például csak fél szemmel látok.
Csak állhatatosságra van szükség, azt meg Istentôl
kapjuk ajándékba, nem egyformán mérve. Termé-
szetesen tudásom szerint segítek fokozni és fenn-
tartani a motivációt.

Azt mondják, nehéz versenyezni a „multi
világ” ezer és ezer új csodájával. Nincs idô,
nincs türelem. Én nem versenyzek. Meghir-
detem a lehetôséget és szeretettel várom azo-
kat, akik jönnek. 

Csak a terembérletet kell kifizetnünk. A lét-
számtól függ, hogy heti kétszer 1, vagy másfél
órát edzhetünk, 2-3.000 Ft/hó tagdíjért. Az
idôpontokat a szülôkkel megbeszéljük. 

Semmivel sem adhatok többet, mint azok
akik már évek óta oktatnak harcmûvészetet a
faluban. Üdvözletem és tiszteletem Rácz
Gábornak és Cserei Ákosnak.

Kicsit mást viszont adhatok.
Szeretnék velük is és más csapatokkal is

közös edzéseket, házi versenyeket, vetél-
kedôket, hétvégi táborozásokat, kirándulá-
sokat összehozni. Esetleg egy közös harc-
mûvész klubnapot havonta a Faluházban, ahol
meghívott mesterek, versenyzôk tarthatnának
érdekes, beszélgetéssel egybekötött  elôadá-
sokat.

Az elsô évben elkezdenénk a versenyzést.
Eleinte tényleg a részvétel lesz a fontos.
Késôbb a helytállás, végül pedig az, hogy
„mindent” kiadjunk magunkból.

Egy nyári edzôtábor elmélyíti az egész
évben tanultakat és a kötôdést a sporthoz.
Életre szóló élmény, ahogy a versenyek is. Én
nagy ünnepnapoknak nevezem ôket. Az
edzések pedig a hétköznapokból csinálnak
ünnepnapokat. Ahogy minden olyan testi-
lelki-szellemi tevékenység, ami rendszeresen
egészséges önbecsüléssel, célokkal és hittel
végezve, egészséges akarattal és alkotóerôvel
bíró embereket nevel. Várom a 7-14 év közöt-
ti érdeklôdô (tán lelkes) gyerekek szüleinek
hívását! Kovács Zsolt: 06-30-525-90-21

Újabb sportolási lehetôség Tahitótfalun!

Mély megrendüléssel tudatjuk min-
denkivel, hogy PUZDER JÁNOS, labdarú-
gó csapatunk veterán kapusa életének 50.
évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Temetése 2011. január 3-án 15 órakor
volt a szentendrei köztemetôben.

Sportegyesületünk alapot hozott létre
és gyûjtést szervez Puzder János özve-
gyének és kicsi gyermeküknek a megse-
gítésére. Törzsszurkolóink a sportpályán
található Sportszár büfében adhatják le
felajánlásukat, illetve bárki utalhat a
következô számlaszámra: 64700021-
10001466, Dunakanyar Takarékszövetke-
zet. Ez a Tahitótfalu S.E. számlaszáma. A
közleménybe, kérjük, írják be Puzder
János nevét. Köszönjük. A számlaszám a
helyi bankfióknál leellenôrizhetô.

Tahitótfalu S. E. vezetôsége

Puzder János labdarúgó pályafutását az
MTK-ban kezdte, a serdülô, az ifjúsági, és
a felnôtt csapat kapusa volt. Az NB I. után
az NB II-ben, a GANZ-MÁVAG-ban folytat-
ta, majd a III. kerületi TTVE-be került, ahol
az NB III-as csapatban védett. Oroszlány-
ban az NB II-ben játszott, majd Szentend-

rére került a megye I.-osztályba. A III. ke-
rületben és Szentendrén is együtt játszott
Vaiser Lászlóval, csapatunk jelenlegi edzô-
jével. Szentendrérôl Pomázra igazolt a
megye I.-osztályba, majd hét és fél évvel
ezelôtt jött Tahitótfalura, barátjának Tu-
róczi Csabának hívó szavára. Itt soha
egyetlen mérkôzésrôl nem hiányzott
(kivétel volt egy 2 mérkôzésre szóló el-
tiltás, igazságtalan kiállítás után). Nagy-
részt neki köszönhetô, hogy a tahitótfalui
labdarúgás a járási bajnokság utolsó helyé-
rôl a megye I/B. osztályig jutott. Fény-
korában Magyarország egyik legmeg-
bízhatóbb, legjobb kapusa volt.

Focihírek – Gyász

Karácsony meghitt csendjébe belehasított a
döbbenet. Letaglózott bennünket a hír: Puz-
der János halott.

Szentestén ragadta el Ôt Szeretteitôl, bará-
taitól, csapattársaitól az infarktus...

Jani úgy távozott, ahogyan élt: csendben,
szerényen. A futballpályán ugyanolyan volt,
mint magánéletében: megbízható, precíz, oda-
adó. Imádott játékát, a labdarúgást rajongásig,
feltétlen alázattal szolgálta 49 évesen is.

Védte Ô a kaput törött ujjal, kificamodott
könyökkel, kiugrott vállal, fájós derékkal. Mert
védeni akart. Nem azért, hogy Ô szerepeljen,
hanem, hogy csapatát segítse.

Élete, a munkához, a labdarúgáshoz való
hozzáállása PÉLDAKÉP.

János néhány évvel ezelôtt azt találta mon-
dani nekem: „Csabikám, ha te itt leszel a foci-
csapat körül, akkor én 50 éves koromig aka-
rok játszani Tahitótfalun, itt fogom befejezni.”

És most zörög a könny papíromon...
Puzder János 2011. április 17-én lett volna

50 éves.
Isten nyugosztalja.

T. CS.

In memoriam 
Puzder János

Felhívás sakk és 
ping-pong versenyre 

A „TISZTA FORRÁS” EGYESÜLET
toborzót hirdet SAKK és PING-PONG
versenyre.

Jelentkezés január 31-ig, név és életkor
megjelölésével az alábbi elérhetôségeken: 

0626-385-236, 0620-576-1502
bemi91@t-online.hu
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Dátum Program Szervezô
2011. január 12. Don-kanyari tragédiára emlékezés.  Önkormányzat

Emléktûz gyújtás a Református temetôben.  
Elôadás a Faluházban

2011. február 26. V. Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei Találkozója Iskola
2011. február  vége Farsangi felvonulás, Szalmabáb égetés. Önkormányzat
2011. március   Haas György könyvbemutatója   Református Egyházközség,

Önkormányzat 
2011. március vége Tavaszi zeneiskolai koncert Iskola
2011. március 15. Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére Iskola, Önkormányzat
2011. április 17. Vasárnapi Vásárnap Béres Gabriella, Béres Attila, 

Rokob Orsolya, TETA,  TAKI
2011. április vége Szemétszüret Önkormányzat
2011. május 1. Majális Civil szervezetek
2011. május Országos Íjászverseny TAKI
2011. május 27. Kihívás napja Önkormányzat
2011. május 29. Hôsök napja Önkormányzat – Karácsony Ádám
2011. május 29. Gyereknap Önkormányzat, óvoda, iskola
2011. június 4. Trianoni emlékmûsor Önkormányzat
2011. június 17-18-19. EPERFESZTIVÁL …. - Önkormányzat

Tûzzománc  kiállítás
2011. június 17-18-19. Eperart Vox Insulae Szigethangja

Közhasznú Egyesület
2011. június 11. Ballagás Iskola
2011. június  17. Évzáró Iskola
2011. június 27- július 22. Nyári gyerektábor Önkormányzat, Baptista Egyház, TETA
2011. július elsô fele Halászléfôzô verseny Tömegsport és Szabadidô Egyesület
2011. július  Ökumenikus mûvészeti hét Vox Insulae Szigethangja 

Közhasznú Egyesület
2011. július vége Amiért a harang szól – Sportos zarándoklat BVSC Wellness szakosztály,

Önkormányzat 
2011. augusztus 14. Vasárnapi Vásárnap Béres Gabriella, Béres Attila,

Rokob Orsolya, TETA, TAKI
2011. augusztus 20. Szent István ünnepe Önkormányzat, TETA 
2011. augusztus Évnyitó Iskola
2010. szeptember Országos Íjászverseny TAKI
2011. szeptember 17-18. Szüreti mulatság – Nyárbúcsúztató-Lóvásár Magyar Zoltán – Lovasegylet 

– Önkormányzat
2011. szeptember 24. Népmese napja Önkormányzat
2011. október 6. Nemzeti gyásznap Tolnai Miklós – Önkormányzat
2011. október 19. ’56-os emlékfutás Schirilla György – Önkormányzat 
2011. október 23. Ünnepi mûsor  az ’56-os forradalom emlékére Iskola – Önkormányzat
2011. december 08. Idôsek napja Önkormányzat
2011. december  3-11. Adventi hét TETA – Önkormányzat – Egyházak
2010. december  27. Dagober Kupa Plascsevics János  

2011. évi eseménynaptár - tervezet  

Tahi, Szentendrei út 34. sz. alatt, jól megközelíthetô, akadály-
mentes épületben gyógytorna magánrendelést tartok.

SZOLGÁLTATÁSOK:

- egyéni, és kiscsoportos gerinctorna /nemcsak nôknek!/
- McKenzie-féle állapotfelmérés és terápia
- csontritkulást megelôzô és kezelô gyógytorna
- komplex kezelések /TENS, gyógymasszázs, gyógytorna/
- balesetek, mûtétek utáni helyreállító fizioterápia
- ízületi problémák /kopás, gyulladás stb./ kezelése
- szülésre felkészítô kismamatorna
- egyénre szabott kondicionáló mozgásprogramok…

Bejelentkezés: Kákonyiné Adorján Veronika 

gyógytornász-fizioterapeuta, tel: 06 20 560 4065
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A Karácsonyi Sütemény Gála gyôztes re-
ceptjeit ismerhetik meg kedves olvasóink  a
versenyzôk jóvoltából.

Diós béles
id.Gaál Sándorné receptje

Alapanyagok: 
tészta rész: 35 dkg  liszt, 1 sütôpor, 15 dkg

margarin, 5 dkg porcukor, 1 tojás sárgája,
kevés tej, csipet só

töltelék: 30 dkg darált dió, 30 dkg por-
cukor, 1 vaniliás cukor, 2 evôkanál rum, 2
tojás sárgája, 3 tojás fehérje, baracklekvár.

A tészta alapanyagait összegyúrjuk, két rész-
re osztjuk, az egyik felét a tepsi aljába terítjük,

barack lekvárral megkenjük (bôven). A töl-
telékhez a diót elkeverjük a porcukorral, a
vaniliával, a rummal, a tojások sárgájával és a
három tojás fehérje felvert habjával. A töl-
teléket a lekváros tészta tetejére kenjük és a
másik rész tésztával befedjük. Egész felvert
tojással a tetejét megkenjük, villával megszur-
káljuk.

Közepes tûznél szép pirosra sütjük.
Jó étvágyat!

Kígyórétes (bejgli variáció)
Kopcsányi Gyuláné, Ibolya receptje

Hozzávalók: 
1/2 kg liszt, 25 dkg margarin, egy egész

tojás+egy sárgája, 2 ek. kanál cukor, 2 dkg

élesztô, kevés langyos tej az élesztôhöz, töl-
telék mind a diós, v. mákos bejglihez (de lehet
alma, túró, magozott meggy is).

Az élesztôt felfuttatjuk, a vajat a cukorral jó
habosra kikeverjük, majd mehet bele a tojás,
élesztô, csipet só és végül a liszt. Könnyû tész-
ta lesz belôle. Kicsit pihentetjük.

Pihenés után 4 kis cipóra osztjuk, majd kb.
40x25 cm méretû lapokká gyúrjuk. A hosz-
szabbik oldalát mindkét oldalon ujjnyi szé-
lességben 8 cm mélységig bevagdaljuk, majd
az elkészített tölteléket középre csíkba beken-
jük, a tészta bevagdosott csíkjait jobbról-balról
váltogatva ráhajtogatjuk. Tojással megkenjük,
kis kelesztés után elômelegített sütôbe
tesszük.

Továbbra is várjuk receptjeiket a 
program@tahitotfalu.hu e-mail címre !

Sirkó-Németh Mariann

Receptek olvasóinktól

A Dunakanyar Takarékszövetkezet
2010. november 26-án ünnepelte megala-
kulásának 50. évfordulóját. 

A megalakulás a szövetkezeti mozgalom
keretében történt. Ahhoz, hogy megért-
sük, mit jelent ez a mozgalom, egészen a
XIX. századig kell visszanyúlnunk. Magyar-
országon az elsô magyar szövetkezet hitel-
szövetkezet volt, mely 1886-ban Károlyi
Sándor gróf kezdeményezésére jött létre
Pesten, neve Pest Megyei Hitelszövet-
kezet.

A hitelszövetkezetek száma rohamosan
nôni kezdett, hiszen nagy szükség volt
rájuk. 1905-ben, alig 20 évvel az elsô or-
szágos szövetkezet után már Tahitótfalu-
ban is megalakult egy Hitelszövetkezet.

A század derekán azonban a hitelszövet-
kezetek funkcióit átvették a Magyar
Nemzeti Bank és az 1949-ben frissen ala-
kult OTP. Ez idôtôl fogva a hitelszövet-
kezeteket megszüntették. Ekkor a falusi
lakosság hitelellátása terén problémák
mutatkoztak, hiszen ezek a nagyobb pénz-
intézetek nem tudtak minden helységben
jelen lenni. 1956-ban születtek meg végül
azok a jogszabályok, melyek lehetôvé tet-
ték takarékszövetkezetek szervezését.

Az elsô takarékszövetkezet 1956. októ-
ber 14-én, Tolna megyében, Dunaföldvá-
ron alakult. Pest megyében már a követke-
zô évben sorban kezdtek létre jönni a
takarékszövetkezetek. 

A Dunakanyar Takarékszövetkezetet
1960. november 27-én alapították. Mûkö-
dését 1961. május 2-án kezdte meg. 

Most pedig nézzük meg, hogy milyen
személyek álltak a Szövetkezet alakítása
mögött.

Varsányi István, aki felvidékrôl került
Dunabogdányba, már nyugalmazott peda-

gógus volt, mégis nekifogott egy intéz-
mény létrehozásának. Társakat is talált
Franta Dezsô és Láng Mihály személyében.
Ôk hárman járták a lakosságot és egyesé-
vel igyekeztek ôket meggyôzni a szövet-
kezet alapításának szükségességérôl. Ez
annál is nehezebb feladat volt akkor,
mivel az alapító tagoknak 100 Ft-ot be is
kellett fizetniük részjegyként. Ez a pénz
pedig az akkori néhány száz forintos fize-
tések mellett meglehetôsen nagy összeg
volt. 

Gondoljuk csak el, hogy ezeknek az em-
bereknek mekkora elhivatottságuk lehe-
tett, hogy abban az idôben, amikor az
emberek szájíze még keserû volt a szö-
vetkezet szó puszta hallatán is, össze
tudták gyûjteni az alapításhoz szükséges
100 fôt. 

Gondoltak-e Ôk akkor arra, hogy mi lesz
ezekbôl a szövetkezetekbôl, milyen fejlô-
désen mennek majd keresztül? 

50 év a történelemben nem nagy idô,
viszont ha a szövetkezet fejlôdését néz-
zük, akkor bizony ez az 50 év nagyon nagy
gyarapodást takar.

Mi lett azokból a betett 100 Ft-okból?
Ma 13 kirendeltséget mûködtetünk. A

saját tôkénk 940 millió forint, betét
állományunk  pedig meghaladja a 11 mil-
liárd forintot. Ügyfeleink száma több, mint
12 ezer. 

Kirendeltségeinken forgalmazott bank-
kártyáinkat a világ szinte minden pontján
elfogadják. 

Számláikhoz ügyfeleink a bevezetésre
került internetbank szolgáltatáson keresz-
tül már otthonról is hozzáférhetnek.

Mondhatjuk, hogy ezeket a nagy ban-
kok is megteszik, méghozzá magasabb
színvonalon. De amíg ôk a külföldi anya-

banktól megkapják a támogatásokat, az
anyagi erôforrásokat, addig a szövetkeze-
tek saját erejükbôl és tôkéjükbôl jutottak
el idáig. Pontosan ez a legnagyobb ér-
demük. Erre kell büszkének lennünk, és
lehetünk is. Ez adja az igazi okát az
ünneplésnek. 

Gróf Széchenyi István szerint „Mindenki
annyit ér, amennyit másoknak használ”.

A szövetkezetben dolgozók, az ôket se-
gítôk, tisztségviselôk ebben a felfogásban
élnek és dolgoznak. A szövetkezeti mun-
kát csak ebben a hitben lehet végezni és
elôrébb vinni.  Ez a lelkesedés és szolgálat,
amely áthatotta elôdeinket és jelenlegi
dolgozóinkat, ez az, ami a nagy bankoktól
megkülönbözteti a Takarékszövetkezete-
ket. Ez a légkör, amiért érdemes bejönni
hozzánk. 

És itt kell megemlíteni két nagyon lé-
nyeges személyt, Bártfai Sándort és Knáb
Mihálynét, akik közel  20 évig vezették
Szövetkezetünket.

Hálával és köszönettel tartozunk elsô-
sorban alapító tagjainknak, akik lelkese-
dése nélkül a Szövetkezet nem jött volna
létre, illetve késôbbi tagjainknak, akiknek
a bizalma a fejlôdéshez elengedhetetlen
lett volna.

Köszönet illeti a Takarékszövetkezet
vezetôit, tisztségviselôit, dolgozóit ke-
mény, áldozatkész munkájukért.

Külön köszönet azoknak az
ügyfeleinknek, akik igénybe veszik szol-
gáltatásainkat és kitartanak mellettünk.

Reméljük, hogy töretlen fejlôdésünkkel
ügyfeleink további megelégedésére leszünk.

Eredményekben gazdag, boldog új évet
kívánva!

Rudolf Jánosné Elnök ügyvezetô

50 éves a Dunakanyar Takarékszövetkezet
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A Családi Magyar Táncház szeretettel várja a kicsiket és
nagyokat idén is a Népházba. Farsangi táncházunk január 21-én
este 6 órakor kezdôdik a kicsik táncával majd folytatódik a fel-
nôttek mulatságával, amíg csak bírják a zenészek! Belépôként
hozhat bármi házi finomságot, amit együtt fogyasztunk el.

Itt a Farsang, a tánc, 
a mulatság ideje

...hogy üzenet érkezett Tótfaluról: egy
egyház köré szervezôdött énekkar kórus-
vezetôt keresne, ha elvállalnám – elvál-
laltam. A kezdet egymáshoz törôdése után
kialakult azok köre, akik készek voltak
rendszeres munkával felépíteni valamit,
ami addig még nem létezett: egy olyan
komolyzenei énekkart, amely elsôsorban
magyar egyházi szerzôk mûveit énekli
amatôr közösségként, de ezzel nem a szak-
mai igénytelenséget választva, hanem
éppen az ellenkezôjét. Ökumenikus, azaz
felekezetközi jelleget vállalt, noha alap-
vetôen reformátusokból verbuválódott
(de nem csupán azokból); a szigeti falvak
vállalkozó kedvû énekeseit gyûjtötte,
noha a többség tahitótfalui (de nem
csupán itteni). Évek óta (Z. Török Ágnes
kezdeményezésére) közhasznú egyesület
keretében mûködünk (ez a „Vox Insulae –
Sziget Hangja Közhasznú Egyesület”),
amely egyéb közéleti tevékenységbe is
kész belefogni, mint pl. horvátországi
magyar gyerekek táboroztatása, kapcsolat
az ottani – drávaszögi – falvakkal, gyüleke-
zetekkel. Avagy részvétel a szigeti közsé-
gek és egyházközségek kulturális életé-
ben: pl. az Eperfesztivál komolyzenei ren-
dezvényeinek szervezése, ott voltunk a

Pócsmegyeriek Világtalálkozóján, de a tót-
falui Ádvent rendezvényein is, nem be-
szélve a Dunakanyar egyházi kórusainak
találkozójáról, s az évadzáró koncert-
jeinkrôl, melyek évek óta a Szív Lelkiségi
Központban zajlanak. Könyvet fordítot-
tunk németrôl magyarra és ki is adtuk. Tíz
esztendeje jeles alkalmunk a nyári kórus-
hetünk a maga intenzív zenei munkájával
(Rostetter Szilveszter vezetésével) és az
idôszak estéire szervezett koncertekkel.

Sorolhatnám még ismerôseinket, bará-
tainkat, támogatóinkat s tíz évnyi közös
életünk számos eseményét, de a részletes
krónika nem a helyi lap terhére veendô
sorra. E pár lényegi pont felvillantásával
csupán arra szerettem volna némi fényt
deríteni, hogy kik is hívják szeretettel Ta-
hitótfalu s a sziget többi falvainak apraját-
nagyját 2011. február 6-án, vasárnap 17
órára, a tótfalui református templom-
ban tartandó 10 éves jubileumi kon-
certjükre, ahol is szintén nem a memo-
árok, hanem az énekszó lesz a fôszereplô,
válogatva az eltelt évtized bôséges
anyagából. S ha az tetszik majd, nekünk is
tetszene az, aki a jövôben közénk áll!…

Puszta Sándor, Leányfalu néhai plébá-
nos-költôje írta: „Embernek lenni ének./
Gyere, énekeljünk!”.

Zákányi Bálint

10 éve már…,

Szeretettel meghívjuk Önt és

kedves családját a

2011. február 6-án, 
vasárnap 17 órai kezdettel

tartandó

10 ÉVES JUBILEUMI
KONCERTÜNKRE

a tahitótfalui református 
templomba.

Mindenkit szeretettel várunk!

Sziget Hangja 
Ökumenikus Kórus

Meghívó
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Családi házak, nyaralók,

közintézmények generál kivitelezése,

szerkezet építése részfeladatok

elvégzése.

– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák 

– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés

– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés

– gipszkartonozás
– festés,mázolás

– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés

munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés

Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,

telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.

ÁLLATORVOSI RENDELÔ
Tahi központjában – az épülô TESCO-val

szemben, minden nap 16-18 óráig.

Rendelési idôn kívül házhoz 
hívás, bejelentkezés: 

30-9370-863, 26-385-152

Éjszakai, hétvégi ügyelet:
30-66-26-849

Dr. Szolnoki János és kollégái

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasó-
inkat, hogy az újsághirdetések
díja 2011. évben nem változik,
így az alábbi bruttó díjak meg-
fizetése mellett továbbra is vár-
juk hirdetményeiket:

Apróhirdetés 20 szóig  2 400 Ft
1/16 oldal 2 970 Ft
1/8 oldal 4 480 Ft
1/4 oldal 8 780 Ft
1/2 oldal 17 810 Ft
egész oldal A/4-es 35 200 Ft

Hirdetési díjak

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Tel: 06-26/312-605, 06-26/400-172

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat 
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

Családsegítô Szolgálat:
szerdán 12:30-16 óráig
Gyermekjóléti Szolgálat:

kedden: 16-17 óráig 
csütörtökön: 10-11 óráig

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
jogászának ügyfélfogadása:

2011. január 24. hétfô 13-16 óráig

A személyes kapcsolatfelvétel elôtt telefonos 
idôpont egyeztetésre van lehetôség a Családsegítô 
és Gyermekjóléti Szolgálat 26/312-605-ös telefon-

számán.
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-Ft/q

Akácoszlop

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

Interwork
Temetkezési Kft. 

megnyitotta Tahitótfaluban 

a  Béke út 12. szám alatt 

új temetkezési felvételi irodáját. 

Az iroda hétfôtôl péntekig 900-1600-ig tart nyitva.

Szállítási ügyelet 0-24 óráig. 

Telefonszám: 06-20-398-0160. 

Kirendeltségvezetô Tóth József.

Szentendrei irodánk címe: Dunakanyar krt. 17.

Telefonszám: 06-20-399-1006 

Lakatos Teréz igazgató

E-mail: interworkkft@freemail.hu

A 2011-es év - a gépjármû kötelezô felelôsség biztosítá-
sok területén - újabb törvényi változásokat hoz.

Érdemes évfordulókor a díjakat megvizsgálni, átszámolni.
Cégünk ebben  a feladatban tud segítséget nyújtani.

Saját összehasonlító programunk segítségével azonnal meg-
mondjuk Önnek, hogy az adott évben, hol a legolcsóbb, vagy
melyik biztosító adja az adott díjért a legtöbb szolgáltatást.

Honlapunkon saját magának is ki tudja számítani kötelezôjét,
a www.prezerval.hu oldalon.

E-mail címünkön, cs.csizmadi@prezerval.hu,
laszlo.bokor@prezerval.hu küldünk Önnek egy adatlapot,

ami alapján el tudjuk végezni a számítást.

Személyesen a 2021 Tahitótfalu, Gábor Áron utca 5. alatt
talál meg minket.

Telefon és fax számunkon (06 26 385 829, 06 1 343 1211 )
is tudunk esetleges további kérdésekre válaszolni.
Mobiltelefon számainkon is elérhetôek vagyunk.

Bokorné Csizmadi Csilla 06 20 457 1672
Bokor László 06 20 946 7203



Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-
078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd
8–16-ig, szerda 8–16-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, pén-
tek: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és
gázszivárgás (éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános
ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT –
dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P:
8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.:
386-719, mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI
ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig,
Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 312-650 •
GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök
tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, május 1-tôl
szeptember 30-ig szombaton 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahi,
Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-19-ig, szombat: 8-13-ig, tel.: 26-
386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi
foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13,
kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-
122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek
8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrációs
rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKO-
LA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 • KÉMÉNY-
SEPRÔ – Pest megyei Kéményseprô Vállalat, 1054 Budapest,
Steindl I. út 12. Tel.: 06-1-224-0600; fax: 06-1-224-0602 •
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda:
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu,
info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre,
Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig,
péntek: 8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2.,
tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Vá-
rosháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampol-
gárság), 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.
munkanapokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon folyama-
tosan, tel.: (26)387-030 • ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17.,
tel.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 •
POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123,
387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30,
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, pén-
tek 8.00–11.30 • 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 – Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVET-
KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501-
444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30, Karnevál-
né Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô
tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2.,
tel.: 310-796
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella,
Budai Mihály, Jüsztl Zsófia, Karácsony Ádám, Sirkó-Németh
Mariann, Szabó Judit• Megjelenik: havonta 2500 példányban
• Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a
Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai
elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Január – Fergeteg hava, Boldogasszony hava 
A hajnali harangszónak giling-galangója
hirdeti már, hogy az évnek itt a fordulója.
Azért friss jó egészséget,
bort, búzát és békességet
adjon az Úristen 
egész esztendôben!
(népköltés)

Január 1. Újév: Január hónap elnevezése latin ere-
detû, nevét a római Janus istenrôl kapta, aki a kezdet,
a kapu, a határkô istene volt. Januárt nevezték Bol-
dogasszony havának, és Télhónak is. Újév napja sze-
rencsevarázsló és gonoszûzô nap. A napot vidámság,
evés-ivás jellemzi, elmaradhatatlanok az újesztendei
jókívánságok. A falvakban fôként a gyermekek járják
köszöntôversikékkel a házakat, de a felnôttek is
meglátogatják egymást egy-egy újévi koccintásra. 

Újév napjához rengeteg idôjóslás kapcsolódik:
például ha nincs fagy januárban, meghozza azt már-
cius és április. Sok jóslás fûzôdik az úgynevezett
elsôhöz: az elsô újévi látogató lesz a lány férje, amivel
elôször foglalkozik az ember, azt fogja egész évben
csinálni. 

Január 6. Vízkereszt: Vízkereszt, vagy a kará-
csonyi háromkirályok napja a karácsonyi ünnepek
zárónapja. E napon szokás utoljára meggyújtani a
gyertyákat a karácsonyfán, ekkor bontják le a fát. A
nap összetett jellegû keresztény ünnep, elsôsorban a
kis Jézus imádására keletrôl Betlehembe érkezô
„három királyok” (napkeleti bölcsek) tisztelete,
valamint Jézus Krisztusnak a Jordán folyó vizében
való megkeresztelkedésének megünneplése, és az
úgynevezett kánai menyegzô csodájáról, a víz borrá
változtatásáról való megemlékezés. 

Sok helyen népszokás a csillagozás vagy a három-
királyok járása, ami hasonló a betlehemezéshez. 

E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, a
középkortól pedig a nyugati egyház is. A víz meg-
keresztelésébôl, (megszentelésébôl) ered a magyar
vízkereszt elnevezés. A liturgikus vízszentelést víz-
kereszt vigíliáján végezték a templomban, de haza is
hordták meghinteni vele a házat, a gonosz szellemek
ellen. Ezen kívül hittek gyógyító hatásában, mely
mindenféle betegségre jó volt, de használták a me-
zôgazdaság és állattartás területein is. A víz és tömjén
szentelésébôl alakult ki a házszentelés. Az ajtóra vagy
a szemöldökfára felírják az évszámot és alá a három
király nevének kezdôbetûit: G+M+B. 

Vízkeresztkor szentelt vízzel megszentelik az
udvart, az ólat, lakást, hogy megvédjék az ott élôket,
embert, állatot a rossztól, a gonosztól. A családtagok
még isznak is a szentelt vízbôl. A többit pedig
elteszik, mert gyógyító erôt tulajdonítanak neki. A
karácsonyi búzának a felét a kútba dobják, másik
felét pedig a jószágok kapják, mert ennek is gyógy-
ereje van.

Vízkereszttel kezdôdik a farsang, ami a fiatalok és
az idôsek számára egyaránt a vidám összejövetelek,
tréfás játékok idôszaka. 

Január 13. Veronika napja: Azt tartják az
évtizedes tapasztalatok alapján, hogy ez az év leg-
hidegebb napja. 

Január 17. Remete Szent Antal napja: Remete
Szent Antal (i. sz. 250) szerzetes volt, akit a háziálla-
tok védôszentjeként tiszteltek. A középkorban elô-
fordultak járványszerû mérgezések, melynek tünetei
hasonlítottak az orbáncéhoz. Szent Antal tüzének
nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló mérgezést.
A betegeket imádságokkal, ráolvasással próbálták
gyógyítani.  

Január 18. Piroska: Piroska napjához fûzôdik a
mondás: „Ha Piroska napján fagy, negyven napig el
nem hagy”. 

Január 20. Fábián és Sebestyén napja: Szent
Fábián a 3. században élt, egy ideig pápa is volt. Szent
Sebestyén ókeresztény vértanú, római császári testôr-
parancsnok volt, akit keresztény hite miatt 298-ban
Diocletianus császár kivégeztetett. Ô a polgári lövész-
egyletek, a nyilasok és puskások védôszentje. A ha-
gyomány szerint ez az elsô tavaszébresztô nap,
ekkortájt kezdenek a fák mézgásodni, nedvet szívni. 

Az ország Sebestyén-kultusza a pestisjárványokkal,
a jószágvésszel függ össze. Amikor a járványok ki-
alakulnak, a nép hozzá imádkozik. 

Január 21. Ágnes napja: Ágnes napja varázsló-
nap. Ha kivezetik az istállóból a lovat e napon, össze-
szedik a patájából kihulló trágyadarabokat, a tyúkok
fészkébe teszik, hogy sokat tojjanak, majd késôbb
elkotoljanak, és jó kotlók legyenek. 

Idôjárásjósló nap, a régiek megfigyelése szerint, ha
ezen a napon derült az idô, akkor jó termés lesz az
évben. E napon böjtölve, és néhány egyéb elôírást
követve a lányok megálmodhatják jövendôbelijüket.

Január 22. Vince napja: A szôlôsgazdák egyik
védôszentjének napja. Népi megfigyelések szerint ol-
vadás esetén jó bortermésre lehet számítani, ezt egy
mondás is kifejezi: Ha megcsordul Vince, tele lesz a
pince. 

A drávaszögi falvakban ún. vincevesszôt vágtak,
amit a szobában vízbe állítottak. A kihajtott vesszôk-
bôl jósolták meg a következô év termését. A gazdák
szerint ezen a napon sok bort kell inni, hogy bô le-
gyen a termés. Szép, napos idô esetén jó bortermést
reméltek, rossz idô esetén viszont rossz bortermést
jósoltak. 

Nevének a vinum=bor szóval rokon hangzása ma-
gyarázza, hogy a szôlômûvesek Vince névnapjának
idôjárásából a következô bortermésre szoktak „jósol-
ni”. Vince a szôlôsgazdák napja, többfelé vidáman
ülik meg ünnepét, mert azt tartják, hogy ez a nap a
„szôlôvesszô pálfordulója”. 

Január 25. Pál napja: Ezt a napot pálfordulónak
is nevezik, arra a bibliai történetre utalva, mely sze-
rint a Jézust üldözô Saul ezen a napon tért meg, és
azóta Pál apostol néven emlegetik. 

Pál fordulása termésvarázsló, de fôleg -jósló nap. A
szép, derült idô sokfelé azt jelentette, hogy még
hosszan tartó hidegre lehet számítani. Általános
hiedelem szerint Pál fordulásakor a tél ellenkezôjére
fordul, vagy jégtörô, vagy jégcsináló lesz. Ha az em-
ber meglátja az árnyékát, hosszú télre kell számítani.
Az állatok is jelezték e napon az idôt. A medve ugya-
nis, ha e napon kijön a barlangjából, jó idô lesz. 

Termésjósló jelek is felfedezhetôk e napon. Az
egész napi jó idô pl. jó termést jelent. „Ha Pál napján
fúj a szél, szûk szénatermés várható.” Ha ez a nap
ködös, az a jószág pusztulására figyelmeztet. 

Népi kalendárium


