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Lomtalanítási akciónkat a következô na-
pokon tartjuk:

Tótfalu: 
Kirakodás: szeptember 30. és október 01.
Elszállítás: október 3-án, hétfôn.
Tahiban:
Kirakodás október  7-8-ig.
Elszállítás: október 10-én, hétfôn.

Felhívjuk mindenki figyelmét a lomtala-
nítás igénybevételére! Most rakja ki fölös-
legesség vált holmijait! Az elszállítás in-
gyenes.

Tehergépkocsival megközelíthetetlen
helyre ne rámoljanak ki. Ne tegyenek ki
50 kg-nál nehezebb tárgyakat, sittet, tör-
meléket és veszélyes hulladékot (autógu-
mi, akkumulátor, festék, növényvédôszer,
TV…..)

folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu Község Önkormányzata au-
gusztus 27-én és 28-án rendezte Nyárbú-
csúztató rendezvényét. E két nap olyan
volt, mint az idei nyár: félig napos, félig
esôs. A jókedv azonban biztosított volt, a

két napig tartó kavalkádban minden kor-
osztály megtalálhatta a kedvére való mû-
sort. A Duna áradása sem rettenthette el a
focizni és röplabdázni szeretôket, sikeres
bemutatókat tartottak az íjászok és a lova-
sok. A színpadon helyi és környékbeli tele-
pülésekrôl érkezô fiatal amatôr együttesek
zenéltek délutánonként, este kötélugró és 

folytatás a 2. oldalon

Nyárbúcsúztató,
2005

Lomtalanítás
2005. ôsz

Ismét elérkezett augusztus vége és vele
az új iskolaév. A 2005/2006-os tanévben
38 kisgyermek kezdi meg iskolás életét a
Pollack Mihály Általános és Zeneiskolában. 

Ádám Viktória
Budai Nikoletta
Csereklye Gergô
Cséri Boglárka

Csicsay Emese
Csorba András
Deák Lucia
Dobrády Petra
Gergely Ádám
Gonda Rebeka
Hoover Áron
Horváth Dzsenna

folytatás a 2. oldalon

Újra élet zengi be az iskolát…



folytatás az 1. oldalról
A kukába beleférô apró lomot kérjük

apránként, hetenként tegye a kukába!
Kétszer fizetünk érte, ha lomtalanítás-
kor szabadul meg tôle (rendes díj + lom-
talanítás költsége).

A lomok elszállítása a mennyiségtôl füg-
gôen több napot is igénybe vehet. Kérjük
mindenki türelmét.

◆◆◆

Veszélyes hulladék akció

Idôpont: október 8. szombat 800-1200 óráig
Helye: 
Tahi – parkoló (Szabadság tér)
Tótfalu – Kék Duna parkoló (Szabadság út)

◆◆◆

Felhívjuk községünk lakóinak, ingatlan
tulajdonosainak figyelmét, és egyben kér-

jük, hogy a lomtalanítást, rendcsinálást ne
csak a kerítésen belül végezze el, hanem
az ingatlanhoz csatlakozó közterületen is.

A rendetlenség nemcsak a faluképet
rontja, de veszélyes és egészségtelen is le-
het. Mindannyiunknak jobb tiszta, rende-
zett környezetben élni, dolgozni, pihenni.

A környezetüket rendben tartóknak
köszönjük munkáját!

Tahitótfalu Önkormányzat
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2005. júliusáig született 20 fiú és 13 leány,
összesen 33 gyermek.

Házasságot kötött 15 pár.

Az elmúlt idôszak halottja:
Balog Mihály Sándor, 60 éves, Táncsics M. u. 8.
Benedek István, 57 éves, Kossuth L. u. 45.
Kosztek Imre, 45 éves, Méhész u. 2.

Anyakönyvi hírek

Most, szeptember elején, nosztalgiával
gondolunk vissza a nyárelôre, pontosab-
ban június 21-re, mikor 29 tanulóval indul-
tunk el egyhetes táborozásra. Az úton
pogácsát és dióssüteményt fogyaszthat-
tunk a Dió Pékség jóvoltából, köszönet
érte. Úticélunk Sikonda volt, Komló
városhoz tartozó, erdôs, tavas vidék. Elsô
állomásunk mégis – kis kerülôvel – a Ve-
lencei-tóhoz vezetett, ahol a gárdonyi
Sport Beach nevû strandon illetve kem-
pingben Bálint Gyuri, a Bálna Produkció
vezetô embere fogadott bennünket. In-
gyen bemehettünk a strandra, és nagyon
kellemes délelôttöt töltöttünk el ott. 

Hosszú út várt még ránk, csak estére
érkeztünk meg Sikondára. Szállásunk
szinte bent az erdôben, egy hajdani
úttörôtáborban volt, csodálatos, tiszta le-
vegôjû, zöld környezetben. A tábor egy
hete alatt sokat barangoltunk, megis-
mertük a Komlót, Pécset, túráztunk a
Mecsekben, megnéztük a villányi borvidé-
ket, a siklósi várat. Szerencsénkre jó idôt
fogtunk ki, így minden nap strandoltunk,
hol az orfûi tavakban, hol a sikondai szál-
loda élményfürdôjében. Június 27-én este
élményekben gazdagon érkeztünk haza. 

Hazafelé a leggyakrabb kérdés az volt,
hogy jövôre hova megyünk? Ez, egyelôre,
legyen meglepetés.

Balogh Zsolt
Vaczó Zoltán

Nyári tábor
Sikondán

folytatás az 1. oldalról
táncos bemutatók illetve neves zenekarok
koncertjei színesítették a programkínála-
tot. Külön említést érdemel a Csepregi Éva
és Végvári Ádám vezetésével fellépô Neo-
ton Família, a fúvós szekciójáról híres Ber-
gendy zenekar és a ’20-as, ’30-as évek zenéit
virtuózan felidézô Hot Jazz Band, mely
együttesek mûvészei a legkényesebb zenei
ízlésû vendégek igényeit is kielégítették.

Azt, hogy a jövô nyár idôjárása hogyan
alakul, nem lehet tudni, de azt igen, hogy
jövôre is lesz Nyárbúcsúztató hasonlóan
szórakoztató programokkal, kiváló hangu-
lattal, és sok-sok zenével.

Köszönjük mindazoknak, akik a szerve-
zésben és lebonyolításban segédkeztek, a
helyi civil szervezeteknek és a köz érdeké-
ben dolgozó személyeknek.

Nyárbúcsúztató, 2005

Lomtalanítás, 2005. ôsz

folytatás az 1. oldalról
Joon Péter
Kapitány Kármen
Kis Máté
Kocskovszki Tímea
Kovács Dávid
Kovács Gábor
Kovács Deme Zsolt
Kulcsár Ivett
Lakatos Linda
Loszmann Anna
Lucskai Mónika
Majercsik Judit
Mészáros Dániel
Mihály Dániel
Miskolczi Miklós
Nagy Tünde Virág
Petkó Fanni
Plascsevics Nóra

Rácz Panna
Schilling Orsolya
Szabó Richárd
Szalai Bence
Szígyártó Gabriella
Török Fruzsina
Valcz Róbert
Zerinvári Lóránd

Tanító nénik:
Balogh Zsoltné
Kecskés Tímea

Fogadjátok szeretettel Szalai Borbála
Nektek 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 és kollé-
gáimnak az új tanévben kitartást, jó mun-
kát és ezek eredményeként sok sikert kí-
vánok:

Fónagy Gáborné
igazgatónô

Újra élet zengi be az iskolát…
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Tahitótfalu Község Önkormányzata az
esélyteremtés érdekében a hátrányos hely-
zetû, szociálisan rászoruló fiatalok számá-
ra is elérhetôvé kívánja tenni a felsôok-
tatásban való részvételt, ezért pályázatot
hirdet a jelenlegi felsôoktatási hallgatók
(„A” típusú pályázat), illetve felsôoktatási
tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típu-
sú pályázat) számára.

„A" típusú pályázat: államilag finanszí-
rozott elsô alapképzésben, elsô kiegészítô
alapképzésben, elsô szakirányú tovább-
képzésben, valamint elsô akkreditált isko-
lai rendszerû felsôfokú szakképzésben az
általuk felvett szak képesítési követelmé-
nyében meghatározott képzési idôn belül
nappali tagozaton tanulmányokat folyta-

tók számára. Idôtartam: 10 hónap.
„B” típusú pályázat: felsôoktatási intéz-

ménybe felvételt még nem nyert fiatalok
részére, akik a 2006/2007. tanévtôl kezdô-
dôen államilag finanszírozott, nappali ta-
gozatos elsô alapképzésben, vagy elsô
akkreditált iskolai rendszerû felsô fokú
szakképzésben kívánnak részt venni,
2006-ban elôször nyernek felvételt felsô-
oktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2006/2007. tanévben ténylegesen meg-
kezdik. Idôtartama: 3x 10 hónap.

Az ösztöndíjban kizárólag Tahitótfalu-
ban állandó lakóhellyel rendelkezôk ré-
szesülhetnek.

A pályázat benyújtása: az Önkormány-
zatnál írásban – pályázó által aláírva, egy

példányban.
Nem részesülhetnek Bursa támogatás-

ban a rendvédelmi és katonai felsôoktatási
intézmények hallgatói.

Határideje: 2005. október 31.
Elbírálása: 2005. november 30-ig, kizá-

rólag szociális rászorultság alapján, a pá-
lyázó tanulmányi eredményétôl függetle-
nül.

A pályázat eredménye nyilvános.
A pályázók kötelesek a pályázatban

egyes személyi és egyéb adataikat megadni.
A részletes pályázati kiírás a Polgármes-

teri Hivatal hirdetôtábláján megtekinthe-
tô, a szükséges nyomtatvány a titkárságon
igényelhetô.

Internet cím: www.bursa.hu

Március 15-e alkalmából idén elôször
került sor a Tahitótfalu Község Díszpol-
gára és a Tahitótfaluért Emlékérem kitün-
tetô címek átadására. Talán nem korai, ha
már most felhívjuk a figyelmet, a jövô évi
kitüntetések kezdeményezését december
31-ig kell megtenni.

A kitüntetô címekrôl szóló rendeletünk
megalkotásának célja az volt, hogy a helyi
közösség szolgálatában kiemelkedô érde-
meket szerzett személyeket, közössége-
ket méltó elismerésben részesíthesse.

Tahitótfalu Község Díszpolgára cím
adományozható annak a magyar vagy kül-
földi állampolgárnak, aki valamely kiemel-
kedôen jelentôs munkájával vagy egész
életmûvével Tahitótfalun belül, vagy pe-
dig országosan vagy nemzetközi viszony-
latban olyan általános elismerést szerzett,
mely hozzájárul a község jó hírnevének
öregbítéséhez, továbbá példamutató em-
beri magatartása miatt egyébként köztisz-
teletben áll. A díszpolgári cím évenként
egy személynek adományozható, további
egy személy posztumusz kitüntetésben
részesülhet évente.

Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés
adományozható annak a magyar vagy kül-
földi állampolgárnak, vagy állampolgárok
közösségének aki vagy akik a település
gazdasági, kulturális, oktatási, mûvészeti,
tudományos, közbiztonsági, sport, egész-
ségügyi és szociális területein – az ado-
mányozást megelôzô idôszakban – kifej-
tett kiemelkedô tevékenységgel, átlagon
felüli teljesítménnyel hozzájárult(ak) a
falu tekintélyének emeléséhez, fejlôdésé-
hez. A Tahitótfaluért Emlékérem kitünte-
tés évente két díjazott személynek vagy
közösségnek adományozható.

A kitüntetô címek adományozását kez-
deményezheti a polgármester, települési
képviselô, a képviselô-testület bizottsága,
vagy a településen mûködô társadalmi
szervezet, egyház, érdekképviseleti szerv.
Ha magánszemély szeretne javaslatot ten-
ni, kérjük keressen fel az elôbb említett
személyek illetve szervezetek közül vala-
kit, hogy támogassák elképzelését.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell
az ajánlott személy vagy közösség pontos

adatait (név, cím), valamint az adományo-
zás alapjául szolgáló tevékenység vagy
alkotás részletes ismertetését és mélta-
tását.

A képviselô testület az elismerés oda-
ítélésérôl minôsített többséggel dönt. A
rendelet teljes szövege megismerhetô a
Polgármesteri Hivatalban.

Vaczó Zoltán

Bursa Hungarica felsôoktatási ösztöndíjpályázat

Tahitótfalu Község Díszpolgára Tahitótfaluért Emlékérem

Tisztelt Tahitótfalui Vállalkozók!

A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és az
annak részét képezô Gazdasági Verseny-
képesség Operatív Program (GVOP) cél-
kitûzéseivel összhangban kiemelt kor-
mányzati feladat a vállalkozások verseny-
képességének növelése.

A GVOP 2.2.1. Alapszintû tanácsadás
központi program célja, hogy a kis- és kö-
zépvállalkozások minél szélesebb csoport-
ja jusson hozzá a napi mûködésükhöz
szükséges általános alapinformációkhoz
olyan módon, hogy az információhoz,
ismerethez való hozzájutás ne rójon rájuk
jelentôs pénzügyi terheket.

A programban szereplô alapszintû
tanácsadási tevékenység megvalósításával
mind a kezdô, mind pedig a már mûködô
vállalkozások sikeres piaci szerepléséhez
szükséges alapvetô és elmélyültebb infor-
máció, ismeret, adat és tudás szélesebb
körûvé válásával javulnak a vállalkozások
piaci helytállási és fejlôdési esélyei.

A vállalkozások részére a tanácsadás díj-
mentesen, a vállalkozás székhelyén, telep-
helyén történik!

A tanácsadás fô területei:
• Induló, vagy már mûködô vállalkozások

helyzetének áttekintése, és ehhez kapc-
solódó fejlesztési jellegû tanácsadás.

• Forrásteremtéssel kapcsolatos tájékoz-
tatás (Mikrohitel, Mikrohitel Plusz ).

• Hazai és uniós pályázati lehetôségek fel-
kutatása.

• Projektek generálása és tervezése.
• A vállalkozások likviditási helyzetének

javításával kapcsolatos tanácsadás.

Mikrohitel: 5 millió Ft 5 évre, jegybanki
alapkamaton (6,75%)

Mikrohitel Plusz: 10 millió Ft 10 évre,
jegybanki alapkamaton (6,75%)

További információ: www.pmva.hu
Sajben Szilvia 06-20/566-7311
a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Alapítvány külsô tanácsadója

A Pest Megyei  Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány tájékoztatója
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Augusztus 19-én tartotta Szent István napi
ünnepségét az Önkormányzat a Pihenôpark-
ban. Az este 6 órakor kezdôdô ünnepélyen
Tóth János jegyzô úr mondott beszédet, egy
helyi alkalmi formáció mellett a Honvéd
együttes kiváló szólistái is felléptek, majd a helyi
egyházak képviselôinek részvételével Szénási
László tiszteletes úr áldotta meg az új kenyeret.

A péntek este kiváló idôpontja volt az ünne-
pély utáni családi programoknak. Az este folya-
mán a gyerekek különbözô kézmûves foglal-
kozásokon vehettek részt: volt agyagozás, fafa-
ragás és textilfonás. A foglalkozásokat nagyon
jó hangulatú citeraszó mellett népi énekek kí-
sérték Budainé Sipos Erzsébet elôadásában, aki
a Filagória alatt összegyûlt gyereksereget ered-
ményesen énekeltette meg. A programkínála-
tot színesítették még a Kubanek István vezette
sorversenyek, valamint a helyi Íjász Sport-
egyesület által nyújtott íjászkodási lehetôség.

A felnôttek közben a Nógrády házaspárnak
köszönhetôen különösen ízletesre sikerült
marha és disznópörkölt – és persze jó sör –

mellett beszélgethettek. Az étel-ital mellé a
zeneszámokat Szecsei László és barátai szolgál-
tatták. Este kilenc elôtt már nagy várakozás
elôzte meg az estet megkoronázó tûzijátékot,

amelyet Almássy Csaba és Bokor László rutinos
alapossággal mintegy megkomponálva szolgál-
tatott a nézôk nem kis csodálatára.

A rendezvény lebonyolításában köszönet illeti
– a fentieken kívül – még Aladics Antalt, Chamb-
rené Rainer Gabriellát, Csörgô Istvánt, Csizmadi
Csabát, Feketéné Németh Júliannát, Lindmayer
Esztert, Marosi Ágnest, Szabó Juditot.

• A nyári pihenô után újra indul heti 1 alka-
lommal (keddenként) a népszerû  Egész-
ségmegôrzô Gyógytorna a Népházban.
Elsô alkalom szeptember 20, kedd 1730. A
foglalkozást vezeti Kákonyiné Adorján
Veronika, gyógytornász. Részvételi díj:
300 Ft/alkalom/óra. 

◆◆◆

• Jelentkezni lehet még a júliusban indult
csoportos angol nyelvtanfolyamra. A
foglalkozást Battonyai Szilvia diplomás
nyelvtanár vezeti. Egy alkalom (2 óra) ára
600 Ft/fô.

◆◆◆

Zeneház
Kedves Gyerekek!
Szeretettel várunk Benneteket újonnan
induló zenebölcsi csoportunkba Tahi-
tótfalun. 
Jelentkezés és további információ: 
06-30-501-34-44, Bokorné Forró Ágnes
Szentendrei Ifjúsági Alapítvány

◆◆◆

• Szeptember 18-án, vasárnap Filmhét-
vége a Népházban.

– 16 órától Animációs film gyerekeknek.
– 18 órai kezdettel a Hagyományôrzô

Kör, Fehér Istvánné Németh Máriával
készített riportfilmje kerül bemutatásra.

– 19 órától Fiatalok filmestje

További információ a fenti programokkal
kapcsolatban: Liebhardt András, mûvelôdés-
szervezô. Telefon: 06 26 585 024. E-mail:
liebhardt_a@yahoo.de

◆◆◆

• Szeptember 24-én, szombaton hagyomá-
nyos Szüreti Felvonulás és Bál lesz a
Nyugdíjas Klub szervezésében. A felvo-
nulás 15 órakor, a bál 20 órakor kezdôdik.

Szent István napja Tahitótfalun

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
által szervezett nyári programok nagyon sok
gyermeket és felnôttel vonzottak a színesebbnél
színesebb foglalkozásokra. Igényes, szép
munkák kerültek ki a kezeik közül, alig várták,
hogy újra találkozhassanak egymással és a
foglalkozást vezetô szakemberekkel.

Elhatároztuk, hogy a Pihenôpark 2. éves
évfordulójának megünneplésekor – amely
2005. szeptember 10-én lesz – megmutatjuk
Önöknek és kiállítást rendezünk gyermekeinek
munkáiból.

Minden érdeklôdôt várunk szeretettel!

Az augusztusi foglalkozások képekben:

NYÁR! NYÁR! NYÁR!

Tisztelt Tahitótfalu Asszonyok!
Ezúton szeretnénk felkérni Önöket,

hogy a Pihenôpark 2. éves évfordulóján
(2005. szeptember 10-én, szombaton 16
órakor) megrendezendô Parkbuli része-
ként a pogácsasütô versenyre szíveskedje-
nek benevezni.

A „pályamûvek” leadási határideje:
2005. szeptember 10., szombat 17 óra, a
helyszínen lévô büfében.

Felhívás!

Ezúton szeretnénk ismételten segít-
ségüket kérni abban, hogy legyen falunk-
nak egy önálló közösségi háza. Teremtsük
meg a lehetôséget ahhoz, hogy Tahitótfalu
kulturális élete fellendüljön, ahol könyvtár
mûködhetne, ahol kiállítások nyílhatnak,
szakkörök, klubok indulhatnak, külön-
bözô koncertek, elôadások kerülhetnek
megrendezésre, ahol az internet által
kitárulhat a világ, ahová kicsi és nagy, idôs
és fiatal egyaránt betérhet, hogy szaba-
didejét hasznosan tölthesse el. Mûvelô-
désszervezônk pedig méltó körülmények
között dolgozhatnak és szervezhetné
családjainknak a programokat.

Várjuk jelentkezésüket a 385-831 tele-
fonszámon Rainer Gabriellánál.

Felhívás Tahitótfalu
lakosságához!

Programok szeptembertôl
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Emléket szeretnénk ál-
lítani azoknak a kiemelkedô tudású ha-
zánk fiainak, akik a lótenyésztés, hadászat,
versenyzés területén maradandót alkottak. 

Magyar Imre
Tudását a neves bécsi idomárok, Pod-

hajsky és Polák is elismerték. 1940-tôl a
magyar királyi lovas testôrség tagja és ido-
mára. Már ekkor több bemutatót tartott
magasiskola programjából. A felfelé ívelô
karriert a II. világháború kettétöri. A spa-
nyol lovas iskola megszûnik. Magyar Imre
amerikai hadifogságba kerül. Hazakerülése
után nagy energiával veti magát a hazai lo-
vas élet felélesztésébe. Egy személyben ed-
zô, versenyzô és szervezô, lovas szakosz-
tályt alakít Cegléden, versenyüket közel
húszezren tekintették meg! 1953-tól a ma-
gyar  díjlovagló válogatott keret tagja. Elsô
nemzetközi versenyén, Bukarestben har-
madik helyezést ér el, majd következô év-
ben Orosházán „A” kategóriában elsô. Ez-
után sorra nyeri a versenyeket, 1956-ban a
magyar válogatott keret csoportvezetôje.
1957-ben kerül Mezôhegyesre, mint díjlo-

vagló. Itt találkozik újra tisztelve szeretett
tanárával, Hazslinszky-Krull Gézával, az
egykori kormányzói lovas testôrség pa-
rancsnokával. Ebben az évben az országos
versenyt fölényesen nyeri, és kiválóan
szerepel Lipcsében, Bukarestben. 1958-
ban újra elsô helyezett az ötfordulós baj-
nokságban, ugyanakkor gyôztes lovait el-
adják, ugyanígy járt nagy „barátjával”
Hartával is, akivel sorozatban nyerte a ver-
senyeket, majd megkérdezése nélkül Svájc-
ba értékesítették. 1957 és 1964 között
megszakítás nélkül volt magyar bajnok és
sikerei alapján elnyerte az „örökös díjlovas
bajnok” címet. 1964-ben a keszthelyi aka-
démia küldöttsége – élén az akkori gaz-
dászhallgató Egry Zoltánné, aki ma a Ma-
gyar Lipicai Lótenyésztôk Országos Egye-
sületének ügyvezetô igazgatója – lovas
edzônek hívta Magyar Imrét Keszthelyre,
ahol 1970-ig, nyugállományba vonulásáig
szervezte a nagy múltú agrárintézmény
lovas életét.

Nógrády Gábor
TLSE titkára

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Híres magyar lovasok

Augusztus elsô hétvégéjén nagyszabású
lovas fesztivál volt a Bükkben található kis
faluban.

Szilvásváradról köztudott, hogy itt talál-
ható a lipicai ménes. A rendezvénynek az
volt az apropója, hogy a lipicai lovat 425
éve kezdték el tenyészteni és ezt minden
nagy ménessel rendelkezô országban meg-
ünneplik Európában.

A rendezvényekkel egy idôben zajlott a
magyar fogathajtó derby verseny is, amely-
nek fôszereplôi ugyancsak a lipicai lovak
voltak, mivel a legtöbb hajtó ilyen fajtájú
lovakkal versenyzik. A tahitótfalui egyesü-
letbôl senki nem indult ezen a megméret-
tetésen. A négyesek mezônyében Dobro-

vitz József, míg a ketteseknél Hódi Károly
nyert.

A lovas show szombaton este tíz órakor
kezdôdött és éjjel fél kettôig tartott a meg-
világított lovas stadionban. Valamennyi
európai lipicai ménes képviseltette magát
lovas és fogatos bemutatóval. Volt lovastor-
na bemutató, dámalovaglás, csikósbemuta-
tó, valamint különféle díjlovas programok.
A fogatparádé során sokféle fogatolási
módot bemutattak az egyestôl a hatosig. A
show zárásaként behajtották a stadionba a
ménest, amely méltó befejezése volt a lipi-
cai ló ünneplésének.

Fábián Csaba, TLSE sportbizottság

Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet

Lipicai lovas fesztivál Szilvásváradon

Csapatunk második helyezettként felke-
rült az átszervezett megyei II. o. északi (Vés-
nök Kft.) csoportjába.

Ennek megfelelôen elég nagy mozgás
volt játékos keretünkben:

Távozott: 
Borza Róbert Visegrádra vissza
Fabók Imre Dunabogdányba
Jakab Elemér Pócsmegyerre
Varga Attila Olaszországba dolgozni.

Érkezett:
Kane Serigne szenegáli, Honvéd, 

majd Budakalász
Josephus Kwiah libériai válogatott 

volt, Kecskemét 
majd Nagykáta

Nickmann György Vasas, Budakalász, 
majd Pomáz

Bencze Attila Csillaghegy
Vikukel István Tura
Hódosi Henrik Szentendre
Malatinszki József Leányfalu
Magyar Zoltán Vác ifi
Kerekes Levente Dunakanyar SE-bôl 

vissza
Makula Mihály most igazoltuk le.

Utóbbi három fiatalember tahitótfalui la-
kos, húszas keretünkben 10 hazai illetôségû
játékos van. Célkitûzésünk természetesen a
biztos bennmaradás (kettô esik ki).

Hazai mérkôzéseink:

Tahitótfalu - Dunakeszi Kinizsi
szeptember 3. szombat  16,00

Tahitótfalu – Kartal
szeptember 18. vasárnap 15,30

Tahitótfalu – Pilisszentiván
szeptember 25. vasárnap 15,30

Tahitótfalu - Iklad
október 9. vasárnap 14,30

Tahitótfalu – Solymár
október 23. vasárnap 14,00

Tahitótfalu – Perbál
november 6. vasárnap 13,30

Kérjük szurkolóinkat, szimpatizánsokat,
hogy jöjjenek el a mérkôzéseinkre, buzdít-
sanak bennünket!

Turóczi Csaba edzô

Foci hírek: 33 év 
után újra a
megyében!

A szelektív hulladékgyûjtô konténere-
ket néhányan nem rendeltetésszerûen
használják, sôt szétverik.

Ezzel sok ember lelkiismeretes munká-
ját teszik tönkre, és mindannyiunknak kárt
okoznak.

Kérünk mindenkit,  akadályozzák meg,
hogy  háztartási szemetet, és lomokat he-
lyezzenek el a hulladékgyûjtô szigeteken!

Köszönettel: Polgármesteri Hivatal

A váci  Duna-Dráva Cement Kft. 
150 e. Ft-tal támogatta nyári 

rendezvényeinket. Ezúton is köszönet 
támogatásukért.

Kedves Olvasók,
segítsenek!
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Könnyen megtalálja a látogató azt a házat,
ahol Fehér Istvánné, Németh Mária lakik. Elég
annyit tudnia, hogy a háznak székely kapuja
van. A lakásba belépve a látogató újabb faragá-
sokkal, fûrészelt technikával készült tárgyak-
kal találkozik. Mariska nénitôl megtudtuk, fér-
je készítette a kaput, a faragott dísztárgyakat,
lámpákat, és azt a nagyméretû ház makettet is,
ami készítôje kézügyességét dicséri. 

A beszélgetés elején a nagyszülôkrôl, szü-
lôkrôl érdeklôdtünk. Mariska néni nagyszülei,
Koller András és Budai Ilona, ahogy ô mondta,
a „Ménkô féle kocsma” épületében laktak. Ez
a ház a mai Virág presszó épülete. Nagyszülei
idejében ez az épület lakóépület volt, a nagy-
szülôktôl vásárolta meg egy Ménkô nevû kocs-
máros. Ô alapított itt kocsmát. Nagyszülôk a
ház eladás után a Fölvégbe költöztek. Mariska
néni szülei, Németh József és Koller Mária,
napszámosok voltak. Édesapja pár évig a mai
Nagykert tulajdonosnôjének, a „Nagyságának”
volt a kocsisa. De dolgozott a kôbányai Sör-
gyárban is telente, bizony sokszor jött haza
onnan gyalog a sínek mellett. 

A betûvetést vendéglátónk a katolikus
iskolában tanulta. Az iskola a mai plébánia
helyén állt, az épület magába foglalta a kán-
tortanító lakását is. Az iskolát szegényesnek,
rozogának írja le a visszaemlékezô. A tan-
teremben két sor pad volt, az egyikben a
lányok, a másikban a fiúk ültek. A beren-
dezéshez tartozott még a dobogón elhelyezett
tanári asztal, a fekete tábla és a vaskályha.
Mosolyogva meséli Mariska néni, hogy a kály-
ha „lyukaiban” a gyerekek sokszor sütöttek
krumplit, pedig tiltva volt. A rajta kapott gye-
reknek tenyeres járt, ha a krumpli a vaskály-
hában hangosan felrobbant és ezzel a tiltott
sütésre fényderült. Játszani a templom udva-

rán lehetett, egyetlen közös illemhely állt a
tanulók rendelkezésére.

A harmincas évek idejére már annyira
leromlott az öreg iskola épülete, hogy a
tanítást az épületben nem engedélyezték. Az
új katolikus iskolát a kegyúr építtette, az isko-
la avatására 1938. március 15.-én került sor.     

Szabadi kántortanító úr „nagyon aranyos
ember volt” jellemezte Mariska néni egykori
tanítóját. A tanító úr a kántorházban lakott
családjával, majd onnan, Kindli János esperes
házába költöztek. Itt élt haláláig, a falu kato-
likus temetôjében van eltemetve. Pálmai
Adolfék költöztek a kántorházba és ezzel
együtt a kántortanítóságot is Pálmai látta el. A
ház lebontásáig laktak az épületben.

A falu katolikus közösségét Kindli János
esperes, Kocsis János plébános majd Szent-
irmai Károly plébános szolgálta. Sekrestyés és
egyben harangozó volt Blistik bácsi, majd
Tóth János.

Mint akkor a katolikus vallású lányok mind-
egyike, Mariska néni is tagja volt a Kalász
leánykörnek. Fekete pruszlik, kockás szoknya
és fehér kötény volt a leánykör egyenruhája.
Bors Mária volt a kör vezetôje. A lányok kötni,
horgolni tanultak, de csuhéból készítettek
szatyrot, lábtörlôt és üveget is körbefontak a
foglalkozások alatt. Bozóki nénitôl szabás-var-
rást tanultak. Mariska néni a leánykörrel járt
Esztergomban, Budán a várban, és Székes-
fehérváron Szent István sírjánál. Nevetve em-
lékszik vissza, hogy Fehérvárra menet egész
úton álltak, hogy a kikeményített alsószoknya
ne hogy összetörjön. Bezzeg visszafelé még a
padlóra is leültek, olyan fáradtak voltak.

Mesélt a kukoricafosztás estéin elbeszélt
boszorkány történetekrôl. Abban az idôben
tudni vélték, hogy Gaállék sarkán rend-
szeresen boszorkány álldogál.  Volt, aki azt
mesélte, hogy a boszorkány elapasztotta a
tehenet, amely vért adott. Egyesek úgy tudták,
hogy gatyamadzagot kell kötni az ajtóra,
amely megakadályozza, hogy az ördög az istál-
lóba menjen. De beszéltek ördög és macska-
patkolásról, akadt, akit kôvel a macska meg-
dobált. Egy asszony állította, hogy amikor
meglátogatta beteg komaasszonyát, látta,
hogy a beteg tenyerén és lábán patkók voltak.
Természetesen mindig tudták, hogy ki, kik a
boszorkányok a faluban. Az biztos, hogy ilyen
történetek után, futott hazáig a lány. „Így
elbolondították az idôsebbek az embert” –
összegzi visszaemlékezéseit Mariska néni.

Beszélgettünk a búcsúkról és a körme-
netekrôl. A katolikus közösség rendszeresen
átzarándokolt a váci búcsúra. A búcsú
helyszíne mindig a Hétkápolnánál volt. A
faluban emlékezete szerint körmenet évente
kétszer volt, Úrnapján és Feltámadáskor. Elôl a
gyerekek haladtak, utánuk a férfiak vonultak,

ôket követte az Oltári Szentség, a sort az asszo-
nyok, lányok zárták. A körmenet iránya a falun
belül változhatott, az útvonal mentén négy
kapualjban állítottak fel sátrat. Régen mezei
virággal díszítették a sátrakat, késôbb már ne-
mesített virágokat is felhasználtak erre a célra.
Mariska néni megemlítette még a Pajta-
gödörnél és a Nagyföldnél történt búza-
szentelések szertartásait. A Keresztjáró na-
pokon a régi katolikus temetônél felállított
fakereszthez (ma Zrínyi utca végén beépített
terület), és az új temetô fakeresztjéhez vonul-
tak ki. Elmondta, hogy a régi temetô helyének
beépítésekor faládát kellett kihelyezni az
építések során elôkerült csontok össze-
gyûjtésére.

Apósáék a mai Kossuth Lajos utcában lak-
tak. Nem örültek annak, hogy fiuk „egy szok-
nyás lányt” vesz el. A házasságot az is nehezí-
tette, hogy vôlegénye rendôr volt, abban az
idôben a rendôrnek kauciót kellett letenni, ha
nôsülni akart. Férje 1951-ig maradt rendôr,
ezután kômûvesként dolgozott. Mariska néni
20 éve özvegyen él, mégsincs egyedül, mivel
leánya a családjával együtt a szomszéd házban
lakik. Büszkén mutatta unokái fényképeit, fel-
sorolta unokái hol tanulnak, milyen szakmát
választottak 

„A fiatalok legyenek olyan szorgalmasak,
mint amilyenek mi voltunk” – zárta a beszél-
getést Mariska néni.

Köszönjük, hogy megosztotta emlékeit.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Fehér Mária filmvetítésének idôpontja:
2005 szeptember 18. vasárnap.

Hagyományôrzô Kör Riportfilmje

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Hagyo-
mányôrzô Kör köszönettel tartozik dr. Mészá-
ros Erika és Bálintné Huber Zsuzsanna nagy-
lelkû tárgyi felajánlásaiért, amellyel a leendô
faluház gyûjteményéhez hozzájárultak.

Továbbra is szívesen fogadunk felajánlá-
sokat.

Köszönetnyílvánítás



Újabb kiváló és
szakmailag jól meg-
konstruált kiállítást
tekinthetett meg a
nagyérdemû Tahi-
tótfalun. A reformá-

tus Gyülekezeti Terem adott otthont a falu
asszonyai által munkált és kiállításra bocsátott
kézimunkáiból álló tárlatnak. Az anyaggyûj-
tésért és a kiállítás megszervezéséért a Hagyo-
mányôrzô Kört, ezen belül is a munka oroszlán-
részét végzô mûvész-házaspárt: Wegroszta
Gyulát és Szônyi Zsuzsát illeti leginkább a
köszönet. A mostani kiállítás témája tudatosan a
konyha világa volt, azon belül is a régi idôk
konyhai falvédôi játszották a fôszerepet: ezek-
bôl a textíliákból több mint 100 darab került
kiállításra. A falvédô a korabali paraszti társada-
lom idilli vágyait vetítette a falra. Képileg „meg-
jelenítik a kor divatos nôi és férfiideálját, a kor-
szak ruha és hajviseletét, az elképzelt »békés
falu« képét, a szép és tiszta szobát, konyhát, az
elveszett országrészek utáni vágyat. A szövegek
általában egyszerû, érzelmekkel teli kijelentô
mondatok. Népi bölcsességek, jótanácsok, hét-
köznapi normatívák, aranymondások, családi
harmóniára utalások, valamint nóták, mûdalok,
operettek, korabeli slágerek szövegei. De szí-

vesen felírtak köszöntôket, kívánságokat, Házi
Áldást, bibliai idézetet és fohászt.” 

A tárlat igen érdekes része volt még a hagyo-
mányos, régi bútorok és használati eszközök
segítségével rekonstruált konyha, valamint
ruhaviseletek.

A kiállítás megnyitójára augusztus 21-én, az
Istentisztelet után került sor. A kiállítást Szénási
László tiszteletes úr és az önkormányzat részé-
rôl Vaczó Zoltán nyitotta meg. A megnyitón is
szó esett egy leendô Faluházról, ahol az ilyen jel-
legû és szerencsére folyamatosan létesülô tárla-
tok állandó és idôszaki kiállítások formájában
otthonra lelhetnének. A megnyitó után két hé-
tig nyitva tartó kiállítást körülbelül 200 ember
valamint az óvoda és az iskola növendékei is
megtekintették. 

A kiállítás létrejöttében segítettek: Rainer
Gabriella, Kövesdi Teréz, Kovács Benjaminné
Pintér Erzsébet, Pintér Eszter. Köszönjük mun-
kájukat. Köszönet a textíliákat és tárgyi eszkö-
zöket felajánló tahitótfalui polgároknak: Angel-
mayer Gyuláné, Bán Erzsébet, B. Németh József-
né, Bordás Gáborné, Bozóki Istvánné, Budai
Mihályné, Csereklye József, Özv. Csizmadi Já-
nosné, Fehér Istvánné, Gaál Sándorné, Hártó
Istvánné, Hártó Zsuzsanna, Horányi Sándorné,
J. Szabó Istvánné,  Kepler Erzsébet, Koreny And-
rás, id. Kovács Benjaminné, ifj. Kovács Ben-
jaminné, Losonczi Zsuzsanna, Molnár Lászlóné,
Pintér Eszter, id. Pintér Mihályné, Rácz Lajosné,
Rau Józsefné, Sipos Mihályné, id. Szabó István-
né, Szabó Józsefné, Szabó Mihályné, Szente Ist-
vánné, Szente Jánosné, Szondi Sándor és fele-
sége, Szûcs Istvánné, Tomasek Istvánné, Tóth
Lajosné, Vaczó Sándorné, Zabolai Lászlóné. 

A gyûjtemény nyilvános bemutatásának
apropójából az Önkormányzat közremûködésé-
vel szép kivitelezésû kiadvány is készült a kony-
hai falvédôkbôl, amelyek a Polgármesteri Hi-
vatalban megvásárolhatók 1000 Forintos áron.
A kiadvány létrehozásáért és az áldozatkész
munkáért köszönet illeti: Almássy Csaba grafi-
kust, Kollok Alajos fotográfust, Szônyi Zsuzsa,
Wegroszta Gyula szerkesztôket, s a segítô civi-
leket: Bozóki Terézt, Kollok Alajosnét, Rainer
Gabriellát, Vaczó Zoltánt.
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Tisztelt násznagy uraim egy pár
szavaim vólnának
Elsô beszédem vagy kérésem a 
menyaszonyhoz intézem
Tisztelt menyaszónyunk Ábrahám 
a régi Pátriárka
Mint az úr szólgája megesketetve 
elküldé azô
Szolgáját Elizéert az ô szülö 
Földjére hogy keresne azô
Szolgáját Izsáknak házastársat 
mi is olyan ábrahám féle
Kiküldötek vagyunk, minket is 
elküldöt a mi házi
Gazdánk hogy miis keresnénk 
az fianak házastársat
Amit ugyan megis talátunk 
ezen isten félô házba
Kedves menyaszónyunk a te 
személyedben
De hogy násznagyi tisztemnek 
eleget tegyek és ezen
Szülöi háztól való eltávozásod 
alkalmával

Azt kérdem tôled is kedves 
menyaszónyunk mit
Rebekátol kérdeztek bátyai 
Lábán Bethánel
Mikor megkérte Elizéer Próféta 
a leányzot
Ami meg van írva mózes I könyve
24 Rés 58 versében
Kérdezék a menyaszonyt hogy 
elakarsze meni ezen férjfiuval
Mire a leány aszt felelte én elmegyek
És kedves menyaszónyunk ha 
teis aszt feleled én ara
Csak aszt felelhetem mi szinten 
meg van írva
Mózes I könyve 24 Rész 50 Versébe 
ez az urtól vagyon
Kívánom hogy azon szeretet 
a mely beneteket
Ösze vezetet az maradjon 
fent mindenkor közetetek
Jerj hát kedves menyaszonyunk 
élj kedves páródal
Aldjon meg az isten minden 
áldásokal jöj hát kedves
Menyaszónyunk férjed hajlékába 
had it szüleidet
Isten oltalmába és végül felkérem 
nasz nagy úramékat
Legyenek szívesek ami 
menyaszonyunkat vélünk
Elbocsátani és elkiserni 
az érdemes násznépükel

Leendö othonaba és utunkban 
isten legyen vezerünk
Ezen kérésem önökhöz 
Vége 

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

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Ifj. Nagyházú András
Násznagyi könyv 1929,

Tahi Totfalu

Leány kikérô

Tisztelet a tahitótfalui asszonyoknak!



���� ���������	

��������	
��������

8 2 0 0 5 .  S Z E P T E M B E R

Magyarországon már 11 éve rendezik meg
az ANYATEJ-SZOPTATÁS HETÉT. 

E hagyományteremtô elhatározás 1993-
ban született, amikor a WHO és az UNICEF
1993-at az ANYATEJ VILÁGÉVÉNEK nyil-
vánította.

„A gyermeknek joga van az egészséges
táplálkozáshoz, a szoptatáshoz” („Egyez-
mény a gyermekek jogairól” UNICEF 1990).

Fontos, hogy az édesanya megkapja ennek
biztosításához a szükséges ismeretet, mód-
szert és segítséget. A védônôk is nyitottak
voltak a megszokottól eltérô elvek befoga-
dására és a több évi stagnálás után emelked-
ni kezdett a szoptatott csecsemôk aránya. Az
elért eredmény mögött hihetetlen kitartás
van, hiszen szemléletet kellett változtatni. A
siker azért kiemelkedô, mert olyan társadal-
mi, gazdasági környezetben értük el, ahol
úgy tûnik semmi sem mûködik érdek nélkül.
A gondozási módszerek folyamatosan bôvül-
nek.

Tahitótfaluban is megrendeztük az
„ANYATEJ LELKI MÉZ” jeligével ezt a szép
ünnepet július 27-én délelôtt a Pihenôpark-
ban. A nagy hôség ellenére sok mama és ba-
ba tisztelte meg jelenlétével rendezvényün-
ket.

Megnyitottuk az ünnepet pár szóval,
kiemelendô az idei év fô témáját, a hozzátá-
plálást, majd átadtuk a szót Budai Mihály pol-
gármester úrnak, aki  köszöntötte a megje-
lenteket és elismerése kifejezéséül átnyújtott
egy-egy szál virágot. 

Ünnepünk üzenete és csoportunk alap-
gondolata:

Egy édesanya azzal, hogy szoptatja
gyermekét, a legjobb kezdést adja neki
az élethez.

Az egészségügyi világszervezet, a WHO és
az ENSZ gyermekalapja, az UNICEF világsz-
erte azt javasolja, hogy a babák hat hónapig
kizárólag anyatejet fogyasszanak, vagyis se
teát, se vizet, se tápszert, se egyéb más táplá-
lékot ne kapjanak, majd hat hónapos koruk
után a szoptatás mellett kapjanak a mamájuk
által készített egészséges, nagy tápanyag
tartalmú alapanyagokból készített ételeket.
A szoptatás folytatását legalább 2 éves korig
javasolják, vagy még tovább, ameddig a
mamának és a babának megfelel.

A jelenlevô édesanyák és várandós kisma-
mák kitöltöttek egy kvízt, majd a jelenlévô
kislányok nagy izgalommal sorsolták ki azon
nyertesek neveit, akik Kismama újságelôfize-
téseket, vacsorameghívást, valamint aján-
dékcsomagokat vehettek át. 

Bemutatásra került többek között a hordo-
zókendô és mosható nadrágpelenka, vala-

mint a szoptatási segédeszközök. Közép-
pontba helyeztük a bioélelmiszerek fontos-
ságát, melyek a babák hozzátáplálásánál az
egészséges étrend fô alkotórészei.

A hôségben jól estek az ásványvizek, friss
ôszibarack, pogácsa, amit ezúton is köszö-
nünk szépen a támogatóinknak!

Külön örültünk azon édesanyák jelenlété-
nek, akiknek ugyan csak az elsô néhány hó-
napban sikerült szoptatniuk, de nem érzik
úgy, hogy ôk nem tartoznának közénk, mert
a célunk közös, gyermekeink egészséges
táplálása. A mi szoptatós csoportunkban a
tápszeres babák mamái is minden segítséget
megkaphatnak, hogy a következô szoptatá-
suk még sikeresebb legyen. 

Olyan édesanyák is ott voltak, akik már
legkisebb gyermeküket sem szoptatják, de
tapasztalataikkal nagy segítséget nyújtottak
kismamáink számára a szoptatás során fel-
merülô problémák megoldásában. 

Segítségünkre voltak falunk védônôi, és
nagyon örültünk gyermekorvosunk, Dr. Szé-
csényi Ilona jelenlétének is, ezúton is köszö-
nve közremûködésüket. Köszönjük szépen a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány-
nak is a segítségét!

Egyre többen tudnak már szoptatós cso-
portunkról, ahol mindig sok hasznos infor-
máció hangzik el, választ kaphatunk a
felmerülô kérdésekre, sikerélményeinket,
kudarcainkat családias hangulatban osztjuk
meg egymással, illetve segítjük a szoptatási
gondokkal küzdô mamákat.

Én, mint a szoptatós csoport vezetôje arra
gondoltam, hogy az októberi számtól itt az
újságban minden hónapban írok pár sort a
szoptatásról, illetve az anyatej jelen-
tôségérôl, tévhitekrôl, tapasztalatokról, stb.
A továbbra is bármikor hívható szoptatási
„segélytelefon”: 06-20-383-6519 (Kovácsné
Tóth Evelyn) is mûködik, akinek szüksége
van tanácsra, bátran hívhat, illetve szeretet-
tel várunk mindenkit a csoportba is, amely
minden hónap második csütörtökön délelôtt
10 órától van a Tanácsadóban.

Azonkívül egy baba-mama klub is mûkö-
dik a Tanácsadóban minden páratlan hét
csütörtökön 11-tôl, ez a Babatalálka, ahová
szintén szeretettel várunk minden mamát és
gyermeket, itt egy jó beszélgetés keretében
megvitathatjuk gyermekeink mindennapjait,
tapasztalatokat cserélhetünk a gyermekne-
velésrôl, egyszóval egy remek idôtöltés a
mamáknak és a babáknak is egyaránt. Veze-
tôik, Marton Krisztina és Kerekesné Agárdi
Noémi tervezik, hogy ôsztöl különbözô
meghívott vendégekkel várják az érdek-
lôdôket, mint pl. gyermekpszichológus,

homeopata. 
Jövôre ismét szeretnénk megrendezni az

Anyatej Világnapját, ahová minden édes-
anyát és gyermeket szeretettel várunk!

◆◆◆

Köszönjük szépen támogatóinknak az
adományokat!

Sanoma Bp. Kiadó Rt-Kismama 
szerkesztôsége
Don Vito Étterem
Tahi Kert Vendéglô
Lillus ABC
Dió Pékség
Laki Cukrászda
Heim Pékség
Vasis Kft.
Toner Jet Bt.
Eszencia Biobolt
Gyarmathy Réka
Vanyákné Lang Mónika (Kisoroszi)
Polgármesteri Hivatal Tahitótfalu
Barackvirág Kozmetika-Erdei Sarolta
Kedvenceink Állateledel bolt
Zöldség Bolt-Tahi
Rossol Tamás
Magellán 2002 Bt. Könyvelôiroda (Leányfalu)
Dom 91 Bt.
ArchívCopy Kft.

◆◆◆

Kovácsné Tóth Evelyn 
Szoptatós baba-mama csoport vezetôje

06-20-383-6519
evey@citromail.hu

www.szoptatasportal.hu
www.szoptatasert.hu  

Védônôk

Anyatej Világnapja Tahitótfaluban 
– „Anyatej lelki méz” 

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-
vány az idei Adventi Hét rendezvénysoroza-
tán a helybeli mûkedvelô, amatôr képzômû-
vészeknek is teret kíván adni. Bár a decem-
ber még messze van, kérjük már most ké-
szüljön, hogy minél színesebb, gazdagabb
legyen a kiállítás! A legkülönfélébb technikák-
kal elôállított alkotásokat várjuk, például hor-
golás, kézimunka, festés, batikolás, agyago-
zás, üvegtechnika, fafaragás, stb.

Mûkedvelôk
figyelem!
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Szélessávú internet
hozzáférés

A SILICIUM Kft. figyelmükbe ajánlja az Önök

régiójába hamarosan kivitelezésre kerülô

fejlesztési terveit:

2005. szeptemberétôl várhatóan alkalmassá

tesszük a régiót szélessávú internet szolgáltatásra.

Fejlesztésünket nagyban gyorsítaná, ha támogatói

visszajelzésükkel segítenék munkánkat.

Várható árak az egyes szolgáltatási csomagokra:

• 512/128 kbps sávszélességû ADSL

4 000 Ft/hó

• 1024/512 kbps sávszélességû ADSL

6 000 Ft/hó

• 2048/1024 kbps sávszélességû ADSL

12 000 Ft/hó

• 3 Mbps/1 Mbps sávszélességû ADSL

20 000 Ft/hó

A feltüntetett csomagok korlátlan 

adatforgalmat tartalmaznak!

Az árak az Áfa-t tartalmazzák!

Kérjük jelezzék felénk, ha tervezett szolgáltatá-

sunkat jónak tartják, esetlegesen igényelnék is

azt a fejlesztés befejezése után.

( A visszajelzés semmilyen kötelezettséggel nem

jár, nem minôsül szerzôdéskötésnek!)

SILICIUM Kft.

www.ciliciumkft.hu

06 20 318 5028

1132 Budapest, Váci út 46/b

Tel.: 06 1 789 6373

Fax: 06 1 789 6358

Helyi képviselô: 06 30 453 5385

Lakásfelújítás
Lakások minôségi felújítása

• belsô átépítések
• gipszkarton szerelés

• festés, mázolás, tapétázás
• csempeburkolatok, egyedi díszítô

mozaikok készítése

Vetô Árpád
(26) 385-076, (70) 217-22-44

HEBA THERM KFT.

• Víz, gáz, fûtésszerelés teljeskörû kivitelezése

• Gázkészülékek szakszerû átvizsgálása 

és szervizelése

• Mûszeres CO és füstgázmérés

Telefon: 30-984-4672, 30-932-6195

BAUER UTAZÁSI IRODA
Eng.sz: R-1772/98

2025 Visegrád, Fô u. 46. Tel: 26/397-127, 20/9686-566

A templomtól 20 m, a Korona Galéria mellett.

Külföldi és belföldi utazások • Tengerparti nyaralások

LAST MINUTE AJÁNLATOK!
Több mint 50 utazásszervezô iroda ajánlata 

egy helyen.

FOLYAMATOS AKCIÓKKAL VÁRJUK IRODÁNKBAN!
Nyitva tartás: hétfôtôl szombatig – 9.30–17.00 óráig

A Dunakanyar Erdei Általános Iskola felvételt hirdet a
2005/2006-os tanév 1-8. évfolyamára.

Kedves Kisdiák!
Képzelj el egy olyan iskolát, ami az erdôben van egy vadregé-

nyes patak partján, a történelmi emlékeirôl híres Visegrádon! Ahol a természet
rejtelmeivel nemcsak az iskolapadban ülve, hanem erdôt-mezôt járva ismerheted
meg. Az osztályban nincsenek sokan, így a tanító néni mindenkinek többet tud
segíteni a tanulásban! Reggelente madárdal köszönt, mint a többi iskolabusszal
érkezô gyereket. Szabadidôdben kipróbálhatod a „bunki”-építést, íjászkodhatsz,
focizhatsz, madarászkodhatsz.

Ide bármikor eljöhetsz, s ha megtetszik, akár egész évben is itt tanulhatsz!
Szeretettel várunk!

telefon: 26/397-430, 26/597-230
e-mail: info@erdeisuli.hu • web: www.erdeisuli.hu
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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.

VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY
SZERELVÉNY SZAKÜZLET
ahol szaktanácsadással, tervezéssel,
kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

Tahi, Visegrádi út 52.
Tel: 06-26/585-163, 06-30/4306-533

Nyitva tartás: 
hétfô-péntek: 700–1700-ig, 

szombat: 830–1200-ig

Egyedülálló szolgáltatásaink:
ÁRUKIADÁSI ÜGYELET: 

este 1900-ig (tel: 06-30/4306-533)

Tájékozódjon, mennyi az anyagköltsége
az Ön által elképzelt felújításnak, illetve 

újonnan építésnek!

Kész házakhoz kérhet CO-veszélyességi
felülvizsgálatot!

Kivitelezéseinkre 2 év garancia!

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

VASTELEP

1 0

Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
GÁZ, VÍZ, FÛTÉS, SZERELVÉNYBOLT

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

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

Ízelítôül AKCIÓS készülék árainkból:

Vaillant PRO kéményes kombi 24 kw 163.000 Ft

Vaillant PRO turbó kombi 24 kw 203.000 Ft

Baxi Main kombi turbós 24 kw 138.000 Ft

Baxi ECO kombi kéményes 24 kw 169.000 Ft

Baxi ECO kombi turbós 24 kw 200.900 Ft

Baxi Luna kombi kéményes 24 kw 197.000 Ft

Baxi Luna kombi turbós 31 kw 206.000 Ft

Baxi Novula 601 tárolóval turbós 28 kw 278.000 Ft

Baxi Primeht 28 kw fûtô kondenzációs 315.000 Ft

Ferroli Domicompact 24 kw turbó kombi 148.000 Ft

Termomax 29 kw PAB ECO 100 l tárolóval 296.000 Ft

Termomax 24 kw PAB ECO 100 l tárolóval 286.000 Ft

Junkers EUROLINE 24 kw turbós kombi 198.000 Ft

Radel radiátor listaár -19%!

Készülék együttes vásárlásával plusz kedvezmény!

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

12 év garanciával!

Dunaferr radiátorok

IIrriisszz sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,, SSzzeenntteennddrreeii úútt 11.. 

TTeelleeffoonn:: 0066 3300 558822 55881133

SSzzééppüülljj vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

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

-- tthhaaii mmaasssszzáázzss
-- ttaallppmmaasssszzáázzss
-- rreefflleexxoollóóggiiaa

••
22 iinn 11 ffooddrráásszz aajjáánnllaattuunnkk!! 

HHoozzdd eell ppáárrooddaatt mmaaggaaddddaall!!
NNôôii hhaajjvváággááss áárraa aa fféérrjj 

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

••
SSzzééppssééggsszzaalloonnuunnkkbbaann kkoozzmmeettiikkuuss rréésszzéérree hheellyyiisséégg,,

mmûûkköörrmmööss rréésszzéérree mmuunnkkaaaasszzttaall bbéérreellhheettôô!!

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

Redônyök, reluxák, szúnyoghálók, napellenzôk, szalag-
függönyök, harmónikaajtók gyártása, javítása, szere-
lése! Telefon: 06-30-261-6521

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

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

1 1

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Schindler

DUNAKANYAR  
INGATLANCENTRUM
Közvetítô és értékbecslô iroda

Alapította: ZIMÁNYI PÉTER 1996-ban

� Ingyenes számítógépes nyilvántartás,
értékfelmérés és ingatlanforgalmi
tanácsadás!

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

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

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

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

internet: www.ingatlanok-dunakanyar.hu

Állatorvosi rendelô
Tahi, 2022 Elekfy Jenô u. 4.

Dr. Patócs András
Tel.: 26 387-177, 06-30-290-7082, fax: 26 387-177

Szolgáltatásaink:
Széles körû sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátás, 

védôoltások, veszettség elleni oltások, röntgen, 
diszplázia szûrôállomás, baleseti sebészet, mikrochip

behelyezés, útlevél kiállítás.

Rendelés: h-sz-p: 16-19-ig
szo.: 9-12-ig

Egyéb idôpont telefon egyeztetéssel

S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

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

Akácoszlop

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

MEGNYITOTTUNK!
Szeretettel várjuk vásárlóinkat a Tahi hídfônél lévô 

üzletház elsô emeletén található ESZENCIA Bio 
Boltban, ahol az alábbi termékekbôl vásárolhat.

GYÓGY-, ÉS ÉLVEZETI BIO TEÁK
TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTÔ TERMÉKEK

REFORMÉLELMISZEREK
GLUTÉNMENTES ÉS DIABETIKUS TERMÉKEK

SZÉPSÉGÁPOLÁSI CIKKEK, NATURKOZMETIKUMOK
WELLNESS ÉS FITNESS TERMÉKEK

KÖNYVEK

NYITVA TARTÁS: H: 10-16, K-P: 10-18, SZ: 9-13, V: zárva

2022 Tahi Szabadság tér 1. tel: 06-30/527-2557, e-mail: dmd@dunainfo.net
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Pol-
gármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai:
Lindmayer Eszter, Budai Mihály, Képíró Gábor, Szabados
Molnár Péter, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 1500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig.  • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

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

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

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

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

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

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

ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,

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

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

vevôszolgálat: 06 40 502-500, hibabejelentô: 06 40 502-502 –

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

(47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilo-

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

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

7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 406-7041• RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-

807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2.,

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

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

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

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

hónap 3. keddje 13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és 505-

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

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

A bútor visszakerül, több számítástech-
nikai eszköz pedig bekerül a kötelezô jót-
állással értékesíthetô termékek körébe. A
szigorított kormányrendelet a június 1-je
után vásárolt árukra (tartós fogyasztási
cikkekre) vonatkozik. Ôsszel újabb fo-
gyasztóbarát módosítások várhatók.

Ezentúl nemcsak a teljes konfiguráció-
ban vásárolt számítógépekre, hanem azok
tízezer forintnál drágábban vásárolt vala-
mennyi alkatrészére is vonatkozik majd a
kötelezô jótállás. A háztartási gépekre vo-
natkozó pontokba bekerült az ezek kombi-
nációjára utaló kötelezettség is. Immár bár-
milyen variációban forgalomba hozott mû-
szaki berendezésre teljes körû jótállás vo-
natkozik. A jótállás teljes idôtartama alatt,
tehát a vásárlástól számított egy éven belül
nem a vevônek, hanem a kereskedônek
kell bizonyítani, hogy az adott termék meg-
hibásodása nem rendeltetésszerû haszná-
latból származik. A használhatatlan termé-
ket ellenkezô esetben a kereskedô köteles
megjavíttatni, kicserélni, illetve a vételárat
visszafizetni. (A szavatossági jog a jótállás-
nál rövidebb, félévnyi olyan idôszakot tar-
talmaz, amikor nem a vevô, hanem a keres-
kedô kötelezettsége a bizonyítás.)

A jótállási idô lejárta után a rendeletben
felsorolt tartós fogyasztási cikkekre két
szavatosság él, aminek idôtartamára – így
járnak el az autókereskedôk – önként ad-
ható jótállási garancia is. Kevesen tudják,
hogy a szavatossági körbe tartozó cipôkre
például már nem a régi, hanem az új sza-
bályok vonatkoznak, tehát a hibás lábbe-
liket nem fél évig, hanem két évig lehet az
üzletbe visszavinni. Igaz, hogy a szavatos-
ság elsô fél évét követô másfél évben már
a vevônek kell szakértôi vizsgálatot kérni
és fizetnie.

Tartós fogyasztási cikkek

1. Hûtôszekrény, fagyasztó, kombinált
hûtôszekrény

2. Mosógép, centrifuga, szárítógép és
ezek bármely kombinációja, moso-
gatógép, vasalógép.

3. Villamos és/vagy gázenergiával mû-
ködtetett sütô-, fôzôberendezések és
ezek kombinációja 10 ezer forint brut-
tó vételár felett.

4. Vízmelegítôk, fûtô-, légkondicionáló
és egyéb légállapot-szabályozó beren-
dezések 10 ezer forint bruttó vételár
felett.

5. Porszívó, gôzzel mûködô tisztítógép,
szônyegtisztító gép, padlósúroló és
fényesítôgépek.

6. Varrógép, kötôgép.
7. Motoros kerti gépek, motoros kézi

szerszámok, motoros szivattyúk 10
ezer forint bruttó vételár felett.

8. Az egyéves, illetve egy évnél hosszabb
kihordási idejû gyógyászati segédesz-
közök és készülékek 10 ezer forint
bruttó vételár felett.

9. Személygépkocsi, motorkerékpár, ke-
rékpár, babakocsi.

10. Lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakó-
kocsi.

11. Biztonsági riasztó- és jelzôberendezé-
sek 10 ezer forint bruttó bételár felett.

12. Elektronikus hírközlô végberendezé-
sek (telefonok, mobiltelefonok, tele-
faxkészülékek, többfunkciós készülé-
kek stb.) 10 ezer forint bruttó vételár
felett.

13. Üzenetrögzítôk, kihangosító készülé-
kek 10 ezer forint bruttó vételár felett.

14. Mûholdvevô és AM Micro antenna-
rendszerek, ezek részegységei, televí-
ziók, projektorok, videomagnók 10
ezer forint bruttó vételár felett.

15. Rádiók, autórádiók, rádiós ébresztô-
órák, rádió adó-vevô készülékek, ama-
tôr rádióadók és rádióvevôk, mûhol-
das helymeghatározók 10 ezer forint
bruttó vételár felett.

16. Lemezjátszók, szalagos és kazettás
magnók, CD felvevôk és lejátszók,
DVD felvevôk és lejátszók, egyéni
hangrendszerek és ezek tartozékai (ke-
verôasztal, erôsítô, hangszóró, hang-
fal), mikrofonok és fülhallgatók 10
ezer forint bruttó vételár felett.

17. Fényképezôgépek, film- és írásvetítôk,
filmnagyítók, filmelôhívó- és filmfel-
dolgozó készülékek, fotónyomtatók,
film és diaszkennerek 10 ezer forint
bruttó vételár felett.

18. MP3-lejátszók, Pendrive készülékek,
illetve az ezekhez, valamint a digitális
fényképezôgépekhez használatos me-
móriakártyák 10 ezer forint bruttó
vételár felett.

19. Távcsövek, látcsövek, mikroszkópok,
teleszkópok, iránytûk, tájolók 10 ezer
forint bruttó vételár felett.

20. Személyi számítógépek és alkatrészek,
monitorok, nyomtatók, szkennerek 10
ezer forint bruttó vételár felett.

21. Számológépek, zsebszámológépek,
menedzser kalkulátorok 10 ezer forint
bruttó vételár felett.

22. Írógépek és szövegszerkesztôk 10 ezer
forint bruttó vételár felett.

23. Hangszerek 10 ezer forint bruttó vétel-
ár felett.

24. Órák 10 ezer forint bruttó vételár fe-
lett.

25. Bútorok 10 ezer forint bruttó vételár
felett.

Visszaszigorítják a jótállást


