
Valamelyik nap a postaládánkban találtam

egy levelet, amit a bankunk küldött, ahol a

számláinkat vezetik. Ebben a levélben egy fel-

hívás volt, hogy a karácsonyi ünnepekre tekin-

tettel egy különösen kedvezô hitelt ajánlottak

a következô szlogennel: „minden az Öné le-

hessen, aminek helye van a  lakásában!” Egy-

két példát is felsoroltak: LCD, PLAZMA TV-k;

különbözô szórakoztató elektronikai beren-

dezések, háztartási robotgépek, internet, szá-

mítógép, stb.

Lassan beindul újra a nagy költekezések

ideje,  sokan – a megszorító intézkedések elôtt

még utoljára – elköltik egész évben gyûjtöge-

tett kis pénzüket, amit estleg némi hitellel is

megtoldanak, hogy valóban, aminek van helye

egy lakásban az ne is maradjon üresen! Közvé-

lemény kutatások szerint a legtöbb magyar

háztartásban bôven lesz ajándék a „fa alatt”.

Mindaz ott lesz, amirôl úgy gondoljuk, hogy

karácsony fényét igazán méltóvá és maradan-

dóvá teszik. Természetesen képmutató len-

nék, ha magam nem úgy gondolnám, hogy

igenis ezek a kisebb-nagyobb értékû ajándé-

kok hozzájárulnak az ünnep hangulatának

emeléséhez, de amikor lassan engem is „elönt

a vásárlási láz” és a sok ajándékötlettôl már az

íróasztalon is nehéz eligazodnom jön elém a

kérdés:  Csakugyan ezeknek lenne üres a helye

a lakásomban?!            Folytatás a 3. oldalon

A Népjóléti Bizottság októberi és novem-

beri ülésein foglalkozott és döntött 19 egyszeri

rendkívüli segély kifizetésérôl. Egy fô egyszeri

és egy fô rendszeres szociális segély iránti

kérelmét elutasította. Nyolc gyermek intézmé-

nyi, 100%-os étkezési kedvezményéhez hozzá-

járult, egyet elutasított. Két gyermek étkezési

hátralékának kifizetését engedélyezte, és a

kért étkezési támogatás helyett gyer-

mekvédelmi támogatás folyósításáról döntött.

Döntött még egy élelmiszer utalványról, egy

gyógyszertámogatásról és két tanulóbérletrôl. 

Folytatás a 3. oldalon
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Elôállítás költsége: 93 Ft

www.tahitotfalu.hu
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Önkormányzati

hírek

Nem volt számukra hely A tartalomból:

Adventi program 2.

Önkormányzati hírek 3.

A körzeti megbízott 

jótanácsai 4.

A Tahitótfalui Lovas 

Sport Egylet hírei 5.

Focihírek 6.

A múlt nyomában... 7.

A hónap régi tárgya 8.

Öröm és remény 9.

Kalendárium 14.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk

minden kedves olvasónak!

Szerkesztô Bizottság, Önkormányzat
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Köz-
hasznú Alapítvány szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját: készüljünk
együtt Jézus Krisztus születésének ün-
nepére!
December 9. szombat
1500 Az Advent Tahitótfalun Hét ünnepé-

lyes megnyitója • Megnyitja: dr. Magyar

Gábor és Vénusz Gellért plébános

Folytatás a 2. oldalon

Advent

Tahitótfalun

2006. december 9. – 

2006. december 17.
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Ebben az évben eddig született 19 fiú, 20

leány, összesen 39 gyermek.

Eddig 21 pár kötött házasságot.
Az elmúlt idôszak halottja:
Bécsi Istvánné, 95 éves, Mátyás kir. u. 2.

Szabó Istvánné, 75 éves, Dózsa Gy. u. 30.

Gombai István, 64 éves, Csôsz u. 15.

Nagyházú Sándor, 72 éves, Béke u. 1.

Anyakönyvi hírek

Advent Tahitótfalun

2006. december 9. – 2006. december 17.

Folytatás az 1. oldalról
Helyszín: Katolikus Hittanterem

(Dózsa György u. 17.)

Kiállítás: ”Mûvészeink A-Z-ig” címû

kiállítás sorozat keretében elsôként,

Aladics Antal grafikus, festômûvész kiál-

lítása.”Nem mondhatom el senkinek,

elmondom hát mindenkinek” címmel.

1545 Adventi gyertyagyújtás a betlehemi

jászolnál • Helyszín: Katolikus temp-

lomkert

1600 Tolcsvay László kamarakoncertje
Helyszín: Katolikus Templom

1700 Szentmise – Katolikus Templom

December 10. vasárnap
900 Szentmise – Katolikus Templom

1000 Istentisztelet – Baptista Imaház

1000 Istentisztelet – Református Templom.

1100 Kiállítás: „Én egész népemet fogom

…. tanítani.” Az oktatás története Tahi-

tótfaluban. Köszöntôt mond: Szénási

László tiszteletes úr és Gillich Péterné

iskola-igazgatónô. A kiállítást megnyit-

ja Budai Mihály polgármester, az iskola

régi diákja. • Helyszín: Református

Gyülekezeti Terem (József Attila u. 4.)

1500 Hangverseny. Pollack Mihály Általá-

nos és Zeneiskolások koncertje. • Hely-

szín: Református Templom

1500–1700 Játék és gyermekruha csere-
bere a Béke úti iskolában.

1800 Hajnalfény Bibliaiskola – A Biblia

üzenete a ma élô generációnak • Hely-

szín: Református Gyülekezeti Terem.

December 11. hétfô
1230–1500 Szentségimádás – Katolikus

templom

1500 Szentmise –Katolikus templom

December 12. kedd
1800 „Szabad ég alatt” a mai események a

történelmi alkotmány tükrében. Dr. Var-

ga Tibor elôadása • Helyszín: Népház

December 13. szerda
700 Rorate – Szentmise Katolikus Templom

900 Imaóra – Református gyülekezeti Terem

1700 Rózsafûzér imádság – Katolikus templom

1800 Bibliaóra – Baptista Imaház

December 14. csütörtök
1600–1800 Család a Biblia körül „Baba-

mama kör adventje”– Népház

December 15. péntek
Hangverseny. Pollack Mihály Általá-

nos és Zeneiskola növendékeinek

hangversenye • Helyszín: Népház

December 16. szombat
1000–1100 Bábszínház. Nefelejcs Bábszín-

ház elôadása: Ezüst Mackó története.

Helyszín: Népház 

1100–1300 Kézmûves foglalkozás. Karácso-

nyi ajándék, díszek készítése kézmû-

vesek vezetésével • Helyszín: Népház

1500 Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Ala-
pítvány Hagyományôrzô kör filmve-

títése: Elter Róza igazgatóhelyettes

beszél, Tahitótfaluban töltött 36 éves

tanári pályájáról • Helyszín: Népház 

Szentmise – Katolikus templom.

December 17. vasárnap
900 Szentmise – Katolikus Templom

1000 Istentisztelet – Baptista Imaház

1000 Istentisztelet – Református Templom

1500 Záró rendezvény – Béke úti iskola és

udvara, Katolikus templom.

Betlehemes játék (hittanos gyerekek).

Óvodások mûsora.

Sziget Hangja Ökumenikus Kórus.

1800 Gálamûsor: MÛVÉSZEK TAHITÓT-

FALUÉRT meglepetés fellépôkkel!

Helyszín: Népház

December 18. hétfô
Karácsonyi megemlékezés családok-

nak • Helyszín: Baptista Imaház

(Ifjúság útja 13.)

December 23. Szombat
1600 „Töltôdj fel!” Zenés ifjúsági ren-

dezvény (ökumenikus) • Helyszín:

Református Gyülekezeti Terem

Karácsonyi kézmûves kirakodóvásár
hétvégenként (december 9, 10, 16, 17-

én) a Béke úti iskolában. 

Nyitva tartás 9-17 óráig.

Hagyományos beigli sütô verseny,

mézeskalács és sütemény, valamint házi

sütésû,fogyasztható karácsonyfadíszek

versenye. A pályamunkákat 

2006. december 17-én 14 óráig 

várjuk a Béke úti iskolában.

A kiállítások 2006. december 9-17-ig,

hétvégenként 10-17, hétköznap

15-18 óráig tartanak nyitva.

Szeretettel várunk mindenkit! 

Áldott, békés Karácsonyt és boldog
Újévet kívánunk!

Továbbra is Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért!

Társszervezôk: Tahitótfalu Község Önkor-
mányzata, Római Katolikus Egyházköz-
ség, Református Gyülekezet, Baptista
Gyülekezet, Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola, a Tahitótfalui Általános Isko-
la Gyermekeiért Alapítvány, Tahitótfalui
Óvodák, Együtt Gyermekeinkért Egyesü-
let, TETA Hagyományôrzô Kör, Nyugdíjas
Klub, Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasz-
nú Íjász Sport Egyesület, VOX INSULAE
Sziget Hangja Közhasznú Egyesület,
Almássy és Fiai Bt., Vasis Kft.

Ízes, illatos, régi Karácsonyok!
Hadd idézzelek örvendezôn,
Szívemet-lelkemet melengetôn.

Drága, mosolygós, picinyke nagyi!
A búboskemencét élesztgeti,
Ígéretes lángja rávetül arcára,
Készül a finomság unokák markába.

Cipót gyúr és ünnepi kalácsot,
Szegfûszeggel, mézzel és szívvel varázsol,
Meleg van, köröttünk boldogan vár a csend,
Valami nagyon piroslik, illatát ontja odabent.

Sürög-forog mamám, úgy mint hajdanán,
Nagycsalád anyjaként teremtett
Illatos meleget, derût, harmóniát,
S most nekünk süt, nagy lapáttal már
Terelgeti a búbosból ki az átlényegült csodát.

Az volt a lakoma! Maszatos arcunkra 
Nézett mamánk, s kérlelt szelíden:
Egyél még, lelkem! Szíve mosolygott,
Szemével ölelt, s alig hallhatóan egy
Istent dícsérô szent zsoltárt elénekelt.

Pikóné Arany Julianna

Régi karácsonyok

Tahitótfalu Község Önkormányzatának

Képviselôtestülete 2006. november 23-án

meghozott döntése alapján a Bursa Hunga-
rica Felsôoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat keretében 15 fô részére 10

hónapon keresztül havi 3 000 Ft összegû tá-

mogatást nyújt. A támogatott pályázók:

1. Rácz Dániel
2. Rácz Péter
3. Kosztek Vanda Gabriella
4. Gizella Endre
5. Gizella Katalin
6. Tóth László
7. Budai Krisztina
8. Vaczó Katalin
9. Marton János
10. Kozmáné Zafner Tímea
11. Csereklye Edit Adrienn
12. Vaczó Gábor
13. Kristóf Andrea
14. Csereklye Ádám
15. Szabó Richárd

Tahitótfalu, 2006. november 27.

Budai Mihály polgármester

Bursa Hungarica
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Folytatás az 1. oldalról
Egy fô ápolási díj kérelmét elutasította, egy

felmondásához hozzájárult. A Bizottság kezde-

ményezte és szervezi a december 7-én, most-

már hagyományosan megrendezésre kerülô

Idôsek Napját.

Decemberben minden 70 éven felüli állan-

dó lakosunkat  egyszeri, 5 000 Ft-os támogatás-

ban részesít az önkormányzat.

Emlékeztetô
„ A korábban határozattal biztosított 25 éves

adómentesség legkésôbb 2006. december 31-

ig marad fenn.”

„Iparûzési adó: Mentes az adó alól a mezô-

gazdasági kistermelôk által értékesített termék

árbevétele teljes egészében, 2006. december

31-ig.”

(Adófajták, mértékek és mentességek Tahi-

tótfalu községben a helyi adók megállapítá-

sáról és bevezetésérôl szóló 30/2005. (XI.22.)

rendelet alapján)

A képviselôtestület november 23-i ülé-
sén hozott határozatok:

– Decemberben a református gyülekezeti te-

remben megrendezésre kerülô iskolatör-

téneti kiállítás kapcsán a nyugdíjas pedagó-

gusok részére ajándékcsomag készítésének

támogatására 100 e. Ft-ot biztosít a testület.

Szavazás: egyhangú

– Tahitótfalu Község Önkormányzat Képvi-

selôtestülete a testület mûködésével kap-

csolatban ajánlásokat fogad el, melyeknek a

Szervezeti és Mûködési Szabályzatban való

elôkészítésére a Pénzügyi, Ügyrendi és

Ellenôrzô Bizottság felkéri a testületet.

Ajánlások: 

– a testületi ülések csütörtökön 530-tól kez-

dôdnek

– az ülés legkésôbb 24 óráig tarthat

– a testület 2 óránként szünetet tart (napi-

rendhez igazítva)

– a jkv-ek hitelesítését 2 fô végzi

– a jkv-ket a képviselôk e.mailban, ill.

akinek nincs papíralapon kapják meg

– a testületi ülések rendjét a mobil tele-

fonok nem zavarhatják

– a helyi újságban a határozatokat közölni

kell a szavazati aránnyal együtt.

A Képviselôtestület az ajánlásokat java-

solja alkalmazni addig is, amíg az SZMSZ

módosítására nem kerül sor.

Szavazás: I:10,T:1 (I-igen, N-nem, T-tartózkodás)

– Tahitótfalu Község Önkormányzat Képvise-

lôtestülete  az önkormányzat 2007. évi költ-

ségvetési koncepcióját és a 2006. évi költ-

ségvetés 3/4 évi teljesítésérôl szóló beszá-

molót elfogadja.

Szavazás:egyhangú

– A képviselôtestület 230 e. Ft támogatást biz-

tosít az adventi rendezvények, elsôsorban

az iskolatörténeti kiállítás lebonyolításához.

Szavazás: I:10 T:1 

– A képviselôtestület gáttervezési ajánlatok

beszerzésére kéri fel a polgármestert.

Szavazás: egyhangú

– Az Építési- és Településfejlesztési Bizottság

tagjává megválasztotta a testület Gacsályiné

Rédai Erikát, Billing Pétert és Pardi Gézát.

Szavazás: egyhangú

– Az Oktatási-, Tájékoztatási-, Informatikai

Bizottság tagjává megválasztotta a Testület

Perjési Barnabást és Boronkai Gábort.

Szavazás: egyhangú

– Tahitótfalu Község Önkormányzat Képvise-

lôtestülete az önkormányzati tulajdonban

lévô  761 hrsz-ú ingatlanon álló zöldség-

gyümölcs üzlet fennmaradási engedélyét

2007. december 31-ig meghosszabbítja.

Szavazás:egyhangú

– Tahitótfalu Község Önkormányzat Képvise-

lôtestülete  a 11. fôút mentén a 1338 és

1340 hrsz-ú ingatlanok elôtti közterület

használatát nem engedélyezi, sôt kife-

jezetten megtiltja.

Szavazás:egyhangú

– A képviselôtestület a Rózsa utcában enge-

dély nélkül létesített ún. fekvôrendôrök

elbontására kötelezi az építtetôt legkésôbb

december 15-ig.

Szavazás: I:7  N:3  T:1

– A BURSA HUNGARICA pályázat 15 résztve-

vôje számára, az egyszeri, fôiskolai tanulás

támogatására, 3 000 Ft/fô támogatást biztosít

10 hónapon keresztül az önkormányzat.

Szavazás: I:8,  N: 1  T:2

– Az általános iskola bôvítésének befejezésére

lefolytatott közbeszerzési eljárás gyôztesé-

nek Trunkné Pravetz Julianna vállakozót

nyilvánította a képviselôtestület. A beruhá-

zás költsége 13 millió Ft.

Szavazás: I:11, T:1

– Tahitótfalu Község Önkormányzat Képvise-

lôtestülete  a Dunakanyar SE (ifjúsági csa-

pat) részére kedvezményesen,  a Tahitótfalu

S.E. (felnôtt- és ifi csapat) részére ingyene-

sen biztosítja a tornaterem használatát, a téli

edzési lehetôséget biztosítva.

Szavazás: I:11, N:1

– Tahitótfalu Község Önkormányzat Képvise-

lôtestülete az OTP Rt-vel kötött bankszámla-

vezetési szerzôdést határozatlan idôre meg-

hosszabbítja.

Szavazás: egyhangú

Önkormányzati hírek Nem volt 

számukra hely

Folytatás az 1. oldalról

A Bibliában, amikor a legelsô karácsonyról

szóló történeteket olvassuk, azt látjuk, hogy

nagy nyüzsgés, egyfajta „láz” volt az embere-

ken. Akkor éppen „népszámlálás” volt, hogy új

adókat vethessenek ki az emberekre. Betle-

hemben is nagy volt a készülôdés azon az éjsza-

kán: dörzsölték a markukat a helyi vendégfoga-

dósok és azon gondolkoztak, hogyan tudnának

még több helyet kialakítani és azt jópénzért ki-

adni az érkezô vendégseregnek. Az üzlet óriási

extraprofitot ígért, különösen, ha nem marad-

tak üresek a helyek, ezért még a háza legkisebb

részét is átalakította néhány pénzéhes helybeli! 

A helyekért pedig ment is a verseny, hatal-

mas összegek cseréltek gazdát, hogy az össze-

írás kellemetlenségét a legnagyobb kényelem-

ben sikerüljön megélni. A küszöbön álló siker,

a pénz „csörgése” teljesen megszédítette a

betlehemieket, így azt a fiatal házaspárt, ahol

egy kisgyermek volt éppen születendôben

mindenki lesajnálóan utasította el! 

Ahova csak betértek, mindenütt ezt hallot-

ták: „NINCS HELY A SZÁMOTOKRA”! Minden

helyet sok pénzt fizetô „fontos, értékes

vendég” töltött be! Pedig, ha tudták volna,

hogy kit utasítottak el…! A világ Üdvözítôje,

Jézus Krisztus kért bebocsátást, de mindenki

elküldte „helyhiány” miatt! Pedig

világhírnévre is szert tehetett volna az az illetô,

aki befogadta volna, mert a Biblia

megörökítette volna örökidôre! Csak egy fél-

reesô istáló adott helyet számukra!  

Mi emberek márcsak ilyenek vagyunk: a

pénz pillanatnyi öröme, a pénz ellenértéke:

LCD TV, SZÁMÍTÓGÉP stb, fontosabbak,

elônyt élveznek.  Keressük a helyét lakásunk

fô vagy kevésbé fô helyén, és közben elfelej-

tünk helyet adni karácsony igazi értelmének:

JÉZUS KRISZTUSNAK! Végülis az Ô születés-

napját ünnepelnénk! Vagy nem?! 

Az is Mellette szólna, hogy még annyi helyet

sem igényel mint a mai csúcsszuper, néhány

milliméter vastagságú tv-k, vagy számítógép

asztalok! Ô számára a szíved tökéletesen elég!

Igaziból ide is vár bebocsátást, hogy a laká-

sodban az LCD, PLAZMA TV-nek is lehessen

helye, ha azt akarod! 

Megnézted már minek üres a helye igazán

Nálad? BOLDOG KARÁCSONYT  TAHITÓT-

FALU!

Nagy Sándor 

baptista lelkész



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 0 6 .  D E C E M B E R4

Tisztelt tahitótfalui lakosok!

A Szentendre Rendôrkapitányság veze-

tôje nemrég bízott meg azzal a megtisztelô

és felelôsségteljes feladattal, hogy Tahitót-

falu körzeti megbízottja, a „falu rendôre”

legyek.

Olyan rendôr, akinek az elsôdleges –

mondhatni kizárólagos – feladata, hogy a

községben élôk biztonságával, a település

rendjével, a bûncselekmények, szabálysér-

tések megelôzésével és felderítésével,

valamint a kultúrált és szabályos közleke-

dés elôsegítésével foglalkozzon. 

Alig kezdtem meg a munkát, máris fel-

kértek, hogy a helyi újságban hónapról-hó-

napra tájékoztassam a lakosságot a telepü-

lés bûnügyi helyzetérôl, a kiemelkedô,

közbiztonságot befolyásoló események-

rôl, hívjam fel az Önök figyelmét a bûnö-

zôk legújabb módszereire, és adjak tájé-

koztatást a bûn- és baleset-megelôzés

lehetôségeirôl. 

Örömmel teszek eleget ennek a felké-

résnek. Az itt töltött rövid idô alatt a

következôket tapasztaltam:

– A településen a jellemzô közlekedési sza-

bálysértések: a gyorshajtás, a biztonsági

öv használatának mellôzése, a segéd-

motorkerékpárokkal való szabálytalan

közlekedés és a szabálytalan parkolás.

Úgy gondolom az elsô három veszélyes-

ségére nem kell a figyelmet felhívni,

hiszen mindenki számára közismert, hogy

az elkövetô elsôsorban saját magára, de a

közlekedésben résztvevôkre is fokozott

veszélyt jelent. A szabálytalanul parkoló

pedig akadályozza és bosszantja a gyalo-

gosokat, gépjármûvel közlekedôket egy-

aránt.

– Az elmúlt hónapban a faluban 3  bûn-

cselekmény történt. Ebbôl kettô alkalmi

lopás volt, egy pedig közlekedési bale-

set okozása. Ez az elôzô év novemberé-

hez viszonyítva jónak mondható, akkor

12 bûncselekmény történt, melynek

döntô többsége alkalmi lopás volt.  

Volt egy érdekes eset is. Ismeretlen el-

követôk a Nyugdíjfolyósító Intézet alkal-

mazottjának adták ki magukat, és a nyug-

díjszelvény bemutatását kérték, mert azt

egyeztetni akarták az általuk folyósított

összeggel. Ennek ürügyén bejutottak a la-

kásba, ahonnan pénzt loptak. Felhívom a

figyelmüket, hogy a különbözô szolgál-

tatók elôzetesen értesítik a felhasználókat

várható látogatásukról, akik megfelelô iga-

zolvánnyal és személyi igazolvánnyal iga-

zolják magukat. Ha gyanús a szakemberek

személye vagy viselkedése, értesítse a

rendôrséget!

Végül fel szeretném hívni a figyelmüket,

hogy az ünnepekre a bûnözôk is készül-

nek! Vigyázzanak pénzükre, bankkár-

tyájukra – PIN kódjukra, igazolványaikra!

Gépkocsijukban lehetôség szerint ne

hagyjanak értéket, még a bezárt csomag-

tartóban sem!

Erre figyelmeztessék családtagjaikat, is-

merôseiket – alkalmasint vásárlótársaikat is!

Kívánok Önöknek bûncselekmény- és

balesetmentes, boldog Karácsonyi Ünne-

peket és Újesztendôt!

December hó-i fogadóóra: 

11-én 16-18 óra között 

20.-án 16-18 óra között 

Hegedûs Gábor r. ftörm. 

körzeti megbízott

A körzeti megbízott jótanácsai

A Szentendrei Református Gimnázium

diákszínjátszói novemberben, a Sportcsar-

nokban bemutatták: a GODSPELL címû

zenés darabot. 

Az elôadás nagy siker volt, errôl tanús-

kodott a telt ház, az elôadást kísérô

folyamatos nyíltszíni taps.

A bemutatott darabot a Szentendrei

Református Gimnázium végzôs diákjaitól

láttuk, akik ezzel az elôadással búcsúztak a

diákszínpadtól, hiszen rövidesen érettsé-

giznek, és máshol folytatják tanulmányai-

kat. 

Köszönjük, és gratulálunk a Szentendrei

Református Gimnázium diákjainak, a da-

rab rendezôinek, Szénásiné Lénárt Zsófiá-

nak és Csokonay Nórának. 

Valamint köszönet Tahitótfalu Önkor-

mányzatának, és a Tegyünk Együtt Tahi-

tótfaluért Közhasznú Alapítványnak, hogy

segítségükkel létre jöhetett az elôadás.

Mengyi Gábor

Godspell

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szö-

vetsége (KÓTA) a Magyar Zenei Kamara

védnökségével 1991 óta rendezi meg a

Magyar Kórusok Napját annak emlékére,

hogy ezen a napon, azaz december 16-án

született Kodály Zoltán.

A Szigeti Ökumenikus Énekkar folya-

matos próbákkal és az ádventi-, karácsonyi

szereplésekkel emlékezik meg erre a nap-

ra. 

Elôször december 16-án szombaton

1630-kor Visegrádon a katolikus templom-

ban fog kb. 15 perces mûsorral szerepelni,

ahova a helyi énekkar hívta meg, kórus-

találkozóra. 

Következô éneklésünk az Ádvent Tahi-

tótfalun rendezvénysorozaton lesz, de-

cember 17-én, a tahitótfalui katolikus

templomban megrendezésre kerülô záró

rendezvényen. 

Terveink szerint Karácsonykor a Tahitót-

falui református templomban is énekelünk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy új tagokkal

gyarapodott énekkarunk. Azonban tovább-

ra is várjuk az énekléshez kedvet érzô új ta-

gokat, elsôsorban a férfiszólamokba. Próbák

idôpontja: vasárnap délután 1700 óra. Érdek-

lôdni lehet: szigethangja@dunainfo.net
elérhetôségen.

Szabó Judit

Magyar Kórusok 

Napja
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Az idei év is bôvelkedett eseményekben

és versenyekben, több versenyzônk is

szép sikereket ért el. A hazi rendezésû

versenyeink közül a májusi akadályhajtó

versenyt sajnos elmosta az esô. Így az

egyetlen verseny az év során, amit meg-

rendeztünk, az augusztus végi akadályhaj-

tás volt. Ezt a versenyünket gyönyörû id-

ôben, szépszámú közönség mellett tudtuk

megrendezni. A verseny gyôztese Gubacsi

Gergô volt, aki idén kezdte meg aktív

versenyzôi pályafutását.

A saját rendezésû események mellett

számos más falusi rendezvényen részt vet-

tünk lovainkkal, mint például az eperfesz-

tivál, a nyárbcsúztató, a szüreti felvonulás.

Éves kiránydulásunk során a Hortobágyi

lovas napok rendezvénysorozatra látogat-

tunk el, amellett, hogy számos bemutatót

tartanak az év folyamán, jó néhány lovas

íjász versenyre is ellátogatnak. Közülük

többen aktívan versenyeznek már évek

óta és szép eredményeket érnek el. Egyle-

tünk tagja Szmrecsányi Márton, aki igen

szép eredményekkel büszkélkedhet a

lovas íjászatban, hiszen idén a 11. helyen

végzett a ranglistán. Az év során elmon-

dása szerint öt versenyen vett részt, ezek

közül többön elsô és második helyezést

ért el. Márton amellett, hogy versenyez,

segédkezik Kassai Lajosnak, a híres lovas

íjásznak, az Apassionata elnevezésû lovas

show keretein belül tartandó bemutatóján

is. Áttérve másik szakágunkra, a fogathaj-

tásra, örömmel mondhatjuk, hogy idén

sok fiatal kezdett versenyezni tagjaink

közül. Egyletünk alelnökének, Bodor Fe-

rencnek a fiai is idén kezdtek versenyezni.

Közülük az idôsebb Bodor Márk az ôsz

folyamán Jászkarajenôn indult akadályhaj-

tásban és a középmezônyben végzett,

öccse a mindössze 8 éves Beni ugyanezen

a versenyen pónifogatával kilenc induló

közül a harmadik helyen végzett. Ezek

után Tápiószentmártonban versenyeztek

egy fedeles versenyen, ahol Beni megnyer-

te a póni kategóriát. Márk ugyancsak a

középmezônyben végzett.

Végül, de nem utolsó sorban Gubacsi

Gergô is ebben az évben kezdett el verse-

nyezni fiatal lovaival. Idén négy verseny-

ben vett részt Gerjenben, Zombán, Bugyin

és Balatonlellén. A tehetséges versenyzô

többször is megmutatta mire képes. Mara-

tonhajtásban volt már ötötdik Bugyin,

nyolcadik Gerjenben, díjhajtásban volt

már hetedik Zombán, kilencedik Balaton-

lellén, akadályhajtásban hetedik Gerjen-

ben. Legjobb eredménye a Bugyin elért

összetett nyolcadik helyezés volt.

Reméljük jövôre folytatjuk a sikeres

versenyzést és minél több szép eredményt

érnek el.

TLSE 

Fábián Csaba

A Tahitótfalusi Lovas Sport Egylet hírei

Évadzáró értékelés a lovasoknál

A II. világháború, a Don kanyari tragédia

magyar katonáinak, hôseinek emlékére

2007. január 12-én, pénteken 17 órakor a

református temetôben kerül sor ismét

emléktûz gyújtására.

A doni katasztrófa évfordulóján hagyo-

mányosan megrendezésre kerülô tûz-

gyújtásra, megemlékezésre szeretettel vár-

nak mindenkit a szervezôk.

Emléktûz gyújtás
A Szentendrei Sziget legeredményesebb

fogathajtója: Magyar Koppány

A fiatal tehetséges sportember ugyan

Kisorosziban él, és az ottani sportegye-

sület tagja, de közismert kapcsolatai van-

nak községünkkel, mert Dr. Magyar Gábor

fiaként itt nôtt fel, és itt kezdte lovaskarri-

erjét. E fiatal versenyzô idén teljesítette

elsô évadját az Aggteleki Nemzeti Park

tulajdonát képezô hucul lovakból álló

fogatával a magyar pónifogathajtó orszá-

gos bajnokság versenysorozatában. Min-

denki nagy meglepetésére, és ellenfelein

kívül mindenki nagy örömére az országos

versenysorozat végén az elôkelô III. he-

lyen végzett. Segédhajtója bátyja, Magyar

Zsombor volt, aki az ugrósportból „ruc-

cant” át, hogy testvérének segítsen. Kop-

pány hatalmas lendületét, elszántságát lát-

va joggal bízhatunk az elkövetkezô sike-

rekben, amelyeket ôszintén kívánunk.

Gratulálunk!    

MAG.

A Sziget 

legeredményesebb

fogathajtója

Október végén Szigetmonostoron könyv-

bemutatóra került sor. G. Szalai István, Szi-

getmonostor szülötte, községünk lakója, a

két falu katonatörténeteinek összegyûjtôje

ismét egy könyvvel lepte meg olvasóit.

Most nem a két világháborút megjárt, ott

hôsi halál halt katonák emlékeirôl ír, ha-

nem olvasmány élményeit , korábbi írásait,

osztja meg velünk. Így idézeteket olvas-

hatunk erdélyi íróktól (Wass Albert, Kós

Károly, Tamási Áron,…), a Bibliából és hí-

res emberektôl (Homérosz, Gracián, Mikes

Kelemen, Balzac, Kossuth…), és ismét ol-

vashatunk nemzetrôl, falunkról,  családról.

Jó szívvel ajánlom a könyvet mindenki-

nek, aki szeret olvasni, aki szeret megállni

rohanó világunkban egy-egy megszívle-

lendô, bölcs gondolat kedvéért. Bízom

benne, hogy ez az írás (és olvasása) is hoz-

zájárul „kis világunk” élhetôbbé tételéhez.

A könyv címe: Vezérlô csillagok a hármas

halom országa fölött. A könyv magán-

kiadásban jelent meg, kapható a Béke utca

10. szám alatti „Trafik”-ban.

Érdeklôdni lehet még a 387-039, vala-

mint a 06-30-9704-157 telefonokon.

A könyv ára 1 200 Ft.

Budai Mihály

Könyvbemutató

Boldog karácsonyi ünnepeket kíván Tahitótfalu

minden kedves lakosának a lovas egylet!

Nógrády Gábor

K

:

L

:



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 0 6 .  D E C E M B E R6

Zárásként megyére szóló siker csoda-
góllal és kapusparádéval

Csapatunk mindhárom utolsó mérkôzését

megnyerte, így az 1. és a 2. helyezettôl mind-

össze 2 pontra, a dobogó 3. fokára lépett fel!

Nézzük a mérkôzéseket:

GÖD – TAHITÓTFALU 1-4 (1-4) 

Gól: Czifferi (2), Batári, Váradi

Iskolajáték a tavalyi 3. helyezett

otthonában.

TAHITÓTFALU – GEAC 1-0 (1-0) 

Gól: Kwiah

Bizony nyögvenyelôs gyôzelem volt, a fiúk

mentségére szolgáljon az orkánszerû szél és a

rossz talaj.

TAHITÓTFALU – PILISVÖRÖSVÁR 1-0 (1-0)

Ez volt az a mérkôzés, amelyet várva vár-

tunk. Hosszú hetek óta készültünk mentáli-

san, a csapat rendkívül elszánt és egységes

volt, tele önbizalommal.

A meccs döntô pillanatai a 30. percben jöt-

tek el. A kaputól 25 méterre szabadrúgáshoz

jutottunk középrôl, Cifi állt a labda mögé.

Talán a Jóisten is segített, mert szinte teljesen

elült a szél. Az elrúgott labda még épphogy

csak átszállt a sorfal fölött, én már ugrottam,

ordítottam… Azt a labdát lehetetlen volt elér-

ni, csodagól volt a javából! Az NB II-t megjárt

Hell István – a góllövôvel együtt saját neve-

lésû játékosom – hiába kapaszkodott, úszott a

levegôben, a labda bombaként vágódott a bal

felsô sarokba, majd játékosaink szinte ôrjöng-

tek örömükben.

Ezután igyekeztünk tartani az elônyünket,

amely fôleg a második félidôben nagyon ne-

héz volt, hiszen az ellenfelet támogatta erôtel-

jesen a szél. Bizony, beszorítottak bennünket,

de nekünk volt egy Baranyai Zolink, aki min-

den próbálkozásukat hárította, szinte ragadt

hozzá a labda. Négy-öt hatalmas bravúrt is

bemutatott, sôt a végén 10 másodperc alatt

háromszor is vetôdve védett, kapusparádé

volt a javából!

Óriási fegyelemmel és küzdeni tudással

sikerült legyôznünk a csoport toronymagas

esélyesét, a listavezetôt. Gyôzelmünk értéké-

rôl csak annyit: egész este csörgött a mobi-

lom, Pest megye különbözô részeibôl gra-

tuláltak edzôk, sportbarátok…

A csapat ritka hosszú és eredményes hajrát

produkált, hiszen az utolsó 7 mérkôzésen hat-

szor gyôztünk, egy döntetlen mellett!

Legeredményesebb játékosaink: Czifferi: 8

gól, Batári és Váradi 6-6 gól, Szedlacsek: 5 gól.

Az állás az ôszi idény végén

Pilisvörösvár 10 - 3 38-9 30 pont

Pomáz 9 3 1 33-8 30

Tahitótfalu 9 1 3 29-17 28

Püspökhatvan 7 2 4 33-21 23

Piliscsaba 7 1 5 29-21 22

Verôce 7 1 5 22-18 22

Gödi LC 6 2 5 23-25 20

Pilisszentiván 6 1 5 29-24 19

Erdôkertes 4 2 7 20-20 14

Perbál 4 2 7 16-27 14

Dunabogdány 3 1 9 19-35 10

Kisnémedi 2 3 7 17-34 9

Iklad 2 3 8 19-43 9

Gödöllôi EAC 2 2 9 12-37 8

A Petroff György vezette tartalékcsapatunk

az utolsó forduló elôtt a 2. helyen áll, 3 pont-

ra a Szigetmonostortól, le a kalappal teljesít-

ményük elôtt. Legjobb góllövôik Czifferi és

Barakovics 8-8 góllal.

Ifjúsági csapatunk Vas János irányításával a

4-5. helyen zárta az ôsz idényt, amely szintén

elismerésre méltó, fôleg, ha hozzátesszük:

Szedlacsek, Borda és Molnár M. végig a

„nagycsapatban” szerepelt…

Serdülô csapatunk – amelyet a Dunakanyar

SE biztosít, jó néhány tahitótfalui játékossal a

sorai között – az 1. helyen zárta az ôszt, 7

pont elônnyel! Edzôjük Czifferi Tamás.

Ez úton is gratulálok edzôkollégáimnak csa-

pataink nagyszerû ôszi teljesítményéhez és

kitartó munkájukhoz!

Valamennyi játékosunknak megköszönöm

a becsületes hozzáállást, a színeinkért folyta-

tott szívvel-lélekkel küzdést! Jó pihenést és

sikeres felkészülést kívánok mindenkinek.

Turóczi Csaba vezetôedzô

Dobogós focihírek

Sportegyesületünk vezetése két éve válto-

zott, azóta sok újdonság létesült a futballpálya

körül, ezek közül néhány:

– A régi magas fák kivágása, elszálítása

– Kb. 30 új növendékfa építése

– Új korlátsor kiépítése

– Kapuk, kiskapuk zárhatóvá tétele

– Új labdafogó háló kiépítése

– Új, 5,5 méter széles kispadok építése

– Járdák, kishíd készítése

– Ülôpadsor létesítése

– Az öltözôépület teljes belsô festése, kor-

látok festése

– Az öntözôrendszer elôkészítése

– A pályavilágítás megtervezése és kivitele-

zése.

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden-

kinek a segítségét, akik az említett munkánk-

ban részt vettek!

Köszönettel tartozunk a Polgármesteri Hiva-

talnak és a Képviselô testületnek elsôdleges

támogatásukért!

Ezenkívül megköszönjük az alábbi magán-

személyeknek segítségét, támogatását (abc

sorrendben): Gerdán László, Horváth László,

Karnevál Zoltán és Magdi, Kovács Péter, ifj.

Kövesdi József, Niesz Ferenc, Papp László,

Ráczkevi András, Szedlacsek Imre.

Külön szeretném megköszönni Tóthné

Margitkának az Egyesületünkért végzett áldo-

zatkész munkáját, segítségét és jó egészséget,

jó pihenést kívánunk neki nyugdíjas éveire!

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a

Sportegyesület munkájában közvetlenül

résztvevô vezetôknek:

Budai András – SE elnök

Marton Zoltán – SE alelnök

Batári Csaba – szakosztály vezetô

Plascsevics János – gazdasági vezetô

Gajdos János – elnökségi tag

Ifj. Csörgô Mihály – Felügyelô Biz. Elnöke

Schottner János – Felügyelô Biz. Tag

Kiss László – Felügyelô Biz. Tag

Id. Képíró Gábor – utóbbi helyett Felügyelô

Biz. Tag

Valamennyi felsorolt – és kérésükre fel nem

sorolt – támogatónk, segítônk munkájára, se-

gítségére az elkövetkezôkben is számítunk,

köszönettel!

Vannak még fontos tennivalóink a hiányos-

ságok pótlására, mint például: a kerítések fel-

újítása, öntözôrendszer végleges kiépítése,

bizonyos részeken a gyep felújítása, cseréje…

Nem utolsó sorban szeretnék köszönetet

mondani csapatunknak és hazai, valamint ide-

genbeli meccseken is buzdító szurkolótábo-

runknak!

Végül minden kedves olvasónak Boldog

Karácsonyt, egészségben és sikerekben gaz-

dag Új Esztendôt kívánunk!

Budai András Turóczi Csaba

SE elnök vezetô edzô

Visszatekintés az utóbbi két évre

Idén 13. alkalommal kerül megrendezésre a

„Dagober” kispályás öregfiúk labdarúgó torna.

Helyszín: Tahitótfalu Tornacsarnok

Ideje: 2006. december 27. 8,00 órától

Meghívott csapatok:

– ART CORNER –BUDAPEST

– BRAVOSTARS –VÁC

– BUDAKALÁSZ

– CSOBÁNKA

– KISOROSZI

– LEÁNYFALU

– SZENTENDRE

– TAHITÓTFALU

– DAGOBER ÉS BARÁTAI

Jöjjön, aki szereti a focit és jól akalrja érezni

magát! Mindenkit sok szeretettel várunk!

HAJRÁ TAHITÓTFALU!!!

Plascsevics János - szervezô

FOCI - FOCI - FOCI
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Községünk oktatását bemutató kiállítás szer-

vezésénél egyenes út vezetett Elter Róza tanító-

nôhöz. 37 éven keresztül folyamatosan tanított,

rövid idôszak kivételével igazgató helyettes-

ként dolgozott a tahitótfalui iskolában. Az isko-

la legújabb kori történetének legjobb ismerôje,

tanári pályája alatt több mint ezer tótfalui és

kisoroszi gyermek ismerkedhetett meg a tudás

alapfokú ismeretével. Dunabogdányi házában

beszélgettünk életérôl, iskolánk újkori történe-

térôl, oktatásról és az iskolavezetésrôl szerzett

tapasztalatairól.

Szülei Elter Tamás bognár és Ruppert Annus

varrónô köztiszteletben álló család volt Duna-

bogdányban. 1939-ben második gyermekeként

született, közvetlenül a II. Világháború kitörése

elôtt. Mint mondta, ez a tény egész életét

befolyásolta, a háború alatt édesapját elveszítet-

te. Az 1947-es német kitelepítés megrázó élmé-

nyeket okoz az akkori kisiskolásnak, család-

tagok, barátok, osztálytársak egyik napról a

másikra 20 kg-os csomagjukkal kezükben kerül-

nek ki életébôl.

A nyolc osztályos általános iskolát szülôfalu-

jában végzi, ennek befejezése után jelentkezett

tanítónônek. Ez a típusú tanítónô képzés az ô

évfolyamával megszûnt, ezután már csak

fôiskolai képzés keretében lehetett pedagógus

diplomát szerezni. A Szentlélek téri képzôbe

vették fel, aminek kezdetben nem örült, hisz a

többi tanítónônek jelentkezô osztálytársnôjét

más képzôbe vették fel. Mint kiderült, az ô

iskolájába gyûjtötték össze a kitûnô tanulmányi

eredménnyel végzett leendô tanítónôket.

Kiváló tanárok tanították, nem egy a Tudomá-

nyos Akadémia tagja volt. A tanítónô képzés

ebben a formában az elsô négy évben a képzô

elvégzésével és az érettségi vizsga letételével

telt. A következô évben kihelyezték a hall-

gatókat egy évre tanítani iskolába. Ennek az egy

évnek a letöltése után válhattak okleveles

tanítónôvé. A jelöltek nem választhattak iskolát

erre a gyakorlóévre. Tudta nélkül, osztályfônö-

ke talán kárpótlásként kijárta, hogy a két Pest

megyei helyet a négy évig vidékrôl bejáró két

jelölt kaphassa meg. Akkor Bogdányban nem,

de Tahitótfaluban volt hely. 1958-ban a gyakor-

lóév letöltésére Tahitótfaluba irányították a fris-

sen érettségizettet.

Elsô Tótfalui emlékei közé tartozik, hogy bô-

szoknyás fiatal nôk kerékpáron jöttek át a hí-

don, „Isten hozta, Isten áldja” köszöntéssel fo-

gadták. Szokatlan volt számára a sajátos tótfalui

beszéd is.

Az iskola tanulóinak száma akkor 470 fô volt,

20-22 tanár tanított az iskolában. Az oktatás öt

helyen, két mûszakban folyt. A volt református,

ma központi iskolában, három osztályban, a

volt katolikus iskolában, ma kis iskolában, két

osztályban, a református gyülekezeti teremben

egy néha két osztályban, Tahiban két alsó

tagozatos osztályban és még a Ménkô kocsmá-

ban is tanítottak. Idôk során a tanulói létszám

fokozatosan csökkent, így a tanítási helyek

száma is kevesebb lett. Az osztálytermek beren-

dezése háromszemélyes padokból, lábon álló

táblából, és katedrára helyezett tanári asztalból

állt. Szemléltetô eszköz alig-alig volt. Iskolaor-

vosi rendelô már az ô Tótfaluba érkezése elôtt

mûködött a Béke úti iskola mai tálaló helyisé-

gében.

Baranyai Béla akkori iskola-igazgatóhelyettes-

nél jelentkezett a lelkes, kicsit izguló új tanító

néni. Az elsô tanévnyitó értekezleten, amely az

iskola folyosójából leválasztott tanáriban tar-

tottak, a két-három asztal körül és a falak men-

tén elhelyezett lócákon ülô kollegák között

egykori általános iskolai tanárait is felismerte.

Kékessy Margittal szoros baráti kapcsolatba

került késôbb, Bors Mária tanár nénivel szere-

tetteljes kapcsolat alakult ki a közös tanárko-

dásuk idején, akinek ennek ellenére „Kezit csó-

kolómmal” köszönt továbbra is. Már kinevezett

tanárként kollegája lett egykori hetedikes osz-

tályfônöke Juhász Istvánné is. A tahitótfalui is-

kola akkori igazgatója Kovács Gyula volt, Ko-

vács Gyula haláláig igazgatója maradt az iskolá-

nak. A tanári kar zömében idôsebb kollegákból

tevôdött össze, ô maga évekig a legfiatalabb

tanárként engedte az ajtóba maga elé tanártár-

sait. Az szakos tanárok száma kevés volt, ahogy

ez idôvel változott, az iskola tanítási színvonala

is erôsödött. Ebben az idôben gazdasági szem-

pontból, ahogy Elter tanár néni fogalmazott fél

függô viszonyban az iskolához tartozott a falu

óvodája. Baranyai Béláné szakmailag irányította

ezt az intézményt. A Baranyai Béla vezette

Mûvelôdési ház és a mozi is az iskolához kötô-

dött. Kezdô tanárként a fizetése 950 Ft volt erre

jött a 100 Ft osztályfônöki pótlék. Az esetleges

helyettesítési óradíj az óránkénti 9,50 Ft egészít-

hette ki évekig ezt a fizetést.

Elsô osztályához fûzik a legszebb emlékei,

talán azért is, mert kezdôként a leglelkesebb

talán a tanító. Sorolja az osztály tanulóinak

neveit, de a névsort nem fejezi be, nem akar

senkit sem véletlenül kifelejteni. Ez az osztály

a mai napig ötévente meghívja az osztály-

találkozóra. A 18 éves tanítónônek a tanítás

mellett nagy kihívást jelentett a diploma meg-

szerzése után a közte és a diákok közötti kis

korkülönbség. A 8-os lányok barátnô számba

mentek, de a fiúk mindig „rakoncátlanabbak”

ebben a korban. Évekig tartott a tekintély kihar-

colása, mosolyogva mondja, hogy ôt Tahitót-

faluban szigorú tanár néninek könyvelték el.

Bár voltak más vélemények is az idôk során

tette hozzá. Az iskolának nagyon jó kapcsolatai

voltak az akkori szülôkkel, a Tanáccsal, bár az

utóbbinak csak gazdasági elszámolással tartoz-

tak. Nagy tisztelete volt abban az idôben az

iskolának, a tanárnak, neki, a 18 éves tanár

néninek kezit csókólommal köszöntek a nagy-

mama korú asszonyok, bármennyire tiltakozott

ez ellen.

A hosszú pályafutás alatt tanított alsós gyere-

keket, a felsô osztályokban fizikát, matematikát,

ez utóbbi tantárgyat nagyon szerette tanítani.

A nagy lányoknak egy ideig testnevelés órákat

is tartott, majd gyakorlat órákat vezetett. A

gyakorlati órák, falusi iskola révén, a mezôgaz-

dasági munkák alapvetô munkáinak megis-

merésével teltek. Maga is és Baranyi Béla is, aki

szintén gyakorlati oktatást tanított párhuzamo-

san vele, sokat tanult az évek során. Egy ideig a

régi református temetô mellett volt a tanuló-

kert, ahol, az ágyáskészítés, kapálás, zsinórozás,

veteményezés rejtelmeit próbálták átadni a

diákoknak. Sok siker nem volt itt, a betakarítá-

sok a nyári szünetre estek zömében. Késôbb a

tankert a Tanácsháza kertjébe került át, itt már

fóliasátor, öntözôberendezés, raktár állt a gye-

rekek rendelkezésére. A megtermelt növények-

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel

Régen...

...és most



kel házaltak a gyerekek, a bevételt el kellett

könyvelnie az iskolának. A munkát osztályon-

ként, brigádonként végezték a gyerekek. A tan-

tárgy keretén belül a lányok szabás-varrást is

tanultak hetedikig. Nyolcadikban a fôzés alapis-

mereteivel ismerkedtek meg. Egy rezsón fôz-

tek, de a fôzés után megtálaltak, közösen fo-

gyasztották el a közösen elkészített ételt. Néha

vendéget is hívtak, hol egy-egy tanárt, hol pedig

a fiú osztálytársakat. Elter tanító néni bevallot-

ta, hosszú ideig kétségei voltak a tantárgy ered-

ményességével kapcsolatban. Hosszú évek

múlva, a már szülôkké vált gyerekek jelezték

vissza számára, hogy a gyakorlati órákon tanul-

takat mennyire jól tudják használni a saját ház-

tartásukban. A fiúknak munkaasztallal felszerelt

mûhely állt rendelkezésre gyakorlat órán.

Kerékpárjavítást, szerszámok karbantartását és

sok egyebet tanulhattak az órán, de a madár-

etetô készítés mindenkinek eszébe jut, aki

ebben a mûhelyben dolgozhatott.

1961-ben, alig 22 évesen a fiatal tanárnôt igaz-

gatóhelyettesnek nevezték ki. Kinevezésérôl a

következôt mondta el. Kovács Gyula igazgató a

Duna-parton hazafelé közölte vele ezt a hírt.

Rettentôen megijedt a feladattól, egyrészt életko-

ra, tapasztalatlansága miatt, de fogalma sem volt

arról, hogy egy igazgatóhelyettesnek mi a fela-

data. Na és gépelni sem tudott. Kovács igazgató

úr közölte vele, hogy mivel a munkát ô adja ki,

legfeljebb azonos fizetésért lesz kénytelen ezt a

feladatot elvégezni. Utólag tudta meg, hogy val-

lásossága, rendszeres templomba járása miatt

Kovács Gyulának következetesen ki kellett állnia

kinevezése érdekében. A kinevezéskor az igaz-

gatónak két utasítása volt felé. A kollegákkal nem

barátkozhat, az iskola épületét egyszerre nem

hagyhatják el. Ez utóbbit ki is használta Kovács

igazgató úr, nevette el magát a tanítónô, de sokat

tanult is tôle, tette hozzá. Fiatalos lendülettel

vetette magát az új munkakörébe. Fontosnak

érezte a tanári kar közösséggé szervezését.

Elindította a névnapok közös megünneplését. Ô

maga is házában vendégelte meg rendszeresen

kollegáit Róza napkor. Bébi napokat szervezett

kisgyermekes tanároknak. Nyugdíjas tanárokkal

igyekeztek a kapcsolatot fenntartani, elôfordult

az is, hogy nyugdíjuk kiegészítésére is sikerült

pénzt elôteremteni.

A három tantermes iskola bôvítése az 1960-

as évek elején kezdôdött el. Akkor az utcafront-

ra esô rész egy osztállyal és az igazgató szobával,

a másik szárny kér osztállyal bôvült. Ez a bôvítés

lehetôvé tette, hogy az iskola egy mûszakban

taníthasson. A 70-es évek elején, a Kisoroszi

felsô osztályos tanulóinak a körzetesítés miatt

a tótfalui iskolába kellett járniuk. A létszám

növekedése további egy kicsi és egy nagy osz-

tály megépítését tette szükségessé. 1972-tôl a

gazdálkodás és a személyi anyagok kezelése az

iskolához került, az igazgató önállósult, egy

személyben volt felelôs az iskola mûködéséért.

Igazgatóhelyettesi ideje alatt a szaktanári ellátás

fokozatosan megteremtôdött, rendszeresen lá-

togatta az igazgatóval felváltva a tanítási órákat.

Az alsós és felsôs munkaközösségek alakultak

Tasnádi Józsefné illetve Horányi Sándorné

vezetésével. Bemutató órák rendezése egy fajta

tanári továbbképzés volt, a bemutató órát

követôen a tantestület kiértékelte a látottakat. 

Elter tanárnô szervezte meg és indította el az

iskolában a hetedikes és nyolcadikos osztá-

lyokkal az országjáró kirándulásokat. Szabad

hely esetén a kisebb, érdemeket szerzett tanu-

lók is elmehettek a kirándulásokra. Késôbb a

kirándulások megszervezését az osztályfônö-

kök folytatták. Szervezett külön a tanári karnak

kirándulást, de szülôk és tanárok közös kirán-

dulása is sikeres volt. A szülôi munkaközösség-

gel karöltve farsangi bálokat szervezett az isko-

lában. A folyosókra kitett asztalokon tálaltak fel,

zsibongó átalakult táncteremmé, Kovács igaz-

gató úr zongorázott rendszeresen a rendezvé-

nyeken. Az ifjúságvédelem is feladatai közé tar-

tozott, sok nehézsorsú gyereket öltöztetett fel

a segély összegébôl.

1961-tôl folyamatosan igazgatóhelyettesként

dolgozott, Kovács Gyula betegsége idején meg-

bízott igazgató is volt. Öt évig, édesanyja

betegsége idején nem vezette az iskolát, a mai

napig hálás az akkori igazgatónak, Homoki

Ottónak, hogy az ápolás legnehezebb fél évé-

ben felmentette a délutáni programok alól.

Haness Lászlóné kérte fel újra igazgatóhe-

lyettesnek, nyugállományba vonulásáig a veze-

tô beosztását megtartotta.

1972-ben, a tanári lakások építésekor lett vol-

na esélye, hogy községünkbe telepedjen le. Ak-

kor biztatást is kapott erre, de végül közölték ve-

le, hogy egyedülállónak nem tudnak ilyen segít-

séget nyújtani. A dolog pikantériája, hogy a házat

ennek ellenére mégis egyedülálló kapta meg.

Megkérdeztük a tanítónôt, hogy mi változott

az oktatásban a 37 év alatt. Elmondta, hogy pá-

lyája elején kevesebbet fogalmaztak meg tanter-

vi anyagként, azt világosabban fogalmazták meg.

Volt idô a begyakorlásra. Akkor két év alatt kellett

eljutni például a folyamatos olvasás szintjére. Ma

az elsô osztályosoknak ezt a fél év végére már tel-

jesíteniük kell. Az egyre nagyobb követelmények

egyre több gyereknél vezetnek tanulási prob-

lémához, sok gyerek lemarad társaitól. Kevesebb

idô jut az osztályfônök és osztálya közötti kap-

csolat kialakítására. A régi tanároknak nagy volt

a hivatástudata. Fazekas Julika néninek nem volt

elôírt nevelési elôírása, magától értetôdô volt

számára, hogy az iskolából azzal az intelemmel

engedte el a gyerekeket, „A kapun párosával

vonulj ki, az utcán mindenkinek köszönj!” 

Elter tanító néni 1994 decemberében ment

nyugdíjba. Pályája során háromszor részesült

Miniszteri dicséretben, kétszer kapott Kiváló

Dolgozó kitüntetést, pályája végén kapta meg

az Arany Katedra érmet. Nyugdíjasként szervez-

te meg, majd évekig vezette a dunabogdányi

Idôsek Klubját. Napjainkban testvérének nagy

létszámú családja is teljessé, boldoggá teszi a

nyugdíjas napjait. Egykori kollegái közül

D’ouvenou Lórántnéval, Baby nénivel, napi
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Feltehetôen tótfalui asztalos vagy ügyes kezû

helybeli lakos által készített gyermekjáték az

1930-as évek elején készült Kontra Erzsébet

részére. Bözsi néni elmondta, hogy mindig

szerette az állatokat, különösen a lovakat.

A 37,5x36x17 cm-es fenyôfából készült játék

egy három oldalon nyitott, oromzatos, padlásos

építményt formáz. Lépcsôs alépítmény négy

szélére négy darab oszlopot imitáló lécet állí-

tottak. Az oszlop párokat alul-felül vékonyabb

léccel kötötték össze. Az alsó és a bal oldali

oszlopok felsô összekötôje hiányzik, nyomaik

jól kivetetôek. Az istálló hátsó része zárt, a fal

bal oldalán látható az etetéshez szükséges jászol

és a szénatartó rács. A jászol két oldalán és a

közepe alatt a nyomok alapján jól látható, hogy

az állatok beálló részét két részre osztották desz-

kák beépítésével. A kis istálló födémét 0,5 cm

vastag deszkából készítette el az asztalos. Az

oromzatot az istálló résztôl ferdesíkú 2,5 széles

léc választja el egymástól.

Az oromzat oldalai különbözô szögûre vágot-

tak. Az oromzatot eredetileg lécekkel körbe-

szegték, mára a szegés fele maradt meg. A

oromzaton az asztalos kis nyitható-csukható

ajtót készített, ezzel is fokozva a játék valóság-

hoz való hasonlóságát. Az oromzat ferde tetejû

tetôzetet takar.

Ma fehér és zöld festés látható a játékon. A

pergô festék alatt elôtûnik, hogy a játék új korá-

ban más színekkel volt kifestve. Az alépítmény,

az oszlopok világoszöld, az oromzat körbe-

szegése és a tetôzet piros színûre volt lefestve.

A játékot Bözsi néni a község hagyomány-

ôrzô gyûjteményébe ajánlotta fel. Köszönjük.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

A hónap régi tárgya

Betlehemi istálló
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Két részlet Dr. Ecsedy Aladár A tahitót-
falui református egyház története címû
feldolgozásából, az iskoláról

Ezerkiláncszáz harminckét esztendôben,

uj iskolát építettünk kegyelembôl,

annál szebbet elgondolni nem is lehetett,

amit akkor tett ez a kis gyülekezet.

Szekértábor lett gyorsan az egész kozség,

alakult egy orvendô munkaközösség,

a papkertnek mély talaját feltoltottuk,

iskolánkat itt e helyen építettük.

Ravasz püspok avatta fel az iskolát,

megcsodálta népünk buzgó áldozatját,

nemsokára itt kezdôdott a tanítás,

legyen érte Istenünknek hálaadás.

Azután a nagyteremhez fogtunk szépen,

berendeztük, hogy letudjunk ülni széken.

Színpadot is készítettünk a végére,

hogy lehessen mindenki öröme.

Nem kellett már a nyakunkat nyujtogatni,

lehetett jól mindent látni és hallani,

volt kozonség majd szét feszíték a termet,

adakoztak annyit mindig, ami kellett.

Az írás közreadásnál az eredeti formát

és helyesírást követtük.

Az Oktatás története Tahitótfaluban

címû kiállításra tisztelettel hívunk minden

érdeklôdôt! A kiállítás helye: református

gyülekezeti terem (József A. u. 4.), meg-

nyitó december 10-én 11 órakor, nyitva

tartás: december 17-ig, hétköznap 15–18

óráig, hét végén 10–17 óráig.

Szônyi Zsuzsanna

Wegroszta Gyula

Angyal küldetett az égbôl,
Hogy Isten anyjához így szóljon:
Örvendezz!
S amikor csodálkozva látta,
hogy e testetlen szótól az Úr megtestesül,
Mária elé állt, s hangos szóval hirdette:
Örvendezz, öröm ragyogása,
Örvendezz, átok megrontója,
Örvendezz, elesett Ádám fölemelése,
Örvendezz, Éva könnyeinek elapadása,
Örvendezz, emberi gondolat számára

megközelíthetetlen csúcs,
Örvendezz, angyalok szemeinek is 

áthatolhatatlan csúcs,
Örvendezz, égi Király trónusa,
Örvendezz, annak hordozója, 

ki mindeneket hordoz,
Örvendezz, Napot meghirdetô csillag,
Örvendezz, isteni megtestesülés keble,
Örvendezz, minden teremtmény

megújítója,
Örvendezz, kiben a Teremtôt csodáljuk,
Örvendezz, szûzen maradt Hitves!

Ebben a 7. századi imádságban szá-

munkra a legfontosabb kijelentés lehet,

hogy „örvendezz, minden teremtmény

megújítója”. Az ünnep akkor tölti be

küldetését, ha az ünneplôket fölemeli,

hozzásegíti az embert a lelki újjászületés-

hez. A karácsony Megváltónk megszületé-

sének emlékezete, talán az a leginkább

mindenkit megérintô esemény, mely alka-

lmat ad sokaknak, hogy befogadják Isten

megújító energiáit, fényességét. Hogy ez a

befogadás megvalósuljon, készülünk az

ünnepre adventban. 

Várakozásteljes adventi felkészülést és

szeretetben beteljesedô karácsonyt kívá-

nok minden kedves tahitótfalusinak.

Tahitótfalu, 2006. november 20.

Vénusz Gellért

plébános

Öröm és remény…
A tahitótfalui 

református egyház

történetébôl

Ádvent: a várakozás megszentelése.
Rokona annak a gyönyörû gondolatnak,
hogy „meg kell tanulnunk vágyakozni az
után, ami a miénk”.

Gyermekkorunkban éltünk így. Vágya-

koztunk arra – ami biztosan megjött. Télen:

az elsô hóesésre. És várakozásunk ettôl sem-

mivel sem volt kisebb, erôtlenebb.

Ellenkezôleg: nincs nagyobb kaland, mint

hazaérkezni, hazatalálni – beteljesíteni és

fölfedezni azt, ami a miénk. És nincs

gyengébb és „jogosabb” birtoklás se, mint

szeretnünk azt, akit szeretünk és aki szeret

minket. Csak a szeretetben, csak az ismerôs-

ben születhet valódi „meglepetés”, lehet-

séges végeérhetetlenül várakoznunk és

megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és

szakadatlanul hazatalálnunk.

Minden egyéb kaland, minden egyéb

megismerés és minden egyéb várakozás

véges és kérdéses. Így értem azt, hogy a

karácsony a szeretet, és ádvent a várakozás

megszentelése.

Az a gyerek, aki az elsô hóesésre vár – jól

várakozik, s már várakozása is felér egy

hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazaké-

szül, már készülôdésében otthon van. Az,

aki szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, és

mentes a birtoklás minden görcsétôl,

kielégíthetetlen éhétôl-szomától. 

Aki pedig jól várakozik, az idôbôl épp azt

váltja meg, ami a leggépiesebb és legel-

viselhetetetlenebb: a hetek, órák percek

kattogó, szenvetlen vonulását. Aki valóban

tud várni, abban megszületik az a mélységes

türelem, amely szépségében és jelen-

tésében semmivel se kevesebb annál, amire

vár.

Pilinszky János: 

Hitünk titkairól (részlet)

Köszönjük Baranyai Emesének és Bara-

nyai Editnek, Bese Lászlónak, Czikora

Lajosnak és családjának, Fekete László-

nénak a Faluház részére adományozott tár-

gyakat.

Köszönet

kapcsolatot tart fent, Horányi Sándornéval is

megmaradt barátsága. A faluval a kapcsolatot

rajtuk kívül Gyürki Zsuzsa, a fodrásza biztosítja,

de két éve kérésére Polgármester úr elküldi

neki a falu újságját, aminek nagyon örül. A falu

történetét bemutató könyveket két tanítványa,

Budai Mihály és Szöllôsy Lali személyesen vitték

el neki. Nagyon sokat jelent számára az osztály-

találkozókra való meghívások. Nem rég volt

egy 40 éves osztálytalálkozón. 

Egy iskola vezetése nehéz, de szép feladat.

Egy vezetônek kollegáit egyenlô partnernek

kell tekinteni, igyekezzen problémájukat meg-

érteni, nekik ebben segíteni, a vezetésrôl kiala-

kult véleményeket összegezni.

Üzenete: tágabb értelemben, országos szinten:

„Ôrizzük meg az iskolákat!” Az iskolákat meg

kell hagyni a falvakban, mert iskola nélkül a falu

elsorvad. Egy-egy iskolára vonatkoztatva a

következôt üzeni: „Az iskola életében fontos a
jó emberi kapcsolat, mely a szereteten,
tiszteleten, megbecsülésen alapszik.” Jó

kapcsolat a tanárok között, jó kapcsolat a tanárok

és a diákok között, jó kapcsolat a diákok között.

Köszönjük a beszélgetést, az egykori tanulók

nevében is kívánunk békés, szeretetben teljes

nyugdíjas éveket. 

A beszélgetés december 16-án, 15 órai kez-

dettel nézhetik meg a Népházban. Minden volt

tanítványát, egykori kollegáját, tisztelôjét, a

falunk története iránt érdeklôdô lakost szeretet-

tel várunk.
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú

Alapítvány szervezésében és szponzorálásában

2006. októberében újra megkezdôdött a Nép-

házban a bábszínházi sorozat. Nagy örömünkre

ismét összegyûlt a gyerek-sereg, hogy jól szó-

rakozzon, ami sikerült is, mert a Nefelejcs Báb-

színház a Csiga Zsiga bábjátékának aranyos mar-

ionett figuráival, és kedves meséjével ámulatba

ejtette a népes publikumot.

Nagyon jól érezték magukat a gyerekek!

Azt tervezzük, hogy havonta bábszínházat,

kézmûves foglalkozást, vagy családi napot, gye-

rek koncertet tartunk, melyhez sikerült meg-

nyernünk a falu Önkormányzatát és a többi civil

szervezetet és a DIÓ pékséget is.

Jó érezni a közösségért tenni akarást! 

Köszönjük!

Bábszínház

A pályázatot meghirdetô szerv neve, címe:

Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselô-testülete

2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.

Munkahely és munkakör megnevezése:

körzeti védônô

Pályázati feltételek:

– egészségügyi fôiskola védônôi szakán szerzett diploma

– büntetlen elôélet

– szakmai önéletrajz

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

– diploma másolata

Juttatások, egyéb információk:

– bérezés: Kjt. alapján

– pályázati határidô: a megjelenéstôl számított 30 nap

– elbírálási határidô: a pályázati határidô lejártát követô 

elsô Képviselô-testületi ülésen

– az állás a pályázat Képviselô-testületi elbírálását követôen 

azonnal betölthetô

– szolgálati lakás nem biztosított

– pályázatok benyújtása Pócsmegyer Község polgármesterének 

címezve (2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.) 

"Pályázat" megjelöléssel.

– a pályázattal kapcsolatos részletes felvilágosítás Németh Miklós 

polgármestertôl kérhetô a 06 (26) 395-006-os telefonszámon.

PÁLYÁZATI HIRDETÉS

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

Dr. Varga Tibor elôadása

„Szabad ég alatt”

mai események a történelmi 
alkotmány tükrében

Idôpontja: 2006. december 12-én 

(kedd) 1800 óra

Helyszín: Népház 2021 Tahitótfalu,

Bajcsy-Zs. u. 2.



���� �������	�
�
�������	
���������

2 0 0 6 .  D E C E M B E R 1 1



S Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 600,-Ft/q
Akác kugli 1 900,-Ft/q

Akácoszlop

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

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

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

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

Schindler

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

--  áállllóó--ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm

--  ssvvééddmmaasssszzáázzss

--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  tthhaaii  mmaasssszzáázzss

--  ttaallppmmaasssszzáázzss

--  rreefflleexxoollóóggiiaa

--  ppeeddiikkûûrr

ÁÁpprriilliiss  11--ttôôll  kkoozzmmeettiikkaa  iiss  mmûûkkööddiikk!!

••

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  

vveennddééggeeiinnkkeett  ffooddrráásszzaattuunnkkbbaann::

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

NNyyiittvvaa::  hh--pp  990000--11990000 óórrááiigg  
sszzoo..::  990000--11440000 óórrááiigg
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Már 8 éve a szigeten

KELEMEN Kft.
VÍZ, GÁZ, FÛTÉS, SZERELVÉNYBOLT

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

Üröm, Ürömi út 30/C. Hívjon: telefon, fax: 26-386-721, 26-350-997, 06-
30-9515-484

Nyitva tartás: h-p.: 730-1700, szo.: 730-1200

AKCIÓINK:
- Teka gránit mosogatók, 

csapteleppel 41.000 Ft-tól 56.900 Ft-ig
- Teka szettek: lista -22%  (európai gyártású)

- Akciós Teka mosogatógép teljesen 
beépíthetô: 99.900 Ft

- Zanussi beépíthetô elektr. sütô+gáz 
fôzôlap 89.900 Ft-tól 

- Bosch beépíthetô elektr. sütô+gáz 
fôzôlap 104.900 Ft-tól 

- Csúcskategóriás Küppersbuch 
konyhai gépek 

- RAVAK (zuhanytálca, zuhanykabin és kádak) 
10 % kedvezmény 

- Kabi zuhanykabin 80*80 28.400 Ft-tól 
- Gáz és vegyes tüzelésû álló kazánok 

- Radel, Radeco radiátorok 

Áruhitel: Magyar Cetelem. Fizetés bankkártyával is.

Számítógépszerviz
30/948-3709

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

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

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

kiépítés és beállítás, vírusírtás...

Eseti vagy szerzôdéses formában.

Helyszíni kiszállással is.
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Dunakanyar-Szerelvény
VÍZ – GÁZ – FÛTÉS – VILLANY
www.szerelvenyszakuzlet.hu

ahol szaktanácsadással, tervezéssel, kivitelezéssel egybekötve vásárolhat.

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

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

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

Lapradiátor 22K – 600 magas /   600 hosszú (KORAD) 9 860 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas /   800 hosszú (KORAD) 12 981 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1000 hosszú (KORAD) 16 098 Ft
Lapradiátor 22K – 600 magas / 1200 hosszú (KORAD) 18 255 Ft
Folyóka horg. ráccsal, nagy teherbírású, elemekkel bôvíth. 1,30x1 fm 3 528 Ft
Folyóka mûanyag ráccsal, terhelhetô, elemekkel bôvíthetô 1,30x1 fm 3 310 Ft
Törölközôszárítós radiátor Solaris íves, fehér 620/1210 17 854 Ft
Ötrétegû csô 16x2,0 (fûtésre, vízre) 220 Ft
Légbevezetô AERECO – nyílászáróba építhetô gáztûzhelyhez  9 778 Ft
Légbevezetô AERECO – nyílászáróba ép. kéményes gázkészülékhez  4 700 Ft
Légbevezetô AERECO – falba építhetô kéményes gázkészülékhez 18 947 Ft
SZÉNMONOXID és GÁZ érzékelô rádiófrekvenciás 12 384 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / Saunier Duval Renova  118 703 Ft
Kombi kazán 24 kW parapetes, fali / Saunier Duval Renova 147 312 Ft
Kombi kazán 24 kW kéményes, fali / VAILLANT 240-3XEPRO 152 725 Ft
PVC csatorna csô NÁ 110 / 2fm 934 Ft
KPE gázcsô NÁ 32 206 Ft
KPE vízcsô NÁ 25 124 Ft
MT kábel 3x1,5 fehér 168 Ft
MÛIII villanyszerelési csô 11 2,5 fm/szál 47 Ft
Bojler fûtôszál 1200W 1 280 Ft

DORCA KFT.
Épülettervezés, kivitelezés

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

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

06-20-960-4288

MIHALIK  DÉNES
KÔMÛVES  MESTER

Tahitótfalu, Bartók Béla utca 13. Telefon: 26/386-916; 20/9458-821

Teljes kivitelezés! Felújítás, tatarozás, villany, víz, fûtés és egyéb 
szakipari munkák. Drywitt homlokzati hôszigetelô rendszer.
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December 4. Borbála
A tüzérek védôszentje. A dunántúlon asszonyi dolog-
tiltó nap, legfeljebb tollat fosztanak. Göcsejben csak
férfi rakhat tüzet. Idegent a házba nem eresztenek,
nem engednek senkinek a kútból vizet merni. Koldus,
kölcsönkérô elvinné a ház szerencséjét. Varrni nem
szabad, mert bevarrnák a tyúkok tojókáját.
December 6. Miklós
Szent Miklós püspük ünnepe. A magyar mikulás fehér-
szakállú öregember, aki dióval, almával, játékokkal
ajándékozza meg a gyerekeket.
December 7. Ambrus
A méhészek és mézeskalácsosok védôszentje.
December 8.
A szeplôtelen fogantatás napja. Eredetileg Szûz Mária
anyja, Anna asszony méhében való fogantatásának em-
lékére tarthatták, hiszen éppen rá 9 hónapra esik Kis-
asszony napja, Mária születésének ünnepe. Eketiltó,
vagy Földtiltó Boldogasszony napjának is nevezik,
mert ettôl fogva nem jó, s nem is szabad szántani. Sá-
ros ideje karácsonyra jeget jósol, hosszú jégcsapjai
mutatják, hogy hosszú lesz a kender.
December 13. Luca
Neve világosságot jelent. E naptól számítja a nép a nap-
palok rövidülését, s az éjszakák hosszabbodását. A nap-
tárreform életbelépése (1582) elôtt az esztendô
legrövidebb napja, egyúttal a téli napforduló kezdô-
pontja volt. Estéjén az ajtókat és ablakokat szimbóliku-
san elzárják, hogy a gonosz be nem mehessen. A tyúkok
tojókájának megpiszkálása (durgálás, kurkálás, sutu-
lás) a jó tojáshozamot biztosítja. A baromfiólakat
bekenik fokhagymával. Az asszonyok nem mennek láto-
gatóba, mert elvinnék a szárnyasok hasznát, és nem
varrnak, mert bevarrnák a tyúkok tojókáját. Attól is tar-
tanak, hogy az asszony látogatótól kiszárad a szer-
számok nyele, ezért ha nô érkezik mégis a házhoz, azt
a nagyfejszére pisiltetik. Sok helyen ha ekkor kenyeret
sütnének, kôvé válna. A lucaboszorkány, Göcsejben a
boszorkányok feje, követeli, hogy napját a nôk
megüljék, ne dolgozzanak. A legények szalmával szór-
ják körül a lányosházakat, és nem kap majd táncost a
leány, ha a hajnali legényvizsgára össze nem seperte.
Dunántól némely helyén az életvesszôvel való veregetés,
a suprikálás is szokásos a betegségek ellen. Néhol már
e nap elôestéjén készítik az idôjósló hagymakelendári-
umot, meg a halottjósló Pálpogácsát és kezdik a betle-
hemezést. A Luca napi tizenketted varázsló és jósló cse-
lekvései Luca estéjén kezdôdnek, s az éjféli misével
érnek véget. A varázslás célja a boszorkányok
meglátása, s e végbôl készítik a lucaszéket. A 12 nap
idôjárását régtôl a 12 hónap rámutatójának tekintik.
December 21. Tamás
Szent Tamás apostol ünnepe. Hitetlen Tamásnak is
nevezi a nép, mert nem hitt Jézus feltámadásában.
Neveztetik Disznóölônek is mert az ekkor vágott állat
szalonnája nem avasodik meg. A Tamásnapi háj gyó-
gyító erejû.
December 24.
Ádám és Éva. Karácsony szombatja vagy böjtje, néhol
pedig karácsony szenvedôje a neve. Az ebédre fôzött
lencsébôl egy kanálnyit adnak a baromfinak: jól fog-

nak szaporodni. Ha reggelén asszony lépi át elôször a
küszöböt, üszôborjú, ha férfi, bikaborjú születik. A
házból nehogy a szerencse vele menjen, ki nem adnak
semmit, ugyanezért kölcsönkérni sem illik. Az abrosz
alá egész kenyeret, fokhagymát, vereshagymát raknak,
minden családtag kap majd belôle, hogy a rossz lélek
hozzájuk ne férjen. Az egész napi böjtöt korai estebéd
zárja. Ezután terítik meg a karácsonyi abrosszal a
karácsonyi asztalt. Rákönyökölni nem szabad, mert
aki ezt teszi, annak kelés nô a könyökén. A vacsorára
fogyasztott lencse és borsó sok pénzt jósol. Az este
gerezdekre vágott, s közösen elfogyasztott alma össze-
tartóvá teszi a családot.
December 25.
Karácsony elsô napja. Nagykarácsony. Az estebéd után,
a nap leszálltával kezdôdik a karácsony. A mai neve
Szent este. Ünnepkörének és szokásainak gyökere
ôsemberi. A tél fordulása egy a természet felsza-
badulásával, a világosság gyôzelmével a halál felett. Az
egyház a „világosság” és az „életet” Istenhez kapcsolta,
ezért  december 24-én Ádám és Éva megteremtésének,
25-e Jézus megteremtésének, 26-a István vértanú és 28-a
az aprószentek új életre születésének napjává lett.
A lámpagyújtással megkezdôdik a kántálás, a koliná-
lás, és járnak a betlehemesek. A gyermekek pedig kí-
váncsian várják a karácsonyfa alá helyezett ajándéko-
kat. Így érkezik el az éjféli mise harangszavának meg-
kondulása, a misevégzô harangszóval befejezett nap-
fordulás ideje. Ekkor kerítik használatba a boszor-
kánylátó lucaszéket.
December 26. István
Egészség- és termésvarázsló nap. Kora reggel járnak
a regôsök, majd a köszöntô gyerekek és délután
rokonok, komák is betérnek rövid látogatásra.
December 27. János
János apostol és evangélista ünnepe. A legények jáno-
solnak, s a jánosolók ugyancsak hajtogatják a poharat,
mert erôt s egészséget isznak a Szent János poharából.
Szegedi hit szerint ez az év legboszorkányosabb napja.
December 28. Aprószentek napja
A Herodes által legyilkoltatott kisdedek emlékünnepe
December 31. Szilveszter
Az óév utolsó napja, félünnep. Tilos a mosás, ruhatere-
getés, mert a családból kihalna valaki. Szemetet
ugyanúgy nem visznek ki, mint karácsonykor, mert a
szerencsét vinnék ki a házból. Esti szokás a jósló
ólomöntés. Néhol éjféli óraütésre elfújják a gyertyát,
s csak 12-re gyújtják meg ismét. 12 órakor ki-ki meg-
nézi a falon árnyékát, aki nem találja a magáét, az meg
fog halni az újévben. Azt tartják, a Szilveszter-napi
álom beteljesedik. 

Utószó a kalendáriumhoz
Hajdanában újság, rádió, tv, szakkönyvek híján bizony
szájról szájra terjedô, késôbb kalendáriumokban leírt
„babonás” elképzelések is irányították a mindennapi
életet. Nemzedékrôl nemzedékre szállt a házi és mezei
mûveletek helyes idejének és módjának szabálya.
Nagyanyámtól még magam is láttam és halottam, hogy
a kést ne tedd a tejbe, a keltetésre szánt tojást ne tedd
az asztalra, az év elsô mennydörgését hallva pedig
feküdj le... Röviden: e sorokkal múltunkra, hagyomá-
nyainkra emlékezhetünk. 
Forrásmunkák: Kandra Kabos: Magyar Mythológia,
Ipolyi Arnold: Magyar Mythológia, A Magyarság
Néprajza (Viski Károly, Kodály Zoltán...)
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Karácsony hava – Bak hava

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-

mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:

Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,

Budai Mihály, Karácsony János Ádám, Képíró Gábor,

Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán • Megjelenik:

havonta 1500 példányban • Kéziratok leadásának határide-

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

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

Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 •
CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ – Szentendre,
Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15-ig, tel.: 06 40
38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr.
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-
ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig • GÁZSZOLGÁLTATÓ –
vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-100 – TIGÁZ 2 Kft.,
Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-778, fax: (47) 361-
892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi Ilona, rendel:
H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás:
hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 221-7125 • GYER-
MEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszüneti
napokon 9–13-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.: 312-650 •
GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060,
nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 13–16, kedd,
csüt. 7.30–11, páratlan hét péntek 8–11; adminisztrációs
rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt. 11–12, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét pén-
tek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrá-
ciós rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei
Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12., III., tel.: 06 1
374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan,
Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd,
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104 •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai út 9., tel.:
312-788, ügyf.: hétfô, csüt.: 8.30–12-ig új jelentkezôknek,
12.30–15-ig régieknek • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u.
2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, 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. 17–07
óráig, tel.: (26)387-030 • ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17.,
tel.: 387-178 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 •
POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123,
387-198, ügyf.: hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és
13–16-ig, pént. 8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyit-
va: hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és
12.30–15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-
040, nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és
12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 •
REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 •
RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 –
444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107
vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig,
tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-
807• SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – OTTO Kft. Vác, Deákvári fasor 2.,
ügyf.: hétfô, csüt. 8–15, pént. 8–12-ig, tel.: 06 27 316-731 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7,40–17-ig, kedd–csüt. 7.40–15-ig, pént.: 7.40–11.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26)
500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796


