
Nemzeti ünnepünkön 1956 októberének
–novemberének eseményeit eleveníti fel az
ország. A felvonuló ifjúság, a pesti srácok, a
bevonuló szovjet tankok, Corvin köz és a
mosonmagyaróvári sortûz, a pár nap alatt
lezajlott felemelô, megdöbbentô és szomo-
rú történetek mind részesei a megemlékezô
mûsoroknak országszerte. Félô azonban,

hogy mint minden „nagy” ünnepnél, a
bejáratott forgatókönyvek, ismert díszletek
és megszokott klisék után a köz nem foglal-
kozik a történtekkel újabb egy évig.
(Rosszabb esetben még az ünnepen sem.)
Pedig a számos dokumentum és adat, az
elgondolkodni való tény és visszaemlékezés
bôven adna okot és lehetôséget, hogy akár
egész évben tanulmányozzuk, mit és miért
is ünneplünk valójában. 1956 történeteinek
számomra legmegdöbbentôbb idôszaka a
megtorlás ideje, mely hazugsággal kezdô-
dött és tragédiák sorával végzôdött. Ez nem
mindig kerül reflektorfénybe, pedig ’56
megítélése a mai napig ezen idôszak értel-
mezésén és értékelésén áll vagy bukik. Az
elítéltek száma, a kivégzettek nevei elhang-
oznak az ünnepen, de az ítélethozatalokig
vezetô út kevésbé. 

Folytatás az 5. oldalon

Szeptember 9-én kedden, rendkívüli
Testületi ülést tartott a Képviselô-tes-
tület, melyrôl Budai Mihály polgármester
és Wágner Péter képviselôk hiányoztak.
Elsô napirendként a két ülés között tör-
tént eseményekrôl tájékozódtak a jelen-
lévôk. Szeptember 3-4-én a Polgármesteri
Hivatalban a Közigazgatási Hivatal köz-
szolgálati és építésügyi ellenôrzést tar-
tott, melynek értékelését írásban fogják
megküldeni. A mikrotérségi (szentend-
rei-szigeti) települések a Fôvárosi Vízmû-
vekkel kezdett tárgyalásokat az ügyben,
hogy az ivóvíz kutak miatti beépíthetôsé-
gi- és hasznosítási korlátozások fejében
kártérítést kapjanak az érintett telepü-
lések. 

A Képviselô-testület 870 ezer Ft. bruttó
összegben fogadta el a Cserker-top Kft. 

Folytatás a 2. oldalon
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Elôállítás költsége: 115 Ft
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A tartalomból:

Önkormányzati hírek 2.

Fenntartható fejlôdés... 4.

Diktatúrák árnyékában 6.

Az anyatejes világnap 

ünnepe 8.

Nyilvesszô 9.

Közhasznú oldal 12.

Emlékezet és ismeret

2008. október 23.

Pintérház (alakuló faluház) programok

Szeretettel meghívjuk Önt és barátait a
Faluházi esték elôadássorozatra 2008.
október 9-tôl minden csütörtökön 18.00-
tól a Pintérházba (alakuló faluház).
A Faluházi esték sorozat azzal a céllal
indul útjára, hogy keretében elôadóink,
elôadásaink még jobb közösséggé 

Folytatás a 3. oldalon

Tahitótfalu októberi

programjai

A háztartási veszélyes hulladékok gyûjté-
sét 2008. október 25-én (szombaton) 8 órától
12 óráig tartjuk.

Helyszínek:
Tahitótfalu Szabadság út, a Kék Duna

Szakszövetkezettel szemben.
Tahi Dunasor u. hajóállomás ( a kutyaoltás

helyszíne)

Folytatás a 3. oldalon

Ôszi lomtalanítás és

veszélyeshulladék-

gyûjtés



Folytatás az 1. oldalról
ajánlatát a Bajcsy Zsilinszky utcában lévô
régi tüzép telep rehabilitációs munkáira,
valamint az ott lévô szemétlerakó megszün-
tetésére. Az óvodavezetôi megbízatás veze-
tôi pótlékát 200%-os szorzóban határozta
meg a testület, 20 ezer Ft-os alap mellett,
valamint felkérte a testület, hogy az
elkövetkezô egy év terveit dolgozza ki, és
ismertesse. Az október 23-ra szervezôdô
hídkeresztelô ünnepség alkalmából terve-
zett hídtörténeti kiállítás anyagából készülô
kiadvány költségeihez a Hídépítô Zrt. –
mint a híd egykori építôje – 200 ezer forint-
tal járult hozzá. 

Szeptember 5-én a – már korábban is
benyújtott – belterületi utak építése pályá-
zat ismét be lett adva. Elkészült az iskola
központi épülete elôtti parkoló és járda via-
color burkolata, valamint elkezdôdött az
orvosi rendelô udvarán lévô járdák és új
mentôbeálló térburkolat kivitelezése. A
Honvéd utca kiszélesítését és járdaépítését
határozta el a Képviselô-testület. A Mátyás
király utca Tompa Mihály utca kereszte-
zôdésének vízelvezetés- és burkolatjavításra
212 ezer forintot szavazott meg a Testület.
A Cserfa utcába vízelvezetô árok építésére
kér árajánlatot a Képviselô-testület.

Több hónapos elôkészítés után a Kép-
viselô-testület határozatban fogadta el a
Helyi Építési Szabályzat módosítását, így
lehetôvé vált lakossági fórumon történô

bemutatása (szeptember 30), és a Polgár-
mesteri Hivatalban történô kifüggesztése. A
HÉSZ október 30-ig tekinthetô meg a
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási
idôben.

A Sportkör egyszeri és rendkívüli támo-
gatásként 400 ezer forintot kért a Képviselô-
testülettôl az ôszi szezon sikeres befe-
jezéséhez. A Testület felkérte a Sportkör
vezetôségét, hogy következô ülésen mutas-
sa be a Sportkör mûködését, pénzügyi ter-
vét, költségvetését.

Elsik Lajos részére a kisoroszi út melletti
magánterületre mozgóbüfé létesítéséhez
járult hozzá a Testület, a szükséges hatósági
engedélyek beszerzésének és teljesítésének
feltétele mellett.

A Képviselô-testület megszavazott 360
ezer Ft.-ot Tóth János jegyzô részére, a
Közigazgatási Egyetemen folytatott Mes-
terképzés éves tandíjára, a jegyzô bérkiegé-
szítése terhére.

A Testület felhatalmazta Sajtos Sándor al-
polgármestert, hogy az Önkormányzat
kevésbé kedvezô kamatozású OPTIMA
befektetésének egy részére különbözô
pénzintézetektôl ajánlatot kérjen ked-
vezôbb lekötési formára.

Az általános iskola Filharmónia bérletes 4
alkalmas koncertsorozat szervezését kezdte
meg gyermekek részére. A Népházba ter-
vezett komolyzenei koncerthez 80 ezer
forint hozzájárulást szavazott meg a Testület.

Az iskola négy napközis csoportjába 105
gyermek jár. Ez 5 fôvel több, mint amit a

törvény megenged, ezért az Oktatási Hiva-
taltól külön engedélyt kell kérnünk.

Szeptember 15-én, hétfôn ismét rend-
kívüli testületi ülést tartott a Képviselô-
testület. Az ülésrôl Budai Mihály polgár-
mester, Schottner Jánosné és Wágner Péter
képviselôk hiányoztak. Az ismételten bead-
ott „Belterületi utak fejlesztése” pályázat
kiírása a korábbiakhoz képest módosult:
zöldterületi fejlesztést is elôírtak benne. Ez a
tétel mind a 8 utcánál beépítésre került, így
a fásítás, gyepesítés plusz költsége miatt az
önrész (37%) az elôzô 60 millióról 80,2 mil-
lió forintra emelkedett. Az önkormányzati
Hitelkeret terhére vállalta a Képviselô-
testület ennek az összegnek a biztosítását.

Szeptember 11-én a szentendrei-szigeti
települések Mikrotársulása Szabó Imre
környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel
folytatta a már korábban a Fôvárosi
Vízmûvekkel megkezdett tárgyalásokat. A
vízbázis-védelem kompenzációja mellett
többek között felvetôdött a szennyvíz-
csatorna hálózat teljes körû kiépítése,
kerékpárút építése is.

Az október 23-i Hídkeresztelô ünnepség
keretei között lesz felavatva az erre az alka-
lomra készülô Tildy Zoltán Emlékhely. A
kulturális és az építésügyi bizottság
elképzelései alapján elkészültek a tervek. A
tervezésre 100 ezer forint + ÁFA összeget
szavazott meg a Testület.

Szabó Judit
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A helyi televízió adásai az alábbi idôpon-
tokban láthatóak: csütörtök 18.00 órától.

Ismétlés: vasárnap 18.00 órától, illetve
hétfô 10.00 és 18.00 órától.

Helyi televízió

Tahitótfalu Község Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a jelenlegi felsôoktatási hall-
gatók („A” típusú pályázat), illetve a fel-
sôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók
(„B” típusú pályázat) számára.

„A” típusú pályázat: A pályázatra azok az
önkormányzat területén állandó lakóhely-
lyel rendelkezô, hátrányos szociális helyze-
tû felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek,
akik a képzésre vonatkozó keretidôn belül,
államilag támogatott, teljes idejû (nappali
tagozatos) felsôfokú alapképzésben, mes-
terképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben, felsôfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat: A pályázatra azok az
önkormányzat területén állandó lakóhellyel
rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû
fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves,
érettségi elôtt álló középiskolások; vagy

b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô,
felsôoktatási intézménybe még felvételt

nem nyert érettségizettek;
és a 2009/2010. tanévtôl kezdôdôen fel-

sôoktatási intézmény keretében államilag
támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos)
felsôfokú alapképzésben, egységes, osztat-
lan képzésben, felsôfokú szakképzésben
kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik 2009-ben elôször
nyernek felvételt felsôoktatási intézménybe
és tanulmányaikat a 2009/2010. tanévben
ténylegesen megkezdik.

Benyújtási határidô: 2008. október 31.

Elbírálás: 2008. november 24-ig.

Részletes pályázati kiírás Tahitótfalu
honlapján (www.tahitotfalu.hu) és a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetôtábláján megtekint-
hetô, a szükséges nyomtatvánnyal együtt a
Titkárságon igényelhetô.

Internet cím: www.bursa.hu

Bursa Hungarica

Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009

Tisztelettel tájékoztatjuk Tahitótfalu pol-
gárait, hogy a 2008. szeptember 30-án meg-
tartott lakossági fórumon megtárgyalt Épí-
tési Szabályzat módosítás tervezete kifüg-
gesztésre kerül és a Polgármesteri Hivatal-
ban megtekinthetô lesz ügyfélfogadási idô-
ben. Szakmai konzultációt Gubán Sándor
fôépítész tart minden pénteken délelôtt a
Polgármesteri Hivatalban.

A kifüggesztés helyszínén elhelyezésre
kerül egy számozott füzet, amelybe írásba
foglalhatják észrevételeiket, kéréseiket a
Helyi Építési Szabályzat módosítás ter-
vezetével kapcsolatban.

Önkormányzat

Helyi Építési Szabályzat

módosítása
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2008. évben eddig született 15 fiú, 25
leány, összesen 40 gyermek

2008-ban eddig házasságot kötött 27 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Buday Gizella, 67 éves, Mátyás király u. 8.
Sywa István, 76 éves, Nefelejcs u. 22/B
Szûcs Istvánné, 84 éves, Bajcsy-Zs. u. 5.

Anyakönyvi

hírek
Folytatás az 1. oldalról

kovácsoljanak minket – a Szigeten, a
kistérségben élôket, hogy a mai „mintha”-
világban együtt nyíljon ki a szemünk, együtt
csodálkozzunk rá a hagyományos értékek-
re. Szigetünket, kistérségünket rangjához
méltó helyre emeljük szívünkben.

Az elôadásokon hozzájárulást elfogadunk! 

2008. október 9. (csütörtök) 18.00 

Elôadó: dr. Magyar Gábor. 
Elôadás témája: A magyarság eredeti élet-
módja, mai lehetôségeink

2008. október 16. (csütörtök) 18.00  

Elôadó: Aradi Lajos (újságíró, Pilis-kutató)
Téma: Múltunk mitikus titkai: IV. Béla és a
tatárjárás kora...

2008. október 17-én (pénteken) 17.00-

19.00 Szülôklub

A tervezett szenzomotoros tréningek
bemutatása TSMT-i HRG. 
Elôadó: Lakatos Katalin – ingyenes

2008. október 18-án (szombat) 10.00-tól

16.00-ig az EDON Egészségügyi és

Szépségápolási Kft. ingyenes látásvizs-
gálatot és optikai szolgáltatást biztosít nagy
kedvezménnyel (szemüveg és kontakt-
lencse készítés). 
Elôzetes bejelentkezés: Mengyi Gábor
mûvelôdésszervezônél, telefon: 30/337-
5527

2008. október 21. és 28. (kedd) 18.00-

21.00 „Egy vándorpatikárius ládikája” –
Fôzetek, párlatok, kenôcsök és jóféle fes-
tékek készítése a természet adta anyagok-
ból. 
A foglalkozásokat tartja: Kemendi Ágnes, a
Festônövények c. könyv szerzôje
Támogatói jegy 500 Ft. 
Érd.: Béres Gabriella 0630-9190279

2008. október 30. (csütörtök) 18.00 

Elôadó: dr. Szelestey László (mûvészet-
történész, néprajzkutató). 
Téma: „Hírök nevök fennmarad...”– ret-
tegett bakonyi betyárok Savanyútól Sobri
Jóskáig.

2008. november 6. (csütörtök) 

Elôadó:Aradi Lajos(újságíró, Pilis-kutató)
Téma: Pilis-rejtély 1: A Pilis és Egyiptom
szakrális kapcsolata, piramisok itt és ott,
csillagképi összefüggések (Ozírisz és
Nimród)

Tahitótfalu októberi

programjai

Folytatás az 1. oldalról

A veszélyes hulladékok átvétele kizárólag
lakosságtól történik, háztartási mennyiség-
ben. A közületek, vállalkozások mûködése
során keletkezô veszélyes hulladékot ezen
gyûjtés keretében nem vesszük át!

A gyûjtés során a következô veszélyes hul-
ladékokat vesszük át a lakosságtól:

- étkezési zsiradék (zárt edényzetben)
- akkumulátor-szárazelem
- gyógyszerek, növényvédô-szerek lezárt

csomagolásban
- fáradt olaj (zárt edényzetben max. 5 liter)
- festékmaradványok (zárt edényzetben)
- gumiabroncs (max. 5 db/család) kizárólag

kerékpárról, motorkerékpárról és sze-
mélygépkocsiról származó)

- háztartási elektronikus hulladék ( tv, mobil
telefon, számítógép, vasaló stb.)

Nagyon fontos, hogy kizárólag a megadott
idôpontban hozzon a lakosság veszélyes hul-
ladékokat a helyszínre. Akiknek a fenti
idôpont nem megfelelô, kérjük, hogy a jövô
év tavaszán tartandó gyûjtés idôpontját ve-
gyék igénybe.

* * *

Ismét sor kerül ôszi lomtalanítási ak-

ciónkra a következô idôpontokban:

Tahitótfalu – sziget: 
kirakodás: november 8-9-én
elszállítás: november 10-én ( hétfô)

Tahiban: 
kirakodás: november 15-16-án
elszállítás: november 17-én (hétfô)

Kérjük lomtalanítási akciónkat vegye
igénybe! Akciónkkal is szeretnénk az illegális
hulladék lerakást csökkenteni, ezzel környe-
zetünket védeni.

Csak az elszállító tehergépkocsival megkö-
zelíthetô helyre pakoljanak ki!

Ne tegyenek ki 50 kg-nál nehezebb tár-
gyakat, háztartási hulladékot, sittet, törmelé-
ket és veszélyes hulladékot (autógumit, akku-
mulátort, festéket, növényvédô szert)!

A lomok elszállítása több napot vesz
igénybe. Kérjük mindenki megértô türelmét!

Önkormányzat

Ôszi lomtalanítás és

veszélyeshulladék-

gyûjtés

Állandó programok a Pintérházban
(alakuló faluház) októberben:

Hétfônként 14.00-17.00-ig

Kézmûves foglalkozás kéthetente!
Október 13-án és 29-én nemezelés
(játékok, ékszerek, táskák)
Vezeti: Sirkó - Németh Mariann
Ingyenes! 

2008. október 7-én és 14-én (kedd) 

Bibliai elôadás 18.00-19.30-ig! 
Vezeti: Zsíros Anita
Telefon: 30/991-6332 
Ingyenes!

Keddenként 13.00-16.00-ig 

Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása!
(elôzetes egyeztetés szerint)!
Vezeti: Borbáth Zsuzsanna
Telefon: 06/26 312-605

Szerdánként 16.30-17.30-ig 

Szabás-varrás tanfolyam 
Vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike
Ingyenes!

Szerdánként 13.00-16.00-ig

Családsegítô Szolgálat ügyfélfogadása 
(elôzetes egyeztetés szerint)
Vezeti: Ferencsák István
Telefon: 06/26 312-605

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS

2008. novemberében 6, 19, 27-én

színházlátogatást szervezünk.
Elôadás címe: MI JÖHET MÉG?! (ANY-
THING GOES) – musical komédia 
Helyszín: Magyar Színház
Információ: Mengyi Gábor
Telefon: 30/337-5527
Jegyárak: 3000, 2800, 2500+500Ft (busz) 
Buszindulás: 17:30 
Elôadás kezdete: 19:00
Az adatok tájékoztató jellegûek!
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Tahitótfalu 2008-as költségvetésében 690 mil-
lió Ft-ból gazdálkodhat a testület. Adóbevételeink
kerekített összege 130 millió forint, ebbôl a gépjár-
mûadó 34 millió forint. Ehhez az intézményi
mûködési bevételek adnak még mintegy 37 mil-
lió forintot (térítési díjak, bérleti díjak, igazgatási
szolgáltatási díjak). A többi bevétel gyakorlatilag
állami normatív támogatás és átengedett közpon-
ti adó (SZJA) amelyek kizárólag az intézmények
fenntartására, üzemeltetésére fordíthatók.

A fentiekbôl látható, hogy 167 millió forint jut
az intézmények fenntartására, valamint a település
üzemeltetésére (például: közvilágítás, útkarban-
tartás, közkutak üzemeltetése,  közterületek kar-
bantartása, hulladékgazdálkodás).

2008-ban a felújítási, beruházási keretünk mint-
egy 41 millió forint. 

Ebbôl történt az óvoda, iskola, népház, sport-
csarnok, konyha, hivatal, orvosi rendelô, védônôi
rendelô, faluház, sportöltözô épületének rész-
leges felújítása, szükséges karbantartása, járda-
építés, útépítés, forgalomcsillapítást szolgáló
terelôsziget önrészének kifizetése, ételszállító gép-
kocsi és számítástechnikai eszközök beszerzése.

A felújítási, beruházási keret a település
méretéhez, domborzati adottságához, lélekszámá-
nak folyamatos növekedéséhez viszonyítva igen
kicsi. Abban az  esetben, ha az intézmények, utak
– járdák (ha van), közvilágítás, felszíni csapadék-
víz-elvezetés állapotát is figyelembe vesszük, csak
az indokolt karbantartás is lényegesen nagyobb
forrást igényelne.  

Kérdés, hogy mibôl lehet további forrást biz-
tosítani, mire lehet település- és intézményfej-
lesztési stratégiát építeni?

Gazdasági környezetünkben megszokott esz-
köz a közterhek fokozása, amely a településünkön
élôk lehetôségeit ismerve nem adna kellô forrást
még akkor sem, ha drasztikus adónövelés mellett
döntene a képviselô testület. 

Földrajzi adottságunkból fakadóan kínálkozik
olyan megoldás, amely hosszú távon biztosíthat
jelentôs anyagi forrást a fenntartható fejlôdéshez.
A kulcsszó a vízbázis. Napjainkban gyakorlatilag
semmit nem profitálnak a sziget települései abból,
hogy stratégiai jelentôségû, Európa és Magyar-
ország egyik legnagyobb édesvízbázisán helyez-
kednek el.

Mikrotérségi egyeztetést követôen, Szigetmo-
nostor, Pócsmegyer, Kisoroszi polgármestereivel
egyetértésben 2008. szeptember 11-én egyeztetô

megbeszélésre hívtuk meg a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium vezetôjét, Szabó Imre
miniszter urat. 

A meghívóval együtt megküldtük írásban azo-
kat a kérdésköröket, amelyek megtárgyalását fon-
tosnak tartottuk a sziget települései szempontjá-
ból.

Az elsô kérdéskörben felvetettük annak igé-
nyét, hogy településeink kapjanak vízkészlet-
használati járulékot. Ennek lényege az, hogy a
2005. évi CXXXI tv. 24.§ /15/D §(6.) módosításá-
val a vízkészlet használati járulék – Fôvárosi
Vízmûvek számára – visszafizetett részébôl a
szigeti települések önkormányzatai kiszámítható
és meghatározott formában részesülhessenek.
Indoklásunkban megfogalmaztuk, hogy a befize-
tések csekély részben fordítódnak a vízminôség
megôrzésére, a vízbázis védelmére. Törvényi elô-
írások alapján jelentôs korlátozásokat, megkö-
téseket kell településeinknek megélniük, amelyek
ellentételezéseként semmilyen kompenzációban
nem részesülünk.

Természetesen környezetünk természeti szép-
ségeinek megôrzésében érdekeltek vagyunk és
lehetôségeinkhez mérten támogatjuk azokat a
befektetéseket, amelyek elsôsorban a turizmusra,
rekreációs beruházásokra épülnek.

A szigetrôl kapja Budapest ivóvízének 60-70%-
át, amely naponta 500 000-700 000 köbméter,
nyári idôszakban az egymillió köbmétert is eléri.
További fontos tény, hogy a szigetrôl kitermelt víz
fajlagos költsége 60 Ft/köbméter, míg Csepel
szigetrôl kitermelt víz 300 Ft/köbméter. A nagy
különbséget a vízminôségének jelentôs eltérése
adja. Alig igényel tisztítást a Szentendrei szigetrôl
kitermelt víz. 

A vízbázis kitermelésében érdekeltek számára
elengedhetetlen, hogy a nagy profitot termelô jó
vízminôség megmaradjon. 

Miután a települések közvetlen hatást gyako-
rolnak a vízminôségre, olyan forrást kell részünkre
garantálni, amely segít a hiányos infrastruktúra fel-
számolásában. 

A másik javaslatunk az elszállított vízmennyiség
arányában fizetendô támogatás megfogalmazása
volt. Ennek lényege, hogy a szigetrôl elszállított
vízmennyiséget alapul véve, a fôvárosi vízdíj 2%-
át kapják meg a szigeti önkormányzatok mûködés
támogatása céljára. Figyelemmel a kitermelt víz
mennyiségére, az egyes települések közigazgatási
területére esô kutak számára, ez évente mintegy
50-120 millió forintot jelentene.

Tahitótfalu vonatkozásában kiemelt hangsúllyal
fogalmaztam meg, hogy Tahi településrész 30-
35%-os csatornázottsága, felszíni csapadékelveze-
tésének hiányossága komoly mértékben veszé-
lyezteti a vízbázis minôségét. Abban az esetben, ha
az egyes kutak vízminôségét vizsgáljuk, nagy
eltérések tapasztalhatók. Például a tahi oldalon
lévô kutak pontosan a fent említett okok miatt,
nagyságrenddel rosszabb vízminôséget adnak. 

Megbeszélés második részében árvízvédelmi,
környezetvédelmi kérdésekkel és a szigeti ke-
rékpárút hálózat kiépítésének lehetôségeirôl tár-
gyaltunk. 

Felvetett javaslatainkat Szabó Imre miniszter úr
támogatásra alkalmasnak tartotta, és konkrétan
megfogalmaztuk további együttmûködésünk tar-
talmát.   

Összegezve rögzíthetô, hogy adott nagyság-
rendû, hosszútávon kiszámítható, tervezhetô for-
rás birtokában kidolgozható lesz olyan település-
fejlesztési koncepció, amely infrastrukturális,
intézményi és más területek minôségi állapotát
nagyságrenddel javíthatja.

Dr. Sajtos Sándor 

alpolgármester

A fenntartható fejlôdés lehetséges forrása Tahitótfaluban 

2008. október 29-én 18.00 órára a Rózsa
utca ingatlan tulajdonosait, 2008. novem-
ber 3-ra, 18.30 órai kezdettel, a Móricz,
Nefelejcs, Viola, Sionhegyi, Visegrádi utcák
ingatlantulajdonosait megbeszélésre hívjuk
útépítés tárgyában a Népházba.

A beadott pályázatoktól függetlenül ke-
resnünk kell olyan megoldást, amely le-
hetôvé teszi utak építését akkor is, ha nem
kapunk EU forrást.

Az egyik lehetséges pénzügyi megoldás
megismerése érdekében meghívtuk  a Fun-
damenta Lakáskassza Zrt. képviselôit.  

Az alábbiakban olvasható az a néhány sor,
amelyet figyelemfelhívás céllal adott át szá-
munkra a Fundamenta.

Miért érdemes a Fundamenta Lakás-
kasszát választani?

Az ön megtakarításait az állam 30%
vissza nem térítendô támogatássalegészíti
ki, ami személyenként évente maximum
72000 Ft-ot jelent. Ez a támogatás biz-
tosítja, hogy az elôtakarékoskodók a meg-
takarítási idôszakban is vonzó hozamhoz
jutnak. Az állami támogatás lakáscélra
történô felhasználását azonban hitelt
érdemlôen igazolnia kell. Az állami támo-
gatás igénybevételének feltételei:

1. A megtakarítási idôszaknak legalább
négy évig kell tartania

2. A szerzôdés összegét lakáscélra kell fel-
használni.

Lakáscélú felhasználásnak minôsül: a
lakáshoz, családi házhoz szükséges, a
lakhatóságot javító közmûvek építése,
felújítása.

Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Az Önkormányzat lakossági megbeszélést tart

útépítés ügyében 
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Folytatás az 1. oldalról
Kahler Frigyes: Joghalál Magyarországon

1945-1989 címû könyvét segítségül hívva
szeretnék egy kis bepillantást engedni ebbe
a szomorú idôszakba.

Kádár János kormánya 1956. november
4-én, – a forradalmat leverô szovjet csapa-
tok támadásának napján – szózatot intézett
a néphez, mely szerint a kormány célja „a
testvérharc megszüntetése, a rend és a bel-
sô béke helyreállítása. A kormány nem tûri,
hogy a dolgozókat bármi ürügy alapján ül-
dözzék azért, mert a legutóbbi idôk cselek-
ményeiben részt vettek”. Kádár János no-
vember 11-i, november 26-i és decemberi
rádióbeszédeiben a „félelem nélküli” életrôl
beszélt. Többek között megerôsítette a kor-
mány programjának november 4-én meg-
hirdetett pontját: „Ismételten félreérhetet-
lenül kijelentem azt is,: kormányunk no-
vember negyediki felhívásában tett ünnepé-
lyes ígéretet, mely szerint egyetlen dolgo-
zónak sem lehet bántódása amiatt, mert
október 23-án kezdôdött tömegmegmoz-
dulásokban részt vett…” Hitet tesz továbbá
amellett, hogy nem lesz semmilyen bosszú-
állás: „El vagyunk tökélve a múlt hibáinak
gyökeres felszámolására. Nem vezet köz-
tünk senkit a bosszúállás szelleme, s ezt
nem tûrjük meg semmiféle helyi szervnél,
beosztottnál sem.”

Kádár ekkor (november 11-én) már tö-
megmegmozdulásként említi október 23-át,
ellentétben november 2-án a Népszabad-
ságban megjelent írásában, ahol még „di-
csôséges felkelés”-ként jellemezte a for-
radalom napjait. Megjegyzi továbbá: „A
fegyveres felkelés és tömegmegmozdulás
soraiban kezdettôl fogva jelen voltak az
ellenforradalmi erôk, amelyeknek célja
nem a hibák kijavítása, hanem a Magyar
Népköztársaság államának, a dolgozó nép
hatalmának megdöntése volt.” Késôbb
Kádár pontosít, mikor a parlamentben kije-
lenti: „Október 23-án megkezdôdött egy
fegyveres felkelés… október 30-án… meg-
kezdôdött Magyarországon az ellenforrada-
lom…”. 1957. február 23-án már Münnich
Ferenc nyilatkozik, s ettôl kezdve kialakul
az új hittétel: az ellenforradalom 1956.
október 23-án tört ki.

A Legfelsôbb Bíróság büntetô kollégiu-
mának jegyzôkönyve 1957. március 22-én
már a következô állásfoglalást tartalmazza:
„Az 1956. október hó 23. napjával kezdôdô
eseményekkel kapcsolatos bûncselekmé-
nyek tekintetében az 1956. november hó 4-
i kormánynyilatkozat büntethetôséget kizá-
ró okot nem létesített… A kormánynyi-

latkozat program, nem jogszabály. … A kor-
mánynyilatkozat helyes értelmezés szerint
nem kívánt büntethetôséget kizáró okot,
amnesztiát biztosítani az ellenforradalmi
cselekmények egyik csoportjára nézve
sem.” Ezzel az állásfoglalással tehát jogi
megalapozást is nyert a forradalomban részt
vevôk elleni fellépés.

A kezdeti bizonytalankodás után 1958-ra
már teljesen kikristályosodott az a bün-
tetôpolitika, melyet legszemléletesebben a
103/1958-as, Igazságügyminiszter, Belügy-
miniszter és Legfôbb Ügyész által jegyzett
közös utasítás tartalmaz: „Az ellenfor-
radalom óta eltelt rövid idô alatt hazánkban
helyreállt a törvényes rend. Az ellenfor-
radalom ittmaradt vezetôinek és a legaktí-
vabb részeseinek tekintélyes hányadát le-
tartóztatták és a büntetôeljárás során jóré-
szüket elítélték, a politikailag megbízhatat-
lan elemeket pedig internálták. Az elért
eredmények mellett alapvetô hibaként kell
megállapítani, hogy az eltelt idô alatt a szer-
vek nem tudták az ellenforradalom itthon-
maradt fô vezetô erôit maradéktalanul meg-
semmisíteni, a minôséget a mennyiséggel
pótolták. De az illegalitásba szorított ellen-
ség által elkövetett újabb politikai bûncse-
lekmények felderítése, üldözése és megtor-
lása sem folyt elég gyorsan és eredménye-
sen. …A bíróságok még nem eléggé követ-
kezetesen alkalmazzák a kormánynak azt a
politikáját, hogy az ellenforradalmi bûncse-
lekményt elkövetô osztályidegen, és huli-
gán elemeket a törvény teljes szigorával kell
büntetni, de ugyanígy kell eljárni azokkal az
dolgozó osztályhelyzetû személyekkel
szemben is, akik osztályukat tudatosan
elárulva fôbenjáró bûncselekményt követ-
tek el.”

Napvilágra kerültek bírósági statisztikák
az 1957-1960 között politikai okokból elítél-
tekrôl. Ezek szerint 21 668 embert ítéltek el
polgári és katonai bíróságok azon ítélô-
tanácsai, amelyek vállalták az „osztályigaz-
ság” szolgáltatását. A szerencsésebbek,
mintegy ötezren felfüggesztett szabad-
ságvesztésben részesültek, 16.433-an végre-
hajtandó, határozott tartalmú szabad-
ságvesztésre kényszerültek. Egy 1969. no-
vember 11-én az Igazságügyi Minisztéri-
umban készült statisztika 1956. október 23-
tól 1958. december 31-ig 10.016 fô elítéltrôl
szól (közülük 329 volt fiatalkorú),a halálra
ítéltek száma 259. A hivatalos statisztikák
persze korántsem pontosak. A kivégzettek
megközelítôleg 400-an voltak.

És hogy emberi sorsok rejtôznek a fenti
dokumentumok és adatok mögött, álljon itt

egy példa 1960-ból. A következô levelet Dr.
Iván János kapta Mátészalkán: „A Máté-
szalkai Esze Tamás Áll. (Állami) Általános
Gimnázium Társadalmi Bizottsága gyer-
meke Iván Éva IV. o. tanuló egyetemi felvé-
tel iránti kérelmét elutasította. Indok:
Nevezett édesapja az 1956-os ellenforradal-
mi eseményekben irányító szerepet töltött
be. Egyébként is nagyon vallásosok. Jelen
határozat ellen a Megyei Tanács Mûvelô-
désügyi Osztályához fellebbezéssel élhet.”

Dr Iván János élt fellebbezési jogával.
Kitalálják milyen választ kapott?

Vajon értjük-e, tudjuk-e mi történt a meg-
torlás éveiben? Nem hiszem. Ezen írás is tar-
talmaz olyan kifejezéseket, mint „dolgozó
nép hatalmának megdöntése”, politikailag
megbízhatatlan elem”, „osztályidegen”. Sôt,
mit csinálhatott egy gimnázium Társadalmi
Bizottsága? Ki volt Münnich Ferenc? A fogal-
mak és nevek pontos ismerete nélkül,
történelmi ismeretek hiányában nehéz
megérteni és átérezni október 23-át és min-
dazt, amit ez a nemzeti ünnep jelent.
Nehéz, de kötelességünk. Ezért kérem, ve-
gyenek részt a megemlékezéseken, figyel-
jenek az ott elhangzottakra, és ne feledjék:
ha módjukban áll, az év többi részében is
érdeklôdéssel forduljanak 1956 felé.

Vaczó Zoltán

Emlékezet és ismeret – 2008. október 23.

Falunkban élô idôs Szabó Istvánt vitézzé
avatták és a vitézi lovagrend tagjainak sorába
felvették.

1956-os Vitézi Lovagrend-el tüntették ki
mert, a Nemzet Szabadságáért vívott har-
cokban részt vett, vitézségének és nemzeti
érzésének tanubizonyságát adta.

Gratulálunk!

Kitüntetés!



Ötven évvel ezelôtt, 1957. május 23-án

éjszaka tartóztatták le Tildy Zoltán re-

formátus lelkipásztort. Errôl az ese-

ményrôl emlékezünk meg azzal az elô-

adásrészlettel, amely egészében a

Magyar Tudományos Akadémián hang-

zott el a tavaly november 7-i emlékülé-

sen. Az emlékülés fôvédnökségét Göncz

Árpád, Mádl Ferenc és Sólyom László

köztársasági elnök mellett Vízi E. Szil-

veszter, a MTA elnöke vállalta. Az elô-

adás megtartására, Tildy Zoltán egykori

tahitótfalui lelkipásztor utódjaként kap-

tam felkérést.

A teljes Tildy életutat Haas György
Diktatúrák Árnyékában címû könyvében
ismerhetjük meg.

Tudom, hogy egy lelkipásztor portréját
megjeleníteni még akkor sem könnyû, ha
egész életében palástos lelkészként szolgál.
Aki viszont élete végéig úgy marad meg
hivatása teljesítésében, hogy küldetésnek
tekinti, Isten és népe szolgálatának látja
munkáját akkor is, ha nem a szószékrôl
szól, hanem a miniszterelnöki vagy köz-
társasági elnöki székbôl – annak a lelkészi
portréját megrajzolni sokkal nehezebb.
Nehezíti ezt a feladatot az a történelmi tény
is, hogy Tildy Zoltánnak a magyar nép
egészéért végzett szolgálatának ideje tiltott,
elhallgatott, félremagyarázott idôszak volt.
Közéleti szolgálatának értékelésére ez sötét
árnyékot vetett, máig ható módon.

Korábbi hasonlattal élve úgy festettek rá
az eredeti portréra, hogy az felismerhe-
tetlen lett azok számára, akik ismerték ôt,
vagy személyesen találkoztak vele. Egy
találkozásról Peéry Rezsô felvidéki író így
számol be: „Megilletôdött szeretettel
köszöntöttük az ôszes, alacsony növésû,
zengô szavú embert az óriási íróasztal mö-
gött, akiben akkor az ország reménye tes-
tesült meg: Tildy Zoltánt. Ritkán találkoz-
tam nála megnyerôbb, szeretetreméltóbb,
jóságos emberrel. Olyan volt, mint ami-
lyennek Móricz Zsigmond leírásából
ismertük: tartózkodást, emberséget, jóin-
dulatot sugárzó, tipikus református lel-
kész... Feszültségeket feloldó és kiegyen-

lítô egyéniség volt.”
Ha valakinek beszédét és tetteit nem a

fortélyos félelem igazgatja”, aki a kapott
hatalmat emberek szolgálatára használja,
az békességet sugároz maga körül. Ennek
a békességnek a forrása abban a Jézus
Krisztusban van, aki azt ígérte tanítványai-
nak, hogy békességet hagy nekik.  „Az én
békességemet adom nektek, nem úgy
adom én nektek, amint a világ adja. Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne fél-
jen!” (János 14,7). Ki tudná megmondani,
hogy hányszor olvasta ezeket a sorokat
Tildy Zoltán a „bujdosó” Bibliájából úgy,
hogy a sok használattól a betûk már nem
látszottak, de szívébe, lelkébe, tudatába
úgy bevésôdtek, hogy „fejbôl” tudta eze-
ket a sorokat is. Tildy Zoltán Istennel való
kapcsolatáról tanúskodik, hogy fiatal korá-
tól kezdve haláláig napi olvasmánya volt a
Biblia. Mindig az említett „bujdosó” Bib-
liáját olvasta. Szabadon, üldöztetése ide-
jén, börtönben, házi ôrizetben, minden
napi „lelki kenyere” volt a Szentírás.
Bethlen Gábor, a Bibliás fejedelem ebben
is példaképe volt. Az ilyen emberek elhi-
vatását, küldetését a kiválasztottság (pre-
destináció) határozta meg. Errôl nem a bô-
beszédû vallástétel tanúskodott – hiszen a
magyar református kegyesség férfias
szemérmességgel takarja lelki arculatát –,
hanem az életükben megtapasztalt dol-
gokról való vélekedés.

Csak a kiválasztottság felôl tudom értel-
mezni Isten-, ember- és hazaszeretetét. 6
éves korában már édesanyja ravatala mel-
lett áll, mostoha anyja szeretetébôl nélkü-
lözte a melegséget, és 15 évesen teljesen
árva maradt. Már köztársasági elnökként
így vall az anyák önmagukat felejtô szere-
tetérôl: „Egy tízgyermekes anya járt nálam
nemrégiben. Mindössze  36 éves. Néztem
a fáradt, elnyûtt, kis gyönge asszonyt, aki
soha nem élheti a maga életét, akinek
soha nincs egy szabad perce, mert tíz kicsi
élet növekszik az ô fogyó életébôl. Az
édesanyám jutott eszembe, aki hat gyere-
ket szült, mosott, fôzött, ellátta a háztar-
tást. Még ruháinkat is maga varrta. Ebben

a csendes küzdelemben ôrlôdött fel
egészsége, fiatal élete: miérettünk. Nincs
róla képem sem, mégis tudom, hogy
szeretett.”

Akinek gyermek és ifjúkorában oly
rövid ideig adatott meg, hogy anyai meleg
szeretettel, az apai fegyelmezô törôdéssel
töltse fel lelkét, nemcsak  mélységes em-
pátiát tanúsított a tízgyermekes anya iránt,
hanem az államférfi felelôsségével és pász-
tori lelkülettel vallja: „Békességet, boldog
otthont, emberséges életet szeretnék te-
remteni az anyáknak, fáradt munkásasszo-
nyoknak, meleg asszonyi szívekhez fonó-
dó családok millióinak, hogy visszaadja-
nak a világnak abból a szeretetbôl, amit
édesanyámtól kaptam. Az anyámtól, aki-
nek már az arcára sem emlékszem,,,”

Révész Imre tiszántúli püspök üdvözlô
levelében ezt írja Tildy Zoltánnak 1946.
február 4-én, köztársasági elnökké válasz-
tása alkalmából: „Istennek csodálatosan
kegyelmes vezetését kell látnunk abban,
hogy a nemzeti önállóság és a valódi
demokrácia új útjain elinduló Magyarország
államfôi székébe Krisztus reformál magyar
egyházának egy alázatos szolgáját ültette.

Mélyen szimbolikus jelentôségû utalás
ez arra, hogy mindenkor, de ilyen sors-
döntô idôkben különösképpen is alapjá-
ban azonosak az egyház és a nemzet szol-
gálatának törvényei: azok is, ezek is az
önmegtagadás és az áldozat útjára mutat-
nak.” (Révész Imre: Vallomások)                

Szénási László

református lelkipásztor 

(A cikk megjelent a REFORMÁTUSOK
LAPJA 2007. június 3-i számában)
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Diktatúrák árnyékában

A kép a Tahitótfalui Református Lelkészi
Hivatalban készült Tildy Zoltán Amerikában
élô unokájának látogatása alkalmából 2008.
szeptember 19-én. 

Adja Isten, hogy látogatása és az október
23-i híd névadó hozzájáruljon 90 éves édes-
anyja könnyeinek letörléséhez.

„Csókot a sebekre, virágot a sírra!” (Dr.
Ravasz László püspök)
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A Szoptatás Világhete a legnagyobb fi-
gyelemfelkeltô eszköz a szoptatás népsze-
rûsítésére.

1992 óta minden évben, napjainkban
már a világ 120 országában ünneplik – az
UNICEF, a WHO és a FAO jóváhagyásával.

A szoptatás népszerûsítése, a szoptatási
kultúra visszaállítása, annak támogatása
kiemelt népegészségügyi feladat.

A kutatási eredmények szerint „…Egy-
millió kisbabát mentene meg, ha minden
újszülött szophatna élete elsô órájá-
ban…”„ …A születéssel kezdôdik. A legel-
sô miután a világra jöttünk, hogy szopni
kezdjük anyánk tejét. Ez az aktus az
érzelmekrôl, a részvétrôl szól. Ez egyér-
telmû. Ez az élet útja. Ez a valóság.” (A
Dalai Láma és Howard C. Cutler: A
boldogság mûvészete, kézikönyv az
élethez 1998.)

Az anyatej egy élô anyag, amely összeté-
telében és mennyiségében mindig alkal-
mazkodik a gyermek igényéhez.

A baba elsôként elôtejet (kolosztrumot)
vesz magához – ez a folyékony arany, amit
sokan az élet ajándékának is neveznek.
Már a születés elôtt megkezdôdik a tejter-
melés, az elôtej ellenanyagokban és fehér-
jékben gazdag. Megelôz számos betegsé-
get és segíti a baba saját immunrendsz-
erének kifejlôdését, védôréteget képez a
baba bélrendszerén.

Az elôtej hashajtó hatású, elôsegíti a
magzatszurok kiürülését. Ezáltal gyorsab-
ban távozik a sárgaságot okozó bilirubin a
kicsi szervezetébôl.

A szülés után kismennyiségû kolosz-
trumhoz jut hozzá a baba, de ez éppen
elég az apró gyomornak.

A szopás oxitocin kiáramlást okoz, ez
több okból is fontos – segíti a tej kiürü-
lését a mellbôl, valamint méhösszehúzó-
dást okoz, ez csökkenti a szülés utáni
vérzést.

A szoptatás eredményeképpen a késôb-
biekben csökken a csontritkulás, a mell- és
petefészekrák kialakulásának veszélye.

A szülés után a harmadik, negyedik
napon megjelenik az érett tej.

Az anyatej ilyenkor sárgás, sûrû, de
fokozatosan fehérebb lesz, ezzel együtt
hígabbnak tûnik.

A szopás elején ugyanis a hígabb, tej-
cukorban (laktóz) gazdag tejhez jut a cse-
csemô, míg a végén sûrûbb, zsírdúsabb,
magas energiatartalmú tej ürül a mellbôl.

Ha a gyermek csak szomjas, gyakrabban
fog rövid ideig szopni, míg ha éhes,
kitartóan szopik, hogy a sûrûbb, hátsó

tejhez is hozzájusson.
Az anyatej  ÉTEL és ITAL is egyben.
Ideális körülmények között egy gyer-

mek fél éves koráig csak anyatejen él.
Utána kezd más táplálékokat is kapni, úgy
csökken az anyatej mennyisége – ennek
ellenére az immunfehérjék koncetrációja
újra megnô, és a szoptatás végéig igen
magas marad.

A WHO a szoptatás befejezését két éves
kor körüli idôszakra ajánlja, ugyanis a
gyermek immunrendszere erre a korra tel-
jesedik ki.

A kistérségi megemlékezést (Leányfalu,
Tahitótfalu, Dunabogdány és Visegrád) az
anyatej világnapjáról 2008. szeptember
11-én a dunabogdányi Mûvelôdési Házban
ünnepeltük, itt köszöntöttük az édes-
anyákat és a babákat.

Az ünnepséget Schuszter József pol-
gármester úr nyitotta meg. Köszöntôt
Bonifertné Kollár Edit védônô mondott és
méltatta az anyatej elônyeit és fontosságát.

Az „Üzenetek” elsôsorban az éppen
szoptató anyákhoz, tágabb értelemben a
gyermeket váró szülôkhöz szóltak.

„Az anyatej lelki méz” jeligével  szop-
tatós tesztet töltöttek ki a szülôk – sorso-
lással ajándékokat nyertek, volt zeneböl-
csi, hordozókendô pult, csecsemôkori
légzésfigyelô pult.

A Nemzeti Népegészségügyi Program
keretében W. Ungváry Renáta, IBCLC lak-
tációs szaktanácsadó, LLL szoptatási
tanácsadó a Szoptatásért Magyar Egye-
sület szakmai lektorok bevonásával meg-
alkották, és felsôbb támogatással kiadták a
„Szoptatós füzet” címû kiadványt, amelyet
a védônôi hálózaton keresztül a várandós
anyák az elsô jelentkezéskor megkaptak.

Jelenleg ez már államilag nem támoga-
tott. A tahitótfalui védônôk az önkormány-
zathoz fordultak segítségért, – megszer-
veztük, hogy a kistérség várandós anyái
továbbra is hozzájussanak e hasznos kiad-
ványhoz, elsôsorban köszönet Dr. Sajtos
Sándor alpolgármester úrnak, aki meg-
teremtette a lehetôséget.

Ezúton szeretnénk a támogatók segít-
ségét megköszönni:

Polgármesteri hivatalok (Tahitótfalu,
Leányfalu, Dunabogdány, Visegrád), Herr
Cukrászda, Dunabogdány.

Tomasevits Sándorné, Karneválné

Székely Erzsébet, Leschinszky Krisztina,

Bonifert Zoltánné, Balogh Zoltánné

védônôk.

Az anyatejes világnap ünnepe

Kistérségi megemlékezés 2008

Szeptember 13-án, Szentendrén ren-
dezték az „Aquality” Sportnapot, amely-
nek a strandröplabda bajnokságát Rácz-
kevi Beáta és Csicsay Flóra 8. a osztályos
tanulóink megnyerték. Gratulálunk nekik.

Turóczi Csaba és Balogh Zsolt szer-
vezésében ismét indul az úszás Leány-
falun. Idén 101 tanulónk vesz részt az
úszásoktatásban. A 2-3-4. osztályokból 80
fô, a felsô tagozatból 21 fô úszik rend-
szeresen. Nagy sikernek tartjuk, hogy
ekkora létszámot tudtunk mozgósítani.

Turóczi Csaba testnevelô

Iskolai sport

Nemrégiben az óvodában megdöbben-
tô dolgot tapasztaltam. Nagycsoportos fi-
úk sehogy sem találtak maguknak játékot.
Egy darabig egymást piszkálták, de mivel
az óvó néni rájuk szólt, hogy foglalják le
magukat, szépen leültek egymás mellé a
szônyegre törökülésben, és kezüket az
ölükbe ejtve bámultak maguk elé. Aztán
elárulták: pléjsztésönöznek. Valószínûleg
otthon is, ha csöndben kell lenniük, akkor
leülnek a monitor elé, úgy nem zavarnak
senkit.

Vajon mikor jó a szülô? Ha megengedi
gyermekének, hogy ilyen kreativitást és
fantáziát beszûkítô – amúgy a gyermeke
részérôl igen kedvelt – „játékkal” játsszon,
vagy ha szigorú, és korlátok közé szorít bi-
zonyos elfoglaltságokat?!

Vajon mikor jó a pedagógus? Akkor, ha
ô a „jó fej”, és a diákjai határozzák meg
azt, hogy mit csináljanak osztálykirándulás
címén, vagy akkor, ha irányítottan, pozitív
mintákat mutat meg nekik titkolt vagy
nyílt szándékkal. Nem plázázni és korhatá-
ros mozifilmre kellene elvinni osztályki-
rándulásra a gyermekeket, hisz ezeket ôk
bármikor megtehetik és meg is teszik…
Oda kell vinni ôket, ahova maguktól nem
jutna eszükbe elmenni. Persze az értékes
kultúrát nem harsogják a médiák, nem az
a menô. Azonban ahhoz, hogy egykor
majd ôk maguktól válasszák majd a színhá-
zat, a túrázást vagy a múzeumot, gyerek-
ként kell megismerkedniük mindezekkel. 

Nekünk felnôtteknek kell felelôsen gon-
dolkodnunk. Ahhoz, hogy kulturált, hazá-
ját szeretô, a társadalom aktív egyénévé
váljék gyermekünk, nevelni kell, és nem
hagyni, hogy csak úgy felnôjön. A tudás
megszerzése mellett az erkölcsi nevelés és
példamutatás sem mellékes. 

Sz. J.

A mi felelôsségünk is
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Az elmúlt évekkel ellentétben csapatunk
jól kezdte a bajnokságot, két héten át a har-
madik helyen tanyázott, jelenleg a 4. helyen
áll. Ifjúsági csapatunk 50 %-os szerepléssel a
középmezônyben foglal helyet.

A legutóbbi négy mérkôzés:
Dunabogdány-Tahitótfalu 1-2 
Gól: Czifferi T., Marton Z.
Értékes gyôzelem, hiszen a bogdányiak

ellen két évig nem gyôztünk…
Tahitótfalu-Vácrátót 4-1 
Gól: Czifferi T. (2), Ferencz J., Józsa A.
Nehéz szülés volt, de magabiztos gyôze-

lem lett belôle, az ellenfél a 65. perc táján
teljesen elkészült az erejével.

Dány-Tahitótfalu 1-2 
Gól: Józsa A., Szijj L.
Különbözô okok miatt hat játékosunk

hiányzott, de a szív, az akarat, a fegyelem
mindent pótolt. Nagyszerû gyôzelem volt,
különösen értékes, hiszen Dány két héttel
azelôtt legyôzte a toronymagas bajnokesé-
lyes Aszódot!

Tahitótfalu-Kisnémedi 0-1
Tudtuk, ha gyôzünk az 1. helyre ugrunk,

talán ez bénította a játékosokat, talán az
ellenfélben szereplô öt volt NB-s játékos túl-
zott tisztelete, de gyengén játszottunk. Az
igazság az, hogy az ellenfél nagy játékerôt
képviselt, és megérdemelten gyôzött. 

A mérkôzés után búcsúztattuk Németh
Janikát, aki négy évig erôsítette csapatunkat,
és most Szolnokra költözik. Sok sikert kívá-
nunk neki a továbbiakban! Az egyetlen pozi-
tívum ezen a napon az volt, hogy játéko-
sunknak Piros Lacinak kislánya született! A
kis jövevénynek és szüleinek ezúton is kívá-
nunk jó egészséget és sok boldogságot!

Turóczi Csaba edzô

Focihírek – 

Jó szezonkezdésSzeretettel köszöntjük
a kedves olvasókat!

Ha szeptember, akkor
az Egyesületünkben nagy

volt a sürgés – forgás, hiszen újabb országos
versenyt rendeztünk. Már a verseny elôtti
hét mozgalmasan telt, hiszen millió apró
dolgot kellett megtervezni, megszervezni a
pálya kijelölésétôl a versenyzôk kiszol-
gálásán át a díjak átadásáig.

Így azután szeptember 6-án reggel 7
órakor tagjainkat a munka frontján találta a
verôfényes napsütés Pócsmegyer hatá-
rában, ott, ahol tavasszal is rendeztük ver-
senyünket. Mire az elsô versenyzôk megér-
keztek, hála a rutinosan versenyt elôkészítô
TAKI-soknak, már minden a helyén volt, a
sátor, a padok, az asztalok, a belövôpálya, a
versenyiroda. Higgyék el, itt nagyon pontos
és gyors munkára volt szükség. 

Mivel versenyeinknek jó a híre, így most
is 122 versenyzô érkezett, Hajdúnánástól
Székesfehérvárig. A legtöbben persze a bu-
dapesti agglomerációból illetve a fôváros-
ból érkeztek.

A tervezetthez képest pici csúszással
kezdôdött a jubileumi X. T.A.K.I. Kupa, egy
nagyon jól elôkészített, megépített pályán,
ahol a versenyzôk nem kis kihívással talál-
ták magukat szemben, bár a legnagyobb
elismeréssel nyilatkoztak a versenyünkrôl.
Az idôjárás túlságosan is a kegyeibe foga-
dott bennünket, közel 40 fok, tûzô nap-
sütés nehezítette a versenyzôk dolgát. Ép-
pen ezért jól esett a verseny közben a
pályán körbehordott hûsítô ásványvíz.
Akárcsak az ebédre elkészített sült csirke-
comb, mely elkészítése Böbi és Gaál Sanyi
nevéhez fûzôdik. 

Mivel az elôzô versenyünkön háromszor
egymásután megnyerték a vándorkupát, így
az örökbe maradt a gyôztesnél, így új
Tahitótfalu Bajnoka vándorkupát kellett
hadrendbe állítanunk, mely alelnökünk,
Mészáros István keze munkáját dicséri,
ugyanis ô esztergálta fából. Nos, a tizedik
versenyünkön ez a kupa egy nagyon szim-
patikus, hazánkban élô iráni, Mohammadi
Shahram nevû úriember tulajdonába került
a májusi versenyünkig, hiszen ô lôtte a
legtöbb pontot. A legnépesebb kategória
vándordíját, mely jelen esetben is a férfi
vadászreflex kategória volt, Péter László bir-
tokolja májusig. Ha megengedik, egy kicsit
részletezném az eredményeket, fôleg az
Egyesületünk szempontjából. Tehát, akkor
nézzük. Papp Máté a tradicionális íjjal lövô
fiúk közt végzett az elsô helyen, Szalai Zsolt
a férfi tradicionális íj kategóriában har-
madik, Vaczó Zoltán 7., Vermes János 9.,
Láng István 10., és Horváth Dániel a 11.
helyezéssel szerzett dicsôséget íjászcsap-

atunknak. Bácsfalvi Ferenc a férfi vadászre-
flex kategória ötödik, míg Mészáros István a
tizenharmadik helyet érte el a kategória 22
fôs igen erôs mezônyében. A férfi longbow-
sok közt Mészáros Tamás 5. lett, míg az
irányzék nélküli csigás íjjal versenyzô fér-
fiúk közt Ábrahám Gábor a 4., Hegedûs
Mihály az 5. legjobb eredményt érte el.

Az eredményekbôl is látszik, hogy büsz-
kék lehetünk minden egyes íjászunkra, nem
hiába lobogtatja a szél a csapatunk zászlaját
a nemzeti lobogó alatt minden versenyün-
kön.

Az eredmények kihirdetése után egy
kedves gesztussal kedveskedtünk a ven-
dégeinknek, mivel X. T.A.K.I. Kupa csak
egyszer van, így tortával kínáltuk ôket.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
verseny létrejöttéért Losonczi Benjáminnak
és a támogatásért a Szunyi Kertészetnek,
valamint a  Herr Cukrászdának.

Amikor már este felé az utolsó kellék is
kocsira került, ezzel visszaállítva a területen
a status quót, akkor bizony elmondhattuk,
elôre is elnézést kérve Egyesületünk hölgy
tagjaitól, hogy bizony ez férfi munka volt!
Ehhez azonban kellett tagjaink áldozatos
munkája, melyet most szeretnénk megkö-
szönni, azzal, hogy májusban ugyanígy,
ugyanilyen intenzitással, profizmussal
tudjuk megrendezni a XI. versenyünket.
Hajrá T.A.K.I.!

A versenyünk teljes eredménylistája letöl-
thetô honlapunkról a www.takise.hu olda-
lon, ahol egyéb érdekességek is olvashatók
rólunk. Képíró Gábor

Nyilvesszô – a Tahitótfalui Aranyszarvas Közhasznú 

Íjász Sport Egyesület rovata

Augusztus 5. és 9. között Kisorosziban
edzôtábort tartottunk az esztergomi cselgáncs
klubbal együtt, Wieser József vezetésével. A
kisoroszi cselgáncsosok közül négy fô tett
övvizsgát. Diplomát szereztek: Réti Henrik 3-
2-1 kiu, Réti Roland 3-2-1 kiu, Rácz Ákos 3-2
kiu, Laposány István 3 kiu. A Dan kollégium
nagyon meg volt elégedve a vizsgaered-
ményekkel, amikre a kisoroszi klub is büszke. 

Szeptember 19-én Lábatlanon harcmû-
vészeti bemutató keretében pontozásos érté-
kelés volt. Tíz csapat vett részt különbözô
küzdôsportágakban. A kisoroszi klub kungfu
és kardmûvészeti bemutatója bôvült a déli
simahátú imádkozó sáska kungfu gyakorlatá-
val, amelyet Kevei János mutatott be, ezzel szí-
nesítve fellépésünket. Csapatunk 17 fôvel vett
részt a rendezvényen. A pontozás ered-
ményeként dobogóra kerültünk. 

Szeptember 20-án Szentendre város ren-

dezte meg a Sport Expót. A környezô
települések csapatain kívül Budapestrôl és
Pest megyébôl is képviselték magukat szak-
osztályok. A rendezvény célkitûzése az volt,
hogy a különbözô sportokat minél szélesebb
körben megismertesse, toborzó jelleggel. A
Kisoroszi Judo és Kungfu Klub Tahitótfalu és
Visegrád sportolóival együtt 14 fôvel vett részt
a rendezvényen. 

Kisoroszi

Kungfu-judo klub
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Szentendre, 2008. szeptember 14. -
Több mint 100 kenuban szálltak vízre
szeptember 13-án a Dunakanyar
Aquavity-n a Visegrád és Szentendre
közötti települések lakosai és ismert
sportemberek. A program alkalmából
egy egész rögbi csapat és több válogatott
vízipólós is evezôlapátot vett a kezébe.
Ezen a napon a Dunán igen ritka
látványnak számító sárkányhajókat is
szemlélhettek az eseményre látogatók a
folyón.

Különleges, nagyszabású vízi kaland-
túrát szerveztek a Dunakanyarban 2008.
szeptember 13-án. A leghosszabb folyónk
adta lehetôségeket és az utolsó nyári nap-
sugarakat kihasználva vízre hívták a vál-

lalkozó kedvûeket, akik amellett, hogy
Visegrádtól Szentendréig eveztek, a köz-
beesô Dunakanyari településeken kikötve
a szárazföldön teljesítettek humoros vagy
ügyességi feladatokat. Kammerer Zoltán,
az egyik sárkányhajó legénységét erô-
sítette, a háromszoros olimpiai bajnok
kajakos az esemény fôvédnökeként vett
részt a rendezvényen. Az Aquavity egy
másik flottillájában ült Kósz Zoltán,
olimpiai bajnok és egy korábbi többszörös
válogatott vízipólós, Petôvári Zsolt.
Mindkét sportoló természetes közege a
víz, így lelkesen csatlakoztak az idén
elôször életre hívott kezdeményezéshez.

A Pilisi Dunakanyar Kistérségi Irodája
által életre hívott eseményen mintegy 100
hajóval vettek részt a pilisi térség lakói. A
legalább három hajóból álló, minimum 6
tagú flottillák alkotta csapatok délelôtt 10
és délután 4 között mérettettek meg a
kalandtúrán. A Visegrádi indulás után öt
településen kötöttek ki a résztvevôk:
Kisorosziban, Dunabogdányban, Tahitót-
faluban, Leányfalun, Pócsmegyeren, végül
Szigetmonostoron kell a szárazföldi ügyes-
ségi feladatokat végrehajtaniuk. A végál-

lomás Szentendre volt, ahol egy szlalom
pályán végighaladva értek célba a verseny-
zôk. A versenyen résztvevôk nem idôered-

ményüket, hanem ügyességüket mérték
össze: a szárazföldi állomásokon megol-
dandó feladatok végrehajtásának siker-
ességétôl függôen „aranyrudat” gyûjtöttek
a flottillák, amelyeket este a Belvárosi
Sportfesztiválon sport-ajándékokra (lab-
dák, vásárlási utalványok stb.) válthattak
be. A legtöbb aranyrudat összegyûjtött
flottilla számára az Aquavity-kupát este dr.
Dietz Ferenc a kistérségi társulás elnöke,
szentendrei polgármester adta át. A
legjobb jelmezben evezô csapat Aquavity-
serleget vehetett át a díjkiosztón.

Az eseményrôl további információk a
http://www.dunakanyar.org/aquavity/
honlapon találhatók meg.

Dunakanyar Aquavity 2008
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„FÉ” 
Könyvelô BT 
egyéni vállalkozók,
egyesületek, alapít-

ványok és cégek teljes
körû könyvelését vállal-
ja garanciával, vissza-
menôleg is, könyvvizs-

gálói háttérrel. 
Tahi, Visegrádi út 68.
Tel/fax: 26/387-079,

06-20-547-1362

Mikrochip beültetési
akció – október hónapban 

Szentendrén az
Állatkórházban

(Római sánc u. 2/b) 
és Tahitótfaluban 

az állatorvosi rendelôben.
(Szentendrei u. 6)

Chipbeültetés 
és regisztráció féláron –
3500 Ft/eb, 3000 Ft-os

táp vásárlási utalvány és
minôségi tápminta.

Bejelentkezés:
26-317-532 

–Depresszió, szorongás, pánik betegek 
Psychotherápiás kezelése

–Autogén tréning, relaxáció betanítása 

–Stroke megelôzés, agyi érbetegségek
kivizsgálása, gondozás

–Parkinson-kór és más központi ideg-
rendszeri eredetû mozgászavarok diffe-
renciál diagnózisa, kezelése, gondozás

–Alzheimer-kór, memóriazavarok
megelôzése, kivizsgálás, gondozás 

–Epilepszia, eszméletvesztéses rosszul-
létek, felnôttkori epilepszia diagnosztika,

–Fejfájás, szédülés, arcidegzsába,
a tünetek hátterének kivizsgálása,
kezelés, gondozás

–Krónikus fájdalom szindróma /porcko-
rong betegségek, kezelés, gondozás

–Lágy lézer kezelés 

Med plusz Serv BT. Neurológiai szakrendelô
Dr. Szappanos Zsuzsanna neurológus szakorvos

Tahitótfalu, Nefelejcs köz 2.
KH, OTP, Uniqua egészségpénztárral 

szerzôdött szolgáltató
Bejelentkezés – tel.: 06-30-241-661, 06-26-385-316

Rendelési idô: kedd, csütörtök 16–18 h

Dr. Szappanos Zsuzsanna egyéb elérhetôségei:
Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház

Tel.: 06-26-801-700/1157
Hétfô, szerda: 9–15 h, péntek 9–14 h

Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs
Szakkórház, Pomáz, Tel.: 06-26-525-620/175

Kedd, csütörtök: 9–14 h

Tahitótfaluban vásárolnánk kicsi
házat kicsi kerttel. Út mellett, 
és a faluban is lehetséges.

30/9224-805

SÁPY 
MANUFAKTÚRA

KFT.
Az Ön elképzeléseinek eleget
téve, egyedi kályhákat és kandal-
lókat készítünk.
A cserépkályháink és kandallóink
hôcserélôvel, központi fûtésre
szerelhetôek, így téli megtakarítá-
suk jelentôs lehet.
További tevékenységeinek:
• Épületkerámiák ( utcatáblák,

házszámok…)
• Dísztárgyak

Elérhetôségünk: 20-335-6929
26-385-885

www.sapy-manufaktura.hu

Eladó kandalló!
5 KW, fekete, kifogástalan állapotú, 

kályhacsövekkel együtt, 40.000 Ft-ért.
Érdeklôdni lehet: 06-26-302-146

MUNKAKTÁRSAKAT KERESÜNK

A Visegrádi Ásványvíz Kft munkatársakat keres :

Mûanyag feldolgozó és csomagoló gépek kezeléséhez, 
villanyszerelôi, vagy elektronikai mûszerészvégzettséggel.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal.

Levélcím: 2025. Visegrád, Pf. 8.
Email: visegradi@mail.datanet.hu

További felvilágosítás: tel.: 70/376-1704

Oktatás, képzés,
tanfolyam –

helyszínen is!
www.mastudio.hu

mastudio@t-email.hu

06-1-379-5318, 30/9224-805

Apróhirdetés

Tahitótfalu Alsóhatár I/I. dülôben
1220 n.öl, (14 AK) osztatlan közös
tulajdonú szántó eladó!
Érdeklôdni lehet: 06-30-380-2439
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása,

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VASTELEP

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…

SchindlerS Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

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

Akácoszlop

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

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

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

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

585-171,
06-20-960-4288

A BKSZ keretein belül a Volánbusz Zrt. és a BKV Zrt. célul tûzték
ki a párhuzamosan kibocsátott kapacitásaik összehangolását,
racionalizálását úgy, hogy ez mind üzemeltetôi, mind utazási szem-
pontból a korábbi közlekedési rendnél kedvezôbb legyen. 

Ezen intézkedés sorozatnak újabb állomása a Volánbusz Zrt. 11-
es úton Szentendre érintésével közlekedô elôvárosi járatainak
Újpest, Városkapu végállomásra történô közlekedtetése 2008.
október 1-jétôl. Az intermodiális csomóponton közvetlen átszállási
lehetôség biztosított a MÁV Zrt. és a BKV Zrt. járataira.

A fenti idôponttól a 869 sz. Budapest - Szentendre, Püspökmajori
ltp. járatunk Békásmegyer, Heltai Jenô térrôl, 872, 880, 882, 884,
889, 890 és 893 sz. járataink Újpest - Városkapu végállomástól
közlekednek.

Ezúton is kérjük tisztelt utasainkat, hogy október havi bérletüket
az új útvonalnak megfelelôen váltsák meg. Pénztárainkban 2008.
november 30-ig díjmentesen biztosítjuk a viszonylatigazolások
cseréjét.

Sajtóközlemény – 

11-es út Újpest-Városkapu
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár-
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,
Boronkai Gábor, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Képíró Gábor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 1700 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, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-
078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, 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, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-
ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • 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, üzemorvosi rendelés: hétfô, szerda, csüt. 12–13, kedd
11–12, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, ren-
del hétfô, szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan
hét péntek 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 387-046 • KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNY-
SEPRÔ – 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, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@part-
mozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 8.30–17-ig, kedd-csüt.:
8.30–15-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-
597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-
381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási
kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.),
503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû),
503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda:
8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitót-
falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.:
hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént.
8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és
12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30;
csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva:
hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda,
csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET –
Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG –
Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi-
tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 •
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 •
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta
Zsuzsana, tel.: 06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET
– tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt.
7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig •
TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873, Hôsök tere, minden
hónap 3. keddje 13 órától • TERHES SZAKRENDELÉS
Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14,
csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, idôpont kérésse: 501-
444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30,
Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecse-
mô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796

Nehéz szülés volt, de az Eperfesztivál
rossz ideje után, a kellemes idô, a nagysátor
segítségével és a programok változatossá-
gával sikerült sokakat kárpótolni a Nyárbú-
csúztatón. Minden különösebb részletezés
nélkül elmondható, hogy a három program-
rész (Nyárbúcsúztató, Szüret és az Olimpi-
konok Pinceklubja) szép közönséget von-
zott és szórakoztatott.

Köszönet mindazoknak, akik elôsegítet-
ték és a lebonyolításban részüket kivéve
hozzásegítették a Nyárbúcsúztató megren-
dezését.

A köszönet elsôsorban Magyar Zoltánnak
szól, aki nemcsak ingyenesen biztosította a
helyszínt, hanem jelentôs támogatással
részt vett a szervezésben.

A rendezvényrôl szóljanak még a képek!
Tóth János jegyzô

Nyárbúcsúztató

Hétfô 14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár

Kedd 8–10 óráig községi könyvtár
10–13 óráig iskolai könyvtár

Szerda 14–16 óráig iskolai könyvtár
16–19 óráig községi könyvtár

Csütörtök 8–10 óráig községi könyvtár
10–12 óráig iskolai könyvtár

Péntek 14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár

Szeretettel várok minden olvasni és kutatni vágyó fiatalt és felnôttet:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár nyitvatartási rend


