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185. SZÁM

2008. JANUÁR

Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu

A magyar kultúra
napja
Kölcsey Ferenc
(1790-1838)

Vérkönnyet önt az útazó,
Mohács, virányidon,
Érzése mély, érzése szent,
Mert rajtad sír, o hon!

RÁKÓCZI HAJH...
Rákóczi hajh, Bercsényi hajh!
Magyartok gyászban ûl,
Még leng a szellem tôletek,
S már lelke sem hevûl.
Oltárunk áll s nem füstölög
Rákos szent mezején,
A szablya függ, s nem hord vitézt
Hátán a büszke mén.
O Várna, Várna fûveid
Lengessék hûs szelek,
Borítsa csendes nyúgalom,
Király, emlékedet.

De bujdosóknak sírja te
Pontus határain,
Nem leng egy sóhajtás feléd
Hûv ének szárnyain!
Titkon borong a géniusz
A néma hant fölett,
Hol lángoló szív s honszerelm
Váltottak életet.
Bosszúját a hûvet, nemest
Keblében érleli,
Mely forr és olvad, s tiszta lesz,
És pontját fölleli.

A tartalomból:
Önkormányzati hírek
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Advent Tahitótfalun
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Januári színek
és hangulatok
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Újév
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Önkormányzati
hírek
Tájékoztató a szemétszállításról

Folytatás az 5. oldalon
Tisztelt Tahitótfalui Lakosok!

Januári programok
2008. január
Egészségmegôrzô Gyógytorna újra a régi
megszokott helyszínen!
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Idôpont: minden héten kedden és
csütörtökön 17.30-18.30
Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera
Információ: 06/20 560-4065
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2008. január 12. (szombat)
Tûzgyújtás és megemlékezés a Doni
katasztrófa áldozatairól
Helyszín: Református temetô
Idôpont: 17:00
Folytatás a 3. oldalon

Tahitótfalu Község Önkormányzata és
a Remondis (volt Otto) Kft. között létrejött hulladékszállítási megállapodás
2007. december 31-én lejárt. A Szentendrei-sziget négy települése által közösen kiírt közbeszerzési eljárásra összességében a legkedvezôbb ajánlatot a
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. adta.
Folytatás a 2. oldalon

Boldog, sikerekben gazdag új évet kíván
minden kedves olvasónak az önkormányzat
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Tahitótfalu

2008. JANUÁR

Községi Tájékoztató

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Így 2008 januárjától 10 éven keresztül ôk
végzik a szilárd hulladék szállítását településünkön.
Ami nem változik:
- a díjbefizetés rendje,
- a hulladékszállítás napja továbbra is hétfô.
Ami változik:
- az új szolgáltató új edényzetet használ,
ezért a Remondis Kft. a régi edényeket
öszegyûjtötte, illetve folyamatosan gyûjti.
- az új edényzetet 2008 január hóban lehet
átvenni. Ennek idejérôl és helyérôl írásban tájékoztatást fogunk adni.
A hulladékszállítás 2008. évi díja:
- 80 l-es edényzet
12.168,- Ft/év
- 120 l-es edényzet
18.200,- Ft/év
- 240 l-es edényzet
36.400,- Ft/év
- 60 l-es zsák (üdülôknek)
7.070,- Ft/év (35 zsák)
A díjemelkedés tartalmazza az új szabványos lerakóhely magasabb, jogszabályok
által elôírt kezelést tartalmezó költségeit, az
évi kétszeri lomtalanítás és veszélyes hulladékgyûjtés költségeit és az utcai szemétgyûjtôk kezelésének költségeit is. Része a
díjnak a szelektív gyûjtés kiterjesztése a
lakóházaktól történô elszállításra is. Évente
kétszer zöldhulladék gyûjtésére is sor kerül.
A kukák most is a szolgáltató tulajdonában lesznek, és bérleti díj ellenében biztosítja azokat, mint az elôdje. Az átállás idején
(2008 január) a szemétgyûjtés zsákos formában történik. A zsákokat postázzuk, illetve a Polgármesteri Hivatalban beszerezhetôk. Az átállás idején mindenféle zsákban,
kukában ki lehet tenni a hulladékot.
A szolgáltatóváltásból eredô kényelmetlenségekért, szíves elnézésüket kérjük.
További információ: Szabados-Molnár
István, T: 06-30-289-6966
Budai Mihály polgármester
2007. december 11-én tartott testületi
ülésen Gaál Sándorné és dr. Magyar Gábor
képviselôk hiányoztak. A négy szigeti település által megbízott dr. Ôszi Tamás közbeszerzési lebonyolító tájékoztatta a Testületet, hogy a hulladékgazdálkodásra kiírt közbeszerzési pályázatra elsô körben beadott 6
pályázat közül csak 2 felelt meg a kiírásnak.
A második kör bontása december 21-én
lesz. Erre az alkalomra külön, a négy szentendrei-szigeti település összes Képviselôtestülete részvételével, összevont testületi
ülés lesz összehívva.
Az adó- és díjrendeletek felülvizsgálata
kapcsán a Képviselôtestület a bérlakások
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bérleti díját 10%-kal megemelte. A Tornacsarnok és a Sportház bérleti díja nem, a
Népház bérleti díja is csak a kereskedelmi
rendezvények esetében emelkedik 2008.
január 1-tôl: 3.000.- Ft.+ÁFA/óra. A Községi
Tájékoztató hirdetési díjai sem emelkednek. A közterület-használati díjak emelkedése szintén 10%. A reklámhordozók díjának felülvizsgálatával a Testület külön kíván foglalkozni, a közeljövôben. A helyi
adók mértékén az Önkormányzat nem kívánt emelni. Az indokok között elhangzott,
hogy várható az adózás rendjének központi módosítása, valamint az, hogy ha az adókintlévôségeket be tudná hajtani a Polgármesteri Hivatal, akkor jelentôs többletbevételhez juthatna a község. A 2007 évre tervezett adóbevétel (mely kevesebb, mint a
kivetett adó, számolva a késedelmes fizetôkkel) 2007. december 10-i kimutatás szerint 101%-ig teljesült, ám ez nem jelenti azt,
hogy elôzô évekbôl és 2007-bôl is nincs
több tízmilliós kintlévôség. Ennek behajtása
érdekében október-november hónapokban
közel 2000 felszólítást küldött ki a Hivatal.
(Helyi adó hátraléka a Képviselôtestület tagjainak is összesen 1 millió forint!) Ezúton is
kérünk mindenkit, hogy mihamarabb szíveskedjen adótartozását rendezni!
A Képviselôtestület Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását ismét tárgyalta a Testület. A módosítási javaslatok
megvitatása 2008-ban folytatódik.
A CBA üzlet bôvítésével kereste meg a
Testületet a tulajdonos. A tervezett bôvítéshez a Helyi Építési Szabályzatot kell módosítani a közeljövôben tervezett többi módosítással egyetemben.
Képíró Gábor képviselô 2007. december
31-i hatállyal képviselôi mandátumáról
lemondott.
Mint már korábban tájékoztattuk a lakosságot, Kisoroszi felmondta az iskolatársulásunkat. Új iskolatársulás kialakításáról folynak tárgyalások Dunabogdánnyal. Az óvodatársulás lehetôsége is felmerült a tárgyalások során. Dunabogdány Testülete hiába
döntött a társulás felôl, Tahitótfalu még
nem kötelezi el magát addig, amíg a pénzügyi-, gazdasági feltételek nincsenek megfelelô módon tisztázva, kidolgozva.
Az Önkormányzat úgy döntött, hogy
egyenlôre nem értékesíti a Szentendrei út
melletti un. Csereklye-házat.
2007-ben az utolsó testületi ülés december 21-én volt a Népházban, melyen Wágner Péter képviselô nem vett részt. Budai
Mihály polgármester az Önkormányzat
éves munkáját értékelte, majd a bizottsági
elnökök számoltak be a bizottságok éves
munkájáról.
A testület kisebb módosításokkal elfogadta a 2008 évre készített munka és üléstervet.
Dr. Magyar Gábor a Kulturális Bizottság

nevében elôterjesztette a 2008 évi 10. jubileumi Eperfesztivállal kapcsolatos javaslatát, melynek tárgyalását - az idô hiánya
miatt – 2008. január 03-ára halasztotta a
Testület.
A Kisoroszival, Pócsmegyerrel, Szigetmonostorral közösen kiírt hulladékgazdálkodási közbeszerzési pályázat második
(egyben utolsó) fordulójának pályázatait
ismertették a Népházban összegyûlt szigeti
képviselônek. A két pályázó közül a jóval
kedvezôbb ajánlatot adó Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. ajánlatát fogadta el a Képviselôtestület. A 10 évre megkötött szerzôdés értelmében a cég vállalta az évente kétszeri lomtalanítást és veszélyes anyag gyûjtést, egy nagyrendezvény szemétszállítását,
az utcai szemétgyûjtô edények ürítését, a
szelektív gyûjtôk ürítését. Sajnos a korábbi
díjakhoz képest nagy az emelkedés mértéke.
A Testület hozzájárult dr. Tóth János
jegyzô Verôce településen jegyzôhelyettesítéséhez, melyet két hónapig, heti egyszeri alkalommal, hétfônként fog ellátni,
szabadsága terhére.
2008. január 03-án megtartott rendkívüli
testületi ülésen minden képviselô jelen
volt, ám a Képviselôtestület mégis csak 13
tagból állt, mert a Képíró Gábor helyébe
lépô Kubanek István addig még nem tette
le a képviselôi esküt (a Választási Bizottság
az azt követô héten ült össze).
Legfôbb napirend a 2008 évi Eperfesztivál szervezési feladatai. A Képviselôtestület
úgy döntött, hogy egy évre, a 10. Eperfesztivál lebonyolítására pályázatot ír ki. A
pályázat feltételeit a Kulturális Bizottság
javaslata alapján a Testület fogja meghatározni a következô ülésén. A tavalyi rövid határidôs szervezésbôl okulva kezdjük az idén
idôben az Eperfesztivál szervezését, melynek tervezett idôpontja: 2008. június 6-7-8.
A Dagober Kupa részére a Testület a
Sportcsarnokot ingyen biztosította.
Az 1969-ben mártír halált halt Bauer Sándor mellszobrának Tahitótfaluban való felállítását engedélyezi a Képviselôtestület. A
helye még nem lett kijelölve.
További egy évvel meghosszabbította a
Testület a fennmaradási engedélyét Tahi
Szabadság téren lévô zöldségüzlet épületének.
A következô Testületi ülés idôpontját és
napirendjét a mellékelt Munka és üléstervben találhatják. Minden érdeklôdôt várunk szeretettel.
Szabó Judit
Tahitótfalu község képviselô-testületének 2008. évi munka és ülésterve
Általános napirendek:
1. Tájékoztató a két ülés között történt
fontosabb eseményekrôl a lejárt ha-
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Községi Tájékoztató
táridejû határozatok végrehajtásáról
2. Bizottságok tájékoztatója
3. Tulajdoni ügyek
Január 17.
1. SZMSZ tárgyalása, elfogadása
2. A költségvetés elôkészítése
3. Köztisztviselôk teljesítmény értékeléséhez feladat meghatározás
4. Rendezvényterv elfogadása
Február 14.
1. Költségvetés elfogadása
2. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi és
adóügyi feladatok ellátásáról tájékoztató
3. Díszpolgár (kitüntetésekrôl döntés)
Falugyûlés
Napirend:
1. Tájékoztató a költségvetésrôl
2. Tájékoztató a Rendezési Terv módosításáról
Március 07.
1. Március 15-i ünnepség elôkészítése
2. Tájékoztató a felnôtt háziorvosi ellátásról
3. Beruházások elôkészítése
Április 3.
1. Intézményi felújítások elôkészítése
2. Civil szervezetek pályázatáról döntés
3. Önkormányzati rendezvények elôkészítése
Április 24.
1. A 2007. évi költségvetés zárszámadásának elfogadása
2. Helyi rendeletek felülvizsgálata (I.)
3. Tájékoztató a gyermekorvosi-fogorvosi
ellátásról
Május 22.
1. Tájékoztató a rendôrség munkájáról
2. Beszámoló a Gyámügyi feladatok ellátásáról
Június 19.
1. Parlagfû mentesítési program
2. Tájékoztató a Tûzoltóság mûködésérôl
3. Tájékoztató az Óvoda mûködésérôl
Július 10.
1. Pályázatokról tájékoztatás
2. Tájékoztató az ÁNTSZ és az Állategészségügy mûködésérôl.
3. Beszámoló az Eperfesztiválról
Augusztus 21.
1. Tájékoztató az Általános Iskola mûködésérôl
2. Tájékoztató az egészségügyi ellátásokról
Szeptember 11.
1. A költségvetés 1/2 éves teljesítésérôl
tájékoztató
2. Tájékoztató a nyári karbantartás végrehajtásáról
Október 09.
1. Október 23-i ünnepség elôkészítése
2. Tájékoztató az Építésügy-mûszak mûködésérôl
3. Tájékoztató a Civil szervezetek mûködésérôl
Október 25.

1. Helyi rendeletek felülvizsgálata (II.)
2. Tájékoztató a Civil szervezetek mûködésérôl
November 06.
1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal mûszaki-, építésügyi és igazgatási feladatainak ellátásáról
2. Adó és díj rendeletek felülvizsgálata
November 25.
KÖZMEGHALLGATÁS
1. A költségvetés 3/4 évi beszámolójának
elfogadása
2. A 2009. évi költségvetési koncepció elfogadása
December 11.
1. Éves munka értékelése
2. Következô évi munkaterv elfogadása

Önkormányzati (ál)hírek
A Fôvárosi Önkormányzat Budapesti Behajtási Díj „BBD” bevezetését tervezi. Minden egyes behajtani kívánó autósnak 500 Ft
díjat kell majd fizetnie. Ezzel szeretnék a
beáramló forgalmat csillapítani. Válaszlépésként a Pilis-Dunakanyar Kistérségi társulás Pilis-Dunakanyar Kihajtási Díj „PDKD”
bevezetését vette fontolóra. A Pilis-Dunakanyar területére személyautóval érkezô budapesti lakosok fizetôs sorompón át jöhetnének be. Az így befolyó összeget a térség
környezetvédelmére, az idelátogatók által
okozott környezetterhelés ellensúlyozására
fordítanánk.
A Képviselôtestület a Kulturális Bizottság
és az Építésügyi Bizottság közös javaslatára
PRO URBE díj adományozását tervezi a fôközlekedési útjaink fenntartójának. Ezzel is
szeretnénk kifejezni hálánkat, hogy a település fô útvonalain nyáron felállított köztéri
szobrok kihelyezését meghosszabbította.
Ennek köszönhetôen ádvent idején is gyönyörködhetünk a piros-fehér csíkos táblákban. Kérjük a T. autósokat, hogy ezen köztéri alkotások épségét (és saját kocsijukét is)
óvják meg azáltal, hogy nagyívben kikerülik
ôket!
A Képviselôtestület községünk idei eseménynaptárából – magas költségvonzata
miatt – kimarad az árvíz. Az elmaradó programot – a katasztrófaturisták megtartása
miatt – közkívánatra esetleg egy kis lokális
belvízzel helyettesítjük.
A Vidékfejlesztési- és a Kulturális Szaktárca javaslata, hogy az (idén jubiláló) Eperfesztiválunk helyett Parlagfûfesztivált rendezzünk Tahitótfaluban. Ezt a véleményüket
elsôsorban azzal indokolják, hogy az epertermesztés úgyis kihalóban van a Szentendrei-szigeten, viszont parlagfû van bôven…
Az Otto Kft. jogutódja a Remondis Kft.
szilveszteri tréfával búcsúzott községünk
lakóitól: december 31-én hétfôn nem vitte
el a szemetet. Így a telitömött kukák üde
szilveszteri színfoltjaivá váltak az utcáknak.
Szabó Judit

A kötelezô kéményseprô-ipari szolgáltatások 2008. évi díjai
A kötelezô kéményseprôi-ipari szolgáltatások 2008. évi díjai
A Képviselô-testület 2007. december
11.-i ülésén a Pest Megyei Kéményseprô
és Tüzeléstechnikai Kft. javaslata alapján
megtárgyalta és elfogadta a 2008. évi
kéményseprô díjakat. Errôl a kötelezô
közszolgáltatásról Filó András, a szolgáltatást végzô cég vezetôje adott tájékoztatást.
Az elfogadott díjak:
1. Háztartási szabvány kémény
Lakossági LKS ÜKS és Közületi KKS
(gáz-vegyes)
1.370,-Ft/év
Lakossági LKS és Közületi KKS (gáz-vegyes) „tartalék”
890,-Ft/év
Zártégésterû (Turbós) LKS és KKS
3.200,-Ft/év
2. Gyûjtô kémény
Lakossági LKS és Közületi KKS
1.020,-Ft/szint/év
3. Központi Kémények 60 KW felett
15.300,-Ft/db
4. Mászható kémények
5.666,-Ft/ó bruttó rezsióradíj
5. Megrendelésre kötelezô munkák:
Kéményvizsgálatok
8.300,-Ft/vizsg.
Tervfelülvizsgálat
6.900,-Ft/egys.
Kéményvizsgálat (központi kémények)
23.282,-Ft/vizsg.
Kéményvizsgálat (turbós kémények)
28.948,-Ft/vizsg.
Elérhetôség:
Pest Megyei Kéményseprô és
Tüzeléstechnikai Kft.,
1011 Budapest, Iskola u. 10.
Telefon: 374-0063
Fax: 374-0067
e-mail: pmkemenysepro@pantelweb.hu

Anyakönyvi hírek
2008 év végéig született 23 leány és 23
fiú, összesen 46 gyermek.
Házasságot kötött 18 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Nagy Ottó Oszkár, 70 éves, Nagy I. u. 2.
Kocsi József, 51 éves, Zrínyi u. 46.
Budai József, 68 éves, Mátyás kir. u. 3.
Kálmán Lászlóné, 78 éves, Feszty Á. u. 20.
Hauser Lajos, 75 éves, Gábor Á. u. 41.
Rokonál Csongor Zoltán, 17 éves, Bajcsy-Zs. u. 20.
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Januári programok
Folytatás az 1. oldalról
2008. január 23. (szerda)
„Az írás lelki tükör" címmel térítésmentes
grafológiai elôadást hallhatnak a tahitótfalui Népházban.
Elôadó: Pálmai Anna írásszakértô, grafológus, a Grafomédia Intézet igazgatója, a
Magyar Írástanulmányi Társaság elnöke.
Idôpont: 19:00
2008. január 25. (péntek)
Történelmi elôadás a vallásszabadságról
Elôadó: Tôkéczki László történész
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Idôpont: 18:00
2008. január 26. (szombat)
Nefelejcs Bábszínház bemutatja: Bátor
Nyuszka címû darabját
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Idôpont: 10:00
2008. január 26. (szombat)
Úti beszámoló Kazahsztáni magyarok, ázsiai utazások címmel
Elôadó: Dr. Magyar Gábor
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Idôpont: 15:00
2008. január 30. (péntek)
Színházlátogatás – Szigligeti Ede: Liliomfi
Helyszín: Magyar Színház
(Bôvebben a 6. oldalon)

Sikeres pályázatok
Az országos fôutak átkelési szakaszain a
forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a jármûvek sebességének
csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására kiírt pályázaton a Bíráló
Bizottság döntése alapján Tahitótfalu Község
Önkormányzata eredményesen szerepelt.
A szerzôdések megkötésére 2008. január
2-3. hetében, a kivitelezésre pedig 2008.
május-június hónapokban kerül sor.
A pályázat tartalmazza a 11 sz. fôút 29
kmsz. térségében (Tahi-alsó buszmegálló
közelében) forgalomcsillapító középsziget
kiépítését sávelhúzással, továbbá a 11 sz.
fôúton a Felsô-villasor és Tahitótfalu dunabogdányi bejárata közelében egy-egy darab sebességjelzô berendezés kihelyezését.
A pályázat mûszaki kivitelezésének összege
7,6 millió forint.

2008. február 01-én hatályba lép az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a
telekalakítási és építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007.
(XII.13.) ÖTM rendelet. Megjelent a Magyar
Közlöny 2007 évi 174. számában.
A jogszabály jelentôs változásokat jelent
az engedélyezési eljárásokban. Megváltozik
az építési és nem építési engedélyköteles
épületek meghatározása, valamint lesznek
bejelentés alapján végezhetô építési tevékenységek.

kozó és a társas vállalkozó után a vállalkozás
eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot.
A fenti kötelezettségekrôl a foglalkoztató
a 0708-as, az egyéni vállalkozó saját magáról
a 0758-as számú bevalláson adja be az adatokat, kizárólag elektronikus formában.
Január 15., kedd
Az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítô adózó a 0788-as
számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad.
Január 21., hétfô
20-a munkaszüneti nap lévén 21-én, hét-

Apeh-tájékoztató – A számlatömbökrôl
A 2007. január 1-tôl életbe lépett változás
értelmében a nyomtatványok gyártóinak az
APEH-tól kell kérniük a sorszámintervallumot a szigorú számadású nyomtatványok
gyártásához. 2008. január 1-tôl kizárólag a
2007. január 1. után legyártott, már az új sorszámintervallummal ellátott számla- és
nyugtatömbök használhatók.
Még a régi szabályok szerint 2006. december 31-ig legyártott számla- és nyugtatömböket 2007. elsô félévében, június 30-ig
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Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

Tájékoztatás 2008. évben építkezôknek és tervezôknek

Apeh-tájékoztató – Januári adózási határidôk
Január 14., hétfô
12-e munkaszüneti nap lévén a kifizetô,
munkáltató 14-ig fizeti meg az általa levont
személyi jövedelemadó elôleget vagy magát
a levont személyi jövedelemadót, valamint
a járulékokat: az egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékot, a fizetendô társadalombiztosítási járulékot, az egészségügyi hozzájárulást, a munkaadói és munkavállalói járulékot, a baleseti járulékot, a START-kártyák
valamelyikével rendelkezô foglalkoztatott
után a 0/15/25 % járulékot. Az egyéni vállal-

A másik sikeres pályázati anyagunk a
Bajcsy-Zsilinszky utca burkolatának megerôsítését, felújítását teszi lehetôvé. KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
döntése alapján 4 104 000 Ft összegben viszsza nem térítendô támogatásban részesült
településünk. A pályázati kiírásban 50% önrész vállalását írták elô, ennek megfelelôen
az utca burkolatának felújítására összességében 8 208 000 Ft áll rendelkezésre.
A Rózsa, a Kertész, Kós Károly, Sionhegyi, Nefelejcs, Viola, Visegrádi utcák útjainak és a felszíni burkolt csapadékvíz elvezetés kiépítésére, összességében 202 millió Ft
értékben beadott pályázatunkkal kapcsolatban a kiíró hiánypótlást írt elô, amelyet a
megadott határidôben és tartalommal végrehajtottunk. A hiánypótlás elsôsorban a
vízjogi engedélyek hiányát érintette.

forgalomba lehetett hozni, de július 1-tôl
már csak a 2007-ben gyártott tömbök forgalmazhatók.
A megvett régi bizonylatokat a vevôk
2007. december 31-ig még használhatják,
azt követôen azonban akkor is le kell zárni
ôket, ha még tartalmaznak kitöltetlen lapokat. A lezárt számla- és nyugtatömböket kidobni azonban nem szabad, mert a bizonylatmegôrzési kötelezettség ezekre is vonatkozik.

Minden építési tevékenység továbbra is
csak jogszabályok megfelelôen végezhetô.
Változik részben a tervdokumentációk
tartalma, a tervezôi és felelôs mûszaki vezetôi nyilatkozat tartalma is.
A teljes rendelet honlapunkon megtekinthetô lesz.
A 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet tartalmazza a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos elôírásokat, a rendelet január 1.-én
lépett életbe.
Önkormányzat
fôn esedékes a társasági adóelôleg befizetése, a havi vagy negyedéves ÁFA befizetése
és bevallása, a havi vagy negyedéves 0701es bevallás benyújtása, a fogyasztói árkiegészítés és a költségvetési támogatás igénylése
a 0711-es nyomtatványon, az Európai Közösségbôl történô beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 0786-os számú bevallásának benyújtása, az Európai Közösség más
tagállamából személygépkocsinak nem minôsülô új közlekedési eszköz beszerzésekor
a közösségi adószámmal nem rendelkezôk
0787-es számú bevallása.
APEH Dél-budapesti Igazgatósága
2008-tól a régi formátumú számozással
ellátott számla- és nyugtatömbök érvénytelenek, tehát vevôként sem lehet elfogadni
ôket, mert ÁFA levonási jogra sem jogosítják
a vevôt.
A 2008-ban használható, kiadott sorszámintervallumok megtalálhatók az APEH honlapján az Adatbázisok lekérdezése menüpont alatt.
APEH Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága
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Közérdekû információ a Pest Megyei Kéményseprô és
Tüzeléstechnikai Kft-tôl – avagy a szénmonoxid, a csendes gyilkos
Munkánk során arra törekszünk, hogy a
kötelezô és más szolgáltatásaink a lehetô
legkevésbé vegyék igénybe az idejét. Fontosnak tarjuk, hogy munkatársaink érkezésérôl idôben kiértesítsük, hogy elôre és pontosan tudja, mikor kell számítania ránk.
Szolgáltatóként fontos szempont számunkra, hogy rugalmasan együttmûködjünk Önnel, hogy az élet, a tûz és a vagyonbiztonság érdekében kifejtett tevékenységünk maradéktalan és garantált legyen.
Tevékenységünket eddig is a kölcsönös
bizalomra építettük, s a jövôben is azon
leszünk, hogy a kéményseprô szerencsét,
biztonságot hozzon Önnek.
A kéményseprés gyakoriságát a 27/1996.
BM rendelet és a helyi rendelet együttesen
írja elô.
Ezen rendeletek alapján évente egyszer
ellenôrizendôk és tisztítandók a gáztüzeléshez tartozó kémények, illetve a tartalék
kémények. Évente kétszer ellenôrizendôk
és tisztítandók a vegyes tüzeléshez tartozó

kémények (olaj, fa, szén), a vízzáró bélés
nélküli gáztüzeléshez tartozó kémények és
a gyûjtôkémények. Üdülônek minôsülô ingatlanok kéményeit 4 évente kell ellenôrizni és tisztítani. Minden kéményre vonatkozik, hogy 4 évenként ún. mûszaki felülvizsgálatot kell végezni. Cégünk négyévente
egyszer kötelezôen elvégzi minden egyes,
a körzetünkhöz tartozó épület kéményállományának mûszaki, építésrendészeti és
tûzvédelmi és tömörségi vizsgálatát. Teljes
körû felmérésünk nyomán ön megtudhatja,
hogy milyen állapotban vannak házának
kéményei, mennyire biztosított a mérgezô
égéstermékek elvezetése.
Hangsúlyozzuk, hogy a „kéményseprés”,
a kémények rendszeres ellenôrzése kötelezôen igénybe veendô közszolgáltatás. Aki
nem ellenôrizteti kéményeit, illetve nem
teszi lehetôvé munkatársainknak a kémények vizsgálatát, szabályt sért. Vállalatunk
kénytelen jelenteni a tûzvédelmi hatóság-

A magyar kultúra napja
2008. január 22.
Folytatás az 1. oldalról
S villámként csap, villámként sujt,
És tûzre lángra kél,
S a honfiú, s a honleány
Csak érez, nem lát s fél.
És halni mégyen, gyôzve jár
A vér szent mezején,
Vészek körítik homlokát,
Erô forr kebelén.
S rohan, mint ár, a gyôzelem
Kelettôl nyúgotig,
A láncsa zúg, a lobogót
Magas szellôk viszik,
S ledôlt országok hamvain
Egy szép hon támad fel,
Mely lelket tölt, mely szívet ráz
Neve zengésivel.
Pécel, 1817. április

KÖLCSEY FERENC
(1790-1838)
Kölcsey Ferenc nevérôl természetesen
mindenekelôtt a Himnusz szokott eszünkbe

jutni. Ô volt nemzeti himnuszunk szövegének költôje. Martinovicsék után és Petôfiék fellépte elôtt, a magyar romantika korszakában Kölcseyt tekinthetjük a magyar
irodalom politikailag leghaladóbb költôjének. Szerepe legalább annyira beletartozik a
kor politikatörténetébe, mint irodalomtörténetébe. De még azt is szokás tudni felôle,
hogy a rendszeres magyar irodalmi kritika
egyik elôkészítôje. Tehát az irodalmi fôszereplôk közé tartozik.
A kiterjedt és oly fontos életmûvet egy
gyönge testû, betegségekkel küszködô,
mindössze negyvennyolc évet megélô, de
férfiasan kemény lelkû ember hagyta hátra.
1790-ben született. A Szatmár megyei nemescsalád, amelybôl származott, nem volt
gazdag, de igen nagy tekintélyû. Állítólag a
hét ôsmagyar törzsfô egyikétôl, Ond vezértôl származott.
Kölcsey kisgyermek korától fogva tud a
magyar anyanyelven kívül anyanyelvi biztonsággal latinul és franciául. Késôbb, a
középiskolai évek alatt jól megtanul németül és görögül is. Iskoláskorát a debreceni
nagy hírû Kollégiumban tölti. Jó tanuló természetesen, de visszahúzódó, barátokra
sem talál. Debrecenbôl kerül joggyakorlatra
Pestre.
De gyakorló jogász nem akar lenni.
Hazamegy Szatmárba, a családi birtokra.

nak az ilyen eseteket, mely hatóság végsô
esetben megszüntetheti az adott ingatlan
gázellátását.
De minden szabálynál és szankciónál
ijesztôbb, hogy a szénmonoxid csendes
gyilkos! Semmilyen jele nincs annak, hogy
a kémény már nem vezeti el az égésterméket. Nem fog szagot érezni, nem lesz füst,
csak a szomszédok gyanítják, hogy Önnel és
családjával valami történhetett. Az esetek
többségében ekkor már késô.
Kérjük ne tegye kockára saját és családja
életét évi 1440 Ft-ért!
Magasan képzett, tapasztalt munkatársaink garanciát jelentenek arra, hogy a tûz barátságos meleget, s ne veszélyt jelentsen
az Ön számára.
Üdvözlettel:
Pest Megyei Kéményseprô és
Tüzeléstechnikai Kft.
Ott, a magányban fejleszti ki költészetét.
Kazinczy irodalmi körének Kölcsey lesz az
egyik legfontosabb és hamarosan a legképzettebb tagja. Kazinczy pesti barátai közül
csak Szemere Pállal tud lélekbeli kapcsolatot találni. Összeköti ôket nagy mûveltségük és kritikai hajlamuk.
A közönség kezdetben mint kritikust és
irodalmi vitatkozót ismerte meg. A Kazinczyt támadó Mondolatra ô és Szemere válaszolt, méghozzá a kritikákhoz hasonló harcias hangon. Ez a harciasság, amellyel egyszerre támadott a politikai reakció ellen és
a haladó költôkben felfedezni vélt hibák
ellen, az irodalomba lépô Kölcseyt eleve
népszerûtlenné tette. Magában fejlesztett
költészete egyre jobban fordul a népdal
felé. Mondanivalója is egyre demokratikusabb. 1823-ra már elkészül a Himnusz és a
Zrínyi dala. De csak 1832-ben jelennek meg
kötetben versei. Ez idôre országszerte ismert költô, kritikus, esztéta. Az egész hazai
irodalomban filozófiailag ô a legképzettebb.
Gyötrik szüntelenül a világnézeti válságok.
Fél a nemzethaláltól, amelynek képe újra
meg újra megjelenik költészetében. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-re keltezi a
Hymnus tisztázatát, sohasem fogjuk megtudni: mikor írta. Az irodalomtörténészekigen kevés adatot találtak a keletkezés körülményeirôl. A vers 1828. decemberében, az
Auróra 1829. évi kötetében jelent meg elôször. Sokáig csak az értô olvasók becsülték.
Forrás: Reményiné Lajkó Györgyi
Mengyi Gábor
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www.tahitotfalu.hu
Két éves is elmúlt községünk honlapja. A hírportál szolgáltatásait, információit egyre többen
veszik igénybe, a látogatottság növekedést a
mellékelt táblázat számai mutatják. A Hírlevél
szolgáltatását 216 fô igényelte eddig, így ôk érteÉv
2006

Hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Össz:
2007
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
Össz.:

Egyedi látogató
654
781
938
1487
1707
2273
1557
1330
1309
1764
1365
1451
16616
1909
1630
2217
2159
3305
3917
2146
2586
1815
2166
1830
1706
27386

sülhetnek elsôként a programokról, a fontosabb
hírekrôl, a Községi Tájékoztató megjelenésérôl.
Az elért eredményekkel elégedettek lehetünk,
de sok még a tennivaló. Kérjük, kövessék figyelemmel honlapunk életét, használják hírforrásként és ajánlják ismerôseiknek is.
Vaczó Zoltán
Látogatások száma
1072
1316
1546
2321
2455
3221
2362
2019
2111
2577
2068
1997
25065
2778
2352
2960
2990
4433
5144
2940
3445
2478
2911
2511
2256
37198

Oldalletöltések
14017
17265
18925
22021
26584
24582
12401
23238
23618
22005
16743
15171
236570
23841
22314
24466
22455
29012
30593
24517
25526
23270
18258
20980
21568
286827

Színházlátogatás
2008. január 30-án, pénteken Szigligeti Ede
Liliomfi címû darabját lehet a Magyar Színházban megtekinteni. Fôbb szerepekben:
Szilvai Tódor, professzor: Fillár István
Kamilla kisasszony:
Kubik Anna
Mariska, árva növendéke: Rutkay Laura
Liliomfi:
Rancsó Dezsô
Szellemfi:
Tóth Sándor
Kányai fogadós:
Ijf. Jászai László
Erzsi leánya:
Soltész Bözse
Gyuri pincér:
Pavletits Béla
Schwartz, pesti fogadós: Csurka László
Schwatz Adolf, fia:
Jegercsik Csaba
A magyar klasszikus vígjátékok sorában jeles
helyet foglal el ez a cselszövésekre és félreértésekre épülô darab. Szilvai professzornak az a
terve, hogy gyámsága alá tartozó unokaöccséhez feleségül adja titokban nevelt gyámleányát,
Mariskát. A fiú közben a professzor tudta nélkül
Liliomfi néven színésznek áll, s mint „éhenkórász teátrista” meghódítja Mariska szívét. Az
éppen megözvegyült professzor ellenzi a házasságot, pont attól félti a lányt, akihez feleségül
szánja. Liliomfi pedig azt hiszi, hogy nagybátyja
akarja elvenni szerelmét… Más választás nincs:
szökni kell tehát! Mindenben Liliomfi hû
színésztársa, Szellemfi van a fiatalok segítségére.
Buszindulás: 17:30 Tahitótfalu Hôsök tere
Elôadás kezdete: 19:00
Jegyrendelés: Mengyi Gábornál 9:00-19:00
óra között, telefon: 30/337-55-27.

Kilátás Tahira
XIX. századi metszet Tahiról
A metszet tulajdonosa iskolánk nyugdíjas
tanítónôje d’Ouvenou Lórándné.
A 65x46 cm-es papírra nyomott 49x40
cm-es metszet Tahit ábrázolja, a metszet
alatt nagy betûkkel németül a következô
szöveg olvasható: ANSICHT VON TAHY
(Kilátás Tahira). Babi nénitôl a metszet eredetérôl a következôt tudtuk meg. A d’Ouvenou–házat 1852-ben építették, férje nagymamája, Kernstok Károlyné 1890 és 1900
között vásárolta meg elôzô tulajdonosától.
A ház vételével együtt került a család birtokába a Tahit ábrázoló kép. A metszet készítésének idejét is meghatározza a Babi
nénitôl kapott tájékoztatás. A metszô az
1852 és1890-es évek között készíthette a
nyomatot, mert a d’Ouvenou-házat már ábrázolta a metszô. A készítô a kép címe alá
odanyomtatta kisebb betûkkel: Dem Andenken der Freundschaft geweht nach der
Natur gezeichnet v. H: (hevenyészett fordításban: Emlékezetbôl természet után rajzolva:). E felirat után kézzel írt név olvasható,
feltételezhetôen a metszet készítôjének
neve, Widerspann.
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A kép a sziget felôl nézve ábrázolja Tahit,
a mai Honvéd utcától a Pataksorig. Az elôtérben a Duna látható gôzhajóval. A hegyvonulatok és dombok megközelítôleg követik a valódi formájukat. A metszô a Tahiban
akkor kevés számban álló házakat hellyelközzel a helyükön ábrázolja, az épületeket
fel lehet ismerni. A kép bal alsó részén a
Zsidó árvaházi nyaraló épülete jelenik meg,
igaz, közel a Duna-parthoz. A következô
házat, Babi néni 1943-as ideköltözésekor
Gécziék lakták. Innen, a metszet szerint egy
út vezet a mai Szt. István utcához. Az utca

elsô épülete a Kisfaludy-ház, a következô
Babi néni háza. A házhoz tartozó vincellérház és borospince is ábrázolva van. A házukkal szemben egy kisebb épület hátulja
látható, amirôl Babi néni elmondta, hogy
ideköltözésekor ez már romosan állt. A felsorolt házaktól kissé távolabb Romkay képviselô házát metszette lapra a mûvész. Majd
a Pataksor kis pinceházai láthatóak, egy
gémeskúttal. A Pataksor végén a két Ungerház látható, a présház még egy szárnyú épületként van ábrázolva.
A mûvész a tájképet kissé idealizálva jeleníti meg. Nem láthatjuk az akkori Tahi oldalba telepített szôlô sorokat, viszont az ökröket legeltetô pásztort felfedezhetjük a képen. Mindenesetre a metszetet, amelyet a
mûvész emlékezet után készített, Tahit elsôk között ábrázoló hiteles képek közé
sorolhatjuk.
Köszönjük d’Ouevenou Lórándnénak,
hogy a metszetet megismerhettük.
Szônyi Zsuzsanna
Wegroszta Gyula
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Advent Tahitótfalun 2007.
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata valamint a helyi civil szervezetek
idén immár ötödik alkalommal, és ismét
nagy sikerrel rendezték meg az Advent Tahitótfalun egyhetes ünnepi rendezvénysorozatot. Karácsony szent ünnepe elôtt, méltó
hangulatot és fényt adott a falu közösségének a várokozás idejére, jelezve ezzel, hogy
egymásért vagyunk, sorsunk össze van kapcsolva ebben a csodálatosan szép kis falunkban, Tahitótfalun.
Jólesôen tapasztaltuk, hogy vannak emberek, akik ezeket, az értékeket segítik is,
így felajánlásokból gyönyörû fenyôfák kerültek falunk fôbb pontjaira, a kiállítások
megrendezéséhez ismét egyházaink biztosították a helyszíneket. Köszönjük!
Az ünnepségsorozatot Gubacsi József
ötlete alapján az Árpádtól-napjainkig tartó,
nemzeti történelmünket bemutató kiállítás
nyitotta meg „IDEJE VAN” címmel. Vénusz
Gellért atya, dr. Magyar Gábor és G. Szalai
István kedves szavai nyitották meg a nagy
érdeklôdést kiváltó kiállítást. Örömmel láttuk, hogy igen sok tehetséges mûvész és
amatôr alkotó él közöttünk, akik szívesen
mutatták be alkotásaikat: történelmi tárgyú
festményeket, szobrokat és más, változatos
technikákkal készült alkotásokat. Következzék a kiállítók névsora: Gubacsi József, Péreli Zsuzsa, Almássy Csaba, Szabó Nóra, Bodacz Károly, Szántó Sándor, Szántó Karácsony Tünde, Tamás Mária, Hegedûs Mihályné, Fábián János, György Károly, Béres
Attila, Aladics Antal, Várszegi Rudolf, Nagy
Kristóf, Sarkadi Sándor, Kovács Hajnalka,
Papp Károly, Gaál Sándorné és Vénusz
Gellért. Az összegyûlt anyagot Aladics Antal
jó ízléssel formálta színvonalas kiállítássá.
Köszönjük!
A templomkertben felállított betlehemi
jászolnál az adventi koszorún idén is meggyújtottuk a gyertyákat, imádkoztunk, énekeltünk, majd a templomban, mint ilyenkor
mindig, az estet egy nagyszerû koncert
zárta, idén Ott Rudolf és családja közremûködésével.
Vasárnap a református gyülekezeti teremben megint a múltra tekinthettünk vissza.
Szônyi Zsuzsa és Wegroszta Gyula régi eskü-

vôi ruhákból és koszorúkból, díszes tálakból
és bögrékbôl, lakodalmas versekbôl és fényképekbôl megálmodták és sok-sok munkával létrehozták a „Régi tahitótfalui lakodalmak emlékei” címû pazar kiállítást, melynek
hangulatos mottót is találtak: „Ti örömbe
merült lakodalmi sereg….” Ez a kiállítás is
tovább gazdagította a múltunk megismerését. Köszönet illeti a tárgyakat felajánlókat
és az áldozatkész segítôket!
A Hagyományôrzô kör filmvetítését
amelyben Szénási László tiszteletes úr és
felesége mesélt életükrôl, szolgálatukról érdeklôdéssel nézte és hallgatta a Népházban
megjelent nagyszámú érdeklôdô.

Hétközben sikeres és színvonalas hangversenyt adtak a Pollack Mihály Általános és
Zeneiskola növendékei és tanárai. A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeinkért
Alapítvány szervezésében karácsonyi ajándékokat készíthettek gyermekeink szeretteiknek. A Református Egyházközség „Család
a Biblia körül” címû adventjét nagy sikerrel
rendezte meg a megújult Népházunkban.
Falunkban élô kézmûveseink munkáiból
idén is volt kirakodó ünnepi vásár az Adventi hét minkét hétvégéjén, idén már Tahiban is a vevôk örömére. A hangulatos vásárok mindig nagyszerû alkalmat kínálnak
arra, hogy csekély összegért jó és színvona-

las ajándékokat vehettek az emberek szeretteiknek karácsonyra.
A rendezvény zárónapja is nagyon jól sikerült! Délután a katolikus templomban került sor a katolikus hittanos gyerekek valamint óvodásaink mûsorára, betlehemi játékára. Mûsoruk után a Sziget Hangja Ökumenikus Kórus csodálatos, szívet melengetô
elôadását láthattuk, hallhattuk Zákányi Bálint vezetésével. Közben folyamatosan az
udvaron hagyományosan forró tea, forralt
bor és zsíros kenyér várta a karácsonyi forgatagba érkezôket, akik szívesen fogadták a
kínálást.
A bejgli és mézeskalács sütôversenyre is
nagyon sok pályamû érkezett. Ügyes asszonyaink szebbnél szebb munkákat hoztak,
nehéz dolga volt a zsûrinek. az eredményhirdetés után a vendégek is megkóstolhatták a remekmûveket, ami pillanatok alatt
elfogyott.

A nap fénypontja: a rendezvénysorozat
befejezô akkordjaként alapítványunk az
„ADVENTI GÁLÁ”-ra várta falunk lakóit,
akik jelenlétükkel tisztelték meg a Népházban Pitti Katalin operaénekesnôt, aki nem
oly rég falunkba költözött, és megtisztelt
bennünket, bemutatkozott nekünk a
„JERTEK MENJÜNK BETLEHEMBE” címû
mûsorával. A csodálatos hangú, szép, közvetlen és kedves operaénekesnô kellemes
estét szerzett nekünk. Hallottunk tôle prózát, szavalatot, népdalt, opera áriát, egyházi
éneket. Az elôadás olyan hatással volt a közönségre, hogy pisszenés nélkül, minden
hangra figyelve észre sem vettük milyen
gyorsan elszaladt az a másfél óra, melyet teljes odaadással hallgattunk és felállva tapsviharral köszöntük meg a felejthetetlen estét.
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány ezúton is köszöni mindazok
munkáját, segítségét, akik hozzájárultak az
Adventi Hét rendezvénysorozat sikeréhez.
Kérjük, hogy a jövôben is támogassanak
bennünket és célkitûzésünket, hogy ebben
a szép falunkban igazán tartalmas legyen az
élet, és reméljük, a jövôben is számíthatunk
a rengeteg segítô civilekre, mert munkájuk
kapcsán kijelenthetjük: elindult egy folyamat, hogy ne csak község, de közösség is
legyünk!
TOVÁBBRA IS TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT!
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Januári színek és hangulatok
Az év elsô idôszaka fogadalmakkal, át- és
visszatekintésekkel teli. Így jutott eszembe egy nagyon régen írt vizsgadolgozatom, mely – jeles esztéta tanárunk kérésére – azt taglalta, hogy egy mai, modern
városlakó ember az évszakok változásával,
ciklikusságával hogyan szokott kapcsolatot teremteni, hogyan reagálunk ezekre?
Nem akarom a Kedves Olvasót a teljes
írásmûvel fárasztani, sem Szerkesztôtársaimtól a helyet elvenni, meg ezek egy
része már nem is „mai”, de idecsempésznék belôle – szeretettel (tavasszal
kezdôdik).
„ ...Rügyfakadás, a költözô madarak
visszajövetele, az állatok udvarlása, az
árvíz és a sártenger. Ezeket mindenki
észleli a városban is – kivéve talán az
árvizet, amirôl a TV, rádió és az újságok
informálják (ha csak nem egy folyó közeli
város lakója az illetô, és veszi a fáradtságot, hogy lesétáljon a vízpartra). A cipôre
tapadt undok sarat szintén tapasztalja –
bár kevésbé, mint a vidéki ember – hiszen
az aszfaltozott utcák aránya nagyobb, mint
a földúté.
A tavaszi természet szépségét, zsongását, illatát is éreznie kell a városlakónak, hiszen ki kell (kellene!) hogy
mozduljon a négy fal közül, vagy legalábbis az ablakot bizonyára kinyitja! Ilyenkor
az ember más parfümöt választ: a nehéz
téli helyett egy könnyebb, nyáriasabb változatot. Vékonyabb, világosabb, esetleg –
a természettôl kedvet kapva – színesebb
ruhát ölt magára. Elôveszi a félretett vázát,
és egy csokor friss virágot állít bele az asztal közepén, kicseréli a karácsonyról
ottfelejtett terítôt, és egy vidámabbat rak
fel, esetleg bútorhuzatot újít (már úgyis
unja a régit), nekilát a tavaszi ablakmosásnak, nagytakarításnak és készül a
Húsvétra.
Igen. Mert nemcsak az évszakok
váltják egymást, hanem az ünnepek is.
A szokások családonként változnak – van,
aki vallásos meggyôzôdésbôl, van, aki csak
megszokásból – de mindenképpen diktál
a naptár. Sokan a fogyókúrát is tavaszra
iktatják be – noha ez évezredes vallási
tradíció a Húsvét elôtti Nagyböjt végett.
Semmiképpen nem árt. Utána jöhetnek a
friss zöldek, amiket télen hiányoltunk az
étrendbôl – vagy ízetlen, agyon tápoldatozott primôrrel pótoltunk. A vizsgák, felvételik, beiratkozások ideje is a tavasz.
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A tavaszt a nyár már észrevétlenebbül
követi. A megkezdôdött felfrissülés a
maximumra, a ruha vastagsága és rétegszáma a minimumra került! Az iskolai vakáció, a munkahelyi szabadság, a fürdôzések
– és fertôzések! – a fagyi és lángosevés
idôszaka. A munkahelyeken mindenkinek
„mehetnékje” van. Még akkor is, ha a
virágzó parlagfû miatt elôjön sok ember
szénanáthája a téli pihenôbôl, vagy
agyoncsípik a szúnyogok, de mindenképpen a szabadba, növény és víz mellé
vágyik. …
Azután jön az ôsz. Aki szüretre van
meghívva lelkesedéssel, aki a tanszereit
veszi elô, az kevésbé lelkesen fogadja a
hírt. Még egy darabig élvezzük a nyár
ajándékait, azután visszaszürkülünk, berozsdásodunk. Tapossuk – vagy összeszedjük – a sárba hullt leveleket, esernyônkkel búsan kullogunk a temetôbe…, de hogy ne legyen ilyen szomorú ez
az egész, gyermekünket elvisszük – idén
utoljára – az állatkertbe. Esetleg moziba
vagy színházba.
Ám hamarosan megint valamire készülünk. Igen, már a Mikulást várjuk. Nemcsak mi, gyerekek, szülôk, hanem az
üzletek, kivilágított városi utcák és a
média-hálózatok is. Észrevesszük, hogy
már megint itt a tél, hideggel, hóval, jéggel
– lábtörésbe fajult elcsúszással –, nehéz
nagykabáttal és gyûlölt sapkával, de várvavárt karácsonyfával és Jézuskával. Az
Ádvent szent várakozásával, és a boltokban kapható hihetetlenül gazdag kínálattal. Elôkerül az ünnepi terítô, a Zsolnaikészlet, újra orrunkban a sülthal és bejgli
illata, mely fantasztikus párja a fenyôillatnak.
Még lelkesen búcsúztatjuk az Óévet és
a telet – farsangi szezon következik:
házibulikkal, Operabállal, pezsgôvel és
fánkkal… s szomorúan vonulunk vissza
otthonunkba a hétköznapok megszokott
kerékvágásába. Az esték és reggelek
sötétek, az irodaházak komorak, barátságtalanok, a kinti hideg benti ridegségbe fordult. Az utcán álló autó motorja is hideg,
nem indul.
És micsoda újdonság! Lám, az aluljáróban már árulják a hóvirágot és az
ibolyát!”
Az évszakok mókuskerék-forgatagában
annak idején alig írtam a koloritokról
(hangulatok uralták inkább a témát), ezért

most néhány jeles januári napot társítanék a színekkel:
1. Újév elsô napja: Szilveszter folytatásaként szinte minden szín felsorakozik az ünnepi forgatagban, ugyanakkor ez a nap Szûz Mária napja is.
Mária színe a kék, ezért – ismert jelentésein kívül – a földi szenvedélyeket
szimbolizáló vörös szín ellenpólusaként
értelmezik.
6. Vízkereszt, a Háromkirályok látogatásának a napja. A ravennai Santa
Appolinare Nuovo bazilika mozaikján
királyi aranyban csillogó, vörös fejfedôs,
arany szegélyû zöld, barna és fehér
köpenyes napkeleti bölcsekként láthatjuk, aranyat, mirhát és tömjént nyújtva Jézusnak.
13. Veronika: a keresztre feszített Jézusnak egy fehér kendôt nyújtó asszony
képe jelenik meg elôttünk, kinek
kendôjén megjelenik Jézus képmása.
17. Antal (Páduai Szent Antal) napja, a
ferences rend barna ruhájában a vezeklés, egyszerûség, alázat szimbólumaként
ismerhetjük.
18. Piroska név egyértelmûen egy szín is,
melyhez népszokások is kialakultak: pl.
az a lány, aki e napon piros kendôt köt
a nyakába, még abban az évben férjhez
megy!
20. Fábián, Sebestyén névnapja világoszöld, tavaszébresztô nap, hiszen
ekkor indul meg a fákban a nedvkeringés!
21. Ágnes jelentése szûzies, tiszta, szemérmes, tehát fehér.
22. Vince a bor védôszentje. Napján
(melyrôl azt mondják: „ha megcsordul
Vince, tele lesz a pince!”) emlékezzünk
a muskotályos illatú Királyleányka és az
édes Hárslevelû gyönyörû sárga színére
vagy az Egri bikavér mély vörösére (és
természetesen az általam fel nem sorolt
többi kiváló magyar és nem magyar
borra!)
Koccintsanak
egészségükre!

az

Újévre,

kedves

P. Fogarasi Dianna
enteriôrtervezô
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Gondolatok az iskolába
lépés elôtt
A nagycsoportban évrôl évre felmerülô
kérdés, alkalmas-e a kisgyermek, hogy egy
év múlva iskolába lépjen. Az óvónôk, segítô szakemberek értô szemmel figyelik a
kis apróságokat, igyekeznek a szülôkkel
közösen minél jobban felkészíteni ôket, az
iskolakezdésre, ahol lehetôség szerint kudarcoktól mentesen, sikeresen helytállnak.
Az iskolára – tágabb értelemben, az életre – történô felkészítés azonban sokkal
elôbb kezdôdik. Fogantatásról a születésig
is sokféle hatás éri a magzatot, amely meghatározza további sorsát. Ezeket csak részben lehet befolyásolni.
A születés körülményei, esetleges komplikációk is befolyásolják a baba további
sorsát.
A szülô felelôssége nagyon meghatározó a gyermek fejlôdése szempontjából.
Megváltozott körülményeink között nagyfokú tudatosságra van szükség.
Ehhez próbálok segítséget nyújtani
ezekkel a gondolatébresztô sorokkal.
Az utóbbi idôben egyre gyakoribb, hogy
nem 6 évesen kerülnek iskolába, hanem 7,
esetleg 7,5 évesen. Én a megelôzést tartom fontosabbnak és nem a késleltetett iskolakezdést. Tapasztalataim szerint ez
csak ritkán jelent megoldást. Általános iskolában dolgozom, logopédus/fejlesztô
pedagógus vagyok. Minden tanév elején a
munkámat az elsô osztályosok vizsgálatával kezdem. Tapasztalataim nem egyediek,
megegyeznek az országosan észlelt problémákkal. Megemlítem a leggyakoribb hiányosságokat, amelyek a tanulási nehézség
alapját képezik: a testtudat – téri tájékozódás éretlensége, a szabálytudat hiányosságai, a beszédre való figyelem, a nyelvi kifejezôkészség „szegényessége”, a beszédhangok sorozatának pontos észlelése, a
hasonló beszédhangok jó megkülönböztetése.
Ha figyelmesen olvassuk a fent említetteket, akkor láthatjuk, hogy olyan területeken mutatkoznak gondok, amelyeknek jó
mûködése elengededhetetlenül fontos
feltétele az iskolai tanulásnak. Nézzük sorban! Alapvetôen fontosank tartom, hogy
képesek legyenek a szabályokhoz alkalmazkodni. Megjegyzem, nem értek egyet
azokkal a vélekedésekkel, hogy az óvodai
kötelezô foglalkozások megszûnése az oka
a szabálytudat hiányának. Sokkal inkább
meggyôzôdésem, hogy az élet minden területén szabályok határozzák meg a viselkedésünket, melyeknek a betartására kell
szoktatni a gyerekeket is. Sokszor tapasztalom, hogy a szülôk próbálják megma-

gyarázni gyermeküknek, hogy mit miért
úgy kell tenni, ahogy kérik tôle. Nagyon
gyakran ezek a magyarázatok a kicsi
számára érthetetlenek és feleslegesek.
Más esetben pedig elmondják, hogy mit
kellene tennie, de hiányzik az egymásra
figyelés, az utasítás többször elhangzik
anélkül, hogy a gyermek reagálna rá. Mit
tanítunk meg ezzel? Hogy minden utasítást többször elismételnek és nem is kell
megfelelni az elvárásnak. Fontos követelmény a kommunikációban, hogy egymásra nézzenek és a felnôtt gyôzödjön meg
arról, hogy csemetéje megértette-e a kérést. A szabálytudat kialakításával kapcsolatban egyszerû dolgokra gondolok, pl.
napirend, mely keretbe foglalja a gyermek
és a család életét, ezen belül az egyes tevékenységekhez is szabályok társulnak.
Mindezeket a családban tanulja meg. A
szabad mozgás, lehetôleg a friss levegôn,
sokféle megtapasztalás forrása, nagyon
fontos a testtudat, téri orientáció szempontjából.
A nyelvi rendszer fejlôdését a csecsemôkori ringatók, a dajkanyelv, a rövid versikék, mondókák, életkornak megfelelô
mesék, elsôsorban magyar népmesék segítik elô. A mese nem csupán a nyelvi fejlôdést segíti, hatással van a képzelet fejlôdésére, késôbbi olvasástanulásra, ezek
mellett pszichoterápiás hatása is van.
A gyermek fejlôdését folyamatosan
figyelni és minôsíteni kell, és ha azt tapasztalják, hogy az életkora alapján elvárt
mutatókhoz viszonyítva elmaradást mutat,
szakemberhez kell fordulni. Az idôben
nyújtott segítség nehezen pótolható vagy
pótolhatatlan lemaradást okozhat. Folytatjuk!
Dr. Kálmán József Mátyásné
Gyógypedagógus, logopédus, fejlesztô
pedagógus

Tormaréti buszjárat
Ismét felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a Tahi Tormaréten lakó iskolásaink könnyebb közlekedése érdekében a
Dunabogdányból 7.20 órakor induló szentendrei járat betér Tótfaluba.
Délután a Szentendrérôl 13.45 órakor
Visegrádra közlekedô járat 14.13 órakor
szintén Tótfalu érintésével folytatja útját,
hogy átszállás nélkül közlekedhessenek tanulóink.
Gillich Péterné
igazgató

Akikre büszkék
vagyunk!

Rácz Gábor Judo és Kungfu mester tanítványai ismét jól szerepeltek és az eredmények magukért beszélnek.
Judo verseny, Tokodaltáró
2007. november 24.
Résztvevôk:
Komjáti Péter – aranyérem,
Rácz Ákos – 5. helyezett,
Apáti Ogúz – bronzérem,
Szilágyi Balázs Botond – bronzérem.
2007. december 8-án rendezett
Nemzetközi Mikuláskupán,
(Tokodaltár) 240 versenyzôbôl
Komjáti Péter ezüstérmet,
Rácz Ákos és Apáti Ogúz 4. helyezést
ért el.
Gratulálunk nekik és további sok sikert
kívánunk!
Mengyi Gábor

Könyvadomány
A Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú
Egyesület az adventi idôszakban ismét adománygyûjtést kezdett a délvidéki (Horvátország) magyar közösségek, iskolák számára. Az elmúlt évekhez hasonlóan az egyesület tagjai házi készítésû süteményeket készítettek és árusítottak az adventi vásárokban. Ezidáig 12 500 forint gyûlt össze,
melyet könyvek vásárlására fordítunk. Felhívásunkra többen is ajánlottak fel könyveket
a határon túli magyar iskolák számára. Az
adományokat tavasszal juttatjuk el az érintetteknek.
Köszönjük támogatásukat!
Vox Insulae Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület
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Téli kedvezmény
a Leányfalui
Termálfürdôben!

–Depresszió, szorongás, pánik betegek
Psychotherápiás kezelése
–Autogén tréning, relaxáció betanítása

Tahitótfalunak állandó vagy ideiglenes bejelentett lakcímmel bíró lakosai (lakcímkártya
alapján) kedvezményes jegyet vagy bérletet
válthatnak a fürdônkbe. A kedvezmény 2008.
április 30-ig érvényes, és igény esetén 2008
októberében ismételten biztosítható.

–Stroke megelôzés, agyi érbetegségek
kivizsgálása, gondozás
–Parkinson-kór és más központi idegrendszeri eredetû mozgászavarok differenciál diagnózisa, kezelése, gondozás
–Alzheimer-kór, memóriazavarok
megelôzése, kivizsgálás, gondozás
–Epilepszia, eszméletvesztéses rosszullétek, felnôttkori epilepszia diagnosztika,
–Fejfájás, szédülés, arcidegzsába,
a tünetek hátterének kivizsgálása,
kezelés, gondozás
–Krónikus fájdalom szindróma /porckorong betegségek, kezelés, gondozás

Ajánlatunk:

–Lágy lézer kezelés

A Leányfalui Termálfürdô a téli idôszakban
szabad kapacitásokkal rendelkezik, melyek
lehetôséget biztosítanak arra, hogy a környezô
települések lakosai nagyobb számban, kedvezményes áron látogathassanak fürdônkbe.

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

- Felnôtt napi jegy: 1250 Ft helyett 850 Ft
- Nyugdíjasok és gyerekek a lakóhelytôl függetlenül már most is 650 Ft-os áron jöhetnek be.
További kedvezmények:
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- 7 alkalmas bérlet a 6 napijegy áráért (14%
kedvezmény)
- 20 alkalmas bérlet 16 napijegy áráért (20%
kedvezmény)

Fürdônkrôl további információt
a www.leanyfurdo.hu honlapon
olvashatnak
Leányfalu Termálfürdô Kft.
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VASTELEP

„FÉ” KÖNYVELÔ BT.
vállalja bt-k, kft-k,
alapítványok, egyéni vállalkozók
teljeskörû könyvelését,
bevallását, visszamenôleg is.
2022 Tahi, Visegrádi út 68.
Tel/fax: 26/387-079,
06/20/547-1362

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

Cím: 2021 Tahitótfalu,
Tamási Áron utca 1/B.
Telefon/fax:
06-26-585-170,
585-171,
06-20-960-4288

30/9483709

T

Ô

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Épülettervezés,
kivitelezés

Számítógépszerviz

TE

DORCA KFT.

Tahitótfalu, Béke u. 50.
Tel../fax: 26-585-134,
30/900-1975, 20/556-4663
Nyitva: hétfô-péntek
800-1600 óráig

2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.
cserepek, gyári áron kiszállítással

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
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

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…
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Csendes pohárköszöntô
újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.

Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívbôl
ezt kívánom.

Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.

1956 – Kányádi Sándor
Az Újesztendei szép kívánságokhoz csatlakozik: Mengyi Gábor

Újév
Január 1. csak 1691 óta az újesztendô
elsô napja. Ehhez a naphoz sok szokás és
babona fûzôdik. Érdekes a Nyárád-menti
téltemetés, ami a téli napfordulóra utal. A
legények szalmabábot hordanak körül a
faluban – a tél jelképét –, végül a falu
végén elássák a telet vidám nótaszóval,
sok-sok tréfás rigmussal.
A Kolozsvár melletti Apahidán szokásban volt a strénázás. Az uradalmak cselédei és alkalmazottai szerszámaikkal a
kezükben vonultak fel, közben rettentô
lármát csaptak. A kaszákat, kapákat összeverték, a vésôket és kalapácsokat összekoccintották, a kocsisok kezében pattogott az ostor és így ûzte ki-ki a maga
mesterségét.
Somoskában (moldvai csángó helység) a
gyerekek január elsején megrakják jól a
zsebeiket gabona magvakkal (búza, kukorica, zab, árpa) és elindulnak a házakhoz,
miközben bemennek, leszórnak egy keveset ebbôl a gabonából, és a következôt
mondják:
Dicsértássék Jézuskának szent nává.
Mindörökké áldoztassák.
Adjon Istán bô bort, bô búzát, áldást,
szerencsét
S' álémenetelt e zúj ásztándôbá.
Újévkor bizonyos ételeknek nagy jelentôséget tulajdonítanak. Az újévi étkezéshez egész kenyeret tesznek az asztalra,
hogy egész évben legyen kenyér; malacot
vagy disznóhúst esznek, mert az elôre túrja a szerencsét. A bab, borsó, lencse, kukorica és rizs fogyasztása karácsonykor, szilveszterkor és újév napján bôséget, gazdagságot biztosít a következô esztendôre.
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Természetesen az idôjárás jóslás sem
maradhat el az év elsô napján. Hagymakalendárium készül, melybôl az év tizenkét
hónapjának idôjárását jósolják meg. Tizenként gerezd fokhagymába sót tesznek.
Minden gerezd egy hónapnak felel meg.
Amelyik gerezdben reggelre nedves lesz a
só, az a hónap is nedves lesz, sok esô vagy
hó esik majd.
Már a XV. században jellegzetes magyar
szokás volt a papság vízkereszt napi alamizsnagyûjtése. Ezen a napon volt a házszentelés, és ilyenkor írták fel a három
napkeleti király nevének kezdôbetûjét az
ajtóra. A hagyomány szerint nevük Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Tudós papok,
napkeleti bölcsek voltak.
A latin nyelvû országokban ôk hozzák a
karácsonyi ajándékokat.
A vízkereszt vigíliáján megszentelt vizet
a katolikus falvakban háromkirályok vizének nevezték. Az ekkor szentelt vízhez
sokféle hiedelem fûzôdött: meghintették a
ház ajtaja elôtt a földet, hogy a gonosz elkerülje a házat, gyógyítottak vele, s a
kútba is öntöttek ebbôl a vízbôl.
A katolikus népek általában a háromkirályok elnevezést használnak, míg a
magyarok ezt az ünnepet Vízkeresztnek
nevezik, ami a görög Hagiasmos magyarítása. Egy XI. századi egyházi forrásból ismert, hogy a január 6-i vízszentelést Magyarországon görög módra hajtották végre. Ez is arra utal, hogy a honfoglaló magyarság körében a görög szertartású kereszténység már a Kárpát-medencébe
jövetelük elôtt elterjedhetett.
Mengyi Gábor

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.: 14–18ig, 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) 361892 • 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 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszüneti
napokon 9–13-ig, Szentendre, Liget u. 1., tel.: 312-650 •
GYÓGYSZERTÁR – Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060,
nyitva: hétfô–pént.: 8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 13–16, kedd,
csüt. 7.30–11, páratlan hét péntek 8–11; adminisztrációs
rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt. 11–12, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 •
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 •
MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.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), 503374 (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.: 387123, 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.: 387040, 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.: 385807• 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
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385873, 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
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri 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.

