
A szeptemberi faluújságban említett gát-
pályázat támogatói szerzôdésének aláírá-
sára 2009. október 30-án ünnepélyes kere-
tek között került sor a Környezetvédelmi
és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igaz-
gatóságának Váci úti épületében. E naptól
megindulhat a 20 hónapos elôkészítô
munka, amely támogatására több, mint 30
millió forintot kaptunk. Ez alatt készül el a
második fordulón való induláshoz szük-
séges dokumentációs anyag, amelynek

sikeres elbírálása esetén Tahitótfalu több,
mint 600 millió forintos támogatást nyer a
szigeti hídfônél létesítendô védôgát ki-
építésére. Falunk lakosságától az árvízi
idôszakokban az ideiglenes védvonalak
kialakítása minden alkalommal megfeszí-
tett munkát követel, és sok millió forintos
anyagi terhet jelent a költségvetésünkbôl.
A gátrendszer kiépítése a hídfô szigeti be-
járójának oldalán, közel 1 km-es szakaszon
ezt a problémát oldja meg.

Faluház rendszeres programjai

Hétfônként 17. ó: Ôszirózsa Nyugdíjas
Klub összejövetele.
Érd.: Katonáné Nyírô Ágnes,
0620/2251773
Keddenként 16. ó: MAGHÁZ – népi
gyermekjátszó, logopédus és fejlesztô
pedagógus vezetésével.

Részvétel ingyenes.
Érd.: Kleszky Katalin, 06/20/986-6889
Keddenként 18. ó: Bibliai beszélgetések
Érd.: Néchlich Edit, 06/30/565-4660
Kedd, szerda, szombat 9. ó: Jóga tan-
folyam. Érd.: Liptainé Székhelyi
Fruzsina, 06/20/296-6000
Szerdánként 18. ó: DOBSZERDA – kézi-
dob tanulás. Részvétel ingyenes.
Érd.: Béres Attila, 06/30/944-4002

Folytatás a 6. oldalon
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Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Ha már az Isten kertet... 4.

Egy konferencia 

margójára 5.

Verebes József bíró vékája 7.

Tahitótfalu novemberi

programjai

Önkormányzatunk aláírta a gát-

pályázat támogatói szerzôdését

Kedves olvasóink! Az önkormányzati
híreket következô, decemberi lapszá-
munkban olvashatják.

Önkormányzati hírekAz esemény résztvevôi balról jobbra: Gaál Sándorné, ifj. Nagyházú Miklós, Csörgô Mihály, Huba
Bence – a KvVM Fejlesztési Igazgatósága igazgatója, Dr. Sajtos Sándor, Chambrené Rainer Gabriella

Értesítjük tisztelt lakosainkat, hogy idén
névreszóló értesítést a tüdôszûrésre nem
küldünk, a kiértesítés szórólappal történik,
melyet minden ingatlanhoz eljuttatunk.

A tüdôszûrésen való megjelenés minden
30 év feletti lakos számára kötelezô!

Kérjük, TAJ kártyáját mindenki feltétlenül
hozza magával.

A szûrés helye:  
Népház, Tahitótfalu Bajcsy-Zs. út 2. 
Idôpontja: 2009. november 03-tól (keddtôl)

november 12-ig (csütörtökig)
Kedden, csütörtökön és pénteken délelôtt
8 órától 14 óráig.
Hétfôn és szerdán délután 12 órától 18
óráig.

Tahitótfalu Önkormányzata

Tüdôszûrés
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Anyakönyvi hírek

2009. évben eddig született 24 fiú, 30
leány, összesen 48 gyermek
Megszülettem!
2009. október 14-én, nevem: Zabó Olivér
2009. október 09-én, nevünk: 

Gereben Lili és Gereben Lara
2009. október 10-én, nevem: Faragó Boglárka
2009. október 16-án, nevem: Csanta Emese
2009. október 26-án, nevem: 

Sebestyén Valentin

Házasságot kötött 18 pár.

Az elmúlt idôszak halottai:

Nagyházú Lászlóné, 76 éves, Dózsa Gy. út 16.
Molnár Istvánné, 76 éves, Bercsényi út 2.
Ádám János, 67 éves, Vöröskô út 37.

Községünk Képviselô-testülete közmeg-
hallgatást tart 2009. november 26-án,
csütörtökön 18.00 órakor a Népházban
(Bajcsy-Zs. út 2.)

Napirend:
1. Tahitótfalu Község Önkormányzata 2010.

évi költségvetési koncepciója
2. Egyebek

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Önkormányzat

Képviselô-testületi

közmeghallgatás

Néhány tahitótfalui vállalkozó azzal a ké-
réssel fordult szerkesztôségünkhöz, hogy a
következô lapszámban tegyünk közzé hely-
reigazítást az alábbi okok miatt:

A vállalkozók véleménye szerint a Tahitót-
falui Községi Tájékoztatóban Dr. Sajtos Sán-
dor polgármester úr „Újabb vásárlási
lehetôség Tahitótfaluban” címû cikkében
valótlanul állította, illetve valós tényt hamis
színben tüntetett fel azzal a közléssel, hogy
„a tervezett üzletház közvetlen környékén a
Honvéd utcától a Postáig a vállalkozásokat
terhelô adókból – melyek összesen évente
nem érik el a 1,5 M Ft-ot – idén jelenleg még
1 M Ft nem is folyt be a község kasszájába”.
Ezzel azt a látszatot keltette, hogy az ezen a
területen mûködô vállalkozók az ôket ter-
helô, ez évi helyi iparûzési adót nem fizették
meg. A helyreigazításban az egyéni vál-
lakozók nevük feltüntetését, míg a társas vál-
lalkozók cégnevük közzétételét is kérték,
jogi képviselôjük útján. Kérték továbbá
annak kifejezett közzétételét is, hogy nekik
személy szerint nincs helyi adótartozásuk. A
szerkesztôség azt a véleményt alakította ki,
hogy a helyreigazításnak ilyen konkrét mó-
don eleget tenni nem tud, miután egyrészt a

helyi adók vonatkozásában nincs betekintési
joga, másrészt a név (vállalkozás) szerinti
közzététel mások személyhez fûzôdô jogait
sértené, és végeláthatatlan folyamatot indí-
tana el.

Szerkesztô bizottság

Tisztelt Vállalkozók, Lakosok!
A magam részérôl mindazoktól elnézést

kérek, akik eleget tettek adófizetési kötele-
zettségüknek, és ezáltal rájuk nézve esetleg
sértô lett volna a fentebb említett cikk ide
vonatkozó részlete. Ennek ellenére fenntar-
tom azon állításomat, mely szerint a hivatko-
zott területen a több, mint 20 vállalkozó kö-
zül néhányan a hivatkozott cikkben szereplô
adóhátralékkal rendelkeznek mind a mai
napig. A helyi adóról, és az adózás rendjérôl
szóló jogszabályok nem teszik lehetôvé,
hogy a közszolgálati hírcsatornákon (újság,
rádió, televízió) keresztül név szerint közzé
tegyük a hátralékosokat, illetve a kért mó-
don közzé tegyük azt, hogy kik azok, akik
eleget tettek adófizetési kötelezettségüknek.

Tisztelettel: 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

A Tahitótfalu Községi Tájékoztató

Szerkesztôségének közleménye

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jövô évi ki-
tüntetések kezdeményezését 2009. decem-
ber 31-ig kell megtenni.

A kitüntetô címekrôl szóló rendeletünk
megalkotásának célja az volt, hogy a helyi
közösség szolgálatában kiemelkedô érdeme-
ket szerzett személyeket, közösségeket mél-
tó elismerésben részesíthesse.

Tahitótfalu Község Díszpolgára cím ado-
mányozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedôen
jelentôs munkájával vagy egész életmûvével
Tahitótfalun belül, vagy pedig országosan
vagy nemzetközi viszonylatban olyan álta-
lános elismerést szerzett, mely hozzájárul a
község jó hírnevének öregbítéséhez, továb-
bá példamutató emberi magatartása miatt
egyébként köztiszteletben áll. A díszpolgári
cím évenként egy személynek adományoz-
ható, további egy személy posztumusz kitün-
tetésben részesülhet évente.

Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés ado-
mányozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, vagy állampolgárok közös-
ségének, aki vagy akik a település gazdasági,
kulturális, oktatási, mûvészeti, tudományos,
köztbiztonsági, sport, egészségügyi és szo-

ciális területein – az adományozást megelô-
zô idôszakban – kifejtett kiemelkedô tevé-
kenységgel, átlagon felüli teljesítménnyel
hozzájárult(ak) a falu tekintélyének emelésé-
hez, fejlôdéséhez. A Tahitótfaluért Emlék-
érem kitüntetés évente két díjazott személy-
nek vagy közösségnek adományozható. 

A kitüntetô címek adományozását kezde-
ményezheti a polgármester, települési kép-
viselô, a képviselô-testület bizottsága, vagy a
településen mûködô társadalmi szervezet,
egyház, érdekképviseleti szerv. Ha magán-
személy szeretne javaslatot tenni, kérjük ke-
ressen fel az elôbb említett személyek,
illetve szervezetek közül valakit, hogy támo-
gassák elképzelését.

A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az
ajánlott személy vagy közösség pontos
adatait (név, cím) valamint az adományozás
alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás
részletes ismertetését és méltatását.

A Képviselô-testület az elismerés odaíté-
lésérôl minôsített többséggel dönt. A díjak
átadása a 2010. március 15-i ünnepség
keretében történik.

A rendelet teljes szövege megismerhetô a
Polgármesteri Hivatalban.        Vaczó Zoltán

Tahitótfalu Község Díszpolgára

Tahitótfaluért Emlékérem

Kedves Nézôink! Hosszú kényszerszünet
után várhatóan december elsô hetétôl ismét
látható lesz a térségi televízió mûsora. 

Korábbi tájékoztatásunkban jeleztük, hogy a
jelenlegi kábeles mûsorelosztó mûszaki hibára
hivatkozva nem továbbítja adásainkat. Sajnála-
tos módon a hibát a mai napig nem sikerült ki-
küszöbölnie. Az elmúlt hónapokban azonban a
Magyar Telekom vette meg a hálózatot. Az új
mûsorelosztóval felvettük a kapcsolatot a térsé-
gi televízió mûsorának továbbítása ügyében.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy ajánlatun-
kat az új mûsorelosztó befogadta, jelenleg a
szerzôdés pontosítása és a mûszaki egyeztetés
folyik. Jó esély van arra, hogy december elsô he-
tére befejezôdnek az egyeztetések és a techni-
kai kivitelezés, így Danubia Televízió néven újra
fogható lesz a térségi televízió a kábelhálózaton. 

Az elmúlt hónapokban indult el honlapunk
is, melyen a fontosabb hírek, események már
megtalálhatók, de az oldal még fejlesztés alatt
van. Címe: www.danubia-televizio.hu

A mielôbbi viszontlátásra!
Balázs Csilla ügyvezetô-fôszerkesztô

Danubia Televízió

Újra látható lesz

a helyi televízió
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Nem most terveztem ezt a beszámolót

megírni, de a településen nagyon sokan

megállítanak, hogy ez a sok látványos

fejlesztés, ami ebben az évben történt, az

nagyon szép, de aggódnak, hogy nem

adósodott-e el a falu ennyi új beruházás

miatt. Honnan volt erre pénz?

2009. februárjában 120 millió forintos tar-
talékkal vettem át a polgármesteri feladat-
köröket. Ekkor a település meglévô tôketar-
taléka értékpapírban volt elhelyezve, amely
2008-ban összesen csak mintegy 270 000
forint kamatbevétellel gyarapodott.

Ezt a tôkét a gazdasági válság várható hatá-
sainak kiküszöbölése érdekében tartós letét-
be helyeztük, amely azóta 10 millió forint
plusz hozamot eredményezett Tahitótfalu-
nak.

Ezeknek a számoknak az ismeretében fo-
gadtuk el a 2009. évre vonatkozó beruházá-
sokat, amelyeknek nem az volt a célja, hogy
a 120 milliós tôketartalékokat feléljük, ha-
nem hogy a korábban pályázati úton elnyert
kedvezményes településfejlesztési hitelt
használjuk fel, miután a számított kamatter-
hek lényegesen kisebbek, mint az alaptôke
hozadéka.

Ez tehát azt jelenti, hogy a meglévô tar-
talékaink hozama fedezi a felvett hitel után
fizetendô tôketörlesztést, és annak kamatait. 

Nagyon egyszerûen fogalmazva, ezek a
fejlesztések nem kerültek plusz pénzbe a
falunak.

A kedvezményes hitelkeret összege 270
millió Ft volt, amelybôl a testület 223 millió
forint felhasználását fogadta el.

Ez az összeg többek között magába fog-
lalta a környezetvédelemmel kapcsolatos be-
ruházásokat, mint például a felszíni csapa-
dékvíz elvezetését, amelyre közel 15,4 millió
forintot fordítottunk.

Az általunk általános beruházási céloknak
nevezett fejlesztésekre 145 millió forintot
fordítottunk, míg a közoktatási célú beru-
házásokra 61,7 millió forint költöttünk.

Nézzük meg, hogy pontosan melyek ezek
a beruházások, mennyi pénzt terveztünk rá-
juk, és a valóságban mennyit kellett ezekre
költenünk.

Elôször a közterületet érintô beruházások: 
- kátyúzás az egész település területén, 
- járdafelújítás a Béke utcában, 
- parkoló felújítás a Laki cukrászda elôtt, 
- a Nefelejcs utca kiépítése a hozzá tartozó

felszíni csapadékvíz elvezetésével, 
- gyûjtô utak felújítása az Ódry Árpád, a

Mátyás Király, a Honvéd, és a Sionhegyi
utcákban, 

- két buszöböl kiépítése.

Ezeknek a beruházásoknak a szerzôdés
szerinti vállalkozási díja, összesen bruttó
100 849 958 Ft volt. A kivitelezônek
98 428 509 forintot fizettünk ki. A külön-
bözetet az önkormányzat jóteljesítési garan-
ciaként visszatartotta. Fontos megjegyezni,
hogy ezeknél a beruházásoknál semmilyen
pótmunkát nem fogadtunk be, és nem szá-
moltunk el.

Ide tartozik még egy jó hír. Aláírásra ke-
rült az a megállapodás, amely azt tartalmaz-
za, hogy mintegy bruttó 72 millió forintos
értékben Tahitótfaluban számos közlekedés-
biztonsági beruházás kerül megépítésre
2010-ben. Ezeknek a fejlesztéseknek a meg-
valósulásához az önkormányzat 15%-os
önrészt vállalt, amely mintegy 11 millió
forintot jelent. Azonban ez az összeg nem
terheli a következô évi költségvetésünket,
mert a minisztérium jóváhagyta és elfogadta,
hogy az önkormányzat által megépített
autóbuszöböl tárgyi önrészként kerül
beszámításra, kiváltva ezzel a készpénzes
hozzájárulást.

Terheli azonban mégis pluszköltség a
lakossági befizetésekbôl származó forrá-
sunkat, mert a Nefelejcs utca kivitelezésével
kapcsolatban egy egyéni kezdeményezésû
bejelentés alapján a Nemzeti Közlekedési

Hatóság vizsgálatot rendelt el annak tisztázá-
sára, hogy az önkormányzat, és az általa
megbízott kivitelezô, milyen szakmai jogala-
pon tért el a kivitelezési tervben foglalt tar-
talmi követelményektôl. Emiatt, önkor-
mányzatunkat kiegészítô tervek elkészít-
tetésére kötelezték, melyek elfogadása
esetén válik csak lehetségessé a megépített
út fennmaradási engedélyének megszerzése.
Amennyiben ez a kiegészítô anyag nem
kerül elfogadásra, a hatóság az „út megszün-
tetését rendeli el”. A tervet a felszíni
csapadékvíz elvezetésénél módosítottuk. A
tervdokumentáció nyílt, burkolt árkokat
feltételezett, de ez a terület adottsága miatt
mûszakilag nehezebben kivitelezhetô lett
volna, és lényegesen megemelte volna a
költségeket. Minden ingatlannál minimum
egy, sok helyen két átereszt is építeni kellett
volna. Az elkészült módon azonban nemcsak
olcsóbb, de tágasabb, szebben kiépíthetô
közterület maradt az ingatlanok elôtt, mivel
kevesebb épített akadály keletkezett. 

Hasonló fontossággal szerepelt az önkor-
mányzati beruházások sorában az iskolánk, a
szigeti óvodánk és tornatermünk felújítása.
Elmondhatjuk, hogy ezek nettó értéke
51 933 000 forint. Leszámlázásra 54 093 000
forint került, amelybôl a mûszakilag indo-
kolt, igazolt pótmunka értéke 2,1 millió fo-
rint. A számlázott összegbôl mintegy 10%-ot
visszatartottunk jóteljesítési garanciaként
5 410 000 forint értékben. A kötbérként fel-
számolt összeg (2009. 09. 07. mûszaki átvé-
telt számítva) 2 060 000 forint.

A lényeg, hogy a befogadott, elszámolt
pótmunkák számított értéke összevetve a
kötbér értékével, csupán 500 000 forintos
többlet kiadást eredményezett, amely régi
épületek felújításánál több mint kedvezô.

Az intézményi beruházások körébe tar-
tozik még egy fejlesztés, amelyet pályázat
útján nyertünk el. Megpályáztunk és meg-
nyertünk az Almásy utcai óvoda nyílászárói-
nak cseréjére 8,9 millió forintot. A kedvezô
közbeszerzési eljárásnak köszönhetôen, a
kivitelezés lezárásakor ebbôl az összegbôl,
mintegy 3,7 millió forint megmaradt, ame-
lynek a 2010-es költségvetési évben történô
felhasználására az Önkormányzati Minisz-
tériumtól engedélyt kértünk.

Nem a hitelkeretünk terhére, hanem a
költségvetésben szereplô elkülönített forrá-
sok igénybevételével a tahitótfalui sport-
pálya öltözôjének hôszigetelését és a tetô
héjazat javítását is megoldottuk.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a
2009. évi költségvetésünkben szerepel a

Polgármesteri tájékoztató

Mibôl volt a pénze Tahitótfalunak, a sok látványos beruházásra?
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községháza felújítása, bôvítése, amely a vál-
lalkozási szerzôdésben foglaltak szerint két
ütemben valósul meg. Az elsô ütem határide-
je 2009. augusztus 31-én lejárt. A kivitelezôt
terhelô hibás alvállalkozói munkák során
jelentôs késedelmet szenvedett az épület
felújításának elsô üteme. Ezért az átadására
csak 2009. október 19-én került sor.
Természetesen a napi 50 000 forintos köt-
bért érvényesítettük, amely alapja a napok-
ban történô teljesítés elszámolásnak. Ter-
veink szerint 2009. 10. 26-án megkezdtük a
hivatal átköltöztetését az új szárnyba, és ezt
követôen a polgármesteri hivatal 80%-a már
a végleges helyén fogja ellátni ügyfélszol-
gálati feladatát, a megújult, kulturált belsô
környezetben.

Végezetül, szeretném megosztani Önök-
kel a gát pályázatunkkal kapcsolatos infor-
mációkat. A 30.868.600. forint elsô fordulós
gát-pályázati Európai Uniós forrásunkat hite-
lesítô támogatási szerzôdés a napokban
került aláírásra (lásd az 1. oldalon).

A Képviselô-testület közbeszerzési eljárás
keretében döntött, hogy mely jelentkezô
céget bízzuk meg a projektmenedzsmenti
feladatok ellátásával. Miután egy több, mint
félmilliárdos projekt megvalósítása a tét, így
kiemelt figyelemmel kell kezelnünk e felada-
tot.

Hamarosan kiírásra kerül e témában 4 köz-
beszerzési eljárás, amely a projekt kommu-

nikációt, hatásvizsgálatot, kiviteli terveket,
és a részletes megvalósíthatósági tanulmányt
hivatott kezelni.

Az önkormányzat számára nagy kihívást
jelent e feladatrendszer szakmai irányítása,
miután mindenki számára ismert, hogy a pol-
gármesteri hivatal már évtizedek óta kényte-
len a munkáját minimális létszám mellett
végezni.

Mint az elôzô számban megígértem, rövi-
den szeretnék beszámolni a Tahi hídfônél
megvalósítandó üzletközpont, a Schell
Üzletház aktuális helyzetérôl.

A beruházás tervdokumentációi benyújtás-
ra kerültek az illetékes hatósághoz, mellyel
kapcsolatban több pontban fellebbezések

érkeztek, így a hatósági eljárások elhúzódása
várható.

Összefoglalva, még egyszer szeretném
hangsúlyozni, hogy a 2009. évi költségvetés
elfogadása óta, az elôzô önkormányzat által
felhalmozott 120 millió forintos tartalék
összeg kamataiból nem csak a fejlesztésekre
felvett 223 millió forint törlesztését tudjuk
megoldani, de még év végéig várhatóan to-
vábbi 30 millió forinttal gyarapodik az Ön-
kormányzat tartalékvagyona. Így a követke-
zô évet egy határozott, fegyelmezett gazdál-
kodással, már 150 millió forintos tartalék-
alappal tudjuk kezdeni.

Dr. Sajtos Sándor

polgármester

A hitelkeret felhasználása Terv (Ft) Felhasznált (Ft)
Környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások: 
(felszíni csapadékvíz elvezetése Tormaréten) 22 500 000 15 405 810
Általános beruházási célok 
(Béke utca, parkoló felújítás a Laki cukrászda elôtt,  
Nefelejcs utca kiépítése, gyûjtô utak felújítása az 
Ódry Árpád, a Mátyás Király, a Honvéd, és 
a Sionhegyi utcákban, valamint két buszöböl 
kiépítése, az önkormányzat épületének felújítása) 171 000 000 145 001 904
Közoktatási célú beruházások 
(iskola, a szigeti óvoda és a tornaterem felújítása) 63 000 000 61 681 760
Kulturális infrastruktúra fejlesztésére 13 500 000 nem került 

felhasználásra
Összesen: 270 000 000 222 089 474

A novemberi hónap a maga ôszi teljessé-
gében furcsa mód a termesztési év elejét je-
lenti. A biodinamikus szemléletû kertészek
halottak napja után már nem forgatják a föl-
det, a biokertészek egy része pedig a talajé-
letet féltve csak sekély, talajfelszíni forga-
tást javasol. Legjobb célszerszám ehhez a
mûvelethez az agyarkapa. A talajéletet adó
mikroorganizmusokat én nem féltem: a ta-
vaszi napokon a „szûz” föld robbanásszerû
sokasodásukhoz vezet, az ásástól elszenve-
dett veszteséget szinte szempillantás alatt
pótolja a természet. Az ásás, talajforgatás
elônyeit taglalva meg kell említenünk vi-
szont a fagyok jótékony rögaprózó hatását,
az öntözôvíztôl óhatatlanul lemosódott
tápanyag felszínre hozatalát. Az érett trágya
is jobban érzi magát a föld alatt, kevésbé
oxidálódik, így hosszabb idô alatt bomlik el.
Tanácsom tehát: ássunk, trágyázzunk, mint
ahogyan eleink is tették. 

Már ôsszel készülnünk kell a tavaszra. Az
elôzô év eredményeivel felvértezve elkészí-
thetjük a vetéstervünket, melyhez segítség-
képpen néhány jó tanács:
- Lehetôleg ne tervezzünk ugyanazon hely-

re rokon növényeket. (általában 3-4 év a
visszatérhetôség!)

- A növények tápanyagigényét vegyük
figyelembe.
Szerves trágyát igényelnek: burgonya-
félék, kabakosok, káposztafélék, kukori-
ca, zeller, torma,sóska, spárga
Nem közvetlen szerves trágyázás után
javasoltak: levélzöldségek, gyökérzöldsé-
gek, (kivéve zeller, torma) hagymafélék
Talajjavító növények: bab, borsó

- Elô- és utóvetemények, társnövények,
gyógynövények elhelyezése feltétlen fon-
tos az egészséges kiskert kialakításához.
A zöldségnövényeket a következô cso-

portokba sorolhatjuk rokonságuk és hason-
lóságuk alapján:
- Burgonyafélék: paradicsom, paprika,

burgonya, padlizsán
- Kabakosok: uborka, dinnyefélék, tökfélék 
- Hagymafélék: vöröshagyma, fokhagyma,

póréhagyma
- Gyökérzöldségek: sárgarépa, petrezse-

lyem, zeller, pasztinák, retek, cékla,
torma

- Hüvelyesek: zöldborsó, babfélék
- Levélzöldségek: fejes saláta, sóska, spe-

nót, rebarbara
- Káposztafélék: fejes káposzta, kelkáposz-

ta, karfiol, brokkoli, karalábé, kínai kel,
bimbóskel.

Ha a talajmûvelés, tervezgetés közben
akad egy kis idônk, vethetünk még „tél alá”
zöldborsót (pl. rajnai törpe), petrezselymet.
A spenót, a sóska szintén vethetô még. A
káposztafélék közül a bimbóskelt akár
egész télen kint hagyhatjuk, a fejes káposz-
ta befejesedve a -10-15°C-ot is kibírja, a
kelkáposzta némi takarással a mínusz 20
fokot is elviseli. A karfiol ôszi fajtái a -4–6°C-
tól még nem sérülnek.

Üde tavaszi színfolt a kertünk szélén,
vagy ágyásaink szegélyén kikelô ôszi mák,
melynek vetése is most esedékes, kártevôi a
koraisága miatt nem károsítják.

Nagy örömömre szolgálna, ha jobban
elterjedne az ôszi mák vetése is, mert ezt
nem károsítja a máktokbarkó. Ha jól
elôkészített talajba most elvetjük a mákot,
akkor az még ôsszel kikel, megerôsödik,
áttelel és tavasszal igen gyors növekedés-
nek indul. Mire a kártevôk felébrednek téli
álmukból, az ôszi mák már el is virágzott,
tehát nem tudnak kárt tenni benne.

Célszerû elvetni ilyenkor a petrezselymet
is, mert igen lassan csírázik. Tél elôtt nem is
fog már kikelni, de tavasszal gyors növe-
kedésnek indul. Aki elmaradt volna a spe-
nót és a sóska vetésével, az még most is
földbe teheti a magokat.

2009. Szent András hava                          
Nagy István, kertészmérnök
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Az „Éghajlatvédelmi törvény – válasz a
környezeti, társadalmi és gazdasági vál-
ságra”címû konferencia nyomán.

A Magyar Köztársaság Országgyûlése
2009. június 22-én fogadta el azt a hatá-
rozatot, amellyel célul tûzte ki egy éghaj-
latvédelmi törvény megalkotását.

Az elfogadott Országgyûlési Határozat
hangsúlyozza, hogy a törvény adjon átfogó
választ az éghajlatváltozással összefüggô
ökológiai, társadalmi és gazdasági prob-
lémák okaira, hajtóerôinek kellô haté-
konyságú mérséklésére olyan eszközrend-
szer megvalósításával, amely a fenntartha-
tóság keretei között biztosítja a magyar
társadalom szükségleteinek kielégítését.
Ennek érdekében olyan eszközrendszer
kidolgozását ajánlja, amely ütemezetten
mérsékli a hazai társadalom teljes fosszilis
energiafelhasználását, és ezen keresztül
elvezet az üvegházhatású gázok (ÜHG)
kibocsátásának csökkentéséhez, továbbá
keretet ad a megújuló energiaféleségek
felhasználásának bôvítéséhez.

A növekedésorientált világgazdaság
egyre több energiaforrást fogyaszt, és ez
egyre súlyosbodó környezetromláshoz
vezet. A probléma megoldásának a kulcsa
tehát az emberiség olyan fejlôdése, amely
csak annyi erôforrás felhasználással jár,
amennyit a természetes rendszerek képe-
sek megújítani.

Amikor energiapolitikai kérdésekrôl
beszélünk, akkor az energiaellátás bizton-
ságát tartjuk elsôdlegesnek. Az energia
biztosítása alapvetô kérdés, hiszen ezer
szálon kötôdünk hozzá. Kialakult struk-
túráink mûködtetése, élelmiszereink meg-
termelése, vízellátásunk, a közlekedés és
szállítás, háztartásaink, irodáink,  gyáraink
üzemeltetése elképzelhetetlen nélküle.

Miközben élvezzük az energia által biz-
tosított jól berendezett életünket, az utób-
bi idôben felmerült néhány kényelmetlen
kérdés, amit nem lehet válasz nélkül hagy-
ni. Az egyik probléma, hogy belátható
közelségbe került a fosszilis erôforrások
elapadása, a másik, hogy már olyan sokat
égettünk el ezekbôl, hogy az égéstermé-
kek megváltoztatták a légkör összetételét,
és éghajlatváltozáshoz vezettek.

Az emberiség talán kollektíve úgy véle-
kedik, hogy mire elfogynak a fosszilis
energiahordozók, addigra megtaláljuk a
korlátlanul rendelkezésre álló, környezeti-
leg tiszta energiát. A „korlátlanul” rendel-
kezésre álló energiát nem is kell keresni,
hiszen itt van a Nap energiája, ami körül-
belül tízezerszer több energiát sugároz egy
év alatt a Föld felszínére, mint amennyit
ennyi idô alatt felhasználunk. Környeze-

tileg tiszta energiát azonban hiába is keres-
nénk, ilyet elvileg nem találhatunk. Ennek
egyszerû oka van: minden energiafelhasz-
nálás anyagfelhasználást is feltételez. En-
nek értelmében teljesen nyilvánvaló, hogy
az ember csak környezetének eltartó-, és
tûrôképességének megfelelô mennyiségû
erôforrást vehet igénybe. Mivel ezt a szin-
tet jócskán meghaladtuk, ezért nincs más
választásunk, mint az erôforrások fel-
használásának mérséklése.

Ugyan mindenki jól tudja már, hogy
nem lehetne tovább növelni az ÜHG kibo-
csátást, globális szinten csak fokozódik a
környezetre háruló teher. Talán fölösleges
számolgatni, hogy mennyi fosszilis készlet
van még a föld mélyén, mert akár mennyi
is van, abból már nem volna szabad se-
mennyit sem elégetni az éghajlatváltozás
fenyegetése miatt.

A helyzet azonban nem így áll. Az embe-
riség energiafogyasztása tovább növek-
szik. A világ energiafelhasználása évente
2,4%-al nô, és a század közepére azt
jósolják, hogy megduplázódik. Az olaj-
kitermelés elsô 125 éve alatt termeltünk ki
1000 milliárd (1 billió!) hordó kôolajat, és
ennyi igény mutatkozik a következô 30
évben is. A világ napi kôolajfogyasztása
80-85 millió hordó körül ingadozik, de a
növekvô igények alapján 2030-ra 120 mil-
lió hordó kitermelésére lehet számítani.
Ezt a jóslást a Kínában eladott gépkocsik
száma alapozza meg, ahol jelenleg évente
több, mint 4 millió autót adnak el, de az
igények növekedése miatt a következô 20
évre 400 millió gépkocsi eladása várható.

A világ energiafelhasználásának a 34%-át
az olaj, 21%-át a gáz, 24%-át a szén, 7%-át a
nukleáris, 14%-át pedig a megújuló erôfor-
rások adták 2007-ben. Ha a jelenlegi tech-
nikai ismereteink mellett kívánnánk a
fosszilis tüzelôanyagokat helyettesíteni,
akkor napi egy gigawatt (1000 MW)
megújuló kapacitást kellene átadni ahhoz,
hogy 2050-re a fele fosszilis energiaforrást
helyettesítsük. Így tehát látható, hogy ki-
zárólag csak kisebb energiafelhasználás
esetében van esélyünk a fosszilis ener-
giaforrások helyettesítésére. A csökkentés
megvalósulhat takarékosság, energiahaté-
konyság-növelés és az erôforrás-helyettesí-
tés kombinációjával.

Elengedhetetlen az ÜHG kibocsátás
csökkentése, de azt is látnunk kell, hogy
ez a csökkentés csak hosszú távon hozhat
pozitív hatásokat. Ha ma megtennénk az
elvárt lépéseket, és helyre állítanánk az
ipari forradalom elôtti terhelési szintet,
akkor is várhatnánk legalább 100 évet,
amíg a légkör összetétele normalizálódik.

Mit is tehetünk mi egyszerû emberek a

saját környezetünkben az ismertetett ká-
ros folyamatok visszafordítása érdekében?
Nagyon is sokat, hiszen az energia 40%-a
az otthonainkban kerül felhasználásra. Így
a lakások szigetelése, az energiatakarékos
világítótestek, a fûtéskorszerûsítés és a
megújuló energiaforrások használata, va-
lamint az energiákkal való takarékosság
globális szinten óriási eredményeket
hozhat.

Ma már nem lehet úgy gondolkodni,
hogy annyi energiát használunk, amennyit
akarunk, hiszen kifizetjük. Ehelyett azt
kell szem elôtt tartanunk, hogy a jelen
energiafelhasználásunkkal és környezet-
szennyezésünkkel mennyi életteret ha-
gyunk unokáink számára.

Végül álljon itt M. Gandhi egyszerû, de
csodálatosan bölcs gondolata:

„A Föld képes kielégíteni mindenki
szükségletét, de nem képes kielégíteni
mindenki kapzsiságát.”

Nagyházu Miklós

Környezetvédelmi biz. elnök

Egy konferencia margójára

Csapataink a dobogó 2. fokán

Jól szerepelnek csapataink a megyei II.
osztályú felnôtt, illetve ifjúsági bajnokság-
ban: a felnôttek 2 ponttal állnak a listave-
zetô Vácduka mögött, az ifik pedig 5 pont-
nyira vannak az 1. helyezett Gödtôl.

Az eddigi eredmények:
(Az elsô a felnôtt, a második az ifjúsági
csapat mérkôzésénel az eredménye)
Leányfalu – Tahitótfalu 0-0 1-5
Tahitótfalu – Szôd 2-1 15-0
Visegrád – Tahitótfalu 3-5 0-7
Tahitótfalu – Szokolya 5-0 8-2
Vácduka  – Tahitótfalu 2-1 0-3
Tahitótfalu – Göd 3-1 3-5
Tartalékos ifi csapatunk nem bírt az addig
szintén 100%-os Göddel.

Nagykovácsi – Tahitótfalu 2-1 1-5
Az utolsó percben jogtalan 11-esbôl gyô-
zött az ellenfél.

Nagymaros – Tahitótfalu 0-2 1-3
Tahitótfalu – Szigetmonostor 2-0 1-1

Hajrá Tahitótfalu!

Turóczi Csaba

Focihírek
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Minden év októberé-
ben Üllôn a Dóra major-

ban nagyszabású egynapos országos évad-
záró fogathajtó- és fôzôversenyt rendez-
nek. Nagy az érdeklôdés a verseny iránt,
így nem volt meglepô, hogy 47 fogatot
neveztek be. Ebbôl 36 kettes, a többi egyes
és négyes fogat volt. Tahitótfalui Lovas
Egyletet 5 kiváló sportember képviselte:
Bodor Ferenc, Bodor Benjámin, Gubacsi
Gergô, Niesz Gábor kettes fogattal, Fábián
Csaba egyletünk titkára egyes fogattal.
Versenyzôink helyzete nem volt irigylésre
méltó, mert a talaj rendkívül nehéz volt
(mély homok) és nem utolsó sorban az
ellenfelek között több sztár hajtó is neve-
zett. Ilyen viszonyok között csak kiváló
lovakkal rendelkezôknek és nyugodt, meg-
fontolt hajtást produkáló versenyzônek
van esélye a gyôzelemre. Elmondhatjuk
hajtóink remekeltek. A kis Bodor Benjámin

felnôtteket megszégyenítô hajtást pro-
dukált elegáns Haflinger fogatával. Fábián
Csaba élete elsô egyes fogat versenyét
kiválóan oldotta meg. Bodor Ferenc és
Gubacsi Gergô egy picit talán indiszponál-
tan kezdtek, de rutinjuknak köszönhetôen
összeszedték magukat, így a középmezôny-
ben végeztek. A nap szenzációját Niesz
Gábor és segédhajtója –  testvére – Ifj.
Niesz Ferenc okozták. Niesz Gábor fantasz-
tikus maratón lovaival és átgondolt rend-
kívül látványos hajtásával szinte lesöpörte
ellenfeleit a pályáról. Ezzel megnyerte a
kettes fogathajtók versenyét. Niesz Gábor-

ról, a tehetséges fogathajtó versenyzôrôl
még sokat fogunk hallani. 

Közben míg a hajtóink egymással ver-
sengtek, egyletünk gasztronómiai felelôsei
a három grácia, Nógrády Ildikó, Niesz
Katalin, és Solymosi Ágnes már a fôzô-
versenyre szánt étket kevergették. Az ô
helyzetük se volt könnyebb, mint a fogat-
hajtóinké, ugyanis az ország 32 településé-
bôl neveztek a versenyre. Mindenki hozta
szûkebb hazája titkos izét és zamatát.

Ugyanúgy, ahogy mi is. Nem csigázom
tovább kedves olvasóink türelmét: a fôzô-
verseny gyôztese Lovas Egyletünk csodá-
latos asszonycsapata lett. Elmondhatjuk
Tahitótfalu Sport történelmében ilyen még
nem volt, hogy két külön kategóriában is
egy egyesület nyerje meg mind a két arany
serleget, vagyis az elsô helyezést. Végszó-
ként nem mondhatok mást, hajrá Tahitót-
falu, Hölgyeim és Uraim: csak így tovább!

Nógrády Gábor 

TLSE

TLSE hírei

Folytatás az 1. oldalról
Csütörtökönként: Faluházi Esték elôadás-
sorozat. Részvétel ingyenes.
érd.: Glück Éva, 0630/5003550
Páratlan héten pénteken 18. ó: EZ AZ A
HÁZ! - diákklub összejövetele

Faluház programjai:

November 5. Kováts Ildikó, kineziológus:
Betegségek lelki háttere – a kineziológus
tanulságos esetei
November 12. Aradi Lajos, újságíró, Pilis-
kutató: A pálosok és a magyar királyok
November 19. Bunyevácz Zsuzsa, író: Az
új világrend tízparancsolata

November 26. Szántai Lajos, mûvészet-
történész: A pártus Jézus
December 3. Virág László Gábor, teoló-
gus, magyarságkutató: Buddha 12 éve

Népház rendszeres programjai

Hétfô 17:00-18:00 Lovári tánctanítás.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30 Egészség-
megôrzô gyógytorna. Érd.: Kákonyiné
Adorján Vera, 06/20/560-4065.
Kedd, csütörtök 15:30-16:15 Néptánc
szakkör iskolásoknak. Részvétel 300 Ft/hó.
Érd.: Szabó Judit, 06/30/338-6806.
Szerda 16:30-18:00 Szabás-varrás tanfo-
lyam. Vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike,

06/26 385-325, ingyenes.
Szerda 17:00-18:00 6-9 éves gyerekeknek
hastánc tanítás, 18:00-19:00 9-14 éves
gyerekeknek hastánc tanítás.
Érd.: Tóth Evelyn, 06/20/929-1325.
Vasárnap 17:00-19:00 Sziget Hangja Öku-
menikus Énekkar próbája. Érd.: Szabó
Judit, 06/30/338-6806.

Népház programjai

November 16. hétfô 17:00-18:00 Lovári
tánctanítás hétfônként. 
„Gyere és táncolj velem cigányul, szíved
attól kicsit felvidámul.”  
1. alkalom ingyenes. Érd.: Tóth Gyöngyi,
0670-527-1382

Tahitótfalu novemberi programjai

„Kisgyermekkoromban az én csóré lábacs-
kámat megcsípte a csihány, s azóta es vaka-
rózik s addig, addig, míg mára felhúztam a
bábukat a lábamra, Mókára és Tréfára, hogy
ne viszkessen annyira, hanem járják el a
székelynép jóízû mesécskéit. S ha nem es
pityókát mesélek, akkor murkot aprítok lapí-
tón, s ha nem es hiszitek el, a cseszle csípjen
meg benneteket!” E szavakkal varázsolta
Csernik Szende, székely mesemondó asszony
Benedek Elek szülôföldjére a közönség apra-
ját-nagyját. S a varázslat maradt, „lelkünket
fölsurulva” mesérôl mesére repdestünk,
együtt játszottunk, kacagtunk a lábaival
bábozó, szoknyájából rétet, sûrû erdôt te-
remtô, ízes beszédû kedves varázslóval.

S ami a gyermekek lelkében a mesékbôl
ott maradt, gyönyörû festmények képében

papírra került Lengyel Rita, grafikusmûvész
segítségével. A nagyobbak különleges tech-
nikákat is megtanulhattak, amik alkotásaikat
még mesésebbé tették. Aki mozgásra, táncra
vágyott, Szabó Judittal vezetésével rophatta
és danolhatott, játszhatott kedvére és min-
dannyiunk örömére.

Igy ünnepeltük a Népmese Napját, szep-
tember 30-át a Községi Könyvtárban. E nap
híres székely mesemondónk, Benedek Elek
születése napja.

Béres Gabriella, mûvelôdésszervezô

Népmese napja a

könyvtárban

Könyvtár (Tahitótfalu,

Béke út 14., tel: 385-716) 

nyitvatartása:

Hétfô: 1400–1800

Kedd: 800–1200

Szerda: 1400–1900

Csütörtök:   800–1200

Péntek:      1400–1800

2009. október 20-án a tahitótfalui iskolai
néptáncosok Visegrádon, az Idôsek Ottho-
nában szerepeltek. A 16 fôs tánccsoport
ôszi népi gyermekjátékokkal örvendeztet-
te meg az otthon lakóit, akik nagy szere-
tettel, valamint egy kis teával és sütemén-
nyel fogadtak minket. Köszönet a gyer-
mekeknek és a szülôknek. 

Szabó Judit csoportvezetô

Néptáncbemutató az

öregek otthonában
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Idôs Fábián János ajánlotta fel a Faluház
számára a vékát.

A Magyar Néprajzi Lexikon az alábbia-
kat írja a vékáról: régi ûrmérték, ill. tároló-
edény. Mint ûrmértéket, fôleg búza, rozs,
árpa mérésére, mint edényt, szemtermé-
nyek tartására használták. Nagysága vidé-
kenként különbözött, általában 25-35 liter
között változott. A vékát a mérô felének,
harmadának vagy negyedének (fertály)
számították; általában 40 iccének, azaz 32
liternek vették. Mint edény fadézsaszerû,
alacsony, vasabroncsú fakád volt, az egyik
donga hosszabban hagyásával, amit fogó-
nak (fülnek) használtak. A véka tetején
átmérôként szintezô vasat alkalmaztak. A
vékában mért terménynek el kellett érnie
a szintezôt. A szintezô fölötti, a szintezôt
borító anyagot lecsapták. Erre a célra szol-
gált a csapófa, ha nem csapták le, akkor a
véka tetézve volt.

A lexikonban három típusát rajzolták
meg a vékának. Az elsô a fentebb leírt
egyik donga hosszabbra hagyásával készül-

tet ábrázolja. A második vasabroncsokkal
ellátott fogó nélküli, úgynevezett kovács-
vékát mutatja. A harmadik rajz a felajánlott
vékához hasonlót ábrázol, amely alul-felül
és középen vasabroncsokkal, a középsô
abroncson egy-egy oldalon füllel ellátott.
A dongákon alul az ûrmérték nagysága, fe-
lül ábra van vésve. Ez a típus a pásztorvéka.

Idôs Fábián Jánostól megtudtuk, hogy
Verebes József (sz.: 1847) a 19. század
végén községünk bírója volt, valamint azt
is elmondta, hogy rokoni kapcsolat révén
a nagyapja örökölte Verebes József hagya-
tékából a mérôedényt.

A község tulajdonába került vékába vé-
sett monogramok igazolják, hogy az egy-
kori tulajdonos Verebes József volt. A véka
alján és az oldalán szív alakú formába VE J
monogram van vésve. A fülek által határolt
másik oldalon a középsô abroncs alatt
nagy számmal és betûvel felírva a véka
ûrmértékét, a 20 l-t vésték be. E felirattal
egyvonalban, de a felsô és középsô ab-
roncs között korona (?) látható, alatta ki-
sebb számokkal 123, majd ez alatt na-
gyobb számokkal 890 van vésve. Ez utób-
bi szám a véka készítésének évszáma
lehet, tehát az ismertetett tárgy 1890-ben
készült. Számos esetben felvésték a mé-
rôedények oldalára készítésüknek idejét.

Idôs Fábián János és családja jó állapot-
ban ôrizte meg a megörökölt tárgyat, fela-
jánlásukat és adatközlésüket köszönjük.

Szônyi Zsuzsanna, Wegroszta Gyula

Verebes József bíró vékája

Az Adventi események keretén belül
tahitótfalui óvodák történetét bemutató
kiállítást tervezünk rendezni.

A kiállításon óvodai csoportképeket,
óvodai ünnepek alkalmával készített, az
óvodák mindennapjait ábrázoló fényképe-
ket gyûjtünk. Várunk fényképeket az óvo-
dák régi és mai épületeirôl. Örülnénk, ha
a kiállításon bemutathatnánk régi óvodai
eszközöket, bútorokat, ezért kérjük, aki
ilyen tárgyakkal rendelkezik, a kiállítás
céljára kölcsönözze azokat. Szeretnénk
fennmaradt régi óvodai dokumentu-
mokkal feleleveníteni a múltat. A kiállítás
szívesen megmutatná az egykori óvodások
óvodában készített rajzait, az óvodai ünne-
pekre (színielôadásokra, farsangra) készí-
tett ruhákat, játékokat. Várjuk az egykori
és mai óvó nénik, dadák, takarítónôk je-
lentkezését, hogy tárgyi, szellemi emlékei-
ket bemutathassuk.

A kiállításra felajánlott tárgyakat az
óvodákban adhatják le, de a személyes
gyûjtést is vállaljuk.

Bízunk abban, hogy segítségükkel emel-
hetjük az adventi ünnepek programját.

Csörginé Kemény Ildikó, vezetô óvónô

Rainer Gabriella, Szônyi Zsuzsanna,

Wegroszta Gyula

Tel: 385-967 vagy 385-831

Felhívás

Temetôben jártam, virágok között.
Meg-megálltam egy-egy díszített sír fölött.
Hányan vannak itt, akik az ÚRBAN haltak meg
És hányan, akik kegyelmét nem ismerték meg?
Hányan csukták le szemüket reménytelenül,
És hányan, akik hittek rendületlenül.
Mindezt csak Isten tudhatja egyedül.
Ugye, te nem állsz ELÉBE készületlenül?
A drága lehetôség neked is adva van,
Hogy állsz Elébe, tudnod kell biztosan!
Ha elragad a halál, nincs már lehetôség,
A lelkedet nyomja minden felelôsség,
Hideg sírhant alatt pihen majd a tested,
De mit történik? Hol lesz a lelked?
Ragadd meg idôben az ÁTSZEGZETT KEZET,
Hiszen Ô téged is a túlsó partra vezet,
Kérd az irgalmát, kulcsold össze kezed,
Istenben nyugodva záruljon le szemed!

Surján Jenôné

Ráczkevi Magda

Halottak napjára

Hamarosan újból itt az év egyik leg-
szebb ünnepe, szent Karácsony. A „Te-
gyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú
Alapítvány” az Önkormányzattal és a többi
civil szervezettel  karöltve, az adventi idô-
szakban ismét mûvészeti kiállításokat,
karácsonyi kézmûves vásárt, koncerteket
rendez. Felállítja a betlehemi jászolt, majd
az adventi hét záróünnepségeként meg-
szervezi a Karácsonyi Gálát.

A kézmûves vásár idôpontja 2009 de-
cember 13. vasárnap 9-17 óráig. Helyszín
Tahi parkoló.

Akik a vásáron kézmûves portékáikkal
szeretnének részt venni, jelentkezzenek
december 1-ig Béres Gabriella, mûvelô-
désszervezônél (tel.: 06-30-337-5527).

Idén is lesz beigli sütô verseny, mézes
kalács és sütemény, valamint házi sütésû,
fogyasztható karácsonyfadíszek versenye. 

A pályamunkákat 2009. december 13-
án 14 óráig várjuk a Katolikus hittante-
remben.

A zsûrizett sütemények díjátadása és
vendéglátás az Adventi Gálán.

Felkérjük Önöket, ha módjukban áll,
tegyék ki idén is már az adventi héten a
díszkivilágítást. 

Köszönjük!

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért

Alapítvány 

Tisztelt tahitót-

falui lakosok!

Kérjük Önöket, ha van olyan fenyôfájuk,
amit szeretnének kivágatni és felajánlják
falunk adventi díszítéséhez, jelentkezze-
nek november 17-ig az alábbi telefonszá-
mokon: 06/30/921-1013 vagy 06/26/385-
831, Rainer Gabriella. 

A fák kivágásáról és elszállításáról gon-
doskodunk.

Felajánlásukat köszönjük és továbbra is
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

Adventi felhívás
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Apróhirdetések

Topán Cipôbolt ôszi ajánlata

• ASSO, LINEA betétes gyerek cipôk
• SALUS, döntött, betétes cipôk rendelésre
• Nôi, férfi cipôk, papucsok, sportcipôk
• Felsôruházat
• Fotó elôhívás
• Mobiltelefon feltöltés
• Scienet törzsvásárolóknak 10% kedvezmény

Szôrme és bôr divatáru készítése, átszabása, javítása,
tisztítása, festése. Tel.: 06-30-321-9384

Magyar nyelv és irodalom, német és orosz nyelv tanítását
vállalom. Rátzné – Tahitótfalu, 06-30-321-9384

* * *Lendületes csapatba agilis munkatársakat keresek. Képzés 
alatt: 200 000 Ft/hó fix. Elôny: diploma. Tel.: 06-30-820-5184
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NEM mûködik vagy új kellene?

KÁBELBARÁT 
SEGÍT ÖNNEK!!!

Vállaljuk: 
riasztórendszerek, kaputelefonok, 

internetes hálózatok,
földi, mûholdas és kábeltévés antennarendszerek,

kert-, garázskapuk és kapunyitó automatikák, 
zártláncú kamerarendszerek, 

beléptetô rendszerek
és egyéb gyengeáramú rendszerek javítását 

és új rendszerek telepítését. 

Számítógépek építését és javítását.

Technika vagy szolgáltató váltás esetén
kábeltévé, internet és telefon átállítását.

20 éves tapasztalattal Tahiban, garanciával.

Érdeklôdni 06-70-326-8959, Gál Tibor
contact@cableguy.hu 

www.cableguy.hu

10 M ÁRCSÖKKENTÉSSEL – FIGYELEM – SÜRGÔS!
TAHI-ban háromszintes, nyolcszobás, négy fürdôszobás

családiház energiatakarékos központi fûtéssel,
garázsokkal eladó, 1200-as saroktelken, többgenerációs

családnak, vállalkozásoknak kiváló, 60 M Ft. 
Tel.: 06-309-773-588, 06-1-438-3827
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Megnyitottuk 
DIVATÁRU 
üzletünket! 

ANDI 
BUTIK

Tahitófalu, Hôsök tere 5.

Mindenkit sok szeretet-
tel várunk!

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott
szolgáltatások rendjérôl:

• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô
Szolgálat) – szerda: 12:30–15 óra között

• Katona Ildikó, családgondozó (Gyermekjóléti
Szolgálat) – kedden 12–15 óra között

• Tiszóczi Enikô, pszichológus 
Páratlan héten, hétfôn 13–18 óra között

• Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász 
Hétfônként 13–17 óra között a következô napokon:
október 19., november 23., december 21.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások ingyenesek és elôzetes

idôpontegyeztetés szükséges!
06 26/312-605, 06 26/400-172

Nyílászárók
szigetelése, javítása!
Ne dobja ki, ami még megmenthetô!

Bútorok készítése, ingyenes felmérés,
árajánlat.

Forduljon hozzánk bizalommal:

Móricz Imre asztalos szakember
Telefon: 06-20-294-26-93, 06-70-312-59-67

Cserépkályha 
és kandallóépítés!

Vállalom cserép- és téglakályhák építését,
átrakását, felújítását, kandallóépítést

garanciával, rövid határidôvel! 

Érdeklôdni:
Tóth Árpád, 06-30-248-3551  

„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
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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 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 200,-Ft/q

Akácoszlop

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

Számítógép-
szerviz

30/948-
3709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

Csókavár-Ker
Kft.

Eredeti és utángyártott
nyomtatókellékek

ingyenes, 24 órán belüli
házhozszállítással, 

szuper árakon

www.irodasprinter.hu,
info@irodasprinter.hu

Telefon/fax: 
06-20 5500-582

Fuvarozás,
rakodás!

8 tonnás, darus teherautóval fuvarozást,
rakodást vállalunk.

Daru: 10 méter
Emelhetô súly: 3 t – 830 kg-ig

Tel: 0620/519-19-49
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony Ádám,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2000
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, 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: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-
353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, 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 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva:
hétfô–pént.: 8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton
8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-
19-ig, szombat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11,
péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés!
hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr.
Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô,
szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek
13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd
16–18, csüt. 16–17 • 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 1 224-0600, fax: 06 1 224-0602 • KÖZJEGYZÔ –
dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763,
ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig •
MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@part-
mozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek:
8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-
597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, 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
• ÓVODÁK – 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 – Szent-
endre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent-
endre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu,
Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – 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 kismamák-
nak: 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 csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ –
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796

A tahitótfalui Baba-Mama Klub szívesen
fogadna adományokat, célirányosan az aláb-
bi témakörökben: elsôsorban pénzadomá-
nyokat, másodsorban falfestékeket, 1-2 pol-
cos faszekrényt, mûanyag játéktartó dobo-
zokat,  mûanyag kis asztalt és kis székeket,
felcsavarható nagyobb játszószônyeget,
fiziológiás labdát, kisebb cd-s magnót,
játékalagutat, trambulint. Akár használt, de

megkímélt állapotban is.
Adományaikat elôre is köszönjük szépen!

* * *
Szerdánként 10 órától megújult progra-

mokkal, zenebölcsivel, babatornával, kirán-
dulásokkal, elôadásokkal várja a tahitótfalusi
Baba-Mama Klub a régi, illetve új anyukákat
és gyermekeiket a focipálya melletti aerobik
teremben.

Hasznos kikapcsolódás babának, mamá-
nak, gyertek el, várunk szeretettel!

Benyóné Ott Ildikó

06-70-330-8588

Tahitótfalui Baba-

mama Klub

Megemlékezés 1956

alkalmából

Megemlékezést és ünnepi mûsort tartot-
tunk az 1956-os forradalom 53. évfordulójá-
nak tiszteletére Tahitótfalu Község Önkor-
mányzata szervezésében és a civil szerveze-
tek részvételével az 1956-os emlékmûnél.

Az ünnepség keretén belül került sor a
Millenniumi Zászló átvételére, melyet Zsebe
Zsolt, Pest Megye Közgyûlésének képviselô-
je adott át Sajtos Sándornak, Tahitótfalu pol-
gármesterének.

A megemlékezésen közremûködött a Szi-
get Hangja Ökomenikus Énekkar. Az ünnepi
mûsort a Pollack Mihály Általános és Zene-
iskola 8. osztályos diákjai adták.

Fotó: Kollok Alajos


