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Imahét a Krisztus-hívôk egységéért
2012. január 15-22.
Folytatva az elmúlt évek hagyományát, idén is
bekapcsolódtunk az egyetemes imahét eseménysorozatába. A krisztushívôk egységéért végzett
ökumenikus imahét ebben az évben január 15-tôl
22-ig tartott. Alapigéje: «… mindnyájan el fogunk
változni, … » (1Kor 15,51).

A hét folyamán azzal a hitkérdéssel foglalkoztunk, miszerint a mi Urunk Jézus Krisztus gyôzelme
mindannyiunkat megváltoztat.
A 2012-es imahét imádságos és tanulmányi anyagát Lengyelországban élô római katolikus, ortodox
Folytatás a 3. oldalon

Tahitótfalu februári programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon
is tájékozódhat.)
Február 11. 7:45-15:00 Puzder János Emléktorna
a Sportcsarnokban
Február 11. 11:00 Farsangi felvonulás. Indulás
Tahi parkolóból. Részletek a plakátokon.
Február 18. 10:00 Dunakanyari Ifjú Muzsikusok
Kamarazenei Találkozója. Helyszín: Népház.
Részletek a plakátokon.
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Február 25. 9:00-19:00 II. Dunakanyar Kézmûves
Kiállítás és Vásár. Részletek a plakátokon
Faluház programja februárban
Február 17. péntek 18:00 Fûszerezzük az életet!. Kötetlen beszélgetések elsô estéje Sáfrány
Kata, kineziológiai konzultánssal. Belépés
ingyenes.
Február 23. 18:00 Falu-téka: Hegyi kalandozás
a Dolomitok csodálatos világába.
Folytatás a 6. oldalon

kicsit arrébb

15.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület 2011-ben december 16-án tartotta utolsó elôre
tervezett ülését, melynek napirendjén a munkaterv szerinti napirendek és aktuális feladatokról szóló
elôterjesztések szerepeltek.
A Képviselô-testület a 3. napirend
keretében helyi rendeletek módosításáról döntött. Így többek között döntött a testület az Önkormányzat 2011.
évi költségvetése módosításáról, az
intézményi élelmezés (az önkormányzati konyha által biztosított gyermek,
szociális és alkalmazotti) 2012. február 1-tôl érvényes díjairól, továbbá a
köztisztasági rendelet módosításáról.
A rendeletek a hivatal hirdetôjén közzétételre kerültek.
Folytatás a 2. oldalon
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A Képviselô-testület az éves munka értékelését követôen az 5. napirend keretében elfogadta a 2012. évre vonatkozó saját munkatervét, a 241/2011. (12.16.) határozatával. A
munkaterv a helyi honlapon megtekinthetô.
A Képviselô-testület ezt követôen a
242/2011. (12.16.) határozata alapján zárt
ülésen tárgyalta a tulajdoni ügyek napirendet.
Zárt ülésen az alábbi döntések születtek:
243/2011. (12.16.) határozattal döntött a
Képviselô-testület a gát nyomvonalába tartozó magasfeszültségû villanyoszlop áthelyezésének tervezésérôl, és engedélyeztetésérôl,
mellyel az ELMÛ Hálózati Kft-t bíztuk meg. A
határozatot az ELMÛ Hálózati Kft. részére
megküldtük, aki idôközben elállt ajánlatától,
így a Képviselô-testület új döntést hozott
januárban.
244/2011. (12.16.) határozattal döntött a
Képviselô-testület a Danubia TV Kft részére
2012. január-február hónapra támogatás megállapításáról (2011. évi szinten). 245/2011.
(12.16.) határozattal döntött a Képviselôtestület a Pilis-Dunakanyari Hírmondó részére 2012. január-február hónapra támogatás
megállapításáról (2011. évi szinten).
246/2011. (12.16.) határozattal döntött a
testület közmû-hozzájárulás részletekben
történô megfizetésének engedélyezésérôl
(Fábry Roland csatornadíj).
247/2011. (12.16.) határozattal meghoszszabbította a Képviselô-testület a Kiss és
Társa Vagyonvédelmi Bt-vel kötött bérleti
szerzôdést (volt orvosi ügyelet épületrész).
248/2011. (12.16.) határozattal döntött a
testület a Magyar Állam tulajdonában lévô
1397 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba kérésérôl. A Vagyonkezelô részére a határozatot és ezzel együtt a kérelmet megküldtük.
249/2011. (12.16.) határozattal döntött a
testület a Tahi parkolóban lévô üzletek további sorsát érintô döntés meghozatalának
határidejérôl (2012.01.31.).
250/2011. (12.16.) határozattal döntött a
testület Ezékiel Lajosné által felajánlott ingatlanról, a Képviselô-testület nem élt vételi
szándékkal.
251/2011. (12.16.) határozattal döntött a
testület a felajánlott erdôterületek közül két
legkisebb területnagyságú megvételérôl.
252/2011. (12.16.) határozattal döntött a
testület a Hartai Gyula által felajánlott ingatlan
megvételérôl, melynek funkciója iskolai napközi és étkezde lehetne. (Funkciókiváltás az
Egyháznak visszaadott ingatlan miatt.)
253/2011. (12.16.) határozattal döntött a
testület az ún. Videotéka, és a Rendôrôrs melletti épületrész bérbeadásának meghirdetésérôl. A hirdetést a honlapon, a hirdetôkön,
és az újságban is közzé tettük.
Az egyebek napirend keretében a

254/2011. (12.16.) határozattal döntött a testület a 2012-ben megvalósításra tervezett
Kettesfogathajtó országos bajnoki forduló
támogatásáról, illetve az Eperfesztivál lebonyolításának rendezôjérôl, mely a Tahitótfalui
Lovassport Egylet.
A Képviselô-testület az új évben, azaz
2012-ben január 11-én tartotta a munkatervben szereplô tervezett ülését, és az alábbi
döntéseket hozta.
A Kulturális Bizottság elôterjesztése alapján elsôként az Önkormányzat illetve a
Község 2012. évi rendezvénytervét fogadta el
a Képviselô-testület.
A Gazdasági Bizottság javaslata alapján
arról döntött a Képviselô-testület, hogy 2012ben az ebadót nem vezeti be.
A Képviselô-testület ez évi 3. számú döntése az árvízvédelmi beruházás pályázatírójának
kiválasztásáról szólt, e szerint a beérkezett
ajánlatok alapján az ADITUS Zrt –t bízta meg
a testület.
A 4/2012.(01.11.) Kt. határozattal az elôzô
határozathoz hasonlóan döntött a testület a
beruházás közbeszerzési feladatainak megbízottjáról, e szerint az Ôszy és Ôszy Kft nyerte
el a pályázatot.
Ezt követôen a Képviselô-testület arról
döntött, hogy a tulajdoni ügyek napirendet
zárt ülésen tárgyalja, melynek indoka az
Önkormányzat gazdasági érdeke. A zárt ülésen hozott döntésekrôl az alábbi tájékoztatást
adjuk.
A 6/2012. (01.11.) Képviselô-testületi határozattal támogatta az Önkormányzat a Bilik
Kft kérelmét, amely a községen áthaladó
nagy össztömegû (tilalom alá esô)
gépjármûvek közlekedését kérelmezte.
A 7/2012.(01.11.) Kt. határozat engedélyezte a Tahi parkolóban lévô mûködô üzletek 2012. 12.31-ig történô fennmaradását,
közterület-használatát.
A 8/2012. (01.11.) Kt. határozattal az
Önkormányzat Kovács Tibor kérelmére az
ingatlanukhoz (562 hrsz-ú, Vöröskô út) kapcsolódó önkormányzati területet értékesített.
A Képviselô-testület következô döntésével
a gyepmesteri tevékenységre vonatkozó
2012. évi díjat hagyta jóvá, a VSZ Zrt-vel
kötött szerzôdésnek megfelelôen.
A Képviselô-testület ez évi 10. döntése az
óvoda épületének (Petôfi Sándor utcai), villámvédelmi szerelését hagyta jóvá a beérkezett ajánlatok alapján (SMBM Biztonságtechnikai és Tûzvédelmi Kft.).
A Képviselô-testület az Ökumenikus
Imahét záró rendezvényéhez ingyenesen biztosította a Sportcsarnokot döntésével.
A Képviselô-testület az erdôkkel kapcsolatos korábbi döntését felülvizsgálva egy új
terület megvételérôl döntött, mivel a korábbi
döntésben szereplô egyik ingatlan esetében a
tulajdonjog rendezése még csupán folyamatban volt.

A 13/2012. (01.11.) Kt. döntés támogatta
Szimilkó Sándor kérelmét, mely szerint a
kapubejárók és a bejárók közti rész
viacolorral történô burkolását elvégezze.
A 14. döntés a jelenlegi orvosi ügyelet melletti önkormányzati tulajdonú terület összevonásáról szólt, hiszen eddig három helyrajzi
szám alatt szerepelt az ingatlan ahol a
tûzoltósági épület elhelyezése szerepel a tervek között.
A 15/2012. (01.11.) Kt. határozattal a
Képviselô-testület Hartai Gyula ingatlan felajánlásával kapcsolatos korábbi döntésének
határidejét 2012. január 31-ig meghosszabbította.
A 16/2012. (01.11.) Kt. határozattal támogatta az Önkormányzat Szabóné Pásztor
Anikó kérelmét, gyermekének (Szabó Inez),
kompközlekedését. A kislány, aki edzésekre
Vácra jár, úszásban saját korosztályában
országosan is kiváló eredményeket ért el,
több esetben végzett a dobogó elsô, második, illetve harmadik helyén, sôt külföldön is
kiváló helyezéseket ért el szintén dobogós
helyezésekkel.
A Képviselô-testület január 18-án rendkívüli ülést tartott, melyen az alábbi döntéseket
hozta.
A 17/2012. (01.18.) Kt. döntés a szakértôi
vélemények figyelembe vételével az árvízvédelmi beruházáshoz kapcsolódó talajmechanikai vizsgálattal a beérkezett ajánlatok alapján a S-Water Bt-t bízta meg.
18/2012. (01.18.) Kt. döntés az árvízvédelmi beruházás nyomvonalába esô
magasfeszültségû vezeték (villanyoszlop
kiváltás, és átépítés), tervezésére és engedélyeztetésére pályázatot írt ki, mivel az ELMÛ
Hálózati Kft ettôl visszalépett.
19/2012. (02.18.) Kt. határozattal ingyenesen biztosítja az Önkormányzat a Puzder
János emlékére megrendezett kispályás
teremfoci tornához a Sportcsarnokot.
20/2012. (01.18.) Kt. határozattal a
Sportcsarnok fûtés átalakításával Rácz András
vállalkozót bízta meg.
21/2012. (01.18.) Kt. határozattal engedélyezte a testület Demeter Jolán részére (Tahi
parkoló lángossütô), a közterületi díj hátralékának havi részletfizetését.
22/2012. (01.18.) Kt. határozattal döntött
a testület a Sportpálya mellett lévô ún.
Sportszár büfé bérbeadásáról, melyrôl részletes felhívás a honlapon, és az újságban megtalálható.
A Képviselô-testület várhatóan január
30-án rendkívüli ülésen az intézmények alapító okiratának módosításairól, valamint a villanyvezeték tervezésére kiírt pályázatról fog
dönteni (az ülésre e tájékoztató megírása
után kerül sor, de várhatóan az újság e számának megjelenése elôtt).
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Imahét a Krisztus-hívôk egységéért
2012. január 15-22.
Folytatás az 1. oldalról
ókatolikus és protestáns képviselôk állították
össze.
Lengyelország történetét vereségek és gyôzelmek sorozata jellemzi. A lengyel nemzet
különleges történelme indította az összeállító
ökumenikus csoportot arra, hogy mélyebben
foglalkozzon azzal, hogy mit is jelent gyôzni
és veszíteni.
Mindannyian arra kaptunk meghívást,
hogy újult bizalommal küzdjünk azzal szemben, ami rossz ebben a világban, és örüljünk
annak, ami jó. Amíg megosztottak vagyunk,
addig nem vagyunk elég erôsek, hogy korunk

gonosz erôit legyôzzük. A feltámadás általi átalakulásunk ismertetôjele a békesség és
az egység. Az a feladatunk, hogy támogassuk és erôsítsük a gyengéket és az elesetteket. Egy pásztor van és mi az ô nyája vagyunk.
Tudjuk, hogy a köztünk lévô egység mindenekelôtt Isten ajándéka, részesedés Krisztus
dicsôséges gyôzelmében mindenek felett,
ami elválaszt bennünket.
Az imanyolcad megnyitó istentiszteletére
január 15-én, vasárnap 18.00 órakor a katolikus templomban került sor. A hét következô
napjain felváltva, a baptista és református
gyülekezeti termekben valamint a katolikus templomban találkoztunk. Az egész heti
imádság január 22-én a református templomban megtartott istentisztelettel és a sportcsarnokban agapéval zárult.
Köszönjük Vénusz Gellért plébánosnak,
Szabó Zoltán helyettes lelkipásztornak, Nagy
Sándor lelkipásztornak, Sági István református lelkésznek és Szénási László tiszteletes

A 2011. év összesített anyakönyvi adatai
Házasságot kötött: 31 pár,
Született: 31 fiú, 18 leány, összesen 49
gyermek
2011. év halottai nemek és életkor szerint:
életkor
férfi
nô
együtt
0-39
1
1
2
40-49
1
1
50-59
7
1
8
60-69
4
5
9
70-79
3
4
7
80-85
3
9
12
902
2
4
összesen
20
23
43
Átlagéletkor 67,1
74,1
70,8
A 2011-ben elhunytak névsora:
Balogh József
Benedek Lászlóné
Bese László
Bor Pálné
Csereklye István
Csereklye Jánosné
Csorba Géza
Csörgô Mihály
Déri György
Ezékiel Lajos
Fehér Istvánné
Fejes Istvánné
Havas Henrikné
Horváth Ferencné
Horváth Sándor
Jankó Zoltán
Kardos Jánosné
Kenézné Gille Ibolya
Kiss Ferencné

Kiss Jánosné
Kohári Károly
Kollár János
Kristóf István
Lenkei Tiborné
Makai László
Marosi Sándorné
Mascha Ilona
Molnár Istvánné
Nagyházú Zsófia
Németh István(63)
Németh István(84)
Németh Jánosné
Nyikonyuk Ferencné
Pásztor Gábor
Rau Józsefné
Sárközi István
Stefanich Károlyné
Szabó Sándor
Szabó Sándorné
Tordai János
Tóth Györgyné
Tóth Imréné
Török Bálint
Emléküket megôrizzük, nyugodjanak
békében!
Budai Mihály

Köszönetnyilvánitás
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak,
az
akik szeretett halottunk, Bor Pálné
temetésén
te
részt vettek, fájdalmunkban
együt
eg térzéssel osztoztak.
Bor család

úrnak a szolgálatot.
Köszönet a katolikus testvéreknek a szeretetvendégség megszervezéséért, baptista testvéreink zenés szolgálatáért valamint református testvéreink segítségéért.
Kubanek István
A hét éneke a következô volt:
Én hirdetem az élô Úr dicséretét,
Értem halt meg, feláldozta az életét.
Örökké Ô az Úr
Mint bárány ül a trónon
Meghajtom térdemet
És Ôt magasztalom.

Anyakönyvi hírek

Az elmúlt idôszakban született 3 fiúgyermek.
Megszülettem!
2011. december 26-án, nevem: Karnevál Gergô
2011. december 26-án, nevem: Horváth Zoltán
2012. január 18-án, nevem: Fodor Levente
2012-ben házasságkötés nem volt.
Az elmúlt idôszak halottai:
Szabó Sándorné, 79 éves, Hôsök tere 5.
Kovács László, 71 éves, Petôfi S. u. 16.
Nyugodjanak békében!
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
A számított 270.000 Ft helyett 125.000
Ft lakossági hozzájjárulás
Tavaly készült el a Rózsa, Kós, Kertész és
Visegrádi utca teljes aszfaltozása, Európai
Uniós fejlesztés keretein belül. A beruházás
több, mint 40 millió forintos önrészt követelt
meg az önkormányzattól. Már a projekt megkezdésekor jeleztük, hogy ez lakossági hozzájárulást tesz elengedhetetlenné. Azóta több,
mint egy év telt el, és eredményes gazdálkodásunknak köszönhetôen a testület egy jóval
alacsonyabb összegû lakossági hozzájárulást
tudott megállapítani.
A napokban került postára az a csomag,
amelyet ezen utcák lakói kaptak kézhez.
A csomagban a két szerzôdésen kívül egy
kísérôlevél tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat, hogy a Képviselô-testület 91/2011
(04.21) határozata alapján az útépítési hozzájárulás ingatlanonként 125.000 Ft-ban került
megállapításra. Az azóta felmerült kérdések
tisztázása érdekében a következôket tudom
elmondani Önöknek. Mindkét mellékelt
szerzôdést kitöltve és aláírva kérjük visszajuttatni az önkormányzathoz. Ebbôl egyet az
önkormányzat által is aláírva visszakapnak.
Amennyiben a csekken történô részletfizetést, vagy az egyösszegû befizetést (112.500
Ft) választják, úgy a szerzôdés mellé elküldjük a csekkeket.
Elsôsorban a Rózsa utcában, de a többi
helyszínen is, mint ismeretes több ikerház
épült. Itt minden esetben, mindkét házrész
lakói kötelesek megfizetni a hozzájárulást,
amely, hangsúlyozom, nem a telek utcafront
felé esô, méterben mérhetô hosszától függ.
Itt csupán arról van szó, hogy két önálló háztartás kétszer annyi gépkocsival használja a
megépített utat, így mindkét lakóközösség
egyformán fizetésre kötelezett.
Átadták a Támogatási Szerzôdést
Az elmúlt napokban a Dunakanyar
Csatornázási Társulás elnöke átadta a csatorna hálózat beruházást biztosító Támogatási
Szerzôdést.
Megkezdôdtek a csatornahálózat bôvítést
célzó pályázatunk befizetései is. Ezekkel
a helyzet a következô: néhányan jelezték,
hogy csak az értesítési csomagot – a kivetési
értesítôt, valamint a Lakás Takarék Pénztári
(LTP) szerzôdés másolatát - kapták meg,
csekket azonban nem. Rájuk ugyanaz vonatkozik, mint azokra, akik félreértés folytán
kidobták a tavaly érkezett csekk kupacot.
Jelenleg csak azt tehetik, - az elsô készlet szûk
befizetési határideje miatt - hogy bármelyik

OTP-ben személyesen vagy átutalással a saját
számlájukról befizetik a zöld színû szerzôdés
másolat jobb felsô sarkában található egyéni számlaszámukra a kivetési értesítôben
elôirányzott összeget. Ezt követôen a
Dunakanyar Csatornamû Vízgazdálkodási
Társulat (DCSVT) irodáján kell jelezniük a
06-20-549-5966 telefonszámon, hogy csekkes befizetéssel szeretnének élni, és az iroda
megrendeli azokat, melyet hozzávetôlegesen
2-3 héten belül kapnak meg, címre kipostázva. Elmondanám ismét azt is, hogy január
01-tôl megszûnt az LTP szerzôdés kötésének
lehetôsége. Részletfizetést továbbra is lehet
vállalni, azonban 61 hónapra, havi 3245;-Ft
fizetéssel. Ezeket a részleteket azonban már
csak a DCSVT számlaszámára lehet fizetni.
Ugyanez a helyzet az egyösszegû befizetésekkel is. A községi honlapon a témával kapcsolatosan találnak új információkat a csatorna pályázati hírek link, illetve a Pályázatok,
Beruházások menüpont alatt.

kutatónak és Szabó Zoltán helyettes lelkész
úrnak a szolgálatáért.
A református temetôben az emlékmécsesek meggyújtását követôen a Faluházban
Babucs Zoltán hadtörténész elôadását hallhattuk a „Trianontól a Don kanyarig” címmel.

Újabb kihívás
Több, mint egy éves munka zárult le
decemberben a tûzoltóôrs megépítését célzó beruházás megvalósításához.
Önkormányzatunk megalapította, bejegyeztette a külön erre a projektre létrehozott 7
tagönkormányzatot számláló Társulást. A
mûködési feltételeknek minden tekintetben
eleget tettünk, a Magyar Államkincstár, a
NAV és a többi hivatal felé. Karácsony elôtt
a felügyelô bizottság megválasztásával zárult
le az elôkészítô munkafázis. Ezt követôen a
Társulási Tanács közbeszerzést írt ki a beruházáshoz szükséges hitelt folyósító pénzintézet pályáztatására. Az ajánlattételi határidô
január 19-én járt le, és sajnálattal vettük
tudomásul, hogy – feltehetôen a jelenlegi
bizonytalan önkormányzati helyzet miatt –
egyetlen ajánlattétel sem érkezett a kitûzött
határidôig.
Mindennek ellenére továbbra se vetettük
el a tûzoltóôrs megépítésének lehetôségét,
hiszen a résztvevô tagönkormányzatok
vezetôi számára fontos cél a térség baleset-, és tûzvédelmi biztonságának javítása.
Továbbra is keressük a megoldás lehetôségét
e célkitûzés megvalósítására.
Doni emléktûz-gyújtás
Ebben az évben január 12-én rendeztük meg a Don kanyarban elesett honvédek emlékestjét. A szervezésben és a
közremûködésben külön köszönetet szeretnék mondani G. Szalai István helytörténeti
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16 millió forint helyett 32 millió forint
Tahitótfalunak
2009-ben született meg a Fôvárosi
Közgyûlés 1980/2009 (XI.26) határozata,
amely kimondja, hogy a Fôvárosi Vízmûvek
Zrt a Szentendrei sziget 4 önkormányzata
részére, a sziget vízbázisáról kitermelt minden köbméter ivóvíz eladási árából, 1 Ft-ot

Rendôrségi hírek
Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Tájékoztatom Önöket, hogy január
hónapban Tahitótfalu településen egy
esetben történt betöréses lopás. Az épületbe az elkövetôk ablakbefeszítés módszerével hatoltak be és a helyszínrôl egy
gázkazánt és egy mosógépet tulajdonítottak el. A gázkazánt szabályszerûen leszerelték. Ez általában jellemzô hasonló jellegû
bûncselekmények elkövetésénél és az
elkövetô hozzáértését feltételezi. Ezeket
az eltulajdonított értékeket az elkövetôk
sajnos könnyedén tovább tudják értékesíteni, mert nagy a kereslet ezekre a
tárgyakra. Általában az eredeti értékének
töredékéért, de mindenképpen alacsony
áron vásárolhatóak meg ezek a termékek
papírok nélkül. Manapság az internet nagy
lehetôséget kínál a feketepiacnak, hiszen
az eladónak bizonyos szinten anonimi-

K ö zb i zt on sá g , k özössé g

utal vissza, kártérítésként a védett vízbázis
miatt elszenvedett hátrányok enyhítésére.
Nagy örömünkre szolgál beszámolni arról,
hogy a már akkor felvetett kezdeményezés
megvalósult, és a fôvárosi grémium a határozatot módosította, így az 1 Ft helyett a visszatérítést 1%-ban határozta meg. Ez várhatóan
közel kétszeres díjat jelent, amely összeget a
Vízmûveknek már összeállított 10 éves kon-

cepció szerinti megoszlásban, a vízbázis védelmi elôírásoknak megfelelô környezetvédelmi
célokra tudjuk fordítani. A kiemelt célok
közül a tavalyi évben a csatorna pályázat és a
környezetvédelmi járôr (közterület felügyelôi
jogkörrel) munkába állítása, nagy értékû ágzúzó és többfunkciós fûnyíró beszerzése szerepelt a legfontosabb feladatként.
Sajtos Sándor polgármester

tást biztosít. Ennek ellenére felhívom a
figyelmet, hogy ezekben az esetekben
csak ritkán biztosít az eladó garanciát a
kínált termékre, és az esetek többségében
az áruk eredete is kétséges. Egy esetben
gépkocsiból történt lopás. A gépkocsi bár
a ház udvarán állt, lezárva nem volt.
Az elmúlt idôszakban személyi sérüléses baleset Tahitótfalu területén nem történt. Az idôjárás a téli idôszakhoz képest
kedvezôen alakult a közlekedôk számára,
de a hajnali órákban továbbra is számítani
kell az útviszonyok hirtelen megváltozására, fôleg a hidak és a nyílt útszakaszok
környezetében. A vizes útburkolat és a
lecsapódó pára hirtelen lefagyásokat hozhat létre, aminek következtében az addig
biztonságos tapadás hirtelen szûnik meg.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Vigyázzanak magukra és értékeikre!
Herdics Antal r. fôhadnagy
mb. ôrsparancsnok

Tájékoztató fakivágásról
Tisztelt Lakosaink!
Településünkön az utóbbi idôben megszaporodott a hivatalunkhoz benyújtott
fakivágási engedélyek száma, valamint
ezzel együtt egyre nagyobb méreteket
ölt az engedély nélküli favágás, sok esetben falopás. A fakivágással kapcsolatos
tévhiteket szeretnénk eloszlatni az alábbi
tájékoztatóban.
A fás szárú növények védelmérôl a
346/2008. (XII.30.) Korm. Rendelet, valamint Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselô-testületének 12/2009. (V.30.)
rendelete rendelkezik.
A fenti két rendelet alapján fát kivágni közterületen kizárólag a tulajdonos
(Tahitótfalu Község Önkormányzata)
engedélyével szabad. Ennek elmulasztása
esetén lopás bûncselekmény miatt indítunk eljárást. Védett területen pl. Natura
2000 (a Duna part nagy része, Tahi oldalon az erdô területek jelentôs része) lopás
és természetkárosítás bûncselekménye
miatt indul az eljárás.
Erdô mûvelésû ágú, valamint erdôsült
területekre fakivágási engedélyt az Erdô-

felügyelôségnél kell kérvényezni.
Magáningatlanon álló gyümölcsfát a dió
és gesztenye kivételével, valamint a cserjéket és tuját engedély nélkül ki lehet vágni.
15 cm-nél nagyobb törzsátmérôjû fát
kivágni csak indokolt esetben, kérelem
benyújtásával és annak engedélyes elbírálása után szabad.
Kérelmet a Polgármesteri Hivatalba kell
benyújtani a tervezett fakivágást megelôzô
30 nappal. A kérelemben meg kell jelölni
a fakivágás okát, helyét, a kivágandó fák
darabszámát, faját, átmérôjét, a kérelmezô
nevét, lakcímét és csatolni kell a tulajdoni
lap másolatát. A kérelem illetékköteles,
melynek mértéke 3000 Ft.
A kérelemrôl a jegyzô dönt. A kivágott
egészséges fá(ka)t a kérelmezônek pótolni kell az ingatlan területén oly módon,
hogy az elônevelt fák törzsátmérôjének
összege a kivágott fák törzsátmérôjének
összegét 20%-al kell, hogy meghaladja.
Amennyiben a pótlás nem kivitelezhetô,
akkor pénzbeni megváltásra is lehetôség
van.
Szabados-Molnár István
falugondnok

Településünk egyik vonzerejét jelentik
az ingatlanok elé ültetett növények, fák.
Ezek azonban esetenként problémákat is
okozhatnak a település életében.
Az ingatlantulajdonosok kötelessége az
ingatlan elôtti közterület tisztántartása, a
járdák, árkok tisztítása, karbantartása, a fû
nyírása és a fák alakító metszése.
Amikor az ingatlanok elé ültetett cserjék, fák gondozatlanul nônek, jelentôs
gondokat okozhatnak: pl. belelógnak az
elektromos vezetékbe és ezáltal akár életveszélyes helyzetet okoznak, leárnyékolják a közvilágítást, beleérnek az útszelvénybe és az arra járó jármûveket akadályozzák. A fentiekre hivatkozva, kérjük az
ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlan
elôtt álló fákat is gondozzák, ifjítsák meg,
hogy a lombkorona ne okozzon veszélyes
helyzeteket. Amennyiben azt tapasztaljuk,
hogy egyes fák problémákat okoznak,
a Polgármesteri Hivatal dolgozói fogják
a visszavágást elvégezni. Mi azonban
elsôsorban a funkcionális és gazdaságossági szempontokat helyezzük elôtérbe, az
esztétikai szempontokat kevésbé.
Polgármesteri Hivatal
Szabados-Molnár István falugondnok

Közvilágítási hiba
bejelentése
Értesítjük Tahitótfalu lakosait, hogy a
közvilágítási hibák javítását 2012. január
1-tôl új szolgáltató végzi. A szolgáltatóváltástól a költségek, valamint a javítási határidô csökkenését, összességében a szolgáltatás színvonalának javulását várjuk.
A közvilágítási meghibásodásokat hivatalunkban kell bejelenteni e-mailben a
falugondnok@tahitotfalu.hu címen, vagy
telefonon a 26/387-123 telefonszámon a
107-es melléken. Hibabejelentésnél kérjük
adja meg nevét, telefonszámát, a hibahely
címét, valamint az oszlop számát.
Polgármesteri Hivatal
Szabados-Molnár István falugondnok
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A tahitótfalui Sylvester Nyomdáról…
Bodoky Richárd és családja nagyvonalú
ajándékaként a tahitótfalui gyülekezet megkapta ajándékként a tahitótfalui Sylvester
Nyomda 1928-ban kiadott „Keresztyén család” c. lap azonos évfolyamának bekötött
példányait.
A Nyomda- és a falutörténet gazdagítását szolgálja minden bizonnyal az a néhány
hír, amely a lap különbözô számaiban
megjelent, és amely lap ez idôbeni felelôs
szerkesztôje Tildy Zoltán volt. Nem csak ô,
de a helyi református gyülekezet ôt követô
lelkipásztora, késôbbi esperese, dr. Ecsedy
Aladár is írt néhány cikket. Ezek elsôsorban
bibliai történeteknek az akkori magyar
valósághoz igazított, embert nevelô, lelket igazító tanmeséi voltak: azzal a céllal,
hogy jobbá tegyék az embert, erôsítsék
hitét, nemzettudatát. Úgy tûnik, mintha a
magyarság nyomorúsága elôre bekódolt
lett volna már történelmünkbe, hiszen a
Trianont követô pár esztendôbéli vidéki
élet, és a nemzetmegtartó falusi világ helyzete éppoly sok aggodalomra adott okot,
mint manapság. Mostanában azonban
reményeink szerint mégis több lehetôség
ígérkezik a magyar vidék – ha lassú is – de
biztos megújulására.
A lap ápr. végi száma arról tudósít, hogy
50 olasz képviselô érkezett Magyarországra,
hogy a trianoni Magyarország viszonyait

tanulmányozza. A képviselôk 1928. ápr.
22-én esztergomi útjuk során a Dunán az
„Erzsébet királyné”gôzösön utazva elhaladtak a tahitótfalui híd alatt is. Az egyik
fôvárosi lap azt írta errôl, hogy a híd elôtt
leeresztett zászlókkal díszített hajóra kosarat engednek le, benne a helyi Sylvester
Nyomdában készült magyar és olasz nyelvû
cédulákkal, melyeken az áll, hogy a magyar
föld népe szeretettel üdvözli az olasz népet
és hogy a Trianon elôtti falu népe boldog

Új lelkipásztor a református gyülekezetben
Mint már köztudott, a tavalyi évben
Szénási László lelkipásztor nyugállományba
vonult. Nehéz és hosszú átmeneti idôszak
következett be a gyülekezet életében.

Hónapokon keresztül helyettes lelkész tartotta az igealkalmakat, és a hittanórákat
sem volt egyszerû megszervezni. Ráadásul
erre az idôszakra esett egyházunkban a

Tahitótfalu februári programjai
Folytatás az 1. oldalról
A nagy érdeklôdésre való tekintettel
Kleszky Gyula megismétli vetítéssel
egybekötött októberi elôadását. Belépés
ingyenes.
Faluház rendszeres programja
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Csütörtök 15:30-17:30 Gyermek képzômûvész szakkör. Vezeti: Lengyel Rita,
+3620/547 5450
Péntek kéthetente egyeztetés alapján
18:00: Asztrológia tanfolyam. Vezeti:
Szabó Kata, +3670/653 7765
Népház programjai februárban
Február 25. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: A kiskondás. Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Kedd, csütörtök 17:30-18:30

Egészségmegôrzô gyógytorna, vezeti:
Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerda 17:00-18:00 Orientális és show
táncoktatás (pompom és disco) 4-8 éves
korig, 17.30-18-30-ig 9 éves kortól
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929 1325
Református gyülekezeti terem
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806
Községi Könyvtár programja
Olvasókör
Február 24.: Fekete István: Ballagó idô
Szerda 17:00-18:30: Kézimunka-klub.
Érdeklôdni: 0630/951 5484.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal
történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl
és minden egyéb programról érdeklôdni
lehet Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél tel.: +3630/337 5527.

és elégedett volt, de ma a falu népének
élete tele van szenvedéssel. A híd tele volt
emberekkel. A hatalmas diadalív felírata:
„Evvíva Italia”(Éljen Olaszország) volt.
A lap dec. 2-i számában maga Tildy
Zoltán tudatja azt, hogy úgy a nyomda,
mint a „Keresztyén Család” a tahitótfalui
„régi és meleg fészekbôl”a fôvárosba költözik, mert a modern idôk kihívásai, Jézus
üzenetének mindenhova történô eljuttatásának feladata ezt igényli.
G.Szalai István

presbiterek tisztújítása is. Hosszas keresgélés után a gyülekezet rátalált az új lelkipásztorára Árvavölgyi Béla nagytiszteletû úr személyében. A szépen felújított parókiával és
nagy-nagy szeretettel várjuk és fogadjuk ôt!
Szabó Judit

Könyvtár nyitvatartási rend
Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

12–14 óráig iskolai könyvtár
14–18 óráig községi könyvtár
8–12 óráig községi könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–19 óráig községi könyvtár
8–12 óráig községi könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–18 óráig községi könyvtár

Köszönetnyilvánítás
A könyvtár ezúton fejezi ki köszönetét a könyvadományokért Puppánné Rácz
Juliannának, Csizmadi Mihálynak, Takács
Györgynek és Csuzi Enikônek. Kristófné
Sipos Gabriellától rajzfilm videokazettákat
kaptunk, köszönjük.
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2012. évi Rendezvénynaptár - tervezet
Dátum
2012. január 12.
2012. február 3.
2012. február 11.
2012. február 18.
2012. február 25.

Program
Don-kanyari tragédiára emlékezés. Emléktûz gyújtás
a Református temetôben. Elôadás a Faluházban
Fábián Zoltán Kistérségi vers- és prózamondó verseny
Farsangi felvonulás, Szalmabáb égetés.
VI. Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei
Találkozója
II. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár

2012. március 30.

Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére
Tavaszi zeneiskolai koncert

2012. április 22.

Vasárnapi Vásárnap

2012. május 1.
2012. május
212. május 19.
2012. május 23.
2012. május 26.
2012. május 27.
2012. június 4.
2012.június 8., 9., 10.

Majális
Országos Íjászverseny
Dunakanyari „Ki mit tud?” Gálamûsor
Kihívás napja
Gyereknap
Hôsök napja
Trianoni emlékmûsor
EPERFESZTIVÁL

2012. június 8., 9., 10.

Eperart

2012. június 8.
2012. június 15.
2012. június 25 – július 13.
2012. július 7.

Ballagás
Évzáró
Nyári gyerektábor
Halászléfôzô verseny

2012. július 9 – 15.

Ökumenikus mûvészeti hét

2012. július vége

Amiért a harang szól – Sportos zarándoklat

2012. március 15.

2012. augusztus 12.

Vasárnapi Vásárnap

2012. augusztus 20.
2012. augusztus 31.
2012. szeptember

Szent István ünnepe
Évnyitó
Országos Íjászverseny
Szüreti mulatság – Országos Kettes Fogathajtó
Bajnokság
Népmese napja
Nemzeti gyásznap
Ünnepi mûsor az ’56-os forradalom emlékére
Idôsek napja
Adventi hét
Éljen a Dunakanyar!
Dagober Kupa
Borszentelés

2012. szeptember 7., 8., 9.
2012. szeptember 29.
2012. október 6.
2012. október 23.
2012. december 4.
2012. december 2–9.
2012. december 12–14.
2012. december 27.
2012. december 27.

Veszettség elleni eboltás!
Tisztelt Ebtartók!
A Magyar Állatorvosi Kamara Pest
megyei Szervezete 2012-ben sem járult
hozzá az összevezetéses eboltáshoz.
Ezért a kötelezô veszettség elleni oltást

Szervezô
Önkormányzat
Iskola
Önkormányzat – TETA
Iskola
Tahitótfalu Önkormányzata, Szigetmonostor
Faluház
Iskola
Önkormányzat
Iskola
Béres Gabriella, Béres Attila, Rokob Orsolya,
TETA, TAKI
Civil szervezetek
TAKI
Önkormányzat, Kiss Károly
Iskola
Óvoda, Iskola
Önkormányzat
Önkormányzat
Tahitótfalu Lovassport Egylet - Önkormányzat
Vox Insulae Szigethangja Közhasznú
Egyesület
Iskola
Iskola
Önkormányzat, Baptista Egyház, TETA, Iskola
Tömegsport és Szabadidô Egyesület
Vox Insulae Szigethangja Közhasznú
Egyesület
BVSC Wellness szakosztály, Önkormányzat
Béres Gabriella, Béres Attila, Rokob Orsolya,
TETA, TAKI
Önkormányzat, TETA
Iskola
TAKI
Magyar Zoltán – Önkormányzat – Tahitótfalu
Lovassport Egylet
Önkormányzat
Tolnai Miklós - Önkormányzat
Iskola - Önkormányzat
Önkormányzat
TETA –Önkormányzat-Egyházak, Iskola
Schirilla György
Plascsevics János
Egyházak, Önkormányzat

az ebek tartási helyén háznál, vagy az állatorvosi rendelôkben lehet beadatni!
Rendelônkben az oltásokat rendelési idô
alatt folyamatosan végezzük tavalyi áron.
Háznál történô oltásra idôpontot a
30-470-7984 vagy a 26-387-177 számon szíveskedjenek kérni.
Az oltás ára 3 800 Ft, a féreghajtó 300

Ft/10 kg, az oltási könyv ára 500 Ft (ha még
nincs).
Három kutya egy helyen történô oltása
esetén kiszállási díjat nem számolunk fel.
Rendelônk: Állatorvosi Ambulancia Tahi
Elekfy J. u. 4.
Dr. Patócs András
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Zeneiskolai hírek
A tanév elején ígért rendszeres beszámolóval három hónapja adósok vagyunk. Íme az eltelt
idôszak zeneiskolai eseményei. Évek óta rendszeresen fellépünk a tahisi Bernadett, és a leányfalui
Duna és Panoráma Idôsek Otthonában. Az október 7-re tervezett koncertjeinket az Otthonokban
éppen zajló átszervezések miatt csak 28-án tudtuk megtartani. A házigazdák a szokástól eltérôen
ez alkalommal nem tudtak értünk autót küldeni.
A fellépô gyermekeket – Halász Csenge, Szimilkó
Virág, Vaczó Márti (zongora), Halász Csilla, Mihály
Máté (gitár), Gonda Rebeka, Szendrei Dóra (fuvola) és Kovács Kamilla (furulya) – és az ilyenkor használatos elektromos hangszerünket három szülô
szállította a leányfalui Otthonokba: Halász Anita,
Szimilkó Sándorné és Vaczó Zoltán. Köszönjük,
hogy ránk szánták ezt a délutánt!
November 19-én az Opera-mesék második bérleti elôadásán Kacsóh Pongrác: János vitéz címû
mûvét ismerték meg növendékeink a szentendrei
PMK Színháztermében.
A novemberi zeneiskolai foglalkozásokon készültünk fel az adventi idôszak fellépéseire :
- November 27-én a Református templomban
Bagi Nimród, Takács Dániel, Magyar Réka (klarinét, ének), Vaczó Dóra (gitár), Szénási Dóra,
Gonda Rebeka, Szendrei Dóra (fuvola), Kovács
Kamilla (furulya) és Halász Csenge, Kocskovszki
Viktória , Szimilkó Virág (zongora) adtak rövid
koncertet.
- December 6-án az Idôsek Napja alkalmából tartott rendezvényen Kenderesi Szonja, Kovács
Aysa (furulya), Szendrei Dóra (fuvola) és Halász
Csenge (zongora) léptek föl a Sportcsarnokban.
- december 9-én a Református Gyülekezeti teremben rendezett Kiállítás megnyitóján Hagymási
András, Tóth István (trombita), Kenderesi Szonja , Kovács Aysa (furulya) és Vaczó Dóra (gitár)
muzsikáltak.
- December 10-én újra a szentendrei PMK-ban
néztünk-hallgattunk egy elôadást : Csajkovszkij
Diótörô címû mûvét mutatták be.
- December 15-én tartottuk a hagyományos
Adventi koncertünket. A hangszeres mûveken
kívül iskolánk Hagyományôrzô, és néptánc
csoportját (felkészítô : Szabó Judit), a Kamaraének csoportot (vezeti Krafcsik Ibolya) és
az iskolai Kórust (vezeti Kisné Balázs Enikô) is

láthattuk-hallhattuk. A koncert elsô részében
17 mûsorszám hangzott el, felléptek : Holba
Laura, Turay Balázs és Barnabás (hegedû), Csereklye Lili, Horváth Emma, Kovács Kamilla
(furulya), Balla Nóra, Halász Csilla (gitár), Antal
Evelin, Halász Csenge, Szimilkó Virág, Vaczó
Márta, Majercsik Nándor (zongora), Szendrei
Dóra, Szénási Dóra, Gonda Rebeka (fuvola),
Antal Noel, Csereklye Márk (trombita). A koncert második felében a zeneiskola tanárai léptek
föl : Csáki Judit, Gellért Gabriella, Gratzl Erika,
Krafcsik Ibolya, Marosi Ágnes, Kürtösi Zsolt,
Mákó Miklós és Orosz Attila. Nagy örömünkre
újra megtelt a Népház nagyterme, és a közönség lelkes tapssal jutalmazta mûsorunkat. A koncert szünetében „A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért” Alapítvány szervezésében a
szülôk által készített finomságokból álló büfét
élvezhették a fellépô gyerekek (és felnôttek),
hálásan köszönjük !
- December 20-án Gratzl Erika növendékei tartottak egy „családi” tanszaki koncertet az iskolában.
A téli szünet után ismét sok munka várt ránk:
felkészülés a félévi hangszeres vizsgákra. Örömmel tapasztaltuk, hogy sok szülô, hozzátartozó
erôsítette az izguló zeneiskolásokat, minden vizsga „teltházzal” zajlott. Gellért Gabriella növendékei január 12-én, Csáki Judit, Gratzl Erika, Marosi
Ágnes és Mákó Miklós tanszaka január 17-én, Kürtösi Zsolt és Orosz Attila tanítványai január 18-án vizsgáztak. A vizsgákon zongorán kísért Krafcsik Ibolya és Gratzl Erika.
Január 20-án újra a két leányfalui Idôsek Otthonában léptünk fel, ahol mindig nagy örömmel várnak és fogadnak minket. Ez alkalommal Kovács
Kamillán, Halász Csengén és Szimilkó Virágon kívül
Csereklye Lili, Májer Hanna (furulya), Vaczó Zsuzsanna (zongora) és Csereklye Ádám (gitár) léptek föl. A hét gyermek összesen 15 mûsorszámmal
szerepelt, sôt egy elkésett hallgató kedvéért még
ráadást is adtak! Nagy sikerük volt, igazán büszke
voltam rájuk!
Februárban hatodik alkalommal rendezzük meg
a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei Találkozóját, melyre budakalászi, szentendrei, szigetmonostori, leányfalui és dunabogdányi zeneiskolásokat várunk. Természetesen a mi növendékeink
is fellépnek majd. Minden érdeklôdôt szeretettel
várunk 18-án 10 órakor a Népházban!
Gratzl Erika zongoratanár

II. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
A tavaly hagyományteremtô céllal megrendezett I. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és
Vásárt olyan kedvezôen fogadták a látogatók és
a közel hatvan résztvevô térségbéli kézmûves,
iparmûvész, népmûvész is, hogy úgy döntöttünk, folytatásra érdemes. Szigetmonostor
Faluházzal közösen szervezve a két település
felváltva biztosít helyet a rendezvénynek, ez
évben Tahitótfalu. Február 25-én szombaton
reggel 9 órától este 7-ig várjuk az érdeklôdôket
a Sportcsarnokba, ahol a kézmûvesek alkotásait lehet megtekinteni és megvásárolni, valamint

szavazni a legszebb, közönségdíjat kiérdemlô
alkotásra. 11 órától rengeteg érdekes tevékenység várja a gyerekeket a Népházban. Lesz
bütykölde, játszóház, játékos-táncos mese a
Görömbô Kompániával, Ágaboga mesebeszéd
Csák György mesemondóval, majd délután
tánctanítás és táncház kicsiknek, nagyoknak
egyaránt. A talpalávalót környékbéli népzenészek húzzák. A rendezvényen való részvétel és
látogatás díjtalan. További részleteket a plakátokon és a www.tahitotfalu. hu honlapon találhatnak.
Béres Gabriella

Ünnepek a konyhában
Farsang
A maszkos alakoskodás mellett a farsang fontos eseménye a gazdag evés-ivás
és mulatozás. Az ünnepkör csúcspontja farsang „három napja”: farsangvasárnap, farsanghétfô és húshagyókedd. Az ezt
követô negyven napos böjtöt az elsô nap
után, azaz hamvazó szerdán felfüggesztik
egy napra, hogy torkos csütörtökön a farsangból megmaradt ételeket elfogyasszák.
Ma a vendéglátóipar marketing fogásának
köszönhetôen ismét hangsúlyos nap lett
torkos, alias zabáló csütörtök. Ezen a napon
ugyanis egyre több étterem próbálja féláras
kínálatával becsalogatni a vendégeket.
A farsang legjellegzetesebb étele a farsangi fánk és a kocsonya.
Almafánk: 1 kg almát meghámozzuk, lereszeljük. A levét gyengéden kinyomkodjuk,
hozzáadunk 2 tojást, 35 dkg lisztben elkevert 1 cs. sütôport és 2 evôkanál cukrot. A
masszát összedolgozzuk, majd forró zsiradékba szaggatjuk egy evôkanállal. Pirosra
sütjük és fahéjas porcukorral meghintjük.
(Szakál László nyomán írta: Szabó Judit)

Vinni vagy nem vinni…
Pár évvel ezelôtt én is megmosolyogtam
magamban azokat a kispénzû embereket, akik
a nagybevásárlások során nem a márkás (nem
feltétlenül drága), jó minôségû élelmiszert vették meg, hanem az áruház sajátnéven kiadott
árucikkeit pakolták kosarukba. Mindezt a silány
minôséget sejtetô semmitmondó semleges csomagolás miatt. Egy éve azon kaptam magam,
hogy már nem csak a szavatossági idôt keresem
az árucikkeken, hanem azt is, hogy hol gyártották. Ha nem merték ráírni a gyártó címét, de
még a nemzetet sem, csak azt, hogy EU-ból származik, akkor vissza is raktam a polcra. Ha volt
magyar gyártású is, hasonló minôségben, mint
amit megszoktam, akkor inkább azt választottam, még ha egy-két forinttal drágább is volt
a többinél. Vásárlási szokásom azonban igen
hamar a következô evolúciós lépést is elérte, sajnos. Bizony leveszem a sajátneves termékeket is
a polcról, de csak abban az esetben, ha rá van
írva a gyártó, és ha az magyar. Külön öröm számomra, amikor ugyanannak az üzemnek a nevét
látom feltüntetve, akinek a minôségét már megszoktam. Érdemes kipróbálni, hátha más név
alatt is ugyanolyan jót gyárt az a bizonyos tejüzem vagy malom, mint saját márkanév alatt.
Ma már akkor sem röstelkedem, amikor
a pénztárnál bemutatom, hogy a nálam lévô
tömött szatyorban bizony nem árucikk van,
hanem egy csomó otthonról hozott vászonszatyor. A konyhai szemetesvödörbe ugyan
jó lenne az a reklámszatyor amit a pénztárnál
adnak, de azért külön pénzt nem vagyok hajlandó fizetni. Mostantól jó lesz a reklámújság is
Sz. J.
annak kibélelésére.
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Fûszerezzük az Életet!
Minden ételt, amit készítünk, ízlésünk
szerint fûszerezünk: sózzuk, borsozzuk,
paprikázzuk, esetleg egyéb fûszerekkel
pró báljuk finomabbá, különlegesebbé
tenni. Észrevette/d már, hogy amikor jó
kedvvel, örömmel készül az étel a családnak, vendégeknek, akkor ízletesebb is? Ez
akkor annyira természetes, hogy nem is
gondolkozunk róla.
Az a tapasztalatom, hogy mindennapi
életünket is gyakran úgy éljük, ahogy ételt
készítünk. Aki nem szokott sütni-fôzni, az
is tudja mi az élet sava-borsa.
Amikor igazán jó a kedvünk, magától
megy minden. A rutinszerû dolgok azért,
mert ismerôsek és könnyedén megoldjuk
a felmerült problémákat is, az új feladatok
azért, mert kihívást jelentenek és jól esik
a változatosság, az addig ismeretlen területek felfedezése.
Amikor bosszúság ér, betegnek érezzük magunkat, haragszunk valakire, valamire, vagy egyszerûen csak belefáradtunk a hétköznapokba, mi történik? Lehet,
hogy a körülményeket hibáztatjuk, a megszokott dolgok unalmassá válhatnak, változtatni nincs kedvünk, félünk a várható rossz eredménytôl, vagy olyan közönyössé válunk, hogy minden kilátástalannak látszik és elôre borítékoljuk, amire
számítunk. Semmihez, semmi kedvünk,
mert minek? Érezték/érezted már, milyen
az, amikor sótlan az életük/életed? És azt,
hogy borsot törnek az orra/orrod alá? És
milyen érzés paprikás hangulatban lenni?
Azt gondolom, hogy a kezünkben van
életünk receptje, dönthetünk arról, mibôl
mennyit használunk, mit sütünk-fôzünk
belôle. Amikor mindenbôl kevés van, egy
valami biztos, hogy mindig a rendelkezésünkre áll, és az a szeretet. Ha minden alapanyag, eszköz és recept megvan, de szeretet nincs, semmi jó nem sül ki belôle.

Természetes, hogy hatással van ránk a
külvilágból érkezô gyakran baljós, félelemre is okot adható híráradat, gondoljunk
csak bele, hogy érezzük magunkat, miután
meghallgatjuk, megnézzük a napi híreket.
És igen, saját bôrünkön is érezzük, hogy
van, amikor nagyon nehéz. És, akkor,
hogyan tovább?
Szeretnék találkozni azokkal, akik megélik a mindennapi küzdelmeket magukban, családjukkal, kapcsolataikban, munkahelyükön vagy épp annak hiányában, azokkal, akik félnek a jövôtôl, vagy egyszerûen
közömbössé váltak már, de szívükben
mégis érzik, hogy kis nyitottsággal tudnak változtatni a jelenlegi helyzetükön.
Szeretnék találkozni azokkal is, akik betegnek érzik magukat és szándékukban áll változtatni ezen az állapoton.
Sáfrány Kata vagyok, férjemmel és két
gyermekemmel 3 éve élek Tahitótfaluban.
Gyermekeim születését követôen, a bennem zajló kétségek, félelmek és bûntudat
hatására kezdtem azzal foglalkozni, hogy
tehetném örömtelibbé, teljesebbé az életemet. Számos könyvet olvastam, kineziológiai stresszoldó és egyéb tanfolyamokra jártam azért, hogy megismerjem a bennem lévô zûrzavart, mégis, amire rátaláltam, az egy nagyon egyszerû, természetes
lehetôség a kiegyensúlyozott életre. Úgy
érzem, tudok segíteni testi és lelki problémák megoldásában és átadni, hogyan lehet
egészséges tudattal élni. Örömmel osztom
meg tapasztalataimat az érdeklôdôkkel.
Szeretettel várok mindenkit egy kötetlen
beszélgetésre a Faluházban február 17-én
18 órakor.
Fûszerezzük az életet!
Sáfrány Kata
Kineziológiai konzultáns
Tel: 26/386-456, +36209703000

Apróhirdetés
Szántóföldet bérelnék rövid és hosszú távra egyaránt. Telefon:
06-20-320-4767

Tahitótfalun,
Vajda utcában
található 70m2es családi ház,
kis udvarral,
garázzsal eladó.

Irányár: 12 millió HUF
Érdeklôdni: 0630-228-3407

Angol nyelvoktatás, nyelvvizsga felkészítés, korrepetálás
kezdôknek és haladóknak!
Battonyai Szilvia, 06-30-229-1980

HO-HO-Horgászok!
Január 11-tôl meghosszabbíthatjátok
engedélyeiteket. Állami jegy, éves
terület jegyek válthatók
a KOLIBRI Állateledel boltban.
Díszállat és kisállat eleségek
és felszerelések.
Tahi Nagyparkoló
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Irisz
szépségszalon
Tahi, Szentendrei út 1.
Telefon: 06 30 582 5813

Szépülj velünk!
Szolgáltatásaink:
– álló turbószolárium

Új MÉH-telep nyílik
Szentendre, Kôzúzó u. 1. sz. alatt
Magas fémkereskedelmi árakkal, mindenféle
vas és színesfém hulladékát átvesszük.
Roncs autók, akkumulátorok, réz- alumíniumkábelek stb.
Szükség esetén házhoz is megyünk.
Cégek hulladék kezelését is vállaljuk.
Telefonszám: 06-20-987-1745
06-20-325-9860

A szoláriumban csôcsere volt!
– svéd talp-nyirokmasszázs
– infraszauna
– pedikûr
Varga Marianna, Simon Imréné
– manikûr, mûköröm - Varga Marianna
– kozmetika
Schirilla Kinga, Nyircsák Zsófia
– fodrászat
Benke Katalin, Karl Lászlóné
•

Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!

Nyitva: h-p 900-1900 óráig
szo 900-1400 óráig

Víz-gáz-fûtés-villany-lámpa
és szerelvény kisáruház

Kelemen Kft.
Tahitótfalu, Szabadság út 15.
(Oil benzinkút mellett)

Ne menjen messzire itt
mindent megtalál!!

Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.

Természetes segítség kineziológiával
A kineziológia gyengéd és természetes módszer az érzelmi stresszek oldására.
Célja, hogy testileg, lelkileg és mentálisan is harmóniában éljünk önmagunkkal és a minket körülvevô
világgal.
Olyan eszköz, amely az örömteli élet útját segíti, az öngyógyítás kulcsát adja kezünkbe.
Gyakran érzünk olyan akadályokat az életünkben, melyek gátolják az elôrehaladást, a boldogulást, és
amikor megtaláljuk problémánk gyökerét és azt szeretettel feloldjuk magunkban, már úgy tudjuk
alakítani a jövônket, ahogyan azt szívünk szerint szeretnénk.
Mindenki saját életét irányíthatja felelôsséggel és gyógyulhat meg azáltal, hogy feltárja – testi, lelki,
mentális - problémája okát és tudatosan változtatni akar rajta.
Ajánlom segítségemet azoknak, akik:
– harmóniát szeretnének teremteni önmagukkal, családjukkal, környezetükkel
– magabiztosabbá szeretnének válni
– szorongást, bizonytalanságot, félelmet éreznek, szenvednek a depresszió tüneteitôl
– akut vagy krónikus betegséggel küzdenek (pl. allergia, szenvedélybetegségek…)
– nehezen tanulnak, problémát okoz a kommunikáció (gyerekek, felnôttek esetén is)
– változást várnak kapcsolataikban (párkapcsolat, szülô-gyerek kapcsolat, munkahelyi problémák)
– betegségük lelki hátterét szeretnék megtudni, feloldani
Várom/várlak szeretettel: Sáfrány Kata – kineziológiai konzultáns
Tel: 26/386-456, +36 20 970 3000

Nyitva: H-P:7.30-17.00,
SZ: 8.00-12.00-ig
Tel.:26-386-721, 30-9515484
www.kelemenkft.hu

Tisztelt Partnerünk!
2012-ben hirdetési díjaink az
alábbiak szerint módosulnak:
Hirdetési díjak helyi újságunkban 2012. évben
20 szóig apróhirdetés 2 600 Ft

1/16 oldal
3 300 Ft
1/8 oldal
4 800 Ft
1/4 oldal
9 400 Ft
1/2 oldal
19 000 Ft
egész oldal A/4-es 37 700 Ft
Az árak 27%-os Áfa-t tartalmaznak.
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Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
• Ferencsák István, családgondozó
(Családsegítô Szolgálat)
szerda: 12:30- 16:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó
(Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16:00-17:00 óra között
csütörtök 10:00-11:00 óra között
• Tiszóczi Enikô, pszichológus páratlan héten,
hétfôn 13- 18 óra között
• Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász havonta
egyszer hétfônként 13- 17 óra között:
február 20., március 26.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások ingyenesek és elôzetes
idôpontegyeztetés és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/292 2659,
06 26/312- 605, 06 26/400-172

Családi házak, nyaralók,
közintézmények generál kivitelezése,
szerkezet építése részfeladatok
elvégzése.
– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák
– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés
– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés
– gipszkartonozás
– festés,mázolás
– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés
munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés
Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,
telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.

Téli vásár a TOPÁN
Cipôboltban
2012. február 13-február 23-ig
20-30-40% kedvezménnyel
vásárolhatók
• téli csizmák
• téli kabátok gyerek csizmák
Tahitótfalu Hôsök tere

Síeljen, kiránduljon itthon! A Mátra csodálatos
lejtôi csak Önre várnak!
Egynapos utazáshoz vegye igénybee
8 és 16 fôs buszainkat!
Személyre szabott ajánlatokhoz
várjuk jelentkezését!
Héda Tours, Visegrád
Tel: 70/930 5768
hedatours@t-online.hu,
www.hedatours.hu
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DUNAKANYAR
KULTURÁLIS SEREGSZEMLE
2012
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

Örömmel értesítünk MINDENKIT, hogy 2012-ben, immár hagyományosan újból
megrendezzük.

A Visegrádi Ásványvíz Kft munkatársakat
keres:

Szeretnénk lehetôséget adni óvodástól az iskolás fiatalokon és dolgozókon át a nyugdíjasokig, - csak amatôröknek és alapfokú „A” mûvészeti oktatásban résztvevôknek -,
hogy az elôadói mûvészetekben megmutassák tehetségüket, tudásukat.
Így: versmondás, prózamondás,(minôség alapján lehet egy kategória is) ének csoportos, szóló (minôség alapján együtt is lehet), szóló zene, csoportos zene, színjátszás, tánc, néptánc, vagy egyéb kategóriákban.

Gépkezelôt mûanyagfeldolgozó és -csomagoló
gépek kezeléséhez – villanyszerelôi, elektronikai mûszerész vagy lakatos végzettséggel rendelkezôk elônyben.
valamint:
Targoncás munkakörbe targoncavezetôi jogosítvánnyal, gyakorlattal rendelkezôket.
Levélcím: 2025 Visegrád, Lepencevölgy
Email: rudolf.toth@visegradi.hu
További felvilágosítás: telefon: 26/397-815,
mobil: 70/376-1704

Résztvevô települések:
Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Szigetmonostor, Visegrád
Jelentkezés: minden településen a válogató napjáig
az iskolákban, a mûvelôdési házakban, önkormányzatoknál.

I. forduló: települések rendezvényei, zsûri válogatja a továbbjutókat.
Idôpontja: 2012. márciustól - május elejéig
II. forduló: GÁLAMÛSOR - Tahitótfaluban
Idôpont: 2012. május 19. szombat
Kísérô programok: játszóházak, táncház, stb.
Meghívottak: a szervezô települések lakosai
Egyéni elôadások legfeljebb 2-5 percesek, a csoportosok 4-12 percesek lehetnek.

Sikeres felkészülést és jó munkát kívánunk!

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2 050,-Ft/q
Akác kugli 2 350,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és
szponzorálásával valamint a Dió pékség támogatásával

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.

Bemutatja

A kiskondás
cím mesét

Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

2012. február 25 - én szombaton 10 órakor
Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatói jegy ára 500 Ft
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2.
Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Öröm a szemlélônek egy olyan élô „néprajzi falumúzeumban” járkálni, nézelôdni, mint
Tótfalu. Fellelhetô a hosszúházas, tornácos
épület, a zártsorúvá vált „hajlított házas” elrendezés, a polgáriasodás hivalkodóbb elemei, a
vakolatdíszek, a magasabb kerítések, nagykapuk.

zata faragott kôbôl, téglából készült.
A kihalóban lévô „gádor” kifejezés is illik a
tornácra, bár eredendôen a mélyebb építésû
házak lépcsôzetes lejáratának védelmét szolgáló elôtetô neve volt (pincegádor).
A nyeregtetô szerkezetének /szarufák/ sérelme nélkül applikált ún. vízcsendesítô fedi a tornácokat, ezért a fedés súlyának csak töredéke
terheli az oszlopokat. Ez azért lényeges, mert
az alapozás /ha van!/ nem egyenértékû a házé-

Példák a fentiekre (a teljesség igénye nélkül):
Petôfi Sándor utca és Béke utca.
Az utcafrontra forduló homlokzatok magukkal hozták a városias tûzfalak és a kontyolt
tetô szükségességét. Számos példa mutatja az
ennek vegyítésével kialakított utcai homlokzatokat.
Pl. a Hôsök tere 1-2. szám alatti épületek (háztartási bolt, italdiszkont...) találkozása. Az oldalhatár mentén nehezen kezelhetô eresz, hózug

Kedvenceim a tornácos házak. Egyre kevesebb eredeti marad, általában beépítésre kerülnek, jobb esetben üvegezett verandává alakítva eltûnôben vannak. A tornác /olasz eredetû
kifejezés/ az 1500-as évek elejétôl ismert, funkciója szerteágazó: védôtetô, közlekedô, munkatér stb., lényegében a födém meghosszabbítása lábakra állított talpgerenda támasszal vagy
boltozattal. Az alátámasztás gyakorta fából
készített, faragással díszített, a „fejnél” erôsítve
akár könyökkel, akár gerenda-kettôzéssel. A
„kôtornác” nem mindig kô anyagú, készült
vályogból, téglából és persze kôbôl is, a markáns oszlopokat díszítették, „babásították”,
talapzattal és fejjel látták el. A nyílás áthidalás
egyenes záródásnál fagerendákból, íves válto-

val, ezért az utólagos befalazás, beépítés kockázatos, az új terhelések kárt okozhatnak, az
utólagos megerôsítés nehézkes, eredménye
vitatható. Legutóbb a Zrínyi utcában találkoztam a problémával, itt acél pántos-hevederes
falkötô vasakkal és alaperôsítéssel próbálkoztak a kidôlés ellen védekezni. Néhány figyelemre érdemes, gondozott ház látható a Zrínyi
és a Dózsa György utcában.
Az ún. „hajlított ház” az alapul szolgáló tornácos, tetôgerincével az utcára merôleges
épület befordítással az utcafronttal párhuzamos bôvítményébôl fejlôdött ki. Így alakult ki
a zártsorú utcakép. A belsô udvar megközelítésére a korábbi „vizes” kaput komoly és változatos bejáratok /kiskapuval ellátott/ váltották fel.

és kívülrôl problémás karbantarthatóságú fal
találkozik. A példa nem egyedi, sôt...
A megoldások nem szokatlan vagy
elítélendô formái a homlokzati egység, a zárt
utcafront adta védettség, a belsô udvar oldalszárnyú bôvítésének a generatív együttélés térbeli növelésének igényébôl fakadtak – már száz
évvel ezelôtt is.
Kicsit hamiskás megoldások is elôfordulnak.
A „nagyház” képzetét imitálva a kapuzat fölé
cserépfedésû tetôt építettek, azt a tornáccal és
a melléképülettel összekötve a zártsorúság látszatát keltették. Ebben sincs semmi kivetnivaló, úgy szépek, hangulatosak, ahogy vannak.

Iskolai sport
Tanári és tanulói sikerek

tályos lányaink az 1., ugyanabban a korosztályban 4-5-6. osztályos leányaink pedig
a 2. helyezést érték el. 7-8. osztályos fiúcsapatunk a Bozsik-programban 1. helyezést ért el, ugyanôk a körzeti diákolimpia
döntôjében-kissé foghíjasan felállva - a 4.
helyen végeztek.
5-6. osztályos fiúcsapatunk bejutott a
Bozsik-program döntôjébe.
Ezúton is gratulálunk valamennyi futballistának! Turóczi Csaba testnevelô tanár,
az MLSZ régiós programvezetôje

Falusi házaink

Hatalmas sikert ért el iskolánk új testne velô tanára, Szûcs Kata, aki immár
tahitótfalui lakos: a fitnesz világbajnokságon 3. helyezést ért el! Eredményéhez
szívbôl gratulálunk!
Tanulóink labdarúgásban a Bozsikprogram iskolai versenyrendszerében a
Szentendre-Buda régióban jeleskedtek: a
19 intézményt érintô programban 7-8. osz-

Országos Mikuláskupa 2011.
December 4-én részt vettünk a Tokodaltárón megrendezett országos Mikuláskupa
versenyen. A Kisoroszi Judo és Kungfu Klub
nyolc fôvel képviseltette magát. A versenyen 20 csapat indult, 300 fô részvételével.
Eredmények 6 érem és két 4. helyezés:
Kulcsár Evelin, 28 kg, ezüstérem,

Kulcsár Ivett, 35 kg, ezüstérem,
Csizmadia Petra, 25 kg, ezüstérem,
Hegyi Adrienn, 31 kg, 4. helyezés,
Szabó Ádám, 36 kg, ezüstérem,
Szarka Máté, 49 kg, bronzérem,
Mile Károly, 23 kg, bronzérem,
Sütô Attila, 30 kg, 4. helyezés.
Az elért eredmények igazolják a három település által támogatott szakosztály éves munká-

Benedetti Tibor

ját. Bízom benne, hogy 2012-ben is rászolgálunk bizalmukra.
Rácz Gábor
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Harmath András – Tolnai Katalin: 53 nap a világ tetejétôl egy kicsit arrébb - Úti élmények Indiából
kényelmes repülôút. Megérkezünk, leszállás Delhiben, megcsap a klimatizált levegô
hidege. Épp idôben, hogy búcsút intsünk a ladaki csatlakozásnak. Na, majd a
következôvel. Holnap. Nem baj, egy csomagunk Isztambulban rekedt, most már biztosan
nem lesz túlsúly-problémánk. Jó volna tudni,
mi volt benne, vajon viszontlátjuk még. Rövid
számvetés a csomagokról: (már csak) egy hátizsák, egy mûszerláb, két táska, két laptop és a
mérôállomás. Merthogy dolgozni mentünk és

zanskari tartományát nagyrészt ladaki nyelvet beszélô, tibeti buddhista közösség lakja. A
buddhista közösséget térben kettészelve találhatóak a helyi muzulmán lakosság települései is. Munkánkból kifolyólag mi a buddhista
helyiek és szerzeteseik életébe nyerhettünk
bepillantást.
Az átlag 3600 méteres magasságban
elhelyezkedô apró falvakban a családok
vályogból épített, kis ablakokkal ellátott házakban laknak. Az egyes szobákat magas küszöb-

nem csak egyedül. Utunkat a magyar Csoma
Szobája Alapítvány (www.csomasroom.org)
és az olasz alapítású, de nemzetközi önkéntes támogatással mûködô Stupa Onlus (www.
stupa-onlus.org) szervezet tette lehetôvé. Az
elôbbi, a Csoma Szobája Alapítvány itthoni
szervezôdés, vezetôje Irimiás Balázs, aki nejével Olgával, és a karácsonyi ajándékként érkezett kislányukkal Blanka Imolával azon dolgozik, hogy az elsô tibeti szótár összeállítójának,
Kôrösi Csoma Sándornak egykori dolgozószobáját megmentsék az utókornak. Nem máshol, mint Indiában, Zanszkár tartomány Zangla
falujában. Szinte itt, a szomszédban.
Zanglába érkezésünk elôtt azonban az olasz
társaság felkérésére körutazást tettünk Ladak
és Zanszkár tartományokban, ahol 8 településen, összesen 9 sztúpát, buddhista vallási
építményt mértünk fel. Megállapodásuk szerint a szállásunkról és ellátásunkról a helyiek gondoskodtak, így alkalmunk volt családoknál, illetve monostorokban is megszállni.
A felmérések során 11-15. századi sztúpákat
vizsgáltunk, melyek eredményeként, a Csoma
Szobája Alapítvánnyal közösen egy tervdokumentációt állítunk össze, az épületek és bennük még máig fennmaradt freskók megôrzése
érdekében.
India Nyugat-Tibetnek is nevezett ladaki és

bel ellátott, alacsony ajtók választják el egymástól. Figyelmetlenségünket egy-egy szobába lépéskor a homlokunk, fejünk bánta, de az
megnyugtató volt, hogy ugyanez a baleset, ha
nem is olyan gyakran mint velünk, de azért a
helyiekkel is megesett. A fûtést vaskályhákkal
oldják meg, melyhez tüzelôanyagként az állatok trágyáját használják. Az asszonyok a trágyából korongokat gyúrnak, azokat kiszárítják, majd a ház mellett felrakodják. Az itt élôk
jórészt állattenyésztésbôl tartják fenn magukat, nyári idôszakban a család egy-két tagja
váltásban felviszi az állatokat a hegyi legelôre,
ahol tél elejéig ott is tartják ôket. A jószágok
éjszakai szállásául a házak alsó szintjén kialakított ólak szolgálnak. A fôzéshez, mosdáshoz
használt jéghideg vizet a hegyi patakokból
hozzák. A ház körüli munka mellett a gyermekek számára sem jut túl sok idô a játékra. Több
faluban található iskola, azonban sok gyermek
számára az iskolába való eljutás minden reggel
és délután komoly gyaloglást igényel. A szorgalmas, tehetséges tanulók azután a terület
központjában, Leh-ben üzemelô bentlakásos
iskolákban tanulhatnak tovább. Sokak tanulását külföldi alapítványok illetve magánszemélyek támogatják.

Az elmúlt nyáron lehetôségünk nyílt egy
munka- és tanulmányi kirándulást tenni India
fôvárosába, Delhibe, majd onnan tovább
az ország északi tartományaiba, Ladakba
és Zanszkárba. Budapestrôl (közelebbrôl
Tahitótfaluból) Isztambulba indultunk, pogygyászunk – két hátizsák, egy mûszerláb – 39,5
kg, még épp a súlyhatáron belül, kezünkben
két táska, két laptop és egy mérôállomás.
Felszállunk, leszállunk, hamar átszállás, irány
Delhi, onnan lesz majd csatlakozás Ladak központjába. Delhiben a tervek szerint alig 4 óra
lesz az átszállásra, kevés lesz, már ekkor éreztük. Az idô telik és még mindig Isztambulban
várakozunk. Gyönyörû város persze, de egy
repülôgép belsejében ülve mégsem annyira látványos. Végre felszállunk. Nyugodt,

Végy körül engem

2011 nyarán a Sziget Hangja Ökumenikus
Kórus, a róla elnevezett Mûvészeti Hét
végén hangstúdióba vonult, és felénekelte Zákányi Bálint 10 kórusmûvét. A cd
most, az ökumenikus imahéten jelent meg.
Szívbôl ajánljuk mindenkinek.
Vox Insulae Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület

Puzder János Emléktorna
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket február 11-én 7:45-15:00-ig a tahitótfalui
Sportcsarnokban a Puzder János emlékére
rendezett labdarugó tornán, ahol 8 térségbéli csapat méri össze erejét.
Turóczi Csaba

(folytatás a márciusi számban)
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Közhasznú adatok

Kertésznaptár - Február
• Takarítsuk ki és töltsük fel a madáretetôket.
• Fagymentes napokon metsszük meg a gyümölcsfákat, díszcserjéket, kivéve a kajszi és
ôszibarackot.
• A hónap közepétôl melegágyba vethetjük a
hónapos retket, fejes salátát és karalábét.
• A korai sárgarépa magvait vessük hidegágyba.
• Vessük el a palántából nevelt virágok magját a lakásban. Hajtathatunk ablak mögött,

•
•

•
•
•

fûtött helyiségben cserépben zsázsát,
metélôhagymát.
Ültessünk rózsát fagymentes napokon.
Ha az idô engedi, kapáljuk meg és fejtrágyázzuk a szamócát, az ôsszel vetett zöldségeket
és hagymás virágokat.
Ellenôrizzük az ágyásokat, ha megjelent a
pocok, helyezzünk ki csapdákat.
Hozzuk fel világosra az ôsszel pincébe, kamrába rakott virágokat.
Fagymentes napokon öntözzük meg az örökzöldjeinket.

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.: 385078 • CSALÁDSEGÍTÔ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
– 0626/312 605 • CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310796 • ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô:
10–20-ig, kedd 8–16-ig, szerda 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: 8–12ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11ig, 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.: 8–16,30-ig, Tahi Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Szentendrei út 5–15. nyitva: h-p: 8-19-ig, szombat: 8-13-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19;
Szo.: 8-13, 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, péntek 8–11,
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 387-046 • KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft.
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás:
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig •
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@partmozi.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.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 •
POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123,
387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30,
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek
8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12
és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô
8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt,
péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
– tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok
u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa
Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.,
tel.: 385-873, fogadóórák: Zákonyiné Zubi Valéria kedd 8.30–
10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges
csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV – Tel.: 06/26
386-560, +36/30 951-7727 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE – Tel.:
06/26 386-560, +36/30 951-7727
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság
tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Sirkó-Németh
Mariann, Szabó Judit• Megjelenik: havonta 2500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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