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Urunk Jézus! Te vagy az örökké érkezô, mi pedig - míg
a földön élünk - mindig a búcsúzók, a távozók maradunk.
Köszönjük, hogy újra ádventet tarthatunk, hogy újra várhatunk, hogy vágyakozva tekinthetünk jöveteled felé.
Segíts fogadásodra jól felkészülnünk. Könyör günk
hírnökeidért, akik meghívásodat közvetítik, az ige
hirdetôiért. De könyörgünk azokért is, akik szavukat
hallják, hogy meghallva befogadjanak Téged. A megtestesülésed misztériumában való elmélyülés alakítson
mindannyiunkat Téged dicsérô, Neked hálát és köszönetet mondó szeretetközösséggé.
Kérünk, támassz számunkra, a sötétségben és a halál
árnyékában botorkálók számára utat mutató világosságot. Jöjj el hozzánk, látogasd meg a benned hívôket, és
szelíd erôddel vond magadhoz a távolállókat. Hozd a
békétlenkedôk számára a te békédet. Vigasztald és báto-

rítsd azokat, akik szorongó szívvel, félô aggodalommal
várják a karácsonyt.
Könyörgünk mindazokért, akik szenvednek. Légy gyógyítója és erôsítôje a betegeknek és azoknak is, akikre
senki sem gondol. Vigasztald az elhagyottakat, a magányosokat, a foglyokat.
Gyúljon ismét lángra a Te fényességedet jelképezô
karácsonyfa gyertyája.
Rád várunk, Téged várunk, ám hittel valljuk, hogy Te
most is velünk vagy, köztünk vagy és nálunk is maradsz.
Amikor majd a szent éjszaka titkát ünnepeljük, add szívbôl
fakadó örömmel énekelnünk: Dicsôség a magasságban
Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek...
Szennay András ezen imádságával kívánok áldott, boldog
ünnepeket minden községünkben lakónak.
Gellért atya

Tahitótfalu decemberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
December 1–9. Advent Tahitótfalun
December 13. Schirilla György Luca napi futása
December 27. Dagober Kupa. Helyszín: Sportcsarnok
December 28. 18:00: Szent János
J
napi
p borszentelés. Helyszín:
y
Faluház
Faluház programja decemberben
December 14. 15:00-18:00: Karácsonyi készülôdés gyerekeknek. Ajándék készítés Bérczi

8.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület munkaterv szerinti idôpontban november 15-én tartott rendes ülést, melyet követôen a
munkatervben tervezett idôponttól
eltérôen november 27-én pedig közmeghallgatásra került sor.
A november 15-én tartott ülésen
Schottner Jánosné képviselô nem volt
jelen.
Folytatás az 5. oldalon

Kriszta és Horváth Tünde kézmûvesek vezetésével. Részvétel ingyenes.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Losánszky Erzsébet, +3620/219 8428
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569
4660
Népház programjai decemberben
December 8. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: A szúrós szôrû
bárány. Támogatói jegy 500 Ft.
Folytatás a 16. oldalon

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Ö n k o r m á nyz a t

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
2012 végén
Ez az év is véget ért, pedig nemrég, még
csak éppen hogy elkezdôdni látszott. Mint
minden évben, ilyenkor is, mindannyian
számot vetünk az esztendô utolsó hónapjában. Visszatekintünk terveinkre és az elvégzett, megvalósult feladatainkra. Egyfajta mérleg ez, amely megmutatja, hogyan tegyünk
jövôre másképpen, de azt is, mi az, ami folytatásra érdemes.
Képviselô társaimmal mi is elvégezzük ezt
az értékelést, hogy lássuk, hogyan tudtuk a
település fejlôdését elôsegíteni. Fontosnak
tartom megjegyezni, hogy egyes esetekben, akár az adott színvonal megtartása is
eredménynek tekinthetô. Bizony így van ez,
hiszen mindannyian tudjuk, naponta érezzük, tapasztaljuk családi és baráti köreinkben, hogy ez közel sem olyan könnyû feladat.
Az idei év soha nem látott változásokat
hozott, amely sok esetben nehéz helyzet
elé állította az önkormányzatot is. Komoly,
felelôsségteljes döntéseket kellett meghoznunk, nem egyszer rendkívüli gyorsasággal.
A teljesség igénye nélkül megemlíteném,
hogy 2012-ben alapjaiban változtatta meg a
járások kialakításával kormányunk a közigazgatási rendszert. Új alapokra helyezte a köznevelést mind struktúrájában, mind finanszírozásában. Átalakult a katasztrófavédelmi rendszer is. Az átalakítások miatt a kormányzat felé rengeteg adatszolgáltatást hajtottunk végre, ami komoly adminisztrációs
terhet rótt az önkormányzatra. Olyan országreform zajlik, amely akár több évre elegendô
munkát is jelenthetne a településeknek.
Itt szeretném megköszönni a kollégáknak
azt a precíz, pontos munkavégzést, amely
lehetôvé teszi, hogy teljesülhessenek a feladatok.

lesz elérhetô, a mûszaki osztályon dolgozók
jelenleg az iratok átadását készítik elô.
Öt év alatt közel negyed milliárd
Az átgondolt és jól mûködô koncepciónak köszönhetôen, néhány más településsel ellentétben elmondhatjuk, hogy dolgozóink béren kívüli juttatása ebben az évben is
elérte a törvényben meghatározott maximumot. Az önkormányzat alkalmazásában álló
116 munkatárs az évi 200 ezer forint összegû
cafetéria juttatáson kívül a saját gazdálkodásunk eredményeképpen idén két alkalommal, nyár közepén, és karácsony elôtt részesült jutalomban.

Beruházásaink, fejlesztéseink

Költözés, irodaátadás a Községházán
Mint ismert, Tahitótfalu 2013. január 01-tôl
közös hivatalt fog mûködtetni Kisoroszival.
Ezzel egy idôben a járási kirendeltség is
megkezdi munkáját a Községházán. Ezért
a napokban már megkezdtük a helyiségek kiürítését, illetve átadásra felkészítését. A járáshoz 3 - 6 munkatárs érkezik.
Munkájukról még jelenleg nem rendelkezünk pontos információkkal. Az ügyfélszárny három irodáját rendezzük be számukra, valamint az épület ügyfélváróját is használatba adjuk. A pénzügyi osztályt áthelyezzük az emeleti részbe, ahol a Kisorosziból
érkezô ügyintézô is helyet kap. Az építéshatóság januártól egyelôre csak Szentendrén

kakörben dolgozók januártól továbbra is az
önkormányzat alkalmazásában folytatják
munkájukat. Tudnunk kell azonban, hogy a
fenntartási költségek, mint a villany, a fûtés,
a karbantartás, stb. változatlanul a falu költségvetését terheli. Ezeket többek között
azért is vállaltuk fel, hogy az oktatási intézmény felújítását és szépítését helyi döntések alapján, saját jogkörben tudjuk folytatni, ahogy tettük ezt eddig is. Azoknál a településeknél, ahol a mûködésre is átadott iskolák fognak mûködni, csak központi elosztás
alapján, központi finanszírozásból tervezhetnek majd.
A településünk eddigi ráfordítását alapul
véve, gyermekeink napközbeni elhelyezésére fenntartott létesítményeinkre az elmúlt öt
év számai alapján összességében 246 millió
forintot fordítottunk. Ebbôl 114 millió forint
jutott az iskolára, 93 millió a két óvodára,
de a sportcsarnok és a népház is 39 millió
forintos ráfordítást könyvelhetett el. Mindezt
önerôbôl, összesen 20 millió forint állami
hozzájárulással!

Az azonban még nem tudható, hogy a
2013. év milyen központi adóelvonást fog
hozni. Ma még felelôsséggel nem tudjuk kijelenteni, hogy ezeket a juttatásokat jövôre is
biztosítani tudja az önkormányzat.
Az iskola dolgozóinak foglalkoztatása az új
Nemzeti Köznevelési Törvény szerint változni fog. Tahitótfalu Község Önkormányzata ez
év októberében úgy döntött, hogy az intézményt továbbra is saját mûködtetésben kezeli tovább, azt nem adja át teljes egészében az
államnak. Így kizárólag a pedagógusok munkáltatói jogkörét veszi át az állam, fizetésüket
és béren kívüli juttatásaikat is onnan kapják
majd közvetlenül. A nem pedagógus mun-

Az év végi visszatekintés nem lenne teljes,
ha nem említeném meg a falufejlesztéseinket, a pályázatainkat és a beruházásainkat.
Gát pályázatunknál ebben az évben
jelentôs haladást könyvelhetünk el. A második fordulót februárban adtuk be, és júliusban írtuk alá a Támogatási Szerzôdést.
December végére elôre láthatóan minden
szerzôdést – remélhetôleg a kivitelezôit is –
meg tudjunk kötni. A beruházás így jövôre
el is kezdôdhet.
A 2010-ben pályázati pénzbôl leaszfaltozott 4 utcánk – Kertész, Kós, Visegrádi és
a Rózsa utca – elsô éves fenntartási jelentését beadtuk, amit a Közremûködô Szervezet
elfogadott. A jelentésben foglaltakat várhatóan még ebben az évben egy ellenôrzésen
véglegesítjük. A Rózsa utca Szabadság út
felôli szakaszát akkor nem tudtuk a tenderben szerepeltetni, de idén a közmûfejlesztési
hozzájárulásokból végig ki tudtuk építeni.
A Faluház részben új homlokzatot kapott,
udvarán felépült a színpad és felújítottuk a
melléképületet is. Bízom benne, hogy tavasztól a falu kulturális életében érezhetô változást fog hozni az által, hogy több lehetôséget
ad rendezvények, programok szervezésére
és a nyári gyerektábor vagy más gyermekprogram lebonyolítására.
Látva a nehézségeket, a sokasodó feladatokat, mindenképpen kijelenthetjük, hogy
igen, Tahitótfalu sikeres évet zárt, vállalásainkat sokszor az elvártnál jobban is képesek
voltunk teljesíteni.
Ebbôl a lendületbôl igyekszünk nem veszíteni, terveinket, elképzeléseinket 2013-ban is
szeretnénk valóra váltani. Természetesen az
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Önök támogató együttmûködésére továbbra
is szükség lesz. De hiszem és bízom benne,
hogy Tahitótfalu, mint mindig, most is képes
lesz az adott lehetôségeket megfelelô módon
kihasználni és ésszerû gazdálkodással a megszorításokat a minimumra csökkenteni.
Szeretném megköszönni minden dolgozónk kitartó és állhatatos munkáját, mert a
siker mindig az állhatatosság, a kitartás és az
elszántság függvénye.
Az újesztendô küszöbén kívánok Önöknek nyugodt ünnepeket, áldott Karácsonyt.
Kívánom, hogy az ünnep eljövetelével
mindannyiunknak minden út haza vezessen, hogy családunk körében töltekezhes-

Közössé g

sünk, erôt merítve az újabb kihívásokhoz,
amit az újév tartogat számunkra.
Kérem Önöket, hogy a szeretet ünnepén
fokozottan figyeljünk a környezetünkben
élô magányos embertársainkra. Ez évi utolsó beszámolómat így József Attila gondolataival zárom: „Igazi lelkünket, akárcsak az
ünneplô ruhákat, gondosan ôrizzük meg,
hogy tiszta legyen majd az ünnepekre”
Az egész település minden lakójának kívánok békés ünnepet és eredményes újévet!

Anyakönyvi
hírek

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tiszta udvar, rendes ház
A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság értékelése után lezárult a
2012. évi „Tiszta udvar, rendes ház” pályázatunk. A bizottság javaslata az elismerésre Balatoni Anna és Csépai Zoltán kertje
volt, melyet a Képviselôtestület egyhangúlag megerôsített. Ennek értelmében a
15.000 Ft-os pénzjutalom valamint a plakett
és díszoklevél a házaspárt illeti a Mátyás
Király utca 74. szám alatt található példás
szorgalommal ápolt gyönyörû kertjükért.
Munkájukhoz gratulálunk.
Külön szeretném megköszönni a telepü-

lésen élôk nevében, hogy a pénzjutalmat
egy közterületi virágláda vásárlására ajánlották fel.
Nagyházu Miklós
Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Rendôrségi hírek

ben. Esetenként az 500.000 Ft. pénzbüntetés és a 2 év jármûvezetéstôl eltiltás mellékbüntetés kiszabásával számolhat az a gépjármûvezetô, aki ittasan vezeti jármûvét.
Szeretném megköszönni azokat a bejelentéseket, melyek az elôzô számban megjelent „olcsó tûzifát” kínáló „árusok”-kal
kapcsolatban érkeztek a Rendôrôrsre. A
kollégáim minden esetben igazoltatták és
több esetben – közlekedési szabályszegések miatt - szabálysértési bírságot is kiszabtak a „kereskedôkkel” szemben. Továbbra
is azt kérem Önöktôl, ha gyanús személyeket látnak lakókörnyezetükben, alaposan figyeljék meg ôket – személyleírás,
gépjármû rendszám – és jelezzék felénk,
hogy azonnal reagálni tudjunk és egy
lehetséges bûncselekmény elkövetését
megakadályozzuk.
Az ünnepek közeledtével ismételten
kérem Önöket, hogy bevásárlásaik során
értékeikre különösen figyeljenek, a leparkolt gépkocsijukban értéket ne hagyjanak.
Az ünnep a szeretetrôl és ne a bosszankodásról szóljon, ennek érdekében mindanynyian tegyünk is.
Ezúton kívánok mindenkinek Békés
Boldog Karácsonyt és Boldog Új évet!

Üdvözlöm a tisztelt olvasókat!
A november hónapban Tahitótfalu települést érintô közbiztonsági helyzetet és
valamennyiünk biztonságát leginkább
befolyásoló eseményekrôl az alábbi tájékoztatást tudom adni.
A hónapban Tahitótfalu településen
lakóingatlan sérelmére két esetben történt betöréses lopás, ahol az ismeretlen elkövetôk ajtóbefeszítés módszerével
hatoltak be az állandóan nem lakott ingatlanokba és onnan ékszereket illetve dísztárgyat tulajdonítottak el.
Két es etb en i ndu lt eljá r á s it t a s
jármûvezetés bûncselekményének megalapozott gyanúja miatt. Továbbra is fokozott figyelmet fogunk fordítani az ittasan gépjármûvet vezetôk kiszûrésére.
A z a l koholo s b efol y á s olt s á g a l at t
gépjármûvet vezetôk minden közlekedésben résztvevôre hatványozott veszélyt
jelentenek. Az elkövetkezô hónapokban
- és kiemelten az ünnepi idôszakokban fokozott ellenôrzéseket kívánunk végrehajtani annak érdekében, hogy biztonságosabbá tegyük közútjainkat. Az elmúlt
idôszak bírói ítélkezéseinek tapasztalatai alapján elmondhatom, hogy drasztikus büntetések kiszabására került sor
az ittasan jármûvet vezetôkkel szem-

Képviselôi fogadóóra
Minden hónap elsô és harmadik hétfôjén
17–18 óra között képviselôi fogadóórát
tart Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô a Polgármesteri Hivatalban.

Herdics Antal r. fôhadnagy mb.
ôrsparancsnok

2012. évben eddig született 23 fiú, 18
leány, összesen 41 gyermek.
Megszülettem!
2012. november 12-én, nevem: Terjék Bence Noel
2012. november 21-én, nevem:
Kulcsár Soma Botond
2012-ben házasságot kötött 56 pár.
Az elmúlt idôszak halottja:
Nagy Józsefné, 98 éves, Pacsirta u. 29.
Koloszár Olga, 62 éves, Vöröskô u. 13.
Nyugodjanak békében!

Polgármesteri Hivatal
év végi munkarendje
December 15. 800-1200 ügyelet
December 21. 800-1200
December 27-28. ügyelet
Január 2-án (szerda) teljes munkanap.
December 21-tôl január 2-ig a fenti felsorolásban nem szereplô napokon a Polgármesteri Hivatal zárva.

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
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Közösség

,,Szent János áldása szálljon mireánk”
János-napi borszentelés

Szent János tisztelete már a középkor végére kiteljesedik.
János áldások és imádságok szószólója, templomok és oltármesterségek patrónusa, céhek védôszentje.
Tiszteletének egyik fejleménye a borral való köszöntés, amely
már a XI. században felbukkan. A borszentelés hazánkban is meghonosodott, a XV. században az esztergomi Obsequialé már meg-

említi, hogy a bort karácsony utáni harmadik napon, János napján áldják meg.
A legenda szerint Aristodemos pogány fôpap a kereszténység
ádáz ellenségének mutatkozott. Aristodemos megígérte, hogy
megtér a keresztény hitre, ha Szent János kiissza a méreggel teli
kelyhet, amellyel már a szeme láttára megitatott és megölt két
gonosztevôt. Szent János fogta a kelyhet, megáldotta a kereszt jelével, imádkozott majd fenékig kiitta tartalmát. Semmi baja sem
esett. Aristodemos nem váltva be ígéretét, azt kérte Jánostól, hogy
támassza életre a meghalt elítélteket is. Erre Szent János átnyújtotta
neki köntösét, hogy terítse a gonosztevôkre mondva: ,,Krisztusnak
apostola bocsátott engemet tihozzátok, hogy Úrjézusnak nevében
támadjatok fel!” Aristodemos ezt megtette, mire a gonosztevôk
életre támadtak.
A kettôs csoda hatására Aristodemos és vele együtt még sokan
megkeresztelkedtek.
Ez a legenda járult hozzá ahhoz is, hogy János evangélistát olyan
kehellyel ábrázolják, amelybôl kígyó dugja ki a fejét, jelezve, hogy
a kehelyben méreg van.
János apostol és evangelista, Zebedeus fia, az idôs Jakab apostol
testvére. Ô a negyedik evangélium szerzôje és a Jelenések könyvének írója.
Az elsôk között lett Krisztus követôje, és ô az, aki követte
Mesterét végig a keresztúton. Ott állt a kereszt alatt is Jézus anyja
mellett, és ott hallotta a szót: ,,Asszony, íme a te fiad!...Íme a te
anyád!” (19,26).
Mária halála után Efezusba költözött, ahol Pál apostol és annak
tanítványa, Timóteus mûködött. Itt találkozott a keresztényüldözéssel, halálos ítéletet hoztak ellene. Méregkelyhet is itattak vele,
s mivel a méreg nem ártott neki, Pathmosz szigetére számûzték.
Domitianus császár halála után visszatérhetett Efezusba, és hosszú
élete végéig itt munkálkodott.
Ô a ,,szeretett” tanítvány.
Szent Jánosnak napján vígan ünnepeljünk,
Hangos énekszóval életét dicsérjük,
Bölcs szavú tanúját s kedveltjét az Úrnak
Mindnyájan tiszteljük.
Éneklô Egyház 50.

2012. december 28 -án, délután
18 órakor szeretettel várjuk falunk
borosgazdáit, családjaikat és minden
borkedvelôt, felekezeti hovatartozás
nélkül, borszentelésre és beszélgetésre a Faluházba.
A jánosbor mellé hozhatnak egy kis
süteményt vagy harapnivalót is.
A falu kemencéjét felfûtjük, hogy
abban kenyérlángost süssünk, majd
az asszonyok bétehessék az otthon
begyúrt pogácsát, buktát és a többit.
Talpalávalóról népzenészek gondoskodnak.
A borokat Vénusz Gellért plébános
szenteli meg.
Kubanek István
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A testület az alábbi döntéseket hozta,
zárójelben a szavazati arány.
A 208/2012. (11.15.) határozattal döntött
a testület a jelentôs adókintlévôségek miatt
a Polgármesteri Hivatalban egy új adóvégrehajtói állás engedélyezésérôl 2013. 01.
01-tôl (8 igen).
A Képviselô-testület az önkormányzat
által helyi rendeletben szabályozott adómértékeken nem változtatott, ellenben a
testület által meghatározott díjak (lakbér,
közterület-használati díj stb.) mértékének
változását rendeletben fogadta el (7 igen, 1
tartózkodás - Szabó Judit - ).
Szintén rendeletet alkotott a testület a
Hídfô környékét érintô (Tahi) telekalakítási tilalom módosításáról, mely alapján a
Híd közvetlen nyomvonalát kivételként szerepelteti a rendeletben (8 igen).
A 209/2012. (11.15.) határozattal döntött
a testület a közmeghallgatás megtartásáról
(8 igen). A 210/2012. (11.15.) határozattal
fogadta el a testület a játszóterek jövôbeni
fenntartásával kapcsolatos elveket, melyek
alapján egyes játszóterek szabványosításra kerültek (Tormaréti, Boros Izabella
utcai, Posta mögötti, Szabadidô parki, Gát
utcai), más játszóterek pedig megszûnnek
(Kemping utcai). (8 igen).
A 211/2012. (11.15.) határozattal fogadta
el a Képviselô-testület a Településfejlesztési
Bizottság elôterjesztése alapján a rendezési terv módosítására vonatkozó 13 pontos
módosító csomagot. (8 igen)
A 212/2012. (11.15.) határozattal döntött
a testület a Tiszta udvar, rendes ház pályázat gyôztesérôl (Balatoni Anna és Csépai
Zoltán Mátyás király úti ingatlana). (8 igen)
A 213/2012. (11.15.) határozattal fogadta el a testület az Önkormányzati költségvetés ¾ éves teljesítésérôl szóló beszámolót (8 igen).
A Képviselô-testület 8 igen szavazattal
állásfoglalást fogadott el a költségvetésben
szereplô tételek átcsoportosításáról, mely
alapján a hivatal a költségvetési rendelet
módosítását elôkészíti.
A 214/2012. (11.15.) határozattal döntött

a Képviselô-testület a polgármester 2012.
évi jutalmáról (7 igen, Dr. Sajtos Sándor
nem szavazott).
A 215/2012. (11.15.) határozattal fogadta el a testület az önkormányzat 2013. évi
belsô ellenôrzési tervét (8 igen).
A 216/2012. (11.15.) határozattal döntött
a testület a 2013. évi belsô ellenôrzés feladatainak megbízottjáról (Dr. Hosszúné
Szántó Anita), a beérkezett ajánlat alapján.
(8 igen).
A 217/2012. (11.15.) határozattal döntött a
testület a 0156 hrsz-ú önkormányzati terület értékesítésérôl 100,-Ft/m2 áron Bálint
László és felesége részére. (8 igen).
A 218/2012. (11.15.) határozattal ingyenes teremhasználatot biztosított a testület a
Dagober Kupa megrendezéséhez. (8 igen).
A 219/2012. (11.15.) határozattal engedélyezte a testület a Jobbik Tahitótfalui
Szervezete részére kettôs kereszt felállítását a Hídfônél. (6 igen, 1 ellene - Szabó
Judit -, 1 tartózkodás -Dr. Pálvölgyi Tamás -).
A 220/2012. (11.15.) határozattal engedélyezte a testület Szmutni Péterné kérelmére
a Tahi Parkolóban lévô virágbolt fennmaradását 2013. december 31-ig (8 igen).
A 221/2012. (11.15.) határozattal ingyenes teremhasználatot biztosított a testület
a Sportegyesület téli alapozó edzéseinek
megtartásához (8 igen).
A 222/2012. (11.15.) határozattal Losonczi Benjáminné közterület-használati díjjal
kapcsolatos kérelmét nem támogatta a testület (8 igen).
A 223/2 012. (11.15.) h at á roz at t a l
dön tött a testület az or vosi rendelôk
fûtésrendszerének felújításáról a beérkezett ajánlat alapján (Rácz András helyi vállalkozó). (8 igen)
A 224/2012. (11.15.) határozattal fogadta
el a testület az önkormányzati informatikai
rendszer átalakításával kapcsolatos ajánlatot, melyet Ifj. G. Szalai István végez. (7
igen, Rédai Dávid nem volt jelen)
A 225/2012. (11.15.) határozattal döntött
a testület a Környezetvédelmi Program
felülvizsgálatáról, mely munkával a beérkezett ajánlat alapján a KSZI-t bízta meg (8
igen).

Karácsonyi adománygyûjtés a Magyar
Élelmiszerbank Egyesület szervezésében
Idén településünk is csatlakozott az országosan meghirdetett élelmiszergyûjtési akcióhoz
november 23-24-én, mely a Tesco Áruházban
zajlott. A másfél nap alatt mintegy 600 kg
tartós élelmiszert sikerült a helyi önkénteseknek összegyûjteni, melyet az önkormányzat a
településünkön élô 60 rászoruló család közt
osztott szét, szebbé téve számukra szent kará-

csony napjait. Köszönjük minden segítônek a
munkát és minden kedves adományozónak az
ajándékokat. Örömteli volt látni, milyen sok
segítôkész ember él közöttünk. Még e nehéz
gazdasági helyzetben is jut idejük, figyelmük
és pár forintjuk a náluk nehezebb helyzetben
lévôknek. Hiszen ôk tudják, jobb adni, mint
kapni.
Béres Gabriella

A 226/2012. (11.15.) határozattal döntött
a testület 12 millió forintos keretösszeg felhasználásának engedélyezésérôl (Vízbázis
védelmi keretet terhére), 1 db platós teherautó és 1 db közterület tisztítógép vásárlásához. (8 igen)
A 227/2012. (11.15.) határozattal döntött a testület a DMRV kezelésében lévô
Szentendrei szennyvíztisztító telep (részben önkormányzati tulajdon) felújításával
kapcsolatos hozzájárulásról. (8 igen).
A 228/2012. (11.15.) határozattal döntött a testület a fôépítész fôállású foglal koztatásáról a 4 szigeti telepü lés
együttmûködésében. (8 igen).
A 229/2012. (11.15.) határozattal döntött
a testület Sütô Béla és felesége 03/1 hrsz-ú
(községi erdôk) ingatlanának tulajdoni
hányada megvételérôl (65,-Ft/m2 áron). (6
igen, 2 nem – Pálvölgyi Tamás, Szabó Judit -).
A 230/2012. (11.15.) határozattal jelentette be a testület Guba Imréné ingatlanával
(Bartók Béla úti, zöldségbolt mögötti) kapcsolatos vételi szándékát. (8 igen).
A 231/2012. (11.15.) határozattal fogadta el a testület a Dunakanyari és Pilisi
Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulásának megszûnésével összefüggô
feladatokkal és a Társulási Tanács döntéseivel kapcsolatos önkormányzati álláspontot. (8 igen).
A 232/2012. (11.15.) határozattal döntött
a testület a 2013. január 1-tôl mûködô hivatali irat és dokumentumkezelô rendszer felhasználásáról a beérkezett ajánlat alapján.
(8 igen)
A Képviselô-testület a következô két
döntését személyiségi jogokra tekintettel
zárt ülésen hozta:
A 233/2012. (11.15.) határozattal támogatást állapított meg Wetzl Róbert iskolába járásához a 2012/2013. tanévre. (8 igen)
A 234/2012. (11. 15.) határozattal elutasította a testület Kállai Sándorné ápolási díjjal kapcsolatos fellebbezését. (8 igen)
A Képviselô-testület a Közmeghallgatáson nem hozott döntéseket.
A Munkatervben szereplô soron következô ülésre december közepén kerül sor.
Tahitótfalu, 2012. november 28.
Tóth János jegyzô

Köszönetnyilvánítás
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány felhívására a falu karácsonyfájára igen
sok felajánlás érkezett, amit nagyon szépen
köszönünk. Kertészünk, Marton Sándor két
fát választott, amit a Vasis Kft. szakszerûen
kivágott és darus kocsijával elszállított. Az
önkormányzat mûszaki gárdája a fákat talpakba vágta és kikerültek a fôtereinkre. Szenténé
Kapornai Krisztina és Kuglerné Papp Emma
szép fái díszítik falunkat. Köszönjük!
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Tájékoztató a fogyasztói jogviták gyors
rendezésérôl
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett mûködô Békéltetô Testület a fogyasztói jogviták egyszerû, gyors, hatékony és
ingyenes rendezésére létrehozott szervezet. Mûködésének alapja a fogyasztói
jogvédelemrôl szóló 1997. évi CLV. törvény.
A békéltetô testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a
termék minôségével, biztonságosságával,
a termékfelelôsségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minôségével, továbbá
a felek közötti szerzôdés megkötésével
és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy
(fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.
Fogyasztónak minôsül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén
kívül esô célok érdekében eljáró természetes személy, civil szervezet, egyház,
társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és
középvállalkozás is, ha árut vesz, rendel,

Visszatekintô
Rendhagyó módon, így év végéhez közeledve írok arról, hogy az idei évben mi
mindent tettünk a faluszépítés, virágosítás
terén, és mik az ezzel kapcsolatos tapasztalataink.
A szokásos régi helyszínek mellett idén
is bôvült a kiültetett, kihelyezett virágok
száma.
Tahi településrészen az eddigiek mellett
5 oszloppal többre került futó muskátli.
Minden elfogultság nélkül mondhatjuk,
hogy nagyon szép látványt nyújtott az oszlopokról lecsüngô számtalan virágszônyeg.
A Trianon Emlékhely tovább szépült,
gyepesített résszel, két új paddal, egy új
emlékkôvel bôvült és a központi emlékmû
némi átalakítással lett esztétikusabb.
A faluház tornáca is megszépült az
oda kiültetett futómuskátlik által, négy
nagyméretû balkonládából lecsüngô virág-

kap, használ, szolgáltatást igénybe vesz,
vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje.
Az eljárás célja egyezség létrehozásának
megkísérlése, ennek eredménytelensége
esetén pedig az ügyben döntés hozatala a
fogyasztói jogok biztosítása érdekében.
A kérelmeket a békéltetô testület elnökének kell címezni, és írásban (levél, e-mail,
fax) benyújtani a megyei kereskedelmi és
iparkamarában, vagy a békéltetô testület
irodájában.
A kérelemnek tartalmaznia kell:
– a fogyasztó
– nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási
helyét,
– teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát, amennyiben az illetékességet a szerzôdés teljesítésének helyére kívánja alapítani,
– álláspontjának rövid leírását, az azt
alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
özön fogadta az odalátogatókat.
A faluház az utcafronton is megújult, a
kialakított új járdával és a hangulatos kis
elôkerttel, amit minden évben az évelô
növények mellett egynyári virágok beültetésével teszünk majd szebbé, színesebbé.
A fôtér arculata is megváltozott, a régi
virágtartókat lecseréltük, új padokat,
hirdetôtáblát helyeztünk ki, a köztér a
buszmegállóban új burkolatot kapott.
A polgármesteri hivatal dolgozói, önkéntes segítôk szorgos munkája révén elmondhatjuk, hogy ebben az évben megint többen tettünk azért, hogy büszkék lehessünk
településünkre.
Sajnos nem mindenki gondolkodik így.
Viráglopás, oktalan rongálás megsemmisítése mindannak, ami széppé teszi településünket, sajnos elôfordult az év folyamán.
A sportcsarnok elôtti virágtartókból
egyik reggelre virradóra 15 tô muskátlit,
pár nappal késôbb még 6 tövet loptak el.
Pótoltuk a hiányzó virágokat, de az ezeket követô újabb lopás
miatt kénytelenek voltunk más virággal beültetni a megüresedett
edényeket.
A Hôsök szobránál
lévô új virágtartóból az
oda beültetett virágokat
szinte teljesen elpusztították, némelyek óriás
hamutartónak nézték,
számtalan cigaretta
csikk árulkodott errôl.
Megszépítve
Tahi településrészen a

– nyilatkozatát arról, hogy az érintett
vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
– nyilatkozatát arra nézve, hogy
az ügyben más békéltetô testület eljárását nem kezdeményezte,
közvetítôi eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési
meghagyás kibocsátása iránti kérelem elôterjesztésére nem került sor,
– testület döntésére irányuló indítványát,
– aláírását,
– a jogvitával érintett vállalkozás
– nevét, székhelyét vagy érintett
telephelyét.
További felvilágosítás kérhetô: Pest
Megyei Békéltetô Testület, 1055 Budapest,
Kossuth L. tér 6-8. III.em. 331.
Telefon/Fax: 06 1 4747 921
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Ügyfélfogadási idô:
keddtôl csütörtökig:
9.00 - 14.00
Levelezési cím:
Pest Megyei Békéltetô Testület
1364 Budapest, Pf.: 81

Tönkretéve
Szentendrei u. 91 sz. alatt lakók is vállalták,
hogy az ingatlanuk elé kihelyezett virágládát gondozzák. Megdöbbenve látták egyik
reggel, hogy a virágládát felfordították és
a benne lévô szép virágokat összetörték.
Késôbb kiderült, hogy néhány, alkoholtól
megerôsödött személy veselkedett neki
és vezette le fölös energiáit a virágtartón,
tönkretéve pár perc alatt mások több heti
munkáját.
Szerencsére az ilyen emberek vannak
kevesebben. A következôkben szeretném
sokaknak megköszönni a segítséget, a
közért feláldozott szabadidôt, hogy részt
vettek abban a munkában mellyel településünket szebbé tudtuk tenni ebben az
évben is.
Végezetül, településünk minden lakójának áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendôt kívánok.
Gaál Sándorné képviselô
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Falusi házaink
formavilágát, hanem a korának megfelelô
„modernizmust” láttatta. Szinte egyedinek
számító üvegfelületek, lábakra szerkesztett
monolit vasbeton szerkezettel fedett terasz,
a perm kori homokkô falazatok, támfalak,
a napernyôs teraszok a mûkô virágvályúkkal, a tágas belsô a kollektív szórakozásnak
adtak teret. Volt is élet itt! Az alkalmi kapcsolatoknak helyt adó szobák, a rendezvények rituáléjának megfelelô bútorozás, a
terítékek, a tisztaság az üzemeltetô igényességét, rátermettségét dícsérte.

Nyomoztam, ki tervezhette, építette a létesítményt, de eredménytelenül,
mivel a kor egyik jellemzôje, az intézményesített tervezô irodák (Agrober, ÁFÉSz,
KÖZTI – akik szóba jöhetnek) nem nevesítették tervezôiket. A Vöröskô elnevezés a

Tahitótfaluhoz tartozó, 521 m magas turisztikai célpontra utal, melynek eléréséhez
Leányfalu vagy Tahi a kiindulási hely.
A ma már art-deco stílusú belsôépítészeti
megoldások divatosnak, de annyira azért
nem kényelmesnek mondható berendezései
fölött mennyezetvilágítás, függesztett lámpatestek igyekeztek este hangulatot teremteni. A parkolással sem volt gond, a forgalom nem indokolta a ma már kötelezô gépkocsi helyek kialakítását.
A falusi házaink gondolatkörétôl talán
eltávolodva, de ebben a formában emléket állítva egy töredéknyi nemrég múltnak,
sokunk számára visszaidézi az ifjúságunkat.
A fiataloknak a megértés kedvéért elmondom, hogy a hely a 11-es fôút mentén, a mai
üzletház helyén állt.
Benedetti Tibor
Amikor épített környezetünkbôl elbontunk, a múltat és a hozzá kötôdô emlékeket is sérelem éri. Nem a legendák korát
éljük, hogy majd egy hatalmas mûben megjelenjen Trója, Alexandria, vagy az eltûnt
Atlantisz mellett falunk egyik emblematikus helye, az emlékezetes Vöröskô Étterem
és Szálloda is, ami az idôsödô embereknek
jelent nosztalgiát, meg azoknak az utazóknak, turistáknak, akik a ’60-as évektôl élvezhették e hely adta szolgáltatásokat.
Mint motorral bíró fiatal, számos túrát tettem Budapesttôl Esztergomig, de soha nem
hagytam ki a Vöröskôt. Egy alkalommal
rendôri kísérettel, amikor a leszakadt sárhányómat (rendszámmal együtt) itt kaptam
vissza. A rend ôreit meghívtam egy kávéra.
Itt mindig korrekt volt a kiszolgálás, elfogadható árakkal és jó koszttal.
Mint épület, egyáltalán nem a falusi építés
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Református gyülekezeti hírek
November 18-án, vasárnap délelôtt hálaadásra hívogattak a harangok. Több, mint háromszázan gyûltünk össze, hogy hálát adjunk
Istenünknek nagytiszteletû dr. Ecsedy Aladár
áldott emlékû lelkipásztorunk születésének
110. évfordulóján. Igét nt. Sipos Bulcsu Kadosa,
egyházmegyénk esperese hirdetett. Jézus
fôpapi imádsága alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy az igehirdetô lelkipásztor Isten szavát
hirdeti, amely igen nagy kiváltság, de legalább
ugyanekkora felelôsség. Viszont a gyülekezetre
is felelôsség hárul: nem mindegy, milyen indulattal hallgatjuk a lelkipásztor ajkáról a szavakat:
emberi beszédként, vagy úgy, hogy azokon át
Isten maga akar megszólítani? Isten Igéje igazság, ezért arra egyetlen helyes válasz az, hogy
az ember elfogadja, és komolyan veszi, azaz
igent mond rá. Ezt a döntést ajánlotta figyelmünkbe az igehirdetô, kiemelve, hogy csoda,
amikor Isten megszólít bennünket.
Az istentiszteletet követôen énekekkel, szavalatokkal emlékeztünk dr. Ecsedy Aladár
sokszínû és sokrétû szolgálatára, majd emléktáblát avattunk, melyre lelkipásztorunkról a
plakettet Katona Zsuzsa szobrászmûvész készítette. A hálaadó nap emlékére a krasznahorváti
református gyülekezet küldöttségét, dr. Ecsedy
Aladár családját és Sipos Bulcsu esperes urat
dísztányérral ajándékoztuk meg, melyet Kósa
Klára keramikus készített és ajánlott fel.
A következôkben Presbitér iu mu n k
jegyzôjének, G. Szalai Istvánnak az ünnepi
beszédét olvashatják a Kedves Olvasók. Advent
elsô hetében a novemberi hálaadás folytatásaként dr. Ecsedy Aladár könyveibôl, tárgyaiból,
fényképekbôl rendezünk kiállítást.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm nt. dr.
Ecsedy Aladár, esperes úr, tahitótfalui lelkész
emléknapján, születésének 110. évfordulóján
itt megjelent tisztelôit, a rá emlékezôket, volt, és
máig is hûséges híveit, példaadó életének, munkásságának követôit. Tisztelettel köszöntöm nt.
Sipos Bulcsu Kadosa esperes urat, az Északpesti
Református Egyházmegye esperesét, és kedves feleségét, továbbá Aladár bácsi családjának
körünkben megjelent hozzátartozóit.
Tisztelettel köszöntöm a dr. Sajtos Sándor
polgármester urat, az Önkormányzat intézményeinek képviselôit, nemkülönben a baptista
és a katolikus egyházközségeket híveikkel, a
leányfalui református szeretet otthon igazgatóját, községünk lelkipásztorait, nt. Árvavölgyi
Béla tiszteletes urat és Árvavölgyiné Szatmári
Ibolya tiszteletes asszonyt. Megkülönböztetett
tisztelettel köszöntöm az Ecsedy esperes
úr erdélyi szülôföldjérôl e megemlékezésen résztvevô krasznahorváti gyülekezet
képviselôit is, élükön nt. Fazekas Judit tiszteletes asszonnyal, üdvözölve az otthon maradottakat is. Köszöntjük továbbá Katona Zsuzsa
szobrászmûvészt, az emlékmû megalkotóját.

Könnyû a szívem, hogy ilyen sok, jeles rendûrangú képviselôt köszönthetek, mert ez azt
jelenti, hogy Ecsedy esperes úr életmûve oly
sokakat megfogott, talán fogva is tart, hogy reá
való tisztelettel megjelentek az ô rá emlékezôk
körében.
Nehéz megtalálni
a megfelelô elismerô
szavakat eg y olyan
ember életmûvének
méltatására, aki,
miként maga mondta, 17 évesen jutott
közel Krisztushoz, aki
Krisztusnak adta szívét- és minden munkájában az iránta tápl á lt szeretet, a m i nek révén – mint ahogyan a munkásságát
elismerôk minôsítették
– vált Tahitótfalu a
30-as, 40-es évek alatt
s után, a magyar református lelki ébredés központjává. A még éppen, épségben, egyben lévô
ezer éves Magyarország azon erdélyi magyar
közösségébôl hozta Isten útmutatása itteni
iskoláiba és falunkba, amely partiumi közösség, község szomszédsága Kraszna, már 711
évvel ez elôtt egyházas helységként a krasznai
fôesperesség központi helye volt. Elôdei minden bizonnyal, a reformáció során ebben a környezetben szívhatták magukba azt a magasztos istenhitet, amit ô is tôlük örökölhetett. Az
isteni kegyelem megadta számára, hogy itteni gyülekezetének néhány tagjával még viszszatérhessen a szülôföldre 1940 ôszén, ÉszakErdély hazatérésekor. Ezért rendhagyó módon,
engedjék meg, hogy köszöntsem az emlékezôk
körében a 88.évében ma is templomba járó
hûséges hívét, az említett missziói küldetésben
résztvevô, akkor 15 éves, és az akkoriak közül
már csak egyedül élô, özv. Debreczeni Lajosné
asszonytestvérünket! Ecsedy Aladár fiatal korától kezdve felvállalta a Trianonban megcsonkított hazában az egyik legnemesebb feladatot,
az ifjúság nevelését. Gyermekmissziói munkálkodását szolgálta a Vasárnapi Iskola mozgalom
vezetôjeként, az e kérdésben kiadott lapjaival,
könyveivel is. Bibliaköröket szervezett, evangelizációs írásait 70, saját kiadású kötetben jelentette meg. Életében mintegy 1000 evangéliumi
éneket szerzett, szöveggel, dallammal együtt.
350 helyen evangelizált.
Tahitótfaluban több, mint 32 évet szolgált.
Vagyis, legalább 1700-szor ment fel a szószékre,
hogy itteni híveinek is hirdesse Isten igéjét. Ô
fejlesztette fel a Sion hegye missziós telep munkálkodását, templomot modernizált, iskolát épített, vezette a Hôsök szobra építésének munkálatait. Volt a Vízmûtársulat elnöke, az OTP
Igazgatósági tagja, tanácstag, TSZ könyvelô,

adminisztrátor, szôlôt telepített, szántott-vetett,
temetett szolgatársat a háborús golyózáporban, járta a gyülekezetet gyalog, lovaskocsin,
kerékpáron. 1956-ban csatlakozott a református Megújulási Mozgalomhoz, de ekkor valójában ô volt a falu elsô számú vezetôje, a békességre, nyugalomra intô. Mégis gyûjtôfogházba
került, rendôrségi felügyelet alá helyezték. Tíz
évig Leányfalun diakóniai munkában enyhítet-

te a szeretetotthon lakóinak fájdalmát, bíztatta
ôket az életre, hitük megtartására. Megírta községünk történetét, a falu egyház- és oktatás-kultúrtörténeti áttekintését, versbe szedte a világháborúk eseményeit. Felsorolásom bizonyára
nem teljes, de ezzel azt szerettem volna érzékeltetni, hogy mélységes istenhite, Jézushoz kapcsolódó odaadó szeretete nélkül egy halandó
átlagember mind ezeket nem végezhette volna
el. Különös kötôdés fûzte a nehéz paraszti életet megélô föld munkásaihoz, akikrôl, és a tótfalusi földrôl egyebek mellett „Krisztus az eke
nyomában” c. könyvében ezt írta:”Áldott ez a
föld, mert megáldotta a teremtô Isten szeretô
szívekkel. Beírta a földmíves ember szívébe mélyen a földje szeretetét. S amíg lesznek
földjüket szeretô szívek, amíg lesznek munkáskezek, akik fölkelnek a kelô nappal, mosakodnak verejtékükkel, törülköznek a suhogó
szellôvel, addig áldott lesz mindig ez a föld…”
De imígyen is tanította gyermekszíndarabjain,
közösségi munkákon túl a falu ifjú református
nemzedékeit Isten, a haza, a szülôföld szeretetére: „Református vagyok: Református vagyok,
református magyar, Azt hiszem és teszem, Mit
az Isten akar. Vallásom szeretem és magyar
hazámat, Érte háladásra nyitom szívemet, számat. Református vagyok, református magyar,
És az is maradok, míg a sír eltakar.
-Szülôföldem. Szülôföldem szép határa,
Indít engem háladásra. Minden hegye, minden völgye, Az én szívem szent öröme. Itt ringatott édesanyám, Itt virradt fel a nap reám. És
itt borult rám az este, Az Istennek szép kegyelme. Szülôföldem szép határa, Indít engem
háladásra. Az élet bárhova vessen, Itt hordozom a szívemben.
-Az én falum. Az én falum ahol lakom,
Kedves nekem igen, nagyon. Van ennek sok
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hegye, völgye, Búzatermô sík mezôje. Kétfelôl
a Duna mossa, Körül hegylánc koszorúzza. Tahitótfalu a neve, Színmagyar nép lakik
benne.
-Az én egyházam. Az én egyházam a református egyház. Drágább kincs a földön Nincs
nekem semmi más. Itt tanultam Istent tisztelni,
imádni, Az Úr Jézus nyomán hûségesen járni.
Bár mások egyházát tiszteletbe tartom, a magamét mégis a legszebbnek vallom.
Mind ezen sok tanítás, intés, figyelmeztetés,
kérés után munkálkodását egy olyan orvosprofesszor áldozatos, alázatos magatartásához hasonlítanám, aki esendô emberi mivolta mellett mindig teljes lélekkel, aggodalommal figyeli betege szívverését, lelke rezdülését. Hittel, emberséggel gyógyít. Ecsedy esperes úr volt gyülekezete gyógyítója, a simogató
kéz, az erô, mihez Isten igéje adta a megfellebbezhetetlen hitet.
Végezetül: a Presbitérium nevében köszönetet mondok lelkészeinknek, akik mint látható követôi az esperes úrnak, felkarolták és
magukénak vallották ezen emlékmû felállításának gondját. Köszönet Verebes Sándor presbiter testvérünknek, akinek, mint ötletgazdának
javaslatát a Presbitérium gondnokaival egyetemben egyhangúlag támogatta. Köszönjük
a gyülekezetnek, aki mint mindig, most is
hozott áldozatot az emlékmû elkészíttetéséért. Köszönjük az emlékmû megalkotójának,
Katona Zsuzsa szobrászmûvész asszonynak
nagyszerû alkotását, amely emlékmû az esperes úr mindennapi járásának, munkálkodásá-

Közössé g

nak, a templom és a gyülekezeti ház mértani
gyújtópontjában emlékezteti az erre járót, a fentieken túl az alábbi, általa írt lelki útravalóra is:
„Amikor tôletek elmegyek a mennybe, a
Vigasztaló Szentlelket elküldöm cserébe.
Mikor a Szentlélek eljô tihozzátok, nem lesz
többé már szomorú soha az orcátok.
Elvezet titeket minden igazságra, lesz mindenütt az én nevem magasztalására.
Nyomorúságotok lesz bár a világon, de bízzatok hittel bennem, ez a kívánságom.
Az én atyám lelke békét ad tinéktek, ne
legyetek nyugtalanok: szavam elhigyjétek!”
Ünnepségünk után mindenki megtér otthonába. Kérjük, ôrizzék tovább is az esperes
úr emlékét, munkálkodásának szellemiségét
a gyülekezet, az egyház, és ki-ki a maga lelki
épülésére. Krasznahorváti testvéreinket csak
azzal bocsájthatjuk el, miként templomukban
is mondtam: ha messzi is vagyunk egymástól,
sohasem távol! Valamint, hogy minden határon
túli magyarral együtt, imádságunkban hordozzuk ôket reformátusságukban, magyarságukban való megmaradásukért, önnön magunk
megmaradásáért is!
Ma, nov.18.-án van az esperes úr itteni
elôdjének, Tildy Zoltán ref. lelkésznek, volt
min.elnöknek, államfônek a születésnapja is
(1889). Köszönöm! Áldás, Békesség! (G. Szalai
István)
Minden Kedves Olvasónak Istentôl áldott
adventi idôt és szép karácsonyi ünnepet kíván
(a templomban való találkozás reményében):
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Advent –
Karácsony
A nagy sötétben, amely a világ,
Ahogy a kisgyermek az angyalra vár,
Úgy vágyom Rád, fényesség, ISTEN!
Pedig itt vagy szemekben, szívekben,
Minket bíztató, ölelô tekintetekben,
Nem mindig látó gyarló szemem,
Csendes-szelíd szavad sem mindig értem.
Ádvent-idônkben, szép Karácsony-vártán,
Nyitott szívvel s Magaddal áldva-áldjál!
Várakozásunk beteljen Veled,
Boldog legyen igazán felnôtt és gyermek!
Miközben zizzennek karácsonyi titkok,
Hadd higgyük, ajándékainkat TE osztod,
Te küldöd, Te készíted, nagy gonddal,
szívvel,
Hogy mind Rád figyeljünk, örömszerzô
Isten!
Mert minden jó mögött TE állsz.
Isten és ember egymásra talál.
És békesség száll e fájdalmakkal küzdô
világra,
Isten ilyenkor szíveinket összesimogatja…
Arany Júlia 2012.

Fûszerezzük az életet!
Év vége - világvége?
Érdekes világban élünk, nem könnyû
benne az utunkat járni úgy, hogy valódi
értékek szerint, örömteli várakozással és
készülôdéssel, szívünkben szeretettel éljük
meg az adventi idôszak napjait, a Karácsony
szentségét és az év utolsó, majd az újév napjait is. Az útjelzô táblákat elállították, átfestették vagy egyszerûen csak nem találjuk,
mert letértünk az útról és ismeretlen, ami
körülvesz.
És még világvége is lesz?
A hír csak részben igaz és természetesen
értelmezés kérdése. Milyen világnak lesz
vége? Amikor valaki világvége hangulatban
van, akkor rosszkedvûnek, fáradtnak, levertnek, bánatosnak, magányosnak érzi magát.
És bizonytalannak, mert nem érti a jeleket,
tüneteket és ilyenkor ott a kételkedés is,
ami elhomályosítja a tiszta gondolkodást,
félreérthetôvé teszi a beszédet, bezárja a
szívet. Ilyen hangulatban milyen érzés a
világvége jóslatokat hallgatni? Megmondom,
félelmet keltô. Lehet, hogy még azokban is
kivált némi bizonytalanság érzetet, akik harmonikus és kiegyensúlyozott életet élnek

és teljesen alaptalannak tartják a világvége
körüli felhajtást.
Mindenesetre, kollektíve létezik a várakozás, mi lesz?
Biztosat én sem mondhatok, a gondolataimat mégis félelem nélkül osztom meg.
Mindennapi teendôink mellett, mindenképp
adjunk magunknak annyi idôt, hogy átértékeljük az életünket.
Igen, mindent, az alapoktól kezdve.
Ki vagyok? Milyen életet élek? Mit szeretnék változtatni a világomban? Mi lenne, ha
nem másokat hibáztatnék ezért vagy azért?
Mit tehetek én azért, hogy örömtelibb,
új világban éljek? Szeretem és el tudom
fogadni magam olyannak, amilyen vagyok?
Megbocsátottam magamnak és másoknak
minden tudatos és tudattalan hibáért, ártásért, amit tettem vagy elkövettek velem
szemben?
Az apokalipszis görögül feltárást, felfedést
jelent. Mi lenne, ha életem minden hazugsága feltárulna elôttem és összeomlana a
régi, korlátozott valóságom? Kinek, mit
mondanék, mit tennék ôszintén, amit eddig
nem tettem meg? El tudom engedni azokat
a korlátozó mintákat, ami mások igazsága

vagy hazugsága bennem? Hajlandó vagyok
új világom alapjait félelmek nélkül lerakni?
Azért hangsúlyozom az egyéni felelôsségvállalást, mert az amúgy fejlettnek mondott
világunkban sokkal könnyebben járható út
a pénz és birtoklás elôtérbe helyezése vagy
akár a panaszkodás, mint inkább magunkba
nézni, segíteni akarni és tudni magunknak,
másoknak. A világvégét hordozó feltételezések is - mint egyébként minden, gyakran
valós tényeken is alapuló, félelmet keltô híradások - hajlamosak azt sugallni, hogy nincs
az egyéni életnek értéke, ereje, hatalma. Van.
Létezik.
Kívánom, hogy az Advent hetei teljenek
szívbôl érkezô ráhangolódással, ôszinte
beszélgetésekkel, izgalommal teli várakozással.
Szeretettel kívánok Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket!
Sáfrány Kata
„Fölöttünk csengôn, tisztán énekel az ég
S az újszülött rügyezô ágakkal lángot rak
a fázó homlokok mögé.”
József Attila
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Felszállott a páva…
Felszállott a páva
vármegye házára.
Sok szegénylegénynek
szabadulására.
A mai „szegénylegények” a különbözô
tévécsatornákból felszálló tehetségkutatókban vélik szabadulásukat megtalálni.
Kiszabadulást a hétköznapok sivárságából,
létbizonytalanságából. A hírnév, az ismertség és elismertség utáni vágy hajt tízezreket,
hogy megmutassák magukat a televízióban.
Mindegy, hogy mûveltségi vetélkedô vagy
tóksó, a briliáns elme, vagy bárgyú ábrázat
villanhat meg. Mindegy, hogy a tehetséggel
vagy a tehetségtelenséggel kerülhet valaki
a képernyôre. Egyre többen vágynak rá, és
a lehetôség adott, no nem mindenkinek.
Kevés közmunkásnak adatik meg, hogy a
névtelenségbôl a rivaldafénybe kerüljön. A
tehetség és a szorgalom nem mindig elég
hozzá. A többségnek marad a képernyô
innensô oldala. És hétrôl-hétre, sôt a hétvégén napról napra várjuk, hol az egyik, hol a
másik csatornán, hogy kinek lehet drukkol-

Focihírek
Gyenge zárás
Az utolsó 3 forduló eredményei:
• Tahitótfalu – Pilisszentlászló 2 – 3
Gól: Szávuj Zoltán, szántó Róbert
Jó mérkôzés volt, kár, hogy ismét egygólos vereség lett a vége.
• Szada – Tahitótfalu 3 – 1
Gól: Zakara Vilmos
0–2-es szünet után végig támadtuk a

ni, illetve ellendrukkolni. Az egyik mûsorban
amatôr, félamatôr felfedezetlen tehetségek
csiszolódnak hétrôl-hétre. Bevallom, számomra ez a legizgalmasabb, hiszen a szemem láttára fejlôdnek azok a versenyzôk,
akikkel hónapokon át találkozunk. Tetszik,
hogy akinek önbizalomra van szüksége, az
abban erôsödik, akinek meg túl nagy a mellénye, arról lefaragják azt. Persze, nem mindig
a legtehetségesebb gyôz, de az élet késôbb
kiegyenesíti az utakat. A legunalmasabb
mûsor mindközül az, ahol csupa „válogatott
cigánylegény” van - hogy a népmesei fordulattal éljek. A meghívott versenyzôk közül
nem csoda, hogy nehezen tudnak választani a mentorok. Tényleg egyformán jók.
Mondjuk, aki amúgy is éneklésbôl él, annak
illik is jónak lenni. A hangjuk alapján tulajdonképpen mindegy, hogy melyik nyeri meg
a versenyt, mert már indulás elôtt felkutatták
a tehetségüket, úgyhogy a mûsor során már
nem nagyon tudnak újat mutatni.
De a szívem csücske a Felszállott a páva.
Imádom. Igazándiból nem szurkolok senkinek. Csak ülök és gyönyörködve nézem és
mérkôzést, levegôben lógott az egyenlítés,
de egy elkerülhetô góllal végleg eldôlt a
meccs.
• Tahitótfalu – Fót 0 – 6
A 2. helyezett, jó erôkbôl álló ellenfél nem volt ennyivel jobb, az eredmény
erôsen túlzott.
Szünet után már csak az volt a fontos,
hogy minden cserejátékosunk pályára lépjen.
Ôszi szereplésünk nagyon gyengére
sikerült, de bízunk abban, hogy fiatal csapatunk a tavasszal – némi rutinnal a háta

hallgatom a mûsort. Persze csakis felvételrôl,
éjjel, mikor mindenki más alszik, nehogy
megzavarjanak a gyerekeim a koncentrálásban. Nem akarok egyetlen szaváról sem
lemaradni. A zsûri hozzászólásaiból nem
csak a táncosok, zenészek, énekesek, hanem
mi, nézôk is tanulhatunk. Sajnos az adás
képminôsége nem az igazi, és az is rettentô
zavaró, hogy a mûholdas mûsorszórás miatt,
még ha tizedmásodpercekkel is, de elcsúszik
a kép és a hang. A táncos így nem a zene
ritmusára mozog, nem ott van a hangsúly,
ahol a zenében, és az énekes szája is mást
mutat, mint amit hallat. Még azért van miben
fejlôdni a „királyi televíziónak”.
Amiért még népszerûek lehetnek ezek a
„tehetségkutató” mûsorok, az az, hogy évtizedekig nem volt ilyen jellegû megmérettetés. Kinevetjük a középkorú, netán idôsebb
korosztályt, ha jelentkezik egy ilyen mûsorba
(már amelyikben nincs felsô korhatár), közben meg irigykedve nézzük a fiatalokat,
és szívesen lennénk a helyükben, persze
hasonló tehetséggel. De majd megvárjuk a
Leszállott a páva c. mûsor indulását…
Szabó Judit

mögött – érettebb, jobb teljesítményt nyújt
majd. Néhány poszton igyekszünk a télen
erôsíteni, elsôsorban rutinosabb, helyi játékosokkal.
2012. november 17-én csapatunk részt
vett a községi „szemétszüreten”, ezúton
is köszönöm azoknak a játékosoknak, akik
segítettek.
Köszönetünket fejezem ki ifj. Ferenczi
Attila vállalkozónak, hogy az utolsó hazai
meccsünk után csapatunkat megvendégelte.
Turóczi Csaba
Tahitótfalu S.E.

Mindennapi ajándék a család asztalán – receptek Éva nénitôl
Kedves nagymamák és édesanyák!
Már lassan egy éve, hogy igyekszem
tanácsot vagy ötletet adni munkájukhoz.
Engedjék meg, hogy most egy részemre
nagyon kedves vacsora emlékét adjam
Önöknek és családjuknak karácsony szent
estéjére. Ezt egy palóc család háziasszonya
tálalta fel a közös vacsorához. Én magam
is közülük való vagyok, és most az alábbi
receptekkel szeretném a még mindig hozzájuk való kötôdésemet kifejezni.
Sok szeretettel kívánok Önöknek áldott,
boldog karácsonyt és egy egészséges,
békés új esztendôt családjuk körében!
Palóc káposztaleves
Hozzávalók: 1,5 kg savanyúkáposzta, 75
dkg sertéslapocka, 75 dkg sertés oldalas, 1
pár füstölt kolbász, 15 dkg rizs, 1 csöves

paprika, 1 fej szálasra vágott vöröshagyma,
3 gerezd fokhagyma, 2 babérlevél, 1 tk.
szemes bors, 1 tk. egész kömény, zellerlevél, aszalt gomba (ha van, róka vagy vargánya), 3-4 szem aszalt szilva.
A káposztát 15 percig hideg vízben áztatjuk, majd jól kinyomkodva fazékba téve
hideg vízzel feltöltjük. a húsokat 10-15
dkg-os darabokra felvagdalva beleteszszük, együtt a hagymával, fokhagymával,
fûszerekkel. Négy ujjnyival lepje el a víz.
Kb. másfél órát fôzzük, majd ha megpuhult minden, 3 ek. lisztbôl paprikás rántást
készítünk, kevés hideg vízzel felengedjük
és beleöntjük a levesbe. Annyi paprikát
tegyünk a rántásba, hogy a leves ne legyen
sápadt. Amikor összeforrt, kb. 10 cm-es
füstölt kolbász darabokat és 10-15 dkg
mosott rizst teszünk bele. Kb. 10 percig

fôzzük szép lassú tûzön, míg a rizs is meg
nem fô.
Mákos guba
Nagymamám kenyértésztából sodrott,
kifli vastagságú hosszú rudakat sütött,
majd hagyta megszáradni. A szent esti
vacsora elôtt felkarikázta, forró cukros tejjel leöntötte, beleforgatta, de nem hagyta
teljesen megázni. Cukros mákkal átkeverte, az általa készített házi olvasztott vajjal
bôven meglocsolta, sütôben átforrósította,
de nem szárította ki. Mielôtt asztalra tette,
mézzel meglocsolta.
Fogyasszák jó étvággyal!
Kiss Andorné receptje
Béres Gabriella
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Az ôszi szemétszüret tanulságai
November 17-én, reggel 9 órától, önkéntesekbôl
álló, lelkes kis csapat intézett támadást a tahitótfalui
közterületeken pihenô, gazdátlan hulladékok ellen, a
Kreatív Zöld Környezetvédôk Közhasznú Egyesülete és
a Falugondnokság közös szervezésében. A Tormarétrôl
és a Polgármesteri Hivataltól indult a 3 órásra tervezett
program. Sajnos tapasztalnunk kellett, hogy ez alkalommal sem voltunk elegen a kitûzött célok eléréséhez, így
csupán a faluba bevezetô utakra, illetve a 11-es út teljes
hosszára jutott emberünk.
A két csoport összesen 40 fôt számlált, a remélt 200at ezúttal sem értük el. Az akció abból a szempontból
mégis sikeresnek mondható, hogy a résztvevôk számánál jóval több, 62 zsák szemetet sikerült összeszed-

nünk. De vannak dolgok, amelyeken érdemes elgondolkozni, fejtette ki Dóka Balázs az egyesület alelnöke:
„Tahitótfalu az átmenô fôbb utaktól, illetve a 11-es úttól
eltekintve lakóövezet. Ezektôl eltekintve az utcákon
azok járnak, akik itt laknak, vagy akik ide látogatnak
rokonokhoz, barátokhoz, nyaralni. Ha ez igaz, és én
úgy gondolom így van, akkor mégis hogyan lehetséges, hogy az utcán eldobott csikkek, üvegek, papírzacskók, csokipapírok, üdítôs dobozok, nylonzacskók
és lom jellegû, valamint veszélyes hulladékok (pl.
hûtôszekrény, autógumi, padlószônyeg, stb.) hevernek? A híd lábánál például egy régi kistévét gurítottak
le a partoldalon. Szeretném hinni, hogy ez a felelôtlen
magatartás nem elôzetes tervezésnek köszönhetô, bár

bizonyos lom jellegû, vagy zsákostul elhagyott hulladék sajnos erre utal.” Dóka Balázs még annyit hozzátett: „Ezúton is szeretném megköszönni a két csapat
minden tagjának a lelkesedést, a Falugondnokságnak
a szakértô segítséget és felszerelést, valamint az utólagos elszállítást. Remélem, a programnak legközelebb
kisebb sikere lesz a szemét mennyiségében és nagyobb
az önkéntesek számában, mert az jelzi majd, hogy igazán összetartó közösség vagyunk.”
Mindent összevetve arra a következtetésre jutottunk, hogy a lakosság figyelmét más, interaktívabb
módon kell felhívnunk a köztisztaság fontosságára.
Ennek részleteit most dolgozzuk ki, az ezzel kapcsolatos információkért érdemes lesz figyelemmel kísérni
újságunk következô lapszámait.
Szabados-Molnár István

Konténer rendelés
Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Telephelyünkön kis és nagy tételben van
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk.

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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Torkos szerda
minden szerdán -50% a Plintenburg
étteremben Visegrádon.
Az AKCIÓ november 1-tôl
március 1-ig tart.
Cím: Plintenburg Étterem Visegrád
Révkikötô
Tel.: 06-30-53-44-107

15 év tapasztalat! Megbízhatóság! Kedvezô ár!

Könyvelésadótanácsadás
Könyvelôiroda a Szentendrei-szigeten vállal
teljeskörû könyvelést, adótanácsadást
felelôsségvállalással!
Az iratokért kérésre házhoz megyünk!
Tel: 06-20/295-5615

COOP ÜZLETHÁZ
TAHITÓTFALU (TAHI) SZENTENDREI ÚT 1. SZ.
(PARKOLÓVAL SZEMBEN)
Földszinti ABC üzletünkben kaphatók a gyógyszertáron
kívül forgalmazható gyógyszerek, fájdalom- és lázcsillapítók,
vitaminok, kötszerek és egyéb gyógykészítmények
Nyitva tartás
hétfô-péntek 5-19-ig
szombat 5-14-ig
vasárnap 6-12-ig
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

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
• Pszichológus – idôpont késôbb
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer
hétfônként 13-17 óra között. Idôpont: december 17.
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

Mi megfôzzük
Ön helyett
a karácsonyi
menüt!
Urak Asztala vendéglôbôl rendelhetô:
Halászlé 1040 Ft-ért (0,5 l) vegyes halból
(+belsôséggel 1240 Ft) és
házias töltött káposzta 990 Ft-ért.
Gesztenyés, vörösboros aszalt szilvás
pulykamell tekercs 1340 Ft-ért.
Várjuk megrendeléseiket dec. 22-ig
(16:00-ig) személyesen a Pataksor utca 1. szám
alatt, vagy telefonon a 06-26-385-456 vagy
a 06-20-48-14-838 telefonszámon.
Elvihetôk dec. 23-án 17:00-21:00-ig.
Céges év végi zárásokat, rendezvényeket
30 fôig vállalunk.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

Ez itt
az Ön
hirdetésének
a helye!

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

FLABELOS
géppel a jó közérzetért! 10 perc a gépen állva
45 percnyi edzôtermi munkának felel meg!
• Gyorsítja az emésztést
• Megállítja a csonttömeg-vesztést
• Cukorbetegek számára javítja a végtagok
vérkeringését
• Segíti az izmok, ízületek újjáépítését
• Megállítja a csontritkulást
• Megszünteti az inkontinencia problémáit

Várom szeretettel: 06-30/408-3096
Tahitótfalu, Bajcsy Zs. út 7/a.
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Tahitótfalui siker a
Karate Európa Bajnokságon
A 2012. november 3-án Ausztriában
megrendezett 40. Wadokai Karate Európa
Bajnokságon Kollár András U14 formagyakorlat kategóriában bronz érmet szerzett.
A ndrás, aki a Szentendrei Piramis

Sport egyesület karate szakosztályának
versenyzôje, az év elsô felében megrendezett kvalifikációs versenyeken vívta ki
a válogatottban való szereplés és az EB-n
való indulás jogát. A versenyen kiemelkedô

formát mutatva a késôbbi bajnoktól csak
egy bírói zászlóval lemaradva küzdhetett
meg a bronz éremért, melyet egyértelmû
fölénnyel nyert el. Gratulálunk!
Tóth Attila, Piramis SE

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
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Közösség

Zeneiskolai hírek
A november általában „csöndes” hónap,
a felkészülés ideje a decemberi fellépésekre. Az elmúlt hetek két eseményérôl azonban feltétlenül szólnom kell. A két esemény
igazából három, mindjárt megmagyarázom:
– Iskolánk hegedûtanára, Marosi Ágnes
ebben az évben végez a Zeneakadémia mester-képzésén brácsa tanszakon. Diplomakoncertjének gazdag mûsorát november
8-án a tahitótfalui közönség is meghallgathatta a Baptista imaházban. Közremûködtek
Ágnes zeneakadémista hegedûs és csellista
barátai és Ott Magdolna zongorán. A koncert óriási élmény volt a jelenlévô zeneiskolásoknak és felnôtteknek egyaránt, különösen azoknak, akik Ágnes zenei pályáját zeneiskolás kora óta figyelemmel kísérhették.
Ô az elsô, aki a tahitótfalui zeneiskolából
indulva ( Bánk Zsuzsanna egykori növendékeként) a zeneakadémiai diplomakoncertig eljutott. Bízom benne, hogy néhány év
múlva alkalmunk lesz újabb hasonló örömhírrel szolgálni.
– Az itthoni koncert „csak” fôpróbája
volt a november 26-án a budapesti Régi
Zeneakadémia nagytermében tartott diplomakoncertnek, amirôl Ágnes boldogan és
elégedetten mesélt. Ezúton is szívbôl gratulálunk neki, és kívánjuk, hogy zenei pályáján mindazt érje el, amire vágyik.
–A Magyar Zene iskolák és Mûvészeti
Iskolák Szövetsége november 14-én Budakalászon konferenciát szervezett a zeneoktatást érintô kérdésekrôl . A szekcióülések után
- melyek a zeneoktatás szerepét, feladatait,
lehetôségeit taglalták a köznevelés átalakuló
rendszerében – a rendezvényt egy gálamûsor

zárta, melyen a Dunakanyar zeneiskoláinak
növendékei léptek föl. A mi iskolánkat Mákó
Miklós tanár úr növendékei : Gonda Kristóf,
Hagymási András és Tóth István (trombita)
képviselték.
Decemberben a szokásosnál is több feladat, fellépés vár ránk:
– 2-án, advent elsô vasárnapján a Református templomban muzsikálnak növendékeink,
– 7-én két leányfalui Idôsek Otthonába
készülünk,
– 14-én 18 órától a Népházban tarjuk
a hagyományos adventi koncertünket,
melyen növendékeink és tanáraink lépnek
föl .
Tekintettel arra, hogy a téli szünet után
az elsô félév zárása a szokásosnál korábban
lesz, ezért a félévi vizsgakoncerteket már a
decemberi utolsó tanítási héten megtartjuk
az iskola fôépületében:
– 17-én 16 órától Kürtösi Zsolt és Orosz
Attila tanár urak,
– 17 órától Gellért Gabriella tanárnô,
– 18-án 16 órától Csáki Judit tanárnô,
– 17 órától Gratzl Erika tanárnô,
– 19-én 16 órától Mákó Miklós tanár úr,
– 17 órától Marosi Ágnes tanárnô növendékei játszanak. Ezek a hangversenyek is
nyilvánosak, minden érdeklôdôt szeretettel várunk !
Kívánom, hogy a decemberi koncertjeink
az adventi várakozás örömeit gazdagítsák.
Áldott, boldog Karácsonyt, és az újévre minden jót kívánok:
Gratzl Erika zongoratanár

Luca napi futás
Schirilla Györggyel
2012. december 13-án kerül megrendezésre a Luca napi futás Tahitótfaluban. Az
immár hagyományosnak tekinthetô rendezvény célja, hogy az itt élô, vagy itt tanuló
gyerekeket megmozgassam. Dunabogdány
felôl érkezem, ahol a határtáblánál csatlakoznak hozzám a térség sportolói. Közösen
elfutunk az iskolába, majd az óvodákba,
Természetesen a közösségi futásra a felnôtt
lakosságot is szeretettel várom. A rendezvény utolsó állomása Békásmegyer, ahol az
ott élôk szórakoztatására átúszom a téli Dunát.
Schirilla György
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és
szponzorálásával, a

Tulipános Házikó!

Bemutatja,

Karácsonyi akció
15% árengedmény az ajándék
tárgyak és bizsuk árából!

A szúrós szr bárány
(betlehemi történet) cím mesét.
„szaloncukor esvel”

-

2012. december 8-án szombaton 10 órakor

-

Mindenkit szeretettel várunk!

-

Támogatói jegy ára 500 Ft
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy-Zsilinszky út 2.

-

2021 Tahitótfalu, Nagy Imre u. 18.
Telefon: 06-26-386-111 vagy 06-20-322-9311
Gyönyörû, egyedi lakberendezési tárgyak (porcelánok, órák,
képek, lámpák, ágynemûk, kötények, edényfogók…)
Méteráru, csipke (pamut, selyem, szövetek, kosztümnek, blúznak, ágynemûnek, ruhának, foltvarróknak, rávasalható közbélés, lepedôvászon, angin stb.)
Ajándék tárgyak ( különféle alkalmakra – pl. ballagás, születésnap…, népmûvészeti jellegûek is kaphatók)
Bizsuk széles választéka, ruházati kiegészítôk (sapkák, sálak,
alsónemûk, zoknik…)
Baba és gyerekruhák, készségfejlesztôk, kreatív fajátékok,
egyéb játékok, gyerekkönyvek, gyerek cd-k…
Rendelésre: kovácsoltvas kerítések, kapuk, asztalok, lámpák,
polcok, korlátok
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Kertésznaptár - december

• Zöldségeskert: Fejezzük be a talajmunkákat.
• Gyümölcsös: Ha van fügénk, annak
vesszôit kössük össze és szalmával, zsákvászonnal, fóliával takarjuk be. Vágjuk le
a tavaszi oltásra kiszemelt ágakat. A 8-10
éves orsós gyümölcsfákat erôs visszametszéssel fiatalítsuk. A kökény ültetését
most végezzük. A raktárt ellenôrizzük,
szellôztessük, készítsük elô a karácsonyi
asztal gyümölcseit.
• Díszkert: A gyep sérült részeit gyeptéglával pótoljuk. Ha nem fagyos a föld,
fektethetünk le új gyepszônyeget is.
Az elvirágzott hangákat vágjuk vissza.
Elkezdhetjük a cserjék és a fák téli metszését. Ültessük el edényekbe a fagyha-

tást igénylô alpesi növények magjait,
s helyezzük ki ôket a szabadba. A fagyérzékeny növényeket viszont tartóikkal együtt vigyük be az üvegházba. Ha
mégis a szabadban akarjuk ôket teleltetni, gondoskodjunk szigetelô takarásról.
Becserepezett hagymásainkat, amint
a hajtások elérik az 5 cm-es hosszúságot, vigyük a lakásba. Örökzöldjeinkbôl
készíthetünk adventi koszorút.
• Üvegház: A létesítmény minden részét
tisztítsuk meg, fertôtlenítsük. Ha szôlôt
is nevelünk benne, azt fektessük a talajra.
Gondoljuk madarainkra, töltsük fel az
etetôt magokkal, hogy nekik is szép
telük legyen.

Tahitótfalu decemberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Népház rendszeres programjai
Hétfô 16:30: Csillagszemû gyermek néptánc a Dunakanyarban.
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerdánként orientális tánc és show tánc
gyerekeknek 5-9 éves korig, 9-14 éves korig,
orientális tánc felnôtteknek. Érdeklôdni:
Tóth Evelyn, +3620/929 1325.
Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô
és néptánc szakkör. Vezeti Szabó Judit.
Községi Könyvtár programja
December 7. 18:00: Jancsó Benedek emlékezete. Helyszín: Népház
Január 11. 18:00: Téma: Herczeg Ferenc.
Helyszín: Népház

Kelemen Ildikó, mobil 06309515484
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
hétfô: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
alakformáló torna 19:30-20:30
szerda: pilates 8:30-9:30 (érd.: 06 20 973 1800)
baba-mama klub 10:00-12:00
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
péntek: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
Január. 12. 17:00: Emléktûz gyújtás a
Don kanyari tragédia magyar katonáinak és hôseinek emlékére a református
temetôben.
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.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 •
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSALÁDSEGÍTÔ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 •
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • 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: 8–12-ig 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: 8–11-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.:
8–16,30-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, 585024 • 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: 585112, 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 – A.S.A.
Kft. 2360 Gyál Kôrösi út 53. Tel.:Révay Brigitta 06-29-540244 – h:cs.:8-16-ig, p.:8-14-ig, e-mail: vevoszolgalat@asa-hu.
hu • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • 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, Karácsony János Ádám,
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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