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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Csatorna építés
A pályázattal összefüggô közbeszerzések folyamatban vannak. Az elhúzódó ellenôrzéseknek
következtében a tájékoztatási feladatokra valamint a kivitelezô beszerzésére a dokumentáció
összeállítás alatt áll, és az eljárás csak hónapok
múlva hoz eredményt. A mérnök, a kivitelezô és a
projekt menedzsment közbeszerzése is 1-2 hónap
múlva zárul. A lakossági befizetések tekintetében a Dunakanyari Csatornamû Vízgazdálkodási
Társulat OTP Lakástakarékpénztár szerzôdéssel
rendelkezô tagjai a befizetéshez szükséges csekkeket az OTP-tôl 2013.január közepén kapták
meg. Csekket csak azok kapnak, akik a szerzôdés

aláírásakor ezt a befizetési módot választották
(zöld színû szerzôdés 3.c. pont készpénz-átutalási
megbízás). Fizetési mód módosítását a szerzôdô,
bármelyik OTP fiókban kérheti. Akik a Társulat
felé részletben fizetnek, azok decemberben az
egyenlegközlôket és a 2013 évre szóló csekkeket
megkapták. Befizetési kötelezettségüket ezen teljesíthetik.
Elkészült a 2013. évi költségvetés
2013. február 14-i Képviselô-testületi ülésen
fogjuk tárgyalni a 2013. évi költségvetést, amelyet
a polgármesteri hivatal pénzügyi csoportja és a
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu februári programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Február 9. Farsangi felvonulás. Találkozás 11 órakor a Tahi hídfônél.
Február 9. 18:00: Western Farsangi Táncház a Don Attila Band-del.
Helyszín: Népház. Belépés ingyenes.
Február 9. szombat 18:00: Zákányi Bálint Emlékkoncert (lemezbemutató). Helyszín: tahitótfalui Református templom. Belépés ingyenes.
Február 16. Puzder János Emléktorna. Helyszín: Sportcsarnok.
Részletek a plakátokon.

– munkaszerzôdés
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Rendôrségi hírek
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Csillagszemûek
Tahitótfaluban
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Önkormányzati hírek
Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselô-testülete (Kt.) 2013. január
17-én a munkatervben szereplô ülést
tartott, melyen a Képviselô-testület tagjai hiánytalanul részt vettek.
A Kt. döntéseit egyhangúlag hozta
valamennyi határozat esetében (9
igen), így azt külön a határozatoknál
nem jelöljük.
Folytatás az 5. oldalon

Faluház programjai februárban
Február 22. péntek 18:00: Fûszerezzük az életet! Kötetlen beszélgetés Sáfrány Kata kineziológiai konzultánssal. Részvétel ingyenes.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Losán
szky Erzsébet, +3620/219 8428
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569
4660
Folytatás a 16. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
gazdasági bizottság készített elô. Az országos szinten is tapasztalható nagymértékû
változások jelentôs mértékben érintik
Tahitótfalu önkormányzatának költségvetését is.
Önkormányzatunk pénzügyi tervezésének jó alapot adott a korábbi években folytatott takarékos, megfontolt gazdálkodás,
továbbá a pénzügyi felhasználások tekintetében képzett tartalékok. Az alap koncepció az volt, hogy olyan költségvetést készítsünk, amely biztosítja az önkormányzati
törvényben elôírt kötelezô feladatok teljesítését és a nem kötelezô feladatok közé
sorolt támogatások biztosítását. Ilyenek
a civil szervezetek támogatása, szociális
támogatások, beiskolázási támogatás, tankönyv támogatás, sport támogatás, idôsek
támogatása stb.
Ezeket olyan formában tervezzük megoldani, hogy 2013. év végére is tartalékkal
tudjunk zárni, ezzel elôkészítve a 2014-es
év stabil tervezésének feltételét.
Magyarország 2013. évi központi költség
vetésrôl szóló 2012. évi törvényben rögzítette a normatív támogatásokat, amelyek
az elôzô évihez képest 39.6 millió forinttal növekedtek községünkben. A személyi jövedelemadó eddig teljes mértékben átadott 8% adóbevételét megszüntette, ami az elmúlt évi adatok figyelembevételével számunkra 150 millió Ft-ot jelent.
A gépjármûadó eddig teljes mértékben
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önkormányzatnak átengedett bevételébôl
60 %-ot von el a központi költségvetés, ez
további 27 millió forint elmaradó bevételt
okoz.
Mint ismeretes, az új nemzeti köznevelési törvény életbelépését követôen az iskolánk fenntartója az állam, a mûködtetést
továbbra is az önkormányzat vállalta magára, amelynek várható költsége 13 millió
forint. A törvény értelmében a fenntartó biztosítja a pedagógusok munkabérét
és járulékait, amely a mi költségvetésünkben 117 millió forint megtakarítást eredményez.
A korábbi évektôl eltérôen a normatív
támogatások feladatokhoz kötöttekké váltak, így a településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatokat felosztották. A zöldterület
gazdálkodás, közvilágítás támogatása, közutak fenntartásának támogatása és egyéb
önkormányzati feladatellátás így külön
soron szerepel ebben az évben.
Tahitótfalu önkormányzatának költségvetése stabil lesz, amelyet annak is köszönhetünk, hogy a Fôvárosi Vízmûvektôl átvett
pénzeszközöket realizálni tudtuk, amely
átlagosan 35 millió forint évente. Emellett,
az egyes adónemekbôl befolyt bevételek
is növekedtek. Például az iparûzési adó
tekintetében plusz 10 millió forint bevételünk származott, több jelentôs kereskedelmi tevékenységet folytató vállalat betelepülésének köszönhetôen. Összességében egy
más struktúrára épülô költségvetési tör-

vény alapozta meg településünk költségvetési rendeletének elôkészítését, amely
a pénzügyi egyensúlyt alapvetôen úgy
biztosítja, hogy a település üzemeltetést
nagyobb mértékben támogatja. A 90 milliós nagyságrendû adó kintlévôségünk csökkentése érdekében az Önkormányzatunk
új intézkedési koncepciót hozott, amelynek egyik alapvetô tétele, hogy az adócsoportban egy fô dolgozó kimondottan
kintlévôségek behajtásával foglalkozik.
A rendeletünk elfogadását követôen a
konkrét számokkal rögzített költségvetést
a következô lapszámunkban közreadjuk,
ezt megelôzôen azonban, a 2013 februárjára tervezett Falugyûlés alkalmával ismertetjük annak pontos tartalmát a lakossággal. Az idôpontról a hirdetôkön és a honlapon adunk tájékoztatást.
Önkormányzati adósságkonszolidáció
A Kormány tavaly ôszi bejelentése értelmében 2013-ban az ország önkormányzatainak adósságállományát, illetve hitelét településenként eltérô mértékben
az állam átvállalja. A Tahitótfaluval való
egyeztetô tárgyalásra január 28-án került
sor a Belügyminisztériumban. A tárgyalási alapot a központi költségvetési törvényben foglaltak alapján az adóképességünk
korrigált átlaga szerint 50%-ban állapították meg a hitelkompenzációt, amely 9 millió forint éves kötelezettség csökkenést
jelenthet. Ugyanezen törvényben szereplô
kitétel alapján, testületi döntéssel is alátámasztva a hitelátvállalás magasabb arányú
mértékét kértem Belügyminisztériumi és
Nemzetgazdasági Minisztériumi képvise
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Anyakönyvi hírek

lôktôl. Kérelmünk alátámasztásaként tájékoztattam a jelenlévôket, hogy a magasabb térítést az eddigi években képviselt
felelôsségteljes gazdálkodásunk indokolja. Tahitótfalu saját költségvetésének terhére fejlesztette közintézményeit, folyószámlahitelt igénybe nem vett, mûködésre
kölcsönfelvétellel nem élt. Közüzemi tartozásunk sok településsel ellentétben nincs,
befogadott számláinkat, minden esetben
határidôre fizettük és teljesítjük folyamatosan. Nagy értékû beruházásainkra sikeres
Európai Uniós pályázataink adták a fede-

zetet, melynek önerejét saját forrásból voltunk képesek biztosítani. A településvezetés megfontolt és visszafogott kötelezettségvállalása tehát véleményem szerint
jogosultságot biztosít a méltányos elbíráláshoz. A tárgyalás eredményeként a hivatalos szervek képviselôi biztosítottak a kérelmünk felterjesztésérôl, és amennyiben az
illetékes döntésre jogosult miniszterek
megteszik a javaslatukat, arról megkapjuk
a tájékoztatást, és szükség esetén újabb tárgyaláson véglegesítjük a megállapodást.
Sajtos Sándor polgármester

A 2012. év összesített anyakönyvi adatai
Házasságot kötött: 31 pár,
Született: 31 fiú, 18 leány, összesen 49
gyermek
2012. év halottai nemek és életkor szerint:
életkor
férfi
nô
együtt
< 39		
1
1
40 - 49			
50 - 59
3
1
4
60 - 69
7
2
9
70 - 79
6
8
14
80 - 89
3
6
9
90 <
1
2
3
összesen
20
20
40
Átl. életkor 70,0
75,6
72,8
A 2012-ben elhunytak névsora:
Ács Mihályné			
Bányai Miklósné		
Borbély Lajosné			
Csiki Lôrincné			
Delamaisztra Gyôzôné		
Dombóváry - Bauer Mária
Erdélyi Györgyné
Gajdos Gábor			
Grátzl Jenôné			
Kállay Csongor			
Koloszár Olga			
Koreny András			
Kovács László			
Kovács Lászlóné
Kovács Zsigmondné		

2013. január hóban született 1 fiú és 1
leány, összesen 2 gyermek.
Megszülettem!
2013. január 08-án, nevem: Károlyi Dániel
2013. január 11-én, nevem: Lopata Viola Lola
2013-ben házasságkötés nem volt.
Az elmúlt idôszak halottai:
Verebes Sándorné, 59 éves, Bercsényi u. 26.
Bozsó Julianna, 68 éves, Villasor 7-9

Margit András			
Nyugodjanak békében!
Márton Istvánné		
Marton Jánosné			
Marton Sándor			
Megyeri Gábor
Muzslai Zoltán			
Minden hónap elsô és harmadik hétfôjén
Nagy József			
17–18 óra között képviselôi fogadóórát
Nagy Józsefné			
Nagyházy Lajos			
tart Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
Németh József			
képviselô a Polgármesteri Hivatalban.
Nógrády Gábor			
Ocsenász Mihályné		
Dr. Palló Árpádné		
Pataki Endre			
Pavlik Bálint			
Rajos Zoltán			
Sárközi László			
Seffer Sándor			
J. Szabó István			
Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Szabó Istvánné			
Szabó Sándorné (Hôsök tere)
Hétfô
12–14 óráig iskolai könyvtár
Szabó Sándorné (Móricz Zs. utca)
14–18 óráig községi könyvtár
Szûcs Dániel			
Kedd
8–12 óráig községi könyvtár
Tasnádi Lászlóné
12–14 óráig iskolai könyvtár
Vaczó József				 Szerda
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–19 óráig községi könyvtár
Emléküket megôrizzük, nyugodjanak
Csütörtök
8–12 óráig községi könyvtár
békében!
12–14 óráig iskolai könyvtár
Péntek
12–14 óráig iskolai könyvtár
Budai Mihály
14–18 óráig községi könyvtár

Képviselôi fogadóóra

Könyvtár
nyitvatartási
rend
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Közösség

Falusi házaink
Falusi „nosztalgia-túránk” állomása most ismét
Tahi. Ha lejövünk a hídról, láthatunk egy zöldséges pavilont, és mögötte a domboldalon egy
romos, düledezô épület-maradványt, mely talán
az egyik legrégebbi a térség még fellelhetô, öreg
épületei között (Bartók B. u. 1.).
Vélhetôen 1890 körül épült polgári ihletésû
„nyári rezidencia”, mely utoljára a Feith család tulajdonában volt. Jobb sorsot érdemelne
ez a lepusztult, valaha egyszerûségében, arányaiban és stílusában is figyelemre méltó ház.
Érdekessége, hogy a kerített tornáca nem a
Dunára néz. A kedvezôbb tájolást, a benapozást tartották fontosnak, ugyanakkor láthatták a
Dunán mûködô „repülôhidat” (lengôkomp), mely
egy lehorgonyzott kötél vagy lánc segítségével, a
folyó sodrását használva oldotta meg (gépi erô
nélkül!) az átkelést a sziget és Tahi között.
Elmondhatjuk, hogy e pár sorral és a fotókkal
emlékezünk egy romantikus korra, egy-két generáció szorgalmas és békés idôszakára.
(Fiataloknak: történelmi idôszak a „kiegyezés”
kora; a repülôhídról a neten is van infó.)
Benedetti Tibor
Fotó: Budai Mihály
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
1/2012. (01.17.) határozattal felkérte a
Kt. az Általános Iskola igazgatóját a további együttmûködésre az állami, valamint
önkormányzati ünnepségeken.
2/2012. (01.17.) határozattal a Kt. elfogadta a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központtal kötendô megállapodás tervezetét.
3/2012. (01.17.) határozattal döntött a Kt.
a járási kirendeltség kialakításával kapcsolatos megállapodás lényegi, tartalmi elemeire vonatkozó kiegészítésrôl.
4/2012. (01.17.) határozattal a Kt.
1.000.000 Ft támogatást biztosít a Tahitót
falui Elôvágta megrendezéséhez.
5/2012. (01.17.) határozattal elfogadta
a Kt. az Önkormányzat 2013. évi rendezvénytervét.
6/2012. (01.17.) határozattal támogatta a Kt. a Gazdasági Bizottság javaslatait
az Önkormányzat 2013. költségvetésének
elôkészítésére vonatkozóan.
7/2012. (01.17.) határozattal a Kt.
közútkezelôi és tulajdonosi hozzájárulást
biztosít a 4606/2 hrsz-ú ingatlan elektromos energia ellátásához.
8/2012. (01.17.) határozattal döntött a
Kt. a Smaragd –GSH Kft megbízásáról, a
Gyepes utcai szennyvízátemelô tehermentesítése vízjogi létesítési engedélyéhez
szükséges, vízbázis védelmi egyedi vizsgálat elkészítésére és benyújtására.
9/2012. (01.17.) határozattal döntött a Kt.
a Gyöngykert Kft-vel kötendô szerzôdés
elôkészítésérôl, rendkívüli viharkár esetén
szükséges veszélyelhárításra vonatkozóan.

Felhívás valamennyi
földhasználó számára
A termôföldrôl szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII.
23.) Korm. rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál (továbbiakban: járási földhivatalnál)
regisztrált földhasználó köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében
a személyi azonosítóját (személyi számát)
és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó

Ö n k o r má n yza t

10/2012. (01.17.) határozattal döntött a
Kt. az Önkormányzat tulajdonában lévô
2802/2 hrsz-ú ingatlan törzsvagyonból való
törlésérôl, illetve annak átminôsítésérôl.
(Tormarét)
11/2012. (01.17.) határozattal döntött a
Kt. a 1156/1 hrsz-ú ingatlan önkormányzati
tulajdonba vételérôl. („régi” hídfeljáró)
12/2012. (01.17.) határozattal térítésmentesen biztosította a Kt. a Sportcsarnokot az
Ökumenikus Imahét záró rendezvényének
helyszínéül.
13/2012. (01.17.) határozattal elfogadta a
Kt. a Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására
Létrejött Önkormányzati Társulás (SZÖT)
megállapodás tervezetét.
14/2012. (01.17.) határozattal támogatta a Kt., hog y Tahitótfalu Község
Önkormányzata gesztorként koordinálja a
SZÖT tevékenységét.
15/2012. (01.17.) határozattal döntött Kt.
a Sportcsarnok térítésmentes használatának biztosításáról a Puzder Emléktorna
megrendezéséhez.
16/2012. (01.17.) határozattal döntött a
Kt. a 2013. évi vízbázisvédelmi koncepció
elfogadásáról.
17/2012. (01.17.) döntött a Kt. önkormányzati rendészeti szerv felállításának
elvi támogatásáról, illetve a mûködéshez
szükséges feltételek elôkészítésérôl.
18/2012. (01.17.) határozattal döntött a
Kt. az önkormányzati rendészeti szerv felállításához szükséges együttmûködési megállapodás megkötésérôl, a helyi és a megyei
rendôrségi szervekkel.

terület beépíthetôségének 50 %-ra történô
növelésérôl.
20/2012. (01.17.) határozattal döntött a
Kt. a 318, 1525, 1654,3297, 061/2, 066/2,
903/2 hrsz-ú állami tulajdonú ingatlanok,
önkormányzati tulajdonba vételérôl.
21/2012. (01.17.) határozattal úgy döntött a Kt., hogy az 5000 fô feletti települések adósságkonszolidációja kapcsán, kérelmezi az önkormányzati hitel 70%-os állami
átvállalását.
22/2012. (01.17.) határozattal döntött a
Kt. zárt ülés elrendelésérôl.
23/2012. (01.17.) határozattal döntött a
Kt. Mihalik Rebeka óvodai fejlesztésének
támogatásáról.
24/2012. (01.17.) határozattal nem támogatta a Kt. Fábry Roland kérelmét, a közterület-használati díj elengedésére vonatkozóan.
A Képviselô-testület január 22-én rendkívüli ülést tartott, melyen Szabó Judit
képviselô, és Csörgô Mihály alpolgármester nem vett részt.
25/2012.(01.22.) határozattal eredményesnek nyilvánította a Képviselô-testület
a gátberuházás kivitelezôi közbeszerzési
eljárását, és az eljárás nyertesének a Diamit
Zrt-t hirdette ki. (5 igen szavazat)
26/2012.(01.22.) határozattal döntött a Kt.
az A.S.A. Magyarország Kft. hulladékszállítási szerzôdés felmondásának elfogadásáról
és új közbeszerzési eljárás elôkészítésérôl
Leányfalu Önkormányzatának lebonyolításában. (6 igen szavazat)
Tahitótfalu, 2013. január 29.

19/2012. (01.17.) határozattal döntött a
Kt. elôvételi jog bejegyzésérôl, a 775. hrsz-ú
(Bartók Béla utca 1.) ingatlanra, továbbá a
esetében pedig a statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. március 30-ig az
illetékes járási földhivatalhoz be kell nyújtani magánszemély földhasználó esetében
a személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó
szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót.
Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minôsül, a Korm. rendelet
alapján a családi gazdaság nyilvántartási
számát is be kell jelenteni, valamint szükséges annak megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. (Az

Tóth János
jegyzô
a földrészlet tartozik a családi gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatósága a családi gazdaság használatába regisztrálta.) A
földhasználati azonosító adatközlési adatlap beszerezhetô a földhivataloknál, vagy
letölthetô a www.földhivatal.hu honlapról.
A bejelentést határidôben elmulasztó
földhasználót az földhivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a termôföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének
ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális
összegénél.

5

2013. FEBRUÁR

Ö nk o r m á n y z a t

Jogi útmutató – Munkaszerzôdés
A munkaviszonyokra vonatkozó szabályokat közel 20 év után jelentôs változásokkal a 2012. I. törvény szabályozza, amely
nagyrészt már 2012. július 1. óta, de teljes
egészében csak 2013. január 1. napja óta
hatályos.
Elsô számunkban munka világába kalauzoljuk olvasóinkat: kiderül ebbôl, hogy
hogyan jön létre a munkaviszony, és mire
kell figyelni a munkaszerzôdés megkötésekor.
A munkaviszony munkaszerzôdéssel jön
létre, amelyet minden esetben írásba kell
foglalni. Amennyiben nem készül írásbeli szerzôdés, a munkavállaló a munkába
lépést követô 30 napon belül hivatkozhat
a szerzôdés érvénytelenségére – ennek
hiányában a szóbeli szerzôdés is érvényesnek tekintendô. Természetesen a szóbeli
szerzôdés tartalmát késôbb nagyon nehéz
bizonyítani, és bármely rendelkezésére
igényt alapítani.
A munkaszerzôdés alapján a munkavállaló köteles munkát végezni, míg a munkáltató köteles munkabért fizetni. Ezen kívül
bármiben meg lehet állapodni, de fôszabály
szerint a Munka Törvénykönyvében foglaltaktól csak a munkavállaló javára lehet
eltérni, tehát az abban foglaltak (például
szabadság, munkaidô) egyfajta minimumként mindenkire kötelezôek. Kötelezô

megállapodni az alapbérben (a mindenkori minimálbér szabályok figyelembevételével) és az elvégzendô munkakörben. A
munkavégzés helyét a munkaszerzôdésben
meg kell határozni, nem lehet csak változóként megjelölni azt, földrajzi korlátokat kell meghatározni, például egy vagy
több pontos címet, egy várost, esetleg
Magyarországot. Ennek hiányában a munkavégzés helyének az a hely számít, ahol
a munkavállaló a szokásos munkáját végzi.
Ha a felek nem állapodnak meg másként, akkor a munkaszerzôdés határozatlan idôre, és általános, teljes napi
munkaidôben való foglalkoztatásra jön
létre. Természetesen ki lehet kötni határozott idôtartamot is, de a munkaügyi
ellenôrzést végzô szervek fokozottan
ügyelnek arra, hogy a munkáltató ezt ne
visszaélésszerûen alkalmazza. Határozott
idejû munkaszerzôdés legfeljebb öt évre
köthetô, itt mindig bele kell számolni a
határozott idejû szerzôdés megszûnését
követô hat hónapon belül kötött újabb
határozott idejû munkaszerzôdés
idôtartamát is.
A munkaviszony kezdetét a munka
szerzôdésben kell meghatározni, ennek
hiányában a munkaszerzôdés megkötését
követô napot kell annak tekinteni.
A munkaszerzôdésben próbaidôt le
het

kikötni, maximum három hónap idôtartamra.
Ekkor a szerzôdés bármely fél által indokolás
nélkül, azonnali hatállyal megszüntethetô.
A munkáltatónak írásban tájékoztatnia
kell a munkavállalót többek között a napi
munkaidôrôl, a munkakörbe tartozó feladatokról, a szabadság mértékérôl, és annak
kiadási szabályairól is. Írásban tájékoztatni
kell továbbá a munkavállaló ellenôrzését
szolgáló technikai eszközökrôl (beléptetô
rendszer, kamera, GPS, számítógép-használat ellenôrzése) is.
A munkaszerzôdés megkötésekor különösen figyelni kell az egyes tartalmi elemek
jogszerûségére, hiszen az egész munkaviszonyra kihatással lehet egy-egy, valamely
félnek hátrányos rendelkezés alkalmazása.
A munkaügyi ellenôrzést végzô szervek
bejelentés alapján is eljárhatnak, és szabálytalanság észlelése esetén bírságot is
kiszabhatnak, így rendkívül fontos mindkét fél számára a szakszerû és jogszerû
munkaszerzôdés alkalmazása, különösen
úgy, hogy az esetleges bírósági eljárásban
is döntô szerepe lehet egy szabály meglétének – vagy épp hiányának.
Következô számunkban a munkaviszony
megszüntetésével kapcsolatos szabályokat
tekintjük át.
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és
nem minôsül jogi tanácsadásnak.
Dr. Gizella Endre

A falopás, az engedély nélküli fakitermelés nem megoldás!
Már jócskán benne járunk a télben, sajnos
sokaknak már fogytán van az elôre megvásárolt
tüzelôje, tûzifája. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy
néhány polgártársunk a tûzifa hiányát illegális
illetve törvénysértô módon próbálja megoldani.
A járôrszolgálatok során több esetben észleltük, hogy a területünkön található erdôkbôl,
ami osztatlan közös tulajdon is lehet, néhány
tulajdonos úgy gondolja, hogy mindenféle engedély és bejelentés nélkül vághat ki fát. Erdô
mûvelési ágú területen minden esetben, amen�nyiben valaki fakitermelést szeretne végezni,
kitermelési engedélyt kell kérnie a területileg
illetékes hatóságtól. Rendelkeznie kell továbbá a
területre érvényes mûveleti lappal, ami tartal-
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mazza, hogy az erdôs területen milyen munkát
lehet végezni (ritkítás, tisztítás, tarvágás).
Felhívjuk a figyelmet, hogy még magánterületen is engedélyköteles a fakivágás (kivéve gyümölcsfák), továbbá, aki nem a tulajdonában lévô
területen vág ki fát és azt eltulajdonítja,
bûncselekményt követ el. Ha ezt természetvédelmi területen, vagy a nemzeti park területén
teszi, akkor az elkövetett bûncselekmény miatt
még súlyosabb büntetésre számíthat.
Az elmúlt idôszakban két esetben kezdeményeztünk eljárást Tahitótfalu területén elkövetett engedély nélküli fakitermelés illetve falopás
miatt. Az utóbbi esetben sajnos még nem ismert
az elkövetôk kiléte, de a bûncselekmény helyszí-

nén, lefolytatott helyszínelés során rögzített nyomok alapján már a hatóság látókörébe került
néhány, az elkövetéssel gyanúsítható személy.
Az Önkormányzat a fenti, nem kívánatos cselekmények megelôzése, felderítése és visszaszorítása érdekében a településünkön, illetve a falut
körülölelô erdôkben a rendôrséggel és a Pilisi
Parkerdô Zrt. munkatársaival közös járôrszol
gálatot fog végezni és az esetlegesen tetten ért,
illegális cselekményt folytatókkal szemben minden esetben eljárást fog kezdeményezni.
Az Önkormányzat eddig is és a jövôben is
indokolt esetben segítséget nyújt a tüzelô
beszerzésében és házhozszállításában az arra
rászorulóknak.
Kolek Zsolt
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2013. évi eseménynaptár - tervezet
Dátum
2013. január 12.
2013. január 27.
2013. február 9.
2013. február 16.

Program
Don-kanyari tragédiára emlékezés. Emléktûz gyújtás
a Református temetôben.
a váci Pikéthy Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola
gitár tanszakának koncertje
Farsangi felvonulás, Szalmabáb égetés, Farsangi Bál,
Vox Insulae lemezbemutató koncertje
VI. Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei
Találkozója

2013. március 2.

III. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár

2013. március

Éljen a Dunakanyar! Futás Schirilla Györggyel
Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére
Tavaszi zeneiskolai koncert
Cseresznyevirágzás és „Ezt a hazát szeressétek…” c.
kiállítások

2013. március 15.
2013. március 22.

Szervezô
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat – TETA – Óvoda, Vox Insulae
Szigethangja Közhasznú Egyesület
Iskola
Tahitótfalu Önkormányzata, Szigetmonostor
Faluház
Schirilla György, Önkormányzat
Iskola – Önkormányzat, TETA

2013. június 14,15,16.

Eperart

2013. június 15.
2013. június 17.
2013. június 17-21.
2013. június 24.- július 12.

Ballagás
Évzáró
Református gyerektábor
Nyári gyerektábor

Iskola
G.Szalai István
Wegroszta Gyula, Szônyi Zsuzsa
Béres Gabriella, Béres Attila, Rokob Orsolya,
TETA, TAKI
Civil szervezetek - Pócsmegyer
TAKI
Óvoda, Iskola
Önkormányzat
Iskola, Tóthné Mák Ildikó, Tóth Attila
(Piramis SE)
Önkormányzat
Tahitótfalu Lovassport Egylet –
Önkormányzat, TETA, TAKI
Vox Insulae Szigethangja Közhasznú
Egyesület
Iskola
Iskola
Református Egyház
Önkormányzat, Baptista Egyház, TETA, Iskola

2013. július 6.

Halászléfôzô verseny

Tömegsport és Szabadidô Egyesület

2013. július 8-14.

Ökumenikus mûvészeti hét

2013. július vége

Amiért a harang szól – Sportos zarándoklat

2013. augusztus 11.

Vasárnapi Vásárnap

2013. augusztus 20.
2013. augusztus 30.
2013. szeptember

Szent István ünnepe
Évnyitó
Országos Íjászverseny

2013. szeptember 14, 15.

Szüreti mulatság – Országos Fogathajtó Bajnokság

2013. szeptember 28.
2013. október 6.
2013. október 23.
2013. december 12.

Népmese napja
Nemzeti gyásznap
Ünnepi mûsor az 1956-os forradalom emlékére
Idôsek napja

2013. december 7-15.

Adventi hét

2013. december 27.
2013. december 28.

Dagober Kupa
Borszentelés

2013. április 13-23.
2013. április 28.

Vasárnapi Vásárnap

2013. május 1.
2013. május
2013. május 26.
2013. május 26.

Szigeti Majális
Országos Íjászverseny
Gyereknap
Hôsök napja

2013. május 29.

Kihívás napja

2013. június 4.

Trianoni emlékmûsor
EPERFESZTIVÁL
Diákalkotók Országos Tûzzománc Biennáléja

2013. június 14,15,16.

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
Önkormányzat
Iskola - Önkormányzat
Önkormányzat
TETA –Önkormányzat-Egyházak, Iskola, Civil
szervezetek
Plascsevics János
Egyházak, Önkormányzat
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A Tahitótfalui Termelôi Piac 2013. március
16-án újra nyitja kapuit
A tavalyi esztendôben indult helyi civil
kezdeményezésre a Tahitótfalui Termelôi
Piac, áprilistól október végéig minden
szombaton vásárolhattak a környékbeli portékákból. Sikeres évet zártunk.
Lekvárok, szörpök, savanyúság, házi füstölt
áruk, zöldség-gyümölcs és még sok egyéb
várta az érdeklôdôket hétrôl-hétre. Még
most is érezzük a csodálatos töpörtyû, a
mézédes nógrádi szilva vagy a finomabbnál finomabb sajtok ízét a szánkban. Élettel

telt meg a Tahi nagyparkoló melletti murvás területünk ezeken a szombat reggeleken. Reményeink szerint idén sem lesz ez
másként, a magunk részérôl mindent megteszünk, hogy ezek a kellemes szombati
reggelek tovább éljenek. Március 16-tól
a Tahitótfalui Önkormányzat segítségével megkezdi 2013. évi nyitvatartását a
Tahitótfalui Termelôi Piac, minden szombaton 7 órától 12 óráig. Várunk minden
kedves termelôt és az idei év újításaként

Rendôrségi hírek

található ott. Sajnos olyan világban élünk,
ahol szükséges bizonyos óvintézkedéseket megtenni az értékeink védelme érdekében. Talán az a minimum, hogy bezárjuk az ajtóinkat. Nem mindenhol tehetjük
meg azonban ezt, ezért is fordulhatott elô,
hogy január 22-én a Visegrádi úton lévô
Stihl kereskedésbôl eltulajdonításra került
egy darab motoros láncfûrész. Az elkövetô
napközben a délelôtti órákban besétált az
üzletbe és kihasználva azt, hogy az üzlethelyiségben nem tartózkodott senki, eltulajdonított egy darab láncfûrészt, amely ki volt
állítva. Az elkövetô azonban nem számolt
azzal, hogy az üzletben videó kamera rögzíti az eseményeket. Az elkövetôt a munkatársaink rövid idôn belül beazonosították és
elfogták, így az ellopott tárgy is visszakerült
jogos tulajdonosához.
A területen ebben a hónapban három
esetben indult eljárás ittas jármûvezetés
vétsége miatt, melybôl két esetben a
jármûvezetô balesetet is okozott. A statisztikai adatokból jól látható, hogy a balesetek,
fôként a sérüléssel járó közlekedési balesetek oka számos esetben még mindig az ittas
jármûvezetés és a relatív gyorshajtás.
Kérem Önöket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek és vigyázzanak saját és
környezetük értékeire.
Herdics Antal r. fôhadnagy mb.
ôrsparancsnok

Üdvözlöm a tisztelt olvasókat!
Az elmúlt idôszak települést érintô közbiztonsági helyzetérôl és a lakosságot érintô
fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok rövid tájékoztatást adni.
Január hónapban Tahitótfalu településen betöréses lopás nem történt, azonban
négy esetben történt besurranásos lopás.
Ezen bûncselekményeknek két esetben
sajnálatos módon ugyanaz volt a sértettje. Mindkét esetben az ingatlan drótkerítésén átmászva jutott be az elkövetô és egyegy pulykát lopott el a sértettôl. Sajnos ezek
az elkövetôk köztünk élnek, a mi közösségünkben, akik nem tisztelik mások vagyonát, sok gonddal felnevelt jószágát. A
bûncselekményeket a kora reggeli órákban
hajtották végre oly módon, hogy a pulykákat mindkét esetben a kerítésen kívül az
ingatlan mellett le is vágták. Ezek a helyszínen lévô nyomokból következtethetôek.
Egy másik esetben egy lakóházba „surrantak be” az éjszaka folyamán, kihasználva azt,
hogy a sértett nyitva hagyta a ház bejárati
ajtaját és a lakás elôszobájából kisebb értékû
készpénzt, illetve személyes iratokat tulajdonítottak el. A besurranásos lopásoknál
jellemzô, hogy nagy százalékban elegendô
az elkövetô számára, hogy az elôszobában
kutakodjon, mert sajnos elég sok érték
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kézmûves alkotót, hozza el portékáját,
hogy feltölthessük kamránkat minôségi
helyi termékekkel. A Termelôi Piac helyszíne: Tahitótfalu Hídfô, a parkoló melletti
murvás terület. Árusítható mezôgazdasági
termék, élelmiszer, kézmûves termék, árusíthat ôstermelô, kistermelô, vállalkozó,
alkotó - Tahitótfalu 40 km-es körzetében
vagy a megyében termelt, alkotott terméket a megfelelô engedélyek birtokában.
Az árusítás részletes feltételeirôl olvashat
a www. tahitotfalu.hu honlapon. Elôzetes
bejelentkezés Rokob Orsolyánál 705
984345, Mezôntúli Bt.

A Szentendrei
Rendôrkapitányság
közleménye
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Szentendre Rendôrkapitányság a büntetô
eljárások szakszerûbb lefolytatása és a nyomozás
eredményességének fokozása érdekében
Bûnügyi Készenléti szolgálati egységet hozott
létre.
Kollégáink a bûncselekmények helyszínein a
szükséges nyomozati cselekményeket végrehajtják és a szükséges adminisztrációt elvégzik.
Azokban az esetekben is ôk járnak el, amikor
helyszíni intézkedésre nincs szükség, azonban
egyéb feladatokat el kell végezni.
Tevékenységük alapját ez esetben feljelentés
képezi, melyet a sértettek 24 órában a Szentendrei
Rendôrkapitányság Ügyeletén tehetnek meg.
A hatékony és gyors ügyintézés és a feladatok
maximális koordinálása érdekében kérjük
Önöket, hogy feljelentésükkel forduljanak a kapitányság Ügyeleti szolgálatához, Szentendre Dózsa
György u. 6 szám alatt.
Figyelemmel arra, hogy Rendôrôrseink nem
mûködnek ügyelet rendszerben, 24 órán keresztül nem elérhetôek, a feljelentéseket ott nem áll
módunkban felvenni.
További információt a 06 26 310-233 telefonszámot tudnak adni Ügyeletes Kollégáink.
Szentendrei Rendôrkapitányság
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Csillagszemûek Tahitótfaluban
Tavaly ôsszel kezdte meg a világszerte
elismert Csillagszemû Táncegyüttes a néptánc tanítását Tahitótfaluban. Komporday
Tamás, az együttes szólótáncosa foglalkozik
a gyerekekkel hétrôl-hétre.
– Amint látom, egészen kis gyerekekkel
táncol, énekel, játszik. Milyen korosztályt
várnak a foglalkozásokra?
Alapvetôen óvodásokat várunk, attól
kezdve, hogy járni tudnak, egészen 6 éves
korig. Bár sokan nem hiszik, hogy ilyen kis
korban jelentôsége van annak, hogy egy
gyerek táncos foglalkozásokra jár, mert
úgysem tudja megcsinálni a lépések nagy
részét, de azt kell mondjam, hogy igenis számít. Az elsô foglalkozás óta figyelem a gyerekek fejlôdését, és látom, ha nem is tanulnak
olyan gyorsan, mint az idôsebbek, kezdenek
ráérezni a néptánc ízére. Emellett szívesen
hallgatják a zenét, és szívesen vesznek részt
a többi gyerekkel ezeken a foglalkozásokon.
Késôbb azért is hasznukra lehet - mert ha
nem is válnak nagy táncosokká, vagy egyáltalán nem fognak táncolni -, akkor sem

ilyen közösség tagjai voltak, ahol táncoltak,
fellépésekre jártak, és részesei lehetettek
sok közös programnak. A táncnak ráadásul
megvan az az elônye, hogy akarva akaratlanul is az ember közelebb kerül a másikhoz,
kénytelen megtanulni viselkedni, a lányokkal udvariasnak lenni. Természetessé válik,
hogy egy fiú és egy lány megfogja egymás
kezét, anélkül, hogy az óvó néni mondaná a
sorakozónál, és kiderül, hogy nem is olyan
rossz dolog jóban lenni a másik nemmel,
mert jókat lehet velük táncolni vagy éppen
csak játszani. Késôbb aztán mind a fiúknak,
mind a lányoknak sokkal könnyebb dolguk
lesz a közösségekben, nyitottabbak lesznek
és bátrabban fognak beszélgetéseket kezdeményezni, és mindenféleképpen aktívabbak, talpraesettebbek lesznek.
– Kérem, mutassa be néhány mondatban az együttest.
Az együttest tanáraim, Timár Sándor
és felesége, Timár Böske alapították ‚93ban. Kevesebb, mint egy év alatt több,
mint 150 fôssé duzzadt az együttes, és

zárkóznak majd el a népi hagyományoktól,
zenétôl. Ha olyan közegben nônek fel, vagy
kiskorukban olyan foglalkozásokra járnak,
ahol a háttérben népzene megy, akkor
késôbb nyitottabbá válnak kultúrájuk megismerésére, és esetleg eljárnak majd táncházakba vagy népzenekari elôadásokra.
– A Csillagszemû Táncegyüttes a Tímár
módszer szerint tanít. Mi a módszer lényege?
A Timár módszer lényege, hogy a gyerekekkel minél kisebb korban el kell kezdeni
megismertetni a kultúrájukat, amikor még
nagyon fogékonyak és nyitottak a világra, hogy késôbb az életük része lehessen.
Elônyt kovácsolhatnak majd abból, hogy egy

az elkövetkezendô idôkben csak még
nagyobb ütemben gyarapodott. Jelenleg
600-an vagyunk, és állandóan vannak
új jelentkezôk. Sok külföldi felkérésünk
van, aminek köszönhetôen számos helyen
képviseltük már Magyarországot, egészen
Amerikától, Európán és Ázsián keresztül
Ausztráliáig. Mivel az együttes idén ünnepli
20 éves jubileumát, ezért már azt is megélte, hogy vannak olyan alapító tagok, akik
már gyerekeiket hozzák vissza, hogy ôk is
olyan neveltetésben részesüljenek, és úgy
szívják magukba a kultúrát, ahogy korábban
ôk tették.
– Terveznek-e egy gyermek tánccsoportot
kinevelni itt a Dunakanyarban?

Amennyiben megvan a megfelelô számú
érdeklôdô, akkor mindenféleképpen szeretnénk további csoportok keretein belül is
táncot, népdalokat és népi játékokat tanítani. Jelenleg is folyik az oktatás Tahitótfalun,
és folyamatosan várjuk az érdeklôdôket.
Ha már a tánccal olyan szintre eljutottunk,
hogy a szülôknek, ismerôsöknek, rokonoknak egy kis mûsort is adhatunk, akkor
bemutatót is tartunk. Ez mind a szülôknek,
mind a gyerekeknek nagyon fontos és
lelkesítô, mert a szülô látja, hogy mennyi
mindent tanult a gyermeke a foglalkozásokon, a gyerekek nagyon örülnek, hogy ezt
az újonnan szerzett tudásukat bemutathatják a szülôknek a színpadon, és büszkék
lehetnek magukra is, hogy mennyi mindent
elértek.
– Iskolai keretek közt is foglalkoznak
gyerekekkel?
Budapesten több helyen is. Szerencsére
sok iskola igényli, és a tantervbe kötelezôen
bele is építi a néptánc órákat. Legtöbb az
alsós osztály, de van példa arra is, hogy
gimnáziumban az egyik testnevelés óra
helyett tanítunk néptáncot. Az iskoláknál
is nagyon jól látszik, hogy minél fiatalabb
korosztályt tanítunk, annál nyitottabbak és
befogadóképesebbek. Sajnos, minél késôbb
ismerik meg a gyerekek a kultúrájukat és
a népi hagyományaikat, annál inkább befolyásolja ôket a modern világ „kultúrának”
titulált terméke, amihez képest a népzene,
néptánc tényleg nagyon idegennek tûnhet.
Szerencsére mindig jönnek új tanítványok,
akik ôrzik, hogy fennmaradjon a magyar
kultúra.
– Mik a tapasztalatai a tahitótfalui csoporttal?
Tahitótfalun novemberben indult az
oktatás, azóta közel 20 gyerek gyûlt össze.
Nagyon vegyes a korosztály, így próbálok
olyan foglalkozásokat tartani, ami a 2-6 éves
korosztályon belül mindenkinek megfelel.
Ebben az évben sárközi táncokkal foglalkozunk, és úgy látom, hogy nagyon gyorsan
tanulnak. Nyilván az elsô pár alkalommal
meg vannak szeppenve, és nem szívesen
szakadnak el a szülôktôl, de ha egyszer már
beálltak a körbe táncolni, a követô órákon
már maguktól szaladnak oda, és kapcsolódnak be a táncba. Minden órán énekelünk és
játszunk is, amit nagyon szeretnek, különösen akkor, ha a színpad elôtt állva elénekelhetik az újonnan tanult dalokat a szülôknek
vagy barátaiknak, testvéreiknek. Ha így
haladunk, és a gyerekek nem vesztenek a
lelkesedésükbôl, amin minden erômmel
rajta vagyok, akkor nagyon hamar komoly
kis táncosok válhatnak belôlük.
Béres Gabriella
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Gyermekáldás, bábaság, orvoslás
néphagyományunkban
Március 8-án Tahitótfaluba látogat Bernád
Ilona, erdélyi születésû szülész-nôgyógyász
asszisztens, természetgyógyász, néprajzkutató. Rendszeresen tart elôadásokat
Európa-szerte, több könyvet publikált,
gyûjtései, melyek Belsô-Mongóliától Indián
át Kanadán keresztül Dél-Amerikáig kiterjednek, tudományos érdeklôdésre tartanak
számot.
A könyvbemutatóval egybekötött elôadás
témájából ízelítôt kaphatnak Bernád Ilona
írásából.
Egyre betegebb, fogyó nemzetünket,
egyre szétziláltabb, istentelenebb társadalmunkat úgy lehetne meggyógyítani, hogy
az isteni és természeti renden alapuló néphagyományunk tudáselemeit visszahozzuk
mindennapi családi és közösségi életünkbe.

zatvédelem mágikus és racionális elemtára.
A nôiesség, az anyaság, a várandósság, a vajúdás, szülés, gyermekágy a
Boldogasszony, késôbb Szûz Mária védelme és tisztelete alatt zajlott. A babba (szép,
anya, termékeny), a baba, a bába, a báb, a
bab fogalmak, szavak rokon értelmûek.
Érett magzat indította be születését, a
szülés-születés (akárcsak a hazamenetel,
a haldoklás) segítése mindig is nôi feladat
és családi esemény volt. Asszonyközösség:
bábaasszony, támasztóasszonyok voltak a
szülônôvel otthonában. Egyetlen cél volt:
úgy segíteni a vajúdót mentálisan, érzelmileg, testileg, hogy a természet tehesse a dol-

Miért érdemes örökérvényû örökségünk
szerint élni? Azért mert az egyik fô pillére az
élet tisztelete. „Istenáldás” (Zsére, Felvidék).
„Szent dolog” (Gyimesközéplok). Isten, ha
báránkát ad, legelôt is ad hozzá, vallották
eleink, és a ma terhességnek mondott,
sugalmazott állapot, boldog, áldott, más
állapot, várandósság, amikor az édesanya
viselôs, hordozós, teribevaló, „vastag”, el
van terjesedve, bölcsôre hízik. Az évkör
bôség- és termékenységvarázsló rítusai, a
lakodalom gyermekóhajtó szertartásai mind
azt mondják, mutatják nekünk, modern
pszichológiájú embereknek, hogy az új élet,
a gyermekvállalás az élet természetes része
volt. Az életet, a várandósság idôtartamát a
magzat foganásától számították, számítjuk.
Hagyományunk szép és gazdag része a mag-

A bába megköszönve Teremtônknek,
hogy egészséges szülöttel ajándékozott meg
minket, magyar áldással indította életútjára
családja és népe gazdagodására. A gyermekágyat szintén szent idôként, szent dologként
kezelték, a testi regenerálódás, újjászületés,
a pihenés, az anyai ösztönök és az új család
megszületésének ideje volt.
Hogy miért szültek, szülhettek régen az
édesanyák 6-10-15 gyermeket? Mert ez lehetett, ez volt életfeladatuk, életük értelme,
a közösség által várt-elvárt kötelességük.
„Minden gyermekem születésével új erôt,
több bölcsességet kaptam.” – vallja egy sokgyermekes édesanya a Nyárádmagyaróson,
Erdélyben.
Gyógyítás:

gát. Mert az élet él és élni akar, az édesanya
tud szülni és a gyermek meg tud születni.
Velünk született archetípusok, lelki minták
irányítják.
A frissen érkezô a ház szakrális helyén,
a tisztaszobában jött világra saját jelképei,
formái között. Vagy az udvaron lévô kicsi
házban. De megtörtént a természetben,
folyóban, patakban is… A küszöbön, a
mestergerenda alatt, a bódoganya oszlopba
kapaszkodva, támaszkodva történô szülésnek szakrális okai vannak. A megszokott az
volt, hogy négy asszony vette körül az életet
adót, a bába és a támasztóasszony a testtel,
a támasztással foglalkozott, és kettô imádságokkal kérte az áldást és a védelmet. A kéz
melege, a kenés (masszázs), a hô, a meleg
kendejzô, a rázatás, a sétáltatás, az aktív
testhelyzetek (guggolás, térdepelve, ülve,
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négykézláb), a saját ritmusban szülés mind
a sérülésmentes szülést segítették. A nagy
eseményt túlhordás esetén be is indították,
vagy ha menet közben váratlan helyzetek
fordultak elô, a folyamatot ki is javították.

Minden ember, minden nép a saját
rendszerében gyógyul leghatékonyabban.
Szerintem hiba, hogy hagyományos egészségkultúránkat, orvoslásunkat nem tanítják az óvodában, iskolában, egyetemeken,
az orvos- és gyógyszerészképzésben. Népi
gyógyászatunk egy – hagyományos vidékeken még mindig mûködtetett – háromdimenziós rendszer, amely szellemi-lelkitesti összességében szemléli és gyógyítja a
bajban, a különleges élethelyzetben lévôt,
a beteget. Az egyszerû falusi emberek megfigyelései, belsô lelki munkájuk, spiritualitásuk olyan mély, hogy a betegségeket
szellemi-lelki-testi okoknak tulajdonítják,
és holisztikusan hittel, imával, imádságos
állapottal, gyógyító szertartásokkal valamint racionális gyógymódokkal orvosolják. C.G. Jung azt mondja, hogy a gyógyító
ceremóniákat a társaslélektani törvények,
az archetípusok és a közös tudás (kollektív tudattalan) mûködtetik. Ezeket ma is
mûködtethetjük bárhol a magyar nyelvterületen és a nagyvilágban, mert egyetemesek is. Népgyógyászatunk archaikus (ôsi)
történelmi rétegei (samanisztikus széltan,
nedvtan) összekötnek a világ hagyományos
orvoslásaival. Sokat utaztam a nagyvilágban
és szellemi kaland, élmény volt felfedezni
Belsô-Mongóliában, Tibetben, Kínában,
Indiában, az indiánoknál, a görögöknél ôsi
technikáink párhuzamait.
Imádságok; imádságos, révült állapotok;
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szertartások, jelképek, jelképes cselekvések, a természet és az értelem ereje (mentális erô), a szeretet (szívbéli erô), átszármaztatásos mágia, jelképes újjászületés,
vigasztalás, gyógyulásra hangolás, szavak,
hangok, ritmus, számok, színek; a szent
idô, szent tér; színek, kövek, a természet
elemei, manuálterápiák, az emberi és állati
váladékok, testnedvek; a fûben-fában orvosság, fûszerek, gyógyélelmiszerek, meleg só,
köpöly, pióca, méhecske mind mind a személyre szóló gyógyítás eszközei.
A régi idôk bábaságát, orvoslását nem idealizálhatjuk, voltak, vannak hibák, tévedések, az ôsi életmód elhagyása, elhagyatása,
az ôsi világkép szétesése után fennmaradt
„babonák”, hiedelmek. Nekünk az a fontos,
hogy ami jó, ami emberi, ami a szeretet, a
segítôkészség és a tudás által mûködtetett
átöröklôdjön.
Dióhéjban errôl szeretnék beszélni
közösségükben. Testvéri szeretettel, könyveimmel megyek Belsô Magyarországra.
Szülésznôként, természetgyógyászként,
néprajzosként több, mint ezerszáz bábával, gyógyítóval, adatközlôvel, szülôvel,

Gyûjtés Moldvában,
Külsôrekecsinben (2003.)
nagyszülôvel beszélgettem Moldvában és a
Kárpát-hazában. Csak hálával és köszönettel
tartozom, tartozunk nekik, szelíd tekintetû,
mély gondolkodású, elrévedô, alázatos, szeretetteljes, segítôkész magyar embereknek.

Tényleg nem szól a magyar nóta...
Technikai okok miatt az alábbiakkal zárjuk le a korábbiakat: a magyar nép dalairól
Vajda János imígyen fogalmazott: „Az a nép,
melynek dalaiban, nagy, halhatalan búja
van, nem halhat meg soha!” De ha úgy érzi,
hogy csak búja van, és nem leli fel örömét,
mert talán nem is keresi?! Pedig az öröm kell
az élni akaráshoz, és azt a nótával is lehetne
keresni, és meg is találni abban. Legalább

egy kevéske örömöt. Kossuth:„...veszve csak
azon nemzet lehet, amely lemondott önmagáról...” Esetünkben a falu nagyrészt önhibáján kívül, minden bizonnyal a mostoha
Idô, és értékfeladásra kényszerítô ideológiai
tévelygések nyomására lemondott dalairól,
lakodalmas szokásairól, az összetartozást
megtartó baráti nótázgatásokról. Vajon
Kodály idézetének folytatása mind ezek

III. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
A Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és
Vásár idén harmadszor kerül megrendezésre. A tahitótfalui Faluház Szigetmonostor
Faluházzal közösen szervezve felváltva
biztosít helyet a rendezvénynek, ez évben
a helyszín Szigetmonostor. Március 2-án

szombaton reggel 9 órától este 7-ig várjuk
az érdeklôdôket a monostori Faluházba,
ahol a kézmûvesek alkotásait lehet megtekinteni és megvásárolni, valamint szavazni
a legszebb, közönségdíjat kiérdemlô alkotásra. 10 órától bütykölde várja a gyerekeket,

Bernád Ilona
Szeretettel várjuk az érdeklôdôket
az elôadásra március 8-án pénteken
18 órakor a Népházba.
után manapság mennyire igaz: „...de a kunyhó hû maradt.” Abban azonban feltétlen
egyet kell vele értenünk: „...a tûznek nem
szabad kialudnia.” A kérdés az, hogy itt,
Tahitótfaluban lesznek-e valaha is tûzrakók?
Lesz-e még egy mesebeli öreg cigány, akinek a síró hegedûje mellett valaki eldalolja:
„Nem élhetek muzsikaszó nélkül...”
G. Szalai István
majd a Szigeti Veszedelem népzenei mûsorát
láthatják. Lesz eltáncolt mese a Görömbô
Kompániával, este pedig moldvai táncház. A
rendezvényen való részvétel és látogatás díjtalan. További részleteket a plakátokon és a
www.tahitotfalu. hu honlapon olvashatnak.
Béres Gabriella

Mindennapi ajándék a család asztalán
Receptek Éva nénitôl
E havi receptünk igen gyorsan elkészíthetô,
ízletes és a böjti idôszakban is bûntudat nélkül
fogyasztható, persze a pirított szalonna kockák
elhagyásával.
Sztrapacska
Hozzávalók 4 személy részére: 6 db közepes
krumpli, füstölt szalonna, kb. 10 dkg feles liszt
(finom és rétes), 20 dkg juhtúró vagy tehéntúró
vagy dinsztelt káposzta

A nyers hámozott krumplit pépesre reszeljük
a krumpli reszelôn (csillag keresztmetszetû), és
azonnal 2 dl vizet öntünk hozzá, megsózzuk,
és feles liszttel középkeménységû nokedli tésztát keverünk. Mire összekevertük a tésztát, a
víz már forrjon, mert a krumpli a tésztában
nagyon hamar megfeketedik és így nem gusztusos. Kifôzzük nokedli szaggató segítségével,
de az elsô kiszedett tészta adagot nem öblítjük
le, hanem rögtön az elôre kiolvasztott szalonna
kockák zsírjára öntjük. Amikor az összes tészta kifôtt, kevés túróval összekeverjük, a többit

csak tálalásnál morzsoljuk rá ízlés szerint. Így
nem nyálkásodik meg az egész adag. A pirított
szalonna kockát is ekkor szórjuk a tetejére. Aki
kedveli a pikáns ízeket, jó érett márványsajttal
is tálalhatja. Ha tehéntúróval szeretjük, azt sózzuk meg elôzôleg. Káposztával elôre össze lehet
keverni, majd jól megborsozni.
Jó étvágyat!
Kiss Andorné receptje
Béres Gabriella
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Imahét a Krisztus-hívôk egységéért
,, …élj törvény szerint,
törekedj szeretetre, és légy
alázatos Isteneddel szemben”
Mikeás 6, 6-8
Az ez évi ökumenikus imahét az indiai
dalit keresztény közösségre összpontosított,
akik ,,érinthetetleneknek” vannak kikiáltva
napjainkban is.
A 2013. január 20-a és 27-e között megtartott Egyetemes Imahét vezérigéje Mikeás
próféta könyvének 6. fejezetében található:
,,... mit kíván tôled az Úr!” Erre a kérdésre
kerestük a választ közösen baptisták, reformátusok, evangélikusok és katolikus testvérek a nyolc napon át tartó imaalkalmakon.
Mikeás próféta emlékeztet arra, hogy
Isten olyan szövetségre hívta a népet, hogy
méltóságra, egyenlôségre és igazságosságra
épített társadalomban éljenek. A keresztények feladata eszerint az is, hogy mindennapjainkban az Istennel járjunk igazságosságban és békében. Egész életünkben úton
vagyunk Istennel, Isten felé, a tanítványság-

nak ez az ösvénye az, amely a ,,keskeny úton
való járást” jelenti és az út, mely az életre
vezet.
Az imahét nyolc altémája ennek az
útonjárásnak a különbözô módozatairól
szólt: beszélgetés az úton, úton Krisztus
megtöretett testével, úton a szabadság felé,
úton, mint a föld gyermekei, úton Jézus
barátaiként, úton, akadályokon át, úton szolidaritásban és ünnepelve az úton.
Köszönjük Árvavölgyi Béla, Árvavölgyiné
Szatmári Ibolya, Nagy Sándor lelkészeknek,
dr. Szilágyi Bélának és Vénusz Gellért plébánosnak az igehirdetését és szolgálatát.
A negyedik napi imádság alkalmával jó
volt újra hallgatni Nagy Sándor tiszteletes
igehirdetését, aki ettôl az évtôl már máshol
folytatja szolgálatát, amit a magam részérôl
nagyon sajnálok. Az elmúlt évek útkeresésében többször is találkoztunk (nemzeti
ünnepek, kenyérszentelés, szabadidôpark
megnyitója, ökumenikus alkalmak, megemlékezések Trianonról, emlékmûavatás, stb.)

és megtapasztalhattam, hogy hittel, szeretettel és alázattal tette a dolgát közösségünk,
mindannyiunk javára. További munkájához
kívánunk erôt, egészséget és kérjük Isten
áldását egész életére.
Köszönet a baptista testvéreknek a szeretetvendégségért és a zenés szolgálatért,
és köszönet mindazoknak, akik fontosnak
tartották, hogy részt vegyenek ezeken az
alkalmakon és eljöttek, hogy együtt imádkozhassunk a dalitokért, egységünkért,
közösségünkért.
Kubanek István
A hét éneke
Nagy Király, Fenséges Úr, Király
Isten Fia, tied minden magasztalás
Szent sereg Elôtted hajt fejet,
Hozsannát zeng, Te vagy a szent, Téged
imád
Nincs más név, Te vagy az üdv, az élet,
Jézus
Megváltónk, Szabadítónk, csak Te vagy a
Fény
Nagy Király, imádunk Nagy Király
Hatalom, üdv, áldás, erô, minden Tiéd

Diákalkotók V. Országos Tûzzománc Pályázata
a 15. Eperfesztivál
keretében a Szentendrei-szigeten
Tahitótfalu Község Önkormányzata és a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
pályázatot hirdet az ország általános és
középiskolásainak, iskolatípustól függetlenül, iskolákban, mûvelôdési házakban,
gyermekházakban és más intézményekben
mûködô tûzzománc mûhelyek tagjainak,
közösségeinek.

Az értékelés négy korcsoportban történik:
I. korcsoport 6-8 éves korig
II .korcsoport 9-11 éves korig
III. korcsoport 12-14 éves korig
IV. korcsoport 15-18 éves korig

A pályázat témája: Weöres Sándor verseinek megjelenítése tûzzománc alkotásokban.

Fôdíj, különdíj, korosztálydíj (korcsoportonként arany, ezüst, bronz), kollektív díj
(közös alkotások), oktatói díj.

„Szikrázó
az égbolt
aranyfüst a lég,
eltörpül
láng-ûrben
a tarka vidék.”
Weöres Sándor: Kánikula
Minden egyéni alkotó vagy alkotóközösség egy mûvel, vagy max. 10 tételbôl álló
sorozattal pályázhat.
A pályamûvek képek, zománccal díszített
plasztikák vagy dísztárgyak lehetnek. Csak
eredeti példányt, és más pályázaton még
nem szerepelt alkotást fogadunk el.
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Díjazás:

A pályázati munka hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotás címét, a pályázó nevét,
életkorát (betöltött év), lakcímét illetve
a mûhely vezetôjének nevét valamint a
mûhelynek otthont adó intézmény nevét,
címét, telefonszámát. A beküldô intézmény
vagy alkotóközösség mellékeljen listát a
pályázati alkotásokról.
A képeket bekeretezve illetve a technikához illô hordozó felületre rögzítve, akasztóval ellátva kérjük elküldeni.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli.
A biennáléra elôzetes jelentkezést várunk
2013. március 15-ig a program@tahitotfalu.

hu e-mail címre.
A pályamûvek beérkezési határideje:
2013. május 20. Cím: Tahitótfalui Közös
Önkormányzati Hivatal 2021 Tahitótfalu,
Kossuth L. u. 4.
A biennáléra jelentkezôk számára nincs
nevezési díj, a pályamunkákat a kiállítás
után visszaküldjük.
A díjazott és kiállításra kerülô pályamûvek
alkotóinak névsora 2013. június 7-tôl
megtekinthetô a www.tahitotfalu.hu honlapon.
A kiállítás megnyitójának és díjátadásának idôpontja és helyszíne: Tahitótfalu,
Fesztiválpark, Tildy Zoltán hídfô (A 15.
Eperfesztivál helyszíne) 2013. június 15.,
15 óra. A díjazott és kiállításra kerülô pályamunkák alkotóinak meghívót küldünk.
A kiállítás 2013. június 14-16-ig tekinthetô
meg.
Felvilágosítás:
Béres Gabriella 06/30 337 5527,
Rainer Gabriella 06/30 921 1013
Tel/fax: 06/26 387 123, 06/26 387 198,
e-mail: program@tahitotfalu.hu
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Önzés, önzetlenség, önszeretet
Gyakran felvetôdik a kérdés, mennyire
önzô az, aki önmagát akarja megvalósítani?
Mit értünk önmegvalósítás alatt?
Gondolkodjunk józanul, ha én nem
vagyok önmagamért, Én-értem, akkor
kitôl várom el, hogy bármit tegyen értem?
Ki ismeri jobban a gondolataimat, érzéseimet, fizikai állapotomat, mint jómagam?
Mennyire tudom elfogadni, hogy mindennek oka van és a megoldás, a kérdéseimre
adott válaszok is bennem rejlenek? Mit tehetek magamért ebben a pillanatban?
Hiszem, hogy akkor tudjuk mindennapi életünket a jelen pillanatban megélni, ha mély gyökerekkel kapcsolódunk
önmagunkhoz. Hiszem, hogy önmagunkat megismerni, elfogadni és szeretni az
egyik legfontosabb feladatunk életünkben,
ugyanúgy, mint a bennünk lévô tudás legjavával, szeretettel segíteni másokat is. Az
önismeret nem lehet öncélú, önzô, önajnározó. Egyszerûnek tûnik, mégis naponta
találkozunk a buktatóival. Ebben a folyamatban sokat segít, ha felismerjük gyakran
zakatoló elménk kényszerpályáit, ha nem
válunk gondolataink megszállottjává és nem

azonosulunk velük. Descartes azt mondta:
„gondolkodom, tehát vagyok”. Mi lenne, ha
megfordítanánk ezt a gondolatot? ”Vagyok,
tehát gondolkodom.” Az a Lény vagyok, aki
meg tudja figyelni a gondolatait, érzéseit,
testét. Éber figyelemmel ráébredhetek,
hogy milyen gondolataimmal azonosultam
eddig, melyek hátráltatnak, melyek okoznak
szorongást, melyek dühítenek fel, melyek
betegítenek meg? Melyek azok a gondolatok, amelyeket mások gondolatai bennem,
és csupán megfelelni akarásból, félelembôl
azonosultam velük? Felismerhetem, hogy
gondolataim rendszere mit fogad el és mit
nem, kivel és mivel kapcsolatban hoz ítéleteket, milyen szokások rabja lettem miattuk.
Megfigyelhetem, hogy szeretetem tiszta,
vagy feltételekhez kötött. Megfigyelhetem,
mennyire tudok bocsánatot kérni és megbocsátani, tudok e hálás lenni, köszönetet
mondani. Megfigyelhetem Istent önmagamban.

ahol MINDEN történik. Minden napot megélek. Ez a
TÖKÉLETESSÉG.

„Amikor elkezdtem szeretni magam,
felhagytam azzal, hogy a múltban éljek,
és a jövômért aggódjak.
Most már csak ebben a pillanatban élem
az életem,

„A szabadság kulcsa a jelenlét” címmel beszélgetünk az érdeklôdôkkel február 22-én, pénteken 18 órai kezdettel a
Faluházban.
Sáfrány Kata

Amikor elkezdtem szeretni magam,
felismertem,
hogy a gondolkodásom nyomorulttá és
beteggé tehet.
Amikor felfedeztem a szívemben rejlô erôt,
értelmem is fontos társra lelt.
Ezt a szövetséget ma már így nevezem:
A SZÍV BÖLCSESSÉGE.
Nem kell félnünk az önmagunkkal vagy
másokkal
folytatott vitáktól, konfliktusoktól és problémáktól.
Néha a csillagok is összeütköznek,
és utánuk új világok születnek.
Ma már tudom, hogy
EZ AZ ÉLET!”
(Charles Chaplin: Önszeretet, részlet)

Lábápolási tanácsok
A lábunk egész életünk során fokozott
igénybevételnek van kitéve, hisz testünk
teljes tömegét cipeli. Mindezt zömmel
kényelmetlen cipôben tenni. Nemre való
tekintet nélkül elmondható, hogy mostoha testrészként kezeljük, kevés figyelemmel, ritka alkalmakkor kényeztetjük,
pedig igazán megérdemelné a rendszeres
gondoskodást.
Tehát, vegyük kezünkbe a lábunkat,
és ápolgassuk egy kicsit. Ha egyedül
nem megy, kérjük szakember tanácsát,
segítségét. A rendszeres pedikûrrel
elkerülhetôvé válik az ápolatlan láb látszata és érzete, megelôzhetô a különbözô
bôr és körömproblémák kialakulása.
Nem utolsó sorban, jólesô érzés, ha
egy-két órát kikapcsolódva igazán szép
és ápolt lábakkal térünk haza, és hetekig
tartó puhaság tapasztalható a talpunkon,
a körmeink egészségesek, szabályosan,
rövidre vannak vágva. A kellemes, rövid,
vagy hosszabb ideig tartó lábmasszázst
pedig szinte mindenki szereti. Ha a
lábunk ápolt, az a komfortérzetünkre is
pozitívín hat.

Saját magunk is sokat tehetünk az
egészséges, szép lábakért. Az otthoni ápolás a rendszeres tisztántartáson
túlmenôen a körömápoláson át a különféle ápolási, kezelési lehetôségeket foglalja
magába.
A körömvágás sarkalatos pontja az otthoni ápolásnak. A köröm mindig legyen
rövid. Körömszéltôl körömszélig vágjuk,
nem szabad ívesre, a két sarka kiálljon. A
helytelen körömvágás, - ha a sarkakat túlzottan kivágjuk, a lenövéskor szúrni kezdi
a körömsáncban a szöveteket, nagyban
hozzájárul a benövéshez. Persze, ez több
tényezôn is múlik.
Minden este, fürdés után, szenteljünk
néhány percet lábaink krémezésére.
Néhány perces törôdés, és az eredmény
azonnal érezhetô. Otthoni ápolásra nagy
választékban kaphatók lábkrémek, színes
a paletta.
A krémek, olajok, hatóanyagok felszívódását és a láb puhaságát nagyban befolyásolja, hogy van-e bôrkeményedés a talpon, sarkon. Amennyiben igen, azt el kell
távolítani. A gyakori otthoni reszelgetés

azonban a bôr természetes szarusodási
folyamatának a felgyorsulásához vezet.
Ezért javaslom, hogy pedikûrös végezze a bôrkeményedések leszedését, aki
szakszerûen, és megfelelô vastagságban
fogja a fölösleges, megvastagodott szaruréteget levágni, lereszelni.
Néhány szót ejtek azokról a bôr, illetve körömproblémákról, amik igazán
indokolttá teszik a rendszeres, szakszerû
lábápolást, amihez kérje gyógyászati
pedikûrrel foglalkozó szakember segítségét.
Ilyenek többek között a kemény és
lágy tyúkszem, a benôtt köröm, a mélyen
berepedezett sarok, a gombás, vagy a
megvastagodott, elszínezôdött körmök.
Említést kell tenni a cukorbeteg lábak, az
érszûkületes lábak ápolásáról, valamint
az ekcéma és a pikkelysömörös láb és
köröm ápolásáról, kezelésérôl.
Pásztor Szilvia
gyógyászati pedikûrös
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Takarékoskodjunk az energiával!
Avagy, hol szökik a meleg?
Sokat hallunk manapság újságban, televízióban a globális felmelegedésrôl, széndioxid kibocsátásról, energiastratégiáról.
Tapasztaljuk, hogy a villamos-energia és a
gáz ára egyre növekszik. Az igényeink adottak, hiszen megszoktuk a meleg és világos
otthont, a háztartási gépek használatát, így
nyilván nem szeretnénk kevésbé komfortosan élni.
Tudnunk kell azonban, hogy a folytonosan növekvô energiafelhasználás beláthatatlan következményekhez vezet. A világ feltárt
földgázkészletei bár nônek, jelen fogyasztás

mellett mindössze 60-70 évre elegendôek.
Az összes energiafelhasználás közel 40%-át
az épületek komfortossá tételére használják
fel, nem mindegy tehát, mennyire takarékoskodunk az energiával.
Magyarország földgáz tekintetében
erôsen import függô, ezért a felhasználást
nem növelni, hanem csökkenteni kellene
már csak azért is, mert minél kevesebb úgynevezett fosszilis energiát égetünk el, annál
kevésbé szennyezzük a környezetünket.
E rövid globális áttekintéssel szeretném
kiemelni annak jelentôségét, mennyire
fontos foglalkoznunk közvetlen környezetünk energiafelhasználásával. Én magam
is családi házban élek itt, Tahitótfaluban, s
miután építészmérnökként több éve foglalkozom épületenergetikával, kötelességemnek érzem, hogy megosszam az olvasókkal
tapasztalataimat. Szeretném egyszerûen
és mindenki számára érthetôen csokorba
szedni mindazokat a tényezôket, amelyek
befolyásolják az energiaszámláink alakulását. Lesz szó röviden az épület felújítá-

Zeneiskolai hírek
Legutóbb a zeneiskolások novemberi
fellépéseirôl szóltam, íme a decemberi,
januári programok összefoglalója:
Advent elsô vasárnapján , december 2-án
a Református templomban muzsikáltak
növendékeink : Csereklye Lili, Horváth Lili,
Kovács Kamilla (furulya), Csipak Borbála,
Horváth Emma (fuvola), Kovács Karola
(hegedû), Tenei Ákos (gitár), Bor Klára Éva
, Halász Csenge, Szimilkó Virág (zongora).
Közremûködtek : Gellért Gabriella, Gratzl
Erika és Marosi Ágnes tanárnôk.
December 7-én újra a leányfalui Duna és
Panoráma Idôsek otthonában léptünk fel:
Bánáti Lilla, Horváth Lili (furulya), Csipak
Borbála, Horváth Emma (fuvola), Rajos
Anita (gitár), Szimilkó Virág, Vaczó Márti
(zongora). A rövid koncertünk végén mindkét helyen „megénekeltettük” a lakókat. A
karácsonyi dalokat a gyerekek hangszeres
kíséretével örömmel énekelte a közönség.
December 14-én tartottuk a hagyományos Adventi hangversenyt a Népházban,
újra szép számú, lelkes közönség elôtt.
Nagy örömünkre a tavaly már megismert
Kórus mellett ( vezeti Kisné Balázs Enikô
és Krafcsik Ibolya) fellépett iskolánk
Gitárzenekara, ami igazán kuriózumnak számít. A 11 gitáros növendék Gellért Gabriella
tanárnô vezetésével játszott egy ismert karácsonyi éneket. A koncert szólistái: Csereklye
Lili, Kovács Kamilla, Kis Dániel, Szolnoki
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Bence (furulya), Csipak Borbála, Horváth
Emma, Szendrei Dóra (fuvola), Schönberger
Dominik (gitár), Kovács Karola, Princz
Panna (hegedû), Gonda Kristóf (trombita),
Csereklye Kata, Halász Csenge, Szimilkó
Virág, Vaczó Márti, Vaczó Zsuzsanna, Wang
György (zongora). Zongorán kísértek: Gratzl
Erika, Krafcsik Ibolya és Kürtösi Zsolt. A
növendékeink után a zeneiskolai tanárok
mûsora következett : Gellért Gabriella,
Krafcsik Ibolya,Marosi Ágnes, Kürtösi Zsolt
és Orosz Attila zárták a koncertet.
December 17-én, 18-án és 19-én tartottuk
az iskolában a félévi Tanszaki koncerteket,
ahol minden hangszeres növendékünk fellépett.
A decemberi „koncertsorozatot” egy 23-i hangverseny zárta: növendékeink és tanáraink a Baptista
imaházban adtak nag y
sikerû koncertet. Felléptek
: Horváth Liliána, Kovács
Kamilla (furulya), Csipak
Borbála (fuvola), Antal
Ruben, A ntal Zsombor
( g it á r), Herczeg A l í z,
Kovács Karola (hegedû),
Gonda Kristóf (trombita),
Csereklye Lívia (zongora),
valamint tanáraink: Gellért
Gabriella, Marosi Ágnes

sok különbözô lehetôségeirôl, kiegészítve
az információikat egy-két olyan adalékkal is, amelyeket termékforgalmazóktól,
kivitelezôktôl nem hallanak. Összeszedjük
az energiával való takarékoskodás olyan
elemeit, amelyeket mindenki ismer, csak a
tudatos alkalmazásáról feledkezik meg.
Tervezett témák:
Hol szökik a meleg?
Falak. Miért jó a téglaház?
Hôszigeteljünk?
Mi legyen az ablakokkal?
Mit tegyek a tetôtérrel?
Mi az a hôhíd?
Kell nekünk a Nap energiája?
Kazánt kellene cserélnünk!
Mi az a megújuló energia?
Látod ehhez még pénz sem kell!
Mi az energetikai tanúsítvány?
És egy kis érdekesség:
Mi az a passzív ház?
Tartson velem a következô lapszámokban
is, hogy megismerje a részleteket!
Téglássy Györgyi
okleveles építészmérnök,
energetikai szakértô
és egykori növendékünk: Hartai Kornélia
(hegedû).
Ebben a tanévben a január igazán csöndes hónap a zeneiskolában, egyedül a félévi
bizonyítványt várták a szokásos izgalommal a
gyerekek. A második félévi térítési díj az elsô
félévi tanulmányi átlag függvénye, az összeget február elsô felében kérjük befizetni.
Február 16-án (szombaton) 10 órától rendezzük a Népházban immár hetedik alkalommal a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok
Kamaratalálkozóját, amelyre Budakalászról,
Dunabogdányból, Leányfaluról, Szent
endrérôl, Szigetmonostorról és Visegrádról
várunk zeneiskolásokat. Természetesen
a mi növendékeink is készülnek erre az
alkalomra. A találkozó nyilvános, minden
érdeklôdôt szeretettel várunk!
Gratzl Erika zongoratanár
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Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Veszettségoltási és mikrochip beültetési akció! Oltás
4500 Ft, chip 3500 Ft! – kiszállás 1500 Ft. Állatorvosi
rendelô, Tahitótfalu: 26-385-152, Szentendre: 26-317532, 30-9370-863. Dr. Szolnoki János

Téli vásár!
20-30-40%-kal olcsóbban vásárolhat
a TOPÁN Cipôboltban
2013. február 12-tôl.
Tahitótfalu Hôsök tere
Szolgáltatásunk cipôjavítással bôvült.

Tisztelt Partnerünk!
2013-ban hirdetési díjaink a Községi
Tájékoztatóban változatlanok:
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.

Boldog Új Évet kívánunk minden kedves Olvasónak!
Tájékoztatjuk Önöket szervizünk 2013 évi szolgáltatásairól:
Gépjármûjavítás - Eredetvizsgálat - Futómû állítás - Kötelezô gépjármû
felelôsség biztosítás – Motordiagnosztika - Gumi csere/ javítás –
Polírozás - Külsô/belsô takarítás – Klímajavítás és karbantartás
Változatlan áron kínáljuk Önöknek a HELYSZÍNI mûszaki vizsgákat!
− Motorkerékpár: 13.500,- Ft
− Utánfutó: 16.500,- Ft
− Személygépkocsi: 24.500,- Ft
− Tehergépkocsi: 27.500,- Ft
További szolgáltatásaink felôl tájékozódhatnak megújult honlapunkon:
www.graffauto.hu
Elérhetôségünk: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út 1/b
(focipályával szemben)
Tel.: 26/390-555 vagy 20/467-1899, E-mail: graffauto@freemail.hu

Gräff László

Gazdasági
ügyintézôt keresünk!
A Bodor és Fia Kft. hosszú távra keres gazdasági ügyintézôt, napi 4 órás
munkarendben. Helyi lakosok elônyben. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal
az alábbi email címen, Bodor Ildikónál lehet: info@bodormajor.hu
Munkavégzés helye: Tahitótfalu

Kérem, ha bármilyen régi
használati tárgya van,
amit szeretne eladni, hívjon!
dr. Rabbné Márta vagyok,
elérhetôségem:
06/70/-533-0315
Várom szíves hívását!

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!
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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
• Pszichológus – idôpont késôbb
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer
hétfônként 13-17 óra között. Idôpont: február 25., március 25.
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

„FÉ”
KÖNYVELÔIRODA
Regisztrált könyvelô cég
Tahiban egyéni vállalkozók,
alapítványok és cégek teljes
körû könyvelését vállalja
garanciával, visszamenôleg
is, könyvvizsgálói háttérrel.
Tel/fax: 26/387-079, 06-20547-1362, febt@t-online.hu

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

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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K ö zö s s ég, sport

Pillanatképek a Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat karácsonyi ünnepségérôl
Intézményünk az idei évet is már a
hagyományokhoz híven a gondozott családok részére rendezett karácsonyi ünnepséggel zárta. A kistérségi feladat ellátásunkat figyelembe véve, idén a leányfalui
Mûvelôdési Házban került megrendezésre
a családok megvendégelése és megajándékozása.

kézmûves foglalkozás keretén belül saját
kezûleg angyalkát készíteni.
Természetesen a legizgalmasabb pillanat
a karácsonyfa alatti ajándékok kibontása
volt, melyre az ünnepi ebéd után került
sor karácsonyi énekek kíséretében, amiket
az intézmény zenében járatos munkatársai
A rendezvényt hosszas elôkészületek
elôzték meg, a családgondozók az ajándék
kiválasztásakor külön figyelmet szenteltek
arra, hogy mindenkinek személyre szóló és
szükségleteiknek megfelelô apróságokkal
tudjanak örömet szerezni, és azok vehessenek részt az ünnepségen, akik máshonnan
nem számíthatnak meglepetésekre.
A megérkezést követôen a piciknek
és nagyoknak egyaránt lehetôségük volt

Megemlékezés a budai várban
2013. január 12-én, szombaton a doni
katasztrófa 70. évfordulójára rendezett
megemlékezésen vettünk részt. 19 tanuló
képviselte iskolánkat. A buszt az önkormányzat ingyen biztosította számunkra.
Köszönjük. Fábián Csaba, Vaczó Zoltán
Az önkormányzat jóvoltából ellátogathattunk Budapestre a Don-kanyari hôsök
megemlékezésére. Rengeteg ember látogatott el erre az évfordulóra. A Hadtörténeti
Múzeum falán, három utcán keresztül fel
volt írva az összes olyan ismert hôsnek a
neve, akik hetven éve harcoltak a Don-ka
nyarban.
Németh Dóra

Megismerkedtünk a második világháborúban használt fegyverekkel, harci eszközökkel, tankokkal. Magyar, német és
szovjet kézifegyverek is voltak, melyeket
kézbe lehetett venni és megnézni. Nagyon

Iskolai, óvodai, egyesületi sport
Január hónapban iskolánk 3.-4. osztályos
csapata a Körzeti Labdarúgás Diákolimpia
döntôjében III. helyezést ért el.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni
a tisztelt Képviselôtestület felé, amiért hozzájárult ahhoz, hogy óvodásainknak szombat délelôttönként is foglalkozást tarthassak
a Sportcsarnokban. Természetesen az edzések látogatása ingyenes.

Köszönet illeti a tisztelt Testületet azért
is, hogy a Tahitótfalu S. E. immár harmadszor rendezheti meg a Sportcsarnokban a
„Puzder János Emléktornát”. A néhai kiváló
futballkapusunk emlékére és családja megsegítésére rendezendô futballtorna február
16-án lesz
Turóczi Csaba

adtak elô. A szépen és gondosan elkészített
csomagokat leglelkesebben a gyermekek
bontották ki. A fiúknak az újdonsült autók,
a lányoknak a csinos ruhát viselô babák
adták a karácsony fénypontját, de ezt szavak helyett a képek tudják legjobban tükrözni.
A kollégák elégedetten nyugtázták, hogy
a nehéz, gondterhelt hétköznapok után a
családok derûsen, jókedvûen és elégedetten tértek haza.
A színvonalas mûsor és ünnepség nem
jöhetett volna létre nagylelkû támogatóink
nélkül, akiknek ezúton is szeretnénk külön
köszönetet mondani: CBA Dobozi, Móricz
COOP ABC, Pikszis kreatív hobby, Szilágyi
pékség, La Fiesta party service, Lakatos
Elena és a Templomdombi Általános Iskola
diákjai, Horváth Cukrászda Leányfalu,
Leányfalu Mûvelôdési Ház, Euronics.
Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat
jó volt, hogy az egyik sátorban meleg teát
osztottak, ami nagyon jól esett a hóesésben
és a hidegben.
Vaczó Gábor
Egy bácsi, aki ott volt a Don-kanyarban
mesélt élményeirôl. Nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg.
Balogh Dorottya
Tetszettek a fegyverek és az idôs bácsi
beszámolója. A hôsi halált halt, vagy eltûnt
katonák emlékére a rokonok mécseseket
gyújtottak a múzeum falánál. Az emlékhelyen mi is meggyújtottunk pár mécsest.
Béres Boróka
Köszönöm ezt az élményt, és azt is,
hogy esélyem lehetett eljutni ilyen érdekes és hangulatos kirándulásra. Remélem,
lesz még ilyen történelemmel kapcsolatos
kirándulás.
Szondi Réka

Tisztelt Adományozók!
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért közhasznú alapítvány 2003. május óta bejegyzett
szervezet, ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi jövedelemadókból felajánlható 1 %-ot.
Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, azt az alábbi adószámon
teheti meg, melyet elôre is köszönünk.
Adószámunk 18699636-1-13
Számlaszámunk : 64700021-10009237
Dunakanyar Takarékszövetkezet
2021 Tahitótfalu, Petôfi S.u.27.
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Hirde té s

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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T ör t é n e l e m , p r ogr a m o k

Februárban született híres magyar elôdeink
Február 2. Hollósy Simon festô, a nagybányai mûvésztelep alapító tagja: 1857.
Máramarossziget1890.
Február 3. Kner Imre könyvmûvész, a
magyar könyvkiadás és nyomdászat kimagasló egyénisége: 1890. Gyoma
Csoóri Sándor költô, esszéíró, prózaíró,
nemzetpolitikus: 1930. Zámoly
Kitaibel Pál botanikus és kémikus.
Összegyûjtötte és leírta Magyarország
növényeit, kôzeteit és ásványvizeit: 1757.
Nagymarton
Február 4. Püski Sándor: könyvkiadó, a
nemzeti irodalom mentora: 1911. Békés
Grosics Gyula labdarúgó, az Aranycsapat
kapusa, 86-szoros magyar válogatott: 1926.
Dorog
Máté Péter zeneszerzô, elôadómûvész:
1947. Budapest
Február 5. Kner Izidor nyomdász,
könyvkötô és könyvkiadó, a könyvterjesztés és a mûvészi könyvnyomtatás hazai
úttörôje: 1860. Gyoma
Február 6. Dési Huber István festô
mûvész, grafikus: 1895. Nagyenyed
Trefort Ágoston mûvelôdéspolitikus,
miniszter, az MTA tagja: 1817. Homonna
Február 7. Béres József biológus kutató,
a Béres csepp megalkotója: 1920. Záhony
Február 8. Ferenczy Károly festô
mûvész, a nagybányai mûvésztelep elsô
nemzedékének kiemelkedô képviselôje:
1862. Bécs
Február 9. Bolyai Farkas matematikus,
fizikus, polihisztor, professzor, akadémikus, a világhírûvé lett Bolyai János apja és

nevelôje: 1775. Bólya
Február 10. Barabás Miklós festômûvész:
1810. Budapest
Batthyány Lajos gróf, Magyarország elsô
alkotmányos miniszterelnöke, az 1848-49es forradalom és szabadságharc egyik legnagyobb vértanú hôse: 1807. Pozsony
Február 11. Gróf Teleki László magyar
politikus, író: 1811. Pest
Február 13. Csáth Géza író: 1887.
Szabadka
Február 18. Jókai Mór regényíró, a
„nagy magyar mesemondó”, országgyûlési
képviselô, fôrendiházi tag: 1825. Komárom
Február 19. Szemere Pál költô, író:
1785. Pécel
Február 22. Bornemisza Péter író, evangélikus prédikátor és nyomdász, Balassi
Bálint nevelôje: 1535. Pest
Kallós Ede szobrász, a budapesti
Vörösmarty téren a Vörösmarty szoborcsoport (Telcs Edével) és a Batthyány téren
Kölcsey Ferenc szobrának alkotója: 1866.
Hódmezôvásárhely
Február 24. Révai Miklós nyelvész, egyetemi tanár, a magyar történeti nyelvészet
megalapítója: 1750. Német-Nagy-SzentMiklós
Jászai Mari színésznô: 1850. Ászár
Ferenczy István szobrászmûvész: 1792.
Rimaszombat
Február 27. Nyáry Pál politikus, Pest
vármegye alispánja, képviselô: 1805.
Nyáregyháza
Február 29. Apor Vilmos gyôri püspök,
mártír: 1892. Segesvár
(válogatás)

Tahitótfalu februári programjai
Folytatás az 1. oldalról
Népház programjai februárban
Február 23. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: Noé bárkája. Támogatói jegy
500 Ft.
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: Egészség
megôrzô 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
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Olvasókör
Február 22. péntek 18:00: Téma: Herczeg
Ferenc és kora, érd.: Kelemen Ildikó,
06309515484
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahi
tótfalui 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
zumba 18:00-19:30
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
péntek: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
Havonta egyszer önköltséges színházlátoga
tást 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: 10–18-ig, kedd,
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028
• 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, 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 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Város
háztér 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 – Tahi
tótfalu, 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, 06-20-401-2866 • 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.

