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Gát
Mint arról a januári számban már beszámoltam,
megérkeztek a kivitelezô cégek pályázati anya
gai. A tenderen összesen hat pályázó indult, ebbôl
négy ajánlat minôsült érvénytelennek. Az ajánlati
árak mindegyike a becsült értéken belül maradt. A
két értékelhetô ajánlattevô közül a Diamit Zrt., 556
millió forintos egyösszegû ajánlattal nyert.
A munkálatok megkezdése elôtt lakossá
gi fórum keretén belül ismerhetik meg a pro
jektben résztvevô vállalkozókat és a cégek
képviselôit.
Csatorna
A kistérségi csatorna pályázat már a közbe
szerzési szakaszban van. A mûszaki ellenôrzést

végrehajtó mérnöki irodával a szerzôdést márci
usban aláírták. A projekt menedzsment kiválasz
tásához a beszerzési pályázatot kiírták, az aján
latok beküldése folyamatban van. A kommuni
kációs feladatok ellátására több ajánlat is érke
zett a beadási határidôig, jelenleg ezek kiér
tékelése zajlik. A kivitelezésre szóló ajánlat a
Közbeszerzési Felügyeleti Fôosztály jóváhagyá
sára vár. Amennyiben ez megérkezik, azon
nal közzéteszik a Közbeszerzési Értesítôben. A
kivitelezôi szerzôdéskötés után kezdôdhet a kivi
teli tervek elkészítése, engedélyeztetése. A mun
kálatok megkezdésének várható idôpontja ez év
december-jövô év január hónap.
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu áprilisi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Április 7. 17:00: A Zeneiskola tavaszi koncertje a Baptista Imaházban.
Április 7-21. „Ezt a hazát szeressétek…!” A történelmi NagyMagyarországot bemutató fotókiállítás. Helyszín: Református
Gyülekezeti Terem. Részletek a plakátokon.
Aprilis 11. 17:00: Rege a csodaszarvasról és magyar-hun két daliá
ról, Nimród fiairól. A Kisoroszi Judo és Kungfu Klub bemutatója.
Helyszín: Sportcsarnok.

11.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület munkaterv sze
rinti ülését a tervezetnél késôbb már
cius 23-án tartotta, tekintettel arra,
hogy több témában erre az idôpontban
került elôkészítésre több folyamatban
lévô ügy, illetve éppen a beérkezett
kérelmek indokolták az ülés megtartá
sát ebben az idôpontban.
A Bizottságok a testület napirendjé
be tartozó több kérdést megtárgyaltak,
Folytatás az 5. oldalon

Április 28. Vasárnapi Vásárnap. Állat-, termény- és kézmûvesvásár
a Tildy-híd Tahi hídfôje melletti füves térségen. Részletek a plaká
tokon.
Faluház programjai áprilisban
Fûszerezzük az életet! Kötetlen beszélgetés Sáfrány Kata kinezio
lógiai konzultánssal. Részvétel ingyenes. Pontos idôpont telefonos
egyeztetés után: 20/970 3000.
Folytatás a 20. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
A projektzárás idôpontja az aláírt Támo
gatási Szerzôdés szerint 2014. július 7.,
mely elôre láthatólag kb. 9 hónapot csú
szik.

Átereszek felújítása Tahiban
Április 2-án kezdte meg a munkát a
Kvadrát-2000 Kft. Tahiban, az Ôsz utca és
Honvéd utca közötti szakaszon. Az elkészí
tett tervek alapján az érintett útszakaszon
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valamennyi áteresz felújításra kerül, és az
átereszek aszfalt burkolatot kapnak, ame
lyek megfelelô teherbíró-képesség érde
kében vasbeton alapra kerülnek. A mun
kák megkezdése elôtt valamennyi érin
tett ingatlantulajdonost kiértesítettünk.

Ezúton is kérjük az arra közlekedôket,
hogy a kihelyezett jelzôtáblák korlátozása
it vegyék figyelembe, és az esetleges tor
lódás kialakulása esetén kérjük megértô,
együttmûködô türelmüket.

Gyógyszertár
A z el mú lt é vek b e n éle tb e lé p et t
Gyógyszer-gazdaságossági Törvény értel
mében a meglévô gyógyszertárakat ugyan
nem zárják be, de újakat csak akkor
lehet létesíteni, ha az egy gyógyszertár
ra jutó lakosságszám a 4500 fôt eléri. E
törvény alapján a Sziget Gyógyszertár új
mûködtetôje nem kaphatott volna üzemel
tetési engedélyt, ha ez a cég megszûnik.
Tehát csak tulajdonosváltással az eredeti
cég nevében lehet a jogosultságot tovább
folytatni. A jogosultság megtartása érde
kében az új tulajdonosi körrel sikerült a
hatósági engedélyeket visszaállítani, illet
ve megtartani. Március végétôl így ismét
várja Tahitótfalu és a környék lakosait a
gyógyszertár.
Duna projekt – zsilipfelújítás a Gyepes
utcánál
A Duna projekt egy, az Európai Unió
támogatásával 28,3 milliárd forintból
meg valósuló k iemelt állami ber uhá
zás. Magyarország eddigi legnagyobb, az
árvízvédelem biztonságának növelését
elôirányzó projektje 15 kistérséget érint.
Összesen hat megye 152 településének
510 ezer lakosa érintett. A projekt kereté
ben megvalósuló fejlesztések kiemelt célja
– az árvízi védelem biztonságának növelé
sével – a területen élô lakosság, a magán
tulajdonú ingatlanok, a közlekedési és köz
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Anyakönyvi hírek

szolgálati infrastruktúra, az üzleti és ipari
vállalkozások, a mezôgazdasági földterü
letek továbbá a kulturális- és természeti
értékek megóvása.
A KDV-2 projektelemben a Szentendreisziget árvízvédelmi szakaszának Szigetmo
nost or és Pócsmegyer területén fôként
töltésmagasítási, koronaszélesítési mun
kálatok valósulnak meg. Csökkentik a
rézsûk meredekségét is. Felújítják továbbá
Tótfalun a Gyepes utcánál lévô zsilip egyes
részeit, és ellennyomó medencét építenek
a káros szivárgások megszüntetésére. A
tárgyalások folyamán sikerült elérni, hogy
a kivitelezô (Swietelsky Magyarország Kft)
váci berakással, a nagy Duna-ágon szállít
ja a töltésanyagot, tehát az építkezés nem
fogja terhelni a falu fôútjait.
Példát mutattak!
Húsvét hétfôjén a felszíni csapadékvíz
elvezetô rendszerek ellenôrzése során a
Gyepes utcánál, a Duna parton szorgosan
hajolgató emberekre lettem figyelmes.

Közelükbe érve kiderült, nemrégiben
Tahitótfaluba költözött két család, kicsi
gyermekeikkel szemetet szed. A piciken
is kesztyû, kezükben zacskó. Elnéztem a
kis csapatot, akik vidáman, a jó levegôn
sürögtek-forogtak, játszóterezés vagy
andalító séta helyett a környezetük tavaszi
nagytakarításába fogtak. Mondják, a ter
mészet és a környezet szeretetére és meg
becsülésére már kisgyerekkorban nevel
ni kell. Ebben a családban a szülôk így is
tettek. De nem a TV elôtt ülve oktató fil
meket vagy tematizált mesekönyvek képe
it nézegetve, hanem tettekkel, példamuta
tással. Az ô gyermekeiknek már biztosan
nem kell kamaszként elmagyarázni, hogy
ne szemeteljenek, óvják a természet és a
lakókörnyezetük értékeit. Jó érzés volt
látni, hogy a szokásos tavaszi nagytakarí
tási akciónkon már biztosan ennyivel töb
ben leszünk. Köszönjük.
Sajtos Sándor
polgármester

2013. évben eddig született 2 fiú és 5
leány, összesen 7 gyermek.
Megszülettem!
2013. március 23-án, nevem: Schwighardt Lili
2013. március 29-én, nevem: Jókai Anna Veronika
2013-ban házasságot kötött 1 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Sipos Tímea, 42 éves, Ódry Á. u. 14/A
Csörgô Mihályné, 78 éves, Szabadság út 7.
Szente András, 83 éves, Gábor Á. u. 20.
Szabó Sándorné, 86 éves, Ifjúság út 4.
Kecskés Tibor, 43 éves, Pollack M. u. 15.
Nyugodjanak békében!

Képviselôi fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

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

Hajdanvolt falusi közkutak
„Gondolatban emlékezzünk! – „ Így
kezdte Szente János (1911-1998) falunk
elmúlt 100 évének változásait felsoroló írá
sát. Segítségével és néhány fotóval idézzük
fel, milyen volt a vízszolgáltatás a vízveze
ték elôtt.
Községünkben 1900-ban a vizet az utcá
kon lévô kôvel kirakott kutak és a Duna
szolgáltatták. Kevés háznál volt az udvar
ban kút.
Közkút volt a Táncsics út és az Ady
Endre utca találkozásánál, a Kis Köz és
az Ady Endre utca találkozásánál, a mai

Szabadságút elején, a Hôsök terén a Posta
elôtt, és a szobor helyén, az Ifjúság úton az
elágazás elôtt, a Petôfi utcában a Hársfa utcá
val szemben, a Kossuth utcában az elágazás
nál, a Somogyi Béla utca és az Árpád utca
találkozásánál, a katolikus templommal
szemben, a Dózsa György út végén, a Béke
utca és Vajda utca találkozásánál, a Gábor
Áron utca mindkét végén, a Zrínyi úton az
elágazásnál.
Ezek a kutak voltak a község „vízmûve”.
Minden kútnál volt egy hosszú kôvályú, itt
történt az állatok itatása.
A Kossuth és Petôfi utcának (alsó és felsô
utca) a Duna volt a vízmûve. A gémes kutak
mellett voltak kerekes kutak is. Késôbb
szinte minden udvarba került kút a régi
közkutak pedig eltûntek.

Hôsök tere, a mostani posta
elôtt állt kút (1918)

Összeállította:
Budai Mihály
Hôsök tere, a szobor helyén
mûködött kút (1918)

A katolikus templommal
szemben gémeskút volt
(1923)

Zrínyi u., Gábor Á. u., Somogyi B. u.
találkozásánál állt kút (1926)
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
és elôzetes állásfoglalásuk alapján került
sor a Képviselô-testület döntésére.
A Képviselô-testület ülésén Csörgô Mi
há ly a lpolgá r mester nem volt jelen
(elôzetesen bejelentette). A testület dönté
seit valamennyi esetben egyhangúlag,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozta.
Az 1./ napirend keretében a Képviselôtestület beszámolót hallgatott meg a
rendôrség munkájáról, melyet határozat
hozatal nélkül elfogadott és megköszönt.
A 2./ napirend keretében a testület
elôbb tájékoztatást kapott az elôzô ülésen
hozott határozatok végrehajtásáról, majd a
ké t ü l é s kö z ö t t t ö r t é n t f o n t o s a b b
eseményekrôl, és határozatot hozott a
Járási Kirendeltség mûködését terhelô
költségekrôl.
A 3./ napirend keretében a Bizottságok
számoltak be munkájukról és ennek kap
csá n több h at á roz at i s sz ü letet t. A
Településf ejlesztési Bizottság javaslata
alapján határozattal fogadta el a testület a
Rendezési Terv módosításának elôké 
szítését és kérte fel a tervezô irodát az épí
tési szabályzat új jogszabályi elôírásainak
megfelelô átdolgozásra. Szintén a bizott
ság javaslata és egyetértése alapján határo
zott a testület a Sportcsarnok és Népház
környezetében lévô önkormányzati ingat
lanok területére vonatkozó új fejlesztési
koncepció, terv elkészítésére, mely tartal
mazza egy új konyha és iskolai étkezô
megépítésének lehetôségét.
Szintén e napirend keretében a Kulturá
lis Bizottság elôterjesztése alapján hozott
határozatot a testület új paravánok beszer
zésérôl, melyek a kiállítások biztonságos
megrendezésének lehetôségét szolgálnák,
tekintettel arra, hogy az évek során már
több korábban megszerzett paraván meg
sérült.
A Bizottság elôterjesztése alapján Gaál
Sándor részére az önkormányzati rendez
vények elôkészítésében és lebonyolításá
ban vállalt feladatait elismerve döntött a
testület megbízási díj kifizetésérôl (e dön
tésnél Gaál Sándorné nem vett részt a sza
vazásban).
A 4./ napirend keretében határozatot
hozott a testület a Dunakanyari Család
segítô és Gyermekjóléti Szolgálat Társulása
Alapító Okiratának módosításáról, illetve
a Társulás 2013. évi költségvetésének

tudomásul vételérôl.
Szintén a 4./ napirend keretében dön
tést hozott a testület a gátberuházás során
szükséges értékbecslések megrendelé
sérôl, mely szükséges ahhoz, hogy a gát
nyomvonalába esô területekre végleges
adás-vételi szerzôdést köthessen az Önkor
mányzat a tulajdonosokkal.
Döntött a testület a Szigeti Önkormány
zatok Társulása Alapító Okiratának végle
ges jóváhagyásáról, továbbá a Dunakanyari
Önkormányzatok Társulásának mûködésé
hez 120 eFt többlet kiegészítés biztosításá
ról, illetve ennek kapcsán jóváhagyta a
testület a Tûzoltóôrs és mentôállom ás
beruházás céljára az önkormányzati tulaj
donú terület felajánlását. Szintén a tulajdo
ni ügyek keretében három határozatot is
hozott a Képviselô-testület az Állam tulaj
donában és Tahitótfalu területén lévô
ingatlanok önkormányzati tulajdonba
kérésérôl, illetve az ezzel összefüggô költ
ségek vállalásáról. Döntésével a Képviselôtestület a Békásmeg yeri Vándor Kerékpá
ros Klub által szervezett kerékpáros ver
senyhez biztosította a Váci révi út és a
Kisoroszi út összeköttetését biztosított ún.
mezôgazdasági út használatát ingyenesen,
melyre áprilisban kerül sor. Szintén ingye
nes használatot biztosított a testület a
Bogonhát-i ingatlantulajdonosok egyesü
letbe történô tömörülésének alakuló ülé
séhez (Népházban).
Még mindig a tulajdoni ügyek között
döntött a testület a Gyógyszertár mûködé
séhez (Hôsök terén) az ingatlan korábbi
feltételek szerinti bérbeadásáról, illetve a
bérleti díjról.
Az 5./ napirend keretében rendeletmó
dosításokra, illetve ezzel összefüggô dön
tésekre került sor. Elsôként a testület elfo
gadta az Önkormányzat vagyongazdálko
dási tervét, mely határozatban rögzítette
azt is, hogy meg kell vizsgálni a Pollack
család tahitótfalui emlékhelyeinek Nemze
ti Vagyon körébe vonásának lehetôségét.
Elfogadta a testület a Pénzügyi Bizottság
elnökének elôterjesztése alapján az Önkor
mányzat 2012. évi költségvetésének máso
dik félévi módosítását, mely a testület dön
tései, illetve az állami finanszírozás módo
sításai miatt történt. A Környezetvédelem
rôl szóló helyi rendelet mód os ít ását a
Településfejlesztési Bizottság elnökének
elôterjesztése alapján fogadta el a testület.

tület a Figyelj Rám Közhasznú Egyesület
2012. évi munkájáról szóló beszámolót, és
megköszönte az Egyesület idôseket és gon
dozásra szorulókat segítô tevékenységét.
Szintén e napirend keretében tárgyalta
a testület Hegedûs István Péter felajánlá
sát, aki egy Pollack emléktáblát készítene.
A testület a késôbbiek során dönt a tábla
helyérôl.
*****
Út menti árusítások (közeledik az eper
szezon). A Képviselô-testület ülésén az
utolsó napirend keretében elhangzott,
hogy újra hívjuk fel a termelôk figyelmét
az út menti árusításokra, melyek az utóbbi
években megszaporodtak és ezzel együtt
nôtt a problémák száma.
Felhívjuk tehát az árusítani kívánó
termelôk figyelmét, hogy közterüle
ten kizárólag az Önkormányzat engedé
lye alapján lehet árusítani. Az engedély
hez a kérelem mellett szükséges még az
ôstermelôi igazolvány másolata, a terme
lés helyérôl szóló tulajdoni lap vagy bér
leti szerzôdés. Az ingatlantulajdonos saját
ingatlana elôtt, termelôként díjfizetés nél
kül árusíthat, de a bejelentési kötelezett
ség ôket is terheli.
Az engedély birtokában történô árusí
tás egyúttal kötelességet is ró azokra, akik
az engedélyt megkapták, még pedig a kör
nyezet rendben tartásának kötelezettsé
gét.
Tóth János
jegyzô

Véradónap
2013. 04. 10.
Beteg embertársaink nevében kérjük
Önt, vegyen részt véradónapunkon !
A véradás helye: Tahitótfalu, Népház
A véradás ideje: 2013. április 10. 14 –
18.30 óra
Személyi igazolványát, TAJ-kártyáját
feltétlen hozza magával!
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük !

A 6./ napirend keretében elfogadta a tes
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Tahitótfalu Község Díszpolgára, Tahitótfaluért Emlékérem 2013.
Idén ismét lehetôség van arra, hogy a helyi
közösségünk szolgálatában kiemelkedô érde
meket szerzô személyeket méltó elismerésben
részesíthessük, valamint személyüket és csele
kedeteiket példaként állíthassuk jelenünk és az
utókor elé. Kérjük, hogy kezdeményezéseiket,
javaslataikat 2013. május 15-ig a polgármester
hez nyújtsák be, az alábbiak figyelembe vételé
vel:
Tahitótfalu Község Díszpolgára cím
adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedôen
jelentôs munkájával vagy egész életmûvével
Tahitótfalun belül, vagy pedig országosan vagy
nemzetközi viszonylatban olyan általános elis
merést szerzett, amely hozzájárul a község jó
hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamuta
tó emberi magatartása miatt egyébként köztisz
teletben áll.
A díszpolgári cím évenként egy személynek

adományozható, további egy személy posztumusz kitüntetésben részesülhet évente.
Tahitótfalu Emlékérem kitüntetés
adományozható annak a magyar vagy kül
földi állampolgárnak vagy állampolgárok
közösségének, aki vagy akik a településen
gazdasági, kulturális, oktatási, mûvészeti, tudo
mányos, közbiztonsági, sport, egészségügyi
és szociális területeken – az adományozást
megelôzô idôszakban – kifejtett kiemelkedô
tevékenységgel, átlagon felüli teljesítménnyel
hozzájárult(ak) a falu tekintélyének emelésé
hez, fejlôdéséhez.
A Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés éven
te két díjazott személynek vagy közösségnek
adományozható.
A kitüntetô címek adományozását kezdemé
nyezheti:
• a polgármester

• települési képviselô
• a képviselô-testület bizottsága
• a településen mûködô társadalmi szervezet,
egyház, érdekképviseleti szerv.
Amennyiben magánszemélyként szeret
nének javaslatot tenni, kérjük keressenek fel
valakit a felsorolt személyek illetve szervezetek
közül, hogy azok támogatni tudják kezdemé
nyezésüket.
A javaslatoknak tartalmaznia kell az ajánlott
személy vagy közösség pontos adatait (név,
cím), valamint az adományozás alapjául szolgá
ló tevékenység vagy alkotás részletes ismerteté
sét és méltatását.
A képviselô-testület az elismerés odaítélé
sérôl minôsített többséggel dönt.
A kitüntetések az augusztus 20-i ünnepségen
kerülnek átadásra.
Kubanek István

Képriport a Március 15-i ünnepségrôl

Gonda Rebeka és Orosz Attila

A háttérképet festô 6. osztályos édesanyák és a felkészítô tanárok

Szendrei Dóra

„Jönnek a huszárok!” c. népi játék a 6. a. és 6. b. osztályosok elôadásában
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Jogi útmutató –
Munkaviszony jogellenes megszüntetésének következményei
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. Harmadik számunkban
kiderül, hogy mi lehet a munkaviszony
jogellenes megszüntetésének következménye.
A munkaviszony jogellenes megszüntetésé
vel kapcsolatos igényt mind a munkavállaló,
mind a munkáltató bíróság elôtt érvényesíthe
ti, vagyis pert kell indítani. A perre az a köz
igazgatási és munkaügyi bíróság az illetékes,
ahol a munkáltató székhelye van, illetve az a
telephelye található, ahol a munkavállaló a
munkaszerzôdés alapján munkát végzett.
A keresetet a megtámadott jognyilatkozat
közlésétôl számított 30 naptári napon belül
kell beadnia mind a munkáltatónak, mind
a munkavállalónak a bíróságon, az utolsó
napon igazolhatóan postára adott kereset még
határidôben beadottnak számít.
Jogellenesség a munkaviszony megszünte
tése során rendkívül sok esetben elôfordulhat,
és szerteágazó jogkövetkezményei lehetnek.
Ezeknek a felsorolását elkerülve az alábbi pél
dákon keresztül mutatjuk be, hogy milyen
anyagi következményei lehetnek a munkavi
szony jogellenes megszüntetésének:
1. Kiss Dénes 10 évet dolgozott mun
kálatójánál, ahol 2012. január 10. napján, szóban, azonnali hatállyal elküldte a
fônöke, nem kapott semmiféle dokumen-

Rendôrségi hírek
Üdvözlöm a tisztelt olvasókat!
Március hónap Tahitótfalu település közbizton
sági helyzetét és valamennyiünk biztonságát leg
inkább befolyásoló eseményekrôl az alábbi tájé
koztatást tudom adni.
A hónapban a településen három bûncselek
ményt követtek el ismeretlen tettesek bolt illet
ve telephely sérelmére. Az utolsó esetben a szol
gálatban lévô kollégáim az elkövetôket megza
varták. Az elkövetôk egy tahitótfalui lakos tulaj
donát képezô gépkocsival menekültek el a
helyszínrôl. A bûncselekmények elemzése kap
csán meg kell említenem, hogy szinte minden
esettel helyi illetékességû személyek hozhatóak
összefüggésbe. Amint azt már több esetben is kér
tem és jeleztem, az Önök – Tahitótfalu nyugalmá
ért tenni akarók – segítsége abban, hogy ezek a
személyek a törvényben meghatározott bünteté
süket elnyerjék, fontos és nélkülözhetetlen. Egy,
az Önök számára jelentéktelennek tûnô informá
ció nagy segítség lehet a rendôrségnek abban,

tumot a munkaviszony megszûnésérôl,
azóta sem talált munkát. Dénes keresetet
indított a bíróságon, ahol 2012. november
8. napján megállapították, hogy jogosult
háromhavi végkielégítésre, tíz havi munkabérének megfelelô összegû elmaradt jövedelemre (2012. február – 2012. november),
valamint ezen összeg kamataira.
Alapesetben a munkavállaló nem kérheti
azt, hogy a munkaviszonya helyreállításra
kerüljön, és elmaradt jövedelemként is csak
legfeljebb tizenkét havi távolléti díjra jogosult.
Természetesen, ha idôközben a munkavállaló
talál munkát, akkor elmaradt jövedelemként
csak a korábbi és a jelenlegi munkabére közti
különbséget követelheti. Természetesen, ha
egyéb kára is felmerült, és azt bizonyítani
tudja a munkavállaló, akkor annak megtéríté
sét is követelheti.

a munkavállalót a munkáltató által igazolt elmaradt jövedelem megtérítésére.
A bíróság a munkaviszonyt csak az egyenlô
bánásmód, a felmondási tilalmak megsértése,
vagy a közös megegyezés sikeres megtáma
dása esetén állítja helyre. Ebben az esetben
is lehet követelni az elmaradt munkabért,
amelynek mértékét a munkavállalónak kell
bizonyítania.

2. Nagy Mária 5 év munkaviszony után
bejelentette a munkáltatójának, hogy
gyermeket vár. Másnap a munkáltató
felmondással átszervezésre hivatkozással
megszüntette a munkaviszonyt, a végkielégítést átutalta, és a felmondási idô alól
teljes mértékben felmentette a munkavállalót. Mária keresetet indított, arra hivatkozva, hogy a munka törvénykönyve szerint
várandóssága alatt nem lehet felmondással megszüntetni a munkaviszonyt. Mivel
a munkáltatónak nem sikerült kellôképpen
bizonyítania a felmondás indoklásának
valóságát (ti. átszervezésre került sor) a
bíróság megállapította a jogellenességet, a
munkaviszonyt helyreállította, és kötelezte

3. Kovács Tamás a Becsületes Bt. mun
kavállalója volt határozatlan idejû mun
kaszerzôdéssel 2 éven keresztül, amikor
bejelentette, hogy másnap már egy jobban fizetô állásban kíván dolgozni, ezért
munkaviszonyát azonnali hatállyal megszünteti, a felmondási idôt sem tölti le. A
munkáltató keresetet indított a bíróságnál,
ahol a bíróság megállapította, hogy a munkaviszony megszüntetése jogellenes, ezért
kötelezte a munkavállalót a felmondási
idôre járó távolléti díjának, és kamatainak
megfizetésére.
A szabályok tehát nemcsak a munkáltató,
hanem a munkavállaló jogellenes munkavi
szony-megszüntetése esetén is tartalmaznak
jogkövetkezményeket, bár kétségtelen, hogy
az elôbbi sokkal gyakoribb. Mivel adott eset
ben több millió forint is lehet a per tárgya,
érdemes alaposan áttanulmányozni a jog
szabályokat a munkaviszony megszüntetése
elôtt, a szükségtelen peres eljárások és költ
ségek elkerülése végett.
Dr. Gizella Endre
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és
nem minôsül jogi tanácsadásnak.

hogy olyan bizonyítékokat szerezzen be, melyek
nélkül a mindennapjainkat megkeserítô szemé
lyek büntetlenül tovább rombolhatják bizton
ságérzetünket. A hónap elején egy felháborító,
de inkább elkeserítô vandál rongálás kapcsán –
ami a Duna-parton az Önkormányzat által felállí
tott pihenôpadokat érintette – is meggyôzôdéssel
állíthatom, hogy helyi, a környéket gyakran láto
gató személyek követték el. Szinte bizonyosság
gal állítható, hogy az ilyen barbár és motiválatlan
cselekmények elkövetôi tetteikkel bizonyos fóru
mokon még el is dicsekszenek. Errôl a településen
többen is rendelkezhetnek információval. Ezért
kérem, hogy amennyiben ilyen jellegû – vagy
más, bûncselekménnyel kapcsolatos - informáci
óval rendelkeznek, osszák meg velünk, velem a
herda@pest.police.hu e-mail címen.
December hónapban két anyagi kárral járó
közlekedési baleset is történt a településen.
Sajnos az egyik esetben a baleset bekövetkezé
se a jármûvezetô ittasságára is visszavezethetô.
A hónapban Tahitótfalu területén 3 személlyel
szemben kezdeményeztünk büntetô és 3 személ�

lyel szemben közigazgatási eljárást, azon oknál
fogva, hogy úgy érezték, alkoholtól fûtött álla
potban is képesek a biztonságos közúti közleke
désre. Mint az elôbb említettem, egy esetben ezt
– szerencse a szerencsétlenségben, hogy csak
önmagának kárt okozva – az élet nem igazolta
vissza. Talán már ígérnem sem kell, hogy az itta
san gépjármûvet vezetôkkel szemben továbbra is
erôteljesen kívánunk fellépni.
A tavasz közeledtével, azzal hogy az utak álla
pota javul, mindenkiben egy kissé nagyobb
– hamis – biztonságérzet alakul ki. Az elmúlt
idôszak is bebizonyította, hogy az idôjárás hirte
len változásai meglepetést okozhatnak az utakon
közlekedôknek. A tavaszi reggeleken még gyak
ran kell számolni az úttestre lefagyott párával.
Továbbra is fokozott figyelemmel és a közlekedési
szabályok betartásával közlekedjenek, nem annak
okán, hogy a sebesség túllépése – vagy más sza
bálysértés - miatt a rendôrség bírságot szabhat ki,
hanem hogy épségben és egészségben hazaérje
nek szeretteikhez.
Herdics Antal
r. fôhadnagy mb. ôrsparancsnok
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A tahitótfalui cigányság története
Katona József: „A nemzet! Ahány fô,
annyi ész…”
Tótfalu közelében Pomázról ismert anno,
hogy ott a cigányok 1760-80- körül jelen
tek meg, amit dokumentum is bizonyít.
Tótfaluban az elsô megnevezettek Posár
Miklós és Gazsi Ádám, akik nem csak ková
csok voltak, de értettek a hegedûhöz is.
A helyi cigány lakosság történetének min
den bizonnyal jeles idôszakát és esztendejét
jelentette az, amikor néhány évtized múltán,
a fentiek után Czanczi Ágost közismert fest
ményén, a „Szüret Vác környékén” (1859) a
tahi hegyoldalban szüretelôk mulattatására
Makla cigányprímás, Czini, a bôgôs, Kistót,
a cimbalmos és egy ismeretlen klarinétos
húzta a talp alá valót (Tragor Ignác leírása,
idézve a Községi Tájékoztató 2011.nov.-i
számában). De itt a faluban az élô emléke
zet is felemlíti Cinit - Horváth Jánost, - mint
az 1800-as évek leghíresebb cigányzenész
bandájának tagját. Testvérei voltak: András,
Gyuri, Lajos, Sanyi.
Más emlékezet szerint: Cini, Horváth
László volt, aki balkézzel hegedült. A test
vére, Béni szintén hegedült, István volt a
cimbalmos és az édesapjuk, Béla bácsi is
hegedült. Az itt lakók közül többen vályogve
téssel is foglalkoztak. Ismert volt még a Pajtagödörbôl Pista cigány, aki kovács, és híres ló
szeretô ember volt. A kehes lovakat a Duna
parti zöld fûvel, friss Duna vízzel följavította,
majd egy év múltán tovább adta.
A 20.szd.-béliek közül említeni kell a
muzsikus Zimányi Istvánt (Sisa) és bandáját,
aki megjárta az orosz és az amerikai fogságot
is ( „Hôseink”139.o.).Egybehangzó vélemény
az, hogy a család példamutatóan, nagyon
szépen élt. A Horváth család tagjai -akiknek
elei között voltak pomázi származásúak
is-szintén kitett egy bandát-,akik a Ménkû
kocsmában és más kocsmában is rendsze
resen zenéltek, de a falusi gazdáknál névna
pokon, karácsonykor, farsangon, újévkor is.
Heves Kálmánné édesapja szintén megjárta
a világháborút, öt év szolgálattal, szilánktól
kapott nyaksérüléssel. Az érdekesség okán
külön kell említeni a faluvégen lakó Regôczi
(Káposzta) Gézát, aki Horthy kormányzó
úrnak is sokszor megfújta a kürtöt a Budai
Várban. („Hôseink” 114.o.) A 60-as, 70-es
években a helyi gazdák által is megbecsült
tehénpásztor volt a faluban. Akkor még nem
ismertem katonatörténetét. Bizonyára sok
ismeretlen dolgot elmondott volna. Kürtje
hallatára reggel hatkor mindig kimentem az
utcára, leültünk a járdaszegélyre, ahol mindig
volt ideje rám egy pár jó szóra a Béke utcai
kapuban, pedig a tehenek már messze jártak,
sietnie kellett.
Csorba András részt vett a Don- kanyar
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menti, voronyezsi harcokban, ahonnan
44-45’-körül jött haza. Csorba Istvánról
viszont úgy tudják, a falubeliek közül az
elsôk között esett el, ismeretlen harctéren.
(l. Hôseink:72.o.)
Ôk azok, akik becsületes munkával csa
ládjukért, de a hazáért is hoztak áldozatot,
követendô példák voltak. Meg az ismeret
len, itt meg nem nevezettek. Akiknek mind
ezért megbecsülést adott a falu és nyugvó
helyet a tótfalui temetô, szeretteik manapság
is példás rendben tartott sírjaival. Ôk voltak
annak a cigány közösségnek a tagjai, amely
közösség felmenôi a más vidékeken élôktôl
eltérôen, megtanulták a falubeliektôl a föld
del való bánás tudományát és évszázadokon
át leginkább, mint napszámosok keresték
kenyerüket. Mondhatjuk tehát, hogy a helyi
paraszt ember példája, a föld éltet adó remé
nye a falu cigányságát is arra az útra terel
te, amit, ha kemény munkával, becsülettel
végig jártak, eredménye az volt, hogy az ô
gyermekeik is tanulhattak, ugyanolyan házat
építethettek, mint a többi falubéli. Sokakkal
beszéltem, akik ugyanígy ítélték meg a helyi
cigányságot. Úgy vélem, jó kellô becsben
tartani minden oldalról ezt a közvélekedést.
A legidôsebbek sem emlékeznek a faluban
történt viszálykodásra, arra azonban igen,
hogy a háború végén gettóba akartak vinni
közülük egyet, de a községháza nem engedte
meg. Azt is felemlítették, hogy a módosabb
gazdák közül többen vállaltak keresztapasá
got azon családok gyermekeinek, akiknek
szülei állandó napszámosaik voltak. Vagyis,
más vidékekhez képest a két nemzetiség
megtanult együtt élni, látványosabb súr
lódások nélkül. Ez szolgálta kölcsönösen
mindenki érdekét, javát. Hát nem egyszerû
és nagyszerû? Mert ilyen az értelmes élet.
Mert mennyire értelmetlen lett volna, ha a
mára már kiismert, de akkor még hétközna
pi szinten alig ismert képmutató, álhumán
liberalizmus megmételyezte volna az akko
riakat? S ott, a harctéren, az ôket felmorzsolni
akaró ellenséges gôzhengerrel szemben nem
az ellenséget, hanem egymást lôtték volna?
Mindkettô elveszhetett volna! Nos, hát ezt a
fent említett kölcsönösséget kellene tisztel
ni, gyakorolni hétköznapjainkban is, még
pedig országszerte! Ha valaki elfogultság
okán túlzottan idealisztikusnak tekintené a
tótfalui valóságot, akkor arra talán ráhatás
sal lehet az a hamis korszellem, amit egyes
politikai pártok saját tôkéjük kovácsolása
okán felelôtlenül rázúdítottak a magyar tár
sadalomra, úgy a múlt században, mint a
mostaniban, természetesen a maguk árulói
révén. Egyelôre felelôsség nélkül. A törté
nelmileg kialakult helyzeten, állapoton túl
ezek is súlyosbították a mostanság sokat
hangsúlyozott hátrányos helyzetet, és akik

azt elszenvedték, elszenvedik, elsôsorban
azok kérhetik tôlük számon, természetesen
a jog s a törvény alapján. És nekik fel kelle
ne, hogy nôjjenek ehhez. Mert mindig eljön
a számonkérés ideje. De ha a valóságot jól
látjuk, ráadásul hiszünk a saját szemünknek,
akkor bizonyos, hogy itt Tahitótfaluban, miként másutt is, a mindenütt, mindenkor
meglévô kivételektôl eltekintve, - van remény
továbbra is az évszázadok alatt elfogadott
jó együtt élésre.(A magyar cigányság haza
iránti szeretetét, becsülését szépen példáz
za az, hogy országosan több, mint hatezer
magyar cigány vett részt az 1848/49-es sza
badságharcban, és közülük sokan ontották
vérüket a közös hazáért.) Ha híresen jó
barát lehet egy cigányszármazású, világhírû
hegedûvirtuóz és egy fogathajtó-bajnok, ha
a ma élô legnagyobb cigány festômûvész
2012-ben Kossuth díjat kap, akkor adjunk
neki igazat, idézve ôt:” Ha egy Kossuth díjast
tudunk nevelni, akkor elképzelhetô, hogy
többet is tudnánk?” (A református könyvki
adó négy apostolról szóló könyvét egy-egy
cigány festômûvész illusztrálta.) Az itteniek a
múlt rendszerben is üzemi munkások voltak
a környék üzemeiben, nyugdíjjogosultságot
szereztek, megélhetésüket kubikolással,
kosár-, gyékényfonással, virágárusítással egé
szítették ki, s büszkék voltak erre, no meg
arra, hogy nekik nem kellett és nem kell a
községháza segélye. Ugyanígy arra is, hogy
a szegénység mellett rend volt a családban,
a ház környékén. Ez a felfogás, szellemiség
pedig az új generációk számára is esélyt
ad, de ró rájuk felelôsséget is. Vagyis, min
denkinek hangsúlyozottan szem elôtt kell
tartania a nagy magyar, Katona József fenti
megállapítását, amit a festômûvész is oszt: „A
nemzet! Ahány fô, annyi ész...” És a magyar
társadalomnak, miként történelme nehéz
szakaszaiban oly sokszor, erre ma is óriási
szüksége van. Tahitótfaluban és az országban
egyaránt. Ezért közülük senki se, sem a szülô,
sem gyermeke ne maradjon bármely látszat
ok okán távol a falu református, katolikus,
vagy baptista templomától. Legyen ott a nem
zeti ünnepek megünneplésén, a kultúr- és a
faluház eseményein. Egyenlô felelôsséggel,
egyenlô kötelezettséggel, és így egyenlô jog
gal, osztozva a többi falubelivel a fentiek nyúj
totta lelki, szellemi értékek áldásaiban! Hogy
együtt lehessen énekelni a nagy imádságot,
fohászt: „Hazádnak rendületlenül…”
Köszönetemet fejezem ki Ofcsák Istvánné
nak, Heves Kálmánnénak és másoknak
ôszinte nyíltságukért, igazságra törô véle
ményükért, valamint Kálmán Istvánnak a
beszélgetések megszervezéséért.
G. Szalai István, 2012. ôsz, 2013. tavasz.
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Köszöntjük Rácz Gábort, a Kisoroszi Judo és Kungfu Klub
edzôjét 75. születésnapja alkalmából
Rácz Gábort sokan ismerik a faluban,
régi tanítványainak gyermekeit is okít
ja a harcmûvészetekre. Édesapja révén
tahitótfalui származású, Kisorosziban szü
letett és ott él ma is. 15 évesen kezdett
sportolni, elôször birkózott, amit akkori
ban nehézsportnak hívtak, majd cselgán
csozott.
– Mikor és hogyan kezdte a környezô
településeken a harcmûvészetek oktatását?
– 1975-ben Kisorosziban megalakítot
tam a cselgáncs szakosztályt. 1978-tól a
tahitótfalui Kék Duna Szövetkezet kere
tében mûködött a szakosztály tíz éven át
Csörgô Mihály és Vaczó József elnöksége
mellett. Visegrádon is tartottam edzést,
ott is létrejött egy csapat. 1980 -ban a
Szentendrei Katonai Fôiskolán edzôi dip
lomát szereztem,majd három évet tanítot

tam ott. Ez alatt alapító tagja lettem a Pest
Megyei Cselgáncs Szövetségnek.
– Nemcsak a fiúkkal foglalkozik, hanem
lányokat is képez a harcmûvészetekre.
Miért kezdett velük foglalkozni?
– Két lányom, amikor nagyobbacska lett,
akkor kezdtem a nôi cselgáncsot, hogy nyu
godtan tudjak aludni, amikor már önállóan
jönnek-mennek. Úgy érzem, nagy részem
van abban, hogy a nôi cselgáncs létrejött
és elfogadottá vált. Amikor a Bp. Honvéd
megalakította az elsô magyar nôi váloga
tottat, három tanítványom került be: Kosár
Marica és Kuncstár Erika (magyar bajnok
lett) Tahitótfaluból és Lang Zsuzsa. A fiúk
közül kiemelkedô eredményeket értek
el a tótfalusi Tuska László, Vikidál Gábor,
Petrányi Tibor, Petrányi Sándor, Szalai
Sándor, Piroda Tamás, Csáki Sándor, Sütô
Béla, Csörgô István és Marton Zoltán.
– A szövetkezeti sportkör megszûnése
után hogyan alakult a szakosztály sorsa?
– 1990-2000-ig Kisoroszi központtal foly
tattam a munkát. A térségben négy szak

osztályt alakítot
tam meg. 2002-ben
újra lehetôség nyílt
a t á m o g a t á s o k
nak köszönhetôen
a versenyre járás
ra. Sok meghívás
nak tettem ele
get, csak hog y
néh á ny at e m l ít
sek: Seregszemlék,
Eperfesztivál, Duna
Ün n e p. A T E TA
n y á r i g y e r m e k
táborában 2005 ben egyhetes csel
gáncs tábort tartot
tam. Chambrené
Rainer Gabr iella
közremûködésével
újra Tahitótfaluban
ö s sz p onto s u lt a
szakosztály, mely
hez még három
t ele pü lé s t a r to 
zik: K isoroszi,
Dunabogdány
és Visegrád. Az
ön kor mányzat
és az iskola meg
adta a sportcsar
nok biztosításával
azt a lehetôséget,
hogy a környékbé
li gyerekek, fiata
lok ingyen sportol
hassanak. A versenyeken szinte minden
érmet elhoznak a gyerekek. A felnôtt csapa
tunk is újra összeállt, van egy hatvan éves
hölgy tagunk, aki az önvédelmet, cselgán

csot komoly szinten tanulja. 2012. októbe
rében 50 fô vizsgázott le a szakosztályból.
– Miért tartja fontosnak, hogy a gyerekek megismerkedjenek valamelyik
harcmûvészeti ággal?
-Aki meg tudja magát védeni, az sokkal
kiegyensúlyozottabb, magabiztosabb, jobb
fellépésû. Megtanulja a gyerek a sport
révén az önfegyelmet, a szófogadást, jobb
tanulmányi eredményt ér el. Megtanulja,
mikor kell jót lépni, hogy ne lépjen rosszat.
– Mire készül a csapat a közeljövôben?
– Minden évben tartunk harcmûvészeti
bemutatókat, melyeken a magyar törté
nelem egyes eseményeit dolgozzuk fel.
Április 11-én 17 órakor lesz az idei bemuta
tó „Rege a csodaszarvasról” címmel, mely
re a belépés ingyenes, és szeretettel várjuk
az érdeklôdôket.
Isten tartsa meg Gábor bácsit sokáig
közöttünk!
Béres Gabriella
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Tájékoztatás a katolikus egyházközségi hozzájárulás
fizetésérôl községünkben
Kedves Olvasó, Kedves Katolikus Testvé
rünk!
Tapasztalatunk alapján, az emberek nagy
része tájékozatlan az egyházi pénzügyek
ben, ezért szeretnénk elôször is tisztázni
néhány fogalmat.
Magyarországon a plébániák nem kap
nak sem állami, sem egyházi normatív
támogatást, hanem a területükön élô hívek
tartják fenn adományaikkal, ami csak úgy
mûködik, ha az egyháztagok felelôsnek
érzik magukat abban, hogy a helyi közössé
gükért adakozzanak.
Az egyházközségi hozzájárulás, azaz egy
házadó a hívek azon hozzájárulása, amely az
egyházközség mûködéséhez nélkülözhetet
len (templom, plébánia, temetô rezsije, fize
tések, gyertya, ostya, stb.). Általános irány
elv, hogy ez az évi nettó jövedelem, azaz a
kézhez kapott fizetés vagy nyugdíj 1%-a egy
évre, az azonban mindenkinek a saját lelki
ismeretére van bízva, fizet-e és mennyit. Az
a régi gyakorlat is követhetô, hogy a család
tagok évi jövedelmét összeadják és annak
1%-át befizetik a családfô nevén.
Községünkben a sírhely ára is csökkent
hetô az elmúlt 5 évben befizetett egyház
adóval (pl. egy parcella 35.000 Ft - [5 év x

5.000 Ft egyházadó] = 10.000 Ft). Tehát az
egyházadó „elôtakarékosság” is egyben.
Minden katolikusnak arra a plébániára
kell befizetnie, amely területén lakik, pl.
a szentmisék elôtt-után a plébánosnak,
sekrestyésnek személyesen, ill.csekken
vagy átutalással (Szent István Király Római
Katolikus Plébánia 64700021-10010419
számlaszámra). Az egyházadó nem azonos
a személyi jövedelemadóból felajánlható
1%-kal, amely a különbözô egyházi központi
intézmények számlájára kerül.
A perselypénz: nyilvános gyûjtés a misé
ken, amelynek egy része befizetésre kerül
az egyházmegyei hivatalba, másik része a
templom fenntartást fedezi, vagy karitász,
iskolák, missziók, természeti katasztrófa
áldozatai javára fordítódik.
A stólapénz: központilag meghatározott
összeg (a templom hirdetôfelületén kifüg
gesztve) emlékmisékért, temetésekért,
házasságkötésért adott adomány a papot,
kántort, templomot illeti.
Az egyháztanács költségvetési tapaszta
latai szerint az egyházközségi hozzájárulás
évrôl évre sajnos ugyanazon családok és
szegény asszonyok kis forintjaiból gyûlik

össze, melybôl egyre nehezebb kigazdál
kodni a növekvô költségeket. Sokan, akik
bár tehetôsebbek és katolikusnak vallják
magukat, de pl. nem járnak rendszeresen
templomba, ugyanakkor igényt tartanak
a katolikus egyház nyújtotta szentségekre
(keresztelés, házasságkötés, temetés), nem
tartják fontosnak egyházunk anyagi támo
gatását vagy nem is hallottak róla szüleiktôl,
nagyszüleiktôl. Községünkben is a magát
katolikusnak valló több száz lakosból csak
kb. 100 család fizet egyházadót. Ezért az
egyházközség képviselôtestületének tag
jai kérik a hívôket az egyház támogatását
komolyabban vevô, felelôs gondolkodásra.
Akkor jó, ha az adományokat hálából adjuk,
megköszönve Istennek mindazt, amit tôle
kaptunk: az életünket, egészségünket, anya
giakat is, amelybôl egy keveset visszaadunk,
az ô országának e földön és e településen
történô építésére.
Köszönjük a rendszeres támogatóknak és
az újonnan csatlakozóknak az együttérzést
és a katolikus egyházhoz való tartozásból
fakadó felelôsségvállalást!
Tahitótfalui Római Katolikus
Egyházközség Képviselôtestülete

Fûszerezzük az életet!

Isten a szívünket nézi…
A 9 éves gyermek álmosan ébredt.
Kopogott az esô és mintha szürke lepel
borult volna mindenre, ezzel még kicsit
nehezítve a vidám és lelkes iskolába indu
lást. „Persze, tudok mindent és figyelni is
fogok” - monda az édesanyjának a kapuban,
megölelte és felment a tanterembe. Tanult,
játszott, tette a dolgát. Délután a napközis
tanárnô felhívta az édesanyát, hogy nagyon
fáj a gyerek feje, de nem akar gyógyszert
bevenni, mit tegyen? „Kérem, emlékeztes
se rá, hogy gyógyítsa magát, ahogy szokta,
amikor úgy érzi, fáj valami”- mondta az anya
és hozzátette, egy órán belül érte megy. A
hazafelé úton a gyerek már jobban volt és
beszélt és mesélt. „ És képzeld el Anya, ma
jól sikerült a matekdolgozat is, játszottunk
is, az ebéd is ehetô volt, de a M.nénit nem
értem. Délután az osztálytársaimat elvitték
az orvosi rendelôbe, mi öten a tanteremben
maradtunk, pedig úgy kimentem volna az
udvarra. M. néni odajött hozzám és elmond
ta, milyen helytelen és érthetetlen, hogy mi
nem kértünk oltást, pedig most olyan idô
van, hogy nagyon meg lehet betegedni és
mi nagyon felelôtlenek vagyunk. Ráadásul
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sok pénzbe is került, hogy megkaphassuk,
nem érti, miért nem vesszük figyelembe,
hogy jót akarnak nekünk”. „Hmm, és Te
mit csináltál?”- kérdezte az anyja. ”Elôször
semmit, mert nagyon megfájdult a fejem,
aztán gyógyítottam magam és aztán fényt
és szeretetet küldtem M. néninek, hogy ô
is gyógyuljon.” Mindezt olyan természetes
séggel és egyszerûséggel mondta és tette
a gyerek, hogy másnap az édesanyja csak
megkérdezte a tanító nénit, mi alapján véle
kedik így, és tisztelettel arra kérte, hogy az
ilyen jellegû gondolatait legközelebb vele
ossza meg.
Gyakran elôfordul, hogy egy-egy élethely
zetben az érintettek csak a maguk igazát
érzik a tiszta, valós igazságnak. Jó esetben
érdeklôdnek a másik választása iránt, kér
deznek, meghallgatják egymást és elfogad
ják a másik döntését, attól függetlenül, hogy
az megegyezik vagy sem a sajátjukéval. A
szabad választás jogán ugyanis mindenki
eldöntheti, milyen gondolatoknak ad teret,
milyen irányba megy, mit erôsít, vagy éppen
gyengít, mire fordít energiát. Érdemes
figyelembe venni, hogy a rezonancia tör

vényének megfelelôen, a hasonló hasonlót
vonz magához és megerôsödik általa, két
különbözô dolog pedig taszítja egymást.
Az erôsebb meghatározza a gyengébbet,
és magához hasonlóvá teszi, ezért azt gon
dolom, hogy az egészségbe, gyógyulásba,
örömteli életbe vetett erôs Hit, egészséget,
harmóniát és természetes életet teremt.
Halandó emberek vagyunk, nem vagyunk
feljogosítva mások elbírálására, hiszen csak
látszat után ítélünk, egyedül Isten ismeri
cselekedeteink titkos mozgatórugóit és a
szívünket nézi.
„Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítél
kezzenek!
Amilyen ítélettel ti ítélkeztek, olyannal
fognak majd fölöttetek is ítélkezni. Amilyen
mértékkel mértek, olyannal fognak majd
nektek is visszamérni.” (Máté 7)
Szeretettel várom az érdeklôdôket a
következô „fûszerezzük az életet” találkozás
alkalmával, az idôpontot telefonon pontosít
juk. Sáfrány Kata 20/970-3000
Sáfrány Kata
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Vasárnapi Vásárnap beharangozó
„Legyen úgy, mint régen vót…!”
Az idei esztendô Szent György havának
(április) 28. napján a Tahi hídfô melletti
vásártér füves területének megtöltésére,
minden cseppnyi folyó bor elfogyasztá
sára, minden üres kosár teli rakására kér
jük fel a nagyérdemû vásárló közönséget.
Ezen a tavaszi vásárunkon sem lesz hiány
minôségi kézmûves portékákból, jóféle
házi termékekbôl s reményeink szerint
lábasjószágból sem.
A programok ról, népi muzsi káról,
cifraszûrös vásári kikiáltóról s hírverésrôl
a vásár gazdái gondoskodnak. A vásári for
gatag 8 órától veszi kezdetét, melyben min
denki megtalálja a maga kedvére való por
tékát. A nap folyamán az aprónép kipró
bálhatja a poronty fuvarozó öreg traktort,
a Szamóca óvoda népi játszóházát, és hogy
a kicsik is megismerkedjenek a háztáji gaz
dálkodással, a Régi Idôk Világa gyermek
foglalkozáson belekóstolhatnak a vajköpü
lésbe, szappankészítésbe, lepény gyúrás
ba és még sok egyéb foglalatosságba, ame
lyet egy ifjú gazdának és gazdasszonynak
ismernie kell. A legkisebbeket a délelôtt
folyamán több idôpontban is Ringató éne
kes foglalkozás várja, hogy édesanyjukkal
együtt újra éljék a régi ölbeli játékok örö
mét. A nagyobbak pedig közelrôl tanulmá
nyozhatják a cséplôgép munkáját, hogyan
nyerjük ki segítségével a búzaszemeket a
kalászból. A Tahitótfalui Íjász Egyesület
segítségével a merész népek kipróbálhat
ják eleink íjait.
Tíz órakor megkezdjük a közönség
mustráját a Dunakanyar legnépesebb csa
ládjainak felkutatásával, melyre várunk
minden teljes családot összes porontyával

(4-5-6….10 gyermek és a szülô pár), akiket
egy rövid kis próbatétel után szeretnénk
megjutalmazni.
Fél tizenegykor azon vállalkozó kedvû
édesanyák kíséret nélkül elôadott népi
énekét hallhatjuk majd, akik verseny
be szállnak „A legszebb édesanyai ének”
címért, melyet természetesen a vásári
közönség fog kiválasztani. Várjuk tehát a
szép hangú édesanyákat szép magyar nép
dalukkal a vásártér közepére.
A versengéseket megszakítva, erônk
összegyûjtésére, a gyermekek elkápráz
tatására tizenegy órakor Fabók Mariann
bábszínész Halhatatlanság országa címû
bábjátékát élvezhetjük. Az elôadást
követôen pedig a tahitótfalui Csillagszemû
gyermek néptánc csoport vezetôje moz
gatja meg elzsibbadt testrészeinket s kere
kít kedvet a rendszeres táncoláshoz. A tes

tünk-lelkünk megtáncoltatását követôen a
családok közös tudásának összegyûjtésére
lesz szükség, hogy a Családi Fejtörôben
résztvevô édesanyák, édesapák és gyer
mekeik bizonyíthassák legjobb tudásu
kat a háztáji gazdálkodás felôl. Addig is
gyûjtögessék a nagyszülôk tudását, hány
tojást tojik egy tyúk egy nap, hogyan
készül a túró, mikor szokás a gabonát
vetni, mert efféle kérdésekre számíthat
nak a versenybeszálló népek.
Jófajta pásztorételeinek elfogyasztása köz
ben pedig okulhatunk a Hagyomány-ÉrtékMinôség sátrának elôadásaiból, ahol szó esik
majd a háztáji gazdálkodás igen sok gyakor
lati s elméleti részérôl. Beszélgethetnek a
szakértôkkel baromfitartás, lábasjószág
tartás, sajtkészítés, kenyérsütés, gyógyfû
használat, biokertészet és még sok egyéb
témáról, melynek részletes programját a
késôbbiekben olvashatják.
S végül, de nem utolsó sorban kettô óra
kor a Dunakanyarban élô nyúl állományt
szeretnénk górcsô alá venni, hozza magá
val tehát minden kedves nyúl tulajdonos
négylábúját, hogy megtekinthessük, kinek
van a környéken a legméretesebb, leghos�
szabb fülû, leg-leg-leg… és a közönségnek
leginkább tetszô jószága.
Jöjjenek hát muzsikára, szép magyar
vásárra
Szent György havának huszonnyolcadik napjára.
Részletes információ – 06/30 337 5527,
06/70 598 4345
Rokob Orsolya, Béres Gabriella
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Közösség, egészség

Óvodai beiratkozás
2013. május 6-tól május 17-ig – minden
napon 8 és 16 óra között – beiratkozás lesz
a Tahitótfalui Óvodában. Várjuk a kedves
szülôket és azokat a gyermekeket, akik
2014. augusztus 31-ig betöltik a harmadik
életévüket.
Kötelezô beiratni azt a gyermeket, aki az
5. életévét 2013. december 31. napjáig betöl
ti és még nem jár óvodába 1993. évi LXXIX.
törvény 24.§ (3) bekezdése értelmében.
„A gyermek abban az évben, amelyben az
ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdô
napjától napi négy órát köteles óvodai neve
lésben részt venni.”
A beiratkozás helye: I. sz. Óvoda, Petôfi
Sándor u. 12., 06-26-387-055
Az óvoda felvételi körzete: Tahitótfalu
község közigazgatási területe.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– a gyermek lakcímkártyája
– TAJ kártyája
– a szülô lakcímkártyája.
Amennyiben a gyermek nem magyar
állampolgár, kérjük az állandó tartózkodás
ra jogosító okmányt ill. tartózkodási enge
délyt.
Kérjük, hozzák magukkal (amennyiben
van) az orvosi, ill. szakértôi bizottság vagy
korai fejlesztô által kiállított szakvéleményt.
Csörginé Kemény Ildikó
óvodavezetô

Köszönet adományért
A TETA köszönetét fejezi ki Szenténé
Kapornai Krisztinának a Hagyományôrzô
körnek és a Faluháznak ajándékozott régi
használati eszközökért, egyben elnézést kér
azért, hogy az újság márciusi számában neve
tévesen jelent meg.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretném megköszönni magam
és a családom nevében mindenkinek, aki
részt vett Édesanyám, Csörgô Mihályné
temetésén vagy bármilyen módon kinyilvá
nította együttérzését, hogy fájdalmunkban
osztozott.
Csörgô Mihály
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Tájékoztatás az általános iskolai
beiratkozáshoz
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig
született gyermekét a szülô köteles a lakó
helye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerinti illetékes vagy a választott iskola elsô
évfolyamára beiratni. Az általános iskola
elsô évfolyamára történô beiratkozáskor be
kell mutatni a gyermek személyazonosítá
sára alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, továbbá az iskolába
lépéshez szükséges fejlettség elérését tanú
sító igazolást.
A gyermek számára a születési anyaköny
vi kivonat alapján kiállított lakcímkártya
hátoldalán található a személyi azonosító. Az
általános iskolai beiratkozáshoz szükséges
hatósági igazolvány tehát nem más, mint a
gyermek lakcímkártyája.
A felvételrôl elsô fokon az iskola igazga

tója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Szentendrei
Tankerületének igazgatója hivatott a
felülbírálati kérelmet elbírálni.
Az a szülô vagy törvényes képviselô, aki
a szülôi felügyelete vagy gyámsága alatt álló
tanköteles gyermeket az iskolába nem iratja
be, szabálysértést követ el, és pénzbírsággal
sújtható. Szabálysértési hatóságként a kor
mányhivatal jár el.
Értesítjük az érintett szülôket, hogy a
2013/2014. tanévre történô általános iskolai beiratásokra az alábbi idôpontokban
kerül sor:
2013. április 8 - 9. (hétfô, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig
A beiratkozás helye: Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola, 2021 Tahitótfalu,
Kossuth Lajos u. 26.

A Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület
felhívása
„Bontsd ki Magad!”
Esélyegyenlôségi Nap Dunabogdányban
2013. április 20-án, szombaton 10 órától
a Dunabogdányi Mûvelôdési Házban ismét
megrendezésre kerül egy, a tavalyi esemény
hez hasonló, gazdag programokat ígérô
esélyegyenlôségi nap egyesületünk szerve
zésében.
Idén fô motívumként „Bontsd ki Magad!”
címmel az Emberi Erôforrás Minisztérium
valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet által is támogatott projektünk
zárórendezvényét csempésszük a progra
mok sorába.

a mindenkiben egyformán megbújó kreatív
ént próbálta megtalálni a drámapedagógiát
segítségül hívva, felhasználva a színjátszás
kreatív „nyelvezetét”.
A napot gazdagítja 3 meghívott intéz
mény hasonlóan integrált keretek között
mûködô színjátszó csoportja, valamint
ismét helyt kapnak a rendezvényen különfé
le ismeretterjesztô, szemléletformáló, szóra
koztató programok.
Jöjjön el és töltsünk együtt egy kellemes
családi napot!
Részletes program hamarosan, figyelje a
hirdetô oszlopokat, postaládáját!

Ezen foglalkozássorozatnak célja volt, hogy

Iskolai sport – szép sikereink
A Bozsik-Intézményi program téli verseny
sorozatán iskolánk csapatai a következô ered
ményeket érték el:
– 3–4. osztályos csapatunk körzeti II.
helyezést, 6–7–8.-os leány csapatunk a BudaSzentendre régióban II. helyezést ért el.
– Az 5–6. osztályos és a 7–8.-os fiú csapa
tunk egyaránt régiós I. helyezést szerzett.
Nagy örömünkre, immár két nemzeti válo

gatott sportolója is van az iskolánknak:
– Zerinvári Lóránd immár harmadik éve
a korosztályos vízilabda válogatott tagja, az
idei évben pedig Mihály Dániel lett az U-15-ös
magyar labdarúgó válogatott szûk keretének
a tagja.
A fentiekben felsorolt valamennyi játéko
sunknak szívbôl gratulálunk.
Turóczi Csaba
testnevelô tanár
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Eg és zs ég , sport

Kitüntetett fiataljaink
tanulmányi eredménye elismeréseként
vehette át a díjat. Lóránd évek óta kitûnô
tanuló, több tantárgyból dicséretes.
Emberi magatartása, társaival való kap
csolata, érett világfelfogása példamutató.
Közösségi munkája magas színvonalú, a
Diákönkormányzat képviselôje. Tavaly
megkapta a Pollack Mihály Iskola Jó
tanuló-jó sportolója érmet, mert ritka
magas színvonalon egyesül személyében
mindkettô tehetség.
8 éves kora óta vízilabdázik, Elsô ver
senye 2008-ban volt. Egyesületével, mely
2010-ig a Kópé UVSE volt, minden kupán
dobogós helyezést ért el, és színeiben a
korosztályos utánpótlás válogatott tagja
lett. Ma a KSI csapatát erôsíti. Az országos
korosztályos összetett ranglistán a közel
1700 játékos közül jelenleg a 25. helyen
áll.

bajnokság országos döntôjén III. helye
zett, korcsoportos Európa uniós bajnok
ságon szintén III. helyezett lett, és tagja
Szentendre felnôtt csapatának.
Gratulálunk Juditnak!
Béres Gabriella

Gratulálunk Lórándnak!

Az önkormányzat idén a március 15-i
ünnepség keretében két tanulót tünte
tett ki Tahitótfalu Ifjú Tehetsége 2013.
Díjjal.
Zerinváry Lóránd 8. b. osztályos diák
a vízilabdasportágban elért országos és
nemzetközi sikerei valamint kimagasló

Kovács Judit 5. b. osztályos tanuló
szintén kiérdemelte a Tahitótfalu Ifjú
Tehetsége 2013. Díjat a sakk sportágban
elért országos és nemzetközi sikereivel.
Judit szorgalmas, kedves, szerény és jeles
tanuló. Tavaly megkapta a Pollack Mihály
Iskola Jó tanulója-jó sportolója kitüntetô
érmet. Diákolimpiákon I. korcsoport
ban országos második és ötödik helyet,
II. korcsoportban megyei elsô és máso
dik helyet ért el. Korcsoportos magyar

Zeneiskolai hírek

Legelôször egy mulasztásomat szeretném
pótolni: a februárban rendezett Kamarazenei
találkozó résztvevôi között volt iskolánk két gitá
ros növendéke: Balla Nóra és Vaczó Dóra is, akik
nek a neve a márciusban megjelent beszámolóban
az én figyelmetlenségem miatt nem szerepelt.
Ezúton is elnézést kérek tôlük és Gellért Gabriella
gitártanárnôtôl.
Március 1-én a leányfalui Duna és Panoráma
Idôsek otthonában adtunk rövid koncertet
Kovács Kamilla, Májer Hanna (furulya), Csipak
Bori, Horváth Emma (fuvola), Halász Csenge,
Szimilkó Virág (zongora), és Mihály Máté (gitár)
közremûködésével. Ismét nagy örömmel fogadtak
minket, s volt olyan mûsorszámunk, amit a közön
ség kérésére kétszer is eljátszottak növendékeink.
Március 4-én tartották a váci Pikéthy Tibor
Zenemûvészeti Szakközépiskolában a felvételi
vizsgákat. Iskolánkból idén Magyar Réka felvé
telizett ide, és nagy örömünkre felvételt nyert
népének szakra. Szívbôl gratulálunk neki, és
felkészítô tanárainak : Krafcsik Ibolyának és
Orosz Attilának.
Ezen a napon 42 zeneiskolással és néhány

szülôvel a Mûvészetek Palotájában jártunk.
Az Eufónia Zenekar (Közép-európai Ifjúsági
Zenekar) koncertjét hallgattuk-néztük meg.
A gyerekeknek és felnôtteknek egyaránt szép
élmény volt. Két nappal késôbb, március 6-án
az Operaházban jártunk: Csajkovszkij: Anyegin
címû operáját tanárainkon kívül fôleg magasabb
évfolyamos növendékeink és szülôk nézték meg.
Március 15-én a Községi Ünnepségen újra
felléptek a zeneiskolásaink: Gonda Rebeka és
Szendrei Dóra fuvolán, Tóth István trombitán
játszott, Magyar Réka énekét pedig Bagi Nimród
és Orosz Attila tanár úr kísérte.
Egy héttel késôbb, 22-én a Népházban került
sor iskolánk hagyományos tavaszi koncertjére
„Komolyzene könnyedén, könnyûzene komo
lyan „ címmel. A megszokottnál talán kisebb,
de nagyon lelkes és hálás közönség elôtt játszot
tunk. A fellépôk: Csereklye Lili, Bagi Nimród, Bíró
Zoltán (furulya), Bor Kata, Csipak Bori, Gonda
Rebeka, Horváth Emma, Szendrei Dóra (fuvo
la), Antal Evelin, Csereklye Kata, Halász Csenge,
Szimilkó Virág, Vaczó Julianna, Vaczó Zsuzsanna,
Nagyházu Dávid, Wang György ( zongora), Kis

Dániel (alt-blockflöte), Mihály Máté (gitár), és
nagy örömünkre újra játszott a Gitárzenekar is.
Természetesen a zeneiskolai tanárok is fellép
tek : Csáki Judit, Gellért Gabriella, Gratzl Erika,
Krafcsik Ibolya, Marosi Ágnes, Kürtösi Zsolt,
Mákó Miklós és Orosz Attila. Külön öröm és
nagy élmény volt számomra, hogy több produk
cióban egyenrangú partnerként muzsikáltak
együtt növendékeink és tanáraink. Köszönjük
a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvány segítségét és ajándékát!
Két nappal késôbb, Virágvasárnap a Refor
mátus templomban léptek föl a zeneiskolásaink:
Csereklye Lili (furulya), Bor Kata, Szénási Dóra
(fuvola), Csereklye Kata, Vaczó Márti (zongora),
Kupicz-Szabó Dániel, Schönberger Dominik
(gitár ), és Hagymási András (trombita). Zongorán
Marosi Ágnes tanárnô kísért, a koncertet Gellért
Gabriella tanárnô vezette.
Áprilisban ismét készülünk az Operaházba, s
két koncertünk lesz : a hónap végén az óvodások
nak Hangszerbemutató koncertet tartunk, 7-én
(vasárnap) 17 órától pedig a Baptista imaházban
lesz tanár-diák koncert, melyre ezúton is szeretet
tel hívunk minden kedves érdeklôdôt!
Gratzl Erika zongoratanár
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Takarékoskodjunk az energiával!
Falak. Miért jó a téglaház?
Épített környezetünket térelhatáro
ló szerkezetekkel vesszük körül, melyek
legjellemzôbb függôleges elemei a falak. A
falakkal szemben támasztott elvárásaink a
megfelelô szilárdság, tartósság, tûzállóság,
hô, hang és nedvesség elleni védelem,
melyek közül most csak a belsô klímát befo
lyásoló tényezôkkel foglalkozunk.
Ahhoz, hogy belsô tereinkben komforto
san érezzük magunkat, a hômérsékletnek
és a páratartalomnak bizonyos tartomá
nyon belül kell mozogniuk. Elvárjuk egy
falszerkezettôl azt is, hogy a fûtetlenül
hagyott helyiségek minél tovább ôrizzék
meg számunkra a meleget. A falszerkezetek
mely tulajdonságai azok, amelyek a fenti
elvárásokat teljesítik?
1. Megfelelô hôszigetelô képesség, melyet
a fal úgynevezett hôátbocsátási tényezôje
fejez ki. Ez a jellemzô felelôs azért, hogy
falainkon egységnyi idô alatt mennyi
hômennyiség távozik a hidegebb külsô tér
felé. A kisebb hôátbocsátási képességgel
rendelkezô falak jobban hôszigetelnek.
2. Megfelelô hôtároló képesség, mely biz
tosítja, hogy a környezeti hômérsékletben
bekövetkezô változás nem azonnal, hanem
késleltetve, idôben elnyújtva érezteti hatá
sát. A jó fal télen „fût”, nyáron „hût”. A jó
hôtároló képességért a fal tömege a felelôs,
mondhatjuk tehát, hogy a nehezebb fal
tovább ôrzi télen a meleget, nyáron pedig a
hûvösebb éjszakai hômérsékletet.

3. Megfelelô páraáteresztési képesség.
Jó közérzetünket befolyásolja a helyiség
úgynevezett relatív páratartalma, mely a
benntartózkodók száma és tevékenysége
szerint változó. A belsô terek nedvességé
nek elszállítása döntôen szellôztetéssel tör
ténik, de kisebb hányada a falszerkezeteken
keresztül távozik. A fal anyagától függ, hogy
a víz részecskéknek ez az „átdiffundálása”
milyen sebességgel történik. A belsô terek
ben tartózkodóknak az a jó, ha a fal anyaga
könnyen kiegyenlíti a páratartalom változá
sokat, tehát ha szükséges, szárítja, ha kell
nedvesíti a levegôt.
Sajnos az építôanyagaink kiválasztásá
nál kompromisszumot kell kötnünk, mert
e három tulajdonság nem jár együtt. A
nehéz, tömör anyagoknak, mint például
a vasbeton, rossz a hôszigetelô képessé
gük. A könnyûszerkezetes házak határo
ló falai belsô és külsô burkolattal takart
hôszigetelések, melyeknek bár nagyon jó a
hôszigetelésük, de könnyû anyagok, ezért
hôtároló képességük csekély. A vályogfal
anyagának tömörsége szerint lehet kön�
nyebb vagy nehezebb, de nagyon érzékeny
a nedvességre. Az égetett kerámia, azaz a
tégla - melyet több ezer év óta használunk
– a leginkább megfelelô elvárásainknak. A
korszerû tégla falazóblokkok hôszigetelés
szempontjából kb. háromszor jobbak,
mint a régi hagyományos téglafalak, ezért
a kisméretû téglából vagy B30-as téglából

Téglafalak tulajdonságai
- A mai tégla falazóblokkok belsô üregeiknek köszönhetôen jó hôszigetelô
képességûek.
- Még a lyukacsos falazóblokkok is elég
tömeggel rendel-keznek ahhoz, hogy
hôtároló képességük megfelelô legyen.
- A tégla anyagának szerkezetébôl adódik, hogy sok nedvességet képes felvenni,
s azt leadni, ha a belsô tér szárazabb.
- A téglaépületek hôszigetelését terveztessük meg szakemberrel, mert nem mindegy, hogy egy adott falra milyen vastagságú és minôségû hôszigetelés kerül.
épült falakat célszerû hôszigeteléssel ellátni.
A korszerû téglafalak hôszigetelésének szük
ségessége a falvastagságtól függ, és mindig
nagy körültekintést igényel.
Tartson velem a következô lapszámban is.
Téma: Hôszigeteljünk?
Téglássy Györgyi
okleveles építészmérnök,
energetikai szakértô

Mindennapi ajándék a család asztalán

Receptek Éva nénitôl
Menü a húsvéti sonka maradékok hasz
nosításával
Kaszásleves
Hozzávalók: 1l sonka fôzôlé,15 dkg fôtt,
füstölt sonka maradék, 1 nagy fej vörös
hagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 szem bors,
1 babérlevél. A lébe beletesszük a felkoc
kázott sonkadarabokat, fél liter hideg vizet
öntünk hozzá, ha túl sós. A hagymákkal,
fûszerekkel együtt10-15 percig fedô alatt
lassan forraljuk. Lisztes habarást készítünk,
tejföllel jól kikeverjük, és hozzáöntünk a
forró sonkalébôl egy keveset, hogy ne kapja
össze a habarást. Beleöntjük a levesbe, és
amikor összeforrt, belerakjuk a sonkás
krumpli gombócot, amit elôzôleg így készí
tünk el:4 hámozott krumplit sós vízben
puhára fôzünk, majd krumplinyomón áttö
rünk. Teszünk hozzá borsot, finomra darált
sonkát, 1 tojást, 10 dkg lisztet. Ezt jól össze
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keverjük, fürjtojás nagyságú gombócokat
formázunk belôle és belefôzzük a levesbe
kb. 3 percig. Ha megfôtt, lezárjuk a tüzet
és 10 perc múlva ízlés szerint ecettel vagy
citrom levével tesszük pikánssá.
Sonkás tészta
Kockatésztát olajos-sós vízben kifôzünk,
leszûrjük és egy tálba tesszük. A maradék
sonkát ledaráljuk, megborsozzuk és 1/3-ad
részével összekeverjük a tésztát. Egy köze
pes tepsit kivajazunk, és egy réteg sonkás
tésztával beterítjük az alját. Az elsô réteg
darált sonkát a tésztára simítjuk. Jön a
következô réteg tészta majd még egy réteg
sonka. Pár kanál tejfölt is tegyünk a sonkaré
tegek tetejére. A felsô réteg sonkával kevert
tészta legyen, amelyre szintén teszünk pár
kanál tejfölt, majd betesszük a sütôbe. Nem
sütjük, csak átmelegítjük az egészet, külön
ben nagyon megszárad a felsô réteg. Mielôtt

kivesszük a sütôbôl, reszelt sajtot szórunk
a tetejére, épp, hogy csak ráolvadjon.
Tálaláskor tejföllel meglocsolhatjuk.
Sonkával töltött vajastészta (hasé)
Vegyünk egy csomag leveles vajas tésztát,
amelyet szobahômérsékleten kinyújtunk.
Kb. 6x6 cm-es négyzeteket vágunk belôle
és sonkakrémmel megtöltjük, háromszög
re összehajtjuk, tojássárgájával megkenjük a
tetejét és forró sütôbe tesszük, hogy a tészta
szép ropogós, leveles legyen. A sonkakré
met a következôképpen készíthetjük: 20
dkg kétszer darált füstölt sonka, 1 dl tejföl, 5
dkg vaj, só, bors, pici mustár. Jól kikeverjük
és a tésztába töltjük. Ezt a krémet kenyérre
kenve is ajánlom.
Kiss Andorné receptjei
Béres Gabriella
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Figyelem Lányok, Asszonyok!
Ismételten, ultrahanggal egybekötött nôgyó
gyászati rákszûrést szervezünk!

Helye: Tahitótfalu Kossuth L. u. 30.
Védônôi szolgálat

Idôpontja: 2013. 05. 10. péntek 8,00 –
12,00 óráig

Idôpont egyeztetés telefonon a 385-873 szá
mon a reggeli órákban.
Védônôk

GYÓGYMASSZÔR
a Babi manikûrpedikûrnél!

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.

• gyógymasszázs,
• reflexológia,
• kínai gyógyító és frissítô talpmasszázs!
Várjuk szeretettel:
Dombai Mihály
Tel: 20/806-8456
Babi
Tel: 30/408-3096
Tahitótfalu, Bajcsy-Zsilinszky út 7.

Autóbusz bérlése helyi
vállalkozástól

Intézmények, iskolák, óvodák,
sportegyesületek, nyugdíjas kulturális és civil csoportok bel- és külföldi szállítását ajánlom Önöknek.
Érdeklôdni lehet: Schubert
Mihálynál, a 06-30-9407-200-as
telefonszámon.

Garázsvásár
2013. április 13-án és 14-én a Tahi, Mátyás k. u. 27. alatt!
Felnôtt, gyermek ruhák, cipôk, játékok,
háztartási cikkek, kisgépek, mûszaki cikkek, csetreszek, régiség, és még sok-sok más, ami esetleg kedvedre való lehet.
Érdeklôdni: 06-302-933-924

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô Szolgálat)
szerda: 12:00-16:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó (Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16:00-17:00 óra között, csütörtök 10:00-11:00 óra
között
• Dr. Deák Judit, pszichológus páratlan hétfôkön 13-18 óra
között
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer
hétfônként 13-17 óra között.
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

Családterápia
Családi konfliktusokkal küzdenek? Csalódás, féltékenység
keseríti a mindennapjaikat?
Aggódnak azért, hogy a gyermekek hogyan vészelik át a feszült
idôszakokat? Munkahely elvesztése miatt a családtagok viselkedése megváltozott? „Kihûlt a családi
tûzhely?” Szeretné megérteni,
mi történik Önökkel? Keressünk
együtt megoldást. Várjuk Önöket!
Dunakanyari Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat
Személyes jelentkezés: 2000
Szentendre Szentlászlói út 89
Telefonon: 26/400-172 vagy
20/278-3734
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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!

„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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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány ifjú díjazottjai
A Teg y ü n k E g y üt t Ta h itót fa luér t
Alapítvány kuratóriuma 2005-ben díjat
hozott létre Tahitótfaluért Ifjúsági Díj
néven, melyet minden év március 15-e alkal
mával olyan diákok kaphatnak, akik kima
gasló tanulmányi eredményükkel valamint a
sport, a tudomány, mûvészet területén elért
sikereikkel öregbítik Tahitótfalu hírnevét.
Feltétel továbbá, hogy életvitelükkel
falunk lakóinak, az iskolának és korosztályá
nak elismerését kiérdemeljék és követendô
utat mutassanak kortársaik számára.
A díjazottak kiválasztásában megkértük
iskolánk tantestületének véleményét. Az
iskola tantestülete idén 3 diákot javasolt
alapítványunknak a Tahitótfaluért Ifjúsági
Díjra.

Csereklye Anna
Általános iskolai tanulmányait kitûnô
eredménnyel végezte, 6 évig volt a zene
iskola eredményes tanulója. Tehetségét és
tudását számos alkalommal megmutatta
az iskolai rendezvényeken és kamarazenei
találkozókon. A sportot sem hanyagolta el.
Triatlonozott és az iskolai focicsapat osz
lopos tagjaként sikeresen szerepelt. Több
országos levelezô versenyen indult sikerrel,
és a nyolcadik osztály végén alapfokú angol
nyelvvizsgát tett.
Középiskolai tanulmányait Budapesten
kezdte meg a Hunfalvy János Két Tanítási
nyelvû Középiskolában. Tanulmányi ered
ménye továbbra is jeles, a közösségi élet
aktív résztvevôje. Énekkarba jár, indult a
röplabda bajnokságon és fáradhatatlanul
triatlonozik. Igazán büszkék lehetünk rá.

Podlovics Natasa
Általános iskolai
tanulmányait kitûnô
eredménnyel végez
te, 5 évig volt a zene
iskola eredményes
t a nu lója. Sz á mos
zenei találkozón, „Ki
mit tud”-on, iskolai
rendezvényen lépett
fel. Több országos
levelezô versenyen
indult. A sportok
ban is jeleskedett.
Triatlon és duatlon
versenyeken és számos futóversenyen vett
részt. Táncolt a Welldance sportegyesület
nél, akikkel Magyar Bajnokságokon, Magyar
Kupán és Horvátországban megrendezett
Hip-hop világbajnok
ságon felnôtt kategó
riában az elsôk között
végzett. Mindig
kiegyensúlyozott és
kimagasló teljesít
ményt nyújtott, akár
tanulásról, zenérôl
vagy sportról legyen
szó. Natasa középis
kolai tanulmányait
Vácott kezdte meg,
a Boronkay György
Csereklye Anna
Mûszaki Középiskola
két tanítási nyelvû
szakán. Tanulmányi
eredménye továbbra is jeles, középiskolájá
nak nevét duatlon versenyeken való sikeres
szerepléssel öregbíti. Továbbra is rendsze
resen, versenyszerûen táncol, rengeteg fel
lépésre jár.
Rau Natália
Az általános iskolai
tanulmányait kitûnô
eredménnyel végez
te, 6 évig volt a zene
iskola eredményes
t a nu lója. Fu r u lya
játékát számos alka
lommal hallhattuk
iskolai rendezvénye
ken és ünnepélye
ken. Éveken keresztül
sikeres résztvevôje

Podlovics Natasa
volt az országos német nyelvi levelezô ver
senyeknek. Sportteljesítménye is említés
re méltó. 5 évig vívott és ez idô alatt több
versenyen vett részt, ahol eredményesen
szerepelt. Natália középiskolai tanulmá
nyait Budapesten kezdte meg az Óbudai
Gimnáziumban. Tanulmányi eredménye
továbbra is jeles, középiskolája közösségi
életének aktív résztvevôje. Önkéntes mun
kájával példamutatóan segíti a hátránnyal
élô gyerekeket.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
iskolánk tanárainak, nevelôinek, az iskola
minden dolgozójának és a kedves szülôknek
azért, hogy áldozatos munkájuk eredménye
képpen minden évben lehetôségünk van
kiemelkedô tehetségû és tudású fiatalok
megjutalmazására és példaképül állíthat
juk ôket falunk fiataljai elé. Legyünk rájuk
nagyon büszkék.
Ne felejtse el senki, hogy a tudás hatalmas
kincs, és a jövônkért az ifjú nemzedék lesz
a letéteményes.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány

Rau Natália

Iparmûvészeink, kézmûveseink sikere a III. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásáron
A rendezvényt idén is sok család keres
te fel és töltött el egy hangulatos napot a
szigetmonostori Faluházban, az ez évi hely
színen. Jövôre újra településünk a házigaz
dája ennek az immár hagyománnyá váló,

tavaszköszöntô eseménynek. Tahitótfalu
alkotói 3 kategóriában nyertek I. helyezést:
Simon Ilona papír-könyvkötés, Bodacz
Károly felnôtt játék, Sipôcz Márton pedig
fa kategóriában. A közönségdíjat Kocsi

Márton, verôcei kovácsmester sárkányos
kopogtatója kapta. Gratulálunk nekik!
Béres Gabriella
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RENDÔRSÉGI BÛNMEGELÔZÉSI FELHÍVÁS!

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.

A besurranó tolvaj csak azt várja,
Mikor nem lesz az Ön ajtaja zárva.
Nesztelenül lép be a házba,
Az ékszert, készpénzt megtalálja.
Amire észbe kap a sértett,
már csak feljelentéssel élhet.

Ha autójában marad az érték,
A figyelô szemek rég kinézték.
Gyorsan betörik az ablakot,
Már viszik a táskát, a laptop-ot.
Amire észbe kap a sértett,
Már csak feljelentéssel élhet.

Legyen ellenôrizhetô a gyermek,
Így mobiltelefonból a legdrágább kellett.
Egyszer egy szünetben ottmaradt a padon,
Az egész család bánja már nagyon.
Amire észbe kap a sértett,
már csak feljelentéssel élhet.

Hogy ne legyünk problémáink rabja,
Telik kábítószerre, egy kis adagra.
Sem füstölve, sem szúrva, sem orron át
szívva Nem jelent megoldást semmilyen
gondra.
Amire végre észbe kap az ember,
Élete félrecsúszott, s egy újabb adagot
rendel

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.

Megnyerô banda csenget a háznál,
Próbálkoznak a nagymamánál.
Lehengerlô a rosszarcú dumája,
A spórolt pénz már nincs is a dunyhában.
Amire észbe kap a sértett,
már csak feljelentéssel élhet.

Tanulsága e versnek az legyen mára,
Életünknek, értékünknek legyünk gondos gazdája.
Megfontoltan, kis odafigyeléssel
A baj elkerül és csak ritkán ér el.
Az állampolgárból nem lesz sértett,
és egy picit gondtalanabbul élhet.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Áprilisban
született
híres magyar
elôdeink

Közhasznú adatok

Április 1. Puskás Ferenc (sz. Purczeld),
becenevén Puskás Öcsi, válogatott labda
rúgó, edzô, az Aranycsapat kapitánya, A
Nemzet Sportolója, 1927. Budapest
Április 2. Csukás István Kossuth-díjas
magyar író, meseíró, a Mirr-Murr, a Pompom és a Süsü, a sárkány halhatatlan mese
figuráinak megteremtôje, 1936. Kisújszállás
Corvin János magyar báró, Hunyadi
Mátyás természetes fia, 1473. Buda
Április 3. Melocco Miklós szobrász
mûvész, akinek kiemelkedô alkotásai Szent
István király megkoronázása szobrától az
1956-os mártír Brusznyai Árpád emlékmûvéig
köztereinken láthatók, 1935. Róma
Április 4. Zipernowsky Károly feltaláló,
gépészmérnök, a magyar erôsáramú elekt
rotechnikai ipar megalapítója, 1853. Bécs
Juhász Gyula költô, 1883. Szeged
Április 5. Örkény István író, drámaíró,
1912. Budapest
Április 7. Klapka György, az 1848-1849es forradalom és szabadságharc honvédtá
bornoka, 1820. Temesvár
Április 8. Laborfalvi Róza színésznô,

Jókai Mór felesége, 1817. Miskolc
Április 9. Reviczky Gyula költô, író,
1855. Vitkóc
Április 11. Márai Sándor költô, újságíró,
író, 1900. Kassa
József Attila költô, gondolkodó, géniusz, a
magyar és egyetemes emberi költészet egyik
legkiemelkedôbb alakja, 1905. Budapest
Április 12. Rómer Flóris régész,
mûvészettörténész, festômûvész, egyete
mi tanár, az MTA tagja, nagyváradi nagy
prépost-kanonok, a magyar régészet atyja,
1815. Pozsony
Április 14. Tóth Árpád költô, mûfordító,
1886. Arad
Április 18. Németh László író, drámaíró,
esszéista, 1901. Nagybánya
Április 23. Janikovszky Éva író, költô,
szerkesztô, Kossuth-díjas gyermek- és ifjúsá
gi könyvek írója, 1926. Szeged
Április 30. Lehár Ferenc zeneszerzô,
operett komponista, karmester, 1870.
Komárom
Fényes Szabolcs zeneszerzô, színigazgató,
1912. Nagyvárad

Tahitótfalu áprilisi programjai

Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô
és néptánc szakkör. Vezeti Szabó Judit.
Községi Könyvtár programja
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
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
péntek: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
Sportcsarnok:
Hétfô, szerda 17:00-18:30: A Kisoroszi
Judo és Kungfu Klub edzése gyerekeknek.
Részvétel ingyenes. Edzô: Rácz Gábor

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, Hô
sök tere 6., tel.: 26/889-103,
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 3316091, 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.: 300763, 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, Dunakanyar
körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek:
8.30–13-ig • 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 – 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

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.

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tag
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Sirkó-Németh Mariann, Szabó Judit • Megjelenik: havonta
2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje min
den hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Folytatás az 1. oldalról
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Losánszky Erzsébet,
+3620/219 8428
Csütörtök 17:00: Bibliai beszélgetések.
Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569 4660
Népház programjai áprilisban
Április 27. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: Világgá ment bari és csacsi.
Támogatói jegy 500 Ft.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 16:30: Csillagszemû gyermek nép
tánc 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
Szerda 16:00-18:00: Társastánc tanfolyam.
18:00-19:30: Zumba
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