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A tartalomból:

Polgármesteri beszámoló 2.

Közlekedésbiztonsági 

cikksorozat 4.

Szülô bál, avagy 

“Retó-buli” 7.

XiPhias  9.

Sikeres karate Európa-

bajnokság 12.

A Képviselô-testület november 

hónapban három alkalommal ülése-

zett. 

November 6-án tervezett, november 

13-án és 20-án rendkívüli ülés lebonyo-

lítására került sor. A tervezett ülésen 

minden képviselô részt vett, a 13-án 

tartott rendkívüli ülésrôl Karácsony 

Ádám igazoltan hiányzott.

A testület döntéseit általában egyhan-

gúlag hozta, ahol nem, ott azt külön 

jelezzük.         

                     Folytatás a 6. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)

December 6-14. „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat. Részletek a plakátokon.

December 13. 9:00-15:00: Adventi kézmûves vásár a 

Termelôi Piac területén

December 27. 9:00 Dagober kupa a Sport-

csarnokban. Részletek a plakátokon.

December 27. 19:00: Szent János napi borszentelés. Helyszín: Faluház

Faluház programjai decemberben
Szépteremtô Kaláka: december 6. 17:00 karácsonyi képeslapok, 

ajándékkísérôk, december 13. 17:00 mézeskalács sütés. Az alkalmakat 

vezeti: Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész, 30/667 6627. 

Folytatás a 13. oldalon                                                    

Napok óta a rorátékra gondolok, amelyek néhány 

nap múlva kezdôdnek (illetve mire az Olvasó a 

kezében tartja az újságot, már jó pár meg is volt) és 

közben ez a kedves ádventi dal motoszkál a fülem-

ben:

Ébredj, ember, mély álmodból!
Megszabadulsz rabságodból.
Közelít már üdvösséged,
Eltörlik már minden vétked. (Hozsanna 9)
Tahitótfaluban nincs reggeli mise, de Albert-

falván minden másnap reggel miséztem. Van annak 

egy hangulata, hogy az ember misével kezdi a 

napot. Ádventben ezt most bárki megteheti, akinek 

nem kell túl korán elindulnia dolgozni vagy iskolá-

ba. Ehhez fel kell kelni korábban, legyôzni a lustasá-

got, a félelmet a hidegtôl, a sötétségtôl és elindulni. 

De amikor az ember meglátja az oltár és az ádventi 

koszorú gyertyáinak fényét, melegség költözik a szí-

vébe is. Megérti, hogy nemcsak a roráte hangulata 

miatt volt érdemes eljönni, sôt, a hangulat is onnan 

származik, hogy van lehetôség a rabságból való 

szabadulásra! Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy 

megtestesült a Szabadító. Jézus megszabadít ben-

nünket nemcsak a bûn rabságától, de a kényelem, 

anyagi biztonság, szokások rabságából is. Az ember 

a biztonságát önkéntelenül is az állandóságban látja, 

pedig az állandóság egy helyben topogás, a mi hiva-

tásunk pedig az, hogy elôre lépjünk.

Miért ne tudnék ádventben kicsit más lenni? 

Legyek szabad a belém rögzôdött meghatározottsá-

goktól! 

Ki gondolta volna kétezer évvel ezelôtt, hogy 

a Megváltó egy síró csecsemô képében érkezik 

a világba? Merjünk nyitni az új felé, fôleg, ha azt 

az Isten kínálja az életünkben! Miért ne tudnék 

erôfeszítést tenni a jó érdekében? Ne nyugodjunk 

bele abba, hogy az életünk megváltoztathatatlan!

Közhellyé silányult, mégsem akarom elkerülni: 

december nem a vásárlás hónapja. December alka-

lom arra, hogy kiforduljunk az állandóságnak tûnô 

megrekedtségbôl, megszabaduljunk rabságunkból. 

Nyissunk Isten és a többi ember felé, hogy 25-én 

ôszinte örömmel ünnepelhessük Krisztus születé-

sét!

Áldott ünnepeket kívánok minden tahi tótfalui 

lakosnak!                                                  Attila atya

Megszabadulsz rabságodból!

„ y p

December 13. 9:00-15:00: Adventi kézmûves vásár a 

Termelôi Piac területén

December 27. 9:00 Dagober kupa a Sport-
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ajándékkísérôk, december 13. 17:00 mézeskalács sütés. Az alkalmakat 

vezeti: Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész, 30/667 6627. 

Folytatás a 13. oldalon

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt

és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

Tahitótfalu decemberi programjai
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Tahitótfalu Község Önkormányzata 

mint erdôgazdálkodó kezeli  a 

Tahitótfalu 03/1 hrsz-ú földrészle-

ten lévô 161,43 hektár erdô mûvelési 

ágú védett területet. Az erdôterület 

közel 200 magántulajdonos és az 

Önkormányzat tulajdonában van. Az 

elmúlt 20 évben az erdôterületen nem 

volt erdôgazdálkodó, tehát kvázi gaz-

dátlan volt. Sajnos ez rányomta bélye-

gét az utak, a mûtárgyak (átereszek, 

vízfolyások) állapotára is. A hegyol-

dalról lefolyó jelentôs mennyiségû 

csapadékvíz elvezetése nem volt 

megoldva, mely igen nagy gondot 

okozott és okoz még sajnos most is. 

Az erdôben a turista utakat benôtte 

a növényzet, sok helyen éppen hogy 

járhatóak. A pihenôkben kihelye-

zett eszközök szintén elhasználódtak 

(Hétvályús forrás, Vöröskô kilátó), 

bár közösségi munkával az elhivatott 

természetbarátok az Önkormányzat 

segítségével néhány padot, asztalt fel-

újítottak. 

A z  Ö n k o r m á n y z a t  m i n t 

erdôgazdálkodó, a jó gazda gondos-

ságával igyekszik az évtizedek alatt 

elmaradt erdészeti munkát pótolni. 

A Mátyás király utca erdôbe becsat-

lakozó részén az átereszt újjáépíti. Az 

erdei utakat elsô ütemben mintegy 

3,5 km hosszban felújítja. Az erdé-

szeti- és a természetvédelmi ható-

ság által elkészített és elfogadott 10 

éves erdôterv alapján az önkormány-

zat 2014. évben közbeszerzési eljárás 

keretében kiválasztotta a következô 

két évre az erdôgazdálkodási mun-

kák elvégzésére alkalmas vállalko-

zót. A munkákat a Pilisi Parkerdô 

Zrt. Visegrádi Erdészete végzi el. Az 

erdészeti szakirányító Pintér Zoltán 

erdômérnök. Az ô feladata az önkor-

mányzat, illetve a tulajdonosok érdek-

képviselete az erdôgazdálkodást 

végzô vállalkozó irányában. Felügyeli 

és szakirányítja az erdôgazdálkodást, 

az önkormányzat pénzügyi csoport-

jával együttmûködve az értékesítés 

ellenôrzését, az utak, vízfolyások fel-

újítását, továbbá koordinálja a közjó-

léti eszközök (pihenôhelyek, erdei 

bútorzatok) beszerzésére vonatkozó 

pályázaton történô indulásunkat. 

Az útfelújítás a benôtt cser-

jék és esetenként fák eltávolításá-

val kezdôdik. 2014. évben három 

erdôrészletben kezdôdtek el a fakiter-

melési munkák. A fakitermelés célja 

két erdôrészletben úgynevezett növe-

dékfokozó gyérítés, amely során a 

megmaradó faegyedek jobb mennyi-

ségi és minôségi növekedését segí-

tik elô.  Egy erdôrészletben fokoza-

tos felújító vágás kezdôdött, amely-

nek segítségével az erdô megújulá-

sának feltételei javulnak. A megma-

radó fák koronája több fény kap, így 

a magtermés nagyobb biztonsággal 

következik be. A fák alól a nem kívá-

natos bozót eltávolításra kerül annak 

érdekében, hogy a talajszintre is kellô 

fény jusson. A fakitermelési munká-
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Megkezdôdött az erdôgazdálkodás
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kat 2014-ben mintegy 25 hektáron 

végzi az erdôgazdálkodó önkormány-

zat. 2015-ben hasonló nagyságrend-

ben tervezzük az erdôgazdálkodást.

Kérjük az erdôben kiránduló-

kat, hogy az erdôgazdálkodási mun-

kák helyszínén a balesetek elkerü-

lése érdekében fokozottan figyelje-

nek, lehetôség szerint kerüljék el eze-

ket a helyeket. A fakitermelési és szál-

lítási tevékenységet figyelmeztetô 

feliratokkal jelezzük. A készletezett 

faanyagra ne üljenek le, a gyermekek 

ne másszanak fel rájuk, mert az meg-

csúszhat és balesetet okozhat.

Önkormányzatunk az erdôtulaj-

donosok részére a haszonbérleti 

díjat 2014 szeptemberében kifizette, 

amely 170 fôt érintett. Ezt az összeget 

önkormányzatunk költségvetésébe 

beillesztettük, így akadálytalanul tör-

tént meg a mintegy 1.800.115 Ft kifi-

zetése, illetve átutalása. 

Ezúton szeretnék Tahitótfalu pol-

gárainak áldott, békés karácsonyt és 

sikerekben gazdag, boldog új évet 

kívánni!

Dr. Sajtos Sándor
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Anyakönyvi hírek

2014-ben eddig született 17 fiú, 23 leány, 

összesen 40 gyermek.

Megszülettem!
2014. november 09-én, nevem: Mile Bence Attila

2014. november 11-én, nevem: Szendrei Zita

2014. november 12-én, nevem: Seiber Bianka

2014. november 17-én, nevem: 

  Puskás Patrícia  Janka

2014. november 25-én, nevem: Thébesz  Dániel

2014. november 26-án, nevem: Márki  Emma

2014-ben házasságot kötött 51 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Debreczeni Lajosné, 89 éves, Szentendrei út  129.

Petô László Gézáné, 61 éves, Bajcsy-Zs- út 50.

Fazekas István, 81 éves, Kossuth L. u. 15.

Kosár Benjamin, 81 éves, Jázmin u. 5.

Pollák József, 59 éves , Petôfi S. u. 20.

Ronay Gyuláné, 96 éves, Alsószérûk 7.

Érdiné Tali Éva, 63 éves, Nyulas u. 5.

Timári Sándorné, 71 éves, Mátyás kir. u. 81

Baltringer János, 71 éves, Gombaszögi u. 4.

Nyugodjanak békében!

Béke út 14., telefon: 06-26-385 716

Hétfô 14–18 óráig

Kedd 8–12 óráig

Szerda 14–19 óráig 

Csütörtök 8–12 óráig

Péntek 14–18 óráig 

Könyvtár 

nyitvatartási 

rend

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 (0036/30-9601-

230)  egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi fogadóóra
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A szélvédô

A látni és látszani elvvel már foglal-

koztunk a Közlekedésbiztonsági tipp-

sorozatunkban, azonban a szélvédô 

ellenôrzésére és karbantartására is nagy 

hangsúlyt kell fektetni! 

A hideg éjszakákon a szabadban „alvó” 

gépkocsik szélvédôje az autón belüli és 

kívüli hômérsékletkülönbség miatt bepá-

rásodik, majd a fagypont körüli és az alat-

ti hômérsékleten a lecsapódott pára ráfagy 

a szélvédô külsô oldalára. Ezekben a hóna-

pokban számítanunk kell erre a jelenségre, 

így a reggeli készülôdési idônél a szélvédô 

letakarításával is számolnunk kell. 

A gépkocsi szélvédôjével kapcsolatosan 

az alábbi elôkészületek szükségesek:

- A jármû ablakmosó tartályát töltsük 

fel jó minôségû téli ablakmosó folyadék-

kal! Ennek elmaradása egyrészt a folyadék 

megfagyásával a tartály szétrepedéséhez, 

másrészt a kispriccelt folyadék szélvédôre 

történô ráfagyásához vezethet.

- Ellenôrizzük az ablaktörlô lapátokat! 

A téli hónapokban a megnövekedett csa-

padék miatt sokkal többet használjuk az 

ablaktörlôt, így elengedhetetlen annak 

hibátlan mûködése. Az ellenôrzés terjed-

jen ki a gumicsíkokra (azok állapotára, 

szennyezettségére, állagára), a mozgató 

motor mûködésére, valamint arra, hogy a 

lapát gumis része teljes hosszában feküd-

jön a szélvédô üvegén. 

- Minden elindulás elôtt mentesítsük 

a szélvédôt belülrôl a párától, kívülrôl a 

ráfagyott csapadéktól! Érdemes koráb-

ban kimenni a gépkocsihoz, hiszen ezek 

a mûveletek hosszabb idôt is igénybe 

vehetnek. A gépkocsi fûtését állítsuk a 

szélvédôre, ezzel egyszerûen és csíkmen-

tesen tudjuk párátlanítani a szélvédôt, 

valamint a kívülrôl ráfagyott csapadék is 

elkezd olvadni. A jég lekaparásánál figyel-

jünk arra, hogy ne sértsük meg az üveg 

felületét. Ha kavicsfelverôdést észlelünk 

az ablakon, azt még a tél beköszönte elôtt 

javíttassuk meg, akár a látótérben, akár 

azon kívül található.

Pest Megyei Balesetmegelôzési Bizottság

Közlekedésbiztonsági tippsorozat 

Harmadik éve veszünk részt a budapes-

ti Szent István Közgazdasági Szakközép-

iskola és Kollégium által szervezett angol 

tanulmányi versenyen, ami az idén elôször 

közgazdasági feladatokkal is kiegészült.

42 csapat vett részt a versenyen, ahon-

nan a 20 legjobb 3 fôs csapat került be a 

szóbeli fordulóba. Iskolánkból a Nutella 

csapat – Neumann Natália, Pósa Lili és 

Szalai Nikolett – a 7. helyen végzett 125 

ponttal, a Muffins csapat – Halász Csenge, 

Surján Renáta és Takács Henrietta – 115 

ponttal a 12. helyet szerezte meg.

Színvonalas, jó hangulatú megmérette-

tés keretében kellett a 60 résztvevônek 

angol nyelvi és közgazdasági feladatokat 

megoldani. Angolul mutatták be magu-

kat, iskolájukat, településüket és az általuk 

írt kulcsszavak köré rendezett történetet. 

Volt keresztrejtvény, reklámfilm, szétda-

rabolt szöveg, összekevert betûk, földraj-

zi feleletválasztós tesztek, nevek és képek 

párosítása, országok, kontinensek és pénz-

nemek felismerése.

A versenyt eredményhirdetés zárta. A 

könyvek, füzetek, magazinok, oklevelek 

mellé járt a taps és a mosoly is. A verse-

nyen készült fotók a rendezô iskola hon-

lapján megtekinthetôk.

Lintner Andrea

felkészítô tanár

Angol – gazdasági komplex verseny 

8. osztályosoknak
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40 százalékkal több adomány 
gyûlt össze, mint tavaly

Budapest, 2014. november 30. 

– Eredmé nyesen zárult a Magyar 

Élelmiszerbank Egyesület országszer-

te közel 140 városban, 257 helyszí-

nen zajló hétvégi tartósélelmiszer 

gyûjtése. A kétnapos akció során össze-

sen mintegy 195 tonna tartós élelmi-

szert gyûjtött 3500 önkéntes, ez a szám 

pedig 55 tonnával meghaladja a 2013-

as értéket. Az akció fontosságát hazai 

hírességek is felismerték, így Jakupcsek 

Gabriella, Nagy Ervin, Péterfy Bori, 

Somogyi Zoltán, Szalóki Ági és 

Szekeres Nóra is hozzájárult a CIB Bank 

fôtámogatásával megvalósult kezdemé-

nyezés sikeréhez. Az adományokból az 

Élelmiszerbank közel 30 000 csomagot 

állít össze, amelyeket karitatív szerveze-

tek közremûködésével még karácsony 

elôtt eljuttat a rászoruló családoknak.  

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület 

2014-es karácsonyi élelmiszer gyûjtése 

során november 28-án és 29-én a 257 

budapesti és vidéki élelmiszer áruház-

ban a vásárlók összesen 195 tonna tar-

tós élelmiszert ajánlottak fel a rászoru-

lók számára, amely 55 tonnával meg-

haladja a tavalyi értéket. A Tesco, az 

Auchan, a METRO és a Penny Market 

áruházakban a szervezet körülbelül 

3500 önkéntese, köztük az akció fô 

támogatójának, a CIB Banknak mint-

egy 400 munkatársa segítette az ado-

mányok összegyûjtését. Idén közel 30 

000 ezer csomagot állítanak össze az 

Élelmiszerbank munkatársai az élelmi-

szerüzletekben átadott adományokból. 

A jótékonysági gyûjtés jelentôségét 

hazai hírességek is felismerték: idén 

Jakupcsek Gabriella, Péterfy Bori, 

Somogyi Zoltán, Szalóki Ági és Szekeres 

Nóra mellett Nagy Ervin is csatlakozott 

a kezdeményezéshez. Hazai sztárjaink 

az olyan alapvetô élelmiszerek mel-

lett, mint a tészta, a rizs vagy a cukor, 

édességgel is kedveskedtek a rászoru-

ló családoknak. A lakosság adománya-

it – amelynek nagy része tészta, rizs, 

liszt, cukor és konzervféle, továbbá az 

ünnepek közeledtével szaloncukor és 

édesség – helyi karitatív szervezetek 

közremûködésével a gyûjtések helyé-

nek közelében élô családokhoz juttatja 

el az Élelmiszerbank.

„Nagyon örülünk, hogy az idei évben 

még többen támogatták a rászoruló-

kat adományaikkal és hozzájárultak 

ahhoz, hogy az akció ilyen szép ered-

ménnyel záruljon. Ezúton is szeret-

nénk megköszönni minden vásárlónak, 

aki segített adományával, illetve támo-

gatónknak, önkénteseinknek és part-

nereinknek, továbbá a médiának, akik 

lehetôvé tették a gyûjtés megszerve-

zését, népszerûsítését.” – értékelte a 

gyûjtés eredményeit Cseh Balázs, az 

Élelmiszerbank Egyesület elnöke.

További információ és a gyûjtés áru-

házlistája elérhetô az alábbi oldalon:

h t tp : / /www.e le lm i s ze rbank .

hu/hu/projektjeink/karacsonyi_

adomanygyujtes.html

A Magyar  É le lmiszerbank 
Egyesület

Az Élelmiszerbank 2005 óta, mûködé-

sének 9 éve alatt, folyamatosan növe-

li az évente megmentett élelmiszer-

feleslegek mennyiségét. Az Egyesület 

gyártóktól, kereskedelmi hálózatoktól 

gyûjti be a felajánlott élelmiszerfelesle-

get, melyek között vannak közeli lejá-

ratú termékek, csomagolási hibás ter-

mékek, de akár szezonálisan már nem 

eladható, kiváló minôségû élelmisze-

rek is. Az Élelmiszerbank közel 300 000 

nélkülözôt lát el 220 partnerszerveze-

tén keresztül. 2005-ös megalakulása 

óta 33 000 tonna élelmiszert osztott ki 

közel 13 milliárd forint értékben.

Bôvebb információ: 

Sczígel Andrea

külsô kapcsolatok igazgató

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

1172 Budapest, Lokátor u. 3.

mobil +36 30 619 9940

tel/fax +36 1 261 3991

sczigel.andrea@elelmiszerbank.hu

A tahitótfalui Tesco Áruházban 

1100 kg tartós élelmiszert sikerült 

összegyûjtenünk a lakosok jóvoltából. 

Ezúton köszönjük az adományokat, 

amit 60 helyi rászoruló családnak vitt 

házhoz az önkormányzat.

Szerkesztôség

195 Tonna tartós élelmiszert gyûjtött 

a magyar élelmiszerbank egyesület 

Makói bundázott hal

Hozzávalók 4 személyre: 8 szelet, 

lehetôleg szálkamentes hal, a tésztához 50 

dkg rétesliszt, 4 db tojás, 1 nagy fej vörös-

hagyma, ásványvíz, só, fehérbors, az öntet-

hez 1 nagy poharas 20 %-os tejföl, egy nagy 

narancs, só, fehérbors, porcukor.

A hagymát nagyon vékony karikára szele-

telem, a hozzávalókból sûrû palacsintatész-

tát (majdnem galuska sûrûségût) készítek, 

és ebbe belekeverem a hagymakarikákat. 

Hûtôben 1 – 2 órát pihentetem. A narancsot 

megmosom, a héját lereszelem, vigyázva, 

hogy a fehér része ne kerüljön bele. Majd 

a tejfölbe keverem, sóval, fehérborssal, ha 

szükséges porcukorral ízesítem. Tálalás 

elôtt a halszeleteket a tésztában alaposan 

megforgatom, forró olajban mindkét oldalát 

közepes lángon pirosra sütöm. A maradék 

tésztából evôkanálnyi adagokat szaggatva 

szintén pirosra sütöm. Ez a köret. A 2 – 2 

szelet hal mellé elosztom a megsütött tésztát 

és az öntettel tálalom.

Tudjuk, karácsonykor a háziasszonynak 

semmire sincs ideje, ezért választottunk 

egy gyorsan elkészíthetô, finom és laktató 

ünnepi fogást.

A hagyományokat szeretjük, megéljük, de 

ha szükséges szakítunk is vele. Egy halász-

lé, a hozzá való rántott hallal szinte minden 

asztalon megtalálható, de lássuk be, igen 

idôrabló feladat. Így reméljük, több idô jut 

az ajándékok elkészítésére és a családra is. 

Minden kedves sütni, fôzni szeretô olva-

sónknak áldott boldog karácsonyt, és ered-

ményekben, szeretetben gazdag újesztendôt 

kívánunk!

Alberti család

Ajándék a család karácsonyi asztalára
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Folytatás az 1. oldalról
A november 6-i ülésen az elsô napiren-

di pontban a Képviselô-testület tájékozta-

tást kapott az elmúlt idôszakban történt 

fontosabb eseményekrôl, valamint a lejárt 

határidejû határozatok végrehajtásáról. 

Ezt követôen a közterületek elnevezé-

sének, illetve az elnevezések megváltoz-

tatásának rendjérôl, valamint a házszámok 

kialakításáról szóló rendelet-tervezet társa-

dalmi vitára bocsátását tárgyalták. 

A 3. napirendi pontban a Bizottságok 

külsôs tagjainak személyérôl döntött a 

Képviselô-testület, melynek megfelelôen a 

Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság Rédai Erikával és Billing Péterrel, 

a Gazdasági Bizottság Fekete Lászlónéval és 

Rajos Istvánnéval, a Kulturális és Oktatási 

Bizottság Chambre Attila Lajosnéval, és 

Wegroszta Gyulával, a Közbeszerzési 

Bizottság Szabó Judittal egészült ki. 

A Tulajdoni ügyek napirendi pontban 

több döntést hozott a Képviselô-testület. 

Elsôként Pollack Mihály Általános Iskola 

Szülôi Munkaközössége és a Tahitótfalui 

Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 

kérelmére térítésmentesen biztosította a 

Népházat 2014. november 21-én 19 órától 

Szülôi bál megrendezéséhez. 

Következô döntésével támogatta az 

óvodások futball edzéseit is, így 2014. 

november 21 – 2015. május 31-ig a 

Sportcsarnokot az edzések alkalmával a 

gyermekek ingyenesen vehetik igénybe.

A Képviselô-testület lemondott elôvételi 

jogáról a 1762 hrsz-ú ingatlan vonatkozá-

sában az ingatlantulajdonos Surján Zsolt 

kérelmére, majd elfogadta a Tahitótfalui 

Szent  Is tván Plébániával  kötendô 

szerzôdés-tervezetet az iskolai könyvtár és 

ebédlô bérletére vonatkozóan. 

Ezt követôen felkérte Dr. Sajtos Sándor 

polgármestert az állami és önkormány-

zati szervek elektronikus információbiz-

tonságáról szóló 2013. évi L. törvényben 

elôírtak szerint bekért ajánlatokkal kap-

csolatos egyeztetések lefolytatására, és a 

szerzôdés-tervezet elôkészítésére.

Engedélyezte közterület-karbantartá-

si kisgépek beszerzését az Agro Nova 

Kft-tôl a megismert árajánlatok alapján 

13.334.774 Ft + Áfa értékben. 

Lemondott a 2013. évi árvízi védeke-

zésre és helyreállítás költségeire megítélt 

vis maior támogatásból az elszámolás után 

fennmaradó 1.296.360 Ft összegrôl. 

Döntöt t  a  Képv i se lô - tes tü le t  a 

Közmeghallgatás idôpontjairól és napi-

rendi pontjairól, valamint az „Advent 

Tahitótfalun” rendezvény keretében meg-

valósuló meleg étel készítés támogatásá-

ról, melynek lebonyolítására 50.000 Ft-ot 

biztosít. 

Ezt követôen Dr. Sajtos Sándor polgár-

mester zárt ülést rendelt el. A zárt ülésen 

a Képviselô-testület a következô határoza-

tokat hozta.  

Hozzájárult Ligetvári István kérésére a 

kérelmezô által megvásárolt Tahitótfalu 

2363 hrsz-ú ingatlanra kötött adás-véte-

li szerzôdésben megfogalmazott elide-

genítési tilalom törléséhez. Támogatta a 

konyha-étterem beruházás megvalósításá-

hoz szükséges, Rajos Magdolna tulajdoná-

ban lévô, Tahitótfalu 2521/2 hrsz-ú ingat-

lan megvásárlását 6.750.000 Ft értékben. 

A szavazáson Vaczó Zoltán képviselô nem 

vett részt. 

A Képviselô-testület következô, nov-

ember 13-án tartott rendkívüli ülésén a 

Szervezeti és Mûködési Szabályzat módo-

sítását tûzte napirendre. A módosítás 1. 

§-ban megfogalmazottak szerint, az alap-

rendelet „A Jegyzô” címû IX. fejezet 44. 

§-a, az alábbi (7) és (8) bekezdésekkel egé-

szül ki:

„(7) A jegyzôi és az aljegyzôi tiszt-

ség egyidejû betöltetlensége, illetve aka-

dályoztatásuk esetére – legfeljebb hat 

hónap idôtartamra – a jegyzôi feladatokat, 

jegyzô-helyettesként a Tahitótfalui Közös 

Önkormányzati Hivatal mindenkori jogi 

elôadója látja el.

(8) A jegyzôi tisztség betöltetlensége 

és jegyzô-helyettes hiányában, illetve tar-

tós – hat hónap idôtartamot meghaladó – 

akadályoztatásuk esetén a jegyzôi felada-

tokat helyettes jegyzô látja el. A helyet-

tes jegyzôt a Pest Megyei Kormányhivatal 

vezetôje nevezi ki.”

A módosított rendelet a honlapon meg-

található. 

November 20-án ismét rendkívüli ülés 

összehívására került sor. Elsô napiren-

di pontban a 2015. évi Bursa Hungarica 

Felsôoktatási Ösztöndíjrendszer kereté-

ben beérkezett pályázatokat bírálta el a 

Képviselô-testület. A beérkezett 13 db „A” 

típusú pályázat mindegyikét támogatás-

ra alkalmasnak ítélte, a támogatás mérté-

ke 4.000 Ft/fô/hó/ 2 tanulmányi félév ide-

jére. 

A második napirendi pontban a 

Dunakanyari Önkormányzati Társulás és 

a Szigeti Önkormányzati Társulás alapí-

tó okiratainak szükséges törvényi módo-

sításait fogadta el a Képviselô-testület. 

Ezt követôen mind a két Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsába Dr. Sajtos 

Sándor polgármestert delegálta (Dr. Sajtos 

Sándor nem szavazott), valamint Dr. 

Pálvölgyi Tamás képviselôt kérte fel, hogy 

a Társulások Felügyelô Bizottságaiban 

Tahitótfalu települést képviselje a dönté-

sek alkalmával (Dr. Pálvölgyi Tamás nem 

szavazott). 

A Tulajdoni ügyek napirend keretében 

az alábbi határozatok születtek. 

Meghosszabbította a Képviselô-testület 

a hó eltakarítási és csúszásmentesítési fel-

adatok ellátásával megbízott Cserker-Top 

Kft szerzôdését, a szerzôdésben a vállalási 

ár módosítására nem került sor. 

Támogatta a Képviselô-testület Harmath 

András közterület-használatra vonatko-

zó kérelmét a területnagyság növelésével, 

így a közterület-használati szerzôdésben 

31m2, illetve a nyári hónapokban 42m2 

területnagyság kerül rögzítésre.

Jóváhagyta a Képviselô-testület a jegyzôi 

iroda bútorzatának megrendelését bruttó 

380.000 Ft értékben. 

A november 6-i döntésnek megfelelôen 

elôkészítésre került az informatikabizton-

sági, valamint informatikabiztonsági rend-

szerkövetési szerzôdés-tervezet. A beérke-

zett ajánlatok alapján a Képviselô-testület 

a legkedvezôbb ajánlattevô Web Biztonság 

Informatika Kft-vel kötött szerzôdést. 

Elfogadta a Képviselô-testület a Duna-

kanyar Sportegyesülettel  kötendô 

szerzôdés-tervezetet, a Sportpálya és épü-

letei bérletére vonatkozóan. A bérleti 

szerzôdés rendeltetése: labdarugó után-

pótlás nevelési és diáksport tevékenység, 

valamint a tahitótfalui felnôtt labdarúgó 

csapat edzéseinek megtartása és verse-

nyeztetése. 

A Képviselô-testület Tahitótfalu Szabad-

ság útja, Bajcsy Zsilinszky u. sarok 

Faluudvar, étterem és kapcsolódó közös-

ségi terek belsô kialakítási feladatainak 

elvégzésével a SZÉ-ÉP Kereskedelmi, 

Szolgáltató Bt-t bízta meg (képviselôje 

Purákné Fogarasi Dianna). A megbízási díj 

980.000 Ft (ÁFA-mentes). 

Engedélyezte a Képviselô-testület a 

Jobbik Magyarországért Mozgalom kérésé-

re kettôs kereszt felállítását a Tahi Hídfô 

környezetében 2014. november 30-tól 

2015. január 06-ig. (Dr. Pálvölgyi Tamás és 

Schottner Jánosné tartózkodott.)

A Képviselô-testület Rácz András egyé-

ni vállalkozót bízta meg a szolgálati laká-

sok fûtéskorszerûsítésével, a vállalási ár 

összesen (munkadíj és anyagköltség) brut-

tó: 2.196.783 Ft.

Támogatta a Képviselô-testület a 

Sportcsarnok bojlercseréjét, így beszer-

zésre került 1 db Thermocell gyártmányú 

500 literes rétegzett tartály a takarékos 

energiafelhasználás jegyében a használati 

meleg víz elôállítására. 

Újlaki Anikó

jegyzô-helyettes

Önkormányzati hírek
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Óriási siker, nagy támogatottság, sok-

sok résztvevô, szuper zene, jó hangulat, 

az elejétôl a végéig emberekkel teli tánc-

tér jellemezte a 2014.11.21-én megrende-

zett bálunkat a Népházban. Nagyon sokan 

remek ötletnek tartották ezt a rendez-

vényt, és nem is csalódtak, az egész olyan 

volt, mint egy hangulatos baráti összejöve-

tel. Bízunk benne, hogy mindenkit sikerül 

meggyôzni arról, hogy egy jó cél érdeké-

ben (a tahitótfalui gyermekeket támogatjuk 

vele) érdemes ilyen programokat szervez-

ni. Ezt igazolja a sok-sok pozitív visszajelzés 

is. Csatlakozva polgármesterünk üzeneté-

hez, mi is bízunk benne, hogy a következô 

bált már akkora érdeklôdés fogja kísérni, 

hogy a Sportcsarnokot kell hozzá igény-

be vennünk, mert csak oda fog beférni 

a sok lelkes vendég! A mostani bálhoz az 

Önkormányzat díjmentesen biztosította 

számunkra  a termet, és ígéretet kaptunk a 

jövôbeli támogatásra is. A folytatás: tavasz-

szal egy jótékonysági vásárt és fôzést sze-

retnénk rendezni, hasonlóan a néhány éve 

megrendezésre került „Udvaravatóhoz”. 

A rendezvényrôl idôben tájékoztatást 

adunk itt, és a facebook csoportunkban is, 

melyhez bárki csatlakozhat. (Tahitótfalu 

Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány). 

Szeretnénk ezúton is köszönetet mon-

dani a segítôkész szülôknek, tanároknak, 

aktív önkénteseknek, az alapítvány mun-

káját segítô korábbi diákjainknak és a helyi 

vállalkozóknak.

Támogatóink:

Öregfûrész Kft. (Stihl bolt- Visegrádi út)

Urak Asztala Étterem (Pataksor)

Keszler Szabolcs (Húsáru-Hôsök tere)

Puppánné Rácz Julianna (West Butik-Béke 

út)

Szabó Anikó (Ez+Az vegyesbolt-Béke út)

Laki Cukrászda

Erdei Márta Életerô terapeuta, 

gyógymasszázs (Barackvirág Kozmetika- 

Tahi Hídfô)

Olgi ABC ( Toldi M. u.)

Gábor Tímea (Afrodité fodrászat- Kossuth 

L. u.)

Epermester Pincészet

Baumit Kft. - Csereklye József

Angelmayer Éva (100-as bolt)

Ági Virág (Szentendrei út)

Németh Mariann (Virágbolt)

Kelemen Kft (Szabadság út)

Cserker -Top Kft. 

Orosz Tibor, Tusor Anikó, Kundl Judit, 

Dancs Adrienn, Kosznovszki Csilla és 

Vörös György, Blázsik József és Dindák 

Katalin, Bartis Lóránd és Helga, Dr. Sajtos 

Sándor és családja.

Büfé: Tahi Nonstop ABC (Éjjel-Nappali 

Szentendrei út), Ifj. Ferenczi Attila 

(Italdiszkont), Heim Sütôde Bt., Barta Pékség, 

Rudolf Márton (Pékség-Hôsök tere).

Nyomtatás: Sós József és Sós Józsefné, 

PC System Bt. (Visegrádi út)

Szecsei Lászlónak külön köszönet az 

ingyenes zene szolgáltatásért, valamint a 

belépôk mellé felajánlott kuponokért, és  a 

BellEvey Orientális és Show Tánccsoport 

tagjainak az andalúz táncbemutatóért! 

Hálás köszönet illeti meg a Szülôi 

Munkaközösség vezetôit és Csereklyéné 

Szente Ildikót a bálon való segítségnyújtá-

sért, a süteményekért, a jegyek eladásában 

való aktív részvételért és persze nem utol-

sósorban mindenkit köszönet illet meg, 

aki jelenlétével és/vagy támogatói jegyek 

vásárlásával segítette az iskolába járó gyer-

mekeket. 

Az est bevételének pontos összege még 

nem végleges, mivel a jegyeket többen is 

árulták, ezek begyûjtése a cikk leadásának 

idôpontjában még zajlik, de az eddigi ada-

tok szerint: 250.500  Ft. A teljes bevételt a 

meghívókban is szereplô kültéri játék- és 

sporteszközök vásárlására, valamint tavasz-

szal Gyermek- és Ifjúsági Nap rendezésére 

fordítjuk, melyet a gyermekek ötletei alap-

ján állítunk össze. 

A teljes összeg felhasználásáról számlák-

kal igazolt pontos tájékoztatást adunk majd 

az újságban és a csoportban is.

Várjuk a további jelentkezôket is az 

Alapítvány munkájában való aktív részvé-

telhez és számítunk a helyi közösség továb-

bi támogatására is! 

Köszönettel:

Csizmadi Andrea, a Tahitótfalu 

Általános Iskola Gyermekeiért 

Alapítvány elnöke 

és Tóth Evelyn Annamária, 

a Tahitótfalui Pollack Mihály 

Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 

Iskola SZMK elnöke

Szülô Bál, avagy „retro-buli” beszámoló
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Október 
Október a reformációiért való hála-

adás idôszaka a protestáns egyházakban. 

Mi is igyekszünk minden esztendôben 

méltóképpen megemlékezni azért, hogy 

elôdeink áldozatos példájából, elszántsá-

gukból, hûségükbôl erôt merítsünk a jelen 

és a jövô Krisztusibb folytatásához. Így 

október 30-án, az emléknap elôestéjén – 

hagyományteremtô céllal – zenés ünnepi 

áhítatot szerveztünk. A 46. Zsoltár üzene-

te után elmélyülten hallgattuk a muzsikát. 

A Vox Insulae Sziget Hangja Egyesülettel 

közösen szervezett estén a Sziget Hangja 

kórus mellett énekelt gyülekezetünk 

énekkara, amely – Isten kegyelmébôl és a 

tagok hûsége által – lassan egy esztendôs 

már.  Szolgáltak még zeneiskolánk 

mûvésztanárai és diákjai, az est fénypont-

jaként pedig a fellépôkbôl és a két kórus-

ból felálló összkar a gyülekezet tagjait is 

bevonva énekelte Gárdonyi: Nagy hálát 

adjunk címû kórusmûvét hegedû és orgo-

nakísérettel. Ha Isten segít, jövôre is terve-

zünk reformációi hangversenyt – egyedü-

liként a Dunakanyar protestáns gyülekeze-

tei közt – amelyre érdemes lesz eljönni!

Másnapra a fiatal korosztályt és szüle-

iket vártuk egy „reformációi nyomozás-

ra”, melyet gyülekezetünk beosztott lel-

kipásztora, Árvavölgyiné Szatmári Ibolya 

talált ki és tervezett meg. Tizenegy állo-

mást kellett végigjárni a négy csoportnak, 

ahol a résztvevôk táblákról, utcanevekrôl, 

hirdetésekrôl fontos információkat nyer-

tek a reformáció magyar alakjaival kap-

csolatban. Mikor a fiatalok visszaértek, 

nagyon jól esett a tea és a harapnivaló, 

végül pedig egy ünnepi csoki tortát ehet-

tünk. Mintegy hatvanan fogadták el a meg-

hívást, nagyon jó volt együtt! Mindkét 

alkalomért hálás köszönet illesse a gyüle-

kezeti tagokat és hittanosaink szüleit, akik 

segítettek a szervezésben, lebonyolítás-

ban.

November
Gyülekezetünk volt lelkipásztora, Tildy 

Zoltán születésének november 18-án 

volt a 125. évfordulója. A november 16-i 

Istentiszteleten emlékeztünk meg gaz-

dag és példás életmûvérôl és emlékezetes 

személyiségérôl presbiteri jegyzônk, G. 

Szalai István szolgálatával. 

A hónap elején két alkalmat is tartot-

tunk a szeretteiket gyászoló, szomorko-

dó szívek számára: hagyomány szerint 

no vember 1-jén, halottak napja elôestéjén 

a temetôben szólt az Ige, másnap, vasár-

nap du. pedig a gyülekezeti terembe vár-

tuk a gyászolókat, név szerint is megkeres-

ve és invitálva azokat a családokat, ame-

lyek az elmúlt november 2-a után álltak 

szerettük ravatala mellett. Már ez is hagyo-

mány gyülekezetünkben, és Istennek hála 

egyre többen fogadják el a meghívást és 

vesznek részt ezen a bensôséges, kifeje-

zetten a gyász hitbeli hordozásának kérdé-

seire választ keresô, imádságos alkalmon.

E helyrôl is tisztelettel köszönjük mind-

azok gondosságát, akik vigyáznak temetônk 

rendjére, és szeretteik síremlékét és annak 

környékét méltó módon rendben tartják. 

Temetôgondnokaink a temetôgondozóval 

együtt mindent elkövetnek azért, hogy a 

temetônk rendezett és – amennyire lehet-

séges – szép lehessen. Örömünkre szolgál, 

hogy sokan megjegyezték az elmúlt hóna-

pokban: e törekvésünk látványos eredmé-

nyekkel jár. Köszönjük mindazok munká-

ját, akik tesznek ezért a rendért, a közös 

célért, hogy a temetônk egyre méltóbb 

lehessen elhunyt szeretteink emlékéhez! 

Advent
Isten különös kegyelme, hogy a kará-

csonyra, az Úr Jézus testet öltésének, vilá-

gunkba való beleszületésének emléknapjá-

ra négy héten át készülhetünk. Milyen kár, 

hogy ennek ellenére sok hívô embernek 

is az a tapasztalata, hogy noha eltervezi a 

rákészülést, mégse lesz az egészbôl semmi: 

legfeljebb szenteste tudatosul, hogy eljött 

az ünnep, már nem lehet tovább szalad-

ni, hisz minden zárva… Ki kellene hasz-

nálni az évnek ezt a csodálatos idôszakát: 

szakítsunk rá idôt! Az a nagyobb vállalás, 

feladat, ami az idei esztendô eltelt tizen-

egy hónapjába nem fért bele, már nem 

nagyon fog az idén teljesülni. Ha Isten 

éltet, jövôre folytathatjuk az elmaradta-

kat. Igyekezzünk most inkább a lemara-

dások behozása, a kapkodás helyett több 

idôt családi körben tölteni, minden nap 

idôt szorítani a Bibliaolvasásra, ha eddig 

nem tettük, és vegyünk részt a gyüleke-

zet alkalmain! A négy adventi vasárnap 

Igehirdetései az adventi készülés jegyében 

hangzanak. Szabad jegyzetelni, és a felme-

rült gondolatokat hét közben is elôvenni. 

Az ünnep közeledtével pedig egyre több 

alkalmat kínálunk, ahogyan az máskor is 

lenni szokott. 

Ha mindig elrohanunk Isten csodái 

elôtt, anélkül, hogy egy kicsit is megdöb-

bennénk, legalább végiggondolnánk, mi 

mindent tett és tesz az Úr e világban és 

e világért, akkor egyre nehezebb lesz fel-

néznünk Rá, és egyre elveszettebbnek fog-

juk magunkat érezni. És ez az érzés sajnos 

helyes lesz: Isten nélkül valóban elveszet-

tek vagyunk. Ô azonban nem ezt a sor-

sot szánja nekünk: használjuk ki, hogy 

van gyülekezet, hogy az Úr szava érthetô 

magyar nyelven szól hozzánk, hogy Isten 

maga hív és vár!

Megkezdtük hagyományos adomány-

gyûjtô akciónkat is, melynek keretében 

gyülekezetünk hittanosait és az idôseket 

Református gyülekezeti hírek
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fogjuk megajándékozni karácsonyi cso-

maggal. Az összegyûjtött pénzadományok-

ból a több száz csomagot konfirmandus 

fiataljaink készítik el. Pénzadománnyal a 

kárpátaljai reformátusokat, valamint az 

ôrbottyáni református gyermekotthon ill. 

a leányfalui református idôsotthon szolgá-

latát lehet támogatni. A felajánlásokat az 

ünnepekig várjuk és elôre is köszönjük!

Programok az ünnepen
Az idén is tartunk hittanosaink és szü-

leik számára bábelôadással egybekötött 

adventi délutánt, melynek pontos idejérôl 

az érintettek értesítést kapnak, és a gyü-

lekezeti hirdetôn, valamint a honlapon is 

tudatni fogjuk. 

A négy adventi vasárnap de. 10 órától 

várjuk fûtött templomunkba a készülni, 

adventet ünnepelni vágyó érdeklôdôket. 

Az úrvacsorára való lelki készülést 

(bûnbánati alkalmakat) december 22-én 

és 23-án este 5 órától tartjuk a fûtött gyüle-

kezeti teremben. 

Hagyományos 24-i, szentesti ünne-

pi Istentiszteletünk szintén 5 órától lesz 

a templomban hittanosaink szolgálatá-

val. Ünnep 1. és 2. napján 10 órától lesz 

Istentisztelet, a 2. napra legátust is várunk 

a Károli Egyetem Hittudományi Karáról.

Óévi Istentiszteletet 31-én du. 5 órakor, 

újévi Istentiszteletet január 1-jén de. 10 

órától fogunk tartani.

Aktuális programjainkról, alkalmaink-

ról gyülekezetünk folyamatosan frissülô 

honlapja is tájékoztatást nyújt: www.

tahitotfalu.reformatus.hu

Szeretettel kívánok Istentôl gazdagon 

áldott adventet, karácsonyi ünnepet és új 

esztendôt minden Kedves Olvasónak!

Árvavölgyi Béla lelkipásztor  

„Az élet – néha így érzed – csaknem 
elviselhetetlen. Sorsforduló és korfordu-
ló pillanatában élsz, mikor minden reng 
és változik, a hagyományok, az erkölcsi 
törvények, az ismert életformák. Mintha 
már nem is házakban laknál, hanem az 
élet ôserdejében, ahol állandóan zeng és 
dúl a vihar. S a változásban reménykedel. 
Bízol abban, hogy egyszer hamuvá ég a 
szívekben minden indulat, a pernye és a 
keserû füst, mely a szívekben terjeng, elosz-
lik. Megint napfény hull az emberi tájra. A 
tenger kék lesz és a fák gyümölcse illatos. A 
változás elhozza a békét.” Márai Sándor gon-

dolata sok diák, pedagógus, szülô szívébôl 

is szólhatott volna novemberben. Kisebb-

nagyobb megmérettetések sora várt ránk. 

Szokásos évi fogadóóránkon sokan keresték 

fel tanárainkat, tanítóinkat. Pedagógusaink 

több versenyre is felkészítették tanulóikat. 

Sikeresen vettünk részt budapesti Szent 

István Közgazdasági Szakközépiskola és 

Kollégium által szervezett angol tanulmányi 

versenyen, errôl külön cikkben tájékozód-

hatnak. Lintner Andrea tanárnô most is min-

dent megtett a gyerekek maximális felkészí-

téséért. Hulladék-mûvészet címmel hirdetett 

versenyt a Pest Megyei Kormányhivatal az 

Európai Hulladékcsökkentési Hét alkalmából. 

Iskolánk 11 felsô tagozatos csapata rengeteg 

tetszetôs és szokatlan tárgyat alkotott. Bár a 

200 fôs megyei mezônyben nem értünk el 

helyezést, dicséretet érdemelnek tanulóink 

kreativitásukért és szorgalmas munkájukért. 

A verseny iskolai koordinátora Kerekes Klára 

tanárnô volt. Novemberben értékeltük házi 

meseíró versenyünket, amelyen Schönberger 

Dominik és Ferencz Réka értek el I. helye-

zést. A verseny szervezôje Papp Judit tanárnô 

volt. Zeneiskolásaink muzsikálásukkal falukö-

zösségünk aktív tagjaként vettek részt a helyi 

nyugdíjas klub rendezvényén, Kökényné 

Krafcsik Ibolya munkaközösség-vezetô és 

Mákó Miklós zeneiskolai igazgatóhelyettes 

vezetésével.

XP = Az Újszövetség görög nyelvében 

a Χριστός fordításának rövidítése. Az óke-

resztény idôkben a görög hal (IXΘYΣ) szó 

kezdôbetûi a következô rövid hitvallást jelen-

tették: „ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ 

= „Jézus Krisztus, Isten fia, Megváltó”. A hal 

sokáig volt Jézus szimbóluma. Születésének 

ünnepére készülve illik errôl a jelképrôl 

megemlékeznünk. És persze manapság a 

szóösszetételrôl a digitális világ is eszünkbe 

juthat, így hirdettünk iskolánkban karácso-

nyi témájú digitális grafikai versenyt, amely-

nek eredményhirdetésére iskolai karácsonyi 

ünnepségünkön, december 18-án kerül sor.

Xiphias = kardhal. A címben szereplô 

nevet nem csupán, mint keresztény/keresz-

tyén jelképet választottam a közeledô ünnepi 

idôszak közeledte okán, hanem kezdôbetûje 

miatt. Az X ugyanis nemcsak betû, hanem 

szám is. Idén ez volt a 10. idegen szó, amit 

címnek választottam. Remélem, néhányan 

emlékezni fognak rá a faluban is – nagy örö-

mömre szolgál, hogy sok gyereknek az isko-

lában eszébe jut, és elôfordult a használatuk 

is. Fontos 10 szó következik: Sok szeretet-
tel várjuk Önöket és kedves családjukat 
adventi zeneiskolai hangversenyeinkre!

A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola nevé-
ben ezúton is kívánok békés ünnepeket 
és reményteljes újesztendôt Tahitótfalu 
lakóinak!

Kisné Balázs Enikô

iskolaigazgató

Karácsony! Mennyi szépet, titkot és csodát

Rejtett e szóba Isten! De hisz mikor

Ünnepre várunk, a szív kimondhatatlan

Vágya teljesül:  Isten közibénk települ.

Messze vidékrôl jönnek hozzánk

Gyermekek, unokák, rég látott rokonság,

Ha szolid vagy gazdag a terített asztal,

Az arcok, a szobák megtelnek mosollyal.

Meghitten beszélgetünk, váltig ölelgetünk,

Ajándékba adjuk egymásnak a szívünk,

Végre együtt! Isten és családok nagy találkozása,

A felgyûlt, sok szeretet gátszakadása.

Ó, Karácsony! Ó örök várása az örömnek,

Amikor a szívek Istennel s egymással betelnek!

Miért csak most patakzik ez az éltetô erô?

Évközben miért rejtôzik s alig jön elô?

Miért a sok hajtás, megállni nem tudás,

Közömbösség, önzés, háború, taposás?

Magánharcok és népek vélt felsôbbsége,

Hogy a másik embert pusztítni kell érte?

A szeretet évközben hol bujdokol?

Olyan, mint a számkivetett vándor – 

Betérne Ô hozzád, ide is oda is,

De a kôvé dermedt szívek be nem engedik.

Pedig ha kis idôd lenne csak,

Felidézni a simogató öröm-napokat,

S életgyakorlattá tenni a törôdést,

Az Istennel-járás s emberszeretet lényegét.

Ha isten lenne életed közepe,

Hajszolt szíved elcsendesedhetne,

Idôd és erôd lenne másra, magadra,

Áldás lehetnél s öröm-patakocska…

Bizony, nem jajgatnál a nehezek alatt

Inkább emelnéd ezt, ki melletted halad,

S fény ragyogná be a szenvedô világot,

Karácsony Istene, hozd el ezt a csoda-virágot!

Arany Júlia

2012. december 03.

XiPhias

Szeretet, hazavárunk
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RÉGISÉGET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent ami régi, 

értékes és szép hosszú évek óta gyûjtök. Legyen az 
régi bútor, festmény, lakberendezési tárgy, hímzett 

ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelánok, 
népviseleti ruhák, régi játékok, mezôgazdasági 

eszközök és sok minden más. Kész pénzzel fi zetek.

Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit 
szeretne eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta vagyok, 

elérhetôségem: 06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

Adventi vásár 

Tahitótfaluban

 
Míves portékákat helybéli 

mesterektôl, ízes falatokat

környékbéli gazdáktól! 

2014. december 13-án 

szombaton 9-15 óráig

helyszín: Tahi, Termelôi Piac 

területe, a Tahi hídfô parkolója 

mellett.

h

h
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Számító-
gép

szerviz
30/948-

3709
2015 

Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

MÉH-telep 

Tahitótfalun a TSZ területén vásárol 
mindenféle fém háztartási hulladékot 

(mosógépet, tûzhelyet, sörös 
és italos dobozokat is).

Nagy tétel esetén házhoz megyünk.
Nyitva tartás: H-P: 8,00-16,00 óráig
              Szombat: 8,00-12,00 óráig

Telefon: 06-20-449-9447
             06-20-553-3931
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Apróhirdetés

Korrekt nyugdíjas nô gyer-
mekfelügyeletet, takarítást, 
vasalást esetleg fôzést vál-
lalna. 
Ajánlatokat a 06-30-225-5317 
telefonszámra várom.

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 szál-
lítjuk.

1 1

S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q

Akácoszlop

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

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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Olaszország, pontosabban Varese 

volt a házigazdája november 01-én a 42. 

Wadokai Karate Európa Bajnokságnak.  Az 

év eleji kvalifikációs versenyeket követôen 

a Piramis Sportegyesület karatésai közül 

nyolcan kerültek a válogatott keretbe, 

köztük a Tahitótfaluban lakó Kollár Eszter 

és Kollár András. A nyár kemény felkészü-

léssel, az ôsz az edzések melletti verseny-

zéssel telt el. A 14 órás utazást követôen 

izgatottan foglalta el szállását a Magyar 

Válogatott. A pénteki nap regisztráció-

val, mérlegeléssel és különbözô hivatalos 

programokkal zajlott.

Szombat reggel a versenyen 19 ország 

közel ötszáz versenyzôje sorakozott fel. A 

verseny kata (formagyakorlat) és kumite 

(küzdelem) versenyszámokban zajlott.  A 

Piramis Sportegyesület versenyzôi végig 

remek formában versenyeztek és a nehéz 

nap végén nagyon szép eredményeket 

tudhattak magukénak:

- Herczeg Balázs felnôtt formagyakorlat-

ban Európa Bajnok , U21 küzdelemben 3. 

helyezés

- Bereczki Roland U21 formagyakorlat-

ban 2. helyezés

- Kollár Eszter U14 formagyakorlatban 

és küzdelemben egyaránt 3. helyezés 

- Bokori Kata U14 küzdelemben 3. 

helyezés 

- Kollár András kadet formagyakorlatban 

3. helyezés

- Juhász Tamás Máté junior formagya-

korlatban 3. helyezés

- Tremmel Márton junior formagyakor-

latban 5. helyezés

- Tóth Péter felnôtt formagyakorlatban a 

legjobb nyolc közé jutott.

A  versenyen tatamira lépett a Piramis 

Sportegyesület többszörös Európa Bajnok 

csapata is, Tóth Péter – Herczeg Balázs – 

Bereczki Roland. Az izgalmas selejtezôt, 

majd elôdöntôt követôen a házigazda 

olasz csapattal mérkôzött meg csapatunk. 

A bírók a hatalmas ováció közepette a 

magyar csapatot látták jobbnak, európa 

bajnokok lettünk! 

A nap végére is maradt izgulni való! 

Az országok közötti csapat küzdelemben 

helyet kapott junior kategóriában Juhász 

Tamás Máté, felnôtt kategóriában Herczeg 

Balázs.

Csapataink remekeltek, Mátéék csapata 

2. míg Balázsék csapata 3. helyezést ért el.  

A versenyt a szokásos sayonara party 

zárta, ahol kihirdetésre került az orszá-

gok közötti sorrend is. A szövetség elnöke 

Magyarország csapatát hirdette ki 1. helye-

zettnek.

Gratulálunk!

A Piramis Sportegyesület ezúton is várja 

szakosztályaiba a sportolni vágyókat és 

a jó társaságot kedvelôket 4 – 100 éves 

korig. (karate, aerobik, ovi torna, testépí-

tés)

info:  www.facebook.com/piramisse    

20-444-3160

Tóth Attila vezetô edzô

December 27-én Szent János napján este 

7 órakor a Faluházba várjuk a boros gazdá-

kat és a borkedvelôket az újbor megszen-

telésére. A szertartást Erdôs Attila plébá-

nos végzi. A jó bor mellé egy kis házi süte-

ményt, harapnivalót is magukkal hozhat-

nak. A jó hangulatról szigeti népzenészek 

gondoskodnak.

Béres Gabriella

Sikeres karate Európa 

Bajnokságot zártak a Piramis SE 

karatésai

János napi 

borszentelés

Kollár András

Kollár Eszter és Tóth Attila edzô
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2014. december 6. – december 14.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata valamint a civil 
szervezetek szeretettel meghívják Önt és kedves családját. Készüljünk együtt Jézus Krisztus születésének ünnepére!

December 6. szombat 
1600  Az „Advent Tahitótfalun” hét ünnepélyes megnyitója. Köszöntőt  
 mond Kubanek István és Erdős Attila plébános. „ Dunakanyar, ahol  
 élek” Kun P. Andrea amatőr fotós bemutatkozó kiállításának megnyitója 
 Helyszín: katolikus hittanterem (Dózsa György u. 17.)         
1645  Adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál. 
 Helyszín: katolikus templomkert 
1700  Herboly Bendegúz /orgona/ és Pető Bence /gitár/ koncertje 
 a katolikus templomban.
1800 Szentmise. Gyertyagyújtás a templomban

December 7. vasárnap
900 Szentmise. Helyszín: katolikus templom       
1000 Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház 
1000 Istentisztelet. Helyszín: református templom 
1115 Kiállítás megnyitó: „Felvidéki Szívvirágok”- Erdélyi Claudia 
 grafikái. Közreműködik Dévai Nagy Kamilla. 
 Köszöntőt mond Árvavölgyiné Szatmári Ibolya lelkipásztor. 
 Helyszín: református gyülekezeti terem (József Attila u. 2.)
1600 Bolyki Balázs és Fiai Adventi Gospel koncertje. Helyszín: Tahi parkoló. 

December 7-12.  
1600-2000 „Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?” Cipős doboz 
 adománygyűjtés és kézműves foglalkozás. Helyszín: Tahi parkoló

December 8. hétfő
1800 „Mézeskalács” koncert. A Pollack Mihály Általános Iskola és 
 Alapfokú Művészeti Iskola kicsinyeinek előadása. Helyszín: Népház

December 9. kedd
700 Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom
900 Bibliaóra. Helyszín: református gyülekezeti terem
1000 „Baba-mama kör”. Édesanyák és kisgyermekek bibliaórája.
 Helyszín: református gyülekezeti terem
1900 Dolgozók bibliaórája. Helyszín: református gyülekezeti terem

December 10. szerda
700 Rorate szentmise.  Szív Lelkiségi Központ. Helyszín: Tahi, Villasor 7-9.
1500-1800 Hagyományőrző horgolás. Helyszín: református gyülekezeti terem
1800 „Pusztába kiáltott szó? Jancsó Benedek breviárium” könyvbemutató  
 Raffay Ernő történésszel és Jancsó Andrással. 
 Helyszín: Faluház (Szabadság út 1/a)

December 11. csütörtök
1300 Idősek Napja. Helyszín: Sportcsarnok
1700 Csocsó és Wii Bajnokság. Helyszín: Tahi parkoló
1800 Bibliaóra. Helyszín: baptista imaház

December 12. péntek
700 Rorate szentmise. Helyszín: katolikus templom
1800  Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti   
 Iskola növendékeinek és tanárainak adventi hangversenye és iskolai   
 művészeti kiállítás megnyitója. Helyszín: Sportcsarnok

December 13. szombat
 Adventi kézmûves vásár 9-15 óráig Tahiban 
 a Termelôi Piac területén.
900-1300 „Kitty-Kotty”-Luca napi vidámságok a Pollack Iskola
  tanáraival a Népházban (kézműves és táncos délelőtt)
1100 „Karácsony Nagyinál!” Gödöllői Bábszínház előadása gyerekeknek.   
 Helyszín: Tahi parkoló.
1200-1600 Adventi vendéglátás és fúvószenekari koncert a Baptista 
 Gyülekezet szervezésében „Mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?”
 Adománygyűjtés és kézműves foglalkozás. Helyszín: Tahi parkoló
1700 „Teázz Sherlock Holmes-szal” ifjúsági angol játékest 
 a Baptista Gyülekezet szervezésében. Helyszín: Tahi parkoló                 
1800 Szentmise. Gyertyagyújtás. Helyszín: katolikus templom
1900 Ifjúsági alkalom középiskolásoknak. Helyszín: református 
 gyülekezeti terem

December 14. vasárnap
900  Szentmise. Helyszín: katolikus templom
1000 Istentisztelet. Helyszín: baptista imaház 
1000  Istentisztelet. Helyszín: református templom
1500 Záró rendezvény. Óvodások műsora, Vox Insulae Sziget Hangja kórus előadása. 
 Helyszín: református templom és kertje, gyülekezeti terem.                                  
1545 Karácsonyi süteménykészítő verseny és díjátadás, 
 vendéglátás. Helyszín: református gyülekezeti terem
1800 Adventi gálaműsor: Gergely Róbert előadóművész 
 Vágyakozás című műsorával köszönti Tahitótfalu lakóit.
 Helyszín: Népház, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

Hagyományos bejgli, mézeskalács és „családom kedvenc süteménye” sütőverseny. 
A pályamunkákat 2014. december 14-én 14 óráig várjuk a református 
templom gyülekezeti terembe névvel ellátva. Díjkiosztó 2014. december 

14-én 1545-kor a református gyülekezeti teremben. 
A kiállítás a katolikus templom hittantermében 2014. december 6-14-ig 
hétköznap 15-18, hétvégenként 9-12 és 15-18 óráig, a református gyüle-
kezeti teremben 2014. december 7-14-ig hétköznap 15-18, hétvégenként 

9-12 és 15-18 óráig tart nyitva. 

Szeretettel várunk mindenkit. Áldott, békés karácsonyt 
és boldog újévet kívánunk!

Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

Mi megfőzzük Ön helyett a karácsonyi menüt!
Urak Asztala vendéglôbôl rendelhetô:
Halászlé 1090 Ft-ért (0,5l) vegyes halból (+belsôséggel 200 Ft) 
és házias töltött káposzta 990 Ft-ért. Libamell vörösboros 
aszalt szilvamártással 2040 Ft-ért.
Várjuk megrendeléseiket dec. 22-ig (16:00-ig)
személyesen a Pataksor utca 1.szám alatt, vagy telefonon a 0626385456 
vagy a 06204814838 telefonszámon. Elvihetôk dec. 23-án 17:00-21:00-ig. 
Céges év végi zárásokat,rendezvényeket 30 fôig vállalunk.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

A településünkön élô 73 éves Latorczai László 

a júniusban megrendezett 9. Nemzetközi Duna 

Nap rádióamatôr versenyen RH3D Fone kategó-

riában elsô helyezést ért el. A verseny célja az 

volt, hogy minél több Duna-menti rádióamatôr 

állomással lépjenek kapcsolatba a versenyzôk. 

Latorczai László HA5AN hívójelû állomásának 

teljesítménye igen kimagasló, ugyanis a nemzet-

közi mezônyben elsô helyezést ért el. 2013-ban 

is jól szerepelt, mert 2., 2012-ben pedig 3. helyen 

végzett. Ezúton gratulálunk rádióamatôrünk 

kiváló eredményeihez.

Nemzetközi siker 

rádióamatôr 

versenyen

Folytatás az 1. oldalról
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Ve ze-

ti: Abonyi Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600 Ft. A foglal-

kozásokat Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich 

Edit, +3620/569 7507                                                         

Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus Ének-

kar próbája. Szeretettel várjuk az  énekelni vágyókat. 

Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.

Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógy-

torna. Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, +3620/ 560-4065

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör

Aerobic terem állandó programjai (tahi tótfalui 
sportpálya mellett sport öltözô)
hétfô, szerda 17:00-18:30: Kobudo kempo. Érd.: Sallai 

Sándor 30/914 6782

kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás kezdô szin-

ten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos István 0630/2742880

szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub

szombat 10:00: kung-fu oktatás gyerekeknek. Okta tó: 

Ormándlaki Eszter: 06-20/380-5824, eszter.ormand-

laki@mail.com

Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szer-

vezünk, az utazás bérelt busszal történik. Az aktuális 

elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb programról 

érdeklôdni lehet Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, 

tel.: +3630/337 5527.

Tahitótfalu decemberi programjai
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Várjuk a KollokFoto stúdióban. Cím: Tahitótfalu, Hősök tere.
Érdeklődés és bejelentkezés: 06-20/94-92-192
www.kollokfoto.hu |  facebook.com/KollokFoto

Ajándékozzon karácsonyi  
fotósorozatot szeretteinek!
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XII. Álom Hava/Karácsony hava 

1. Csák, ütô 

2. Aranka, aranyocska

3. Kemecse, csónakocska, kis 

hajó 

4. Zala, patak, folyóvíz 

5. Sejbán, mongol fejedelem

6. Torzon

7. Csáb, Csabánka

8. Nyalka

9. Bojta, gazdagocska

10. Rugacs, rugó

11. Gilvád

12. Virító

13. Kurszán, keselyû 

14. Szilárdka

15. Bábolna, vénasszony 

16. Szepes, szép

17. Tugurkán, türk fejedelem

18. Csekô, csenevész

19. Bodony, nép 

20. Csellôke

21. Kocsobur, átkarolni

22. Écska, öcsike

23. Kinga, a germán Kunigunda 

magyar becézôje

24. Újjászületô Napisten Ünnepe

25. Karácsony

26. Edua

27. Bölöjte

28. Szubotáj, mongol fejedelem

29. Üdvöske

30. Zoárd, szavárd nép

31. Szittya

Régi magyar névnapok 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, 06-30-9370-
863, 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 (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: 
iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-
ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • 
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás 
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS 
– Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-
221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, 
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI 
RENDELÉS – munkaszü ne ti 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.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív 
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; 
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del 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.: 385-741 • KÉMÉNY SEPRÔ – 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, Duna kor zó 
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 • MUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: ele-
ktronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, 
Vá ros háztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, tel.: 503-384 (any-
akönyv, 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), 
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-ig • ORVOSI ÜGYELET – 
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 
óráig, munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • 
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; 
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12, 
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és 
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. 
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – AHK 
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig, 
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 • 
TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
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. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VÍZMÛ 
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, Hibabejelentés: 
06/40881188, 1 mellék • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE 
– Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727 

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tahitótfalu 
Önkormányzata • Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A 
szerkesz tô  bizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, 
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500 
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden 
hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap 
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.


