280. SZÁM

2015. DECEMBER

Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu

A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló

2.

Ég a gyertya, ég...

6.

Karácsonyi rózsa

7.

Omnia mutandur

8.

Karatés sikerek
Luxemburgban

Gondolatok – ünnep elôtt
Ahogy közeledik a karácsony, az adventi hangulat hatalmába keríti az embert. Minden csendesedik, ráhangolódunk az ünnepre, de jó lesz
templomba menni, és együtt lenni a családdal!
De várjunk csak! Hosszú évek óta nem volt igazi
fehér karácsonyunk – egy korábban áhított,
fontos kellék bizonytalan, talán az idén is csak
esô lesz, vagy tavaszi napsütés… Békességre
se nagyon készülhetünk, forrong körülöttünk
a világ. Mielôtt elmennénk a korábban szintén elmaradhatatlannak érzett adventi vásárok
egyikébe, végiggondoljuk: nem akarhat-e valaki
éppen ott vért ontani? Bizony, mostanában ez is

végigfut mindannyiunk agyán, még ha egyelôre
– Istennek hála – könnyedén el is hessegethetjük ezt a gondolatot. Talán a család sem lesz már
együtt úgy, mint tíz-húsz évvel ezelôtt, hiszen a
nyugaton dolgozó fiataloknak a vendéglátásban,
kereskedelemben, iparban ez az egyik leghajrásabb idôszak: jönnek ôk, ha tudnak, de karácsonykor még közlekedni is nehéz… Talán majd
januárban. A csendes házban, hó nélkül, rokonok nélkül, béke nélkül mi marad a karácsonyból? Megjátszott mûmosoly? Elrebegett reménység, hogy majd jövôre jobban összejön?
Folytatás a 7. oldalon
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Wegroszta Gyula képzômûvész
kiállítása Leányfalun

14.

Önkormányzati hírek
Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselô-testülete az elmúlt idôszakban
2015. november 5-én és 26-án ülésezett.
A november 5-én tartott ülésen Csörgô
Mihály és Karácsony Ádám nem vett részt,
a Képviselô-testület döntéseit egyhangúlag
hozta, ahol nem ott jelezzük.
Elsô napirendi pontban a Testület a konyha mûködésérôl szóló beszámolót hallgatta
meg, majd a két ülés között történt fontosabb
Folytatás az 5. oldalon

Tahitótfalu decemberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
December 5-13. „Advent Tahitótfalun” rendezvénysorozat. Részletek a
plakátokon.
December 12. 9:00-15:00: Adventi kézmûves vásár a Termelôi Piac
területén
December 21. hétfô 18:00: Gyermekek Karácsonya a baptista imaházban. Cím: Tahitótfalu, Ifjúság u. 13.
December 27. 8:00-tól: Dagober Kupa.Helyszín: Sportcsarnok
Faluház programja
december 3. csütörtök 18:00: A Pálos Rend törté-

nete. Mátyás király pálosai. Elôadó: Újházi Simonné rendtörténész.
December 4. péntek 18:00-20:00: Szövô szakkör Dániel Réka, szövô népi
iparmûvész és szakoktató vezetésével. Részvételi díj anyagköltséggel együtt 800
Ft/fô/alkalom. Csak elôzetes jelentkezés alapján tudjuk fogadni a résztvevôket.
Jelentkezni a 30/337-55-27 számon lehet.
December 17. csütörtök 18:00-21:00: Filmpiknik a Faluházban. Szirtes
András filmtörténeti elôadása: Pasolini: A túró és Kertész Mihály: Casablanca
c. filmjének elemzése. Hozd magaddal a bögrédet és egy kis enni-innivalót!
Belépés ingyenes, az elôadó tiszteletdíjához hozzájárulást elfogadunk.
Érdeklôdni a 06203494099 számon Alajtner Annánál.
Folytatás a 20. oldalon

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

a projekt jelenlegi helyzetéhez kapcsolódóan a jelen lévôk kérdéseiket a kivitelezôkhöz,
a j övô b e l i ü z e m e lt e t ô, a DM RV Z r t
képviselôihez és a Dunakanyari Csatornázási
Társulás elnökéhez intézhették.
A kérdések zöme természetesen az utak
állapotáról szólt. A pályázat az eredeti útállapot helyreállítását teszi lehetôvé, így ahol
korábban nem volt aszfaltborítású út, ott a
helyreállításnál is csak zúzott köves borítás-

Idén is eleget tett az önkormányzat annak
a törvényi kötelezettségnek, amely elôírja
a lakosság évenként egyszeri alkalommal
történô közvetlen tájékoztatását. November
utolsó napján tartottuk meg az idei közmeghallgatást. Azok számára, akik nem tudtak a
fórumon személyesen részt venni, szeretném
röviden összefoglalni az ott elhangzottakat.
Örömmel mondhatom, hogy a település pénzügyi helyzete továbbra is stabil, a
mûködés fenntartása és a beruházások fedezete biztosított. A hivatalban február óta személyi változások is történtek. Új jegyzô foglalta el a hivatal vezetôi posztját Eôryné dr.
Mezei Orsolya személyében, továbbá az új
pénzügyi és számviteli szabályozások miatt
a gazdasági osztályra további három új munkatárs került. A humán erôforrások minôségi
fejlesztéséhez több kollégát is beiskoláztunk.
Az elmúlt év során önkormányzatunk fejlesztéseit uniós és hazai pályázati források
felhasználásával, valamint a költségvetési
keretbôl saját finanszírozásban valósítottuk
meg.
Kiemelném - mint a község számára a legnagyobb értékû és jelentôségû fejlesztést –
a Tildy Zoltán hídnál lévô árvízvédelmi gát
elkészültét, amely túl a közvetlen lakóövezet védelmén, az egész Szentendrei-szigetnek
nyújt közvetett védelmet a szárazföldi közlekedés feltételeinek biztosításával árvízi
idôszakban. A gát megépítése a Duna-parti
hídfô területrendezését is megoldotta, így a
jövô évben ezen a területen megépülô strand
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elektromos vezeték hálózatát is kiépítettük.
A Szentendrei agglomerációs települések
csatornahálózatának fejlesztésére kiírt és
megnyert uniós pályázatban településünk,
mint tagönkormányzat vesz részt, 352 millió
forint összértékben.
A pályázat december 31-én zárul, eredményeként pedig Tahi településrészen
közel 6 km hosszban épül gerincvezeték,
amelyre több mint 400 ingatlan csatlakozik jövôre.
A közmeghallgatást követôen ebben a
témában lakossági fórumot tartottunk, ahol

ra van lehetôség. A lakók kérték a csapadékvíz miatt felázott utak – elsôsorban a Mátyás
király, Nyulas, Ereszvények, Domb utca –
megfelelô helyreállítását. Hiányolták több
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Anyakönyvi hírek

helyen a kellô tömörítést, és jelezték a kivitelezési hibákat.
M i nt a projek t többi telepü lésén –
Leányfalun, Szentendrén, Szigetmonostoron,
Pócsmegyeren – így Tahitótfaluban is gondot
jelent az utcákban a csapadékvíz-elvezetés. A
munkálatok során megbontott szerkezû utakon ez a probléma felerôsödött.
Szóba került még a csatornabekötések
idôpontja is. A DMRV Zrt. munkatársa erre
tájékoztatásul elmondta, hogy a jogszabályban foglaltak szerint egy év áll rendelkezésére az ingatlantulajdonosoknak, hogy a házi
bekötéseket megterveztessék és kiviteleztessék, illetve rákössenek a rendszerre. Ebben a
témában továbbra is forduljanak bizalommal
Bana Erzsébethez, aki minden kedden 14:0018:00 óráig a Polgármesteri Hivatalban segíti az ezzel kapcsolatos ügyintézést az Önök
számára.
Az uniós pályázatokból megvalósuló projektek mellett ebben az évben az infrastruktúrafejlesztés és az állagmegóvás kapta a
fôszerepet, melyeket helyi forrásból és hazai
pályázatokon megnyert összegekbôl tudtunk
megvalósítani.
Tótfalu központjában az átadott új élelmiszer áruház üzemeltetôjével kötött szerzôdés
szerint a beruházó 4 millió forintos köztéri
fejlesztést hajtott végre, így új burkolatot kaptak a Hôsök terén a járdák, parkoló épült a
posta - gyógyszertár épülete mögött. Ez a burkolatcsere szorosan kapcsolódik a Hôsök tere
további részeinek és a Kossuth Lajos utcának
járdafelújításához, melyre idén ôsszel nyertünk 12 millió forintos pályázatot.
További hazai pályázati forrásból a jövô
nyár végén az Almásy utcai óvodában két új
csoportszobát alakítunk ki a jelenlegi elavult
konyha helyén. Idén ôsszel megkezdôdött

a Bajcsy-Zsilinszky utcában az új 600 adagos, 200 férôhelyes konyha-étkezô építése,
amely a közétkeztetési nehézségek megoldásán túl lehetôséget ad majd idôskorúak szociális étkeztetésének megoldására, de az épület elhelyezkedése és kialakítása rendezvényteremként is megállja majd a helyét.
A régebben malomépületként funkcionáló, most az iskola tornatermeként is mûködô
sportcsarnok teljes homlokzati felújítását
a költségvetés terhére 5,6 millió forintból
valósítottuk meg. Szintén saját erôbôl
(4 millió forintért) a hegyoldali Boros Izabella
utca közvilágításának elsô üteme is kiépült a
Hermann Ottó utcáig.
Ahogy eddig is, a jövôben is igyekszünk
minden pályázati forrást kihasználni, hiszen
e nélkül a település akut problémái nem
finanszírozhatók. Erre példaként említeném
a hegyoldalban lévô Házas-pataknál található lakóingatlanokat veszélyeztetô partfalomlás helyreállítását. A nyáron beadott vis maior
pályázatunkra november végén nyertünk 40
millió forint vissza nem térítendô támogatást.
Ebbôl az összegbôl meg tudjuk oldani az ott
élôk problémáját.
Végezetül szeretném megköszönni az
egész éves támogatásukat, amellyel a hivatal
és a képviselô testület munkáját segítették.
Bízunk benne, hogy a megvalósult fejlesztések hatékonyan szolgálják az itt élôk életkörülményeinek javulását.
Szeretnénk a jövôben is folytatni a megkezdett munkát, Önökkel, Önökért!
Békés, áldott Karácsonyi Ünnepet, és sikeres Boldog Új Esztendôt kívánok településünk minden lakójának!

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Házasságot kötöttek:
Buchholz Zoltán és Vass Nóra 2015. 11. 14-én.
2015. 11. hónapban született gyermekek:
Török Samu, 2015.10.26.
Pilz Balázs, 2015.10.28.
Schweighardt, Zsófia Éva 2015.10.29.
Balla Benett, 2015.11.10.
Vass Mátyás, 2015.11.15.
Szarka Sándor, 2015.11.16.
Incze Csaba, 2015.11.19.
Elhunytak:
Gál Tibor Mátyásné, 63 éves, Móricz Zs. út 6.
Kovács Tibor, 50 éves, Kis köz. 4.
Gajdos János, 70 éves, Arany J. u. 19.
Karl Lászlóné, 67 éves, Farkasverem 1.
Delamaisztra Gyôzô József, 79 éves, Csipke u. 10.
Kovács Béláné, 86 éves, Bartók Béla u. 9.

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
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
14–18 óráig
Kedd
8–12 óráig
Szerda
14–19 óráig
Csütörtök
8–12 óráig
Péntek
14–18 óráig
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út
14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Három aranyérmet szerzett
a Tahitótfaluban élô Langhoffer Klára
az evezôs masters világbajnokságon
osztály páros versenyét. Ezenkívül elsôk
lettek a váci Noé Gáborral és Nógrádi
Tivadarral nôi-férfi vegyesben, illetve
szintén az élen végeztek egy nemzetközi csapatban. Negyedik versenyszámukban, váltott evezésben ezüstérmesek
lett. Langhoffer Klára elmondta, „Az elsô
helyek azért különösen értékesek, mert

Azt mondják, hogy az élsportoló egész
életét a versenyzés és a gyôzni akarás
hatja át. Különösen igaz ez azokra, akiknek bár aktív éveik véget érnek, a versenyzést masters kategóriában folytatják.
Langhoffer Klára, a Tahitótfaluban élô
egykori olimpikon evezôs is ebbe a táborba tartozik.
Munkája mellett edzéseket tart Duna
bogdányban és visszajár egykori társával,
Kosztolányi Kamillával evezni. A páros
évek óta részt vesz a legrangosabb korosztályos regatta világversenyen, amelyet

idén Belgiumban rendeztek meg. A megmérettetésen 32 ország több mint kétezer
versenyzôje állt rajthoz. Magyarországot
35 fô képviselte. Ahhoz, hogy valaki
masters versenyeken induljon, a profi karrierje után 5 évnek kell eltelnie. A minimum korhatár 27 év, a legidôsebb induló kora pedig a 90 évet is meghaladta. A
4 napos világbajnokságon reggel 8 órától
este 6-ig 10 percenként indultak a versenyek. Klára és Kamilla 4 számban állt rajthoz, ebbôl 3-szor álltak a dobogó legmagasabb fokára. Zsinórban 3. alkalommal
nyerték meg az 55 és 60 év közötti kor-

Kovács Judit szereplése a korcsoportos
sakk világbajnokságon
Porto Carras, Görögország 2015. október
25. – november 5.
Kovács Judit, a 13 éves tahitótfalui sakkozó nyáron, az országos sakkbajnokságon idén
is kivívta a nemzetközi szereplés jogát.
Az erôs mezônyben, ahol már fél pontok is
akár tíz helyezést értek, a 38. helyet szerezte
meg. A 11 fordulós verseny során a 9. fordulóig
még érmes esélyei is voltak.
Idézem a magyar csapatvezetô tudósítását a
helyszínrôl:
„Kovács Juditnak is vannak még érmes esélyei, de már az ellenfeleknek is kell hibázni
ahhoz, hogy az elsô háromban végezzen, ô
pedig már nem hibázhat. Judit egymás után
már 6 nôi FIDE mesterrel játszott, és nagyon
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jól küzdve szinte esélyt sem ad a gyôzelemre
vetélytársainak.”
Sajnos a végére elfáradt, így nem sikerült a
„meglepetés eredmény” .
Ezúton köszönjük az önkormányzat segítségét.
Judit a Nemzeti Tehetség Program pályázatának és az Emberi Erôforrás Támogatáskezelônek
támogatásával tudott részt venni ezen a versenyen.
Judit a múlt héten megnyerte a Pest megyei
diákolimpiát, így bejutott az országos döntôbe.
Kovács László Zoltán

alig pár századdal vertük meg a második
helyezetteket. Mindig elhatározom, na,
ennek itt a vége, mert annyira fájdalmas
a megérkezés a célba. Elég, abbahagyom!
Aztán megint ott vagyok újra és újra. Azt
hiszem, ezt csak az tudja megérteni és
érezni, aki volt már ilyen helyzetben, verseny után.”
forrás:
Danubia Televízió
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
eseményekrôl, valamint a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról kapott tájékoztatást.
Ezt követôen a második és harmadik napirendi pontban a Pénzügyi Osztály és a
Gazdasági Bizottság határozati javaslatát a 2015. évi elôirányzatok szeptember 30-i
teljesítésérôl, majd a III. negyedéves adatok alapján elkészített költségvetési rendelet
módosítását is egyhangúlag fogadta el.
A Bizottságok tájékoztatója napirend során elsôként Kubanek István bizottsági
elnök számolt be a november 4-én tartott Kulturális Bizottság ülésérôl, ahol az „Advent
Tahitótfalun” elnevezésû rendezvény programjait, valamint a Települési Értéktár tartalmát állította össze, melyet a Képviselô-testület határozatban fogadott el, lehetôséget
biztosítva annak folyamatos bôvülésére. Szintén támogatta a Testület a Pest Megyei
Közgyûlés felhívásában megjelent, megyei értékek gasztronómiai értéktárába a
tahitótfalui Epermester Pincészet, valamint a Boldog Pisztráng Kft élelmiszeripari termékeinek felvételét, majd a Bizottság javaslatára 100.000 Ft támogatást biztosított a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány számára az iskoláskorú gyermekek kung-fu edzéseinek lebonyolítására.
A Szociális Bizottság beszámolóját követôen a Képviselô-testület a Tulajdoni ügyek
napirendi pontot tárgyalta, melynek során több határozat született.
Elsôként támogatta a Képviselô-testület a Cházár András Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény kérelmét, így az iskola részére a 2016. május 5-re tervezett
program lebonyolításához az Ifjúsági tábor területét, valamint a vizesblokkokat ingyenesen biztosítja.
Szintén támogatta a testület a 2510 hrsz-ú ingatlanon a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévô távközlési légkábel kiváltását a konyha-étterem beruházással kapcsolatosan.
Ezt követôen a 03/1 hrsz-ú erdôterületbôl vásárolt meg két tulajdonrészt a Képviselôtestület 65,- Ft/m2 áron, majd a 097 hrsz-ú út elnevezésérôl döntött, mely ezentúl a
Gomba utca nevet viseli a környezô ingatlantulajdonosok kérésével megegyezôen.
Támogatta a Képviselô-testület a 3047 hrsz-ú ingatlan elôtti közterület megvilágítását oly módon, hogy a lámpatest költsége az ingatlan tulajdonosát, a felszerelés és az
egyéb költségek az önkormányzatot terhelik.
Ezt követôen meghosszabbította a Képviselô-testület, a Cserker Top Kft.
hóeltakarításra és csúszásmentesítésre vonatkozó szerzôdését 2015 novemberétôl,
2016 márciusáig, majd jóváhagyta a Családsegítô és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodásának meghosszabbítását és módosítását.
Ezt követôen Dr. Sajtos Sándor polgármester zárt ülést rendelt el, a zárt ülésen a
Képviselô-testület az alábbi határozatokat hozta.
A Szociális Bizottság javaslatára a Képviselô-testület a rota vírus elleni oltóprogram
keretében 2015. évben az elsô két oltás költségeit magára vállalja, valamint az idén született gyermekek számára 10.000 Ft/fô karácsonyi támogatást nyújt.
Az Idôsek napja rendezvény lebonyolítására ülôpárnák és asztalterítôk megvásárlását, valamint további 300.000 Ft felhasználását hagyta jóvá, továbbá minden 2015. december 31-ig 70. életévét betöltô tahitótfalui állandó lakos számára 6.000 Ft/fô támogatás biztosít.
Következô határozatának értelmében a Képviselô-testület támogatást nyújtott egy
kisgyermek óvodai elhelyezéséhez, valamint elutasított egy, az önkormányzati lakás
bérletére vonatkozó kérelmet (Gaál Sándorné tartózkodott). Tekintettel arra, hogy a
településen nincs szükséglakás, a Képviselô-testület indokoltnak tartja, hogy legyen
egy, a fenntartásában lévô ingatlan, amit váratlan esemény során (pl. lakástûz), a rászorultak számára biztosítani tud.
A november 26-án tartott ülésen a képviselôk teljes létszámban részt vettek, a döntések egyhangúlag születtek.
A Képviselô-testület elsô napirendi pontban Dr. Magyar Gábor háziorvos beszámolóját hallgatta meg, melyet határozatban fogadott el.
A második napirendi pontban a Képviselô-testület új adó és díjrendeletet fogadott
el. Az ebben megfogalmazottak szerint 2016. évtôl az építményadó mértéke 100 m2
alatti lakás és garázs esetén 170,- Ft/m2/év összegre emelkedik. A 2016. évi adókedvezményekre irányuló kérelmek benyújtási határideje 2016. január 15. Nem támogatta a
Képviselô-testület a telekadó bevezetését a településen, viszont törvényi szintû új szabályozás keretében a vállalkozásban mûködô alapellátást végzô háziorvosok részére
mentességet állapított meg a helyi iparûzési adó tekintetében.

Ö n k o r má n yza t

A harmadik napirendben a Képviselô-testület a Bursa Hungarica Felsôoktatási
Ösztöndíjpályázat keretében 17 fôt részesített havi 4.000 Ft támogatásban a 2015/2016os tanév II. félévében és az év további részében, amennyiben tanulmányait tovább folytatja. Vaczó Zoltán képviselô nem támogatta a döntést.
A következô napirendek során a Képviselô-testület elfogadta a Tahitótfalui Óvodák
Alapító Okiratának módosítását, valamint döntött a közmeghallgatás idôpontjáról,
amely ennek megfelelôen 2015. november 30-án, 18 órakor került lebonyolításra.
A Tulajdoni ügyek napirend tárgyalásakor több határozat is született.
Elsôként elfogadta a Képviselô-testület az Önkormányzat ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálatának eredményét, valamint támogatta Pest megye önálló NUTS 2-es,
(Nomenclature of Territorial Units for Statistics, azaz Statisztikai Célú Területi Egységek
Nómenklatúrája) régióvá válását.
Engedélyezte a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérésének megfelelôen a Tahi
Hídfô környezetében 2015. november 30 - 2016. január 6-ig kettôs kereszt felállítását
(Dr. Pálvölgyi Tamás tartózkodott, Schottner Jánosné és Vaczó Zoltán nem támogatta
a kérelmet), valamint hozzájárult a 2167 hrsz.-ú ingatlan elôtti közterület megvilágításához, amennyiben az ingatlan tulajdonosa vállalja a lámpatest költségének megfizetését.
A továbbiakban meghosszabbította 2016. évre Harmath András közterület-használati szerzôdését, az önkormányzat tulajdonában lévô 761 hrsz.-ú ingatlanon a zöldséggyümölcs üzlet mûködtetéséhez.
Támogatta a Képviselô-testület, Heim Anna faültetésre vonatkozó kérelmét, valamint az ingatlana elôtti közterületrész burkolását, majd megbízta Mile Mihály egyéni
vállalkozót a Hôsök tere és a Kossuth Lajos utca 26. szám közötti felújítandó járdaszakasz kivitelezési munkálataival a bruttó 2.831.781 Ft vállalási ár ismeretében.
Ezt követôen felkérte a Képviselô-testület a Kulturális Bizottságot, hogy a település
arculati kézikönyvének elkészítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás tartalmát vizsgálja meg, és januárban tegyen javaslatot a Képviselô-testület részére.
Következô döntésével Dr. Sajtos Sándor polgármestert 1 havi bruttó bérének
megfelelô jutalomban részesítette, majd zárt ülésen elutasította Bolláné Pintér Katalin
közterület-használati díj csökkentésére irányuló kérelmét.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô
Tahitótfalu, 2015. december 3.

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE
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Kisoroszi Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJULNAK KISOROSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPÜLETEI
2015. október 14-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energetikai Operatív
Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságán Varró Ákos István főosztályvezető és NádasdiCsontos Elek polgármester aláírták Kisoroszi Község Önkormányzata sikeres épületenergia
pályázatának Támogatási Szerződését.
Megkezdődhet az Önkormányzat tulajdonában levő iskola, óvoda, orvosi rendelő, valamint a karbantartó műhely-pihenő épület korszerűsítése.
A Kisoroszi iskolaépület a település központjában található, mely helyi védelem alatt áll. Az energetikai
korszerűsítés során az Önkormányzat különös gondot fordít a homlokzati megjelenésekre, a nyílászárók
esetében fa nyílászárók alkalmazásával. Az épület újonnan készülő homlokzati hőszigetelésének színezése
belesimul a védett környezetbe.
A Kisoroszi óvoda épületét az Önkormányzat folyamatosan karbantartotta. A közelmúltban cserélt korszerű
nyílászárók a jelen projekt keretében megmaradnak. Az épület energiamegtakarítás fejlesztését a homlokzat
és a tetőtér megfelelő szigetelése fogja biztosítani. A részben beépített tetőtér 70% szigeteletlen gyorsan
visszahűlő szerkezet, ezért a mostani beruházás a megtakarított energia árából 100%-ban megvalósítható
az előzetes hőtechnikai számítások alapján.
Az orvosi rendelő helyet ad mind a felnőtt, mind pedig a gyermekrendelésnek. Egyszintes, magas tetős épület,
melynek mindkét bejárati ajtaja a közelmúltban kicserélésre került, modern, fokozott légzárású műanyag ajtóra.
Jelen beruházás keretében a többi nyílászáró cseréjére kerül sor. A homlokzat és a padlás födém szigetelésével együtt az épület energiafelhasználása biztosítani fogja a legszigorúbb elvárásoknak történő megfelelést.
A pihenő, karbantartó épület ablakait az Önkormányzat már kicseréltette korszerű nyílászárókra. Az egész épületre vonatkozó épületenergia megtakarítást a homlokzat és a padlásfödém megfelelő szigetelése fogja biztosítani.
Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-2015-5.7.0) keretén belül a „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat keretében kezdődhet meg az önkormányzati tulajdonú középületek energetikai fejlesztése. A projekt bruttó összköltsége: 79.655.121 Ft. A
projekt európai uniós és állami támogatással valósul meg, 100%-ban vissza nem térítendő támogatás
formájában.
A kivitelezésre szóló pályázatot a Tér Kivitelező Kft. nyerte el.
A munka 2015. októberében megkezdődött és a tervek szerint 2015. december 15-én fejeződik be.
Nádasdi-Csontos Elek
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Ég a gyertya, ég….

A Tahitótfalui Rendôrörs rovata
Közelednek az ünnepek. Advent idején
megkezdôdik a készülôdés a karácsonyra.
A karácsonyi forgatag, a csomagokkal
megpakolt gépjármûvek azonban kedvezô
alkalmat kínálnak a bûncselekmények
elkövetôinek is.
A karácsony elôtti hetekben az ünnepi bevásárlásoknak és a hideg idôjárásnak
köszönhetôen többen ülnek autóba, mint
az év más idôszakában. Az ôrizetlenül
hagyott parkoló autók célpontjai lehetnek a
bûnözôknek.
A gépkocsi feltörések megelôzése érdekében
érdemes figyelmet fordítani arra, hogy:
- jármûvét lehetôleg zárt, ôrzött parkolóban
hagyja!

re tudja csak elpakolni, ne hagyja azt
ôrizetlenül!
- használja a csomagmegôrzôket, a vásárolt
árut csak a vásárlás befejezését követôen
helyezze el a kocsiban!
A karácsonyi bevásárlások idôszakában a leggyakoribb bûnelkövetési mód a zseblopás.
Ennek jellemzô helyszínei a zsúfolt helyek,
bevásárlóközpontok, vásárcsarnokok, bevásárló utcák, aluljárók, tömegközlekedési
eszközök, pályaudvarok környéke, ahol egy
idôben sok ember fordul meg.
A zseblopások nagy részét a táskákból, háti-

zsákból, zsebekbôl történô lopások teszik ki.
Az elkövetés a pénztárca, illetve az abban
lévô értékek, igazolványok, bankkártyák felé
irányul.

- a gépjármûtôl való távozás elôtt gyôzôdjön
meg, hogy az ajtókat, ablakokat bezárta és a
riasztót bekapcsolta, a mechanikus biztonsági eszközöket felhelyezte, még akkor is, ha
csak rövid idôre száll ki a kocsiból!
- ne hagyjon értéket a kocsiban, az autó nem
biztonságos tárolóeszköz!
- semmilyen értéktárgyat, okmányt, üres táskát se hagyjon a kocsiban látható helyen,
mert az autó feltörése jelentôs anyagi kárt
okozhat Önnek!
- ha a vásárolt árut autójában látható hely-

A zseblopások megelôzése érdekében érdemes figyelmet fordítani arra, hogy:
- fokozottan figyeljen értékeire, ha forgalmas
helyen, tömegben közlekedik!
- értéktárgyait, pénztárcáját, iratait ne tegye
táskája, kosara tetejére, annak külsô zsebébe! Azokat mindig belsô zsebben vagy zárható helyen tartsa magánál!
- vásárláskor soha ne tegye le táskáját, pénztárcáját a pultra, ne hagyja a bevásárló kocsiban vagy a kosarában ôrizetlenül!
- ha teheti, ne tartson magánál sok készpénzt,
ahol lehet, inkább bankkártyával fizessen!
- a bankkártyát és annak PIN kódját ne tartsa egy helyen, pénzfelvétel esetén idegen
személy ne lássa a beütött kódot, illetve azt,

hogy mennyi pénzt vett fel és a bizonylatot se
hagyja a helyszínen!
- a bankautomata használata elôtt ellenôrizze
a kártyabefogadó, illetve a pénzkiadó nyílás
sértetlenségét!
- mobiltelefonját ne látható helyen tartsa!
- tömegközlekedési eszközökön, különösen a
fel-és leszállások alkalmával, figyeljenek környezetükre, kézi-, illetve válltáskájukat szorítsák testükhöz!
Elôzzük meg a lakásbetöréseket!
A családi bevásárló körutak alatt ôrizetlenül
maradnak az otthonok. A betörés megelôzése
érdekében ajánljuk, hogy
- kérje meg szomszédját, hogy figyeljen otthonára!
- legalább egy helyiségben hagyja felkapcsolva a villanyt, mert ez is azt a látszatot kelti,
hogy nem üres a lakás!

- ha rendelkezik riasztóval azt még rövid
idôre is k apcsolja be és el lenôr i zze
mûködôképességét!
Bûncselekmény esetén tegyen bejelentést
a legközelebbi rendôrkapitányságon vagy
az ingyenesen hívható 107-es, illetve 112-es
segélyhívó számokon!
Elôzzük meg együtt a bûncselekményeket!
Ne adjunk esélyt a tolvajoknak!
BOLDOG, BIZTONSÁGOS KARÁCSONYT
KÍVÁNUNK!
Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
Bûnmegelôzési Osztály

Legyél a járôrtársam!

Kedves Diákok! A napi munkánk elvégzése mellett fontos az is, hogy a jövônket építsük. Annak érdekében, hogy a jövônk tele
legyen jókedvû, okos, tenni akaró rendôr
kollégákkal, szeretnénk bemutatni nektek a
mindennapjainkat.
Ennek legegyszerûbb módja az a kapitánysági nyílt nap, amit 2015. december 16-án
10.00 órától tartunk.
Mindent elmondunk és megmutatunk,

6

amit szerintünk tudni kell rólunk, és mindent megmutatunk és elmondunk, amire mi
nem gondoltunk, de ti kíváncsiak vagytok.
Programok:
10.00-11.00 óráig Kovács László r. ezredes
a Szentendrei Rendôrkapitányság vezetôje,
valamint a szervezeten belüli osztályvezetôk
bemutatják a kapitányság mûködését,
11.00-12.00 óráig: rendôri ruházat, eszközök bemutatása, bûnügyi technikai bemu-

tató, rendôrségi szolgálati jármûvel bemutatása, bûn-, és baleset megelôzési bemutató,
kihallgató és rabosító helyiségek bemutatása. 			
A programok helyszíne:
Szentendrei Rendôrkapitányság, 2000
Szentendre, Dózsa György út 6/a.
Gyere el, várunk!
Szentendrei Rendôrkapitányság
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Gondolatok – ünnep elôtt
Folytatás az 1. oldalról
Elôre tudjuk, hog y nem valószínû.
Akkor viszont tagadjuk meg az ünnepet?
Nincs mit ünnepelni karácsonykor?
Nos, kedves Olvasó, ha magadra ismertél, mostantól még jobban figyelj, mert
érdemes. Való igaz, hogy több dolog
is megváltozik az ember élete során az
ünnep körülményeire nézve. Ezek közt
van jó is, mert most már legalább nem a
„télapó jön a fenyôünnepre”, hanem ki
lehet mondani, hogy a karácsony márpedig az Úr Jézus Krisztus emberré lételének,
megszületésének az ünnepe. Azt viszont
jó lenne magunkban elrendezni, hogy az
ünnep nem a külsôségektôl lesz ünnep.
Persze, ezek is hozzátartoznak, de manapság, úgy érzem, sok embertársunk ebben
is csak a külsôségek szintjéig jut el, és
ezzel megfosztja magát az igazi ünneptôl,
a testet-lelket megelevenítô, erôt adó, boldoggá tevô üzenettôl.
Jézus Krisztus egy ugyanennyire forrongó világba született meg Betlehemben.
Háborúk, polgárháborúk folytak, gyilkoltak a kor „terroristái”, a vezetôk se voltak
megbízhatóbbak, a pénztárca se volt vastagabb, a mindennapi kenyér se volt biztosabb, mint ma. Az Isten azonban elküldte ebbe a forrongó, bizonytalan világba a

Fiát, az Úr Jézus pedig jött! Értünk, emberekért jött. Azért, hogy legyen valami bizonyos az életünkben, hogy tényleg elhig�gyük végre: Isten elôtt ismertek a problémáink, és Ô ezek között akar mellénk
állni, segíteni, szeretni, ha hagyjuk.
Jézus Krisztusban tökéletesen látni
lehet, hogy hogyan tekint ránk az Isten,
hogy mi az Ô célja, akarata velünk, emberekkel. Ô minden gondunknál erôsebb,
még a halálnak is parancsol. A hol Ô
teremt békét, ott valóban béke lesz, ott a
kardokból kapát kovácsolnak, és nem fordítva (Ézsaiás 2,4). Az Úr Jézus Krisztus
„a áthatatlan Isten képe.” (Kolosséi levél
1,15). Az Ô eljövetelének, amely tény a hitben, lehet örülni ma is, tavaszi, hómentes,
magányos, békétlen világban ünnepelt
karácsonyon is. Az Ô eljövetele ünnep, az
Ô eljötte az ünnep. Van oka és van alapja az Isten mindenhatóságába és szeretetébe vetett hitnek – ez az Úr Jézus. Benne
bízzunk, Rá gondoljunk hálaadással, akkor
szív szerinti ünnep lesz a karácsonyunk,
úgy is, ha sok-sok külsôség most egészen
más lesz, mint szeretnénk.
Ünnepi alkalmak a református gyülekezetben:
Úrvacsorai elôkészítô áhítatok: december 22. kedd, 23. szerda, este 5 órá-

„Karácsonyi rózsa”
A napokban kezembe került Melius
Péter „Herbárium” c. köny ve, melyet
1578-ban adtak ki Kolozsvárott. Ebben a
növényekkel, illetve gyógyító növényekkel foglalkozó könyvben akadt meg a szemem a „Karácsonyi rózsa” vagy tudományos nevén „Helleborus niger” nevû növényen. A mi kertünkben is van, mely nyáron szép, fényes leveleivel, ilyenkor pedig
halvány rózsaszín bimbóival, virágaival
hívja fel magára a figyelmet. Eszembe
jutott, hogy Édesapámmal együtt vettük
ezt a kis bokrocskát sok-sok évvel ezelôtt.
Gyümölcsfáért mentünk, de azt nem kaptunk, így ezzel tértünk haza. Magját elhullajtja, így már sok van belôle a kertben.
Kis csokrot kötünk belôle az idén is és
Édesapánk sírjára helyezzük. Nekünk a
„Karácsonyi rózsa” azt üzeni, hogy „ne féljetek, mert én veletek vagyok”.

az emlékezés lángjai....
Amikor meggyújtjuk az elsô gyertyát kis
koszorúnkon, a Szigetmonostoron tanult
szép éneket énekeljük el. Édesapánk, Bécsi
tiszteletes úr tanította nekünk a hittanórán.
Emlékszem még, ahogy mi, református gyerekek csillogó szemekkel, a karácsonyvárás
izgalmával lelkesen énekeltük, hogy

Ünnepi gondolatok:

Az ádventi várakozás karácsony fényei felé
mutat, így legyen ez mindnyájunk szívében, és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat.
Bécsi Éva

Ádvent idején, karácsony táján az ember
felidézi az elmúlt karácsonyok, ünnepek
emlékeit. A mi szívünkben is fellobbannak

„Drága Ádvent köszöntünk,
Lelkünk Téged epedve vár.
Hajnalfényed közöttünk,
Hintsen szerte arany sugárt.
Jövel Ádventnek királya,
Népek Messiása
Jézusunk alázattal,
Fogadunk szent hódolattal.”

tól a gyülekezeti teremben. Szentesti
Istentisztelet hittanosaink szolgálatával
24-én szintén 5 órától lesz a templomban.
25-én és 26-án 10 órától úrvacsorás, ünnepi Istentiszteletre várjuk a reformátusokat
és az érdeklôdôket a templomba, 26-án
Varga Anna 2. éves budapesti teológiai
hallgató fog Igét hirdetni körünkben. Óévi
Istentiszteletet december 31-én 5 órától,
újévi Istentiszteletet január 1-jén 10 órától
fogunk tartani a templomban.
Minden kedves Olvasónak Istentôl gazdagon áldott, Krisztus szeretetére rácsodálkozó adventet és karácsonyi ünnepet
kíván:
Árvavölgyi Béla
lelkipásztor

Köszönet
A falu karácsonyfáját a Szamóca Óvoda
felajánlásából csodálhatjuk a Hôsök terén,
ezúton is szeretnénk a falu lakossága nevében megköszönni nekik.

Szent János-napi
borszentelés
December 27-én Szent János napján este
7 órakor az iskolai étkezôbe várjuk a boros
gazdákat és a borkedvelôket az újbor megszentelésére. A szertartást Erdôs Attila plébános végzi. A jó bor mellé egy kis házi
süteményt, harapnivalót is magukkal hozhatnak.

Helyesbítés

Az elôzô számba szerkesztôi módosítással a következô, sú lyosan téves
szöveg ker ült az eg yházi házasságok
érvénytelenítô eljárásával kapcsolatban:
„A jó hír nem az, hogy az Egyház bevezette a válást, hanem az, hogy ha valaki
érvénytelenül kötött házasságot, annak
felbontását az egyházi bíróság egyszerûbb
eljárással fogja kimondani.” Az újság számára a mondatot így küldtem el: „A jó hír
nem az, hogy az Egyház bevezette a válást,
hanem azt, hogy ha valaki érvénytelenül
kötött házasságot, azt az egyházi bíróság
egyszerûbb eljárással fogja kimondani.”
Tehát még egyszer: az egyházi házasság
felbonthatatlan, de ha valaki érvénytelenül kötötte, a bíróság egyszerûbb eljárással mondhatja ki, hogy a házasság soha
nem is jött létre.
Attila atya
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OMNIA MUTANDUR
Mint a cím is mondja, „minden változik”, iskolánk életében is sok minden változott november hónapban. A hónap elején került sor ôszi fogadóóránkra, amelyre a megszokottnál kevesebben érkeztek, ez talán annak is köszönhetô, hogy a
kisebbek szülei a pedagógusokkal többször találkoznak személyesen, nagyobbak
esetében pedig általános gyakorlattá vált
az internet által nyújtott lehetôségeken
keresztüli (E-mail, közösségi oldalak) és a
telefonos kapcsolattartás. Hagyományos
és újszerû összejöveteleket, versenyeket
is rendeztünk. Zeneiskolásaink novem
ber 16 -án a Faluházban muzsikáltak a
Ny ugdíjas K lubban, november 29 -én
pedig a Református Gy ülekezet elsô
adventi Istentiszteletén. 4 iskolai versenyt
szerveztünk hagyománybontó formában:
az 5. osztályosok meseíró versenyen, a
6. osztályosok mondaíró versenyen mérték össze tudásukat és kreativitásukat. A
nyertes alkotásokat e lap olvasói is megismerhetik majd. A „Mi világunk” rajzverseny eredményét a facebook oldalunkon
gyûjtött szavazatok adták. „Mézes” rajzversenyünk eredményhirdetését pedig az

„Európai mézes reggeli” napra idôzítettük.
Kár, hogy az elôzetesen megígért mézkóstolás a partnerszervezet kapacitáshiánya
miatt elmaradt. Örömet okozott viszont,
hogy számos tanulónk szépen helytállt a
Visegrádon rendezett „Engem az erdô véd,
s szeret”címû rajzpályázaton, valamint az
Áprily szavalóversenyen. Pedagógusaink
is helyt álltak: sokan fejezték be továbbképzési kötelezô feladataikat, ketten portfóliójukat töltötték fel, jómagam minôsítô
eljáráson mérettem meg, és büszkén
tekinthettük meg Wegroszta Gyula tanár
úr kiállítását Leányfalun, az Aba-Novák
Galériában. Az október 23-i ünnepség
jutalmaként nyolcadikosaink november
27-én rendhagyó kirándulásra indultak:
délelôtt a Paksi atomerômûbe, délután a
Lovas Világkupára látogattak el.
A napokban már adventi készülôdésbe
fogtunk. Jótékonysági akciókban veszünk
részt, amelyhez a kedves szülôk, hozzátartozók segítségét is kérjük. Megunt, de
használható játékokat gyûjtünk a rászorulóknak, és szokásunkhoz híven cipôs
dobozokat is készítünk. Ovidius monda-

A Szentendrei – sziget regéje
Egyszer volt, hol nem volt, Kr.e. 8000ben történt egy érdekes dolog: kiszáradt
a Duna.
Volt három király: Vis Egrád, Tah Itót és
Szent Endre. Tah Itótnak támadt egy ötlete: mivel úgyis kiszáradt a Duna, miért
ne építsen a mederbe egy falut? Szólt Vis
Egrádnak, hogy segítsen, de ô nem segített. Utána szólt Szent Endrének, hogy
segítsen, és ô segített is neki. Egy esztendô
múlván kész lett a falu, a közepén volt egy
szép faragott oszlop, melynek a tetején
egy sas volt.

Focihírek

Futballcsapatunk rapszodikusan szerepel.
A legutóbbi eredmények:
Tahitótfalu - Göd II. 9:0, K isalag Tahitótfalu 0:2, Tahitótfalu - Dunabogdány
0:7, Fót - Tahitótfalu 6:2, Tahitótfalu Mogyoród II. 9:3.
A csapat a 9 -10. helyen áll a 15 - ös
mezônyben. 5 gyôzelem, 7 vereség és
44-45-ös gólarány a mérleg. 2 elmaradt
mérkôzést még idén lejátszunk, bízunk
benne, hogy a 6-7. helyre oda tudunk érni.
Turóczi Csaba
Tahitótfalu S.E.
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Vis Egrád nem szerette, hogy lakosai
elmennek az új faluba lakni. Gonosz tervet eszelt ki. Összegyûjtötte a lányokat,
elvitte a sziget kezdetéhez, és ott arra
kényszerítette ôket, hogy sírjanak. A sok
könnycsepptôl megtelt a meder, és elárasztotta a kis falut a víz. Szent Endre és a falu
lakosai kiúsztak, de Tah Itót bent maradt.
Vártak rá, de nem jött, meghalt.
Mindent elmosott a víz, kivéve az oszlopot, amin két esztendô múlva megakadt minden ág, gally. Szent Endre újra
nekivágott a kalandnak, hogy megépít-

tával: „Omnia mutantur, nihil interit”,
vagyis minden változik, de nem pusztul
el semmi. (Lehet, hogy az a régi játék lesz
valakinek a legszebb ünnepi meglepetése.)
Mindenkit szeretettel várunk hangversenyeinkre a Népházba: a kicsinyek
Mézeskalács koncertjét december 7-én,
hétfôn, az „idôsebbek” adventi hangversenyét 11-én, pénteken tartjuk. Mindkét
alkalom 18 órakor kezdôdik, belépôdíj
nincs, szíves hozzájárulásaikat a zeneiskolai hangszer-karbantartás és járulékos költségekhez a 2 éve alakult zeneiskolai Civil Társaság javára elfogadjuk. A
téli szünet elôtti utolsó héten, december
14-16. között karácsonyi kamarazene-sorozatra várjuk a zeneiskolások kedves hozzátartozóit a fôépület Liszt Ferenc termébe. A téli szünet elôtti utolsó nap december 18. péntek, ünnepi zárásként délelôtt
az iskolásokkal közös karácsonyi mûsoron
veszünk részt, ebéd után mindenki hazamehet. Ezúton is kívánok minden kedves
olvasónak békés ünnepeket és reményteli
szép új esztendôt!
Kisné Balázs Enikô
iskolaigazgató
se a falut. Sikerült neki. A lányok, (akiket
megríkattak), bosszút álltak Vis Egrádon.
Az összes csónakját tönkretették, ezért
Vis Egrád soha nem jutott át a szigetre. A
szép lányoknak Szent Endre építtetett egy
másik falut, de sok lány maradt a faluban
is. Szent Endre visszatért a saját városába.
Az egyik kis falut késôbb elnevezték
Tahitótfalunak, azt a várost, ahol Vis Egrád
birodalma volt, Visegrádnak, azt a falut,
ahol a lányok voltak, Leányfalunak, a szigetet pedig Szentendrei-szigetnek.
Nem csoda, ha szép lányokat látsz a faluban, mert sokan ott maradtak közülük. Az
oszlopot pedig a falu közepén találod.
Lebek Bálint 6.a

Lovas hírek

Az idei évben több kiemelkedô eseményen vettek részt a lovas egyesület tagjai.
Amint már arról korábban beszámoltunk,
a Tahitótfaluban rendezett elôvágtán gyermek lovasaink és fogathajtóink is sikeresen szerepeltek.
Magyar Koppány és Gubacsi Gergô a
kettes fogathajtó világbajnokság válogató
versenyein indultak. Sajnos a vb-re nem
jutottak ki. Emellett Koppány a magyar
bajnokság hatodik helyezettje lett ebben
az évben kettes fogat kategóriában. A bajnoki döntôn maraton versenyben a harmadik helyen végzett.

Schubauer Panna fiatal díjugratónk sikeres rajtengedély vizsgát tett és elsô versenyén az egyik versenyszámot meg is nyerte.
Részt vettünk nézôként népes csapattal
a Nemzeti vágtán és a Lovas Világkupán.
Egyesületünk tavasszal új vezetôséget
választott és számos új tag lépett be az
egyesületbe.
Áldott karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag újévet kívánunk mindenkinek!
TLSE
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Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület
(EEDE) karácsonyi adománygyûjtése –
Tahitótfalu

Az Együtt Egymásért Dunakanyar Egye
sület (EEDE) a tavalyi évhez hasonlóan karácsonyi adománygyûjtést szervez
helyi és környékbeli rászorulók, idôsek,
betegek, egyedülállók megsegítésére.
Elsôsorban tartós élelmiszert várunk,
valamint idén is szeretnénk karácsonyra

meleg ételt kiszállítani. Várjuk önkéntesek jelentkezését is, hogy minél több helyre jusson el a segítség! Érdeklôdni lehet:
06 20/258 46 28, facebook: eede, www.
eede.hu, info@eede.hu. Szeretnénk hagyományt teremteni ezzel az akciónkkal,
segítsünk együtt!

Tartós élelmiszer: december elejétôl karácsonyig a kihelyezett gyûjtôdobozokba
Meleg étel, sütemény átvétele: december
24-én egész nap, 25-én délig.
Gyûjtôpont: Tahi Non-stop (éjjel-nappali)
Szentendrei út 73.

60 év együtt
1955. november 26-án Budai Erzsébet
és G. Szabó János házasságot kötött, amit
most 60 múlva megerôsítettek.
„Azt kívánjuk, hogy sok örömük legyen
egymás társaságában nagyon sokáig.
Gyermekeik, menyeik, unokáik, rokonaik, keresztgyerekeik és barátaik.”

Vedd észre!

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu
egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes meg-

fejtést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Novemberi számunkban a Petôfi Sándor utcai óvoda régi
kôoszlopos kapujának egy részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés nyertesünknek,
Budai Annabellának.

Mi megfôzzük Ön helyett a karácsonyi menüt!
Urak Asztala vendéglôbôl rendelhetô:
Halászlé 1150 Ft-ért (0,5l) vegyes halból (+belsôséggel 400 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-as telefonszámon. Elvihetôk dec. 23-án 17:00-21:00-ig.
Céges év végi zárásokat, rendezvényeket 30 fôig vállalunk.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!
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„Advent Tahitótfalun” rendezvényünk
hagyományos és kiemelkedô eseménye
a karácsonyi sütemények versenye.
2015 december 13-án vasárnap 14 óráig várjuk
mindazok jelentkezését jeligével vagy fantázia
névvel ellátott pályamunkáikkal a református
templom gyülekezeti termében, akik indulnak:
- Bejgli, - Mézeskalács
- Családom kedvenc süteménye kategóriában.
A verseny díjátadása és vendéglátás
2015. december 13-án 15.45-kor
a református templom gyülekezeti termében.

Gyros – Hot Dog
– Hamburger
Szeretnél egy jót enni?

„Advent Tahitótfalun” rendezvényünk
hagyományos és kiemelkedô eseménye
a karácsonyi sütemények versenye.
2015 december 13-án vasárnap 14 óráig várjuk
mindazok jelentkezését jeligével vagy fantázia
névvel ellátott pályamunkáikkal a református
templom gyülekezeti termében, akik indulnak:
- Bejgli, - Mézeskalács
- Családom kedvenc süteménye kategóriában.
A verseny díjátadása és vendéglátás
2015. december 13-án 15.45-kor
a református templom gyülekezeti termében.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!
(A hideg idô beálltát követô
segítségnyújtásról)

Rendszeresen látogassák meg egyedül élô, idôs, mozgásukban korlátozott
közeli és távoli hozzátartozóikat, szomszédokat, ismerôsöket.
Érdeklôdjenek arról van-e elegendô tüzelôjük, megfelelôen mûködik-e a lakás

Kis boltunkba kell eljönni!

fûtési rendszere. (Kihûlés veszélye nemcsak a szabadtérben áll fenn, hanem

Hot-dog, gyros, hamburger vár

Az utcán fekvô embereket ne hagyják magukra!

„Advent Tahitótfalun” rendezvényünk
hagyományos
kiemelkedô
az Árpádésút
3-ban eseménye
rád!
a karácsonyi sütemények versenye.
2015 december 13-án vasárnap 14 óráig várjuk
E mellett még kapható
mindazok jelentkezését jeligével vagy fantázia
névvel ellátott pályamunkáikkal a református
Friss
pékárutermében,
s minden
jó!
templom
gyülekezeti
akik indulnak:
- Bejgli, - Mézeskalács
szeretettel várunk minden kedves vásárlót!
- Sok
Családom
kedvenc süteménye kategóriában.
NyitvaAtartás:
H-P:
6-20 ó, Szo:
6-16 ó, V: 7-14 ó.
verseny
díjátadása
és vendéglátás
Tel.:
0620/5214021
2015. december 13-án 15.45-kor
Tahitótfalu,
út 3. termében.
a református
templomÁrpád
gyülekezeti
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belsô térben is, ha tartósan 14 °C körüli hômérsékleten tartózkodunk.)

„Advent Tahitótfalun” rendezvényünk
ben a télés
folyamán
segítségre szorulnak-e.
hagyományos
kiemelkedô
eseménye
a karácsonyi sütemények versenye.
Segítsenek a hó eltakarításában síkosság mentesítésben telken belül és
2015
december 13-án vasárnap 14 óráig várjuk
az utcafronton is.
mindazok jelentkezését jeligével vagy fantázia
névvel
ellátott
pályamunkáikkal
református
Amennyiben
a fentiekkel
kapcsolatos problémát a
észlelnek
kérjük jelezzék
telephelyeinken,
illetve a településen
ügyeletet
tartó
munkatársnál.
templom
gyülekezeti
termében,
akik
indulnak:
- Bejgli, - Mézeskalács
- Családom kedvencDunakanyari
süteménye kategóriában.
ACsaládsegítô
verseny díjátadása
és vendéglátás
és Gyermekjóléti
Szolgálat
2015. december 13-án 15.45-kor
Szentendre tel: 06 26 312-605, 06 26 400-172
a református templom
termében.
Budakalász gyülekezeti
tel: 06 26 340-121

Kérdezzék meg egyedülálló, idôs ismerôseiket, hogy napi tevékenységeik-
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Apróhirdetés
Tótfaluban (Gyöpök) szántó eladó. Érd.: 20/595 0234.
Tótfaluban Jóság dûlôben építési telek eladó. Érd.: 20/364 5219, 20/941 2970.

A GIGI KOZMETIKA KARÁCSONYI AJÁNLATAI
KARÁCSONYI AJÁNDÉKUTALVÁNYOK

ÚJ, MIKROSZÁLAS

AZ ÖN ÁLTAL VÁLASZTOTT ÉRTÉKBEN

SZEMÖLDÖKTETOVÁLÁS!
SOSEM VOLT MÉG ENNYIRE

AJÁNDÉKOZZON SZÉPÜLÉST,

TERMÉSZETES A TETOVÁLÁS!

KÉNYEZTETÉST SZERETTEINEK!

FORMÁZÁS, DÚSÍTÁS – ÉSZREVÉTLENÜL
ILLESZKEDIK A SAJÁT SZÁLAK KÖZÉ.

Adventi vásár
Tahitótfaluban

h

Míves portékát helybéli
mesterektôl,
Izes falatokat környékbéli
gazdáktól!

h

2015. december 12-én
szombat 9-15 óráig
helyszín: Tahi, Termelôi Piac
területe

ARCKEZELÉSEK, SZÉPSÉGKÚRÁK,
KOZMETIKAI TETOVÁLÁSOK,
ALAKFORMÁLÁS, SMINK
MINDEN, AMI ÁPOL ÉS FOKOZZA
ÚJ ELJÁRÁS, GYÖNYÖRŰ EREDMÉNY!

SZÉPSÉGÉT!

www.hajhullam.hu
HAJHULLÁM SZALON, LEÁNYFALU, MÓRICZ ZS. U. 211. TEL.: 20-9762-797

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

Várom szíves hívását!

SZÁRAZ
TÜZIFA
ELADÓ!
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
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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.

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

12

Számítógép
szerviz
30/948-3709
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Sport

Karatés sikerek Luxemburgban
felnôtt mezônyben Tóth Péter fordulóról fordulóra bizonyította ,
hogy vele számolni kell ezen a versenyen. Sajnos Péter a döntôbe
jutásért kikapott francia ellenfelétôl, így vigaszágra kényszerült,
ahol magabiztosan szerezte mag a harmadik helyezést. Már csak
a csapat formagyakorlat versenyszámok voltak hátra. A mieink a
skót válogatottal döntôztek és a Tóth Péter – Bereczki Roland –
Herczeg Balázs összetételû csapat imponáló fölénnyel nyerte a
versenyszámot és lettek Európa Bajnokok!
A házigazdák délben tartották a verseny hivatalos megnyitóját,
amit jelenlétével a luxemburgi herceg is megtisztelt. A megnyitóra 19 ország közel ötszáz versenyzôje sorakozott fel. A megnyitót követôen kezdôdtek a küzdelmi versenyszámok.
Kollár Andrásnak ami nem sikerült délelôtt, az sikerült délután. Elôször az U18-as kategóriában verekedte be magát a
döntôbe és bár ott alulmaradt skót ellenfelével szemben, egy
nagyon értékes ezüst érmet szerzett, ezt követôen a csapatban a
bronz éremig meneteltek. A nap végén az U16-os kategóriában
induló Kollár Eszter szépségdíjas küzdelmeket produkálva bronz
érmet vehetett át.
A csapat a napot a hagyományos sayonara party-val zárta.
Összességében a Magyar Válogatott a résztvevô 19 országból a
házigazda Luxemburg mögött a második helyen végzett!
A versenyen készült képek a Piramis Sportegyesület facebook
oldalán (www.facebook.com/piramisse) megtalálhatóak, ahol az
érdeklôdôk bepillanthatnak az egyesület mindennapjaiba is.
A Piramis Sportegyesület várja szentendrei edzôtermében a
karate (már öt éves kortól) és aerobik iránt érdeklôdôket.
Tóth Attila

Befejezve a kemény felkészülést, október 28-án éjszaka indult
útnak a szentendrei Piramis Sportegyesület 7 fô válogatott
versenyzôje, közte a tahitótfalui Kollár Eszter, Kollár András és
Tóth Péter valamint edzôjük Tóth Attila a 43. Wadokai Karate
Európa Bajnokságra. A csapatnak elsô megmérettetést a közel
16 órás utazás jelentette. Csütörtök délután érkeztünk meg
Luxemburgba, ahol a szállás elfoglalását követôen a pihenésé volt
a fôszerep. Másnap délelôtt városnézéssel telt, majd kezdetét vették a hivatalos programok, mint a regisztráció, mérlegelés, átmozgató edzés és eligazítások. Este már mindenki izgatottan várta
a sorsolást. Miután kézhez kaptuk, megindult az esélylatolgatás,
taktikázás. Másnap reggel korai ébresztôt és reggelit követôen
a csarnok felé vettük az irányt. Kilenc órakor a fôbíró jelzésére megkezdôdtek a formagyakorlat versenyszámok. Számunkra
rosszul kezdôdött a verseny, hiszen Kollár Andrist egy technikai hiba miatt leléptették. Ezután azonban minden jól alakult.
U16 kategóriában Kollár Eszter egészen a döntôig menetelt, ahol
nagyon kis különbséggel alulmaradva ezüst érmet szerzett. A

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk szülôként köszönetet
mondani Tóthné Mák Ildikó és Tóth Attila
edzôknek fenti sportesemény eredményeiért. Szeretnénk megköszönni az elmúlt
10 évben nyújtott segítségüket, hogy türelemmel és szeretettel tanították gyermeke-

inket a fegyelemre, a kitartásra és a sport
szeretetére úgy, hogy az edzésekre mindig jókedvûen és vidáman jártak, a versenyekre pedig felkészülten érkeztek. Ildikó
szorgalma, Attila hihetetlen jókedve, az
a figyelem, ahogy az odaérkezô, sportolni vágyó apróságok és kamasz gyerekek
felé fordulnak, a mai világban példamuta-

tó lehet mindenki számára. Kívánunk jó
egészséget és kitartást további munkájukhoz, hogy az ifjabb generációk is hasonló sikereknek örülhessenek, ahogy gyermekeink és mi is. Még egyszer köszönet…
Kollár Antal és Katalin
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Közösség

Wegroszta Gyula képzômûvész
kiállítása Leányfalun
Sokan ismerik Tahitótfaluban Wegroszta Gyulát, a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány hagyományôrzô körének oszlopos tagját, a Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola képzômûvészeti tanárát. Arra azonban ritkán volt eddig
lehetôség, hogy munkáit megtekinthessék a falu lakói. Most erre
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nyílt alkalmuk Leányfalun az Aba-Novák Galériában, ahol november 7-28-ig „Múlt mosolyok” címmel láthatták a képzômûvész
apácamunkáit bemutató kiállítást.
Forrás: Danubia TV
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Hirde té s

Meghívó
a TRANSZSZILVÁN SZEMMEL, ÖSSZMAGYAR
SZÍVVEL és a JANCSÓ BENEDEK 160
címû könyvek bemutatójára
Idôpont: 2015. december 13. vasárnap 18.00 óra
Helyszín: Tahitótfalu, Faluház (2021 Tahitótfalu, Szabadság út. 1/A
sportcsarnok után lévô elsô épület a váci rév irányába)
Védnök: dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu polgármestere

www.jancsoalapitvany.hu, info@jancsoalapitvany.hu

Szervezô: Jancsó Alapítvány

Az elsô könyv szerzôje a kolozsvári születésû író, publicista,
orvos, dr. Szász István Tas, kinek tanulmánykötete Erdélyrôl és összmagyar
sorskérdéseinkrôl szól.
Második könyvünk, amelyet Jancsó András szerkesztett, a híres székely történész,
Jancsó Benedek születésének 160. évfordulóján a Székely Nemzeti Múzeumban
elhangzott elôadásokat tartalmazza. A szerzôvel és a szerkesztôvel Raffay Ernô
v. honvédelmi államtitkár, történész beszélget.
A bemutató Tahitótfalu Község Önkormányzatának
támogatásával jött létre. A belépés ingyenes!
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P r og r a m o k

Decemberi idôjóslás

Közhasznú adatok

December - Álom hava, Karácsony hava,
Istenfiak (Tárkányok) hava
„Hideg, havas december, jó termést vár az
ember.”
December 13. Luca
Szent Lucának híres napja, a napot rövidre szabja.
Ha Luca sárban jár, a karácsony hóban áll.
December 25. Karácsony (Eugénia)
A zöld karácsony rossz, fehér húsvétot
hoz.
December 27. János
Ha János-nap borús, a termés igen dús.

December 31. Szilveszter
Ha Szilveszter nyugszik széllel,
Az újév derûvel kél fel.

Tahitótfalu decemberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
December 16. szerda 18:00: Scrapbook Klub. Elôzetes
bejelentkezés: Pappné Marcsi 30/900 1975
Január 7. csütörtök 18:00: A Pálos Rend története.
Verseghy Ferenc, Virág Benedek, Ányos Pál. Elôadó: Újházi
Simonné rendtörténész.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele.
Vezeti: Abonyi Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600 Ft. A foglalkozásokat Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti: Néhlich Edit,
20/569 7507
Népház programja
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar
próbája. Szeretettel várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
A 4M Dance Company Akrobatikus rock and roll és Fashion
Dance modern tánc edzéseket tart gyerekeknek, és aerobik órát felnôtteknek a Népházban. Hétfô 16:00-17:00

alsós, 17.00-18.00 felsô évfolyamos tánc edzés, szerda:
16.30-17.30 alsós 17.30-18.30 felsô évfolyamos tánc edzés,
18.30-19.30 nôi aerobik Folyamatos csatlakozási lehetô
ség! További információ: Nagy Réka: 20/274 16 40, Leiner
Orsolya: 30/598 31 68.
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Sportcsarnok állandó ingyenes programja
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30 Judo, kung-fu
edzés 5-90 éves korig. Edzô: Rácz Gábor.
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos István 0630/2742880
Kedd-csütörtök 19:00-20:00: Viki-aerobik. Alakformáló
torna lányoknak, asszonyoknak. Érd.: 30/249-39-87,
facebook: ‚Viki-aerobik’ csoport
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális
elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb programról
érdeklôdni lehet Béres Gabriella mûvelôdésszerve
zônél, tel.: +3630/337 5527.

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: 8–12-ig és
13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-331
• GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • Gyermekorvos Szakrendelés
– Dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig,
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK –
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889103, 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 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11;
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11,
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft.
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás:
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig •
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda:
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu,
info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre,
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges),
Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Város
háztér 4. Ügyfélfogadás: Hétfô: 07-17-ig; Kedd, Csüt.:08-18-ig;
Szerda: 08-20-ig; Péntek:08-16-ig, Telefon: 06-26/501-460;
501-461; 501-462; 501-463; 501-464; 501-465; 501-467; 501468; 501-469, Fax: 06-26/501-466 • 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 – AHK
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig,
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
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
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511,
Hibabejelentés: 06/40881188, 1 mellék

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tahitótfalu
Önkormányzata • Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A
szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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