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„...találni fogtok egy
kisdedet pólyába takarva
és jászolba fektetve.”
(Lk 2, 12)

Karácsony nem az emlékezés, hanem a
találkozás ünnepe. Arról adnak hírt az
angyalok, hogy megszületett a Megváltó, az
Úr Krisztus, Dávid városában. Az ô születése
fölötti örömöt hirdeti az egyház minden
embernek. Azoknak is, akik már tudnak
róla, és azoknak is, akik még keresik ôt. A
szív jóságában, tisztaságában és egyszerûségében találkozhatunk vele. Aki találkozik
a Gyermekkel, az még nagyobb vágyat érez
arra, hogy ezután még jobb, még tisztább
legyen. Ez a találkozás nem múlik el nyomtalanul egyikünk életébôl sem.
Ugyanakkor számolnunk kell azzal a ténynyel is, hogy nem mindenki fogadja el
Jézust ma sem, mint akkor, kétezer évvel
ezelôtt sem: „Tulajdonába jött, de övéi nem
fogadták be ” ( Jn 1,11 ). Isten ma is szeretettel közeledik az emberhez, de érkezése csak

akkor válik találkozássá, ha az ember kész
befogadni ôt. Jézus születése mindenki számára üdvösséget hoz, de csak azok számára
lesz üdvözítô, életet adó ajándék, akik
készek a vele való életre.
Isten saját utunkon közeledik hozzánk.
Találkozhatunk vele, feltárja elôttünk életünk célját és elkísér bennünket az úton.
Némelykor azonban kételkedés lep meg
bennünket: elérhetek-e Istenhez, felismerem-e ôt, ha felém közeledik? Annál is
inkább, hisz a kinyilatkoztatásban ô maga
mondja: „Az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én útjaim nem a ti útjaitok” (Iz
55,8). E kijelentés igaz voltára akkor döbbenünk csak rá igazán, amikor valóban
rátalálunk az ô útjára. Ha Isten belép az
életünkbe, akkor teljesen felforgatja azt,
Folytatás a 6. oldalon
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A 2008. november 6-án megtartott
Képviselôtestületi ülésrôl Budai Mihály
polgármester és Wágner Péter képviselôk hiányoztak. Elsô napirendként a Testület meghallgatta a helyi civil szervezetek elôzetesen írásban is benyújtott beszámolóit a 2008 évi mûködésükrôl,
Folytatás a 2. oldalon

W Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk I
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minden kedves olvasónak!
Szerkesztô Bizottság, Önkormányzat
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
programjaikról és a támogatási összeg felhasználásáról. Az Önkormányzat által 2008ban adott támogatást egyedül az Együtt
Gyermekeinkért Egyesület nem használta
fel, mivel az egyesület megszûnt.
Az idén ezért nem volt „községi gyermeknap”, és a „községi Mikulás” is ezért nem
látogat el Tahitótfaluba. A 2009. évi kulturális programtervbe az önkormányzat szeretné beilleszteni a civil szervezôdésû programokat, ezért azok idôpontjait (külön levélben megjelölt határidôig) kéri eljuttatni a
polgármesteri hivatalba. A várható szûkös
gazdasági helyzet miatt jövôre nem biztos a
civil szervezetek önkormányzati anyagi
támogatása.
Második napirend a két ülés között történt fontosabb eseményekrôl hangzott
tájékoztató. Legfontosabb, mindenkit érintô
történés Budai Mihály polgármester nyilatkozata volt. November 3-i hatállyal
megromlott egészségi állapotára való
hivatkozással lemondott polgármesteri
megbízatásáról. Az ilyenkor szokásos átadásátvételi eljárás lezajlott. A Helyi Választási
Bizottság azóta összeült, és 2009. február
01-re idôközi polgármesteri választást írt ki.
A polgármesteri teendôket addig Sajtos
Sándor alpolgármester látja el. Egyéb tudnivalók, idôpontok a HVB mellékelt határozatában szerepelnek. A nyugdíjba vonuló polgármestert – a törvény szerint – a 38 éves
letöltött munkaviszony után „negyven éves
jubileum” illeti meg, mely 5 havi illetménye.
Végkielégítésként 3 havi illetmény jár neki,
és még további 3 havit adhat a Képviselôtestület. Ez utóbbiról a döntést elôkészítésre
átadta a Pénzügyi, Ügyrendi és Ellenôrzô
Bizottságnak javaslattételre.
Ezután a Pilis-Dunakanyari Kistérség
munkájáról számolt be Sajtos Sándor alpolgármester. Az e-közigazgatás teljes bevezetése és befejezése még 24 millió forintot
igényelne a Kistérségi Iroda szerint. Ezt az
összeget kellene a tagtelepüléseknek még
összeadni. A települések vezetôi úgy döntöttek, hogy az Irodának kell rá a pénzt
elôteremteni, a kintlévôségeinek behajtása
révén. A szintén az iroda által készíttetett
dunakanyari kerékpárút terve várhatóan
2009. március végére lesz kész.
A szemétszállítással megbízott Kaposvári
Városgazdálkodási Zrt. megküldte a 2009
évre számított szemétszállítási díjtervezetét.
A közel 12 %-ra tervezett áremelkedést többek között azzal indokolja, hogy a lakossági
kintlévôség erre az évre közel 10 millió
forint! Akik nem tudnak vagy nem akarnak
fizetni, azok miatt kell mindenkinek az emelés terheit viselni. A kiadási oldal részletezése mellôl azonban hiányoltuk a szelektív
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hulladékokból származó bevételi oldalt. Ez
okból, valamint egy nemrégiben bemutatkozó veszélyes hulladék szállításával foglalkozó cég megjelenése miatt is szerzôdésmódosítási tárgyalásokat kezdeményezünk
a Kaposvári céggel. A nem-, ill. rosszulteljesítés szerzôdésben rögzített következményeit is érvényesíteni kívánjuk. A jövô évi
díjtételeket csak ezután tárgyalja a Képviselôtestület.
Az elmúlt hónapban 2 esetben történt feljelentés illegális hulladék-elhelyezés ügyében – tájékoztatott Tóth János jegyzô.
A Fôvárosi Vízmûvek felé jeleztük, hogy
olyan munkákat végez községünk területén,
melyekhez nem kért önkormányzati engedélyt, ill. nem tesz eleget a korábbi megállapodásnak.
A Tildy Zoltán emlékhely kivitelezésének
elszámolása következô testületi ülésre várható.
Ereszvények utcában fônyomócsô törés
volt. Mivel a DMRV hibája, hogy abból eredôen komoly statikai probléma keletkezett,
ezért kártérítési igényt nyújtunk be.
Csökkent az adókintlévôsége az Önkormányzatnak. A felszólítások következtében
10 millió forintot befizettek az adósok. A
maradék 20 millió forint behajtására végrehajtót veszünk igénybe.
A bizottsági beszámolók sorát a Környezetvédelmi, Mezôgazdasági és Katasztrófaelhárítási Bizottság kezdte. Készül a talajterhelési díjrendelet módosítása. Az idén
elôször elindított „Tiszta udvar, rendes ház”
pályázaton indult mind a négy indulót – a
bizottság javaslatára – 25-25 ezer forint díjazásban részesíti a Testület. Az „Aprító-daráló
Kft.” a szükséges engedélyeket (2008. november 6.) még nem szerezte be. A Pénzügyi, Ügyrendi és Ellenôrzô Bizottság még
nem nyújtott be végleges javaslatot a helyi
adók módosításról a Képviselôtestületnek.
Több minden szól az emelés és a nem emelés mellett: csökkenô állami támogatás,
növekedô mûködési költségek, elôzô évben
nem volt emelés, infláció, tartalékképzés,
de a lakosság terhei már így is nagyok, csökken a fizetôképesség. Az országot ill. a világot érintô nehezedô gazdasági helyzet
alakulásának utolsó pillanatban való átlátása
befolyásolhatja a döntést, ezért a Testület
csak a december 11-i ülésén hoz csak döntést a díjak és az adók jövô évi változásáról.
Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság elôterjesztette a 2009. évi Eperfesztivál
megrendezésére irányuló pályázati kiírás
javaslatát. Mivel ez a téma nagyobb horderejû, ezért november 12-ére külön Testületi
ülés lett összehívva. A bizottság javaslatára a
Képviselôtestület ingyen biztosítja a Népház
nagytermét havi rendszerességgel 2009.
június 30-ig Családi Táncház céljára abban az
esetben, ha a rendezvény ingyenes.

A Népjóléti Bizottság december 2-re,
keddre szervezi az Idôsek Napját. A rendezvény 480 fôt érint, mert ennyien vannak
községünkben a 70 év felettiek. A Testület
200 ezer Ft-ot a rendezvény lebonyolítására,
és 5000 Ft fejenkénti támogatást szavazott
meg az idôsek részére.
Tulajdonügyek napirend alatt a Testület
250 ezer Ft-ban határozta meg a Tahiban
lévô Baptista tábor közmû-hozzájárulását. A
beérkezett árajánlat figyelembevételével az
Elekfy Jenô utcába 1 db fekvôrendôrt helyez ki az Önkormányzat, további még
egyet, amennyiben a lakók vállalják annak
költségét.
A Polgármesteri Hivatal mûködésérôl számolt be Tóth János jegyzô. A Képviselôtestület Sajtos Sándor alpolgármesternek 2
havi illetményének megfelelô jutalmat
(bruttó 500 ezer forint) szavazott meg a
Pénzügyi Bizottság elnökének javaslatára.
A képviselôtestület kérte, hogy a decemberi ülésen a falugondnok, valamint a konyha vezetôje adjon tájékoztatást éves mûködésérôl.
A konyha részére zöldségszeletelô gép vásárlására 697 080 Ft-ot szavazott meg a
Testület.
Az Orvosi Ügyelet bértámogatási kérelmet nyújtott be. A Képviselôtestület abban
az esetben tudja beépíteni a költségvetésbe,
ha az számszerûsítve lesz.
A Szent István Király Plébánia kérésére a
római katolikus temetô ravatalozójának
felújítására 1,5 millió forint támogatást biztosít a Képviselôtestület.
Az óvodavezetô elôterjesztésére bérfejlesztésre 931 450 Ft-ot biztosít a Testület.
Két fô nyugdíjba vonulása miatt egy óvónô
kéthavi, és egy logopédus háromhavi bére
lesz ebbôl fedezve.
A Dunakanyar SE azzal a kérelemmel fordult a Testülethez, hogy a 2008/2009 tanévben a Tornatermet féláron vehessék
igénybe. A testület 2008. december 31-ig
biztosítja az 50%-os kedvezményt.
A Váci-révet üzemeltetô Bodor és Fiai Kft.
szerzôdésmódosítási kérelemmel fordult a
Képviselôtestülethez, bérleti díj csökkentése végett. A Testület nem határolódott el a
tárgyalások elôl.
Tárgyalások folynak a Volánbusszal is,
hogy a budapesti pályaudvar áttelepítése
miatt megváltozott útvonal mellett legalább
a reggeli órákban legyen közvetlen buszjárat Békásmegyerre is, az iskolások részére.
A hídkeresztelô kapcsán összegyûjtött
hídtörténeti anyagból kiadvány is készül.
Erre a célra maximum 300 ezer forintot
szavazott meg a Képviselôtestület. Tervek
között szerepel a falvédôkrôl szóló kiadványunk utánnyomása is.
A hídkeresztelô kapcsán beszerzett
Tahitótfalu lobogók megvásárolhatók a
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Polgármesteri Hivatalban 3000 Ft-os áron.
A Faluház építésére kiírt pályázaton nem
nyertünk, így egyenlôre nem lesz átépítve
az épület.
A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra 10
gyermek jelentkezett. Mindegyik pályázó
részére az Önkormányzat 10 hónapon
keresztül havi ötezer forint ösztöndíjat ad,
melyhez az állam ugyanannyit tesz hozzá. Jó
tanulást kívánunk mindannyiuknak: Bacsa
Mónika, Bacsa Melinda, Csuzdi Gerda Zsuzsanna, Futó Máté Krisztián, Gizella Endre,
Homoki Ádám, Puheli András György,
Szabó Richárd, Vaczó Anett, Vaczó Katalin.
November 12-én szerdán ismét rendkívüli Testületi ülést tartott az Önkormányzat, amelyrôl Nagyházú Miklós és
Wágner Péter képviselôurak hiányoztak. Fô
napirendi pont a 2009. évi önkormányzati
rendezvények volt. A vita arról szól, hogy
nemzeti ünnepeink (március 15., augusztus
20., október 23.) mellett mely rendezvény
megszervezését vállalja az Önkormányzat. A
Testület úgy döntött, hogy mind az
Eperfesztivál, mind a nyárbúcsúztató
megrendezését felvállalja úgy, hogy az
önkormányzatnak (a kiállítások, sportrendezvények kivételével) ne kerüljön semmibe, azaz a vállalkozó szponzorálja mindkettôt.
A pályázati kiírás egy évre szól, beadási
határidô 2008. december 15., döntés 2008.
december 18-án várható.
Az Optima betétben lévô megtakarítás –
továbbra is – egy hónapos lekötése mellett

Anyakönyvi
hírek

döntött a testület (OTP Bank ill. MKB).
Felsôvillasor útfelújítási kérelmét támogatjuk, amennyiben az ottlakók vállalják a
tervezett kivitelezési költség (bruttó 840
ezer forint) 50 %-át.
Tamási Áron utcába közvilágítási lámpatest létesítéséhez járult hozzá a Testület: két
oszlop és egy lámpatest 290 ezer forint bruttó összegben.
A Tahitótfalu Díszpolgára és a Tahitótfaluért Emlékérem jelölési határidejének
január 31-re történô módosítását elutasította
a Képviselôtestület, így az maradt december 31.
A Testület 100 ezer forintot szavazott
meg a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány részére az Ádvent
Tahitótfalun rendezvénysorozat plakátjaira,
meghívóira.
2008. november 25-én, kedden Közmeghallgatást tartott az Önkormányzat. Valószínûleg a nagy mennyiségû hónak köszönhetô, hogy a kb. 15 fô intézményi dolgozó
és intézményvezetô mellett csak 4-5 fô jött
el erre az alkalomra a Népházba. A
Képviselôtestületi tagok közül nem voltak
jelen: Magyar Gábor, Nagyházú Miklós,
Wágner Péter képviselôurak. A tervezett
napirendek a következôk voltak: elsô
napirend Tahitótfalu Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetés 3/4 évi teljesítésérôl beszámoló, melyet a Képviselôtestület elfogadott. Második napirendi pontban a község 2009. évi költségvetésének
koncepcióját fogadta el a Testület a

2008. évben eddig született 16 fiú, 24
leány, összesen 40 gyermek
Megszülettem!
2008. november 17-én, nevem:
Csereklye Botond
2008. november 24-én, nevem:
Havasi-Duro Hanna
2008. november 28-án, nevem: Vígh Martin
2008. november 25-én, nevem: Füzesséry Csaba
2008-ban eddig házasságot kötött 28 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Bászler Miklósné, 56 éves, Szabadság tér 5.
Németh Mihály, 70 éves, Pataksor 50.
Szegedi Jánosné, 67 éves, Bercsényi út 16.

Dunakanyar
televízió adásai
Csütörtök 18.00 óra
Ismétlések:
péntek 18.00 óra
szombat 10.00 és 18.00 óra
vasárnap 10.00 és 18.00 óra
hétfô 10.00 és 18.00 óra

Pénzügyi-, Ügyrendi-, Ellenôrzô Bizottság
javaslata alapján (részleteket lásd mellékelve). Harmadik elôterjesztés az Önkormányzat 2009. évi belsô ellenôrzési tervének elfogadása volt, melyet a Testület
szintén elfogadott. Egyebek között szó esett
a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok
Többcélú Kistérségi Társulása (melynek
tagja Tahitótfalu is) által összeállíttatott
Közoktatási Intézkedési Tervérôl. A dokumentumot az Oktatási-, Tájékoztatási és
Informatikai Bizottság által javasolt kisebb
pontosításokkal elfogadta a Képviselôtestület.
A Szentendrei-szigeti Önkormányzatok
Mikrotársulása (Kisoroszi, Tahitótfalu,
Pócsmegyer, Szigetmonostor) a Szentendrei-sziget idegenforgalmának fejlesztésére
stratégiát készíttet, melyet a Fôvárosi Vízmûvek Zrt. finanszíroz.
A nyugdíjba vonuló polgármester részére
adható maximum három havi juttatás
kérdésében a Pénzügyi-, Ügyrendi-, Ellenôrzô Bizottság állásfoglalt. Javaslatát a Képviselôtestület támogatta: a törvény által kötelezôen elôírt juttatásokon kívül nem kívánnak továbbit nyújtani leköszönô polgármesterünknek.
Következô Képviselôtestületi ülés 2008.
december 11-re lett kitûzve, majd terveink
szerint az utolsó 2008. december 18-án lesz,
szám szerint 25. ebben az évben. Mindkét
ülésre tisztelettel meghívunk minden érdeklôdôt.
Szabó Judit

Bursa Hungarica
ösztöndíj
Tahitótfalu Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete 2008. november 6-án
meghozott döntése alapján a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében 10 fô részére 10 hónapon keresztül havi 5.000 Ft összegû támogatást nyújt.
A támogatott pályázók:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bacsa Mónika
Bacsa Melinda
Csuzdi Gerda Zsuzsanna
Futó Máté Kriszitán
Gizella Endre
Homoki Ádám
Puheli András György
Szabó Richárd
Vaczó Anett
Vaczó Katalin
Dr. Sajtos Sándor
alpolgármester
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TAHITÓTFALU KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA, TAHITÓTFALUÉRT EMLÉKÉREM
Felhívjuk a figyelmet, hogy a jövô évi kitüntetések kezdeményezését 2008. december 31ig lehet megtenni.
A kitüntetô címekrôl szóló rendeletünk
megalkotásának célja az volt, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedô érdemeket
szerzett személyeket, közösségeket méltó elismerésben részesíthessük.
Tahitótfalu Község Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedôen jelentôs
munkájával vagy egész életmûvével Tahitótfalun belül vagy pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést
szerzett, amely hozzájárul a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll. A díszpolgári cím évenként egy személynek adományozható.

Pályázatok
– információk

A Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak vagy állampolgárok közösségének, aki vagy akik a település gazdasági, kulturális, mûvészeti, tudományos, közbiztonsági,
sport, egészségügyi és szociális területeken –
az adományozást megelôzô idôszakban – kifejtett kiemelkedô tevékenységgel, átlagon felüli
teljesítménnyel hozzájárult(ak) a falu tekintélyének emeléséhez, fejlôdéséhez. A Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés önkormányzati
ciklusonként nyolc, évente maximum két díjazott személynek vagy közösségnek adományozható.
A kitüntetô címek adományozását kezdeményezheti a polgármester, települési képviselô,
a képviselô-testület bizottsága, vagy a településen mûködô társadalmi szervezet, egyház,
érdekképviseleti szerv. Ha magánszemély sze-

Építésügyi elôadói állás
Tahitótfalu Községi Önkormányzat jegyzôje pályázatot hirdet építésügyi elôadói
állásra 2009. 01.01-tôl.
A pályázat beadási határideje: 2008. 12. 18.
12,00 óra
Részletes kiírás: www.tahitotfalu.hu,
illetve átvehetô a Polgármesteri Hivatalban
Érdeklôdni: Tóth János 06-30-280-7427
Az ünnepek körüli munkarendrôl
A Polgármesteri Hivatal 2008. december 19-én (pénteken) 8,00-16,00 óráig tart
ügyfélfogadást, 2008. december 20-án
(szombaton, mely munkanap) zárva tart.
A hivatal ZÁRVA: 2008. december 24-én
délután, 25.-26.-27.-28.-29.-30.-31-én és
2009. január 1.-2.-3.-4-én.
A hivatal két ünnep között (december 2930-31) rendkívüli esetekre ügyeletet tart.
Tóth János
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Vaczó Zoltán

Hóeltakarítás, téli síkosságmentesítés
[A gazdasági és közlekedési miniszter
5/2004. (I. 28.) GKM rendeletébôl]

Eperfesztivál
Tahitótfalu Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete a 2009. évi Eperfesztivál és Nyárbúcsúztató technikai és pénzügyi lebonyolítására pályázatot hirdet.
A pályázat beadási határideje 2008. 12. 15.
12,00 óra.
Részletek: www.tahitotfalu.hu, illetve
átvehetô a Polgármesteri Hivatalban.
Érdeklôdni: Dr. Magyar Gábor 06-70372-2724

retne javaslatot tenni, kérjük, keressen fel az
elôbb említett személyek, illetve szervezetek
közül valakit, hogy támogassák elképzelését.
A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az
ajánlott személy vagy közösség pontos adatait
(név, cím), valamint az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes
ismertetését és méltatását.
Az elismerésre érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz kitüntetés is adományozható.
A képviselô-testület az elismerés odaítélésérôl minôsített többséggel dönt. A díjak átadása
a 2009. március 15-i ünnepély keretében történik.
A rendelet teljes szövege megismerhetô a
Polgármesteri Hivatalban.

Az ingatlan tulajdonosának (kezelôjének,
használójának) kell gondoskodnia az ingatlan elôtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m
széles területsáv, illetve ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedô teljes
terület), valamint a járdaszakasz melletti
nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását
akadályozó anyagok eltávolításáról.

Az ónos esôtôl, jégtôl vagy hótól síkossá
vált közutakon (kocsiutakon), járdákon,
szükség esetén naponta többször is síkosságmentesítést kell végezni.
Kérjük a lakosságot, hogy
– a fenti rendelkezésnek tegyen eleget,
– a nehezebben megközelíthetô helyeken
lakók (Tahi hegyoldal) autóikon téligumit, hóláncot használjanak,

A helyi közutakon a hó eltakarítása és az
út síkossága elleni védekezés a települési
önkormányzat feladata.

– kerüljék a közterületen parkolást autóikkal, hogy a hótoló autók akadálytalanul
tudjanak közlekedni.

KÖSZÖNET

A meredek utak és fagyásveszélyes helyek
melletti közterületeken homokot helyeztünk el.

A TÁMOGATÁSÉRT
Ezeket mindenki használhatja a közterület síkosságmentesítésére. Amennyiben további igényre van szükség, kérem jelezzék a
Polgármesteri Hivatalban.

Az önkormányzat – rendezvényei alkalmával, és sok más esetben is – számíthat a község
vállalkozóinak támogatására. Ezúttal néhányukat szeretnénk kiemelni.
Elter József vállalkozó az Ifjúság úti orvosi
rendelô külsô teraszának burkolását ingyenesen felajánlotta. Csereklye Ferenc a CserkerTop Kft. képviseletében a Tildy Emlékhely
kialakításánál térítésmentesen végezte a gépi
földmunkát és az anyagszállítást. Németh
Mariann virágkötô a nyári Eperfesztiválra, valamint a Tildy Emlékhely avatása és a híd névadó
ünnepség alkalmával tartott állófogadásra asztali díszeket készített.
Köszönjük nagylelkû, önzetlen felajánlásukat!

Nagy érdeklôdésre való tekintettel értesítjük Önöket, hogy Tahitótfalu címeres
zászlója (60x 90 cm) megvásárolható a
hivatalban 3000 Ft-os áron.

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

ELADÓ ZÁSZLÓK
Tisztelt Olvasóink!
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Tahitótfalu

Önkormányzat

Községi Tájékoztató

TAHITÓTFALU
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
KONCEPCIÓJÁRÓL
A Képviselô-testület 2008. november
25-én megtartott Közmeghallgatáson az
anyaghoz csatolt mellékletekkel együtt a
2009. évi költségvetési koncepciót az
alábbiak szerint elfogadta:
BEVÉTELEK:
• Mûködési bevételek
• Állami támogatás
• OEP támogatás
• Fejlesztési hitel
• Elôzô évi pénzmaradvány
Bevételek összesen:

302 900 e. Ft
168 530 e. Ft
7600 e. Ft
270 000 e. Ft
150 000 e. Ft
899 030 e. Ft

KIADÁSOK:
• Mûködési kiadások
505 865 e. Ft
• Felhalmozási kiadások
25 000 e. Ft
• Ebbôl: felújítások
25 000 e. Ft
egyéb felhalmozási kiadások
Tartalék
• általános tartalék
98 165 e. Ft
• céltartalék
270 000 e. Ft
Kiadások összesen:
899 030 e. Ft
Tahitótfalu Község Önkormányzata
2009. évi költségvetési koncepciója a
2008. évi háromnegyedéves beszámoló, illetve a várható év végi teljesítés, valamint
a 2009. évi várható állami támogatások és
a becsült infláció adatai alapján került
összeállításra. (A koncepció elôterjesztése
mellékleteivel együtt megtekinthetô honlapunkon: www.tahitotfalu.hu )
A 2009. éves koncepció nem tartalmazza a közalkalmazottak és köztisztviselôk
13. havi juttatásával kapcsolatos elôirányzatot sem a bevételi, sem a kiadási oldalon.
A dologi kiadások tervezett elôirányzata
a 2008. éves adatokhoz képest átlagosan
5%-kal magasabb.
Felhalmozási kiadások tervezésénél a
2008. évben betervezett felújítási keret
maradványát vettük figyelembe.
A koncepció kapcsán az adómértékek
változatlanul hagyása mellett foglalt állást
a testület, melynek feltétele a felhalmozódott kintlévôségek folyamatos behajtása.
Az építmény-, iparûzési-, gépjármûadó
hátralékból 2008-ban mintegy 10 millió Ftos adóbevételi növekmény keletkezett.
2008. november 20-i állapotnak megfelelôen az adóbevételek 117 %-ra teljesültek
a tervezett elôirányzathoz viszonyítva. Az
intenzív adóhátralék beszedés adott alapot
arra, hogy 2008-ban is változatlan mértékû
adónemeket alkalmazhattunk
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester

2008-BAN ELVÉGZETT FELÚJÍTÁSI MUNKÁK
TAHITÓTFALUBAN
Tahitótfalu Községi Ökormányzat 2008.
évi költségvetésében tervezett karbantartási, felújítási keret terhére több intézményben végzett munkálatokat, kihasználva az óvodai, iskolai szünidôt.
Tahi óvoda részleges felújítását elvégeztük, amely során a régi óvodai épület valamennyi nyílászáróját kicseréltük, két
foglalkoztatóban új lambéria került felhelyezésre. A felsô épületrészben két vizesblokk, mosókonyha, a melegvíz ellátást
biztosító rendszer került teljes felújításra,
így kiiktattunk 6 db korszerûtlen, nagy
energia felhasználású bojlert. Az udvar egy
részén ivóvíz hálózat és járda újult meg.
Központi iskolában új ajtók kerültek beépítésre és három tanterem kapott új
világítótesteket. Az orvosi ügyelet udvarán
megépült a gépkocsibeálló.
Az iskola parkolója is felújításra került,
szilárd burkolatot kapott.
Az átalakítások, felújítások után mindkét intézményben mázolás, festés elvégzése után tiszta, kulturáltabb környezetben
kezdôdhetett az oktató-nevelô munka.
A népházban minden parkettával ellátott helyiségben csiszolást, lakkozást végeztek.
Az orvosi rendelôben a fûtési rendszer
került átalakításra, az épület körül vízelvezetési munkára és lábazat felújítására
került sor. A bejáratnál lévô terasz és az
udvar, a mentôbeálló kapott új burkolatot.
A parkosítás kisebb hiányossággal befejezôdött.
Elkészült a Bem utca burkolt vízelvezetô
árka. Az Ifjúság utcai járda felújításra került.
Pályázat útján nyert 4,1 millió vissza
nem térítendô állami támogatásból és
önkormányzati önrészbôl elkészült a
Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása és új járda
épült.
Szikkasztó árkokat alakítottunk ki a
Rózsa utcában, Nefelejcs utca egy rövid
szakaszán és a Visegrádi utcában.
Tahi településrészen több hegyi út,
Ereszvény, Szállások u., Cserfa u., Mátyás
Király u. lett kitisztítva az elburjánzott növényektôl, amelyek részben közterületrôl,
részben magánterületrôl nôtték be az
útszelvényt. Kitisztításra került a Háros és
a Villám patak egy-egy szakasza.
Közel 2000 ezer négyzetméteren végeztünk kátyúzást, a felmérési napló
szerint ennek 75%-a Tahiban lett teljesítve, hiszen e terület úthálózatának hossza
háromszorosa a szigeti településrésznek.
A közvilágítás korszerûsítését a rendelkezésre álló forrás korlátozta. 2008.
december 19-ig – szerzôdés szerint –

Dunaparti út, Felsôhegyi u. Ódry Árpád
köz, Tökösmezô utca, Szabadság tér
közvilágítása kerül bôvítésre. A beérkezett
igények ennél lényegesen nagyobbak,
erre a következô évben kell nagyobb forrást elkülöníteni.
Egy éves múlttal rendelkezô kérést sikerült megoldani a testületünknek és felszámolásra, lebontásra került a BajcsyZsilinszky u. végén lévô elhanyagolt
„Tüzéptelep”.
Az eszközbeszerzés legjelentôsebb tétele a 3,9 millió Ft értékben beszerzett ételszállító gépkocsi.
A felsoroltakon kívül több apró szépítési, csinosítási, karbantartási munkát végeztek a hivatal dolgozói.
Fegyelmezett gazdálkodással sikerült
közel 4 millió Ft plusz forrást juttatni a
költségvetésbe az értékpapírjaink idôbeni
átkonvertálásával.
A Képviselô-testület bejárást tartott,
ahol az önkormányzati ingatlanok felmérése volt a cél. Ennek során két ingatlan
esetében illegális használatot állapított
meg, összességében ezek közel 17 millió Ft
értékû ingatlanok.
Uniós pályázataink közül, a 8 tantermes
iskola építésére, az óvoda-iskola felújítására, és a faluközpont fejlesztésére beadott pályázatunk értékelés után forráshiány miatt elutasításra került. A gáttal
kapcsolatos tervek vízjogi engedélyeztetéséhez sajnos a 90 ingatlan tulajdonos közül, a második körben kiküldött kérések
ellenére 57 tulajdonos volt hajlandó lemondani az engedéllyel kapcsolatos fellebbezési jogáról, ami természetesen nem
érinti a tulajdonjogot. Teljes körû hozzájárulás hiányában nem tudunk tovább lépni
a gát megvalósításában
Négy állami szintû pályázaton 13,5 millió forintot nyertünk.
Több beruházást, korszerûsítést készített elô a Képviselô-testület még ebben az
évben, amely reményeink szerint 2009ben megvalósul.
Képviselôtársaim nevében köszönetemet fejezem ki azoknak, akik a fenti munkában segítségünkre voltak a település
javára.
Dr. Sajtos Sándor alpolgármester
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ELKÖSZÖN A POLGÁRMESTER
A rendszerváltás óta eltelt 18 év.
Lelkesen kezdtük az elsô képviselôkkel
és falunk minden lakójával gyakorolni a
demokráciát. Békésre, politikai veszekedésektôl mentesre sikerült az átmenet.
Persze voltak éjszakákba nyúló viták a
telefonhálózat bôvítésérôl, a tornaterem
építésérôl, a szennyvízcsatornáról, a
gázhálózatról, a rendôrôrsrôl, a védônôi
tanácsadóról, az óvoda, iskola bôvítésérôl, felújításáról, a járdák, utak építésérôl, felújításáról, röviden községünk
fejlesztésérôl, mûködtetésérôl.
Segítette az átmenetet az önkormányzati dolgozók gyakorlata, kitartása
és természetesen falunk lakóinak türelme, sokszor segítsége. Ennek a jó
együttmûködésnek a legjobb példái az
árvízi védekezések voltak, ahol szinte
mindenki megmozdult és dolgozott
önzetlenül.
Hosszúra nyúlt betegállományom, orvosaim tanácsa vezetett oda, hogy
megromlott egészségi állapotom miatt
lemondjak. Nem jószívvel tettem, de
ezzel talán nem csak magamon, hanem
falunkon is segítek.
Az eltelt évek alatt sok feladatot sikerült megoldani, sokat nem. Munkámban
sokan segítettek a legkülönfélébb módon. Ma már anekdotaként idézem egy
idôs férfi segítô tanácsát: „Édes fiam –
ugye nem baj, hogy így szólítlak – hallgass meg mindenkit, mindenkitôl lehet

valamit tanulni.” Tényleg lehet! Tényleg
sokat jelenthet a kollektív bölcsesség, a
nem „csakazértis” érvekkel eldöntött
vita.
Köszönöm a feladataimhoz nyújtott segítséget, a közösen végzett munkát az
önkormányzat dolgozóinak, képviselôknek, bizottsági tagoknak, falunk segítô
lakóinak. Büszke vagyok rá, hogy együtt
szolgálhattuk Tahitótfalut!
Külön köszönöm dr. Sajtos Sándor alpolgármesternek és Tóth János jegyzônek, hogy betegségem alatt lelkesen és
önzetlenül biztosították munkájukkal az
önkormányzat folyamatos mûködését.
Választóimnak köszönöm a bizalmat!
Kívánom, hogy az önkormányzat,
együttmûködve községünk polgáraival,
sikeresen oldja meg az új feladatokat.
Csak közösen lehetséges a tervek megvalósítása, körülményeink javítása.
Kívánok ehhez kitartást, egymáshoz
türelmet és jó egészséget!
Végül „Az olvasónak”, Károlyi Gáspár
1590-ben a Biblia elé írt gondolatai, amit
már többször idéztem: „Bizonnyal tudom
és semmit nem kételkedem abban, hogy
ez mi munkánknak, minekutána emberek közé az kimégyen, sok irigye és sok
rágalmazója leszen. Mert miképpen az
testet követi az árnyék, azonképpen az
virtust, azaz a jóságos cselekedetet
követi az irigység; és azok kik az rágalmazásra születtek, mivelhogy az más

ARANY JÁNOS: EPILÓGUS

6

Az életet már megjártam.
Többnyire csak gyalog jártam,
Gyalog bizon’...
Legfölebb ha omnibuszon.

Az életet, ím, megjártam;
Nem azt adott, amit vártam:
Néha többet,
Kérve, kellve, kevesebbet.

Láttam sok kevély fogatot,
Fényes tengelyt, cifra bakot:
S egy a lelkem!
Soha meg se’ irigyeltem.

Ada címet, bár nem kértem,
S több a hír-név, mint az érdem:
Nagyravágyva,
Bételt volna keblem vágya.

Nem törôdtem bennülôvel,
Hetyke úrral, cifra nôvel:
Hogy’ áll orra
Az út szélin baktatóra.

Kik hiúnak és kevélynek Tudom, boldognak is vélnek:
S boldogságot
Irígy nélkül még ki látott?

Ha egy úri lócsiszárral
Találkoztam s bevert sárral:
Nem pöröltem, Félreálltam, letöröltem.

Bárha engem titkos métely
Fölemészt: az örök kétely;
S pályám bére
Égetô, mint Nessus vére.

Hiszen az útfélen itt-ott
Egy kis virág nekem nyitott:
Azt leszedve,
Megvolt szívem minden kedve.

Mily temérdek munka várt még!...
Mily kevés, amit beválték
Félbe’-szerbe’,
S hány reményem hagyott cserbe’!...

ember munkájához vagy cselekedeteihez
hasonlót nem cselekedhetnek, ha különben annak nem árthatnak rágalmazzák
azt. Mindazáltal senkinek sem irigységével, sem rágalmazásával nem gondolok…”
Budai Mihály

„...találni fogtok
egy kisdedet
pólyába takarva
és jászolba
fektetve.”
Folytatás az 1. oldalról
egészen megváltozik minden: mi magunk, a
világhoz és az emberekhez való viszonyunk.
A megtapasztalt isteni szeretet hajt, hogy
tegyük a jót, nézzünk szembe a kihívásokkal.
A karácsony meg tudja változtatni az
életünket. Ebben a találkozásban megleljük
a szeretet útját, ösztönzést érzünk a
tökéletesedésre. Adja meg Isten ezen a
karácsonyon mindnyájunknak a találkozás
örömét!
Tahitótfalu, 2008. karácsonya
Vénusz Gellért
plébános
Az életet már megjártam;
Mit szivembe vágyva zártam,
Azt nem hozta,
Attól makacsul megfoszta.
Egy kis független nyugalmat,
Melyben a dal megfoganhat,
Kértem kérve:
S ô halasztá évrül-évre.
Csöndes fészket zöld lomb árnyán,
Hova múzsám el-elvárnám,
Mely sajátom;
Benne én és kis családom.
Munkás, vídám öregséget,
Hol, mit kezdtem, abban véget...
Ennyi volt csak;
S hogy megint ültessek, oltsak.
Most, ha adná is már, késô:
Egy nyugalom vár, a végsô:
Mert hogy’ szálljon,
Bár kalitja már kinyitva,
Rab madár is, szegett szárnyon?
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POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS
Tájékoztatjuk a választókat, hogy Tahitótfaluban Budai Mihály polgármester
lemondása miatt, 2009. február 1-én idôközi polgármester választásra kerül sor.
A választással kapcsolatos részletes információk a községi honlapon és az újságban megtekinthetôk a Helyi Választási
Bizottság döntésének megfelelôen.
1/2008. (11. 12.) HVB határozat
Tahitótfalu Község Helyi Választási
Bizottsága a választási eljárásról szóló
1997. évi C. törvény 115. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az
idôközi polgármesteri választást 2009.
február 01-én (vasárnap) tûzi ki. Az
idôközi polgármester választás határnapjait az alábbiakban állapítja meg:
2008. december 3 –10.: A névjegyzék
közszemlére tétele 8 napra (Ve. 14. §)
2008. december 3–10.: A névjegyzékbôl való kihagyás, valamint a névjegyzékbe történô felvétel miatti kifogás
benyújtásának határideje. (Ve. 82 §. (1)
bek.)
2008. december 05.: A választópolgárokat a névjegyzékbe vételükrôl
értesítô, valamint az ajánlószelvény
megküldésével történô tájékoztatásának határideje. (Ve. 14. § (1) bek.)

2008. december 10.: a Névjegyzék
levétele.
2009. január 9-én 16.00 óráig: Jelölt
ajánlására nyitva álló határidô. (Ve. 46
§ (3) bek.)
2009. január 10-12.: A jelöltnek a be
nem nyújtott ajánlószelvények megsemmisítésére, és errôl jegyzôkönyv készítésére nyitva álló határidô. (Ve. 60. §)
2009. január 17-29.: A helyi közszolgáltató mûsorszolgáltatók – legalább
egyszer – ingyenesen történô közlése a
polgármesterjelöltek politikai hirdetésének. (Ve. 106. § (1) bek.)
2009. január 23.: A Helyi Választási
Bizottság megbízott tagjainak a Helyi
Választási Bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjainak a Helyi Választási Iroda vezetôjénél történô bejelentésének határideje.
(Ve. 25. § (2) bek.)
2009. január 24. - február 01.: (vasárnap a szavazás bejezéséig): A választásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményének nyilvánosságra
hozatali tilalma. (Ve. 8. § (1) bek.)
2009. január 30.: A módosított névjegyzék megtekintésének határideje a

DECEMBERI NÉPSZOKÁSOK NÉPDALOKKAL
December 13., Luca napja
„Adja meg az Isten: ke(nd)teknek annyi
csibéje legyen, mint az égen a csillag, csillag!
Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty!”
(Luca napi kotyolás, lucázás)
December 24., Ádám, Éva napja
Kimenék én ajtóm elejibe…
(magyar népdal)
Kimenék én ajtóm elejibe
Kimenék én ajtóm elejibe
Nyitvá látám mennyeknek kapuját
Nyitvá látám mennyeknek kapuját
Azon belül leterített asztal.
Azon belül leterített asztal.
S azon belül egy rengô bôcsicske
S azon belül egy rengô bôcsicske
Ül vala mellette Anyánk Szûz Márija
Ül vala mellette Anyánk Szûz Márija

A lábával ringatgatja vala
A lábával ringatgatja vala
A szájával fúdogálja vala
A szájával fúdogálja vala
„Aludjál el Istennek báránya”
„Aludjál el Istennek báránya”
„Szeretetbül jöttél erre ja világra”
„Szeretetbül jöttél erre ja világra”
December 25., Karácsony
„Áldom, magasztalom seregeknek urát,
Hogy megadta élnünk ez karácsony
napját.
Áldja meg az Isten a háznak gazdáját,
Kedves asszonyát és minden családját!
Boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk.”
(kántáló beköszöntô)
December 26., István napja
„Itt is vagyon egy szíp legíny,
Kinek neve Pesta,

polgármesteri hivatalban.
(3) bek.)

(Ve. 15. §

2008. november 13-tól 2009. január
31. 00.00 óráig: választási kampányidôszaka. (Ve. 40. § (1) bek.)
A választási kampány végéig (2009.
január 31. 00.00 óra): A jelöltek, plakát
engedély nélküli készítésére, a Ve. 42. §
(3)-(6) bek. foglaltak kivételével, korlátozás nélküli elhelyezésére nyitva álló
határidô.
2009. január 31. napja 00.00 órától
– a szavazás befejezéséig (vasárnap):
kampánycsend. (Ve. 40. § (2) bek.)
2009. február 01.: a szavazás napja
2009. február 02.: A Helyi Választási
Bizottság a szavazatszámláló bizottságok jegyzôkönyvei alapján a szavazatok összesítésének és a választási eredmény megállapításának legkésôbbi
határideje. (Ve. 73. § (2) bek.)
2009. február 02-04.: A jegyzôkönyvek egy példányának a Helyi Választási
Irodán belüli megtekintésre nyitva álló
határideje. (Ve. 75. § (2) bek.)
2009. május 03.: A szavazólapok
megsemmisítésének határnapja.
Tóth János
Helyi Választási Iroda vezetô
Amott is van egy szíp leány,
Kinek neve Naca.
Isten meg se mentse,
Kebelibe ejtse,
Bele pöndörgesse,
Mint a cica farkát
Még annál is jobban,
Mint a rouka farkát.
Riétöki rígi törvény,
Haj regô rejtem!”
(regölés)
December 27., János napja
„Sok szent János napokat vígan megélhess,
Napjaidat számlálni ne légyen terhes.
Az ég harmatja szívedet újítsa,
Áldások árja házad elborítsa.”
(János napi köszöntô)
December 28., Aprószentek
„Örvendetes nagy nap Krisztus születése,
Melyben szent István életét végzette,
Szent János pediglen példáját követte.
Mi is elindulánk Heródes nyomdokán,
Akarván követni, de nem fegyverekkel,
Hanem szép termô ágakkal szenteljük
ünnepét.” (aprószentek-napi vesszôzés)
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TAHITÓTFALU 2008.
DECEMBERI PROGRAMOK
A Tahitótfalu-i Tömeg és Szabadidô
Sport Egyesület szeretettel meghívja Önt
és családját 2008. december 6-án
(szombaton) 19.00 órai kezdettel
megrendezésre kerülô Mikulás báljára!
Programok: zeme, tánc, tombola, vacsora
(20.00-tól)
Helszín: Tahitótfalu Népház (BajcsyZsilinszky út 2.)
Jegyár: 2600 Ft amely a vacsora árát is
magába foglalja
Jelentkezési és fizetési határidô november 15. (szombat)
Jegyrendelés és jelentkezés: Csörgô
Mihály 20/968-4279
Schottner Jánosné 30/373-0895
Heincz Lászlóné 30/743-0115
Mindenkit szeretettel várunk!

Kézmûves foglalkozás a Pintérházban!
Csuhé bábok, betlehem, díszek készítése
és mézeskalács sütés
A foglalkozások 14 órától 17 óráig tartanak és díjmentesek.
Vezeti: Sirkó – Németh Mariann
Minden gyermeket szeretettel várunk!

2008. december 6. (szombat)
Az „Advent Tahitótfalun” Hét ünnepélyes megnyitója
Köszöntôt mond dr. Magyar Gábor
képviselô és Vénusz Gellért plébános
Helyszín: Katolikus hittanterem (2021
Dózsa György u.17.)
Kiállítás: „Útkeresés a misztikus, varázslatos világban”
Szántó Sándor festômûvész kiállítása
Megnyitja: dr. Hann Ferenc
mûvészettörténész

2008. december 14-én, (vasárnap) 18. 00tól a NÉPHÁZ-ban (Tahitótfalu, BajcsyZsilinszky u.2) A NEOTON FAMILIA
SZTÁRJAINAK ADVENTI KONCERTJE
VÉGVÁRI ÁDÁM – CSEPREGI ÉVA
címû mûsorukkal köszöntik és várják
Tahitótfalu lakóit, az elôadáson
megvásárolhatják és dedikáltathatják
Karácsonyi CD-jüket.
Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatói jegy ára: 1000 Ft
Ezzel a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány 2009. évi programjait támogatja.
Köszönjük!

2008. december 7-én (vasárnap)
Kiállítás megnyitó
Tahitótfalu Község Önkormányzata és a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
Hagyományôrzô Köre meghívja Önt és
kedves családját
Régi és mai disznóvágások és disznótorok Tahitótfaluban címû kiállítására.
A kiállítás ünnepi megnyitója 2008.
december 7-én 11 órakor kezdôdik.
Köszöntôt mond: Szánási László
Tiszteletes
A kiállítást megnyitja: Matisa Carló
Gasztronómus
A kiállítás megtekinthetô: 2008. december 7-tôl 2008. december 14-ig
Minden nap 15-18 óráig, hétvégenként
10-17 óráig a Református Egyház
Gyülekezeti termében
(2021 Tahitótfalu, József A. u. 4.)

2008. december 8-án és 22-én (hétfônként)
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2008. december 11. (csütörtök) 18.00
Faluházi esték
Elôadó: Grandpierre Atilla
Téma: A népmese igazsága – avagy miért
eszik parazsat a paripa? – a karácsony
gondolatának megjelenése a népmesében
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (2021
Szabadság út 1/A)
Az elôadások ingyenesek, támogatásukat
elôadóink tiszteletdíjára elfogadjuk.

2008. december 17-én (pénteken) 18.00
– 21.00
Családi Magyar Táncház
Talpalávalót a kisoroszi Mandorla
Zenekar húzza
Helyszín: Tahitótfalu Népház (2021
Bajcsy-Zsilinszky út 1.)
Belépôként hozhatsz magaddal terményt,
tojást vagy amit jónak látsz!
.
2008. december 19-én (pénteken) 19.00
Színházlátogatás
William Shakespeare
SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Helyszín: Új Színház
Buszindulás: 17.30 (Tótfalu Hôsök tere)
Jegyárak: 2100 és 2500 Ft + 500 Ft (busz)
Információ: Mengyi Gábor
Tel: 30/337-5527

SZÁLLÁST KERES
Szállást keres a Szent Család.
Valaki tán hajlékot ád.
Kopogtatnak, kérve-kérnek,
Idôkön át így üzennek.
De sok fénylô, kényes ház!
Hivalkodó csillogás.
Nem kér, nem vár, nem enged,
Kéz a kilincsre dermed.
Sok itt a nép, tolong, fecseg,
Ha van pénzed, van mindened!
Szállás, kényelem, lakoma,
S kint toporog Isten Fia.
Szent Fiú, ha ma születnél,
Ugyanilyen árva lennél,
Emberi szív kemény, hideg,
Állatok közt több a meleg…
Felnôtt nékünk ez a Gyermek,
Isten küldte, Megváltónk lett,
Hányszor bús a szíve, most is,
Folyton-folyvást kirekesztik.
Itt volt pedig, szeretett,
Kínhalála üzenet,
Ha nem is szeretnek sokan,
Szeretni kell halálosan!
Pikóné Arany Júlia
Tahitótfalu, 2008.

Emléktûz
gyújtás 2009
A II. világháború, a Don kanyari tragédia
magyar katonáinak, hôseinek emlékére
2009. január 12-én (hétfôn) 17.00 órakor a
református temetôben kerül sor ismét
emléktûz gyújtására.
A hagyományos megemlékezésre szeretettel várnak mindenkit a szervezôk.

Bábszínház és
kézmûves
foglalkozás!
2008.december 13-án 10 órakor a Népházba a Habakuk Bábszínház bemutatja a
DIÓTÖRÔ cimû bábjátékot!
Elôadás után kézmûves foglalkozás keretében karácsonyi ajándékokat, díszeket készíthetnek.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Tahitótfalu
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DECEMBERI HANGULATOK
1. KINT ÉS BENT, hideg és meleg: Kellemes
a látványt, mégis ellentétpárt alkot a belsô ablakpárkányon, melegben telelô virágok,
valamint az ablak másik oldalán elterülô hófehér táj.

5
ünnepi hangulatot, vagy nézzünk körül a gyümölcsök, zöldségek között – kísérletezzenek
kedvükre!
Fogarasi Diana

3
1
2. HAVAS PAPLAN: Havas paplan takarja a
kerteket, háztetôket, egységes arculatot adva
Tahi képének – legalábbis madártávlatból.

angyalka alakját erôs anyagból (filcbôl) kivágva, fa gyönggyel, zsinórral felakasztva akár az
üvegezett bejárati ajtóra is kerülhet –
üdvözölve a lakásba érkezô vendéget.
6. CSAK SEJTETI – Csak sejteti a tél, azaz a
vastag hóréteg, hogy milyen lehetett a kert az
év többi szakában. A nyírt sövényt, a természet adta és mesterségesen formázott bokrokat, örökzöldeket vaskosabb termetûvé alakítja a decemberi idôjárás.

6
2
3.HELYCSERE. Tahi lankái remek adottságokat nyújtanak a szôlô termesztéshez. Ám decemberben már nem a szôlôfürtöktôl, hanem
a hirtelen rázúdult hótól roskadoznak az erôs
tôkék.
4. KARÁCSONYI DÍSZLET. Karácsonyi díszlet háttere is lehetne ez a kép: a havas fenyôcsúcsok, háztetôk között szerényen, de büszkén magasodik a kis templom tornya Tahitótfaluban.
5. EGYSZERÛ FORMÁK. Egyszerû formák is
jelezhetik az ünnepi készülôdést: a fenyô és

4
7. NEM HAGYOMÁNYOS – Nem hagyományos, nem klasszikus, inkább modern, de
gyorsan elôvarázsolható asztali dekorációkat
szeretnék megmutatni. Egyszerû formájú, szabályos csoportba rakott gyertyákkal, már meglévô, szekrényünkben és polcainkon rejtôzô
tárgyakkal is alakíthatunk egyszer-egyszer

„FÉ” Könyvelô BT
egyéni vállalkozók, egyesületek, alapítványok és cégek teljes körû könyvelését
vállalja garanciával, visszamenôleg is,
könyvvizsgálói háttérrel.
Tahi, Visegrádi út 68.
Tel/fax: 26/387-079, 06-20-547-1362

Csókavár-Ker
Kft.
Eredeti és utángyártott
nyomtatókellékek
ingyenes, 24 órán belüli
házhozszállítással,
szuper árakon

www.irodasprinter.hu
info@irodasprinter.hu
Telefon/fax:
06-20 5500-582
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ELADÓ!

OPEL Corsa
1.2 Swing
Évjárat:
1994.12.
Ár: 490.000.-Ft
Tel: 30/551–3366
9
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Munkalehetôség a Barta Sütôdében!

A KÖRÖMKUCKÓ KARÁCSONYI
AJÁNLATA:
Professzionális 3 dimenziós mûköröm építés!
Teljes körû kéz és lábápolás:
Pedikûr
– gyógy és esztétikai
– lábkörmök építése, lakkozása, díszítése
Manikûr
– francia,hagyományos és japán
– természetes köröm erôsítése, lakkozása díszítése
Reflexológia
– gyógyító talpmasszázs
– kényeztetô és frissítô masszázs

Fogyókúrás és életmód tanácsadás
Fülbelövés!
Hangterápiás INFRASZOLÁRIUM
Várjuk szeretettel kedves vendégeinket
a hét minden napján 8-20 h-ig
Tahitótfalu, Petôfi S. u 28
tel.: 06 30 212-1154
www.koromkucko.atw.hu

12

2009. januári kezdéssel felveszük árurakodó sofôrt B
jogosítvánnyal, reggel 3-7 óráig. Esti mûszakra 4-6 órás
pék-kisegítôt is felveszünk (betanítjuk). Idôpont
egyeztetés 9-12 óra között a 06-30/9841-102 telefonon
Barta Istvánnal.

Oktatás, képzés, tanfolyam –
helyszínen is!
www.mastudio.hu • mastudio@t-email.hu
06-1-379-5318, 30/9224-805

ÁLLATKÓRHÁZ-Szentendre
Hosszú nyitvatartással hétköznap
8-20-ig (idôpontegyeztetés alapján:
26-317-532), szombaton 9-12-ig,
állandó éjszakai és hétvégi ügyelettel (30-66-26-849) állunk a
kedves állattartók rendelkezésére az egzotikus állatoktól a
lóig. Magas szintû felszereltség – RTG, UH, endoszkóp, házi
laboratórium stb. – szakrendelések, folyamatos kiszállások.

ÁLLATORVOSI rendelô – Tahitótfalu
Megújult, hosszú rendelési idô: hétköznap bejelentkezés
alapján 10-18-ig, jó felszereltség, házi állatorvosi szolgálat,
kiszállások.

Tel.: 26-385-152,30-9370-863 • www.hegyvidekiklin.fw.hu
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VASTELEP

COOP
ÜZLETHÁZ
Tahitótfalu, Szentendrei út 1.
(Parkolóval szemben)

Új szolgáltatással bôvül üzletünk:
• Novembertôl kaphatók
a gyógyszertáron
kívül forgalmazható gyógyszerek.
Várjuk minden kedves régi és új vevônket
két hetente megjelenô COOP akciónkkal!
Nyitva tartás: hétfôtôl–péntekig: 0600–1800-ig
szombaton:

0600–1400-ig

vasárnap:

0700–1200-ig

Tahitótfalu, Szabadság út 48.
Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009
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

30/9483709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.

DORCA KFT.

Cím: 2021 Tahitótfalu,
Tamási Áron utca 1/B.
Telefon/fax:
06-26-585-170,
585-171,
06-20-960-4288

T

Ô

TE

Épülettervezés,
kivitelezés

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Számítógépszerviz

Tahitótfalu, Béke u. 50.
Tel../fax: 26-585-134,
30/900-1975, 20/556-4663
Nyitva: hétfô-péntek
800-1600 óráig

cserepek, gyári áron kiszállítással

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Tölgy kugli 1 800,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…
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AGGÓDÁS SZÉP FALUNKÉRT ÉS AZ
IFJÚSÁGUNKÉRT!!!
Úton-útfélen megdöbbentô látvány fogadja
a Tahitótfaluba érkezôket, átutazókat, de az itt
élôk is értetlenül állnak elôtte: ifjúságunk
„krémje” ugyanis rombol, vandálkodik, tönkre
tesz mindent, ami útjába kerül.
Szépen újrafestett buszmegállók pavilonjait,
a Népház folyosóját, ôrült ötlettôl vezérelve
ízléstelenül összefestették, összefirkálták, a
szemétládákat összetörték, leverték, elvitték.
(A Népház folyosója 2008. október 23-ra lett
frissen lefestve…)

Rémület fogja el az embert, ha a játszótereket és azoknak környékét megnézi.
A község lakóinak közös munkáját – a Pihenôparkot – az unatkozó csavargó és bandázó
ifjúság tette most tönkre, akik 12-13 éves létükre, öten-hatan összeverôdve járják késô
este a falut. Szüleiknek nem hiányoznak?
Nem hiszem, hogy ezek a gyerekek otthon
nem kaptak semmiféle nevelést, intelmet arra,
hogy vigyázzanak az értékekre?! Noha egy-két
évvel ezelôtt még ôk is élvezték a Pihenôpark
adottságait, most unalmukban, hülyeségükben (vagy ki tudja miért) azzal szórakoznak,
hogy életveszélyessé tegyék. Az eszközöket
így a kisebb gyerekek nem tudják használni: a
csúszdát betonostul kidöntötték, a fából
készült mászókás kis háznak és a hintának a
szerkezetébôl a csavarokat kiszedték, a merevítô léceket kitörték és kidobálták a parkba.

Így szórakoztak és ezzel életveszélyessé tették
azokat! Lehet, hogy éppen a saját kistestvérük
elôl rombolják szét ezeket!
A nyári ingyenes gyerek foglakozásnak kellemes árnyat adó filagória tetejére felmászva a
zsindelyt letépték, a padokból kiszedték a csavarokat, a 10 cm-es vastag ülôrész fáját eltörték és azt aszfalton bicikli ugratónak használták, az asztal lapját átégették, a hinták, mászókák köteleit szétvágták, elvitték.
Szomorú!
Hat éve készült a Pihenôpark. Eddig minden korosztály számára lehetôséget adott
sportolásra, játékra, nagyobb családi és társasági, társadalmi események megrendezésére
és most ezt tették tönkre!
Szégyen!
Felkérünk minden jóérzésû felnôttet és
gyermeket, ne hagyják szó nélkül az értelmetlen rombolást! Szóljanak rájuk, és szóljanak be
az Önkormányzathoz, hogy kik a vandálok,
kik azok, akik nem rendeltetésszerûen használják a község, a közösség javait. Szeretnénk
számon kérni rajtuk a rongálásokat, hiszen nekik is vállalniuk kell a felelôsséget a tetteikért.
Lefotóztuk a rombolást, vandálkodást, s
most közzé tesszük. Aki tudja ki tette, jelezze!
Köszönjük!
Szeretnénk megköszönni Papp Károly ácsmesternek, hogy a filagória tetôzsindelyét a tél
beállta elôtt soron kívül kijavította.

Könyvtár nyitvatartási rend
Hétfô
Kedd

14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár
8–10 óráig községi könyvtár
10–13 óráig iskolai könyvtár
14–16 óráig iskolai könyvtár

Szerda
Csütörtök

16–19 óráig községi könyvtár
8–10 óráig községi könyvtár
10–12 óráig iskolai könyvtár
14–16 óráig iskolai könyvtár

Péntek
16–18 óráig községi könyvtár

Szeretettel várok minden olvasni és kutatni vágyó fiatalt és felnôttet:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, 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.: 385078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385353, 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, pént.: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁR –
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda,
páros hét péntek 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, páratlan hét
péntek 8–11; adminisztrációs rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt.
11–12, üzemorvosi rendelés: hétfô, szerda, csüt. 12–13, kedd
11–12, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan
hét péntek 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 387-046 • KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl
I. út 12., III., tel.: 06 1 374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ –
dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763,
ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig •
MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 8.30–17-ig, kedd-csüt.:
8.30–15-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási
kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.),
503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû),
503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda:
8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.:
hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént.
8–12-ig • 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 – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta
Zsuzsana, tel.: 06-30-6501-508 • 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: 501444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105 és (26) 500-017,
ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént. 8–12-ig •
VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30,
Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,
Boronkai Gábor, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Képíró Gábor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 1700 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

