
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honla-
pon is tájékozódhat.)

Január 12. 17:00: Emléktûz gyújtás a Don 
kanyari tragédia magyar katonáinak és hôsei-
nek emlékére a református temetôben. 

Emlék beszédet mond G. 
Szalai István. 18:00-

kor az eseménnyel 

kapcsolatos elô adást tervezünk a Falu házban. 
Részletek a plakátokon. 

Faluház programja januárban

Január 13–15. Házi sajtkészítô tanfolyam. 
Részletek a www.tahitotfalu.hu honlapon.
Január 21. szombat 19:00: Családi Moldvai 
Táncház a Peskóta együttessel.
Faluház rendszeres programja

Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
összejövetele. Vezeti: Katonáné Nyírô Ágnes, 
+3620/225 1773
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit, +3630/565 4660
Csütörtök 15:30-17:30 Gyermek 
képzômûvész szak kör. Vezeti: Lengyel Rita, 
+3620/547 5450
Péntek kéthetente egyeztetés alapján 

18:00: Asztrológia tanfolyam. Vezeti: Szabó 
Kata, +3670/653 7765

Folytatás a 4. oldalon
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Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu

J A N U Á R

A tartalomból:

Polgármesteri beszámoló 1.

Természetfotó pályázat  3.

és kiállítás

Éljen a Dunakanyar! 4.

A kultúra napja, január 22. 5.

Don kanyar, 2012. január 12. 6.

10. Advent Tahitótfalun 10.

Falusi házaink 10.

Kertésznaptár – január 12.

Tahitótfalu januári programjai

Kedves Olvasóink! Önkormányzati 
híreket legközelebb újságunk februári 
számában olvashatnak.

Szerkesztôség

Önkormányzati hírek

Polgármesteri beszámoló 

az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Emlék beszédet mond G. 
Szalai István. 18:00-

kor az eseménnyel 

p
Január 21. szombat 19:00: Családi Moldvai 
Táncház a Peskóta együttessel.
Faluház rendszeres programja

gy pj

18:00: Asztrológia tanfolyam. Vezeti: Szabó
Kata, +3670/653 7765

Folytatás a 4. oldalon

Minden kedves olvasónknak sikerekben 

gazdag, boldog új esztendôt kívánunk!

2013-ban indul a csatornaépítés

Ahogy múlt havi számunkban hírül adtuk, a kis-
térségi szennyvíz csatornapályázat támogatásban 
részesült, a Támogatási Szerzôdést december 19-én 
írta alá Németh Miklós, a Dunakanyari Csatornázási 
Társulás elnöke. A szerzôdés megkötésével immár 

biztossá vált, hogy a beruházás a megvalósítás útjára 
léphet. Az idei év jelentôs része a végleges tervek 
elkészítésével, az engedélyek megszerzésével, és a 
kivitelezô illetve a pályázathoz kapcsolódó szolgál-
tatók közbeszerzésével fog telni. 

Folytatás a 2. oldalon

Tahitotfalu_2012_01_0103cs.indd   1Tahitotfalu_2012_01_0103cs.indd   1 2012.01.04.   8:162012.01.04.   8:16



2

2 0 1 2 .  J A N U Á RÖnkormányzat

Folytatás az 1. oldalról
A jelenlegi tervek alapján a kivitelezési 

munkálatok jövô év tavaszán kezdôdnek 
majd el. 

Az év végi sûrû ügymenetnek köszön-
hetôen a lakossági kapcsolatfelvétel tekinte-
tében sajnos keletkezett némi zavar. Az OTP 
az érintett ingatlan tulajdonosok részére 
kiküldte az egész évi csekk csomagot. A csek-
keken kizárólag az LTP megtakarítási felirat 
szerepelt, így sokan nem tudták, mi a teendô 
vele. Karácsony elôtt azonban a Dunakanyar 
Csatornamû Vízgazdálkodási Társulat levelet 
küldött a tagság részére, amely levél tartal-
mazta az LTP szerzôdés másolati példányát 
és a szükséges teendôket a befizetés módjára 
és a megkezdés dátumára vonatkozóan. Így 
tehát, a már az önkormányzat által személy-
re szabottan megnyitott számlákra január 
10-ig kell megtenni az elsô befizetéseket, és 
ezt követôen minden hónap 10-ig, ugyanígy 
kell eljárni. Az esetleges kérdésekre pedig a 
Társulat ügyintézôje, Rózsa Ferencné a 06-20-
549-5966 telefonszámon ad tájékoztatást 
Önöknek.

A gát pályázat második fordulója be -

adás elôtt

A decemberi hónap sok munkát adott 
ebben az ügyben. A köztes részletes megva-
lósíthatósági tanulmány (KRMT) késô ôszi 
elfogadásával a tervezôk beadták a vízjogi 
létesítési engedély kérelmet a szakhatóság 
felé. A kérelem elôzetes vizsgálatára kikül-
dött hiánypótlás keretén belül még újabb 
szolgáltatói hozzájárulásokat és szakvélemé-
nyeket kellett rendkívül szûk határidôn belül 
elkészíteni. A kiválasztásra került vállalkozók 
azonban feszített munkatempóval megol-
dották a feladatot, így a felhívásnak sikerrel 
eleget tudtunk tenni, és az anyag december 
22-én került vissza a Közép-Duna-Völgyi  
Környezetvédelmi Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelôséghez. Az engedély várha-
tóan január elején  rendelkezésünkre áll. Ez 
után már csak a tendertervek elkészítése és a 
pályázat megírása marad hátra, és február ele-
jén beadjuk a második fordulós pályázatot.

Szolgáltatóváltás 

A nehezedô gazdasági helyzet okán, az 
ön kormányzat igyekszik megtakarításokat 
eszközölni, olyan költségek tekintetében 
amelyek a következô évi költségvetést ter-
helik. 

A közüzemi szolgáltatások moratóriumá-

nak feloldásával lehetôség nyílt úgyneve-
zett energia brókereken keresztül történô 
szerzôdéskötésre. Decemberben felül-
vizsgáltuk az eddigi szolgáltatóval kötött 
szerzôdésünket, és az éves fogyasztásunk 
figyelembevételével a közvilágításra és az 
közintézményeink áramellátására több 
árajánlatot kértünk be az áramdíjra vonatko-

zóan. Így sikerült a jelenleginél kedvezôbb 
egységárat kapnunk, amely közel 500.000 
forinttal csökkenti a villanyáramra fordított 
éves költségünket. A villamos energiát 2012 
évben már nem az ELMÛ-tôl, hanem az CYEB 
Energia Kereskedô Kft-tôl vásároljuk.

A közvilágítás karbantartására vonatko-
zóan is szolgáltatót váltottunk. 2012-ben a 
településen található mintegy 950 villany-
oszlopon lévô világítótest karbantartását az 
Elektro V.T. Kft fogja végezni. Figyelembe 
véve a 2011 évi javítási költségeket, mintegy 
270 000 forint körüli megtakarításra számít-
hatunk.

A tûzoltóôrsrôl

December hónapban ebben az ügyben 
is tettünk lépéseket. A Társulás Felügyelô 
Bizottsága megalakult, amelyet a decem-
ber 19-én megtartott Tanácsülés tagönkor-
mányzatai jóváhagytak. Az ülésen a megpá-
lyáztatott négy ajánlattevôbôl kiválasztásra 
került az a közbeszerzési tanácsadó, aki még 
december hónapban hirdetményes közbe-
szerzési eljárást kezdett meg. A hitelfolyó-
sító pénzintézet kiválasztásának folyamata 
február végéig lezárul. Amennyiben a hitel 
rendelkezésre áll, úgy ebben a projektben 
is megkezdhetjük a tervezô, és a kivitelezô, 
valamint a kapcsolódó szolgáltatók beszerzé-

sét a beruházás megindításához.

Idôsek napja a Sportcsarnokban

Idén is megtartottuk a hagyományossá vált 
idôsek napi rendezvényt. 

A település közel 500, 70 év feletti lakójá-
nak ez alkalomból 2,5 millió forintot utalt ki 
az önkormányzat, valamint december 6-án a 
Sportcsarnokban vendégül látta az idôseket. 

A rendezvényen elsônek az óvodá-
sok és a kisiskolások mutatták be ünnepi 

mûsorukat, majd Ökrös Tibor és zeneka-
ra közremûködésével az Operettszínház 
mûvészei léptek fel.

Itt a tél

Az idôjárás kegyes volt eddig, az évszak-
ra jellemzô nagyobb hó mennyiség elkerült 
minket. Mindazonáltal kérem Önöket, hogy 
a síkosság mentesítésrôl továbbra is gondos-
kodjanak ingatlanaik vonzáskörzetében. Az 
önkormányzat a közutakat, közterületeket 
megtisztítja, de a járdákat a lakók és az üzlet-
tulajdonosok felelôssége rendben tartani. 
Felhívom a figyelmüket, hogy gyalogos bal-
eset esetén a hó eltakarítás elmulasztásáért 
az ingatlantulajdonost vonják felelôsségre, a 
károsult kártérítésért hozzá fordulhat.

2012. évi költségvetési koncepció

Elkészült a 2012. évi költségvetési koncep-
ció, amelyrôl közmeghallgatást tartottunk 
november 28-án. Számos törvénymódosítás 
miatt az éves költségvetésünk január végéig 
kerül kidolgozásra, az új szabályozások figye-
lembevételével. A koncepció mellékleteivel 
együtt megtekinthetô honlapunkon: www.
tahitotfalu.hu.

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Polgármesteri beszámoló 

az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Önkormányzat ,  közösség

Anyakönyvi hírek

2011-ben született 31 fiú, 18 leány, össze-
sen 49 gyermek
Megszülettem!
Bakonyi Benjamin, 2011. szeptember 06.
Kovács Petra Zita, 2011. december 11.
Szabados-Molnár Virág, 2011. december 19.
Molnár Luca Szonja, 2011. december 29.

Házasságot kötött 31 pár.

Az elmúlt idôszak halottai:

Tóth Györgyné, 79 éves, Pataksor 1.
Déri György, 56 éves, Liget u. 4.
Mascha Ilona, 85 éves, Petôfi S. u. 26.
Nyikonyuk Ferencné, 84 éves, Vajda u. 12.
Bor Pálné, 65 éves, Kossuth L. u. 9.
Benedek Lászlóné, 89 éves, Árpád u. 4.
Makai László, 63 éves, Erdész u. 9.
Nyugodjanak békében!

2 0 1 2 .  J A N U Á R

Tahitótfalu Község Önkormányzatának 
Képviselô-testülete 2011. november 28-án 
meghozott döntése alapján a Bursa Hun ga-
rica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat keretében 7 fô részére 10 hóna-
pon keresztül havi 5.000 Ft összegû támo-
gatást nyújt.

A támogatott pályázók:
1. Deli Vitéz, Kûry K. u. 11.
2. Dévai Daniella, Móricz Zs. u. 79.
3. Dombi Szilárd, Rózsa u. 5202/38 hrsz.
4. Molnár Márton Gábor, Szôlô u. 3.
5. Puheli András György, Jókai köz 1.
6. Révész Péter, Kûry K. u. 8.
7. Tamás Gréta, Nagy Imre u. 11.

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Bursa  Hungarica  

Ösztöndíj
Az iskola történetében elôször 

került kiírásra ez a pályázat, mely-
nek témája az „Ôsz” volt.

Két kategóriában nevezhettek 
a diákok: „Ôszi tájképek” és „Az 
állatok ôsszel”. Mindkét témában 
nagy számú pályamû érkezett, 
összesen 56 darab. A mûveket 
színvonalas kiállítás keretében 
mindenki megtekinthette. 

Öt tagú zsûri bírálata után meg-
született a végeredmény. Nem 
volt könnyû a zsûri dolga, mert 
nagyon szép és mûvészileg teljes 
képek között kellett sorrendet fel-
állítani. A zsûri tagjai voltak: Kisné 
Balázs Enikô, Horányi Sándorné, 
Almássy Csaba, Wegroszta Gyula 
és Fábián Csaba.

Helyezettek: „Ôszi tájképek” kate-
gória: 1, hely: Radnai Krisztina 
8.b. 2, hely:  Szendrei Dóra 6.a. 3, 
hely: Béres Boróka 6.a.

„Az állatok ôsszel” kategória: 
megosztott 1, hely: Loszmann 
Anna, Kovács-Deme Adrián 4.a. 2, 
hely: Csereklye Anna 8.a.

A nyertes képek és a többi 
pá lya mû az iskolában továbbra is 
megtekinthetô. 

Gratulálunk a résztvevôknek és 
reméljük, jövôre újra ilyen nagy 
számban fognak részt venni a 
pályázaton!                  

Fábián Csaba

Képek: Danubia TV

Természetfotó pályázat és kiállítás
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2 0 1 2 .  J A N U Á RProgramok, közösség

Háromnapos futásom a Dunakanyarért 
Esztergom és Budakalász között ékes 
bizonyítéka annak, hogy az itt élô embe-
rek szeretik a térséget, szívesen kimoz-
dulnak egy kis közös futás érdekében. A 
kilenc lakott területet érintô rendezvé-
nyen megközelítôen négyezren csatla-
koztak hozzám kisebb, nagyobb távokra. 
Mindenki szeretettel fogadott  és megbe-
széltük, hogy jövôre ismét találkozunk. 
Közösségi futásomat rendôrök, polgárôrök 
segítették. Különösen nagy öröm volt szá-
momra befutni Tahitótfaluba, ahol lakom 
és ahol gyermekkorom legszebb nyarait 
töltöttem. Dunabogdány felôl érkeztem 
néhány lelkes bogdányival és a tahitótfalui 
triatlonistákkal a határtáblához, ahol egy 
harminc fôs csapat csatlakozott hozzám. 
Túróczi Csaba testnevelô tanár vezette 
a „küldöttséget”, aki futás közben végig 
lobogtatta Tahitótfalu zászlaját. Csabával 
futás alatt megbeszéltük, hogy apáink jó 
barátságban voltak. Közben megérkeztünk 
a híd melletti parkolóba, ahol egy újabb lel-

kes csoport várt minket Dr. Sajtos Sándor 
polgármester úrral. Nem volt könnyû fel-
adata a rendôrségnek a nagy számú futók 
balesetmentes haladását biztosítani a hídon 
át. Egymás mellett futottunk a polgármes-
ter úrral és kissé lihegve mondtam neki, 
hogy a hídon való átfutásnak szimbolikus 

üzenete van Tahi és a falu között. Ez az 
üzenet az összetartás, összefogás. Közben 
végig figyeltem a futókra és a mellettem 
haladó hét éves Máté fiamra. A falu isko-
lájának udvarán az ott maradt összes diák 
ünnepélyes örömmel várt ránk. Itt a pol-
gármester úrral mondtunk egy rövid beszé-
det, majd a gyerekek rákötötték a szalagot 
a kopjafára. Amikor átfutottunk a benzin-
kúthoz, olyan sokan voltunk, hogy egy 
idôre megállt a forgalom. A benzinkútnál 
forró teát és szaloncukrot kaptak a gye-
rekek. A szervezôket dicséri, hogy szinte 
mindenki „Tahitótfalu” feliratú pólót viselt. 

Köszönettel: 
Schirilla György

Éljen a 

Dunakanyar!

Folytatás az 1. oldalról
Népház programjai januárban

Január 21. szombat 10:00: Habakuk 
Bábszínház: Az egérhercegnô lakodalma.
Népház rendszeres programjai

Kedd, csütörtök 17:30-18:30 

Egészségmegôrzô gyógytor na, vezeti: 
Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerda 17:00-18:00 Orientális és show 
táncoktatás (pompom és disco) 4-8 éves 
korig, 17.30-18-30-ig 9 éves kortól 
Érdeklôdni: Tóth Evelyn, +3620/929 1325
Kedd, csütörtök 16:00: Hagyomány ôrzô 
és néptánc szakkör. Vezeti Szabó Judit.
Református gyülekezeti terem

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja 

Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel 
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: 
Szabó Judit, 0630/338 6806
Községi Könyvtár programja

Olvasókör

Január 27: Wass Albert
Február: Fekete István: Ballagó idô
Január 25. szerda 17:00-18:30: 

Kézimunka-klub indul. További informá-
ció: 30-9-515-484.
Havonta egyszer önköltséges színházláto-
gatást szervezünk, utazás bérelt busszal 
történik. Az aktuális elôadásról, a jegyek rôl 
és minden egyéb programról érdeklôdni 
lehet Béres Gabriella mûvelôdés-
szervezônél tel.: +3630/337 5527.

Tahitótfalu januári programjai

Béke út 14., telefon: 06-26-385 716

Hétfô 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–18 óráig községi könyvtár
Kedd 8–12 óráig községi könyvtár 

 12–14 óráig iskolai könyvtár
Szerda 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–19 óráig községi könyvtár
Csütörtök 8–12 óráig községi könyvtár
 12–14 óráig iskolai könyvtár
Péntek 12–14 óráig iskolai könyvtár
 14–18 óráig községi könyvtár

Most már wi-fi elérést is biztosítunk!

Szeretettel várok minden olvasni és kutatni 
vágyó fiatalt és felnôttet:

Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

nyitvatartási 

rend
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2 0 1 2 .  J A N U Á R Közbiztonság,  történelem

Üdvözlöm a Tisztelt Olvasókat!
Tájékoztatom Önöket, hogy dec-

ember hónapban Tahitótfalu települé-
sen egy esetben történt vagyon elleni 
bûncselekmény, amelyben az elkövetô 
elfogásra került, illetve két esetben indí-
tottunk eljárást közúti jármû ittas vezetése 
miatt. Az idôjárásnak köszönhetôen a téli 
hónapokban az ittas jármûvezetés a szo-
kottnál is gyakrabban balesettel végzôdik. 
A balesetek száma ilyenkor gyakran meg-
növekszik, azonban személyi sérülések 

kevésbé történnek a mérsékeltebb sebes-
ség miatt.  Ennek ellenére a településen 
december hónapban közlekedési baleset 
nem történt, de továbbra is fel kell készül-
ni arra, hogy a fagyok következtében az 
útviszonyok váratlanul megváltozhatnak. 
Közlekedjenek óvatosan!

 Amennyiben az ünnepek alatt napok-
ra eltávoznak otthonukból, tegyék meg 
a szükséges óvintézkedéseket. Fontos, 
hogy ne hívják fel az emberek figyelmét 
a távolmaradásukra, ugyanakkor meg-
kérhetik szomszédjaikat, hogy lehetôség 
szerint figyeljenek oda a házukra. A kül-

téri égôsorokat esetleg szedjük le az 
épületekrôl erre az idôre. Az elkövetôk 
kifigyelhetik, hogy egy ház folyamato-
san „díszkivilágításban” pompázik, majd 
napokig nem égnek az égôsorok. Ebbôl is 
feltételezhetô, hogy  nincs otthon senki.

 
Vigyázzanak magukra és értékeikre!
 
Boldog új évet kívánok a magam és 

munkatársaim nevében.

Herdics Antal r. fôhadnagy

mb. ôrsparancsnok 

A mai magyar himnusz szövegét Kölcsey 
Ferenc, a reformkor nagy költôje 1823-ban 
e napon fejezte be, és elôször 1828-ban 
jelentette meg. A himnusz zenéjét Erkel 
Ferenc szerezte 1844-ben, és ugyanebben 
az évben mutatta be a Nemzeti Színház, 
azonban csak 1903-ban lett az ország tör-
vényileg elfogadott himnusza.

 De milyen volt a Magyar  Himnusz 
Kölcsey elôtt? Legelterjedtebb és legelfo-
gadottabb az alábbi himnusz volt:

Boldogasszony Anyánk

(Régi magyar himnusz)

  
Boldogasszony Anyánk, régi nagy 
Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg 
hazánk :
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Ó Atya Istennek kegyes, szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltalmunkra.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!
Kegyes szemeiddel tekints meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Sírnak és zokognak árváknak szívei,
Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei.
Magyarországról,

Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Vedd el országodról, ezt a sok ínséget,
Melyben torkig úszunk. Ó nyerj békességet.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,
Magyar nemzetedbôl a hitetlenséget.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Hogy mint Isten Anyját régen tiszteltenek,
Úgy minden magyarok most is dicsérjenek.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Tudod, hogy Szent István örökségben 
hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,
De könyörögj értünk, s hozzája megté-
rünk.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Jézus Fiad elôtt hajts térdet érettünk,
Mert ha nem cselekszel egy lábig elveszünk.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Dicséret, dicsôség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak.
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

 De ez sem a legrégebbi himnuszunk. 
Elsô és legrégebbinek ugyanis a Maghar 
himnuszunkat tekinthetjük, melyet rovás-
jelek fordításával írt le dr. Bobula Ida 
nyelvész. E költemény nem egy könyör-
gés vagy ima, inkább egy Atyai intelem, 
melyben ôseink közvetlenül hozzánk, mai 
örököseikhez szólnak büszke, nyugodt de 
erôteljes, ellenkezést, bizonytalankodást 
nem tûrô hangnemben.

Maghar Himnusz

Országok országa
Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt
A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted,
Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos,
Hogy föl sem érheted.

Mint a magas mennység,
Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere
Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdôk,
Hôs föld büszke népe,
Ez a te végzeted
Ôsi öröksége:

Erôs, gazdag vár vagy,
De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt,
Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön
Gyôzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy,
Emeld fel a fejed!

Szerk.: Béres Gabriella

Rendôrségi hírek

A kultúra napja január 22., a Himnusz születése napja
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Apróhirdetés

Szántóföldet bérelnék rövid és hosszú 
távra egyaránt. Telefon: 06-20-320-4767

20 szóig apróhirdetés 2 600 Ft
1/16 oldal 3 300 Ft
1/8 oldal 4 800 Ft
1/4 oldal 9 400 Ft
1/2 oldal 19 000 Ft
egész oldal A/4-es           37 700 Ft
Az árak 27%-os Áfa-t tartalmaznak.

Hirdetési díjak helyi 

újságunkban 2012. évben

Ismételten ultrahanggal egybekötött 
nôgyógyászati rákszûrést szervezünk!

Idôpontja: 2012. 02. 17. péntek  8.00-
12.00 óráig

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

Idôpont egyeztetés telefonon a 385-873 
számon, a reggeli órákban.

Védônôk

Figyelem lányok, 

asszonyok!

 Január 12-én a református temetôben újra 
együtt emlékezünk fejet hajtva a II. világhá-
borúban a hazáért hôsként elesett magyar 
honvédek sírja mellett az immár 69 éve tör-
tént, XX. századi nagy sorstragédiánkra.

Egyre fogy és fakul az emberi emléke-
zet. Az idô rostáját mozgató történelem, 
a világban végbemenô gazdasági, szelle-
mi, erkölcsi változásoknak, torzulásoknak 
a magyar társadalomra is kivetôdô súlya 
alatt görnyedô magyarság gerinc-roppantó 
idôszakában a nemzettudat leértékelésére 
való erôfeszítések szülte emberi tudatlanság, 
hamis értékrend választás csak erôsíti ezt a 
jelenséget. Azonban bármily nehéz sorsa is 
van a háborúk borzalmait már nem ismerô 
embernek, mégis csak, a jövôbe vetett hit-
tel, és reménnyel felvértezve, megerôsödve, 
olykor-olykor meg kell állanunk nemzeti 
létünk temetôinek egyikénél, a Don kanyari 
tragédiánál. Az ember nem szeret tragédi-
ákra emlékezni. Emlékezni azonban mégis 
kell! Meg kell tudnunk azt, hogy milyen 
hibákat követtünk el, melyek a tragédiát 
elôidézték. Fel kell mérnünk annak az alko-
tó emberre, a nemzetre gyakorolt súlyát, 
mértékét, értékét. Azért, hogy lehetôleg ne 
kövessük el újra azokat, és hogy hasznosít-

hassuk az élethez kellô ismereteket, tapasz-
talatokat.  Közhelynek látszik, amit mondok. 
De felmérhetô-e, átérezhetô-e az a fájdalom, 
ami a hídfôcsatákban elesett 30 ezer, és a 
Don menti több hónapos állóharcok során 
elesett mintegy 120 ezer katona elvesztése 
okán érezhetett a magyar szülô, a testvér, 
a kedves, a gyermek Mennyire égett bele 
testébe-lelkébe annak a 100 ezernek ez a 
tragédia, akik hazajöttek?! Mennyi reménye 
lehetett a hazajövetelre, az emberi élethez, 
a boldog emberi léthez az elhurcolt mintegy 
6-700 ezer magyarnak? Egy vesztes háború 
után mily nagy szüksége lett volna a nemzet-
nek a bennük rejlô értékteremtô erôre, ami 
feljebb emelhette volna a magyarságot? De e 
helyett szétzúzott testtel, elszórt csontokkal, 
jeltelen magányos, vagy tömegsírokban por-
ladt el, vagy megalázottan, a politikától kive-
tetten, saját hazájában szinte számûzöttként 
pazarolta el kényszerbôl alkotóerejét! Hogy 
érzékelhessük az ott küzdô magyar katona 
lelkivilágát, engedjék meg, hogy idézzek a 
Donyec-Don vidékén ekkortájt katonatoll 
által született versrészleteket: „…A Donyec 
partján ülök, Itt hullott rám az este. 
Puskám a nagy erdôre néz, Partizánt 
keresve. Tegnap halál guggolt itt, Búsan 

nézte az utat, Ma este én virrasztok, És 
várom a halál urat…” S egy másik: „Úgy 
mennék haza, mint langy-meleg szellô, 
Úgy, mint bohókás, repdesô bárányfel-
hô. Csak simogatni, csak eljátszogatni, 
Édesanyám arcát gyengén csókolni….Úgy 
mennék haza, mint csendes, nyári esô, 
Mely után fû, fa és virág nô. A gondter-
hes arcokról barázdát simítani, Szülônek, 
testvérnek végtelen örülni….Úgy mennék 
haza, csupán csak pár szóra, Úgy jönnék 
vissza újra a kürt-riadóra. Az otthoni 
áldásban még egyszer részesülni, S ha 
kell, utána a nagy semmiben elmerül-
ni. Meghalnék hazámért gondolkozás 
nélkül, Hisz vérünk árán a béke felépül. 
De akkor is hazamennék, néha, éjszakán, 
S lelkem ôrt állna a kis kert kapunál.”

Példát mutattak föl Isten-haza-ember és 
család szeretetbôl, önfeláldozásból, egy, az 
embert-nemzetet megtartó értékrendbôl, 
hitbôl és reménybôl, melyek közül egyi-
ket sem hagyhatjuk,  hogy a forgandó világ 
az emberi lét, élet perifériájára sodorjon! 
Bizonyára ismerték a krisztusi mondást: „…
senkinek sincsen nagyobb szeretete annál, 
mint aki életét adja övéiért.”

Emléktûz-gyújtás január 12-én 17 órakor a 
református temetôben.                                

G. Szalai István

Don kanyar, 2012. január 12.

2011. december 2-án a két nyolcadik osztály 
ellátogatott az OTP Bank Lovas Világkupára 
a budapesti Papp László Sportarénába. 
Kísérôtanáraink az osztályfônökök, Matus 
Klára és Maróthi Ágnes, Kecskés Tímea 
tanárnô és Kisné Balázs Enikô igazgatónô 
voltak.

A délutáni programon vettünk részt, 
délelôtt a Tropicáriumban voltunk.

A Lovas Világkupán olyan érdekes dolgo-
kat láttunk, mint a díjlovaglás, a díjugratás 
jelmezben, a pónigalopp, a népligeti kutya-
bemutató, a lovastorna vagy a szabadidomí-
tás. A díjlovaglás nagyszerû volt, különbözô 
feladatokat mutattak be, melyeket évekig 
kell gyakorolni lónak és lovasának. A jelme-
zes díjugratás során láthattunk krampuszt, 
menyasszonyt, bankrablót, Supermant és 
még sok mást. Ezeket a jelmezeket késôbb 

pontozták és külön díjazták. Az egyik, talán 
legizgalmasabb rész a pónigalopp volt: 
gyerekek vágtáztak elképesztô sebesség-
gel a pályán két kört. A résztvevôk közül a 
legidôsebb 11 éves volt, ennek ellenére mind 
nagyon jól teljesítettek. A kutyás bemutatón 
különféle fajtájú kutyák és gazdáik vettek 
részt. Azt próbálták bizonyítani, hogy egy 
kis odafigyeléssel és szeretettel bármit meg-
taníthatunk állatainknak. A lovastornászok 
nagyszerû állóképességgel vittek véghez 
gyakorlatokat, bámulatos ügyességgel „tor-
náztak” lovaikon. A szereplôk között láthat-
tuk a világhírû Lorenzót, a szabadidomítás 
mesterét. Az ô elôadásában volt leginkább 
látható és érezhetô (a díjlovasok mellett), 
mennyit foglalkozhatott lovaival, hogy a 
produkciót képesek legyenek megcsinálni. 
Lorenzo a két hátsó lován állva ugratott egy-
szerre az egymás után befogott három pár 
lóval. Elképesztô volt a mûsorszám. Nagyon 
izgalmas délutánt töltöttünk el az Arénában.

Ezt az utat az Önkormányzattól kaptuk 
ajándékként az október 23-i mûsorért. Két 
évvel ezelôtt is szerveztek ilyen jutalomutat, 
melyen akkor a legjobb tanulók vehettek 
részt.

Köszönjük ezt a szép napot!
Vaczó Dóra 

8.b osztályos tanuló

Pollack Mihály Ált. és Zeneiskola

Lovas nap 2011.
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Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott 
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

• Ferencsák István, családgondozó  
 (Családsegítô Szolgálat) 
 szerda: 12:30- 16:00 óra között

• Szimándl Ádám, családgondozó 
 (Gyermekjóléti Szolgálat) 
 kedden 16:00-17:00 óra között
 csütörtök 10:00-11:00 óra között

• Tiszóczi Enikô, pszichológus páratlan héten, 
hétfôn 13- 18 óra között

• Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász havonta 
 egyszer hétfônként 13- 17 óra között:
 január 30., február 20., március 26.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által 
nyújtott szolgáltatások ingyenesek és elôzetes 
idôpontegyeztetés és regisztráció szükséges!

06 20/278 3734, 06 20/292 2659,
06 26/ 312- 605, 06 26/ 400- 172

7

Az Alacsony-Tátra síterepei közelebb 
vannak, mint gondolná!

Egynapos síutakhoz vegye igénybe 
buszainkat!
Donovaly, Jasná, Tale, Chopok dél

Személyre szabott 
ajánlatokhoz 
várjuk jelentkezését!

Héda Tours, Visegrád
Tel: 70/930 5768
hedatours@t-online.hu, 
www.hedatours.hu

Családi házak, nyaralók, 
köz intézmények generál kivitelezése, 

szerkezet építése részfeladatok 
elvégzése.

– utólagos alapmegerôsítés
– kômûves munkák 

– szigetelés
– ács-tetôfedés
– villanyszerelés

– gyengeáramú rendszerek
– homlokzati hôszigetelés

– gipszkartonozás
– festés,mázolás

– burkolás,parkettázás
– térburkolás, kertépítés

munkákat vállalunk.

Tervezés, mûszaki ellenôrzés

Cégünk referenciái a www.bovillbau.hu-n megtekinthetôk.
Elérhetôségünk: bodnar.imre@bovillbau.hu,

telefon: 06/20/243-30-64,
fax: 06-26-385-413.
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S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2 000,-Ft/q
Akác kugli 2 300,-Ft/q

Akácoszlop

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

8

Díszítô-
szobrászat

Érdeklôdni: Hegedûs 
István Péter

Tel.: 30/649-2602, e-mail: 
hegedus.i.12@gmail.com

Új MÉH-telep nyílik 
Szentendre, Kôzúzó u. 1. sz. alatt

Magas fémkereskedelmi árakkal, mindenféle 
vas és színesfém hulladékát átvesszük.

Roncs autók, akkumulátorok, réz- alumínium-
kábelek stb.

Szükség esetén házhoz is megyünk.
Cégek hulladék kezelését is vállaljuk.

Telefonszám: 06-20-987-1745
06-20-325-9860

Épületenergetikai tanúsítás
Épületek, lakások eladásához 2012. január elsejétôl 

kötelezô azok energetikai tanúsítványának elkészítése.

Épületenergetikai tanúsítvány szükséges használatba vételi 
engedélyhez, pályázathoz. Az energetikai ellenôrzés 

javaslatokkal segíti döntését ha felújítást tervez.
  

Téglássy Györgyi
okl. építészmérnök, energetikai szakértô 

2022 Tahitótfalu, Nefelejcs u. 6.
e-mail: gyorgyi@teglassy.hu 

tel: +36 20 9532389

LEGYEN JÓ FORMÁBAN!
Hölgyeknek és Uraknak

• csoki csöves szolárium 100 Ft/perc
• Pedikûr – 1800 Ft
• parafinos pakolás
• Pihentetô talpmasszázs – 400 Ft/20 perc
• Zselés lakkozás – 1800 Ft
• Manikûr

Szeretettel várom Önt elôre egyeztetett 
idôpontban: 06-30-408-3096

Ruhajavítás, átalakítás
Kellékek árusítása 

az IRISZ szépségszalonban
(Tahi parkolóval szemben)

Hétfô: 9-13-ig Csütörtök: 9-13-ig
Kedd: 15-19-ig Péntek: 15-19-ig
Szerda: szünnap Szombat: 9-13-ig

Mindenkit szeretettel várok!
Petô Marianna – szalon: 30/582-58-13,

saját: 30/730-59-41

Számítógép-
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.
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2 02 1 2 .  J A N U ÁÁ R Hirdetésés

MÁR MOST KÉSZÍTSE FEL GÁZKÉSZÜLÉKÉT ÉS FŰTÉS-
RENDSZERÉT A TÉLRE!

IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLAT ÉS KARBANTARTÁS
TAVALYI ÁRON KISZÁLLÁSI DÍJ FELSZÁMÍTÁSA NÉLKÜL!

TELJES KÖRŰ ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZERELÉS ÉS 
KARBANTARTÁS: GÁZKÉSZÜLÉK, NAPKOLLEKTOR, 

HŐSZIVATTYÚ FORGALMAZÁS 

A HEBA THERM KFT.  
MÁR 15 ÉVE AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN.

VÁRJUK MINDEN RÉGI ÉS ÚJ ÜGYFELÜNK MEGRENDELÉSÉT

PÉNZT AKAR SPÓROLNI? 
CSALÁDJÁT BIZTONSÁGBAN TUDNI?
NE VÁRJON HETEKIG A SZERELŐRE!

RADIANT

Bakonyi Gábor 06-30-9326195, bakonyigabor@t-online.hu
Hencz Ferenc  06-30-9844672, henczferenc@t-online.hu
2021 Tahitótfalu Toldi Miklós utca 2-4.
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Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. 

Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Köz-
hasznú Alapítvány, Tahitótfalu Község 
Önkormányzata valamint a civil szervezetek 
idén is-immár tizedik éve – megrendezte a 
nagy sikerû „Advent Tahitótfalun” egyhe-
tes ünnepi rendezvénysorozatát. Ez az egy 
hét karácsony szent ünnepe elôtt méltó 
hangulatot és fényt adott a falu közösségé-
nek a várakozás idejére, jelezve ezzel, hogy 
egymásért vagyunk, sorsunk össze van kap-
csolva a mi csodálatosan szép kis falunkban, 
Tahitótfalun.

Ismét jólesôen tapasztaltuk, hogy vannak 
emberek, akik ezeket az értékeket segítik 
is, így felajánlásokból gyönyörû fenyôfák, 
adventi koszorúk, ezek díszkivilágításai 
kerültek falunk fôbb pontjaira. Aki tehette, 

hozzátett ötletével az elôzô évek program-
jához, így a Dunakanyar legszínvonalasabb 
adventi hetét tudhatjuk magunkénak.

Mint minden évben, a kiállítások megren-
dezéséhez ismét egyházaink biztosították a 
helyszíneket. Köszönjük!

Szmutni Péter amatôr festômûvész életmû 
kiállítása, a „Tahitótfalu sportélete régen 
és ma” címû kiállítás és „Ôszi természetfo-
tók”- a Pollak Mihály Általános és Zeneiskola 
növendékeinek alkotásai- sokunk számára 
nyújtott szép élményeket.

A színvonalas templomi koncertek - 
Oláh Ajno és Papp Dániel Barokk estje és 
Gálos Miklós orgonaestje-, a bábszínház, a 
kézmûves foglakozások, a vásár, óvodásaink 
mûsora, betlehemesek elôadása, a karácsonyi 

sütemények versenye, a templomi záró ren-
dezvényen fellépôk, a Sziget Hangja kórus és 
a St.Martin gála koncert látogatottsága bizo-
nyította, hogy ezek az események sok ember-
nek szereztek örömet azzal, hogy együtt tölt-
hettek egy-egy kellemes estet, alkalmat bará-
taikkal, falubéli kedves ismerôseikkel. 

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasz-
nú Alapítvány ezúton is köszöni mindenki-
nek a segítséget, amellyel hozzájárultak az 
Adventi Hét rendezvénysorozat sikeréhez. 
Kérjük, hogy a jövôben is támogassanak ben-
nünket és célkitûzésünket. Munkánk ered-
ményeképpen kijelenthetjük, hogy falunk 
nem csak község, hanem immár közösség is!

TOVÁBBRA IS TEGYÜNK EGYÜTT 

TAHITÓTFALUÉRT!

Chambrené Rainer Gabriella

1969-ben, mint építészetet tanuló egye-
temista kerültem egy házi feladat kapcsán a 
Szentendrei szigetre, ahol a népi építészet 
maradványait kellett tanulmányoznom, de 
a motorbiciklim sárhányója a rendszámmal 
együtt leszakadt. A Vöröskô étterem teraszán 
találtak meg a rendôrök, akik utánam hozták, 
jelezvén, hogy nem mehetek tovább. Így 
gyalogosan vágtam neki rajzmappámmal a 
feladat teljesítésének.

A Dózsa Gy. u. 51. számú ház felkeltette 
figyelmemet, lerajzoltam. A népi építés, a falu 
iránti érdeklôdésem talán ekkor kezdôdött.

A Kárpát-medence éghajlati viszonyai 
alakították ki azt a háztípust, mely a tetô 
hajlásszögét, fedését és tartószerkezetét biz-
tonsággal, a fellelhetô anyagokkal az  embe-
ri tartózkodásra alkalmas terek létesítésére 
megfelelô lehetôséget biztosított. Jellemzôen 
a tetôhajlás 45 fokos, a fesztáv 4,2–5,2 m a 
falazat a fellelhetô anyagokból (kô, vályog, 
tégla ill. ezek keveréke) készült. 

Általában tulajdonosi-birtokosi szemlé-
let alakította a településképet, de stratégiai, 
gazdálkodási és kereskedelmi szempontok 
is érvényesültek. A települések a környezeti 
adottságok ésszerû kihasználásával alakultak 
ki és maradtak fenn…

Tisztelt Olvasó!
Ez az általános felvezetés úgy unalmas, 

ahogy van!... A helyi sajátosságokat saját raj-
zaimmal, fotóimmal és néhány mondatos 
magyarázatokkal tervezem bemutatni. Ezzel 
falunk hagyományos építészeti értékeire kívá-
nom felhívni a figyelmet. Elôre is köszönöm 
érdeklôdésüket!

A Dózsa György utcai ház ma már ritka-
ságnak számító bogdányi kôbôl készült fara-
gott kô kapuval hívta föl magára a figyelmet. 
A nyeregtetô utcai oromfalát vakolatdísz 
tagolja, ugyanez az ablakok könyöklôjénél is 
megtalálható. A nyeregtetôt az oromfalnál a 
vakolatdíszekhez illeszkedô szépen faragott 
(fûrészelt) deszka szegély zárja le.

A Petôfi utcai ház nyeregtetôs tornácos 
épület. Tipikusan az 1900-as nagy tûzvész 
után készült biztonságos, cseréphéjazatú 
tetôvel, tégla kéménnyel. A robosztus fa 
ajtókat kovácsolt vas zsanérok, zárak díszí-
tik.

Benedetti Tibor

10. Advent Tahitótfalun 2011. 

Falusi házaink

Tahitótfalu Község Önkormányzata Kép-
viselô-testülete az Önkormányzat tulajdonát 
képezô ún. „Videotéka” (Tahitótfalu, Hôsök 
tere) üzletet 40.000 Ft/hó és a Rendôrôrs mel-
letti épületrészt (Tahitótfalu, Béke u.) 20.000 
Ft/hó irányáron bérbe adja 2012.03.01-tôl.

Az üzlethelyiségek elôzetes egyeztetést 
követôen megtekinthetôk. További informá-
ciók és idôpont egyeztetés Szabados-Molnár 
István falugondnoknál, a 06-30-289-6966 tele-
fonszámon.

A pályázat beadási ideje: 2012.01.31. 16:00
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalban, 

zárt borítékban kell beadni.
Jelige: „Pályázat Hôsök tere üzlet”
         „Pályázat Béke út üzlet”
Pályázat tartalma: 

– A tervezett hasznosítás
– A pályázó cég vagy magánszemély bemu-
tatása
– Nullás adóigazolás
– Ajánlott bérleti díj

Ezúton köszöni a Faluház és a Hagyo-
mányôrzô kör özv. Benedek Istvánnénak a 
kukoricamorzsolót.

Pályázat üzlet helyi-

ségek bérlésére

KöszönetnyilvánításKöszönetnyilvánítás
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Házi sajtkészítô tanfolyam indul januárbanKézimunka-klub
Az érdeklôdôk megismerhetik, meg -

tanulhatják a háztáji körülmények kö zött 
történô tejfeldolgozást, sajtkészí tést!

A képzés helyszíne: Faluház, Tahitót-
falu Szabadság út 1/a.

A képzés idôtartama: 30 óra
Elmélet aránya: 40% (12 óra) Gyakor-

lat aránya: 60% (18 óra)
Idôpont: 2012. január 13–15.
A tanfolyam elméleti és gyakorlati isme-

reteket nyújt, érdeklôdést kelt fel. A tan-
folyam elvégzése képesítést nem ad, de 

óraszáma beszámít további OKJ-s szakmai 
képzésbe. 

A képzés díja 27 000 Ft. 
Maximális csoportlétszám 20 fô, a je lent-

kezéseket érkezési sorrendben fogadjuk 
el. A tanfolyamot minimum 15 fô jelent ke-
zése esetén indítjuk!

A tanfolyam tematikája és a jelentkezési lap 
a www.tahitotfalu.hu honlapon megt e kint hetô. 

A tanfolyamra Béres Gabriella mû velô dés-
szervezônél lehet jelentkezni: 0630/337 5527 
vagy program@tahitotfalu.hu.

2012. január 25-én szerdától a Községi 
könyvtárban Kézimunka-klub indul. Várunk 
mindenkit, aki szeretne megtanulni kötni, 
horgolni, hímezni, és aki tud és szeretné 
tudását másokkal megosztani. Találkozások 
ideje minden második héten, szerdán 17. 00- 
18. 30-ig a könyvtár nyitvatartási ideje alatt. 
A kézimunkázáshoz szükséges eszközöket 
(kötôtû, horgolótû, pamut stb.) mindenki 
hozza magával. További információ 30-9-
515-484-es telefonon.

Az Epermester Pincészet elsô alkalom-
mal vett részt a rangos Monte-carlo-i gaszt-
ronómiai kiállításon. A száraz Epervér és 
édes Eperméz elnevezésû kézmûves igény-
nyel alkotott gyümölcsborok a szokatlan 
alapanyag ellenére színvonalas verseny-
társai a hagyományos eljárással készült 
szôlôboroknak is. A pincészet borkülönle-
gességei nagy sikerrel szerepelnek borászati 

és gasztronómiai versenyeken. Monacóban a 
16. Monte-carlo-i gasztronómiai kiállításon a 
hungarikumokat  felvonultató magyar  stand-
dal együtt legjobbnak ítélte az Epermester 
Pincészet gyümölcsborait a seregszemle 
szakmai zsûrije. Albert monacói herceg 
levélben gratulált a Siklósi László és Kovács 
Lázár vezette magyar standnak.

A VinCE Magazin hazai és nemzetkö-
zi gyümölcsborokat felvonultató mustrája 
a magyar eperborok között a tahitótfalui 
Epermester Pincészet Eperméz édes eper-
borát az elsô helyre emelte. Az eperborok 
viszonylatában Eperméz boruk II. helyezést 
ért el, elôkelôbb helyezést egy külföldi ter-
mék kapott. Gratulálunk a sikerhez!

Forrás: Danubia TV

Magyar és tahitótfalui 

siker a 16. Monte-carlo-i 

Gasztronómiai Kiállításon 

és a VinCe magazin 

mustráján

ta
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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.: 385-
078 • CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ 
– Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd 
8–16-ig, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT 
(Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, 
pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: iskola fo gászat 
• FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 
312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, 
péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • GÁZSZOLGÁLTATÓ 
– TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás (éjjel-nappal hívható): 
06 80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • 
GYERMEKGYÓGYÁ SZAT – dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 
11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-ig, Sze, Cs: 14–17-ig. 
Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719, mobil: 06 30 
221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – 
munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., 
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, 
Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.: 
8–16,30-ig, Tahi Gyógyszertár, Tahitótfalu, Szentendrei út 
5–15. nyitva: h-p: 8-19-ig, szombat: 8-13-ig, Szív Gyógyszertár, 
Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 
26/386-010  • GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, 
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics 
Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szer-
da 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi 
foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, 
csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 
06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, 
csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 
16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 
26., tel.: 387-046 • KÉMÉNY SEPRÔ – Magyar Kémény Kft. 
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: 
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • 
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI 
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, 
info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
Szabadkai út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, 
péntek: 8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 
2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, 
Vá ros háztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állam-
polgárság), 503-381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, 
mozg. parkolási kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 
(sz. ig., lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 
503-382 (gépjármû), 503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 
8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • 
ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. 
munkanapokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon folyama-
tosan, tel.: (26)387-030 • ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., 
tel.: 385-893 – Tahi tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • 
POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 
387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, 
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 
8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 
és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csüt-
örtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 
8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, 
péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET 
– tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok 
u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa 
Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – Kaposvári 
Városgaz dálkodási Zrt., Szabó Kata, tel.: 06-30-6501-508 • 
TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., 
tel.: 385-873, fogadóórák: Zákonyiné Zubi Valéria kedd 8.30–
10.30, Karne vál né Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges 
csecse mô tanácsa dás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 
386-560, +36/30 951-7727 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 
2., tel.: 310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE – Tel.: 
06/26 386-560, +36/30 951-7727
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tóth János • 
Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesz tô  bizottság 
tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Sirkó-Németh 
Mariann, Szabó Judit• Megjelenik: havonta 2500 
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden 
hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden 
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.
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• A téli hónapokra eltett zöldséget, gyümöl-
csöt válogassuk át, szellôztessük a  tárolót.

• Készítsünk vetési, ültetési tervet, ezzel 
megkönnyítjük és meggyorsítjuk a tavaszi 
munkánkat.

• Elkezdhetjük a vetômagok beszerzését.
• Megfelelô idôjárás esetén elkezdhetjük a 

gyümölcsfák ritkító téli metszését.
• Tegyük rendbe kerti szerszámainkat.
• A gyümölcsfákról távolítsuk el az esetlege-

sen még fennmaradt gyümölcsmúmiákat, 
aszalódott gyümölcsöket, mert ezek hozzá-
járulnak egyes kórokozó gombák áttelelésé-
hez.

• Ha van teljesen érett komposzt a kertünk-
ben, és az idôjárás megengedi kiszórhatjuk 
ezt a tápanyagban dús anyagot a zöldséges-
kertbe. 

• Csúszásmentesítéshez ne használjunk sót, 
mert az olvadás során lemosódik a gyepre, 

a virágágyásba és károsítja, elpusztíthatja 
növényeinket.

• Még nem késô a fák törzsének árnyékolása. 
A hideg éjszaka és a nappali erôs napsütés 
következményeként a fák törzsei megre-
pedezhetnek, utat nyitva a fertôzésnek. E 
jelenséget megakadályozhatjuk, ha a fák 
törzsét betekerjük például jutaszövettel. 
Régen ugyanezt a célt szolgálta a fatörzsek 
mésszel való befestése.

• A hónap végén ritkító metszést végezhe-
tünk a ribiszke- és köszmétebokrokon. A 
három évesnél idôsebb részeket távolítsuk 
el, a bokrokat tegyük szellôssé.

• Fagymentes idôben öntözzük meg örök-
zöld növényeinket. Ezeknek a növények-
nek az életfolyamatai nem lassulnak le 
olyan mértékben, mint a lombhullató növé-
nyeké, így szükségük van az elpárologtatott 
víz pótlására.

 Kertésznaptár - Január
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