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Télidôben szórakozva,

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Településszerzôdés
A novemberi számban már hírt adtunk arról,
hogy az új önkormányzati törvény rendelkezései
szerint Tahitótfalu és Kisoroszi közös önkormányzati hivatalt fog mûködtetni 2013 évtôl. A megállapodás megszületett, a szerzôdés életbe lépett január 01-i hatállyal. Kisorosziban hivatali kirendeltség
mûködik továbbra is, ügyfélfogadás szûkített keretek között ott is zajlik. Azonban az érdemi hatósági ügyintézés már itt történik Tahitótfaluban.
A kisoroszi hivatalból három munkatárs kerül át
hozzánk, feladatukat itt látják el a jövôben. A polgármesteri hivatal neve ettôl kezdve Tahitótfalui

Közös Önkormányzati Hivatalra változik.
Igyekszünk a kisoroszi polgárok igényeit is minden tekintetben kielégíteni, remélve, hogy a változás a lehetô legkevesebb gondot fogja okozni az
ügymenet tekintetében.
Gát
A pályázathoz kapcsolódó vállalkozók kiválasztásra kerültek. A három nagyobb értékû,
közbeszerzésköteles vállalkozók közül kettôvel –
projekt menedzsment és a FIDIC Mérnök – aláírtuk a szerzôdést december elején.
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu januári programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Január. 12. szombat 17:00: Emléktûz gyújtás a Don kanyari tragédia
magyar katonáinak és hôseinek emlékére a református temetôben.
Február 9. szombat 18:00: Zákányi Bálint Emlékkoncert (lemezbemutató). Helyszín: tahitótfalui Református templom. Belépés
ingyenes.
Faluház programjai januárban
Január 25. péntek 18:00: Fûszerezzük az éle-

hasznosan

6.

Nem szól már
a magyar nóta...

8.

Önkormányzati hírek
Ta h itót fa lu Község Képv iselô testülete 2012 decemberében két ülést
tartott. Egy rendkívülit december 3-án
és egy munkatervben szereplôt december 13-án.
A Képviselô-testület december 3-án
rendkívüli ülést tartott, melyrôl Rédai
Dávid képviselô hiányzott.
Folytatás az 5. oldalon

tet! Kötetlen beszélgetés Sáfrány Kata kineziológiai konzultánssal
„Kétségek és félelmek feloldása és elengedése” címmel. Részvétel
ingyenes.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Losán
szky Erzsébet, +3620/219 8428
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569
4660
Folytatás a 16. oldalon

Minden
Mindenkedves
kedvesolvasónknak
olvasónknakáldott
sikerekben
karácsonyt
boldog
új esztendôt
kívánunk! kívánunk
ésgazdag,
sikerekben
gazdag
boldog újesztendôt
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
Munkájukat megkezdték, hatékony segítséget nyújtva a kivitelezô kiválasztásában zajló közbeszerzési eljárás támogatását illetôen. Az építô ajánlattételi határideje december elején lejárt. Ennek értelmében hét ajánlat érkezett, közöttük konzorciumi vállalkozások is jelentkeztek a feladat ellátására. A hiánypótlások és a tisztázó kérdésekre adott válaszadás határideje
január 03-a volt. A határidô lejártáig minden
ajánlattevô megfelelt a felhívásban szereplô
feltételeknek. Jelenleg az elbírálási szakasz
zajlik, és amennyiben további kérdés nem
merül fel, várhatóan a jövô hónap közepéig
a szerzôdéskötésre is sor kerülhet. Eközben,
a területrendezéssel kapcsolatos feladatokat
végezzük, ami azt jelenti, hogy a kivitelezés
megkezdéséig az érintett ingatlantulajdonosokkal megkötjük a végleges szerzôdéseket.
Errôl mindenki hivatalos tájékoztatást, illetve aláírási felkérést kap majd.
Újabb változások a hulladékszállításban
2012-ben a Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt. (KVG Zrt) gazdasági okokra hivatkozva felmondta a hulladékszállítási közszolgáltatási szerzôdést Tahitótfaluval és további 5
környezô településsel.
Így nyáron, Leányfalu kezelésében lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében választottuk ki az A.S.A. Magyarország Kft.-t, mely
2012. október 6-tól kezdte meg szolgáltatását.
Az év végén a parlament elfogadta a 2012.
évi CLXXXV. új hulladékgazdálkodási törvényt, mely jelentôs változásokat hozott a
szolgáltatási területen 2013. évtôl. Többek
között 2013-ra 3.000 Ft / tonna hulladék lerakási díjra kötelezi a szolgáltatót. Tahitótfalu
esetében 2013-ra az elôzô évek tapasztalata
alapján 1.800 tonna hulladék elszállítást terveztünk. Az A.S.A. Magyarország Kft. arra
hivatkozva, hogy a közbeszerzés során általuk ajánlott ár a törvényi változások miatt,
már nem fedezi a hulladék elszállításának
költségeit, 2013. január 1-i határidôvel - fél
éves kötelezô felmondási idô mellett - megszüntette a 3 hónapja kötött szerzôdését.
Ennek megfelelôen, az A.S.A. Magyaror
szág Kft. utolsó szolgáltatási napja 2013. június 30.
Sajnos, mint Önök is tapasztalhatták, az
A.S.A. Magyarország Kft. szolgáltatási színvonala elmarad az elôzô szolgáltatónál megszokottól.
Még ebben a hónapban elindítjuk az eljárást, hogy mielôbb új szolgáltatót tudjunk
kiválasztani. Az új hulladékgazdálkodási
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törvénybôl egyértelmûen kiolvasható, hogy
kedvezményben részesíti a hulladékok szelektíven történô gyûjtését, ugyanakkor az is,
hogy az elkövetkezendô években várhatóan
jelentôsen fog emelkedni a nem szelektíven
gyûjtött hulladék elszállításának és lerakásának díja.
Addig kérjük Önöket, hogy minden
gyûjtési napon (hétfô – Tótfalu, kedd – Tahi)
már reggel 6 órakor rakják ki a kukákat az
ingatlanuk elé. Amennyiben a gyûjtési napot
követôen sem ürítik a szeméttároló edényeket, jelezzék hivatalunk felé.
Megértésüket és szíves együttmûkö
désüket elôre is köszönjük.
Eszközbeszerzések
Településünk rendben tartására, ahogy
azt tapasztalhatják, kiemelt figyelmet fordítunk. Sajnos ez nem minden esetben
könnyû feladat, mivel a személyi állományunk rendkívül leterhelt. Most tovább
nehezíti a helyzetet a hulladékszállítás körül

kialakult problémák kezelése is, ami röviden
annyit tesz, hogy a szerzôdést bontott A.S.A
Magyarország Kft. által el nem végzett munkát is saját hatáskörben kell ellássuk (természetesen a jó teljesítési garancia érvényesítésével), tehát fizikai állományunk a rendelkezésre álló gépkocsiparkkal a lakossági hulladékszállításban is fontos szerepet kell vállaljon. A munkaterületek száma így növekszik,

tehát a hatékonyabb feladatellátás érdekében ismét újabb közterület karbantartó eszközöket szereztünk be. Önkormányzatunk
egy hómarót és egy új lombszívó gépet vásárolt, továbbá a jövô hónapban még egy platós teherautó érkezik. Reméljük, az új gépek
munkába állításával érezhetôen tovább javul
a településkép és a közlekedésbiztonság.
Részvényvásárlás
Amint az bizonyára Önök elôtt is ismeretes,
a Szentendrei sziget kiemelt vízbázisvédelmi
terület. A kitermelt ivóvíz mennyiség több,
mint háromnegyedét adja a fôváros ivóvíz
ellátásának, és kezelése a Fôvárosi Vízmûvek
Zrt. hatáskörébe tartozik. A település ivóvízszolgáltatását és szennyvízkezelését azonban a Dunamenti Regionális Vízmû végzi.
Az év végén a szigeti településeket a Fôvárosi
Vízumûvek azzal az ajánlattal kereste meg,
hogy az ivóvizet mi is kaphatjuk a budapesti
szolgáltatótól, és eképpen lehetôséget adnak
a szolgáltató társaságban részvényvásárlásra
is. A képviselô-testület a lehetôségek vizsgálata után úgy döntött, hogy Tahitótfalu mintegy
10 millió forint értékben vásárol részvénycsomagot a Fôvárosi Vízmûvek Zrt-ben. A költségeket a Vízmûvektôl, a részünkre folyósított
éves 1 %-os kompenzációs vízbázisvédelmi
támogatásából tervezzük fedezni. A DMRV
Zrt-tôl is vásároltunk részvényt 11.000 Ft névértékben, így önkormányzatunk a törvényben rögzített víziközmû-szolgáltatási kötelezettségének tekintetében tágabb döntési
lehetôséget szerzett.
Iskolamûködtetési szerzôdés
Akik részt vettek a november 27-én megtartott közmeghallgatáson, elsô kézbôl pontos információt kaptak arról, hogy az általános iskolánk fenntartását ettôl fogva már
nem az önkormányzat végzi. Gyermekeink
érdekeit figyelembe véve, bár az ezévi költségvetési helyzetünk nagyon nehéznek lát-
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szik – a testület úgy döntött, hogy az intézményt csak a törvényi elôírásban foglalt
kötelezô minimum erejéig adja át állami
kezelésbe. Ez azt jelenti, hogy a Minisztérium
kizárólag a pedagógus béreket és járulékait
fizeti, a mûködési költségek és a nem pedagógus dolgozók költségei továbbra is az
önkormányzatot terhelik. Így tehát az intézmény karbantartását és közüzemi költségeit
(villany, fûtés, stb.), valamint a személyi állomány egy részét továbbra is mi fizetjük.
A Szentendrei járási tankerület igazgatójával, Dala Nagy Katalinnal december 16-án

írtuk alá az errôl szóló szerzôdést.
Végezetül pedig engedjék meg, hogy
a magam és a hivatal munkatársai nevében sikeres és békés újesztendôt kívánjak
Önöknek.
Mi, a magunk részérôl ebben az évben
is megteszünk mindent, hogy Tahitótfalu
-amely az ország legnagyobb községe - lakóinak számára a Dunakanyar élhetô, szép és
rendezetten mûködô települése legyen.

Fôépítészi tájékoztató

Járási hivatal

A Szentendrei-sziget települései közös
érdekû feladataik célszerûbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása érdekében közös fôépítész alkalmazása mellett
döntöttek. Az önkormányzatok képviselôtestületei a feladat ellátásával Körmendi
Judit fôépítészt bízták meg.
A fôépítészi iroda helye: Tahitótfalu
Községháza, Kossuth L. u. 4.
Félfogadás: minden szerdán 9-12-ig,
elôzetes megbeszélés szerint a többi településen a hivatalok ügyfélfogadási rendjéhez igazodóan.
Elérhetôségek: e-mail: foepitesz@tahitot
falu.hu, telefon: 06 26 387 198

Rendôrségi hírek
Üdvözlöm a tisztelt olvasókat!
A december hónapban Tahitótfalu település közbiztonsági helyzetét és vala
mennyiünk biztonságát leginkább befolyásoló eseményekrôl az alábbi tájékoztatást
tudom adni.
A hónapban településünkön lakóingatlan sérelmére egy esetben történt betöréses
lopás, ahol az ismeretlen elkövetôk teraszajtó befeszítésével hatoltak be és onnan
ékszereket illetve dísztárgyat tulajdonítottak el. Ismeretlen elkövetôk kíséreltek meg
ablakfúrás módszerével – melynek során az
ablakkeret átfúrása után drót segítségével a
nyílászáró kilincsét elfordítva nyitnak be az
ingatlanba – behatolni egy lakóházba, ami
szerencsére nem járt eredménnyel, így eltulajdonítás nem történt. A hónap során egy
lakóházhoz tartozó melléképületbôl ismeretlenek több kilogramm füstölt sertéshúst
tulajdonítottak el.
Az ünnepek alatt a rendôrségre településünket érintô bûncselekményrôl nem érkezett bejelentés.
December hónapban két személyi sérüléssel járó közlekedési baleset is történt a
településen. Tahitótfalu külterületén egy
gyalogos személyt sodort el egy feltehetôen
terepjáró jellegû gépkocsi, melynek
vezetôje ezek után segítség nyújtás nélkül

Anyakönyvi
hírek

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Tisztelt Tahitótfalui Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tahitót
faluban, a Községháza épületében mûködô
járási hivatal kirendeltsége okmányirodai
feladatokat nem lát el.

Képviselôi fogadóóra
Minden hónap elsô és harmadik hétfôjén
17–18 óra között képviselôi fogadóórát
tart Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô a Polgármesteri Hivatalban.
elhagyta a baleset helyszínét. A másik esetben egy – a gyanú szerint gyógyszer és alkohol befolyásoltsága alatt álló – hölgy sodródott ki gépkocsijával egy útkanyarulatban
és ütközött beton oszlopnak. Nem lehet
elégszer felhívni a figyelmet arra, hogy a
befolyásoltság alatt gépjármûvet vezetôk
minden közlekedésben résztvevôre hatványozott veszélyt jelentenek, ebben az esetben is csak a szerencsének köszönhetô,
hogy más a baleset során nem sérült meg.
A továbbiakban is kiemelt feladatunknak tekintem az ittas gépjármûvezetôk
kiszûrését a forgalomból, melynek érdekében továbbra is mindent el fogunk követni.
Az idei évben is mindent meg fogunk
tenni annak érdekében, hogy lakó környezetünkben biztonságban érezhessük
magunkat. Terveink között szerepel a település oktatási intézményeiben megtartásra
kerülô bûnügyi, közlekedési oktatások keretében a gyerekek körében is elmélyíteni az
igényt és a törekvést egy biztonságosabb,
egymásra jobban odafigyelô, társadalmi
normákat betartó környezet kialakítására.
Továbbra is várjuk bejelentéseiket és észrevételeiket személyesen, telefonon vagy
akár elektronikus úton a herda@pest.police.
hu e-mail címen is. Tegyünk együtt azért,
hogy a 2013. év Boldog Új Évet hozzon.
Herdics Antal r. fôhadnagy mb.
ôrsparancsnok

2012. évben eddig született 26 fiú,
22 leány, összesen 48 gyermek.
Megszülettem!
2012. szeptember 01-én, nevem: Marton Tímea
2012. december 03-án, nevem: Kemechey Zalán Zsombor
2012. december 04-én, nevem: Kosik Bence
2012. december 16-án, nevem: Papp Boglárka
2012. december 21-én, nevem: Kovacsovics Luca
2012. december 25-én, nevem: Kiss Hunor
2012. december 29-én, nevem: Ott Nóra
2012-ben házasságot kötött 56 pár.
Az elmúlt idôszak halottjai:
Pataki Endre, Kisfaludy u. 1., 82 éves
Csiki Lôrincné, Szentendrei út 117., 85 éves
Szûcs Dániel, Szabadság út 14., 61 éves
Nyugodjanak békében!

Könyvtár
nyitvatartási
rend
Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

12–14 óráig iskolai könyvtár
14–18 óráig községi könyvtár
8–12 óráig községi könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–19 óráig községi könyvtár
8–12 óráig községi könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
12–14 óráig iskolai könyvtár
14–18 óráig községi könyvtár
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Közösség

Falusi házaink
Újságunk decemberi számában felidéztük a ma már nem létezô Vöröskô éttermet.
Nem messze tôle, a gazdabolt helyén is állt egy
vendéglô. Néhány képpel emlékezzünk erre
az igazán régi falusi házra is.
A neve Tahi Csárda volt eredetileg. Szerepel
már az 1899-ben készült, valószínûleg elsô,
Tahit bemutató képeslapon. A lap felirata
szerint Krausz vendéglônek is nevezték. Az
erôsen nagyított fotókon láthatunk „békebeli” vendégeket, régi lovas kocsit és autót, a
csárdába valószínûleg betért hajtó és „soffôr”
nélkül. Zene is szórakoztatta a közönséget.
Emlegették Gille kocsmaként, üzemeltették
Deckerék, talán még Szöllôsi féle italbolt is
volt. Végül az Áfész mûködtette, ekkor dolgozott benne Keszler László és Surján István is.
A csárda a híd átépítésekor, az 1970-es évek
közepén került lebontásra.
Budai Mihály
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A Képviselô-testület döntéseit egyhangúlag hozta valamennyi határozat esetében (8
igen), így azt külön a határozatoknál nem
jelöljük.
235/2012. (12.03.) Kt. határozattal döntött
a testület a Dunakanyari Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról.
236/2012. (12.03.) Kt. határozattal fogadta el a testület a Tahitótfalu és Kisoroszi
Községek Közös Önkormányzati Hivatalá
nak mûködtetésére vonatkozó megállapodás tervezetet.
237/2012. (12.03.) Kt. határozattal fogadta el a testület a gátépítési beruházás kivitelezésére vonatkozó pályázati felhívás
módosítását.
238/2012. (12.03.) Kt. határozattal hozzájárult a testület a Harmath András részére
korábban biztosított közterület-használat
(zöldségbolt) meghosszabbításához 2013.
december 31-ig.
239/2012. (12.03.) Kt. határozattal döntött a testület a november 15. és március
15. közötti közterületbontások kauciójáról, mivel a közterületek ez idôben történô
bontása és helyreállítása jelentôsebb károkat szenvedhet el. A kaució 100.000 Ft burkolt közterület esetén és 40.000 Ft burkolatlan közterület bontása esetén.
240/2012. (12.03.) Kt. határozattal utasította el a testület az Adi Adótanácsadó Kft.
kérelmét, hirdetôautó parkolásával kapcsolatban.
241/2012. (12.03.) Kt. határozattal döntött a testület a Fôvárosi Vízmûvek Zrt.
és a DMRV Zrt-vel kötendô szerzôdések
elôkészítésérôl, illetve ugyanezen szolgáltatók részvényeinek vásárlásáról. (Fôvárosi
Vízmûvek Zrt. 100.000 Ft névértékû,
DMRV Zrt. 11.000 Ft névértékû).
242/2012. (12.13.) Kt. határozattal fogadta el a testület a Fôvárosi Vízmûvek Zrt-vel
kötendô vagyonkezelési szerzôdés (ivóvíz
szolgáltatás) elôkészítését.
243/2012. (12.13.) Kt. határozattal döntött a testület a Fôvárosi Vízmûvek Zrt.
részvényeinek további 10.000.000 Ft
névértékû vásárlásáról a vízbázis védelmi
alap terhére.
244/2012. (12.13.) Kt. határozattal döntött a testület a Dunakanyari Csatornázási
Társulás Felügyelô Bizottságába delegált
Gaál Sándorné helyettesítésérôl. A javasolt
képviselô Nagyházu Miklós.
245/2 012 . (12 .13.) Kt. h at á r oz attal fogadta el a testület a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtal kötendô
iskola fenntartási megállapodást.

246/2012. (12.13.) Kt. határozattal az
óvodások részére ingyenesen biztosította
a Képviselô-testület a Sportcsarnok használatát.
247/2012. (12.13.) Kt. határozattal döntött a testület a Rendôrkapitányság, a
Danubia TV, és a Pilisi Hírmondó 2013. évi
költségvetési támogatásának elvi biztosításáról.
248/2012. (12.13.) Kt. határozattal döntött a testület a költségvetésben nem tervezett 20 db iskolaszék vásárlásáról.
249/2012. (12.13.) Kt. határozattal kezdeményezte a testület a könyvtár támogatásának bejelentését a Megyei Könyvtár felé.
250/2012. (12.13.) Kt. határozattal döntött a testület a fogorvosi szerzôdés módosításáról, mely nem az ellátással és a rendeléssel függ össze.
251/2012. (12.13.) Kt. határozattal döntött a testület a Képviselô-testület 2013. évi
munkatervének elfogadásáról.
252/2012. (12.13.) Kt. határozattal döntött a testület a Tahitótfalu és Kisoroszi
Községek Közös Önkormányzati Hivatalára
vonatkozó Alapító Okirat módosításáról.
253/2012. (12.13.) Kt. határozattal
döntött a testület a Tahitótfalui Közös
Ön kor mányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás elfogadásáról,
melyet ezt megelôzôen Kisoroszi Község
Képviselô-testülete is elfogadott.
254/2012. (12.13.) Kt. határozattal döntött a testület az Önkormányzat 2013. évi
vízbázis védelmi koncepciójáról.
255/2012. (12.13.) Kt. határozattal döntött a testület a Hivatal számítástechnikai
fejlesztésérôl.

A Képviselô-testület zárt ülésen hozta
meg a 256/2012. (12.13.) Kt. határozatot,
mellyel a Bursa Hungarica érvényes pályázatot benyújtó pályázóit 5.000 Ft/fô (10 hó)
támogatásban részesítette.
A Képviselô-testület a 7. napirend keretében önkormányzati rendeletekrôl döntött
(valamennyi esetben 8 igen szavazattal).
Elsôként az SZMSZ módosítására került
sor, a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása kapcsán.
Az Alkotmánybíróság döntésének megfe
lelôen a Képviselô-testület hatályon kívül
helyezte a tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartások szabályozásáról szóló helyi
rendeletet.
A jogalkotásról szóló törvény értelmében a Képviselô-testület megalkotta az
Önkormányzati rendeletek társadalmi vitára bocsátásáról szóló rendeletét.
A Kormány döntésével egyezôen a
Képviselô-testület a 2013. január 1-tôl érvényes hulladékkezelési díj módosításáról
szóló rendeletét elfogadta (4,2 % emelés).
A Fôvárosi Vízmûvekkel, illetve a DMRV
Zrt-vel kötendô vagyonkezelési szerzôdések
okán a Képviselô-testület módosította az
önkormányzati vagyonrendeletet.
Tóth János
jegyzô

Tájékoztató a 2013. évi Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat eredményérôl
„A” típusú pályázatot nyújtott be 8 hallgató. „B” típusú pályázatot nyújtott be 2 hallgató.
Tahitótfalu Község Önkormányzatának
Képviselô-testülete 2012. december 13-án
meghozott döntése alapján a képviselôtestület az
„A” típusú pályázat esetében 6 fô részére két egymást követô tanulmányi féléven
(10 hónap) keresztül havi 5.000.-Ft összegû
támogatást nyújt.
„B” típusú pályázat esetében 1 fô részére hat egymást követô tanulmányi fél-

éven (3x10 hónap) keresztül havi 5.000,- Ft
összegû támogatást nyújt.
2 db „A” típusú pályázat és 1 db „B” típusú pályázat formai okból kizárásra került.
Támogatásban részesülôk:
1. Bonifert Rita, Nefelejcs u. 2889 hrsz
2. Dévai Daniella, Móricz Zs. u. 79.
3. Dombi Szilárd, Rózsa u. 38.
4. Balázs Bence, Semmelweis u. 14/A
5. Puheli András, Jókai köz 1.
6. Révész Márk, Visegrádi út 64.
7. Tamás Gréta, Nagy I. u. 11.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Közösség

Télidôben szórakozva, hasznosan
Az alábbiakban két nyolcadikos diákunk fogalmazását közöljük, akik beszámolnak egy kiváló versenyeredményrôl
angol nyelvbôl, szó esik egy értékes színházi élményrôl és a Lovas Világkupa
megtekintésérôl. Ez utóbbi program
Tahitótfalu Község Önkormányzatának
felajánlása jutalmul a gyerekeknek az
október 23-ai községi ünnepélyen nyújtott teljesítményükért. Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket a képviselôtestület minden tagjának.
Lintner Andrea

vártunk az eredményhirdetésre. Azzal
poén kodtu n k, hog y annak is ör ü lni
fogunk, ha 19.-ek leszünk a 20-ból. Igazából
akkor kezdtünk el izgulni, amikor hátulról
sorolni kezdték a csapatokat, és minket
nem mondtak. Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy elsôk leszünk! Andi néni
nagyon büszke volt ránk, sôt az egyik helyi
diáklány is gratulált, majd megsúgta, hogy
titokban nekünk szurkolt.
Végül a csapattagok és a pontszámok:
Red Rabbits: 124 pont, Csicsay Emese,
Petkó Fanni, Radvány Orsolya
White Wolves: 116 pont,

A kétfordulós angol versenyre 49 csapat nevezett be, a mi iskolánkból négy
csapattal indultunk, ebbôl két csapatunk
jutott tovább. A Szent István Közgazdasági
Szakközépiskolában rendezett versenyre 20
csapat volt hivatalos az ország különbözô
részeibôl, hogy összemérjék tudásukat
angol nyelvbôl szóban és írásban.
A nap nehezen indult, ugyanis reggel derült ki, hogy az egyik csapattagunk
beteg lett, és Petkó Fanninak kellett beugrania helyette. Nehéz dolga volt, mert gyorsan fel kellett készülnie egy egyperces prezentációra is. A versenyt akadályversen�nyel kezdtük, azaz osztályról osztályra jártunk, és feladatokat kaptunk az ottani diákoktól. 10 feladatot oldottunk meg 40 perc
alatt. Volt zenefelismerés, múlt idejû igék
keresése egy betûhalmazban, szavak kirakása és országismereti feladat is. Ezután
a Díszterembe mentünk, ahol további 5
feladat várt ránk. A kedvencünk az volt,
amikor a kivetítôn részletet láttunk az
„Aranyhaj és a nagy gubanc” c. animációs
filmbôl, és a látottak alapján kellett kérdésekre válaszolni.
Mindenki nagyon kedves volt, pogácsá
val és teával kínáltak bennünket, amíg

Kovács-Deme Krisztián, Loszmann
Anna, Nagy Tünde Virág
A napunk az Operettszínházban ért
véget, ahol a Rómeó és Júlia c. musicalt
néztük meg, amely egy fergeteges elôadás
volt. Ezen a programon már a teljes nyolcadikos évfolyam részt vett. Izgalmakkal teli
szerdánk volt, és remélem, hogy lesz még
hasonló ilyen verseny.
Radvány Orsolya
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A Lovas Világkupán jártunk
Egy szeles ám napos november végi
délelôttön tanáraimmal és iskolatársaimmal Budapestre utaztunk. A Budapest
Sportaréna volt úti célunk, amely a Lovas
Világkupa magyarországi fordulójának
adott otthont. Érkezésünkkor elcsodálkoztam a csarnok átrendezésén, hiszen idáig
csak zenei rendezvény helyszíneként láttam. A lelátók által körülölelt területet vastagon borította a homok, hogy a lovak érzékeny patáit ily módon óvhassák. Az események igen sûrûn követték egymást, az unalom egyetlen percre sem kerített hatalmába senkit sem. A látványos és nagyszabású mutatványok az emberek és az állatok
páratlan együttmûködésének és összehangoltságának bizonyítékai voltak. Láthattunk
parádés lovas akadályugratást és akrobatikus bemutatót. Igen sok gyakorlást és türelmet igénylô lovas elôadást is megtekinthettünk, ahol az állatokat a szabadidomítás
módszerével tanították be. Számomra igen
izgalmas volt a magyar kutyafajták felvonultatása és ügyességi versenyei. A kutyák gazdájuknak való megfelelni vágyásuk és munkakedvük miatt kimagasló produkciókra taníthatók. A verseny egyik támogatója
az Audi cég volt, ezért Audi márkájú autók
emberi erôvel való vontatása is a látványosságok közé került. A különféle elôadások
megkoronázásának Lorenzo lovas bemutatóját ígérte a mûsorvezetô. Méltán, hiszen
egyedül végrehajtott mutatványában nyolc
lovat sikerült egyszerre ügetésre és akadályugrásra rábírnia.
A Lovas Világkupa után is várt ránk némi
izgalom, mert a Bowlingclub csillogó pályáin 6 csapatban mérkôztünk meg egymással. Szórakozás, testmozgás és csapatépítés
tette emlékezetessé ezt a szép napot.
Szilasi András
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Tudós Tanárok – Tanár Tudósok
Településünk, Tahitótfalu sokszínû és
gazdag ádventi eseményei közül a Jancsó
Benedek emlékezetére tartott estrôl szeretnék egy kis ismertetôt közreadni. Miért
választottam éppen ezt? Bevallom, az én
ismereteim is igen hiányosak voltak ezen
a téren. A szép kis szórólapot elolvasva
érdeklôdéssel mentem el a estre.
Dr. Jancsó Antal, az Alapítvány elnökének és Dr. Sajtos Sándor polgármester
úr megnyitó szavai után Harrach Péter
országgyûlési képviselô úr elôadásából megtudhattuk, hogy ki is volt Jancsó Benedek.
Képviselô úr utalt a tudós tanár erdélyiszékely mivoltára. Nyitott rácsodálkozó,
elkötelezett ember volt Szülôföldje iránt.
Nem szavakban, tettekben volt kiemelkedô
személy Jancsó Benedek. Tág, európai perspektívával rendelkezô ember volt. Az erdélyi Gelencén született. Személyét az oktatás,
a történelemtudomány oldaláról közelítette
meg képviselô úr. Jancsó Benedek a tettek
embere volt. Trianon után sem roppant

össze. A székely kiállás fontos jelképe lett,
s a székely Nemzeti Tanács tagja.
Ezután Jáki László tudományos fômun
katárs úr elôadását hallgattuk meg, aki
elmondta, hogy kutatómunkájának csúcspontja Jancsó Benedek lett. A tudós tanár
világos, tiszta értékrenddel rendelkezô,
különleges, a jövô igéreteit ismerô ember
volt. A múlt értékeit is megtartva tudott
gondolkodni. Nagyon fontos volt pedagógiai gyermek-szemlélete. Felismerte az életkorok sajátosságait. A középpontba a szeretetet helyezte. Rámutatott a testi nevelés
fontosságára, a kábítószerek elleni küzdelemre is felhívta a figyelmet. Egységes iskolarendszert képzelt el. Felhívta a figyelmet
a pedagógusképzés fontosságára. Fontosak
az anyagi feltételek, de a gondolkodás szabadsága is fontos. Jancsó Benedek minden
gondolata aktuális. Könyvét úgy olvassuk,
hogy a a jövôre mutasson – mondta Jáki
László. Raffay Ernô történész úr, volt politikai államtitkár is méltatta Jancsó Benedeket.

Utalt székely nemesi mivoltára. Elmondta,
hogy a tanár úr a román,magyar kapcsolatok
legnagyobb tudósa volt, a történetírás atyja.
Iskolateremtô történész volt. Hadrendbe
kell állítani ezeket a nagyszerû “katonákat”
mondta a történész úr. A gelenceiek ádventi
üzenetét az Alapítvány elnöke tolmácsolta
nekünk. Az elôadások után a könyvbemutatót élénk érdeklôdés kísérte.
Befejezésül Jáki László könyvébôl vettem
ki ezt a pár sort, ki Jancsó Benedekrôl így
ír: “….pedagógiáját a mélységes humanizmus, gyermekszeretet, elkötelezett közösségi szemlélet és hazaszeretet jellemzi.
Mindezek szerves egységébôl állt össze
nagyszerû személyisége. Egyikbôl fakadt a
másik.”
Köszönet az est megálmodójának és az
elôadóknak. Minden kedves olvasónak
áldott békés újesztendôt kívánok.
Bécsi Éva

Zákányi Bálint emlékkoncert
Amikor 2012 Februárjában ránk szakadt a
gyász, az ismerôsök, barátok mind jelezték,
hogy szívesen részt vennének egy alkalmon,
ahol együtt emlékezhetünk Zákányi Bálintra.
Akkor tudtuk, még kell egy kis idô, hogy erôt
gyûjtsünk hozzá. Ahogy teltek a hónapok, úgy
körvonalazódott a December eleji idôpont,
abból az apropóból is, hogy akkor lett volna
Bálint 59 éves. Születésnapot rokonokkal és
barátokkal szokás ünnepelni. Mi is így tettünk:
gyermekei mellett, barátok és ismerôsök töltötték meg a termet 2012. December 2-án, a
Zákányi Bálint emlékesten.
Szerettem volna az alkalom bevezetéseként
egy imát elmondani ahhoz hasonlóan, ahogy
annakidején a Sziget Hangja Énekkar is közösen imádkozott a fellépések elôtt. Megfogtuk
egymás kezét és Bálint vezetésével együtt kértük Isten áldását az együttlétre, a szolgálatra.
Nem volt hozzá elég erôm és bátorságom, hogy
ezt akkor megtegyem, de valami hasonlót szerettem volna imádkozni:

„Édes Istenem! Köszönöm neked, hogy
megismerhettük Zákányi Bálintot. Azt, hogy
ifjú kora után visszavezérelted ôt hozzánk,
Tahitótfaluba, hogy igazán megismerkedhessünk vele és munkásságával. Köszönjük
neked azt a sok emberséget, zeneiséget,
amit tôle kaptunk. Adj erôt és értelmet, hogy
megfelelôen tudjuk ápolni szellemi hagyatékát,
és gyermekeinek is megmaradhassunk, mint
családtag. Hálát adunk Neked azokért a versekért és kórusmûvekért, amiket rajta keresztül
adtál nekünk. Sokat tanultunk tôle, s talán ô
maga sem gondolta, hogy ennyi barátja van.
Magadhoz szólítottad a Te hû szolgádat, aki
talán már megfáradt e földi világban. Kérünk
Atyánk, hogy adj neki megnyugvást a Te házadban, s az itt maradottaknak lelki békességet e
földön. Add, hogy megtaláljuk a helyünket
nélküle is. Köszönjük, hogy ennyien el tudtak
jönni erre az emlékestre. Áldd meg az összejövetelünket! Ámen”
A hangos imádkozást még csak most tanu-

lom. Nem könnyû mások elôtt annyira kitárulkozni, mint Isten elôtt. Azt hiszem az akkor
hangosan ki nem mondott imámat is meghallgatta az Úr. Számomra gyönyörû este volt.
Megtelt a Népház nézôtere. A közönség egy
része a fellépô barátokból állt, de többen jöttek
még a Szigeten kívülrôl is, hogy részt vegyenek ezen a megemlékezésen. Egykori kórusai,
gitáros tanítványai, néptánc csoporttársai,
zenész- és karvezetô társai mind azt mutatták
meg, hogy Zákányi Bálint milyen sokszínû és
sokoldalú ember volt.
A 2012-es nyári énekkari táborunkra - a
2011-es tíz kórusmû megjelentetését követôen
-, Bálint újabb CD-lemez felvételét tervezte, az
általa csak „gitáros darabokként” emlegetett
szerzeményeibôl. Ezt már nélküle valósította meg a Sziget Hangja Hét kórusa Rostetter
Szilveszter és Zákányi Borbála vezetésével. A
lemezbemutató koncert 2013. Február 09-én
lesz Tahitótfaluban.
Szabó Judit

Meghívó a Zákányi Bálint Emlékkoncertre
A Vox Insulae - Sziget Hangja Kórus
2013. február 9-én este 18 órai kezdettel
Zákányi Bálint: Ballagó folyó címû lemezének lemezbemutató koncertjére hívja-várja
Önöket a tahitótfalui református templomba, a zeneszerzô halálának elsô évfordulója
alkalmából.

Volt karvezetônk, Zákányi Bálint gazdag
szellemi hagyatékot hagyott hátra. Ebbôl
tavaly nyáron a kórus Rostetter Szilveszter
karnagy úr irányításával lemezre énekelte a
szerzô által egyszerûen „gitáros darabok”ként emlegetett zenei örökség egy töredékét a lemez címadó dalával együtt.

Az e darabokból válogatott CD-lemez
bemutatására hívunk mindenkit szeretettel:
Vox Insulae Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület
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Nem szól már a magyar nóta
soha többé Tahitótfaluban…?

(Az idézôjelben lévô részek eredeti írásmóddal közölve)
Bárki más is le tudná írni a választ a feltett
megdöbbentô kérdésre, sokféle okkal-magyarázattal. Belegondolni is fájó, hány rossz okot
lehetne felsorolni! És minden ok igaz lenne.
És azok végeredménye az, hogy valóban nem
szól már a magyar nóta faluszerte a faluban.
Ami engem illet, szomorúan teszem fel a kérdést, és tudom, hogy az írás végét is ugyan
azzal az érzéssel zárom. Ha egy öreg cigány
vén hegedûje sírhatna a fentiek miatt, akkor
elsírhatná, mily nagy veszteség ez az egész
közösségnek, és minden korosztályának, a
jövônek. Ránk dôlhet az a furcsa érzés, amit
akkor érezünk, amikor megtudjuk, hogy egyegy napon milyen gyönyörûséges virág, csodálni való élôlény pusztul ki az emberi-természeti élôvilágból, ami által pótolhatatlanul, visszafordíthatatlanul szegényebbek leszünk, most
és mindörökké. Kodály idejében még minden
bizonnyal igaz volt az Ô mondása: „Nálunk
háromszáz éve ugyanaz a dal zengett várban és
kunyhóban. Azóta a vár romba dôlt, ha áll, lakója idegen, vagy hûtlen lett a magyar dalhoz…”
Súlyos szavak. Hozzá illôk.
De maradjunk az e folyamat utolsó szakaszát
feltáró „tiszta forrásnál.” És meg is döbbenhet
az ember, hogy csupán másfél emberöltô alatt
mekkora veszteséget szenvedett el a magyar
kultúrkör itt, a falun, a vidéki Magyarországban,
ott, ahol a magyar megmaradás bástyái ezer
esztendôn át a legerôsebbek voltak! És amely
bástyák lerombolhatatlan erôs sziklakövei a
magyar népdalok, nóták voltak!
„De felejtsük el a gondokat bajokat és
forditsam az irást a régmúlt fiatalságra és az
akkori évekre. Akkor még élt a nép ajkán a nóta,
hangossak voltak a lakodalmak, keresztelôk.
Ha ilyen helyen csöndbe voltak ott nem régen
gyász volt a családba.
Daloltak az öregek, közép korúak, fiatalok,
még a sutyó gyerekek is, lányok. Fiatal asszonyok inkább táncoltak, de éjfél után a szakácsnékat is megforgatták egy csárdásra a lakodalomban. Mert a tánc az magyar tánc volt, elvétve egy valcer „keringô” amit csak a fiatalok jártak. Már legénykedve nagy esemény volt egy
farsangi vagy bucsui bál, ugy hogy ijen eseménykor a szomszédos községbe is elkerékpároztunk és az ottani barátokkal mulatságba
kezdtünk amit ôk is viszonyoztak. Hozzá járult
még a pincézés a téli esti szórakozásokhoz,
borkostolás az idôssekkel együtt. Eszembe jut
Petôfi verse hogy: A bor olyan ital, aki issza az
is meghal…Ezzel a szemlélettel élt a múlt század derekán a magyar ember mert ha öröme
volt vagy bánata dalba fejezte ki lelke érzelmeit, amit a közösségbe éllô cigányzenészek
segítettek és ezt úgy hívták hogy „Sírva vigad
a magyar.” Ezen meggazdagottak városok
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ban, faluhelyen a kocsmárosok. De jó és gondos parasztgazdák nem zülöttek el mert és ez
a feszültséget amit mások a kocsmában vezettek le, szerényebben a saját pincéikben a
magukhoz való barátokkal néha becsapodott
idegenekkel, vagy betért fiatalokkal megindult a kinállás utána a beszéd azután a nóta.
Különössen a patak sori pincékben ha oda
összeverödött a nép. 18-20 évessen nagyon
szerettük ezt a barátságból szivböl jövô nótákat bánatosat bussat andalgosat, szerelmeset
betyárossat vigat. Ijen volt a fiatalságunk 1940es években ami talán az egész életünkön is
átsegitett. Nem lettünk részegessek sem kocsma töltelékek, de a magyar nótát szerettük és
szivböl daloltuk.
Leírom az utokornak egy pár olyan nótát
amit mikor olvasátok már nincs is a nép nyelvén
mert az élet már tulhaladta. Valamikor a lélek,
a sziv, az érzés kifejezése volt ami dalba megfogalmazódott Leirok itt egy pár régi szivböl jövô
nótát amit a dédapáink nagyapáink, anyánk,
apánk, majd a mi ajkainkról elhangzottak.
G. Szabo István dédapámtol: „Dalkóéknál ég
a gyergya Barna kislány gyújtogatja Hol meg
gyujtja elalitja Csak a szivem szomoritja.”
G. Szabó János nagyapám 1943 szokolyi lakodalmába: „Befogom a lovam zöldre festet kiskocsimba…”
Nagyházu Lajos nagyapámtol, 1948. „Nem
félhet a falu tôlem hogy megverek valakit,
Migondja van rája ha mulatok hajnalig. Huzd
rá cigány félreveled bánat Azt beszélik a faluban hogy megcsalom a babámat. Pedig ha leborul a falura az éjszaka Besötlik kis Juliskám virágos kis ablaka Oda megyek titkon lopva tolvaj módon orozva Virágos kis ablakára leborulok zokogva. 20 éves özvegységére gondolva:
„Mikor a madarak tarlók fölött szálnak Mikor a
virágok szintelenné válnak Szomoru borongos
vasárnap délután Fog el a vágy újra fehér arcod
után…”
Édesapámtól hallottam meg egy lakodalom
éjelén özvegységében 1965 évben: „Mit keres
a temetôbe mit keres a napsugára, Mohosodó
sirok között ugyan mit is látna El nem múlik
ragyogásán szivembôl a bánat Melengetô sugarától kit szerettem föl nem támad. Olyan lett a
lelkem mint a temetô világa Mintha a világnak
búja baja egyedül csak nékem fájna A világnak
baját kinját eltemettem volna Azon az egy temetésen abba az egy koporsóba.”
Fiatal koromban Édesanyámtol a régi igazi
tótfalusi nótát amit csak itt ismertek: „Ara
tifelétek minden szebb mint nálunk Madarak
dalolnak a virágos ágon Hull a rózsa illat mint
a madár ének De szeretnék lakni ara tifelétek.
Ara tifelétek nyitva van egy ablak Messzire hallatszik legények dalolnak Kis ablakod elôtt órák

hosszat áltam Nem merek bemenni mert megöl
a bánat. Minek hitegettél hogy ha mást szeretel
Minek csokoltál meg hogy ha mást szerettél
Minek jöttél hozzám titokban egy este Hogy ha
nem szeretsz már verjen meg az Isten.” „Oda
lent a falu végén barangolok minden áldott este
Megállok egy kis ház elôtt zöldre van a zsalugáter festve Be be nézek oda lopva a sok gyönyörû
szép virág közt Ott látok egy barna kislányt
könnyben úszik két szeme pillája Bánatossan
hajtsa fejét patyolatos fehér párnájára Csak
nekem nem szabad soha többé leborulni rája.”
Nagyházu Lajos nagybátyámtol: Traktoros
dall 1932
„Zug a traktor reszketi a levegôt Amint szántja a tarlót a legelôt Büszkén üllök a vasnyergen
nem félek Irigyemet maj’ megeszi a méreg…”
Marothi Józseftôl hallottam és tanultuk a
Debreceni Julis lakodalmába 1942 „Kinn a
pusztán szántok vetek kezemlábam fárad Téged
pedig az uraság viganóban járat…”
„Volt nekem négy ökröm négy szép villás
szarvu Cimeres négy ökör fehér mint a hatyu
Csele, Csákó, Bimbó rájuk kurjantottam
Dalolt a pacsirta mikor én szántottam. Volt
nekem földem is búza termô földem Ringó kalászokba vigan gyönyörködtem Termésemet oly
örömmel hordtam Én Istenem akkor de boldog is voltam. Egyszer csak azt hallom ki ád
többet érte Ökreim a törvény elkótyavetyélte
Dalolhatsz már nékem mezei pacsirta Szegény
ember sorsát gazdag Isten birja.”
Horváth András, cipész,tûzoltó parancsnok 55 éves korátol csôsz a Hatvaneggyesben.
Fiatalok voltunk…nagyon sokszor fözött a
bagrácsába, halat vadat vagy paprikáskrumplit
és mást ebédre Ôsszel szôllôt szedett az
akácásba amit a 80 éves tôkék felfutva teremtek…Egy pár régi nótáját az utókornak:” Künn
a réten minden bokor most bontogat árnyat Azt
mondták hogy esküvödhöz nincsen már csak
pár nap, Nem zavarom boldogságod boldog
leszek én is Tavasz estén alkonyorán vissza sirsz
majd mégis. Nem füz többé hozzád semmi
mégis egyre várlak Szerelmünkröl mesét mondok az egész világnak Vádolni sem tudlak téged
hisz össze törött lelkem Tavasz estén alkonyórán vissza sirsz majd engem.”
Sóss Jenô bácsi 1906. Adóügyi jegyzô bohém
mulatós ember volt…orgonált a templomban,
lakodalmakba, jókedvében bôgözött…egy
szivbéli nótája: „Piros rózsák beszélgetnek…”
Az 1914-18 – világháborúban részt vett 18-20
éves fiatalok dalolták a fronton. Késôbb átadták a fiaiknak és ma is él a nép ajkán, Lengyel
István, Szabó András, Rácz Mihály, H.Pintér
János, az „isonzói magyar fiúk” az osztrák hazáért: „Oláh földön világos az éjszaka gyilkos ágyu
ontja a halált Kedves rózsám rád gondolok Ha
egy srapnel eltalál. Nem lesz egy tenyérnyi hely
sem puszta siromon Elesett katonák teste lesz a
vánkosom Ahová le fognak tenni siromra nem
borul senki Senki aki él tavasz sem fakaszt már
zöldet Elhordja rólam a földet messze majd a
szél. Szeretnék mégegyszer élni csak egy éjsza-
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kára Szeretném mégegyszer megfogni kezed,
Öledbe hajtani busuló fejem Szeretnék még
egyszer élni ajkadon remegve Lenni csak egy
éjszakán, Aztán akarmi érhet Boldogan halok
meg éretted kedvesem hazám.”
Rácz Mihály bácsi: „Krasznahorka büszke
vára…”
B.Szabó János 1900 Vaczó Sándor 1898
Budai András 1897, jó énekesek voltak halott
virasztásnál egész éjel énekeltek és vezették
diktálták az éneket, névnapokon eleresztették a régi nótákat: „Végig mentem az ormódi
temetôn…”
Becsei János 1911 Apósom szerette a barátokat
az italt sem vetette meg, nótája:”Fekete szárú cseresznye Rabod lettem szép menyecske…” Huszár
volt a katonaságnál jó lovass gazda.
Gyürki József 1914 nagybátyám borbély volt
bohó nótáskedvü vidám ember dalai:”Énnálam
egy boldog óra nagyon ritka vendég…” „A
pécskai cigánysoron…” „Elmegyek a templom mellett Jaj de szépen énekelnek Valamikor
régesrégen nekem is volt Nékem is volt imádságom üdvösségem.”
Hajdu Mihály 1914 Sogorsági viszonyban voltunk Kemény de jó szivü jó kedélyû ember volt
Szerette a jó bort, barátokat…egy pár nótája a sok
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közül: „Nincs a pusztán rózsabokor…””Kár valakit
visszahivni…””Elkerülsz mert szegény vagyok…”
Kiss Mihály 1920 Erdész Tahiban 1953 ban
jött. Jó barátom volt a 75 éves halálláig Tudott
cimbalmozni és a nagy pincében sokszor
daloltunk együtt:”Cserfaerdô újra zöldül szép
tavasszal madár dalol az ágon Gyöngyvirággal
koszorúba gyere ki a gyalogútra galambom…
”„Megállok a keresztútnál…”„Sötét éjnek halvány hold sugára Járom az erdônek gyöngyös
harmatába betyárossan járom tolvajmód orozva Szépasszony a babám ne tudja meg az ura.”
Molnár István 1921 Fiatalkori jóbarátom egy
egész életen át zenélt 3 féle hangszeren játszott
Jó, széphangú dallos … ifjúkori szerenádok,
átmulatott lakodalmak templomi énekek mindig jókedélyû ember volt Élt 75 évet. Kedvenc
nótájából egy pár:”Múlló idô szálló idô belepte
a holló hajam dérrel…” „A vén cigány…”
1938 évtöl a magyarság érzés a nagy magyar
ország az elszakitott területek lakosság és
annak visszaszerzése nóta és dalkérdése is volt
az akkori nemzedéknek, szívvel lélekkel daloltuk akkor:” Nádiveréb nem száll fel az égig Az
életem ugy bujdosom végig Akármerre járok
mindig arra várok Mikor fogjuk vissza venni
nagy magyarországot.” „Fenyô fenyô árva

magyar fenyô…” „ Elhangzott a szó zeng az
induló…” „ Marosmenti kistemetô nóta is van
róla Ott fogok én megpihenni hamajd üt az
óra szivessen meghalnék szép Erdélyországért
Megazért a kócoshajú csiki székely lányért…”
„Édesanyám ablakára rászállott a bánat
Édesanyám ajtajába móc katonák járnak Oláh
zászlot fujdogáll a szellô Hogy nézheti hogy
türheti ezt a jó Teremtô…” A gyimesi havas
alján vérvirágok nônek A gyimesi havas alján
véressek a földek Nem csilingel alkonyatkor
kistemplom harangja Nem hallik a lánykacagás este a fonóba…”
Magyar érzelemmel teli torokkal szólt a nóta
hogy a könnyünk is kicsordult, és még a Székely
Himnusz…”
Az 1700-as 1800-as évekbôl nép közt élô
szegénylegények és betyárok emlékére: „Esik
essô sûrû cseppje…” „Rongyos csárda négy
oldala fakó Benne mulat az a hires „Patkó”
Kocsmárosnak ugy adja fel a szót Látott e már
egy lovon hét patkótt. Ha nem látott jöjjön ide
lásson Négyet visel a lovam a Bársony Az ötödik
magam vagyok nemde Kettô meg a csizmámra van verve.” (folytatás a következô számban)
G. Szalai István, 2012. június

A Magyar Kultúra Napja

A Magyar Kultúra Napjáról Csiky Gergely
(1842-1891) egyik 1872-ben megjelent humoros írásából vett idézettel emlékezünk meg.

Korának népszerû írója, drámaírója írásaival kritizálta nem csak a politika visszásságait, de a kultúránkat, nyelvünket rongáló
idegen furcsaságokat is. Íme az idézet egy
akkori különcrôl:
„...nem is adott gyermekeinek oly neveket, mint a többi közönséges emberek.
Jánosnak, Mihálynak, Julcsának, Marinak
akárkit hívhatnak... Az ô gyermekeit más
nevek illetik, melyeket a mindennapi emberek nyelvficamodás nélkül ki sem tudnak
mondani... Kikereste tehát a legcifrább
neveket, melyeket valaha olvasott vagy
hallott, elôvette a szótárakat s onnan böngészett ki gyermekei számára oly agyafúrt
neveket, hogy a szegény kicsinyek sírva
fakadtak az erôlködéstôl, ha meg akarták
egymást szólítani...

Iskolai, óvodai sport
Kovács Judit 5. osztályos tanuló kimagasló sikereket ért el hazai és nemzetközi
sakkversenyeken. Legutóbbi eredménye a
korosztályos Európai Uniós bajnokságon,
az ausztriai Mureckben elért III. helyezés. További eredményei: Korosztályos
magyar bajnokság: III.helyezett, Lauder
Sakkfesztivál:I. helyezett, Pest megyei egyéni bajnokság: I. és II. helyezett. Gratulálunk
Juditnak!
Iskolánk tanulói szép sikereket értek el
asztaliteniszben és labdarúgásban is.

Csereklye Gergô 8.b osztályos tanulónk
a Ferences Gimnáziumban rendezett körzeti asztalitenisz diákolimpián 1. helyezett,
Nagykôrösön a megyei döntôben 9. helyezést ért el. Felkészítô tanára Szûcs Kata.
Mindkettejüknek szívbôl gratulálunk!
Focistáink a Bozsik-programban jeleskedtek. 3–4. osztályos, körzeti 1., 5–6. osztályos
csoportunk a Buda-Szentendre régióban 2.
helyezést ért el. 7–8. osztályos fiú és lány
csapatunk egyaránt megnyerte a régiós versenyt. Büszkék vagyunk focistáink eredmé-

A jámbor polgárok szörnyülködve hallgatták, midôn a kis csemeték a legfurcsább
pogány neveket kiabálták egymásra,
melyeket eddig hírökbôl sem ismert senki.
Ki hallotta ezelôtt Mithriadátes, Bembó,
Balduin, Rókus, Ankhizes és Tigránes neveit?...Hát még a szegény leánykák? Szidónia
még jól járt,..de a többiek? Valburga,
Kunigunda, Emeza, Minerva, Thusuelda!
Az utolsó leány azon idôtájt született,
midôn az újságok igen sokat bajlódtak...
Hercegovinával... Az apának nagyon megtetszett a Hercegovina név, annál inkább,
mert herceg is van benne, elnevezte tehát a
boldogtalan gyermeket Hercegovinának.”
Pedig akkor még tv sem volt...
Budai Mihály
nyeire is!
Óvodásaink számára újraindultak a sakk
és focifoglalkozások is. A Tahi-oldalon lévô
oviban szerdánként 15:30-tól, a ,,falusi” oviban péntekenként 15:15-kor vannak a foglalkozások. Összesen 21 óvodás gyermek jár
sakkra, foci foglalkozások a tornacsarnokban vannak hétfônként 16 órától. Januártól
szeretnénk szombatonként is 10 órától is
edzeni. Focira egyenlôre 12 ovis jár.
Az ovis sakk és foci foglalkozásokat egyaránt Turóczi Csaba tartja. Szeretettel várjuk
az óvodásokat mindkét sportágban.
Turóczi Csaba
testnevelô
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Közösség

Az Adventi Süteménygála nyertes receptjei
„A Család kedvenc karácsonyi süteménye” kategóriában a Schandl család négyféle
süteménybôl álló összeállítása kapta a zsûri
legtöbb szavazatát. Az egyik finomságot, a
Sport szeletet Önök is elkészíthetik az alábbi
recept alapján.
Sport szelet
Hozzávalók – tészta: 70 dkg liszt, 10
dkg margarin, 3 ek. kakaópor, 1 csomag
sütôpor, 1 késhegynyi szódabikarbóna, 30
dkg porcukor, pici só, 2 tojás, 2 dl tej.
A hozzávalókból tésztát gyúrok, amit hat
részre osztok. Felfordított gáztepsi alján hat
lapot sütök, majd elkészítem a krémet. 1 l tejet
3 csomag csoki pudingporral, 2 csomag vaníliás cukorral sûrûre fôzök, ha kihûlt, hozzákeverek még 15 dkg margarint, 25 dkg porcukrot, 3
ek. kakaóport és 1 rumaromát. A lapokat megkenem a krémmel, a legfelsô lapra csokimázat
teszek. Legalább egy napot hagyom pihenni,
majd lehet szeletelni. Jó étvágyat!

„Beigli” kategóriában Kiss Andorné Éva
néni nyert kelt tésztából készült beiglijével.
Lássuk a részleteket:
Hozzávalók: 70 dkg liszt (fele finom, fele
rétes), 4 tojássárgája, 15 dkg cukor, 3-4 dkg
élesztô, ½ l tej, 10 dkg vaj.
A hozzávalókból középkeménynél kissé
keményebb tésztát készítünk. Elôtte persze cukros tejben felfuttatjuk az élesztôt.
A langyosra hûtött olvasztott vajat utolsóként adjuk a tésztához. Jól összedolgozzuk,
meleg helyen kelesztjük, ágyban, párnák
közt. Közben ledarálunk 50 dkg mákot,
ugyanennyi diót. Mindkét darálékot összekeverjük porcukorral. A mákba reszelt citromhéjat, egy púpozott ek. ôrölt fahéjat és
langyos vízben áztatott mazsolát keverünk.
A dióba szintén áztatott mazsolát, fahéjat
valamint reszelt citrom- és narancshéjat
keverünk. A tölteléket nem forrázzuk le
sem tejjel, sem vízzel. A tésztát, ha megkelt,

Újévi álhírek

Indítsuk az évet néhány mosolyra fakasztó gondolattal!
Dugóhúzódíj bevezetése
Régóta pedzegeti Budapest Fôvárosi Önkormányzata, hogy
bevezeti a Dugódíjat. Ezt a díjat annak kell majd megfizetnie, aki
személyautóval szeretne behajtani a Belvárosba. Ezzel szeretnék
tömegközlekedésre szoktatni az embereket, illetve szeretnék javítani a Belváros légszennyezettségét. Az alkalmankénti 500.- Ft-os díj
beszedéséhez kapukat, térfigyelô kamerákat kell telepíteni.
Mi lenne, ha Budapest és a környezô települések összefognának,
és közösen telepítenék ezeket a berendezéseket. (A fizetôhelyek
kijelölése még némi egyeztetést igényelhet…) A kapuknál minden közlekedônek meg kellene állni, s mindenki jegyet váltana. A
bemenôk belépôjegyét dugódíjnak neveznék, és a fôváros kapná
az árát, míg a kilépôk kilépôjegyét dugóhúzódíjnak neveznék, és a
megfizetett díj annak a településnek a kasszájába folyna be, amerre
a fôvárost elhagyni szeretné az utazó! Budapest fél a bejáróktól, és
adóval sújtja azokat. Jó lenne, ha megnézné jó idô esetén a kimenô
utakat: mennyi autó özönli el a környezô településeket. Mekkora
dugót okoznak a nyaralókba, vagy csak a kellemes környezetbe
igyekvôk. Hát ennek a dugónak a kihúzását segítené a „dugóhúzódíj” bevezetése. Lenne mibôl kerékpárutat építenünk, tömegközlekedést, infrastruktúrát fejlesztenünk!
Az ötlet szabadalmaztatása folyamatban van, bevezetése azután
várható…
Parasztkártya bevezetése
A mezôgazdaságban tevékenykedôknek kötelezô agrárkamarai
tagságot ír elô a törvény.
Tavaly lezajlott a kötelezô regisztráció (5.000.- Ft. befizetése mellett), melynek már az elsô visszajelzése meg is érkezett: karácsonyi üdvözlôlap képében. Mivel manapság már minden igazolványt
plasztik kártyán adnak ki, ezért már várom, hogy mikor érkezik meg
az agrárkamarai tagságot igazoló kártya! Van is rá névjavaslatom:
„PARASZTKÁRTYA”. Ez nem egy légbôl kapott ötlet, hanem már
történelmi gyökere van! Ugyan már két éve megszûnt, de azelôtt, ha
moziba mentünk, akkor a pénztárnál megkérdezték: „Palace-kártya
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átgyúrjuk és négy cipóra vesszük. Tepsi
nagyságúra kinyújtjuk ôket, bôven megkenjük olvasztott vajjal, rászórjuk a fele mákot
és egyenletesen szétterítjük a tésztán. Újra
meglocsoljuk kb. 2 ek. olvasztott vajjal. A
mákra ráreszelünk egy hámozott almát, így
nem lesz száraz a töltelék. Elkezdjük felsodorni a tésztát, de minden sodrásnál megkenjük olvasztott vajjal, hogy ráragadjon a
mák és foszlós legyen a tészta. Ha feltekertük, a tészta széle mindig alulra kerüljön,
a tekercs két végeit hajtsuk kicsit vissza. A
dióssal ugyanígy járunk el, csak almát nem
teszünk bele. Kivajazott tepsibe tesszük
a beigliket és meleg helyen letakarva kb.
negyedórát kelni hagyjuk. Villával megszurkáljuk a tészta tetejét és oldalát és tojássárgájával bôven megkenjük. A villanysütôt 160
°c-ra elômelegítjük és óvatosan, a hôfokot
nem emelve 25-30 perc alatt aranybarnára
sütjük.
Béres Gabriella

(ejtsd: palaszkártya) van?” És, ha nem felejtettük otthon, akkor bizonyos kedvezményeket tudtunk igénybe venni. Akinek pedig nincs
vezetékes gáz bekötve a lakásába, az kénytelen palackos PB gázt
vásárolni, legalább a fôzéshez. A tv reklámban láttam, hogy Palackkártyát vezettet be számukra a forgalmazó. Gondolom, palackcsere
esetén megkérdezi az eladó, hogy „Palack-kártya van?”, mert akkor
az olcsóbban vehetô meg.
Milyen szépen hangzana, ha mondjuk a termelôi piacon, a vásárban vagy a terményboltban azt kérdeznék: „Paraszt-kártya van?”
És, ha igennel válaszolnánk, akkor esetleg még némi kedvezményt
is kapnánk érte.
Önkormányzati hírek
Tahitótfalu Képviselôtestülete 9 fô tartózkodás mellett nem szavazta meg azt az elôterjesztést, miszerint Visegrád Képviselôtestületi
üléseirôl felvett televíziós képanyagból megvásárol néhány snittet,
és az „unalmasnak” tûnô saját testületi üléseibe bevágatja, hogy a
nézôknek izgalmasabbnak tûnjön az itt folyó munka.
Szabó Judit

Chip beültetési akció! – Január hónapban 3500 Ft!
Állatorvosi rendelô, Tahitótfalu: 26-385-152,
Szentendre: 26-317-532, 30-9370-863.
Dr. Szolnoki János

COOP ÜZLETHÁZ

TAHITÓTFALU (TAHI) SZENTENDREI ÚT 1. SZ.
(PARKOLÓVAL SZEMBEN)
Földszinti ABC üzletünkben kaphatók a gyógyszertáron
kívül forgalmazható gyógyszerek, fájdalom- és lázcsillapítók,
vitaminok, kötszerek és egyéb gyógykészítmények
Nyitva tartás
hétfô-péntek 5-19-ig
szombat 5-14-ig
vasárnap 6-12-ig
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
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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
• Pszichológus – idôpont késôbb
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer
hétfônként 13-17 óra között. Idôpont: január 28., február 25.,
március 25.
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

Ö n k o r m án y zat , p r oHirde
g ra mok
té s

„FÉ”
KÖNYVELÔIRODA
Regisztrált könyvelô cég
Tahiban egyéni vállalkozók,
alapítványok és cégek teljes
körû könyvelését vállalja
garanciával, visszamenôleg
is, könyvvizsgálói háttérrel.
Tel/fax: 26/387-079, 06-20547-1362, febt@t-online.hu

Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

Konténer rendelés

Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Telephelyünkön kis és nagy tételben van
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk.

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2 050,-Ft/q
Akác kugli 2 350,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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Közösség

Advent Tahitótfalun 2012
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkor
mányzata, valamint a civil szervezetek 11. alkalommal rendezte meg az
„Advent Tahitótfalun „egyhetes rendezvénysorozatát, készülve Jézus Krisztus
születésének ünnepére. Advent a négy hetes „szent idô”a karácsonyra való
lelki felkészülés, a várakozás a reménykedés, az elcsendülés ideje.
A fenyôfák, az adventi koszorúk elfoglalták fôhelyüket a tereken, templomokban, betlehemi jászolnál, az otthonokban és égtek a gyertyák, a
készülôdés hírnökei. Az emberek ilyenkor a karácsonyt megelôzô idôszakban
láthatóan, megtapasztalhatóan bizonyítják a jóakaratot, a nagyobb egymásra
figyelést, a szeretetet, amely tökéletesen összefog mindent és mindenkit.
Advent is erre hívja fel figyelmünket.
Ennek szellemében igyekeztünk lelket felemelô, feltöltôdést adó kiállításokat, elôadásokat, koncerteket szervezni Önöknek. Mint minden évben, idén
is egyházaink biztosították a helyszíneket a kiállítások megrendezéséhez.
Köszönjük.
Kósa Klára keramikusmûvész kiállítása méltó nyitánya volt az ünnepnek,
ami Ifjú-Tóth Enikô énekmûvész és Takács Dezsô gitármûvész templomi kon-
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certjével folytatódott.
Vasárnap a református gyülekezeti teremben „Az Úr közel” címû kiállítás a
110 éve született nt. Dr. Ecsedi Aladár esperesnek állított emléket, valamint
az iskola 10-14 éves diákjainak pompás természetfotóit láthattuk.
Színvonalas koncertet hallhattunk a Vox Insulae Ökumenikus Énekkartól
Zákányi Bálint emlékezetére.
Hagyományôrzô horgolás, Idôsek napi rendezvény a nagy létszámban
jelenlévô vendégek örömére nagyszerûen sikerült, a hálás publikum dalra
fakadva ünnepelt.
A könyvbemutató is sok érdeklôdôt csalt a Népházba. Az adventi vásár, a
színvonalas bábszínházi elôadás, óvodásaink mûsora, kórusunk koncertje, a
betlehemesek elôadása, a karácsonyi sütemények versenye és a Gála koncert
mind azt bizonyította, hogy ezek az alkalmak sok-sok embernek szereztek
örömet egy-egy együtt töltött szép estével.
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány ezúton is köszöni mindazok
munkáját, segítségét, akik hozzájárultak az Advent Tahitótfalun rendezvénysorozat sikeréhez. Kérjük, hogy a jövôben is támogassanak bennünket és
célkitûzéseinket, hogy csodálatos falunkban igazán tartalmas legyen az élet.
Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

2013. JANUÁR

Dagober Kupa visszhangja!
Nagy siker volt ezúttal is a 19. Dagober Kupa. Kilenc csapat, reggeltôl, mát telt ház eôtt játszott izgalmas és sportszeû
mérkôzéseket.
Végeredmény
Fehérék
Pomáz		
Tahitótfalu
Dagober

K ö zö s s ég, sport

Nemzetközi Mikulás Kupa 2012. Tokodaltáró
A Nemzetközi Mikulás Kupán 201 fô indult. A Kisoroszi Judo és Kungfu
Klub 9 versenyzôvel vett részt. Mind a kilenc indulónk érmes helyezést ért el.
Aranyérmesek: Kulcsár Evelin, Kocsi Dávid, Szabó Tamás
Ezüstérmesek: Csizmadia Petra, Kovács Gábor, Sütô Attila, Szabó Ádám
Bronzérmesek: Hervai Benke, Mile Károly. Büszkék vagyunk rájuk!
Rácz Gábor edzô

Legjobb játékos
Kacsa (Pomáz)
Gólkirály
Kiss Mihály ( Tahitótfalu)
Kapus – Lippai József (Fehérék)

Ezúton szeretném megköszönni a támogatóknak, hogy segítettek. Tahitótfalu Önkormányzata, Ferenczi Ital Diszkont, Rosco Sport,
100Ft-os bolt, Kék Duna Borozó, Niesz Ferenc, Baltringer János, Bódi
Ferenc (kupa).
Plascsevis János
					
szervezô

Emlékezés a Doni tragédia 70.
évfordulóján Budapesten
2013. január 11–13. egész nap: Gyertyagyújtás és kegyelet kifejezése a hôsi
halottak és eltûntek elôtt a Kapisztrán téren
Január 12., 17:30: Koszorúzás a doni hôsök emléktáblájánál, Dr. Hende Csaba
megemlékezô beszéde. Helyszín: Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Díszudvar
18:15: Hagyományôrzô bemutató, kivetítés, filmvetítés. Helyszín: Kapisztrán tér
18:00-03:00: Virrasztás. Helyszín: Kapisztrán tér (melegedô sátrak, védôital,
meleg tea biztosított)
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Közösség, sport

Természetfotó pályázat
Idén is megrendezésre került az iskola
diákjainak képeibôl készült természetfotó
kiállítás. Több mint nyolcvan képpel neveztek a gyerekek, melyek mind nagyon szép
alkotásoknak bizonyultak. A kiállításnak
nagy sikere volt, több százan tekintették
meg. Már a megnyitón teli volt a terem. A
zsûrinek sem volt könnyû dolga a döntés
tekintetében, szoros lett a végeredmény.

Loszmann Anna: Érintés
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A két témakör eredményei:
Állatok–növények kategória:
1. Loszmann Anna 8/b.
2. Farkas Bertalan 5/a.
3. Németh Dóra 7/a.
4. Csipak Zsombor 5/a.
5. Kis Benjámin 5/a.
6. Hideg Zsófia 8/b.
és Vaczó Zsuzsanna 7/b.

Béres Boróka: Ôsz a vízen

Tahitótfalui tájképek kategória:
1. Béres Boróka 7/a.
2. Takács Dániel 4/b.
3. Juhász Balázs 6/a.
Mellékelten bemutatjuk a két gyôztes
pályamûvet.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Fábián Csaba biológia tanár

2013. JANUÁR

Hirde té s

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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T ör t é n e l e m , p r ogr a m o k

Januárban született híres magyar elôdeink
Január 1.: Bocskai István, Erdély és
Magyarország választott fejedelme, a reformáció és vallásszabadság kiemelkedô
képviselôje: 1557., Kolozsvár
Petôfi Sándor (született Petrovics
Alexander), költô és forradalmár: 1823.,
Kiskôrös
Festetics György gróf, mezôgazdász, a
keszthelyi Georgikon alapítója: 1755., Ság
Január 5.: Diószegi Sámuel református
lelkész, botanikus: 1761., Debrecen
Január 6.: Fazekas Mihály költô, a Lúdas
Matyi szerzôje, Diószegi Sámuellel együtt
az elsô magyar nyelvû tudományos növényrendszertan és növényhatározó, a Magyar
füvészkönyv alkotója: 1766., Debrecen
Petzval József mérnök-matematikus,
egyetemi tanár, feltaláló, az MTA külsô
tagja és a Bécsi Tudományos Akadémia
tagja: 1807., Szepesbéla
Január 7.: Szász Endre festômûvész, grafikus: 1926., Csíkszereda
Január 8.: Wass Albert, erdélyi író,
költô: 1908., Válaszút
Január 11.: Jedlik Ányos István természettudós, feltaláló, bencés szerzetes,
egyetemi professzor, az elektrotechnika
úttörôje: 1800., Szimô
Január 12.: Molnár Ferenc, író, A Pál
utcai fiúk szerzôje: 1878., Pest
Január 14.: Barcsay Jenô Kossuth-díjas
grafikus, festômûvész: 1900., Katona
Január 16.: Mikszáth Kálmán, író,
újságíró, országgyûlési képviselô: 1847.,
Szklabonya
Január 18.: Ferencsik János karmester:

1907., Budapest
Január 20.: Konkoly-Thege Miklós csillagász: 1842., Pest
Január 21.: Madách Imre, drámaíró,
Az ember tragédiája szerzôje: 1823.,
Alsósztregova
Január 22.: Csonka János gépészmérnök, feltaláló: 1852., Szeged
Január 27.: Árpádházi Szent Margit:
1242., Klissza
Január 29.: Pásztor János magyar
szobrászmûvész, a budapesti Kossuth
téren álló Rákóczi-szobor alkotója: 1881.,
Gyoma
Január 31.: Jávor Pál színész: 1902.,
Arad
(válogatás)

Tahitótfalu januári programjai
Folytatás az 1. oldalról
Népház programjai januárban
Január 26. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: A kiskakas gyémánt
félkrajcárja. Támogatói jegy 500 Ft.
Január 27. vasárnap 17:00: a váci Pikéthy
Tibor Zenemûvészeti Szakközépiskola gitár
tanszakának koncertje. Belépés ingyenes.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 16:30: Csillagszemû gyermek néptánc a Dunakanyarban.
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Szabó Judit, 0630/338 6806
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerdánként orientális tánc és show tánc
gyerekeknek 5-9 éves korig, 9-14 éves korig,
orientális tánc felnôtteknek. Érdeklôdni:
Tóth Evelyn, +3620/929 1325.
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Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô
és néptánc szakkör. Vezeti Szabó Judit.
Községi Könyvtár programja
Olvasókör
Január 11. péntek 18:00: Téma: Herczeg
Ferenc, érd.: Kelemen Ildikó, 06309515484
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahi
tótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
hétfô: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
alakformáló torna 19:30-20:30
szerda: pilates 8:30-9:30 (érd.: 06 20 973 1800)
baba-mama klub 10:00-12:00
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
péntek: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást
szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az
aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb
program
ról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 5527.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 •
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • Családsegítô
és Gyermekjóléti Szolgálat – 0626/312 605 •
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–20-ig, kedd
8–16-ig, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT
(Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô,
pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: iskolafogászat
• FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.:
312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig,
péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • GÁZSZOLGÁLTATÓ
– TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás (éjjel-nappal hívható):
06 80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 •
GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr. Szécsényi 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 –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–16,30-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14.,
nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010• GYÓGYSZER
TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487
• HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563,
06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt.
7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos
bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.:
385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091,
rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17
• ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 387-046 •
KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft. Kaposvár Petôfi S. u.
4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00; cs:
7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, 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 •
MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, 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, 585024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 2., tel.:
503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381,
503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya),
503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383,
503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380
(jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda: 8–12,
13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u.
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy.
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – A.S.A.
Kft. 2360 Gyál Kôrösi út 53. Tel.:Révay Brigitta 06-29-540244 – h:cs.:8-16-ig, p.:8-14-ig, e-mail: vevoszolgalat@asa-hu.
hu • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.,
tel.: 385-873, fogadóórák: Zákonyiné Zubi Valéria kedd 8.30–
10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges
csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÁCI RÉV – Tel.: 06/26
386-560, +36/30 951-7727 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE – Tel.:
06/26 386-560, +36/30 951-7727

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

