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Nemzeti ünnepünk, március 15.

Jogi útmutató – a munkaviszony megszüntetése

A Kossuth-nóta dallama a Rákóczi-kor zenéjének egyik szép maradványa. Szövege gyakran változott, 1711-ben így hangzott:
Szaladj kuruc, jô a német,
Lásd mely okos, tudós féreg;
Hidd el, ha elér, majd megcsap,
Félre bogzott hajadba kap,
Nyalka kuruc!
A napóleoni harcok alatt 1810-12 körül huszárnóta lett belôle:
Beállottam katonának,
Ferenc császár huszárjának;
Tíz esztendô nem a világ,
Enyém lesz a legszebb virág.
Éljen a huszár.
Nem sokkal késôbb pedig e szerelmi nóta:

Elmegyek már édes rózsám,
A távolból emlékezz rám,
Adj egy csókot utoljára,
Kedvesednek ajakára,
Drága violám!
1848-ban e nóta dallamára verbuváltak, s midôn
Szegeden a 3. zászlóalj, melynek Damjanich János
volt a parancsnoka, felállíttatott, s zászlójukat a
város felszentelte, az újoncok e verssel énekelték
elôször:
Magyarország édes hazám,
Neked szült és nevelt anyám,
Négy esztendô nem a világ,
Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!
Folytatás a 3. oldalon

Tahitótfalu márciusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Március 15. 17:30: Koszorúzás és ünnepi mûsor az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére. Helyszín: Hôsök tere és
Sportcsarnok. Részletek a plakátokon.
Faluház programjai márciusban
Március 21. csütörtök 16:00: Húsvéti készülôdés:
Tojásírás nem csak gyerekeknek Bércziné Szendrô
Csilla népi iparmûvésszel,
ip
a Népmûvészet

9.

11.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület február hónapban a munkatervben szereplô ülését
február 14-én tartotta, melyen Rédai
Dávid képviselô nem volt jelen. A
Képviselô-testület döntéseit egyhangúlag hozta illetve ahol nem, ott az külön
jelzésre kerül.
27-28/2013.(02.14.) határozatokkal
a testület elfogadta a mezôôr illetve a
falugondnok 2012. évrôl szóló beszámolóját.
Folytatás az 5. oldalon

Mesterével. Részletek a plakátokon.
Március 22. péntek 18:00: Fûszerezzük az életet! Kötetlen beszélgetés Sáfrány Kata kineziológiai konzultánssal. Részvétel ingyenes.
Március 24. Házi sajt készítô nap. Érd.: Béres Gabriella, 30/337 5527.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Losánszky Erzsébet, +3620/219 8428
Csütörtök 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit,
+3620/569 4660
Folytatás a 16. oldalon

B
Békés,
örömteli húsvéti ünnepeket
kíván kedves olvasóinak az önkormányzat
k
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Új Coop áruház épül
2008-ban tervezett - akkor még CBA-ként
mûködô - élelmiszerüzlet újjáépül Coop
üzletházként. Az új mûködtetôvel aláírtuk a
településrendezési szerzôdést. A szerzôdés
tartalmazza az Önkormányzat és a beruházó Jáber Kft kötelezettségeit. Beruházó vállalja, hogy az Önkormányzat által terve-

zett közpark bôvítéséhez (Szabadság utca)
1,5 millió Ft egyszeri költségtérítéssel hozzájárul. A Posta mögötti területen 500 m2
felületen közparkolót épít, szürke viacolor
hullámkôvel vagy azzal azonos árkategóriába esô más burkolattípussal, továbbá a
József Attila utcában 95 méter hosszban
elhelyezkedô aszfaltburkolatot felújítja a
szegélyek helyreállításával együtt. A településkép szempontjából egyik legfontosabb
feltétel, amelyet szintén ezen megállapodás
tartalmaz, hogy a régi Hangya Szövetkezet
épületének homlokzatát az eredeti fotók
alapján építi meg. A kivitelezést 2013-ban
tervezik befejezni.
Ezzel a beruházással nagymértékben
javulhat a szigeti településrészen a szolgáltatás minôsége, valamint a fôtér rehabilitációjának is fontos része.
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87.900.000 Ft-ot kap Tahitótfalu
Az elôzô számban tájékoztatást adtam,
hogy a Kormány 2012-ben alkotott törvényének megfelelôen az 5000 fô lakosságszámot meghaladó települési önkormányzatok meghatározott adósságállományát és járulékait részben átvállalja. E
törvény alapján az adósságátvállalás mér-

tékét 40% - 70% között határozták meg.
Tahitótfalu adóerôforrás képességét figyelembe véve 50% részbeni átvállalást rögzítettek. A 2013. február 28-án aláírt megállapodás szerint településünk 87.976.237,Ft összegû hitel törlesztését és ennek meghatározott járulék összegét vállalja át a
Kormány. Így a meglévô 175,9 millió forintos hitelünk felére csökken. Jelen ismereteink szerint futamidô változatlanul hagyása esetén ez átlagosan évi 6,5 millió forint
pénzügyi kötelezettség enyhítést jelent.
A háromoldalú megállapodást követôen a
felszabaduló forrás tovább növelheti a tervezett költségvetési tartalékunkat.
Beruházások a 11. számú fôút mentén
Az elmúlt években több beruházást
valósítottunk meg a Megyeri-híd átadásával járó forgalomnövekedést enyhítô forgalombiztonsági beavatkozások megoldására kapott forrásból. A még rendelkezésre álló közel 30 millió forint felhasználása a módosított társfinanszírozási szerzôdésben került rögzítésre. A
szerzôdés szerint, a 11. számú fôút adott
szelvényében az Ódry Árpád utca csomópontjában kijelölt gyalogátkelôhely létesül. Az Ôsz utca és a Honvéd utca közötti szakaszon a vízelvezetési rendszerek,
átereszek cserére kerülnek, megújul minden beálló. Ezzel az érintett szakaszon a
ma már egyre gondozottabb zöldfelület
esztétikusabb településképet fog mutatni, és jobb felszíni csapadékvíz elvezetés valósulhat meg. Úgy tûnik, hogy a
2008-ban kiépítésre tervezett sávelhúzásos lassítót, településkaput a 29-es km
szelvényben sikerül ebben az évben megvalósítani. Ez utóbbi beruházásnak feltétele, hogy március 30-ig elkészüljön a
környezetvédelmi hatásvizsgálat, amelyet az érintett hatóságoknak jóvá kell
hagyni. A gyalogátkelôhely és a településkapu ez évi kiépítésének lehetôsége
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Anyakönyvi hírek

az elmúlt napokban azért vált kockázatossá, mert a közremûködô szerveknek (Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ, Magyar Közút Nonprofit Zrt,
DMRV Zrt. megbízott Ügyvédi Iroda, illetve a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség
és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt.)
a hatáskörükbe tartozó területrendezést
5 év alatt sem sikerült lebonyolítani. Az
Önkormányzat 1 hét alatt tisztázta a fent
említett szervezetek hatáskörébe tartozó
feladatokat, és javaslatot tett a fenti hatóságok irányába, hogy március 30-ig elkészítteti a környezeti hatásvizsgálatot és a jóváhagyást követôen átadja a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. részére. A területrendezés
azt jelenti, hogy a 18,8 hektárból, mintegy
123 m2 terület kezelôjogát kell rendezni, a
tulajdonjogát nem, hiszen az út és a vízbázis területe is állami tulajdonban van, csak
más kezelésében. Ha a határidôket tartani
tudjuk, új közbeszerzési eljárást írnak ki,
mivel a területkezelô jogának rendezetlensége miatt az ez év elején lezárult közbe-

A Kossuth-nóta
Folytatás az 1. oldalról
Késôbb, mikor az országgyûlés a kétszázezer újonc toborzását elrendelte, és felállították Szegeden a 33. zászlóaljat, így dalolták:
Kossuth Lajos azt izente,
Hogy kevés a regementje;
Ha még egyszer azt izeni,
Mindnyájunknak el kell menni.
Éljen a haza!
Midôn az országgyûlés további 60 zászlóalj felállítását határozta el, a hazafias Szeged
a 133. zászlóaljat is kiállította, de már akkor
így énekelték:
Kossuth Lajos azt izente,
Elfogyott a regementje;
Ha elfogyott kettô, három,
Lesz helyébe harminchárom.
Éljen a haza!
A szabadságharc alatt még számtalan verset
alkalmaztak dallamára, többek között ezt is:
Esik esô karikára,
Kossuth Lajos kalapjára;

szerzési eljárást érvényteleníteni kellett. A
település számára kedvezô, hogy a korábban elnyert összeget teljes mértékben felhasználhatjuk, de az elszomorító, hogy
a fent említett szervezetek nem voltak
képesek munkájukat összehangolni, és ez
veszélyezteti a beruházás idôben történô
megvalósulását.
Járda felújítási program
A képviselô testület támogatja, hogy
településünkön több évre elôremutató
járda felújítási program valósuljon meg.
2013-ban ennek elsô eleme a Tölgyfa utca
és az Egri István utca közötti szakasz felújítása. A hitelkonszolidáció kedvezô
pénzügyi hatása miatt az ebbôl felszabaduló pénzeszközök egy részét is e programra lehet fordítani. Így településünkön,
ha pályázati forrás ezt nem teszi korábban lehetôvé, akkor is jelentôs mértékben
javulhat a járdák állapota.
Sajtos Sándor polgármester

Valahány csepp esik rája,
Annyi áldás szálljon rája,
Éljen a haza!
1861-ben, mikor Kossuth Lajos ama híres
levelét intézte Deák Ferenchez, így énekelték:
Kossuth Lajos iródeák,
Nem kell néki gyertyavilág,
A ragyogó csillag mellett
Irta ô azt a levelet.
Éljen a haza!
Kossuth Lajos iródeák,
Megirja a haza híját,
Kimutatja hol a baja,
Azt is, hol az orvossága.
Éljen a haza!
Késôbb pedig, mikor a magyar küldöttségek olaszországi számûzetése alatt fölkeresték, ezt énekelték:
Ott voltam én mostanában,
Kossuth Lajos szobájában,
Áldott kezét megfoghattam,
Élô szavát hallgathattam.
Éljen a haza!

2013. évben eddig született 2 fiú és 3
leány, összesen 5 gyermek.
Megszülettem!
2013. február 17-én, nevem:
Kerekes Márton Vince
2013. február 22-én, nevem: Bágyi Bíborka
2013. február 25-én, nevem: Jónás Anett
Házasságkötés, haláleset az elmúlt idôszakban nem volt.

Képviselôi fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

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

Forrás: Pallas Nagylexikon

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
1917

miután Majláth Mihály vásárolta meg, aki a DKW autógyár magyarországi képviselôje volt. A háború után államosították a villát. A gazdasági épületek és a hozzá tartozó földterület az akkoriban alakított,
rövid életû Kossuth TSZCS használatába került. Ezt követôen sokáig gyógyszerész otthon volt, majd néhány évig gyermekotthonként
mûködött, végül ismét magánház lett.
A képekrôl megállapíthatjuk, hogy a villát többször átalakították.
Sokat ôriz az épület ma is a Majláth „korszakból”. Ekkor a praktikum mellett, a megjelenést hangsúlyozva, klasszicista elemek gazdagították a villát. Számos építészeti-gépészeti újdonság is alkalmazásra került. A kastélyszerû épülethez reprezentatív kert, szökôkút,
kovácsoltvas kerítés, személyzeti lakások, parányi kegyhely (kápolna) is tartozott. Volt teniszpálya és garázs is.

A Falusi házaink sorozatban nem csak régen volt vagy a paraszti kultúrát idézô épületeket, építményeket igyekszünk bemutatni,
hanem a még ma is figyelmet érdemlô, községünk arculatát meghatározókat is.
1918

1960

Több ismert személyiség, család épített nyaralót vagy családi
házat falunkban, melyek közül sok még ma is áll. Ezek közül az
egyik legismertebb a napjainkig Majláth-villaként emlegetett Móricz
Zs. utcai lakóház.
Az eddig megismert adatok szerint az Almásy család építtette
1900 körül. Egy 1910-es években készült képeslapon az Iza-lak felirat olvasható. Gróf Almásy István (1856-1914) elsô feleségét Fényes
Izabellának hívták. Valószínûleg az ô nevét ôrizte a felirat.
Az 1920-as évek elején rövid ideig Grósz-villa volt a neve, szintén
egy képeslap szerint. A ma is használt nevét a 20-as években kapta,

A kovácsoltvas kapu érdekessége, hogy a Karátsonyi család budai,
Krisztina körúton állt, XVIII-XIX. században épített palotájából származik. A palotát 1938-ban lebontották. Az épületegyüttes néhány
tartozéka megmenekült. Így a díszes kovácsolt vas bejárati kapu is,
amit Majláth Mihálynak sikerült megszerezni, és itt Tahiban felállítani.
A villa a rend2012
szerváltás után a
község tulajdonába jutott, majd
eladásra került.
Az új tulajdonos,
a mindössze kb.
300 nm-es épületet felújította,
bôvítette. A kerítést és a kaput is
restauráltatta.
Úg y vélem,
nagy szerencse, hogy a mai tulajdonos is igényesen és nagy gonddal kezeli ezt az egyedülálló hangulatú, sokat átélt lakóházat és környezetét.
(Az 1920-as évekbeli átépítési tervbôl egy megmaradt rajzot
rekonstruáltam, a kor ábrázolási szokásait visszaidézve.)
Benedetti Tibor
Fotó: Budai Mihály

2012
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
29/2013.(02.14.) határozattal döntött a
testület új közbeszerzési eljárás kiírásáról
a szemétszállítás tárgyában.
30/2013.(02.14.) határozattal Dr. Nedwed
Ügyvédi Irodát bízta meg a testület a szemétszállítási közbeszerzési eljárás lefolytatásával.
31-32/2013.(02.14.) határozattal döntött
a testület a hozzánk telepített járási kirendeltség fenntartási költségeirôl (150.000
Ft/ hó), melyrôl szerzôdést kötünk a
Kormányhivatallal.
33-34/2013.(02.14.) határozattal támogatta a testület a Coop ABC átépítésével kapcsolatos elôterjesztést, illetve a plázastop
alóli felmentés támogatását. A beruházásról az Önkormányzat a Jáber Kft-vel megállapodást köt.
35/2013.(02.14.) határozattal támogatta a
testület a ravatalozó és környezetének felújítását, elôtetôvel történô bôvítését, melyhez 2.000.000 Ft költségvetési keretet szavazott meg.
36-37/2013.(02.14.) határozattal támogatta a testület a 11. sz. fôút mentén történô
közútfejlesztési közbeszerzési ajánlatok
befogadását, melyet a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ bonyolít le, és a
határozat alapján velük a Társfinanszírozási
szerzôdés módosítását is jóváhagyta.
38-39/2013.(02.14.) határozatokkal döntött a testület a rendezési terv partnerségi

Rendôrségi hírek
Üdvözlöm a tisztelt olvasókat!
Az elmúlt idôszak települést érintô közbiztonsági helyzetérôl és a lakosságot
érintô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok
rövid tájékoztatást adni. Február hónapban
Tahitótfalu településen egy esetben történt
betöréses lopás. Az elkövetôk egy melléképületbe hatoltak be lakatlevágás módszerével, ahonnan generátorokat, szivattyút,
gumiabroncsokat és kéziszerszámokat tulajdonítottak el. Egy esetben betörés kísérlete miatt indult eljárás, ahol az elkövetôket
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egyeztetésének kérdésérôl, és arról, hogy
a Rendezési Tervvel kapcsolatos egyeztetô
anyagok, a honlapon, valamint a helyi
újságban megjelenjenek.
40/2013.(02.14.) határozattal támogató nyilatkozatot adott ki a testület a
Református Egyházközség pályázatához,
melyben a gyülekezeti ház fejlesztését
támogatjuk.
41/2013.(02.14.) határozatta l nem
támogatta a Képviselô-testület ÓbudaBékásmegyer Önkormányzatának kérelmét melyben az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzatának oktatási intézményeibe járó tanulók után támogatást igényeltek.
42/2013.(02.14.) határozattal döntött a
testület Puppán József kérelmérôl, melyben támogatta a Tahi Parkoló igénybevételét évente 5 alkalommal személyszállító
autóbusszal.
43/2013.(02.14.) határozattal döntött a
testület arról, hogy a kérelmezô által megjelölt 4262 hrsz-ú részben önkormányzati tulajdonú ingatlant nem értékesíti (két
tartózkodás mellett - Nagyházu Miklós,
Csörgô Mihály).
44/2013.(02.14.) határozattal döntött a testület a termelôi piac 2013. évi
mûködtetôjérôl.
45/2013.(02.14.) határozattal döntött a
testület a Gyöngykert Kft. megbízásáról
viharkár elhárítás tárgyában.
46/2013.(02.14.) határozattal döntött a
testület arról, hogy a Magyar Állam tulajdonában lévô ideiglenes hídfeljáró terüle-

tet önkormányzati tulajdonba kéri.
47/2013.(02.14.) határozattal döntött a
testület a Virág utca, Móricz Zsigmond
utca sarkán lévô villanyoszlopon közvilágítási lámpatest elhelyezésérôl.
48/2013.(02.14.) határozattal döntött a
testület a Tahi parkolóban 2 db parkolóhely
biztosításáról, bérbeadásáról a Szentendrei
út 17. szám alatti üzlet mûködéséhez.
49/2013.(02.14.) határozattal támogatta a testület az Önkormányzat és a Jancsó
Alapítvány együttmûködését.
50/2013.(02.14.) határozattal támogatta a
testület a képviselôi munka adminisztratív
feladatainak ellátása érdekében mobil számítógépek beszerzését melyhez összességében 320.000 Ft fedezetet biztosított.
51/2013.(02.14.) határozattal döntött a
testület a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége kitüntetés odaítélésérôl, melynek átadására a
március 15-i ünnepségen kerül sor.
52/2013.(02.14.) határozattal döntött a
testület a Székely zászló elhelyezésérôl a
Trianoni Emlékmû környezetében. (1 tartózkodás Dr. Pálvölgyi Tamás)

feltehetôleg megzavarták és ezért álltak el
a cselekményük folytatásától. Az elkövetôi
kör beazonosításra került, az ügyben további nyomozás folyik. Jellemzô módon nappali idôszakban történt két besurranásos lopás, egy esetben a nyitott ablakon
bemászva 4 db 5 méteres hosszabbító
kábelt tulajdonítottak el egy lakásból, illetve egy másik esetben az ingatlan udvaráról
a gázmérô órát tulajdonították el. A területen ebben a hónapban két esetben indult
közigazgatási eljárás ittas jármûvezetés szabályszegése miatt. Közigazgatási eljárás
azon jármûvezetôkkel szemben indul, akik

gépi meghajtású jármûvet úgy vezetnek,
hogy szervezetükben a lég-alkohol koncentrációja a bûncselekmény értékhatárt
(0,8 ezrelék) nem haladja meg. A jogszabály
ezekben az esetekben a befolyásoltság függvényében 150 ezer illetve 200 ezer forint
közötti pénzbírság kiszabását rendeli el.
Kérem Önöket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek és vigyázzanak saját és
környezetük értékeire.

Uszadék fa gyûjtés a Duna árterében
Idén február 21-23-a között tettük
lehetôvé településünk rászoruló lakói
részére a Duna árterében az uszadék
fa összegyûjtését. Természetesen ez a
lehetôség nem csak a rászorulók, hanem az
önmagukért felelôsséget vállaló, önmagukról gondoskodni akaró szorgalmas emberek
számára is adott volt.
Mivel Önkormányzatunk támogatási
lehetôségei jelentôsen csökkentek, ezzel
a lehetôséggel is támogatni szándékoz-

tuk a rászoruló családokat. 74 olyan családot értesítettünk , akik valamilyen támogatásban részesülnek, és felajánlottuk
nekik az összegyûjtött fa hazaszállításának
lehetôségét is. Megdöbbenésünkre a kiértesített 74 családból mindösszesen 16 vett
részt a fagyûjtésben.
Az elsô napon gyönyörû napsütésben dolgoztunk, a másodikon hóban, a harmadikon esôben. A rossz idôjárási körülmények
ellenére voltak olyan családok, akik mind a

A Képviselô -testület a határozato kon kívül három rendeletet is alkotott,
elsôként az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésérôl alkotott rendeletet a testület. Ezen kívül az élelmezési (konyha térítési díjakról) szóló rendelet és a Szervezeti
és Mûködési Szabályzat módosítását fogadta el a testület.

Herdics Antal r. fôhadnagy mb.
ôrsparancsnok

három napon gyûjtötték a fát. Pl. egy család 3 tagja mindhárom napot végigdolgozva 8 teherautónyi, mintegy 50 mázsa szárazfát szedett össze.
Összességében elmondható, hogy aki
akart, az tudott magának tüzelôrôl gondoskodni. Márciustól novemberig (vegetációs idôszakban Natura 2000 területen)
nem lehet a Duna árterületén az uszadék
fát gyûjteni, ezért novembertôl tudjuk újból
biztosítani lakosainknak ezt a lehetôséget.
Polgármesteri Hivatal
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Költségvetés 2013.
A 2013-as költségvetés több elemében eltér
az eddig megszokottól, bekerültek új tételek,
mint a közös hivatal mûködésére Kisoroszitól
átvett pénzeszköz, és a Járási Hivatal
mûködésére kapott állami finanszírozás.
Ettôl az évtôl nem a mi költségvetésünket terheli a pedagógusok bére és juttatásai, mivel
iskolánk fenntartója az állam, ezen túl ennek
finanszírozása a központi költségvetésbôl
történik majd. Intézményeink mûködési
költségeit köztük az iskoláét , továbbra is
saját költségvetésünkbôl finanszírozzuk.
A bevételi oldalon az állami finanszírozás mértékét összevetjük a kiadási oldalon
jelentkezô kötelezettség csökkenések mértékével azt tapasztaljuk, hogy a két oldal
közel egyensúlyban van. Kikerült a bevételi
oldalról a központi költségvetés által átadott
SZJA , ami 2012.évben 150,4 M Ft volt, a
gépjármûadó átengedett része 45 M Ft –
ról, 18 M Ft-ra csökkent. Az állami normatív
támogatás viszont, 39,7 M Ft-tal több, mint a
korábbi évben.
A kiadási oldalon kötelezettség csökkenésként jelentkezik a pedagógus illetmények
finanszírozása. Ettôl az évtôl ezek a költsé-

Pályázati kiírás
1./ A pályázat célja
Tahitótfalu Község Önkormányzata a
közmûvelôdési, kulturális, oktatási, sport
és szociális területen mûködô civil szervezetek számára vissza nem térítendô támogatást nyújt Tahitótfalu közéletét, fejlôdését
elôsegítô céljaik megvalósításához.
2./ A támogatásra rendelkezésre álló forrás
és az elnyerhetô támogatás
2013-ban a támogatásra szánt pénzkeret
1.200.000,-Ft.
3./ A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu
székhellyel rendelkezô
- alapítványok
- egyesületek
- jogi személyiséggel rendelkezô szervezetek
- jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetek,
akik részére az önkormányzat a 2012. évi
tevékenységük értékelése alapján, illetve a
2013. évi önkormányzati rendezvénynaptárban szereplô önkormányzati rendezvények elôkészítésében és lebonyolításában
vállalt kötelezettségük esetén állapít meg
támogatást. Mûködésre max. 50 eFt támogatás adható.
Nem nyújthatnak be pályázatot
- pártok
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gek a fenntartót terhelik, ez a mi esetünkben évi 117 M Ft.
Az állami adósságátvállalással településünk 6,5 M Ft kompenzációhoz jut, az évi kölcsöntörlesztésünk ennyivel csökken, amenynyiben az 50 %-os mérték lesz alkalmazva.
Összegezve az eddigi megállapításokat
elmondhatjuk, hogy az állami finanszírozás
egyes elemeinek elvonása, vagy csökkenése
közel azonos mértékû a kiadási oldalon lévô
kötelezettség csökkenés mértékével.
Költségvetésünk bevételi és kiadási oldalát vizsgáljuk tovább, nézzük meg, hogy
milyen következtetést vonhatunk le az ott
szereplô tételsorok összegével kapcsolatban. Saját bevételeink tekintetében örvendetes, hogy az iparûzési adót 10 M Ft-tal
magasabbra tervezhetjük ez többek között
annak köszönhetô, hogy több nagyobb
kereskedelmi egység megkezdte mûködését
településünkön, és ami nagyon fontos, hogy
az adófizetési kötelezettségeiknek eleget is
tesznek. Költségvetésünkben továbbra is
jelentôs forrás a Fôvárosi Vízmûvektôl átvett
támogatás összege, ami 35 M Ft, ez kötött
forrás ugyan, de több olyan településüzemel- önkormányzati fenntartású intézmények
- közalapítványok
- azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi
CLV. törvény 26 § d. pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.
4./ A pályázati anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével
lehet. Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban
(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) vehetô át,
továbbá az önkormányzati rendezvénynaptár is. A pályázat beadásával egyidejûleg
(legkésôbb) a 2012. évi tevékenységrôl szóló
beszámolót is mellékelni szükséges.
5./ A támogatási döntés, az elbírálás határideje
A támogatások odaítélésérôl a Kulturális
Bizottság javaslatára a Képviselô-testület
dönt legkésôbb 2013. 04. 30-ig. A pályázókat
a pályázati döntés után 5 munkanapon belül
értesítjük az eredményrôl. A civil szervezetek az elnyert támogatást a támogatási
szerzôdésben meghatározott módon egy
összegben vehetik igénybe.
6./ A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendô támogatás, melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének, mûködésének költségeire használhatja fel 2013. december 31-ig.
7./ A pályázatok beadásának módja, helye
és határideje

tetéssel összefüggô, de a vízbázis védelmét
szolgáló feladatot tudunk belôle finanszírozni, melyek költsége eddig a saját bevételeinket terhelték.
A kiadási oldalon szinte minden mûködéssel kapcsolatos kiadást, és a támogatásokra fordított összeget az elôzô évi mértékben
be tudtuk tervezni. Karbantartási munkákra
viszont a tavalyi 5 M Ft-tal szemben 10M Ft-ot
állítottunk be, az elôzô évben erre a célra fordított összeget figyelembe véve.
A hiteltörlesztésre a teljes összeget szerepeltettük a költségvetésben, nem kalkulálva elôzetesen a hitelkompenzációval.
Amennyiben ez megvalósul a tartalék összegünket növeli majd, ami jelen esetben 69.417
e Ft, mely 19 M Ft fejlesztési célú és 50,4 M Ft
általános tartalékból áll.
A költségvetés sorai évrôl évre változnak, de az elvek, és a célok azonosak
maradnak. Továbbra is fontosnak tartja a
képviselôtestület a takarékos, kiegyensúlyozott mûködést ,a tartalék megôrzését,
továbbmunkálkodást a település fejlôdéséért
minden olyan külsô forrás bevonása mellett,
mely ezen célok elérését szolgálja.
Gaál Sándorné
Gazdasági Bizottság elnöke
A pályázat benyújtásának határideje: 2013.
április 16. 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal (Tahitótfalu, Kossuth Lajos
u. 4.)
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra írják rá: „Civil pályázat”
Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétôl számított 5 napon belül egy alkalommal lehetôség van.
Formailag nem megfelelô pályázatok elutasításra kerülnek.
8./ További információ
A pályázattal kapcsolatos további információ Kubanek Istvántól kérhetô a 06-30-3494632 telefonszámon.
Községi Önkormányzat

Munkaügyi kirendeltség
új címe
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pest
Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási
Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének
ügyfélfogadási helye és levelezési címe 2013.
március 21. napjától az alábbira változik:
2000 Szentendre, Dunakanyar körút 1.
(Szentendrei Járási Hivatal Járási
Földhivatalának épülete)
A változás nem érinti ügyfélfogadási rendjüket és egyéb elérhetôségeiket (Telefon/
faxszám, elektronikus kapcsolattartási
lehetôségek, postafiók cím).
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Tahitótfalu Község költségvetése 2013.
Bevételek (ezer Ft-ban)

megnevezés
Intézményi mûködési bevételek összesen
Mûködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrôl
Helyi adók
Átengedett központi adók
Önkormányzat költségvetési támogatása
Támogatásértékû mûködési bevételek
Irányító szervtôl kapott mûködési célú támogatás
Felhalomzás célú támogatás uniós forrásból
megvalósuló projektek bevétele (gátépítés )
Támogatásértékû felhalmozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
Elôzô évek elôirányzat-maradványának,
pénzmaradványának és elôzô évek vállalkozási maradványának igénybevétele
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

Óvoda

Önkormányzati
Közös Önkorelôirányzatok mányzati Hivatal
40000

ÖSSZESEN
40000

35000

35000

123800
18000
194006
14246

123800
18000
194006
14246

80242

Dunakanyari
Önkormányzatok Társulása (DÖT)

7610

86722
422600

422600

80242

847652

8266
86722

847652

8266
7610

758

138776

466

140000

822

81000

986428

87 188

987652

8432

Kiadások (ezer Ft-ban)
Önkormányzati
Közös ÖnkorÓvoda elôirányzatok mányzati Hivatal
55465
63153
42793
14429
16542
11172

Dunakanyari
Önkorm.Társulása (DÖT)

megnevezés
ÖSSZESEN
Személyi juttatások
161411
Munkaadókat terhelô járulékok és szociális
42143
hozzájárulási adó
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások
11106
184818
29835
225759
Ellátottak pénzbeli juttatásai
12898
3388
16286
Egyéb mûködési célú kiadások
17000
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek
166964
folyósított mûködési támogatás
támogatásértékû mûködési kiadások
17000
17000
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások
0
69417
0
69417
– Tartalékok
általános tartalék
50417
55689
céltartalék
19000
35000
Gátépítés (uniós forrásból)
422600
422600
Beruházás (Tûzoltó- és mentôállomás létesítése)
Felújítások
20000
20000
irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek
0
folyósított felhalmozási támogatás
Támogatási kölcsönök törlesztése államház0
0
0
0
tartáson belülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
81000
789428
87188
974616
Finanszírozási kiadások
0
13036
0
13036
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:
81000
986428
87188
987652
Tahitótfalu Önkormányzat Képviselô-testülete a 2013. évi költségvetést az 1/2013. II. 15. számú önkormányzati rendelettel
fogadta el. A rendelet mellékleteivel együtt megtekinthetô a www.tahitotfalu.hu honlapon.

2432

6000

8432

Egy százalék
„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért” Alapítvány célja a községünkben
tanuló általános iskolás gyermekek segítése, az iskolai nevelô-oktató munka anyagi
támogatása, az oktatás tárgyi, technikai
feltételeinek javítása. Kiemelt feladatul
tûztük ki az idei tanévre is az idegen nyelvek tanulásának elôsegítését, az iskolai
sport- és egyéb szabadidôs tevékenységek,
tanulmányi, sport- és kulturális verse-

nyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos
körülmények között élô diákok társadalmi
esélyegyenlôségének megteremtését.
A korábbi évek 1%-os támogatásából
megtakarított összeget 2011-ben az iskolai szabadidôs tevékenység támogatására
(Népház udvarának rendezése, játékok,
sporteszközök vásárlása), valamint a
Zeneiskola támogatására (hangszer beszer-

zése) fordítottuk.
Köszönjük a szülôi támogatást, mellyel
munkánkat segítették.
Az Alapítvány céljainak eléréséhez kérjük
idén is támogassanak bennünket adójuk
1%-ával!
Adószám: 18681952-1-13
Köszönjük!
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Tahitótfalui Termelôi Piac, 2013. március 16.
A tavalyi esztendôben indult helyi civil
kezdeményezésre a Tahitótfalui Termelôi
Piac, áprilistól október végéig minden
szombaton vásárolhattak a környékbeli portékákból. Sikeres évet zártunk.
Lekvárok, szörpök, savanyúság, házi füstölt
áruk, zöldség-gyümölcs és még sok egyéb
várta az érdeklôdôket hétrôl-hétre. Még
most is érezzük a csodálatos töpörtyû, a
mézédes nógrádi szilva vagy a finomabbnál finomabb sajtok ízét a szánkban. Élettel
telt meg a Tahi nagyparkoló melletti mur-

vás területünk ezeken a szombat reggeleken. Reményeink szerint idén sem lesz ez
másként, a magunk részérôl mindent megteszünk, hogy ezek a kellemes szombati
reggelek tovább éljenek. Március 16-tól a
Tahitótfalui Önkormányzat segítségével megkezdi 2013. évi nyitvatartását a
Tahitótfalui Termelôi Piac, minden szombaton 7 órától 12 óráig. Várunk minden
kedves termelôt és az idei év újításaként
kézmûves alkotót, hozza el portékáját,
hogy feltölthessük kamránkat minôségi

Oltani vagy nem oltani?! –Ez itt a kérdés
Most kivételesen nem az ebek veszettség elleni oltásáról vagy az influenza elleni védôoltásról
van szó, hanem a HPV oltásról. Nagylányom
tavaly került abba a korosztályba, akiket megszólított az önkormányzat: amennyiben élünk
a lehetôséggel, akkor a védôoltás költségének
2/3-át a település állja, s a családnak csak a fennmaradó 1/3-ot kell kifizetni. A címben szereplô
kérdés ekkor vetôdött fel komolyan.
Jómagam nem vagyok oltás-párti. A kötelezô

védôoltásokat igen, de az egyéb ajánlott oltásokat nem adatom be a gyermekeimnek, nem
akarom a szervezetüket még inkább terhelni.
Most azonban igyekeztem alaposan körüljárni a kérdést: elôször is megkérdeztem a gyermekorvosom véleményét. Ô mindenképpen
javasolta –ugyan még korban korainak tartotta
- de ha most támogatja az önkormányzat, akkor
most kell kihasználni az alkalmat! (Pomáz város
is valaha támogatta a HPV oltást, de már nem

Fábián Zoltán mese- és prózamondó verseny Visegrádon
Idén február 1-jén immár 18. éve rendezték meg a versenyt a térség általános
iskolásainak Fábián Zoltán író emlékére. 34
diák lépett a közönség elé. A versenyzôk 3
kategóriában mérhették össze tehetségüket,
felkészültségüket. Az elsô kategóriában a
3-4. osztályosok, a másodikban az 5-6. osztályosok, a harmadikban a 7-8. osztályos
gyerekek versenyeztek. Iskolánk a második
és a harmadik kategóriában szerzett helyezéseket.
A zsûri tagjai voltak: Maróti István, a
Fábián Zoltán Alapítvány elnöke; Hetey
László színmûvész; Mezei Anna, az Áprily
Iskoláért Alapítvány elnöke; Havas Judit, a
Fábián Zoltán Alapítvány tagja; Szigetiné
Lôrincz Mária magyartanár; Szilágyi Gábor,
a Dömösi Élet fôszerkesztôje.
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A II. kategória helyezései:
1. Szabó Álmos (Pollack Mihály Általános
és Zeneiskola Tahitótfalu)
2. Szôcs Máté (Szigetmonostor)
3. Májer Hanna (Pollack Mihály Általános
és Zeneiskola Tahitótfalu)
3. Székely Zsófia (Verôce)
III. kategória:
1. Fekete András (Visegrád)
2. Farkas Györgyi (Visegrád)
3. Szabó Márton (Pollack Mihály Általános
és Zeneiskola Tahitótfalu)
Különdíj: Molnár Soma (Pollack Mihály
Általános és Zeneiskola Tahitótfalu)
Papp Judit
felkészítô magyartanár

helyi termékekkel.
A Termelôi Piac helyszíne: Tahitótfalu
Hídfô, a parkoló melletti /Tahi Grill
mögötti/ murvás terület. Árusítható
mezôgazdasági termék, élelmiszer,
kézmûves termék, árusíthat ôstermelô,
kistermelô, vállalkozó, alkotó - Tahitótfalu
40 km-es körzetében vagy a megyében termelt, alkotott terméket a megfelelô engedélyek birtokában. Az árusítás részletes
feltételeirôl olvashat: tahitotfalu.hu.
Elôzetes bejelentkezés Rokob Orsolyánál
705 984345, Mezôntúli Bt.
segíti ezzel a lakosait…) Elmentem a tájékoztató elôadásra is és elvittem magammal a leányomat. Az ô egészségérôl van szó, neki is joga van
megfelelôképpen tájékozódni. A három-négy
szülô mellett ô volt az egyetlen érintett fiatal, aki
meghallgatta a vetítéssel egybekötött tájékoztatót. Azután megbeszéltük otthon is a látottakat,
s végül az oltás mellett döntött, döntöttünk. Aki
megteheti, az mindenképpen gondolja át ezt a
lehetôséget, s éljen vele!
Szabó Judit

Tisztelt
Adományozók!
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány 2003. május óta
bejegyzett szervezet, ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi jövedelemadókból felajánlható 1%-ot.
Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, azt az alábbi adószámon
teheti meg, melyet elôre is köszönünk.
Adószámunk: 18699636-1-13
Számlaszámunk: 64700021-10009237
Dunakanyar Takarékszövetkezet
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.
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Református gyülekezeti hírek
Református böjt?
Az egyházi évben fontos helye van
a böjti idôszaknak. Ahogy a születésnapunk minden évben emlékeztet rá,
hogy egy év megint eltelt, és kérdéseket
támaszt, így kerül elénk minden évben
a böjti idô. Amikor egy év eltelt, visszatekinthetünk: van-e fejlôdés az életünkben, a hitünkben, tudjuk-e mi mindenért lehet hálát adni az Úrnak? A böjti
idô pedig arra figyelmeztet, hogy gondoljuk át életgyakorlatunkat: tudjuk-e,
Ki a legfontosabb, és eszerint is viselkedünk, vagy csak szólamokban emlegetjük az Urat?
A református egyházban nincs kötelezô, általános böjt úgy, ahogyan a római
katolikusok gyakorlatában szokás. Nincs
azonban megtiltva, és a Biblia is ajánlja,
ha valaki szabadon, önként érzi szükségét és tiszta szívvel vállalja. A böjti idôt
azért tették a feltámadás ünnepe elôtti
hónapokra, hogy igazán felkészülten
adhassunk hálát Istennek azért, hogy
Krisztusban megváltott és legyôzte a
halált.
A böjtnek azonban teljes félreértése lenne, ha úgy gondolnánk, hogy az
évnek csak ebben az idejében figyelhetünk elszántan Istenre. Ezt mindig tennünk kell, tennünk érdemes! Ilyenkor
viszont azoknak is szól a figyelmeztetés,
akik az év többi idôszakában ebben megfáradtak.
A böjtünk lényege nem a lemondás,
pl. a húsról, élvezeti cikkekrôl, hanem
az, hogy azt az idôt, erôt, figyelmet, amit
elvonunk mástól, Istenre fordítsuk. Ha
nem így teszünk, akkor igazából nem
böjtölünk – a szó bibliai értelmében
–, hanem fogyókúrázunk, megpróbálunk leszokni valamirôl. Böjtté bármiféle lemondás akkor válik, ha Istenre szánunk általa több idôt és figyelmet, mint
máskor. Imádkozzunk, olvassuk a Bibliát
többször, mint egyébként. Jöjjünk el a
gyülekezetbe, hogy együtt figyelhessünk
az Úrra, és igazán átélhessük a nagypéntek feketeségét majd Krisztus feltámadása hírének kimondhatatlan örömét.
„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!” (Zsoltárok 118,17)
A böjti idôszak a nagypéntekben csúcsosodik ki: ekkor emlékezünk arra,
hogy Isten Fia, az Úr Jézus Krisztus

meghalt miattunk, értünk és helyettünk a kereszten. Mindazt, amiért odakerült, mi követtük el, ebben minden, a
világon valaha élt embernek része van,
egyedül Neki, Jézusnak nincs, hiszen Ô
soha nem követett el bûnt még gondolatban sem. Pilátus bírósága, a jeruzsálemi nép ôrjöngése tehát nem a kizárólagos oka Jézus halálának, mert Jézus a
kedves Olvasó, az én, és minden valaha
élt ember bûnéért ment fel a keresztre.
Nem Pilátus igazságának, hanem Isten
igazságának akart eleget tenni, és ezt el
is végezte.
Gyôzelmének bizonyítéka a feltámadás. Jézus valóban halott volt, többen
megvizsgálták, aztán temették el, és már
a harmadik napot töltötte a sírban, amikor hiába keresték ott az asszonyok. Nem
volt a sírban, viszont szembejött a Hozzá
igyekvôkkel, és megszólította az asszonyokat! Egyetlen lehetséges magyarázata
van csak ennek: a feltámadás! Jézus nem
maradt halott, bár meggyilkolták!
Azt, amit mondott életében, ez a tény
erôsítette meg minden kétséget kizáróan: meggyilkoltuk Ôt, de Ô nem maradt
a sírban, mert Atyja feltámasztotta Ôt
örök életre. Ez a tökéletes bizonyítéka
Isten valódi erejének és jelentôségének
az embervilág életében! Ebbôl tudhatjuk, hogy hatalmas, a halálnak is parancsoló Úr az Isten, és ezt a hatalmát nem
ellenünk, hanem éppen értünk, a mi
örök életünkért alkalmazza. Ráadásul
a halál az a terület, amellyel szemben a
legmagabiztosabb ember is tehetetlenül
áll: mi nem tudjuk elmulasztani, legfeljebb egy kis ideig késleltetni. Istennek
azonban megoldása van rá: a feltámasztás! Krisztus volt az elsô, akin ezt az örök
életre való feltámasztást megláthatta a
világ. De Ô több helyen is ígéri, hogy
a feltámadás minden ember sorsa – ez
már az ószövetségi Dániel könyvében is
megjelenô ígéret –, tehát mindannyian
követôi leszünk ezen az úton. Azonban
a folytatás szempontjából nem mindegy,
hogyan éltünk: hittünk-e szeretettel az
Úr Jézus Istenségében, hatalmában, vagy
hallani se akartunk Róla? Ô senkit sem
kötelez arra, hogy Vele legyen az örökkévalóságban. Ez nem kötelezô. Azonban
az örökkévalóság csak akkor jelent örök
boldogságot, ha az Úr Jézus által készített
helyre kerülünk benne, oda pedig csak
azok kerülnek, akik ezt szeretnék, és hittel, engedelmességgel szeretetkapcsolatba lépnek az Úrral már életükben. Ezért

érdemes végiggondolni, kik is vagyunk,
kinek lát bennünket az Isten, és miért
van szükségünk az Úr Jézus szeretetére,
váltságára.
A húsvét Krisztus áldozatának, és
az abból való feltámadásának csodálatos ünnepe. Aki a Krisztusban él, noha
várja a halál, mégis, hivatkozva a halált is
legyôzô egy Istenre hiheti, tudhatja, vallhatja: „Nem halok meg, hanem élek, és
hirdetem az Úr tetteit!”
Alkalmak a feltámadás ünnepén a
református gyülekezetben:
Nagyhét:
március 26. kedd de. 9 óra Bibliaóra;
10 óra baba-mama kör; 18,30 óra: dolgozók bibliaórája.
március 27-28. (szerda-csütörtök) este
6 óra: úrvacsorai elôkészítô áhítat.
március 29. (nagypéntek) 10 óra: úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban; este 6 óra passiós istentisztelet
március 31. húsvét 1. napja 10 óra:
úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban.
április 1. húsvét 2. napja 10 óra: úrvacsorás ünnepi istentisztelet a templomban.
Hitoktatás
A Parlament döntése nyomán az új
Köznevelési Tör vény rendel kezi k a
kötelezôen választható erkölcstan és
hit- és erkölcstan 2013. szeptemberi
bevezetésérôl az állami általános iskolák
1. és 5. osztálya számára. Tehát az ôsszel
induló tanévben az elsô és ötödik osztályba beiratkozó gyermekek kötelezô
jelleggel fognak tanulni erkölcstant vagy
helyette választhatják a felekezeti hit- és
erkölcstan tantárgyat. Ezekben az osztályokban tehát nem a kötelezô óraszámon
túli, fakultatív hittanóra lesz, hanem egy,
az órarendben mindenképpen szereplô
tantárgy helyett választható.
Miért ajánljuk? Azért, mert ugyananynyi óraszámban több ismerethez juthatnak a református hit- és erkölcstan tantárgyat választók, mint az erkölcstan
órán, hiszen hittanon bibliai történeteken keresztül tanulunk a helyes embe-
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ri kapcsolatokról, viselkedési módokról.
Ez az elsô és ötödik osztályosoknál már
nem kerül plusz órába, hiszen abban az
idôben úgyis az iskolában kellene lenni a
gyerekeknek. További plusz, hogy gyülekezetünk eltökélt szándéka, hogy a tavalyi évi rendet folytatva, bôvítve további
programokat, nyári tábort és kirándulást
szervez kifejezetten hittanosainak.
K i ket v á r u n k refor m át u s h it- é s
erkölcstan órára? Minden érdeklôdôt:
eddigi hittanosainkat, és újonnan beiratkozókat is, nem feltétel az, hogy a gyermek meg legyen keresztelve.
Hogyan lehet jelentkezni? A beiratkozáskor kell jelezni az iskolában, hogy azt
szeretnék, hogy gyermekük református
hit- és erkölcstan órára járjon.
Ha bármilyen kérdés merül fel a fentiekkel kapcsolatban, szívesen állunk
rendelkezésükre a református Lelkészi
Hivatal ismert elérhetôségein.
(A képek a tavalyi hittanos programokon készültek.)
Áldott lelki épülést kíván a személyes
találkozás reményében pásztori szeretettel:
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Köszönet az
adományokért
Kedves barátaink, ismerôseink!
Ezúton szeretném tudatni Önökkel/
Veletek, hogy a tahitótfalui Református
templomban 2013.02.09-én 18 órától megtartott Zákányi Bálint emlékkoncerten a
gyülekezeti ház felújítására gyûjtött adomány összege 20 000 azaz húszezer forint
lett, melyet a református gyülekezetnek
átadtunk.
Nagyon szépen köszönjük az adományokat és azt, hogy ilyen sokan megtisztelték
jelenlétükkel a koncertünket.
Vox Insulae Sziget Hangja
Közhasznú Egyesület

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Kapornainé Szente Krisztinának a hagyományôrzô Körnek ajándékozott ruhákat.
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A cukorbeteg láb ápolása
Sokakat érint ez a probléma. A cukorbetegségrôl nem kívánok részletesen szólni,
hisz az érintett emberek tisztában vannak a
kialakulásával, kezelésével.
A cukorbeteg emberek különös gonddal
ápoltassák lábukat, hogy megelôzzék a sebesedést, fekélyt, és lábamputációt! Nagyon
fontos a rendszeres láb-, és körömápolás,
mivel hajlamos a bôr, a köröm a kiszáradásra, a berepedésre, gombásodásra. A lábat
naponta kell mosni, kellemesen meleg,
nem forró vízben. Ügyeljenek, hogy a lábujjak között szárazra legyen törölve a bôr. A
bakteriális és gombás fertôzések nehezen
gyógyuló sebekhez vezethetnek. Elôzzék
meg, hogy a láb kiszáradjon és hámsérülés keletkezzen! Fordítsanak gondot a
körmök ápolására! Ha egyedül nem megy,
kérjék gyógyászati pedikûrös segítségét!
Fontos a helyes körömvágás, ne alakuljon

ki éles, hegyes szél, ami körömbenövéshez vezethet. Használjanak körömreszelôt!
Nem szabad elhanyagolni a krémezést,
a láb puhán tartását. Bôrkeményedések,
tyúkszemek esetén kérjék szakember
segítségét! Amennyiben van valamilyen
ortopédiai elváltozás a lábon, idejében
sort kell keríteni a mûtéti korrekcióra. A
láb megfelelô statikája rendkívül fontos
tényezô a fenyegetô amputáció elkerülésében. Ne járjanak mezítláb, viseljenek puha
pamut zoknit! Körültekintôen vásároljanak
maguknak lábbelit, legyen alacsony sarkú,
jó belsô kiképzésû, kényelmes. Lényeges
elemek: megfelelô bôr-, és lábápoló szerek,
zokni, kompressziós harisnya, kellôen tág,
ám lábra illô cipô.

zokniszerûen fellépô fájdalom érzôdik, és
zsibbadással is számolni kell.

Gyakran elôfordul, hogy károsodnak a
végtagokban az érzô idegek. Tipikus tünet,
hogy a kezekben, lábakban, kesztyû-, illetve

Pásztor Szilvia
gyógypedikûrös

A d i a b é t e sz e s l á b e g y ko m p l e x
szövôdménye a cukorbetegségnek. Csökken
a fájdalomérzet, emiatt napokig, vagy akár
hetekig észrevétlen marad a különbözô
eredetû sérülés (pl. apró kavics kerül a
cipôbe, feltöri a cipô a lábat, fagyás). A láb
bôre rendkívül száraz, sérülékeny, a sarkak
könnyen berepednek. Szövetelhalás alakulhat ki, ami fekélyképzôdéshez vezet. Ezt
követi legtöbbször az elfertôzôdés miatti
lábujj elhalás, majd amputáció.
Ezért nagyon fontos a láb ápolása, rendszeres ellenôrzése!

Jogi útmutató –
Munkaviszony megszüntetése
A munkaviszonyokra vonatkozó szabályokat közel 20 év után jelentôs változásokkal
a 2012. I. törvény szabályozza, amely nagyrészt már 2012. július 1. óta, de teljes egészében csak 2013. január 1. napja óta hatályos.
Második számunkban kiderül, hogy
hogyan szüntethetô meg a munkaszerzôdés.
A munkaviszony megszüntethetô közös
megegyezéssel, felmondással (korábbi
nevén rendes felmondással) és azonnali
hatályú felmondással (korábbi nevén rendkívüli felmondással).
A közös megegyezés a munkaviszony
megszüntetésének egyik leggyakoribb
formája, hogy a felek megállapodnak,
hogy egy jövôbeli idôponttól kezdôdôen a
munkavállaló munkaviszonya megszûnik.
Közös megegyezés esetén szinte bármiben
meg lehet állapodni, például hogy a munkáltató egyösszegû bérjellegû juttatásban
részesíti a munkavállalót, illetve hogy a
munkavégzés alóli felmenti a munkaviszony
megszûnésének napjáig, de fôszabály szerint a törvény rendelkezéseitôl a munkavállaló hátrányára nem lehet eltérni.
Felmondással mind a munkavállaló,
mind a munkáltató megszüntetheti a munkaviszonyt. Ha a munkáltató szünteti meg
felmondással a munkaviszonyt, akkor a
munkában töltött idôtartamtól függôen felmondási idô (melynek legalább a felére fel

kell menteni a munkavégzés alól), és végkielégítés is jár. A munkáltatónak figyelembe
kell vennie azt is, hogy bizonyos idôszakok
alatt nem élhet felmondással (pl. várandósság, szülési szabadság stb.). Fontos azonban,
hogy betegség miatti keresôképtelenség
(táppénz) alatt a felmondás közölhetô a
munkavállalóval, azonban a felmondási
idô a keresôképtelenség megszûnésének
a napján, de legfeljebb a betegszabadság
lejártát követô egy év elteltével kezdôdik. A
felmondást a munkáltató köteles megindokolni, az indoklásnak valósnak, világosnak
és okszerûnek kell lennie, és a felmondás
oka kizárólag a munkavállaló magatartásával vagy képességével, vagy a munkáltató
mûködésével összefüggô ok lehet.
A munkavállaló szintén megszüntetheti
felmondással a munkaviszonyt, ilyen esetben a felmondási idôt teljes egészében
le kell dolgozni, és végkielégítés sem jár
számára. A munkavállaló a határozatlan
idôtartamú munkaviszonyának felmondását
nem köteles indokolni.
Azonnali hatályú felmondással szintén
bármelyik fél élhet, de csak akkor, ha a
másik fél a munkaviszonyból származó
lényeges kötelezettségét szándékosan vagy
súlyos gondatlansággal jelentôs mértékben
megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A jognyilatkozatot
csak az ok bekövetkezésétôl számított 15

napon, illetve ha késôbb jut az ok a fél tudomására, akkor az ok bekövetkezésétôl számított egy éven belül lehet megtenni. Ennek
alkalmazása esetén a munkaviszony azonnal
megszûnik, nincs felmondási idô, és végkielégítés is csak akkor jár, ha a munkavállaló
mond fel azonnal hatállyal.
Azonnali hatállyal, indokolás nélkül
kerülhet megszüntetésre a munkaviszony
próbaidô alatt, illetve határozott tartamú
szerzôdés alatt, ha a munkáltató kifizeti a
munkaviszonyból hátralévô idôre, legfeljebb egy évre járó távolléti díj összegét.
Természetesen a munkaviszony megszüntetése kapcsán jelentôs egyéb szabályok is
irányadók lehetnek (pl. nyugdíjasokra,
vagy nyugdíj elôtt állókra vonatkozóan),
ezért mindenképpen fontos a döntés alapos mérlegelése, esetleg bonyolultabb
ügyekben jogi konzultáció igénybe vétele.
Amennyiben ugyanis a bíróság megállapítja
a munkaiszony jogellenes megszüntetését,
akkor a pervesztes fél – akár munkavállaló,
akár munkáltató – súlyos, anyagi következményekre számíthat.
Következô számunkban a munkaviszony
jogellenes megszüntetésével kapcsolatos
anyagi következményeket és eljárási szabályokat tekintjük át.
Dr. Gizella Endre
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és
nem minôsül jogi tanácsadásnak.
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Tahitótfalu Község Önkormányzatának prevenciós védôoltási programja a HPV 6,
11, 16 és 18 okozta méhnyakrák és nemiszervi szemölcsök ellen
A gyermekorvos dr. Szécsényi Ilona válaszol a szülôk által gyakran feltett kérdésekre
Miért oltassam be a lányom egy vírus
ellen, ha a méhnyakráktól szeretném
megvédeni?
Már 2008-ban Harald zur Hausen
Professzor Úr orvosi Nobel díjat kapott
azért a felfedezéséért, amelyben igazolta, hogy a méhnyakrákot egy vírus, a
Humán Papilloma Vírus okozza. A HPV a
hámsejtekben szaporodik és növedékek
keletkezését okozza, amelyek lehetnek
jóindulatúak mint pl. szemölcsök a nemi
szerveken vagy akár a légutakban illetve
rosszindulatúak, mint a méhnyakrák, a
hímvesszô, a hüvely, a szeméremtest, a
végbél körüli és a szájüregi rákok.
Mi a valószínûsége, hogy elkapja a
HPV-t a gyermekem?
A HPV nagyon elterjedt, a szakemberek szerint a leggyakoribb szexuális úton
terjedô vírus! A nôk 80%-a élete során
megfertôzôdik a vírussal, akár többször is,
hiszen a szervezet nem képes önmagától
védettséget kialakítani a vírussal szemben
ha egyszer átesett a fertôzésen, ezért is
szükséges a védôoltás.
Hogyan kaphatjuk meg a fertôzést?
A HPV fôleg szexuális úton terjed, a
szexuális érintkezés bármelyik formájával, de nem szükséges még aktus sem
a vírus terjedéséhez, mert már kézzel is

átvihetô. Természetesen nagyon fontos
a megfontolt szexuális magatartás, gyermekeink megfelelô edukálása e téren is,
de köztudott, hogy a vírust fertôzött eszközök, tárgyak is közvetíthetik. A vírus
apró hámsérüléseken keresztül jut a szervezetbe, amelyek szabad szemmel akár
nem is láthatóak. Ilyen hámsérüléseket
okoz pl. a borotválás, a dörzsöléssel járó
kényelmetlen fehérnemû is. A csecsemô
is fertôzôdhet születés közben, ha az anyának van HPV fertôzése.
Milyen tünetei vannak a HPV fertôzésnek?
A fertôzésnek nincsenek tünetei, legfeljebb már a HPV okozta betegségnek.
Ezért fordul elô az, hogy maga a HPV
hordozó tünetmentesen fertôz meg
másokat, hiszen ô maga sem tudja, hogy
fertôzött. Nôgyógyászati vizsgálat alkalmával lehetôség van HPV szûrésre is, amely
során ki tudják mutatni, hogy jelen van-e
a szervezetben a vírus.
A szemölcs jóindulatú betegség, miért
érdemes oltatni ellene?
A nemi szervi szemölcsök rendkívül
kínosak, az emberek zöme szégyell is
emiatt orvoshoz fordulni, kezelésük
hosszantató és fájdalmas, nagyon gyakran
kiújulnak. A betegek párkapcsolatai sok
esetben megromlanak, az életminôsége
romlik, gyakori a depresszió.
Miért oltassam be a fiamat méhnyakrák

Húsvéti készülôdés a Faluházban
Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket március 21-én csütörtökön 16 órától
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a Faluházba, ahol Bércziné Szendrô Csilla
népi iparmûvész, a Népmûvészet Mestere

ellen?
A védôoltás nemcsak a méhnyakrák,
hanem a Humán Papilloma Vírus
6,11,16,és 18-as típusa okozta betegségek ellen véd. Ezért adhat védelmet
a méhnyakrák, a szeméremtestrák, a
hüvelyrák és nemiszervi szemölcsök
ellen is. Statisztikai adatok alapján a
fiúk 50%-a átesik HPV fertôzésen életük
során és meg is betegednek tôle, hiszen a
nemiszervi szemölcsöktôl is ugyanolyan
arányban szenvednek, mint a lányok. Ezen
túlmenôen a hímvesszôrákok 40%-ban, a
szájüregi rákok 20-60%-ban igazolták a
HPV jelenlétét, sôt a végbéllaphámrák
90%-a HPV eredetû. Számos külföldi
országban pl. Ausztriában már a nemzeti
oltási program során a fiúkat is oltják HPV
ellen. Természetesen a vírus terjedésének
megakadályozása szempontjából fontos
érv, hogy minden oltott fiú védi a nem
oltott lányokat is!
A HPV okozta betegségek elleni védekezés lehetôvé válik a védôoltás beadásával, de nem szabad elfeledkezni a
szûrôvizsgálatok fontosságáról sem, hogy
még idôben észrevegyünk egyéb elváltozásokat is! Mivel a helyi önkormányzat
felelôsen gondolkodva jelentôsen támogatja a gyermekek oltását, bíztatom a
szülôket, hogy éljenek a lehetôséggel!

vezetésével kipróbálhatják a hagyományos
tojásírást és egyéb díszítô technikát.
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Fûszerezzük az életet!

A szív ereje
„Megfigyeléseink során azt láttuk,
hogy szívünk úgy viselkedik, mintha saját értelemmel rendelkezne, és
alapvetô módon befolyásolja azt,
hogy hogyan fogjuk fel a világot és
hogyan reagálunk rá” – állítja a szív
mûködésének kutatására szakosodott
kaliforniai HeartMath Intézet weboldala.
„Lényegileg úgy tûnik, hogy a szív
befolyásolja az intelligenciát és a tudatot.”
Vitatott kijelentések ezek, hiszen az
orvostudomány még ma is kitart amellett, hogy az agy irányítja a test szerveit,
beleértve a szívet is.
A kutatók azt vizsgálták, hogy miként
gyakorolnak hatalmat az érzelmek az
emberi test fölött. „A szív elektromos
energiája 60-szor erôsebb az agyunk
elektromosságánál, mágneses mezejének energiája pedig 5000-szer erôsebb
az agy által generált térhez képest. Ez
azt jelenti, hogy a szív jóval nagyobb
erôteret generál, mint az agy. Az agy
nem önállóan cselekszik, hanem a szív

jelzései alapján. Amikor érzések vannak
a szívünkben, elektromos és mágneses
hullámokat hozunk létre a testünkön
belül, amelyek a testünkön kívülre, a
minket körülvevô világra is kiterjednek.”
Miért érdemes ezzel foglalkozni? Mert
a körülöttünk levô világ, napi szinten
is számtalan érzelmi reakciót vált ki
belôlünk és nagyon nem mindegy, hogy
miként reagáljuk le az információáradatot és a személyes történéseket. Amikor
egy számunkra negatív hírre, élethelyzetre negatívan reagálunk – legyen az
harag, kétségbeesés, frusztráció – és
elmerülünk a negatív hullámokban,
viszonylag kevés esély van a pozitív változás elérésére, bevonzására. A lehúzó
gondolatok és az érzelmi viharok áramlásában érdemes a tiszta tudatot és a szív
erejét segítségül hívni és elfogadni az
adott helyzetet, pillanatot. Elfogadás
nélkül ott marad a negatív érzelem, és
tehetünk úgy, mintha nem lenne, mégis
bántani fog és rombolni. Éber figyelemmel vegyük észre, mi zajlik a fejünkben,
lelkünkben, testünkben. Fogadjuk el.

Egy nyugodt, semlegesített nézôpontból
nézzünk rá. Most milyen érzés? Van
még ellenállás, kétség, hitetlenkedés,
ítélkezés? Figyeljük meg. Fogadjuk el.
Engedjük el. A tiszta gondolatok és a
szív hatalma együtt csodákra képes,
segít változtatni minden helyzetben.
Merjünk változtatni azon, amin eddigi hitünkkel valamiért nem tudtunk.
Szeressünk és higgyünk a csodákban is.
Hitet erôsíteni is csak tiszta tudattal és
tiszta szívvel érdemes, alázattal, hálával,
megbocsátással és a szeretet erejével,
különben minek?
„Minden megmutatkozik, amikor a
fény ráveti sugarát, és bármi, amire
a fény ráveti sugarát, maga is fénnyé
változik” (Szent Pál)
A következô találkozás során a „fénytöltést” gyakoroljuk az érdeklôdôkkel.
Hozz magaddal eg y problémát és
mutass neki egy másik utat. Várlak szeretettel március 22-én, pénteken 18 órakor a Faluházban.
Sáfrány Kata

Focihírek – Puzder János Emléktorna
2013. február 16-án a Tahitótfalu S.E.
ismét – immár harmadszor – megrendezte
a néhai kiváló futballkapusunkról megemlékezô tornát.
Az Emléktornán 9 csapat vett részt, jelen
volt a Danubia TV képviselôje is, aki sok
mindent felvett a tornáról.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki a két
játékvezetônek, Gráfel László és Szabados
Bence uraknak, amiért az összesen 20
mérkôzést felajánlásból, ingyen vezették
le, immár nem elôször.
A tornát Turóczi Csaba szervezte és
bonyolította le, aki Puzder János barátja és

edzôje volt.
Az eseményt támogatták: Tahitótfalu
Önkormányzata, Turóczi Csaba, Plascsevics
János, ifj. Ferenczi Attila és Vass János.
A torna második részére megérkezett Puzder né Csala Erika és a kis Marci is, a televíziónak riportot is adtak, majd az öz vegy
átnyújtotta a résztvevô csapatoknak a díjakat, ezek után mindketten ajándékot kaptak.
Bármennyire is nem az eredmények voltak aznap a fontosak, azért álljon itt a végeredmény is:

2. Dunabogdány
3. Szentendre
4. Pomáz
5. Leányfalu ,,Összeomlás”
6. Pilisszentlászló
7. Tahitótfalu I.
8. Tahitótfalu II.
9. Leányfalu ifi.
A legjobb kapusnak járó díjat Kreisz
Flórián (Dunabogdány) kapta.
Köszönet mindenkinek, aki eljött a tornára, akár játékosként, akár nézôként.
Turóczi Csaba

1. Szigetgyöngye S.E.

Sajtkészítô nap a Faluházban
Március 24-én vasárnap sajtkészítô napot
tartunk a tahitótfalui Faluházban. Várjuk
azok jelentkezését, akik szívesen kipróbálják a sajtkészítés fogásait házi körülmények
között. Fogunk együtt készíteni friss, félke-

mény sajtot, parenyicát és ordát.
A sajtkészítô nap önköltséges.
Helyszín: Faluház, 2021, Tahitótfalu,
Szabadság út 1/a.

Jelentkezését, kérdéseit az alábbi elérhetôségeken várjuk:

faluhaz@tahitotfalu.hu
+36/30 337 5527
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Takarékoskodjunk az energiával!
Hol szökik a meleg?
Ahogyan a bevezetô cikkben írtam, házaink energiafogyasztásának legnagyobb
hányadát fûtésre fordítjuk. Házainkat azért
fûtjük, hogy biztosítsuk a belsô térben azt
a hômérsékletet amit kellemesnek érzünk,
ez általában 20-22 C°.
A hôenergia átvándorol a fûtött tereinket
határoló falakon, ablakokon, tetôn, padlón,
ezért fûtéssel folyamatosan pótoljuk a kívülre távozott energiát.
– Minél több meleget engednek át a
szerkezetek, annál többet kell a fûtésnek
pótolnia, hogy ugyanolyan hômérséklet
maradjon benn. Az energiafogyasztást
befolyásolja, hogy milyen a határoló anyagok minôsége.
– Minél nagyobb méretûek a falak, az
ablakok, a tetô, a padló, annál több hô távozik. Nagyobb térfogatú házon nyilván nônek
ezek a határoló felületek, de tudnunk kell,
hogy két egyforma alapterületû azonos
szerkezetû épület közül az „fogyaszt” kevesebbet, amelyiknek a formája „egyszerûbb,
kockaház szerû”, mert ennek a külsô felülete kisebb.
– Nemcsak azt a hômennyiséget kell
pótolnunk ami a határoló felületeken
keresztül távozik, hanem annak a hidegebb
levegônek a hûtô hatását is, amely az ajtó és
ablaknyitáskor kerül a helyiségbe, valamint
a beépítési réseken keresztül állandóan hûti

a teret. Szellôztetésre szükség van, mert a
levegôben levô szennyezôanyagoktól és a
megnövekedett nedvességtartalomtól meg
kell szabadulnunk, de ha ezt rövid ideig
tartó intenzív légcserével tesszük, kevésbé
hûlnek le a környezô falak.
– Az elhasznált energia mennyiségét
nemcsak az épület szerkezete befolyásolja,
hanem maga a fûtési mód megválasztása is.
A hôérzetünk függ attól, hogy padlófûtést
alkalmazunk-e, vagy radiátoros fûtésnél
hová kerülnek a fûtôtestek. Nem mindegy,
hogy milyen energiaforrást használunk, és
az sem, hogy milyen hatékonyságú a rendszer. A rendszerbe beletartozik nemcsak a
kazán, hanem minden vezeték és radiátor.
Rendszerünk hatásfoka megmutatja, hogy
mennyi bevitt energia hasznosul.
– Meglévô épületnél az épület tájolása
adott. Tudnunk kell azonban, hogy épületünk északi oldalán jobbára csak energiát
vesztünk, de megfelelôen kialakított déli,
nyugati és keleti homlokzatával energiát
is nyerhetünk, mert az ablakokon beáradó
napfény bizony „ajándék energia”.
– Az energia megtakarításnak vannak olyan tényezôi melyek csak a szokásainktól függnek. Ha odafigyelünk a
szellôztetésre, ha okosan használjuk beépített redônyeinket, ha beengedjük a napfényt, ha megfelelô fényforrásokat válasz-

Zeneiskolai hírek
Február 16-án szombaton délelôtt hetedik
alkalommal rendeztük meg a Dunakanyari
Ifjú Muzsikusok Kamarazenei találkozóját a Népházban. Idén Budakalászról,
Dunabogdányból, Szentendrérôl, Szigetmonostorról és Visegrádról érkeztek a résztvevôk, és természetesen a mi zeneiskolásaink
is felléptek. A program nagyon színes volt:
az elôadott mûvek stílusa (francia régizenétôl
napjainkig), a bemutatott hangszerek (zongorától a prímtamburáig) és az elôadók
életkora (8-tól a huszonévesig)révén igazán
gazdag mûsort hallhatott a lelkes közönség.
Külön örömöt jelentett, hogy a fellépôkön
és hozzátartozóikon kívül több zeneiskolásunk és szüleik is meghallgatták a 24
mûsorszámot , és a koncert végén az elhangzottak értékelését. Bár ez a rendezvény nem
verseny, egy szakmai zsûri minden produkcióról elmondja a véleményét: a dícsérô szavak mellett
jótanácsaikkal is segítve a
további munkánkat. A zsûri
tagjai : Bánk Zsuzsanna –zeneiskolánk egykori vezetôje és
hegedûtanára-, Papp Miklósné
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Zsuzsa néni – a szentendrei
Vujicsics Tihamér AMI egykori szolfézstanára-, és Bokor
György – a budakalászi Kalász
Mûvészeti Iskola igazgatójavoltak. A koncerten fellépô
zeneiskolásaink : Csereklye
Lili, Horváth Lili, Kovács
Kamilla, Takács Orsolya, Bagi Nimród, Kis
Benjámin, Kis Dániel – furulya, Bor Kata,
Csipak Borbála, Horváth Emma, Szendrei
Dóra – fuvola, Magyar Réka, Takács Dániel
– klarinét, a hegedû tanszak növendékei
a Tahitótfalu-Visegrád Vonószenekarban,
Gonda Kristóf-trombita, és a zongoristák
: Csereklye Anna, Csereklye Kata, Halász
Csenge, Szimilkó Virág és Vaczó Zsuzsanna
is méltán sok dícséretet kaptak.
A találkozó lebonyolításához idén is
sok segítséget kaptu n k.
Köszönet tel t a r toz u n k
Almássy Csabának a plakátért és az Emléklapért, amivel
minden résztvevôt megajándékoztunk, a Tahitótfalui
Általános Iskola Gyermekeiért

tunk, ha takarékoskodunk a melegvízzel
sok energiát megtakaríthatunk.
Az épületet egészként kell kezelni. Kompromisszumot kell kötnünk, hogy melyik épületszerkezeten vagy szerkezeteken van
módunk javítani.

Az, hogy mennyit javul egy épület energia
felhasználása valamilyen korszerûsítéssel,
csak az egész épület úgynevezett energetikai számításával állapítható meg.
2012 januárja óta sokan tisztában vannak azzal, hogy ingatlan eladáskor el kell
készíttetni az épület energiatanúsítványát.
A tanúsítvány alapja, az említett energetikai
számítás.
Tartson velem a következô lapszámban is.
Téma: Falak. Miért jó a téglaház?
Téglássy Györgyi
okleveles építészmérnök,
energetikai szakértô
Alapítványnak és az Édesanyáknak a vendéglátáshoz felajánlott szendvicsekért, fantasztikus süteményekért és innivalókért, és
köszönet a felkészítô tanároknak és szülôknek, akik a gyerekek zenei fejlôdését segítik
és támogatják.
A Kamaratalálkozó utáni
héten, február 20-án Puccini
: Turandot címû operáját
tekintettûk meg a Magyar
Állami Operaházban. Zeneiskolásaink nagy
örömmel jelentkeznek az opera-látogatásokra, reméljük, ebben a tanévben lesz még
hasonló alkalom.
Február 23-án szombaton a szentendrei
Opera-mesék sorozatban Ránki György :
Pomádé király új ruhája címû mûvét ismerhettük meg.
Márciusban több fellépésre készülünk :
1-én a leányfalui Panoráma és Duna Idôsek
otthonában várnak minket, készülünk a 15-i
Községi Ünnepségre, 24-én Virágvasárnap a
Református templomban lépnek föl zeneiskolásaink, és elôtte, 22-én (pénteken) 18 órától
tartjuk a Népházban a Zeneiskola hagyományos tavaszi koncertjét, melyre ezúton is
hívok minden kedves érdeklôdôt!
Gratzl Erika
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Nem mindennapi ajándék a család asztalán

Ajánlatok Húsvétra
A húsvéti sonka elkészítése jófajta házi sonkából
A füstölt sonkát a fôzés elôtti este megmossuk, egy nagy
edényben hideg vízbe beáztatjuk másnapig. Reggel feltesszük
hideg vízben fôni és a kb. két kilós sonkát forrástól számítva kb.
két órán át fôzzük. Ne fôzzük túl és félidôben fordítsuk meg.
Ha megfôtt, hagyjuk a lében kihûlni. Így ízletes, omlós lesz a
sonkánk és nem szárad ki. Vacsora elôtt egy órával vegyük ki
a vízbôl és hagyjuk lecsöpögni. Ezután szép szeletekre felvagdossuk. A sonka fôzôlevét ne öntsük ki, hanem fagyasszuk le
flakonokban, hogy késôbb felhasználhassuk levesek, fôzelékek,
de legfôképpen töltött káposzta felöntéséhez.
A húsvéti tál
A húsvéti tálra a sonka mellé tegyünk fôtt füstölt kolbászt és
tojást. A sonkalébôl szedjünk ki egy lábosba, és a kb. 10 cm-es
füstölt kolbász darabkákat fôzzünk meg benne. 5 perc fôzés
után azonnal szedjük ki és hagyjuk lecsurogni. A tojásokat alapos mosás után szintén a sonkalében fôzzük meg. Készítsünk
zöldségekkel díszített ünnepi tálat a család számára, melyen a
sonka, a kolbász és a tojások ízlésesen elrendezettek.
Töltött tojások
Ha idônk engedi, szépíthetjük a tálat töltött tojásokkal.
Tölthetjük ôket stílusosan sonka- és tojáskrémmel. A fôtt tojásokat hosszában vágjuk ketté, a sárgáját vegyük óvatosan ki. A
krémhez a hozzávalók: 10 dkg vaj, 10 dkg liszt, 2,5 dl tej, só,
fehérbors. A felhevített vajon pár pillanat alatt megfuttatjuk a
lisztet, forró tejjel felöntjük és állandóan kevergetjük, amíg be
nem sûrûsödik. Sót, borsot adunk hozzá. Amikor kihûlt, a szétnyomkodott tojássárgáját hozzáadjuk a besamelhez, és nagyon

SZEZONNYITÓ AKCIÓ
MÁRCIUSBAN A
GAZDABOLTBAN!
Minden növényvédôszer, vetômag,
kerti szerszám, munkavédelmi ruha,
cipô, bakancs árából 5% engedményt
adunk. Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat Tahiban a híd lábánál
hétköznapokon 9-17 óra között,
szombaton 9-13 óra között.
Telefon 06-26-386-375

finom krémmé keverjük, hogy a csillagcsövön a tojás felekbe tudjuk nyomni. Ugyanígy készül a sonkakrém, de a sonkát elôzôleg
legalább kétszer daráljuk át. A tojáskrémmel töltött tojásokra
apró sonka darabokat, petrezselymet, a sonkakrémmel töltöttekre apró sárgája darabokat szórjunk. A tojásokat franciasaláta
alapra tesszük.
(Helyesbítés a februári számban megjelent sztrapacska receptben: a káposzta nem dinsztelt, hanem kockára vágott sült káposzta,
amit elôzôleg lesóztunk, némi állás után kinyomkodtunk, és borsozva megsütöttünk, csakúgy, mint a káposztás tésztához valót.)
Kiss Andorné receptjei
Béres Gabriella

Vadász napok az Urak Asztala Vendéglôben
március 14-21-ig
Étel ajánlataink:
Tárkonyos ôzragu leves rozscipóban 990
Kemencében sült szarvas comb szalonnával tûzdelve
párolt savanyú káposztával és röstikével 2650
Sült szarvas comb erdei gyümölcsmártással
és burgonyafánkkal 2650
Ôzcomb filé vadasan zsemlegombóccal 2800
Vörösboros vaddisznópörkölt erdei vargányával, házi nokedlivel 1850
Érdeklôdni és bejelentkezni a 0626385456 illetve
a 06204814838 telefonszámon lehet.
Várjuk szeretettel kedves vendégeinket!
2022 Tahi, Pataksor u. 1.

RÉGISÉGEKET
VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok,
aki mindent ami régi, értékes
és szép hosszú évek
óta gyûjtök. Legyen az régi bútor,
festmény, lakberendezési tárgy,
hímzett ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelánok,
népviseleti ruhák, régi játékok,
mezôgazdasági eszközök és sok
minden más. Készpénzzel fizetek.
Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit szeretne
eladni, hívjon!
dr. Rabbné Márta vagyok,
elérhetôségem: 06-70-246-4059
Várom szíves hívását!

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: 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

„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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Képriport a tahitótfalui
farsangról
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www.kutyavacsi.hu
Ahol mindig van kutyavacsora!

Megnyitottuk Kutyavacsi webáruházunkat!
Kutya, macska száraztápok széles választékban és jó áron vásárolhatók a
www.kutyavacsi.hu webáruházban. Látogasson el hozzánk és böngésszen
kedvére, válasszon egészséges és finom vacsorát kedvencének!
A webáruházban található száraztápokat ingyenesen házhoz szállítjuk
Budapestre, Budakalászra, Szentendrére, Leányfalura, Tahitótfalura,
Dunabogdányba és Kisorosziba.
Rendelje meg kedvence vacsoráját és mi akkor visszük, amikor Ön kéri!

Ôshonos magyar kacsa és csibe
rendelhetô sárga,
kendermagos, fogoly
és fekete kopasznyakú
színekben. Keltetni
való tojás, napos és
elônevelt tahitótfalui
szabadtartású
tápmentes állományból.

Érdeklôdni 06/70 598 4345
18
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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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Márciusban született híres magyar elôdeink
Március 1. II. Ulászló magyar király,
1456. Krakkó
Reitter Ferenc mérnök, 1813. Temesvár
Március 2. Arany János, 1817.
Nagyszalonta
Március 3. Hidegkuti Nándor válogatott labdarúgó, az Aranycsapat tagja, 1922.
Budapest
Gróf Andrássy Gyula, osztrák-magyar külügyminiszter, magyar miniszterelnök, 1823.
Oláhpatak
Csortos Gyula, színész, 1883. Munkács
Március 4. Kokas Ignác festô, 1926. Vál
Március 5. I.(Nagy) Lajos magyar király,
1326. Visegrád
Március 8. Pápay Sámuel nyelvész, az
elsô magyar nyelvû rendszeres irodalomtörténet szerzôje, 1770. Felsôörs
Romhányi József író, a magyar nyelv
mûvésze, a „Rímhányó Romhányi”, 1921.
Nagytétény
Március 10. Lénárd Sándor orvos, író,
költô, mûfordító és latinista, 1910. Budapest
Március 11. Eötvös Károly újságíró,
szerkesztô, 1842. Mezôszentgyörgy
Március 12. Lékai László bíboros, prímás,
esztergomi érsek, 1910. Zalalövô
Paulay Ede színész, rendezô, mûfordító,
1836. Tokaj
Kiss Manyi Kossuth- és Jászai-díjas
színésznô, 1911. Magyarlóna
Március 13. Mezô Ferenc görög-latin
tanár, sporttörténész, olimpiai bajnok, a
Szellemi Olimpia elsô magyar gyôztese, az
ókori és újkori olimpiák történetének megírója, 1885. Pölöskefô

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui 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
zumba 18:00-19:30
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
péntek: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 •
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSALÁDSEGÍTÔ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 •
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd,
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028
• FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda:
iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12ig 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 Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • 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
• GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5.,
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel.:
385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd,
csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12,
tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 3316091, 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, Dunakorzó 18., tel.: 300763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig •
MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.
hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Dunakanyar
körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek:
8.30–13-ig • 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 – Tahitótfalu, 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, 06-20-401-2866 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796 • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE – Tel.:
06/26 386-560, +36/30 951-7727

Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és
minden egyéb programról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
+3630/337 5527.

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.

Március 14. gróf Esterházy János, a felvidéki magyarság legjelentôsebb, mártírhalált
szenvedett politikusa, 1901. Nyitraújlak
Március 15. Komjádi Béla edzô,
sportvezetô, a magyar vízilabdasport egyik
úttörôje, 1892. Budapest
Március 18. Pécsi Sándor Kossuthdíjas. színmûvész, érdemes mûvész, 1922.
Sajószentpéter
Illés Lajos Kossuth-díjas zenész, az Illésegyüttes alapítója, 1942. Budapest
Március 19. Vámbéry Ármin nyelvtudós,
utazó, a Magyar Földrajzi Társaság egyik alapítója, 1832. Szentgyörgy
Március 25. Vásárhelyi Pál vízépítô mérnök, a Tisza szabályozásának mérnöke, az
MTA tagja, 1795. Szepesolaszi
Bartók Béla zeneszerzô, népzenekutató,
1881. Nagyszentmiklós
Papp László ökölvívó, háromszoros olimpiai bajnok, 1926. Budapest
Kallós Zoltán néprajzkutató, népdalgyûjtô, 1926. Válaszút
Március 27. II. Rákóczi Ferenc, a Rákócziszabadságharc vezetôje, Magyarország vezérlô
fejedelme, erdélyi fejedelem, 1676. Borsi
Március 29. Kosztolányi Dezsô író, költô,
mûfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a
Nyugat elsô nemzedékének tagja, 1885.
Szabadka
Rejtô Jenô (írói álnevei: P. Howard,
Gibson Lavery) magyar író, 1905. Budapest
Mindszenty József bíboros-hercegprímás,
esztergomi érsek, 1892. Csehimindszent
Március 31. Asboth Oszkár mérnök, helikopter konstruktôr, 1891. Pankota

Tahitótfalu márciusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Népház programjai márciusban
Március 8. péntek 18:00: Falu-téka:
Bernád Ilona erdélyi néprajzkutató, természetgyógyász könyvbemutatóval egybekötött elôadása Örökségünk, a népi bábaság
és orvoslás címmel. Belépés ingyenes.
Március 23. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: Hattyúk tava. Támogatói jegy
500 Ft.
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: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerda 16:00-18:00: Társastánc tanfolyam.
Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô
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Közhasznú adatok

és néptánc szakkör. Vezeti Szabó Judit.

