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Polgármesteri beszámoló 2.

Öt településen indul  4.

a csatornaprojekt 

Jogi útmutató 6.

Karácsonyra készülve 7.

Decemberben született  11.

híres elôdeink

Közhasznú adatok 12.

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)

Faluház programjai novemberben
December 7-15. „Advent Tahitótfalun” programsorozat. Részletek a 
plakátokon.

December 27. Dagober Kupa a Sportcsarnokban
December 28. 18:00: János napi borszentelés a 

Faluházban

Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele, vezeti: 
Losánszky Erzsébet, 20/219 8428
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti: Néhlich Edit, 30/565 4660
Népház rendszeres programjai
november 30. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: Mikulásleves. Az 
elôadásra ellátogat a Mikulás! Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar próbája. 

Folytatás a 12. oldalon

Tahitótfalu decemberi programjai

 „Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, Istenben marad 
és Isten ôbenne marad.” (1Jn 4,16). Szent János elsô levelének e szavai 
a keresztény hit magvát - a keresztény istenképet és a belôle következô 
emberképet, valamint az ember útját - egyedülálló világossággal 
mondják ki. János a keresztény létnek mintegy a mottóját is megadja: 
„Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és mi hit-
tünk a szeretetnek.” (1Jn 4,16).

   Mi hittünk a szeretetnek: a keresztény ember így fejezheti ki életé-

nek alapvetô döntését. A keresztény lét kezdetén nem egy etikai dön-
tés vagy egy nagy eszme áll, hanem a találkozás egy eseménnyel, egy 
személlyel, aki életünknek új horizontot s ezáltal meghatározott irányt 
ad. János evangéliumában ezt az eseményt a következô szavakkal írja 
le: „Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy 
mindannak aki benne hisz el ne vesszen,hanem örök élete legyen.” 
(Jn 3,16).

Folytatás az 5. oldalon

„Az Isten szeretet...”

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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2013 végén
Az elmúlt év decemberében az alábbia-

kat írtam ebben a lapban: „Ez az év is véget 
ért, pedig nemrég még csak éppen, hogy 
elkezdôdni látszott. Mint minden évben, 
ilyen kor is, mindannyian számot vetünk az 
esztendô utolsó hónapjában. Visszatekintünk 
terveinkre és az elvégzett, megvalósult felada-
tainkra. Egyfajta mérleg ez, amely megmutatja, 
hogyan tegyünk jövôre másképpen, de azt is, 
mi az, ami folytatásra érdemes.” 

2013 végén is ugyanúgy gondolom, mint 
egy évvel ezelôtt, különös tekintettel arra, 
hogy most nem csak ezt az egy évet, hanem 
az elmúlt három évet is figyelembe kell venni. 
Azért is lényeges ez, mivel nem szabad elfe-
lejteni, hogy a következô év ôszén a jelenle-
gi Képviselô-testületnek, így nekem is lejár a 
mandátumunk. Néhány éve minden Községi 
Tájékoztatóban beszámoltam arról, hogy tele-
pülésünkön milyen jelentôsebb munkákat 
végeztünk el és milyen feladatok állnak még 
elôttünk. 

Röviden összegezve 2013-ban – az elmúlt 
évekhez hasonlóan – településünk megôrizte 
stabil pénzügyi helyzetét. Az elmúlt évben 
nem tudhattuk pontosan, de ma már tudha-
tó, hogy az adósságkonszolidáció kapcsán 87 
millió Ft-tal csökkent adósságállományunk, így 
hitel erôképességünk tovább javult. 

Január 2-án a Szentendrei Járási Hivatal 
Tahitótfalui Kirendeltsége megkezdte mûkö-
dését.

A Közigazgatási Igazságügyi Minisztérium-
mal közösen megkezdtük a Kormányablak 
létesítésének elôkészítését. A megvásárolt 
ingatlan átalakítására a tervek készülnek, és 
elôreláthatólag 2014 elején kerül átadásra 
a Kormányablak, biztosítva Tahitótfalu és a 
környezô települések lakói számára a komfor-
tosabb és idôtakarékos ügyintézést. 

2013 fontos eseménye volt az is, hogy 
Kisoroszi településsel közös polgármesteri 
hivatal jött létre falunkban. Az eddigi tapaszta-
latok szerint zökkenômentesen történt az átál-
lás, amely nagyban köszönhetô a két település 
hivatalában dolgozóknak. 

Elkészült Tahitótfalu Község Önkor-
mányzatának költségvetési koncepciója

A Képviselô-testület által elfogadott koncep-
ció ismertetésére november 20-án Közmeg-
hall ga táson került sor. A bevételi oldalon 1,3 
milliárd forintot terveztünk az elmúlt évi 
986 millió forinthoz képest. A bevételi oldal 
növekedését nagymértékben befolyásolta a 
konyha és az étkezde megépítéséhez felven-
ni kívánt hitel, amely önmagában 127 millió 
forintot tesz ki. További bevételi forrásnöve-
kedés a Járási Hivatalból átvett mûködési for-

rás, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ részérôl biztosított mûködési támo-
gatás (Sportcsarnok, Népház). További forrás-
növekedés az árvízi helyreállításra elnyert 18,7 
millió forint. 2014-ben gátépítésre átvett pénz-
forrás 240 millió forinttal több, mint az elmúlt 
évben. Az elfogadott koncepcióban 120 millió 
forintos pénzmaradványt állítottunk be. 

2014 fôbb feladatai
Terveink szerint tavasszal elkezdôdhet a 

gátberuházás, Tahi településrészen a csator-
na hálózat bôvítése, tovább folytatjuk az út és 
járda felújítási programunkat, valamint továb-
bi buszmegállók felújítását végezzük el. A 
Kormányablak kialakításában együttmûködünk 
a Pest Megyei Kormányhivatallal, folytatjuk a 
település zöld területeinek szépítését, kormány-

engedély esetén kedvezményes hitel felhaszná-
lásával elkezdjük a konyha-étkezde építését, for-
rást biztosítunk az Ófalu értékvédelmi pályáza-
tának folytatására. 

Ahhoz, hogy a fenti célok megvalósuljanak, 
az év hátralévô részében még sok feladatot kell 
elvégeznünk. Nem utolsó sorban, megemlíte-
ném a Dunakanyari Önkormányzati Társulás 
azon szándékát, hogy Tahitótfaluban megépül-
jön a tervezett tûzoltóôrs, mentôállomás. 
Né hány hete az Országos Katasztrófavédelem 
Fô igazgatójának támogató nyilatkozata mellé 
sikerült megszerezni az Országos Mentôszol-
gálat szakmai támogatását is. Ne feledjük 
en nek a projektnek is gesztortelepülése 
Tahitót falu.

A költségvetési koncepciónk biztosíta-
ni tudja, hogy az eddig jól mûködô szociális 

támogató rendszerünk eredményeit 2014-ben 
is meg tudjuk tartani. 

Közösségépítés
Nagy örömömre szolgál, hogy a települé-

sünkön lévô egyházközösségekkel, civil szer-
vezetekkel, testvértelepülésekkel példásnak 
tekinthetô az együttmûködés. Ez a 2013-ban 
átélt, minden eddigi rekordot megdöntô árvíz 
védekezési munkái során volt leginkább tapasz-
talható. Ez az év nem zárulhat úgy, hogy ismé-
telten ne köszönjem meg Tahitótfalu polgára-
inak az árvízi védekezés idején nyújtott áldo-
zatos munkáját, szolidaritását. Amikor visszate-
kintünk az elmúlt évek eredményeire – ame-
lyek elsôsorban beruházásokhoz köthetôek –, 
el kell mondani, hogy ezeket az eredménye-
ket akkor lehet jó szívvel átélni, ha a közösség 
összetartozása is épül, erôsödik. 

Ebben az évben ennek egyik talán legszebb 
példája maga az árvízi védekezés, majd 2013 
szeptemberében az „Itthon vagy! Magyarország 
szeretlek!” hétvége országos programjához 
való csatlakozásunk volt, melynek általunk 
választott alcíme: Ahogy mi Tahitótfalut sze-
retjük.

Nagy figyelmet kívánunk arra is fordítani, 
hogy mint az iskola intézménymûködtetôje, 
mindent megtegyünk annak érdekében, 
hogy gyermekeink oktatási, képzési feltételei 
erôsödjenek, javuljanak. 

Szeretném azokkal a gondolatokkal zárni év 
végi beszámolómat, mint az elmúlt évben is 
lejegyeztem: „Látva a nehézségeket, a sokaso-
dó feladatokat, mindenképpen kijelenthetjük, 
hogy igen, Tahitótfalu sikeres évet zárt, válla-
lásainkat sokszor az elvártnál jobban is képe-
sek voltunk teljesíteni. Ebbôl a lendületbôl 
igyekszünk nem veszíteni, terveinket, elkép-
zeléseinket 2014-ben is szeretnénk való-
ra váltani. Természetesen az Önök támogató 
együttmûködésére továbbra is szükség lesz. 
De hiszem és bízom benne, hogy Tahitótfalu, 
mint mindig, most is képes lesz az adott 
lehetôségeket megfelelô módon kihasználni 
és ésszerû gazdálkodással a megszorításokat a 
minimumra csökkenteni.”

Végezetül az év végén, az újesztendô küszö-
bén, kívánok Önöknek nyugodt ünnepeket, 
áldott karácsonyt. Kívánom Önöknek, mint 
ahogy kívántam az elmúlt évben is, hogy az 
ünnep eljövetelével mindannyiunknak minden 
út haza vezessen, hogy családunk körében töl-
tekezhessünk, erôt merítve az újabb kihívások-
hoz, amit az újév tartogat számunkra. 

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a szere-
tet ünnepén figyeljünk a környezetünkben 
élô magányos embertársainkra, a szociálisan 
rászorulókra, mint ahogy tettük adományok 
gyûjtésével és átadásával az elmúlt napokban. 

Az egész település minden lakójának kívá-
nok békés ünnepet és eredményes újévet!

Dr. Sajtos Sándor
polgármester
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Tekintettel arra, hogy az utóbbi idôben 
megnövekedett a jegyzô hatáskörébe tar-
tozó birtokvédelmi kérelmek száma –  
ennek következtében a birtokvédelmi 
eljárások száma –, tájékoztatjuk a Tisztelt 
Lakosságot A szomszédjogok és a tulaj-
donjog korlátainak különös szabályairól 
szóló 2013. évi CLXXIV. törvényben (a 
továbbiakban: Törvény, mely 2014. már-
cius 15-én lép hatályba) foglalt szomszéd-
jogokról:

A Magyar Köztársaság Polgári Törvény-
könyvében és más vonatkozó jogszabályok-
ban szabályozott rendelkezéseken felül, 
a Törvény az alábbi jogokat és kötelezett-
ségeket rögzíti, azzal, hogy az ingatlanok 
használatát felek megállapodása eltérôen is 
rendezheti:

Szomszédjogok
– Ha a tilosban talált állat tulajdonosa 

is mert, az ingatlan tulajdonosa köteles ôt 
az állat befogását követôen annak elszál-
lítására felszólítani, de mindaddig vissza-
tarthatja az állatot, amíg az általa okozott 
kárt az állat tulajdonosa meg nem téríti.

– Az ingatlan tulajdonosa felszedheti az 
ingatlanára a szomszédos ingatlanról 
áthullott terményt, ha a növény tulajdo-
nosa a termény beszedését elmulasztotta.

– A két ingatlan határvonalán álló növény 
és terménye egyenlô arányban illeti a 
szomszédos ingatlanok tulajdonosait.

– A szomszédos ingatlanok elválasztására 
szolgáló kerítés, mezsgye vagy növény 
használatára az ingatlanok tulajdonosai 
közösen jogosultak.
 A szomszédos ingatlanok elválasztásá-

ra szolgáló kerítés, mezsgye vagy növény 
fenntartásával járó költségek olyan arány-
ban terhelik az ingatlanok tulajdonosa-
it, amilyen arányban ôket jogszabály vagy 
megállapodásuk annak létesítésére kötele-
zi. Ha jogszabály vagy a felek megállapo-
dása a fenntartás kérdésérôl nem rendelke-

zik, a költségek ôket a határolt földhosszú-
ság arányában terhelik.

Ha a szomszédos ingatlanok határvona-
lán álló növény valamelyik ingatlan ren-
des használatát akadályozza, illetve kárt 
okoz vagy annak veszélyével fenyeget, és 
az érdeksérelem más módon nem hárítha-
tó el, az ingatlan tulajdonosa követelheti, 
hogy azt közös költségen távolítsák el.

Az ingatlan tulajdonosa csak akkor jogo-
sult az áthajló ágak és átnyúló gyökerek 
levágására, ha azok az ingatlan rendes hasz-
nálatát akadályozzák, és azokat a növény 
tulajdonosa felhívás ellenére sem távolít-
ja el.

Az ország különbözô településein és 
ezek között Tahitótfaluban és Kisorosziban 
is az elmúlt 30-40 évben, a korábban 
meglévô teleknagyságok helyett, azok 
osztásával, kisebb parcellák jöttek létre, 
melyek hatására az 50-60 évvel ezelôtt tele-
pített fák, bokrok ma zavarhatják a szom-
szédok nyugalmát, illetve korlátozhatják az 
ingatlan használatát.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
békés emberi együttélés érdekében a zava-
ró hatások (átnyúló ágak, gallyak, kerítés-
hez túl közeli bokrok, átnyúló gyökerek) 
megszüntetését önállóan, vagy a szomszé-
dokkal együttmûködve szüntessék meg.

Tahitótfalu, 2013. november 21.

                     Tóth János jegyzô
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Béke út 14., telefon: 06-26-385 716

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

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

Könyvtár 
nyitvatartási rend

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 (0036/30-9601-
230) egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi fogadóóra

Anyakönyvi hírek

2013. évben eddig született 20 fiú, 21 
leány, összesen 41 gyermek.
Megszülettem!
2013. szeptember 30-án, nevem: Karnevál Ádám
2013. október 29-én, nevem: Lakatos  Levente
2013. november 08-án, nevem: G. Szalai Gergô
2013. november 12-én, nevem: Fülöp Mátyás
2013. november 12-én, nevem: Keszler Szabolcs
2013. november 13-án, nevem: Kis Botond
2013. november 16-án, nevem: Gáti Kolos
2013. november 22-én, nevem: Kiss Kiara

Ebben az évben eddig 43 házasságkö-
tés volt.

Az elmúlt idôszak halottjai:
Hajdamár Péterné, 94 éves, Bajcsy-Zs. u. 1.
Szôke Ferencné, 89 éves, Szabadság tér 4.
Goda Emilné, 71 éves, Rétföld-dûlô
Lukács János, 61 éves, Kós K. u. 8.
Nagy Péter, 58 éves, Vöröskô u. 12. 
Csóka Zoltán, 68 éves, Zrínyi u. 24.
Lovász Béla, 56 éves, Mátyás kir. u. 8.
Nyugodjanak békében!

A szomszédjogok és a tulajdonjog  
új szabályairól 

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatásul közöljük, hogy az ügyfélszolgálatunk elérhetôsége megváltozott:

Személyes ügyfélszolgálat helye és ideje: 
1098 Budapest, Ecseri út 8-12. sz. Kedd: 8:00-20:00

Telefonos ügyfélszolgálat elérhetôsége és ideje: 
Tel:1/459-6722 

Kedd: 6:00-18:00 Szerda: 9:00-13:00 Péntek: 9:00-13:00
Levelezési cím: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12. sz. 

vagy 1439 Budapest, Pf: 637 
e-mail: ahk@fkf.hu WEB: www.ahk.hu

AHK Agglomerációs Hulladékkezelô Kft
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Magyarország egyik legjelentôsebb 
környezetvédelmi és lakossági életminô-
ség javító beruházása (sajtóközlemény)

Több éves elôkészítés után indul a Szent-
endrei szennyvíz-agglomerációhoz tarto-
zó öt település (Leányfalu, Pócsmegyer, 
Szentendre, Tahitótfalu, Szigetmonostor) csa-
tornahálózatának bôvítése tárgyú, KEOP-
1.2.0/B/10-2010-0061 azonosítási számú több 
mint 4 milliárd forintos projekt.

2013. november 20-án a pócsmegyeri 
Polgármesteri Hivatalban írták alá ünnepé-
lyes keretek között a projekt szerzôdését. Az 
ez alkalomból megrendezett sajtótájékoztató 
keretében látta el kézjegyével a dokumentáci-
ót a Dunakanyari Csatornázási Társulás elnöke, 
Németh Miklós, Pócsmegyer polgármestere, a 
kivitelezô részérôl a közbeszerzési eljárás nyer-
tese, az A-HÍD Zrt. képviseletében Sal László 
vezérigazgató, a Penta Általános Építôipari Kft.
képviseletében Nagy Gábor Lajos ügyvezetô.

Az ünnepélyes aláírást megelôzôen Németh 
Miklós, a DCST elnöke hangsúlyozta, hogy 
a beruházás az öt település példaértékû 
együttmûködése révén jöhetett létre, s a 
megelôzô években befektetett munka most 
megtérülhet.

A Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) keretében megvalósuló beruházás 
kivitelezôi szerzôdéskötését mintegy ötéves 
elôkészítô munka elôzte meg. A projektet az alá-
írástól számított 24 hónap alatt kell megvalósíta-
nia a kivitelezôknek. A tervek szerint jövô már-
ciusban kezdôdhetnek el a földmunkák a duna-
kanyari társulás öt településén.

A nettó 3,6 milliárd forintos beruházással 

töredékére csökken a Szentendrei szigeten a 
talajba kerülô szennyvíz. Magyarország kormá-
nya kiemelt hatósági üggyé nyilvánította a pro-
jektet. Többi között azért nagyon jelentôs ez 

a beruházás, mert a sziget látja el nagyrészt a 
fôvárost ivóvízzel, ez a terület Budapest egyik 
legfontosabb ivóvízbázisa.

Az öt településen összesen 3840 ingat-
lant érint a csatornázási fejlesztés, s ez – mint 
Németh Miklós DCST elnök hozzátette, ingatla-
nonként akár négy-öt személyt is jelent, azaz tíz-
ezer fölött van azoknak a lakosoknak a száma, 
akiknek életminôségén jelentôsen javít a beru-
házás.

A legnagyobb volumenû fejlesztés Pócsme-

gyeren valósul meg, hiszen itt 1406 bekötést 
létesítenek. A beruházás idején a gesztor fel-
adatkörét a település vállalta magára. Németh 
Miklós kiemelte, hogy a pályázat sikerét a 
DMRV Rt. és a Vízmû szakembereinek szakmai, 
mérnöki tudása segítette, illetve a település jól 
dolgozó, precíz háttércsapattal rendelkezik, 
akiknek munkáját ezúton is köszönte.

A projekt eddig több mint nettó 3 milliárd 
forint támogatást nyert el, az önrész 552 millió 
forintot tesz ki. A lakosság bekötésenként 240 
ezer forinttal járul hozzá. A lakosság részérôl 
pozitív hozzáállás, hogy a beruházáshoz szük-
séges lakossági takarékpénztári befizetések jó 
ütemben haladnak – emelte ki Németh Miklós.

Hadházy Sándor, a térség országgyûlési 
képviselôje a sajtótájékoztatón elmondta: a 
sok egyeztetéssel járó, nem szokványos beru-
házás nagy felelôsséggel jár, s egyben gratu-
lált a  jó hírû, szakmailag kiváló referenciákkal 
rendelkezô kivitelezôknek. Hangsúlyozta, hogy 
bár számos jelentôs beruházás történt a kör-
nyéken az utóbbi években, az összegét tekint-
ve ez a legnagyobb és az egyik legfontosabb 
is. Olyan környezetvédelmi projekt ez, amely 
elôkészítése és eddigi menete példás – szögez-
te le a képviselô.

A k iv itelezô A-HÍD Építô Zr t. több 
tu cat helyen épít az országban csatornát, 
mûtárgyakat, hidakat. Ôk kivitelezték a 
Megyeri híd építését, és jelenleg Óbudától 
Esztergomig a vasúti vonalak építését végzik. 
Sal László, a cég vezérigazgatója a most induló 
csatorna projektrôl elmondta, hogy összesen 
50 kilométer gravitációs csatorna, 15 kilomé-
ter nyomóvezeték és 47 átemelô épül. A meg-
építés után a cég öt évre garanciális idôt ad a 
teljes beruházásra.

Öt településen indul 
a csatornaprojekt
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Folytatás az 1. oldalról

  Ezek a gondolatok XVI. Benedek pápa elsô enciklikájában 
szerepelnek, melynek címe Deus caritas est: Az Isten szere-
tet. Az enciklika 2005 karácsonyára jelent meg. A pápa Szent 
János levelébôl indul ki, és rávilágít a keresztény hit lényegére, 
arra a lényegre, amely már az ôsegyház tagjait összetartotta és 
megerôsítette Krisztus követésében. 

A szeretet nemcsak egy kimondott szót jelentett a korai kereszté-
nyeknél, hanem tettekben is megnyilvánult. Jusztin vértanú (165 k.) 
a keresztények vasárnapi ünneplésével kapcsolatban szeretet-tevé-
kenységüket is elmondja: mindenki lehetôségéhez mérten támo-
gatást ad – a módosabbak  szándékaik szerint  adnak – és az így 
összegyûlt javakkal segítik az árvákat, az özvegyeket és mindazokat, 
akik betegség vagy más ok miatt bajban vannak.

  Mit jelentenek ma a XXI. században élô embernek ezek a meg-
állapítások? Azt, hogy én mit tudnék tenni- lehetôségeimhez mér-
ten- mindennap a másik emberért. Mi az, ami engem megerôsít az 
élet útján? Kik azok, akik fontosak az életemben, és nemcsak kará-
csony ünnepén, amikor átadom az ajándékot. Hiszen az ünnep után 
jönnek a hétköznapok, amikor tettekben megnyilvánuló szeretetre 
van szükség. 

   Isten megmutatta irántunk való szeretetét Jézusban, Ô példát 
adott nekünk, Ô hitünk, reményünk és szeretetünk központja.  
 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok szülôfa lum minden lakójának 
áldott és örömteli karácsonyt!

    
Kapás Mihály atya

„Az Isten szeretet...”

Németh Mikós, Pócsmegyer polgármestere 
azt is hangsúlyozta, hogy a csatornaberuházás 
lehetôséget teremt arra, hogy megvalósulása 
után eséllyel pályázzanak a település gerincút-
jainak szilárd burkolattal való ellátására is.

Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármeste-
re elmondta: fontos, hogy a díjfizetések folya-
matosak legyenek, mert a 30%-os állami támo-
gatást csak ebben az esetben tudják lehívni. 
Ehhez a lakosság együttmûködését, illetve a 
munkálatok idejére türelmet és megértést kért. 
Településükön a jó tájékoztatáson kívül nagyon 
fontosnak tartja a kivitelezés szervezését, azt, 
hogy pontosan kijelöljék, mely utcákban nem 
kerülhet sor párhuzamosan a munkálatokra. A 
beruházás idején a parkolási gondok megoldá-
sára ideiglenes parkolóhelyeket alakítanak ki.

Tahitótfalu parti részén jelenleg az ingatlanok 
mindössze 33%-a csatornázott, itt különösen 
fontos a beruházás, amellyel közel teljes lesz a 
szennyvízelvezetés. A munkákat a sajátos terep-
viszonyokhoz kell alakítani, a rendkívül szûk, 
gyakran meredek utcák miatt. Nagy feladat lesz 
a település számára az utak rendbetétele, amely 
egy további projekt része lesz – mondta el dr. 
Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgármestere.

Fontos, hogy megôrizzük a hagyomá-
nyainkat, de pontosan ugyanilyen fontos a 
fejlôdés, a fejlesztés is, különösen a lakosság 
életminôségét jelentôsen javító beruházások. 

Ilyen a Szentendre pismányi részét is érintô csa-
tornázási projekt, amely több ezer szentendrei 
polgárt érint elônyösen – szögezte le dr. Dietz 
Ferenc, Szentendre polgármestere.

Hozzátette: támogat minden olyan kezdemé-
nyezést, amely a zöld város kialakulását segíti, 
hiszen a hamarosan megvalósuló csatornázás-
nak köszönhetôen jelentôsen csökken a talaj-
ba kerülô szennyvíz. Mindez azt jelenti, hogy 
Szentendre festôi tája, a Pismány, környeze-
ti szempontból megújul, immár még értéke-
sebb része lesz a településnek. Fontos egyúttal 
az is, hogy nem csak az ott élôk életminôsége 
javul, hanem jelentôsen emelkedik az érintett 
ingatlanok értéke – mondta dr. Dietz Ferenc, 
Szentendre polgármestere.

Nyíri Csaba, Leányfalu polgármestere szerint 
a XXI. században magától értetôdônek kellene 
lennie a szennyvízelvezetésnek minden tele-
pülésen. A környezettudatos életmódra neve-
lés része, hogy nem a talajba, vagy a Dunába 
engedjük a szennyvizet, hanem elvezetjük és 
megtisztítjuk. Leányfalu egy része amúgy is 
csúszásveszélyes terület, ezen nagymértékben 
javít a most induló csatorna beruházás. Egy 
gond van csak, hogy a projekt csak a belterületi 
részekre vonatkozik – tette hozzá Nyíri Csaba. 
Leszögezte: szakszerû, pontos, precíz és idôben 
behatárolt munkát várnak el a kivitelezôktôl. 
– Elôre elnézést fogunk kérni a lakosságtól, 

hiszen a beruházás gondot fog okozni a közle-
kedésben. Arra pedig nagyon oda fogunk figyel-
ni, hogy az utak eredeti állapotát helyreállítsák 
– mondta Leányfalu polgármestere.

A beruházás számokban:
5 település
3840 ingatlan
Leányfalu: 230 bekötés
Pócsmegyer: 1406 bekötés
Tahitótfalu: 460 bekötés
Szentendre: 717 bekötés
Szigetmonostor: 1027 bekötés

A beruházás összértéke: 
 3.658.249.756 Ft + ÁFA 
A támogatás mértéke: 84,63%,
A támogatás összege:
 3.041.241.766 Ft + ÁFA
Az önrész összege:  
 552.067.990 Ft + ÁFA
Lakossági hozzájárulás: 
bekötésenként 240.000 Ft érdekeltségi 
hozzájárulás

További információk, interjúkérés: 
Kempf Károly Ignác, DCST kommunikáció

email: kempf.karoly@szentendre.hu 
telefon: 06-20-272-4039
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Az öröklésre vonatkozó szabályok több 
mint 50 év után jelentôs megváltoznak az 
új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15. 
napjával bekövetkezô hatályba lépésével. 

Elôször a törvényes öröklés szabályait 
tekintjük, vagyis azt az esetet, ha az örök-
hagyó nem hagyott maga után végrende-
letet. Az irányadó szabályozásra a halál 
idôpontja az irányadó: ha az örökhagyó 
halála 2014. március 15. elôtt következett 
e, akkor a régi, ezt követôen pedig az új 
szabályokat kell alkalmazni.

1. A jelenlegi szabályok szerint végren-
delet hiányában elsô helyen a leszárma-
zók fejenként egyenlô arányban öröklik 
a hagyatékot, az örökhagyó túlélô házas-
társának mindenre kiterjedô haszonélve-
zete mellett.

Az új szabályozás akként fog változtatni 
ezen, hogy a túlélô házastárs haszonélve-
zeti joga a közösen lakott lakásra, és annak 
berendezési és felszerelési tárgyaira korlá-
tozódik, a többi vagyontárgyból egy gyer-
mekrészre lesz jogosult.

Példa:
Az örökhagyónak két gyermeke és özve-

gye van, a hagyaték az özveggyel közösen 
lakott családi ház, valamint egy szántó-
föld. 

1. A régi szabályok szerint a csalá-
di házat, valamint a szántóföldet is a két 
gyermek egyenlô részben örökli az özvegy 
haszonélvezete mellett.

2. Az új szabályok szerint annyi módo-
sul, hogy a családi házat ugyanúgy a két 
gyermek örökli az özvegyi haszonélve-
zet mellett, de a szántóföld tulajdonjoga 
három részre oszlik – a két gyermek és 
az özvegy is 1/3 tulajdoni illetôségre lesz 
jogosult.

2. Leszármazók hiányában a jelenlegi 
szabályok szerint fôszabályként mindent 
az özvegy örököl (az ági vagyon kivéte-
lével, amelyet az örökhagyó valamelyik 
felmenôjétôl öröklés vagy ajándékozás 
útján kapott). 

Ezzel szemben a jövôben az örökhagyó-
val közösen lakott lakást a túlélô házas-
társ teljes egészében örökli, míg a többi 
vagyontárgy felét az özvegy, másik felét az 
örökhagyó szülei fejenként egyenlô arány-
ban.

Példa:
Az örökhagyónak özvegye, és mindkét 

szülôje életben van, gyermeke nincs, a 
hagyaték az özveggyel közösen lakott csa-
ládi ház, valamint egy szántóföld (amiket 
nem felmenôjétôl kapott, vagy örökölt). 

1. A régi szabályok szerint az özvegy 
örököl mindent.

2. Az új szabályok szerint viszont, míg 
a családi házat az özvegy kizárólagosan, 
a szántóföldet már a szülôkkel közösen 
örökli, akként, hogy az özvegynek ½, míg 
a szülôknek ¼-¼ tulajdoni hányada lesz.

3. Leszármazók és túlélô házastárs hiá-
nyában az örökhagyó szülei, szülôk hiá-
nyában a szülôk más leszármazói (az 
örökhagyó testvérei, féltestvérei) örököl-
nek. Ezek hiányában a további felmenôk 
(nagyszülôk, dédszülôk) illetve ezek 
leszármazói örökölnek. Amennyiben egy-
általán nincs törvényes örökös, akkor az 
állam örököl. 

Ez a szabály nem fog változni.

Természetesen felmerülhet az osztályra 
bocsátás lehetôsége, esetleg az öröklésrôl 
való lemondás, az örökség visszautasítá-
sa vagy más olyan jogintézmény, amely a 
fenti arányokat, szabályokat módosíthat-
ja, és amelyek kifejtésére jelenleg nincs 
lehetôség. Érdemes továbbá megfontolni 
a végrendelet készítésének a lehetôségét 
abban az esetben, ha saját magunk kívá-
nunk rendelkezni vagyonunk sorsá-
ról, illetve ha meg akarjuk határozni, 
hogy vagyonunkat kik örököljék meg. 
Bár ezt több dolog is korlátozhatja (pl. 
kötelesrész), a hagyatékunk egy részével 
magunk is rendelkezhetünk, ha akarunk.

Következô számunkban a végrendelet-
tel kapcsolatos szabályokat tekintjük át.

Dr. Gizella Endre
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és 

nem minôsül jogi tanácsadásnak. 

Jogi útmutató – Törvényes öröklés

Bakonyi halpaprikás petrezselymes 
galuskával

A megszokott karácsonyi halászlé és 
rántott hal helyett ajánljuk ezt a gyorsan 
elkészíthetô, és bizonyíthatóan finom ételt.

Hozzávalók 10 személyre:
Halpaprikás
7 - 8 szelet hal (ponty, fogas, harcsa, 

csuka), 50 – 60 dkg gomba (lehetôleg több-
féle), 10 – 15 dkg füstölt szalonna, lehetôleg 
mangalica, 3 nagyobb fej vöröshagyma, 3 
gerezd fokhagyma, 2 db zöldpaprika, 2 
szem paradicsom, 3 dl tejföl, pirospaprika, 
só, ôrölt bors, liszt

Galuska
1 kg liszt, 6 db tojás, 2 csokor petrezse-

lyem, 1,5 – 2 dl víz, só, 10 dkg vaj
A kockára vágott szalonnát zsírjára 

sütöm, majd az apróra vágott vöröshagymát 
ráteszem és megdinsztelem. A tûzrôl levé-
ve teszek bele pirospaprikát és egy kevés 
vízzel (1.5 dl) felöntöm. A tûzre visszaté-
ve beleteszem a darabokra vágott halat és 
a kockára vágott gombát. Hozzákeverem a 
sóval összetört fokhagymát, ôrölt borsot, 
és ízlés szerint sózom. Ha levet eresztett, 

beleteszem a karikára vágott zöldpaprikát 
és paradicsomot. Készrefôzöm. A tejföllel 
és liszttel habarást készítek, a tûzrôl levéve 
behabarom. Átforralom és a galuskára szed-
ve tálalom. 

A liszttel, a tojásokkal, az apróra vágott 
petrezselyemmel, és ha szükséges, víz-
zel galuskatésztát keverek. Forrásban lévô 
sós vízbe beleszaggatom. Leszûrve olvasz-
tott vajjal meglocsolom. Megjegyzés: elfo-
gultak vagyunk a petrezselyemmel. Italnak 
Balaton-felvidéki száraz, esetleg félszáraz 
rozét ajánlok hozzá.

Egy kis mese mellé. Egy alkalommal 
a budai várban rendezett fôzôversenyen 
ezzel az étellel  neveztünk. Míg készült 
a „szokásos” ezüstérmes mû (erre egy 
más alkalommal térünk ki), friss házike-
nyérrel, mangalicaszalonnával, lilahagy-
mával kínáltuk az arra téblábaló turistá-
kat. Természetesen mindenki megkóstol-
ta, mígnem odaérkezett egy francia pár. 
Alkalmi tolmács segítségével ôket is kínál-
tuk, de ôk: „Ez nem ehetô, ipari hulladék”- 
utasították el a szíves kínálást. Nagy nehe-
zen – legalább kóstolják meg – után, nem 

tudom szebben fogalmazni, de két kézzel 
tömték magukba az elôbb lenézett csodát.

Ezzel a kis történettel kívánunk min-
den kedves fôzni szeretô olvasónak 
Áldott Békés Karácsonyt és Boldogabb 
Újesztendôt!

    Alberti Enikô és Gergely

Mindennapi ajándék a család asztalán

Kedves tahitótfalui hölgyek, urak!
 
A 12. „Advent Tahitótfalun” rendezvé-

nyünk hagyományos és kiemelkedô ese-
ménye a karácsonyi sütemények versenye. 

Várjuk mindazok jelentkezését pálya-
munkáikkal 2013. december 15-én 14 
óráig a református templom gyülekeze-
ti termében, akik indulnak bejgli, mézes-
kalács valamint „a család kedvenc sütemé-
nye” kategóriákban. Alkotásaikat névvel 
ellátva legyenek szívesek leadni!

A zsûrizett sütemények díjátadása és 
vendéglátás 2013. december 15-én 16.00-
kor a református templom gyülekezeti ter-
mében.

Felhívás a Karácsonyi 
Sütemény Gálára
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Mire ezt a lapot a kedves Olvasó kézbe veszi, 
már jócskán advent lesz. Ezt az idôszakot sokan 
sokféle tartalommal töltik meg, a legtöbbeknek 
pedig semmi sem változik, legfeljebb annyiban, 
hogy érzik: sürget az idô, ki kell találni, mit aján-
dékozzunk a szeretteinknek. 

Pedig ez az idôszak különösen is fontos része 
az évnek lelkileg: a világtörténelem egyik leg-
nagyobb csodáján való elgondolkodás kiemelt 
alkalma. Az, hogy a világot szavával teremtô 
Isten a Fiát emberi testben megszületni enged-
te közénk, emberi ésszel soha fel nem fogható 
csoda. Vannak, akik éppen ezért el sem hiszik, 
azt mondják, gondolják: ez egy mítosz, azaz ôsi 
kitaláció – szép, de sosem volt igaz, hiszen nem 
lehetséges. Mások azt mondják: nem gondol-
kodom rajta, hisz úgysem tudom megérteni. E 
kettô helyett azonban hadd javasoljak egy har-
madik megoldást: ha teljesen nem is tudjuk fel-
fogni, hogyan tudta Isten lehetségessé tenni az 
Úr Jézus emberként való megtestesülését, gon-
dolkodni, elmélkedni még szabad ezen a csodán. 
Mert eközben igazán átérezhetjük Isten minden-
hatóságát és irántunk érzett szeretetét. Lehet, 
hogy Isten csodatevésének a technikáját nem 
fogjuk tudni megérteni, de az okokat és a miér-
teket megérthetjük – és éppen ez lenne a fontos.

Kedves Olvasó, nem tudom, melyikünknek 
mit tartogat 2013 decembere: jót vagy rosszat, 
vagy épp nyomasztó, szürke hétköznapokat. De 
Isten ezzel együtt is megengedte, hogy elérjük 
az év ezen idôszakát. Állj meg gondolatban, és 
engedd, hogy szívedet, lelkedet, tagjaidat átjár-

ja az örömhír: Krisztus megtestesült, mert Isten 
mindenható és szeret Téged! Mindez Érted, a 
szeretteidért és minden emberért történt. Igazi 
örömforrás, mert igaz, mert valóság, ami Téged 
is érint. Örülj ennek ôszinte szívvel, és ne hagyd 
figyelmen kívül!

Alkalmak a református gyülekezetben az 
ünnepen:

December 22-23-án (vasárnap és hétfô) este 5 
órától úrvacsorai elôkészítô áhítat a felújított gyü-
lekezeti teremben 

24-én kedden este 5 órától szentesti istentiszte-
let a hittanosok szolgálatával a fûtött templomban

25-én szerdán, karácsony elsô napján de. 10 
órától úrvacsorás istentisztelet a templomban

26-án csütörtökön, karácsony második napján 
de. 10 órától úrvacsorás istentisztelet a templom-
ban a legátus szolgálatával.

Elkészültek a gyülekezeti termünk ez évre 
tervezett felújítási munkálatai: belülrôl teljesen 
megújult és használható az épület. A kert ren-
dezése Isten segítségével a jövô év tavaszán fog 
megtörténni, és amikor az is elkészült, akkor tar-
tunk hálaadó alkalmat. Gyülekezetünk hálásan 
köszöni tagjainak és a küldetésünkkel szimpati-
zálóknak azokat az adományokat, sok-sok mun-
kát, amelyekkel támogatták az építkezést. Isten 
áldja meg az adakozókat és a gyülekezeti terem 
használóit!

Minden kedves Olvasónak Istentôl gazdagon 
megáldott adventet és karácsonyi ünneplést kívá-
nok a találkozás reményében szeretettel:

Árvavölgyi Béla lelkipásztor

„Hát elindult a templom felé. Elébb le kellett 
ereszkedni egy keskeny  patakba, s túl fölmász-
ni az üveren. Lentebb, a patak mentén néhány 
ház állott, zsindelyük átfénylett az  erdôn. Aztán 
ahogy fölfele ment, eltûntek a házak, és csak az 
erdô volt megint. Fölért a gerincre, de a templo-
mot nem látta sehol. Csak egy ösvény volt ott, 
elég széles és kitaposott ösvény. Megindult rajta, 
csak úgy találomra. És egyszer csak kinyílt az 
erdô, kis kerek tisztás fénylett a fák között, és a 
tisztás közepén ott állt a templom. 

Szürkén állt ott, és öregen. Kicsit nehézkesen, 
ahogy durva fatörzsekbôl összerótták volt valami-
kor. De a tavaszi nap mintha minden fényét oda-
szórta volna arra a tisztásra. 

Szinte izzott a fû, és a virágok lángoltak közöt-
te. Néhány sír is állt ott a fák alatt. Egyszerû fake-
reszt. És a sírokról egy ôz legelte a zsenge füvet.

Néhány pillanatig szinte földbe gyökerezve 
állt ott, kezében a virágokkal, és nézte a magá-
nyos templomot. És olyan volt, mintha hosszú-
hosszú utat tett volna meg azért, hogy ide eljöj-
jön. Mintha hónapok óta és évek óta mind jött 
volna, hegyeken és erdôkön át, idôn és történé-
seken keresztül, hogy oda megérkezzék.

Olyan volt, mintha elôször látott volna templo-

mot. Mintha nem is lett volna más templom a föl-
dön, csak az az egy. Szürke, nehézkes, egyedülál-
ló. Egyedül az erdôk között és egyedül a földön, 
de tornya karcsú és hegyes, és Isten jelét viseli 
rajta és ez a jel fölfele mutat. Valahogy olyan volt, 
mintha az Isten maga lakott volna abban a ház-
ban, és ô azért kellett annyit jöjjön, hegyeken és 
esztendôkön át, hogy végül is eljusson erre a tisz-
tásra, amelyiken az Isten lakik.

Az ôz lassan tovalegelt a fák közé. Semmi sem 
mozdult. Valahol egy rigó szólt, de halkabban, 
mint máskor. És az asszony, kezében a virágcso-
korral, lassan megindult a tisztáson át a templom 
felé.

Mezítláb volt. Léptei alatt puhán neszezett a fû. 
Minden irányból ösvények jöttek, és valamennyi 
ösvény összeszaladt a templom elôtt. Valahogy 
olyan volt ez, mint ahogy a vadak csapása össze-
fut a jó forrásoknál. Csakhogy itt nem a földbôl 
buzgott elô a forrás, valahogy a levegôben volt, a 
csöndben, amelyik a templomot körülvette. De 
ott volt a forrás, érezni lehetett az illatát.

Megállt a templom küszöbe elôtt. Az ajtó nyit-
va volt. Benézett. Puha homály volt bent, s ezt 
a homály színes fénycsíkok szôtték tele, ahogy 
a festett ablakokon besütött a nap. Néhány kép, 

mély színû, elmosódó vonalak. Szelíd arcok. 
Furcsa, nehéz illat. Padok.

Lassan bement. Olyan óvatosan lépett, hogy 
nesz sem támadt a járása nyomán. Maga elôtt tar-
totta a virágokat, mint aki ajándékot hozott, s úgy 
kér bebocsátást.

Valahol egy szú percegett a fában. Képek, 
újra képek. Súlyos sötét zászlók egy sarokba 
támasztva… Megint képek. Egy padlódeszka hal-
kan megcsikordult. Aztán egyszerre csak ott állt 
egy ember, kék palástban, a feje körül valami 
fényes köd gomolygott, és egyenesen rá nézett. 
Egyenesen a szemébe.

Kép volt? Vagy élô ember? A szeme élt. Érezte a 
nézését. Soha még ennyire nem érezte valakinek 
a nézését, mint ezét az emberét. Kék szemei vol-
tak, erôs kék szemei. Ô is beléjük nézett, de érez-
te, hogy azok a szemek erôsebbek, mint az övéi, 
és hogy ô nem egyéb, mint egy csöpp forrásvíz 
azok elôtt a szemek elôtt. Mélyen-mélyen beléje 
néztek a kék szemek. És mondtak is valamit, de 
nem tudta még megérteni, hogy mit. Csak annyit 
érzett, hogy szenvedésrôl beszéltek, és jóságról 
és arról, hogy nem lehet egyebet csinálni, csak 
SZERETNI…”

(Wass Albert: 
A funtinelli boszorkány - részlet)

Adventi – karácsonyi gondolatok

Karácsonyra készülve

A lassan hagyománnyá váló borszente-
lést idén is megtartjuk falunkban. 2013. 
december 28-án, délután 18 órakor sze-
retettel várjuk falunk borosgazdáit, csa-
ládjaikat és minden borkedvelôt, feleke-
zeti hovatartozás nélkül, borszentelésre 
és beszélgetésre a Faluházba. A jánosbor 
mellé hozhatnak egy kis süteményt vagy 
harapnivalót is.

A falu kemencéjét felfûtjük, hogy abban 
kenyérlángost süssünk, majd az asszonyok 
bétehessék az otthon begyúrt pogácsát, 
buktát és a többit. Talpalávalóról népzené-
szek gondoskodnak.

A borokat Vénusz Gellért plébános szen-
teli meg. 

Anakreon- Bordal
Nosza, hozd, fiú, a kancsót,
kiiszom ma egyhuzamban.
De a tíz pohárnyi vízhez
ne vegyél csak öt pohár bort:
hogy a mámor el ne csapjon,
íme, csínján iddogálok.
Nosza rajta! Csak ne bôgve,
zsivajogva hajtsuk egyre
le a bort, miként a szittya
ricsajoz – de szép dalokkal
mulatozva kortyolgassunk!
(Franyó Zoltán fordítása)

Kubanek István képviselô

János-napi 
borszentelés
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S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q

Akácoszlop

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

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 szál-
lítjuk.

Számítógép-
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgálta-
tások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô Szolgálat) 
 szerda: 11:30-15:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó (Gyermekjóléti Szolgálat) 
 kedden 16:00-17:00 óra között, csütörtök 10:00-11:00 óra 

között
• Deák Judit, pszichológus páratlan hétfôkön 13-17 óra 

között  
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer 

hétfônként 13-17 óra között.
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

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

RÉGISÉGET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki min

dent ami régi, értékes és szép hosz
szú évek óta gyûjtök. Legyen az 
régi bútor, festmény, lakberendezé
si tárgy, hímzett ágynemûk, bronz
szobrok, vagy porcelánok, népvisele
ti ruhák, régi játékok, mezôgazdasági 
eszközök és sok minden más. Kész
pénzzel fizetek.

Kérem, ha bármilyen régi haszná
lati tárgya van, amit szeretne elad
ni, hívjon! dr. Rabbné Márta vagyok, 
elérhetôségem: 0670533 0315

Várom szíves hívását!

Nyelvtanfolyam Karácsonyra?

 60 órás kezdô és 
középhaladó

némettanfolyam 
a Faluházban 

indul január elején 5-12 fôs csoport részére 
heti 1x 3 órában 690 Ft/óra díjért. 

Tervezett idôpont: szerdánként délután/este.
A tanfolyam 3 x 13800 Ft-os 

részletben fizethetô.
Beiratkozás az elsô részlet 

kifizetésével a helyszínen, december 20-án
14-18 óra között. 

Elôzetes jelentkezés és információkérés 
közvetlen a tanártól:

mariann.edelenyi@gmail.com címen

AKKUMULÁTOR 
DISZKONT                                                     

MOTORKERÉKPÁRTÓL A KAMIONIG
MINÔSÉGI AKKUMULÁTOROK TELJES 

VÁLASZTÉKBAN 
(Varta, Perion, Banner, Akksi, Exide)

24 ÉV SZAKMAI TAPASZTALAT, 
KEDVEZÔ ÁRAK!

2015 SZIGETMONOSTOR, RÉV U 1/A., 20/335-6365

HARMÓNIA EGÉSZSÉG 
CENTRUM LEÁNYFALUN

Szolgáltatásaink:
Természetgyógyászat,

Kéz- és talpreflexológia,
Arc-, hát-, talpmasszázs,

Kineziológia, Csakraharmonizálás,
Bach-virágterápia,

Sorselemzés Tarottal.
Bérletre 10% kedvezmény!

Bejelentkezés: Szabó Tündénél
Tel: +36/30-3033209

BARKÁCSOLÓK ÉS ÉPÍTÔK BOLTJA,
FATELEP, DUNABOGDÁNY

Széles termékkínálat:
Barkácsfelszerelések, barkácsgépek, csavarok, villany- 

és vegyiáruk, ragasztóanyagok,
továbbá gipszkarton, szigetelôk, bádogtermékek,

és természetesen fûrészelt faáru.

100 000 Ft feletti vásárlásnál 5% kedvezmény!

Fabrikett akciós áron kapható!

Újdonság!
KALODÁS TÛZIFA: 26.500.-Ft

(1x1x1,75m, erdei méter)
10 km-en belüli kiszállítás ára 2.000.-Ft

Mindenkit szeretettel várunk!

Pfeifer Ferenc

Cím: DUNABOGDÁNY, Kossuth L. u. 3.
(a focipályával szemben)

Téli nyitva tartás (nov. 1-márc. 31):
Hétfôtôl péntekig: 7-15.30, szombat: 7-12

Nyári nyitva tartás (ápr. 1-okt . 31):
Hétfôtôl péntekig: 7-16.30, szombat: 7-12

Tel.: 26/590-022, mobil: 06-30/ 924-1070
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Mi megfôzzük Ön helyett 
a karácsonyi menüt!
Urak Asztala vendéglôbôl rendelhetô:
Halászlé 1090 Ft-ért (0,5 l) vegyes halból
(+belsôséggel 200 Ft) és házias töltött káposzta 990 Ft-ért.
Libamell vörösboros aszalt szilvamártással 2040 Ft-ért.
Várjuk megrendeléseiket dec. 22-ig (16:00-ig) személyesen a 
Pataksor utca 1. szám alatt, vagy telefonon a 06 26 385456, 
vagy a 06 20 4814838 telefonszámon.
Elvihetôk dec. 23-án 17:00-21:00-ig.
Céges év végi zárásokat, rendezvényeket 30 fôig vállalunk.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánunk!

Karácsonyi játék 
a Százasban!!!!!

December 01-23 között vásárolj üzletünkben 10.000,- 
Forint értékben, regisztrálj honlapunkon hírlevelünkre és

nyerj egy tábla PC-t!
A játék további feltételeirôl tájékozódhatsz honlapunkon 

és üzletünkben. További akcióink és ajánlataink 
a www.szazcikk.hu-n.

 Ha nincs ötleted karácsonyra, 
ajándékozz ajándékkártyát! 

Ajándékkártya vásárolható üzletünkben 
5.000,- és 10.000,- Forint értékben.

Címünk:  Vegyes Háztartási bolt, (Százas) 
Tahitótfalu Hôsök tere 1.

Futball csapatunk legutóbbi eredményei:
Tinnye - Tahitótfalu 0-1, gól: Szávuj Zoltán. Megérdemelt gyôzelem.
Tahitótfalu - Pilisszentlászló 0-1, egy szöglet utáni fejes döntötte el a mecs-

cset. A döntetlen igazságosabb lett volna.
Fót - Tahitótfalu 2-0. Nem vallottunk szégyent a 2. helyezett otthonában.
Tahitótfalu - Kerepes - Félbeszakadt. 1-0-ra vezettünk Szávuj Zoli góljával, 

amikor a 85. percben a bíró az ellenfél ,,szurkolóinak” berohanása után lefúj-
ta a mérkôzést. A meccs 3 pontját nagy valószínûséggel a Fegyelmi Bizottság 
3-0-val ami javunkra fogja  ítélni.

Csapatunk ôszi mérlege: 5 gyôzelem 1 döntetlen és 6 vereség. Tavaly az 
egész bajnokság során sem szereztünk ennyi pontot, tehát a  csapat 
egyértelmûen fejlôdôt. A Visegráddal, azonos ponttal a 8. helyen állunk, az 
elôttünk lévôk 1-1, illetve 2 pontnyira vannak elôttünk. Köszönetünket szeret-
ném kifejezni a Tisztelt Képviselô Testület felé, amiért hozzájárult a téli felké-
szülésünkhöz nagyon fontos tornacsarnok használathoz.                                                               

Turóczi Csaba Tahitótfalu S.E.

FOCIHÍREK
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December 1. Vörösmarty Mihály író, költô, az 
MTA tagja, 1800. Pusztanyék

December 6. Gróf Bercsényi Miklós kuruc had-
vezér, II. Rákóczi Ferenc fôhadparancsnoka, 1665. 
Temetvény

December 7. Kosáryné Réz Lola író, mûfordító, 
Kosáry Domokos történész édesanyja, 1892. 

Selmecbánya
Kovács Károly Pál villamosmérnök, az MTA 

tagja, a magyar elektrotechnika kiemelkedô alak-
ja, 1907. Budapest

December 8. Szántó Piroska Kossuth-díjas 
festômûvésznô, 1913. Kiskunfélegyháza

December 11. Pattantyús-Ábrahám Géza 
gépészmérnök, a gépészet és a mérnökök neve-
lésének egyik kiemelkedô személyisége, egyetemi 
tanár, akadémikus, nemzetközileg elismert tudós, 
1885. Selmecbánya

December 13.  Veres Pálné (sz. Beniczky 
Hermin), a magyar nônevelésügy harcosa, az elsô 
Nôképzô Egylet alapítója, 1815. Lázi

Asbóth János természettudós, a keszthelyi 
Georgicon igazgatója, 1768. Nemescsó

December 15. Bolyai János, világra szólót 
alkotó matematikus, a „magyar Euklidész”, akiben 
a magyarság teremtô géniusza a tudomány terén a 
legmagasabb fokon öltött testet, 1802. Kolozsvár

December 16. Kodály Zoltán Kossuth-díjas 
zeneszerzô, népzenekutató, zenetudós, akadémi-
kus, az MTA elnöke (1946-1949) Szent-Györgyi 
Albert társelnökségével, 1882. Kecskemét

December 18. Zelk Zoltán Kossuth-, 

József Attila- és Baumgarten-díjas költô, 1906. 
Érmihályfalva

December 21. Tömörkény István  író, régész, 
etnográfus, 1866. Cegléd

December 25. Feszty Árpád  festô mûvész, 
1825. Ógyalla

Méliusz Juhász Péter református író, a magyar-
országi reformáció legnagyobb hatású vezéregyé-
nisége, 1572. Horhi

December 30. Wesselényi Miklós, az 
országgyûlési fôrendiház egyik vezéralakja a 
reformkorban, a Magyar Tudományos Akadémia 
igazgatósági és tiszteletbeli tagja, az 1838-as pesti 
árvíz árvízi hajósa, 1796. Zsibó

December 31. Ruttkai Éva Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színésznô, 1927. Budapest

Decemberben született 
híres magyar elôdeink

November végén az Élelmiszerbank 
országos gyûjtési akciójához csatlakoz-

va idén még többen érezték, hogy adni 
jó. Adni azoknak, akiknek kevesebb van, 
mint nekünk, hogy a karácsonyuk kicsit 
fényesebb legyen a hétköznapoknál. A 
tahitótfalui Tescoban a civil szervezetek 
közremûködésével 680 kg tartós élelmiszer 
gyûlt össze. Volt, aki a Faluházba hozta be 
adományát, így 750 kg-ot tudott az önkor-
mányzat 60 tahitótfalui rászoruló család 
és egyedül élô idôs ember között szétosz-
tani. Köszönjük mindenkinek, aki hozzá-
járult adományával egy boldogabb kará-
csonyhoz.

Béres Gabriella 

November 8-án nagy sikerû hangver-
senyt adtak a zeneiskola tanárai és diákjai 
szépszámú közönség elôtt  Marosi Ágnes 
vezetésével a baptista imaházban.

November 16-án Csajkovszkij Diótörô 
címû balettjét tekintették meg az érdek-
lôdôk.

Legközelebbi alkalommal január 16-án  
Donizetti Don Pasquale címû darabját sze-
retnénk megnézni.  

December 25-én a Nyugdíjas Klubban 
köszöntik a gyerekek a nagymamákat, 
nagypapákat karácsonyi dalokkal.

A hagyományos Adventi Hangverseny a 
református templomban december  else-

jén lesz.
A zeneiskola tanárai és diákjai december 

13-án a Népházban adják szokásos kará-
csonyi hangversenyüket, melyre szeretet-
tel hívunk minden kedves családtagot és 
érdeklôdôt.

Hivatalos félévi tanszaki hangversenyek 
dec. 16-17-18-án lesznek az iskola épületé-
ben.

Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet 
kívánnak a zeneiskola tanárai és diákjai

Adni jó

Zeneiskolai hírek

Van egy virág. Váltig készülôdik,
Karácsonykor pompája kibomlik,
Akkor a legszebb, legillatosabb,
Nincs is nála kívánatosabb.

Ez a virág égi  plánta,
Az a neve: odaadja,
Odaadja önmagát,
Nem sajnálja illatát.

Hol e virág szirmot bont,
Bármennyi is ott a gond,
Bánat, könnyek menekülnek,
Mert a szívek ölelkeznek.

Ember ilyen nem ültet,
Mert az inkább satnya lesz,
De ha Isten kertészkedik,
A szeretet nem szégyenkezik,

Fázom, félek, aggódom. Igen sok
a panaszom, s hiába is sorolom,
Csak Isten érthet és segíthet,
És ha csendben mellém léptet.

Nem féltem a kincsem, tárgyakat,
Odaadni magam sokkal fontosabb,
Örömvirág terem bennem,
De abban is, aki felé közeledtem.

S akik felruháztak, enni adtak,
Jó szavakkal simogattak,
Isten súgta:  szeretni , szeretni
Magunkból a legjobbat kihozni.

Szép Karácsony, szép virág,
Miért hideg a világ?
Mert ha Jézus benned élne,
Árva szíved égve-égne!

Nyílj ki odaadás virága,
Jöttödre ne várjunk hiába,
Karácsonyi áldott csoda,
Legyél elég minden napra!

Arany Júlia

Örömvirág

Apróhirdetés

Gobelin kivarrását vállalom Tahitótfalu-
ban és környékén!
Borisz Jánosné 06-20-358-9490
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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, 06-30-9370-
863, 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 (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: 
iskola fo gászat • FÖLdHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar 
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-
ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 • 
GÁZSZOLGÁLTATó – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás 
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • GYERmEKORVOS SZAKRENdELéS 
– Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-
221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, 
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERmEKORVOSI ÜGYELETI 
RENdELéS – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYóGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-
103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív 
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; 
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYóGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; 
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, 
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, 
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. 
u. 26., tel.: 385-741 • KéméNY SEPRô – Magyar Kémény Kft. 
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: 
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • 
KÖZjEGYZô – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 
14–18-ig • mENTôK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • mOZI 
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, 
info@partmozi.hu • mUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: ele-
ktronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • OKmÁNYIROdA – Szentendre, 
Vá ros háztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, tel.: 503-384 (any-
akönyv, 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), 
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-ig • ORVOSI ÜGYELET – 
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 
óráig, munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 
• óVOdÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRmESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • 
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; 
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; 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 – Szent endre, Kano nok u. 
1., tel.: 501 – 444 • RENdôRSéG – Szent end re, Dózsa Gy. 
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RómAI KATOLIKUS 
PLéBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEméTSZÁLLí TÁS – AHk Kft. 
1439 Budapest, Pf. 637, ügyfélszolgálat: 10.00-12.00 óra között 
hívható Tóth Éva, tel.:-06-30/575-7046, fax: 06-1/459-6860 
• TAKARéK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-
ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONdOZÁS – tel.: 385-
873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENdELéS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTóSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VédôNôI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÁCI RéV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VíZmÛ 
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, Hibabejelentés: 
06/40881188, 1 mellék • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENdRE 
– Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727 

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tóth János • 
Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesz tô  bizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Sirkó-Németh Mariann, 
Szabó Judit • Megjelenik: havonta 2500 példányban • 
Kéziratok leadásának határideje minden hó nap 20-a, 
a Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. • 
Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.

Folytatás az 1. oldalról
Szeretettel várjuk az énekelni vágyókat. 
Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea, 70/3
344096.                                  
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, +3620/560-4065
Szerda 18:30-19:30: Zumba

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör

Aerobic terem állandó programjai (tahi-
tótfalui sportpálya melletti sport öltözô)

hétfô, szerda, péntek 8:00-9:00: alakformáló 
torna
kempo  17:00-19:00
baba-mama klub 10:00-12:00
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
kempo 17:00-19:00

Havonta egyszer önköltséges színház-
látoga tást szervezünk, utazás bé  relt bus-
szal történik. Az aktuális elôadásról, a 
jegyekrôl és minden egyéb program-
ról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 
5527.

Tahitótfalu decemberi programjai

A TETA Hagyományôrzô köre köszönetét 
fejezi ki Nagy Lajosnak és családjának a ter-
ménymázsáért.

Köszönet Baranyai Lászlónénak, aki a 
TETA hagyományôrzô körnek szôlôprést és 
darálót adományozott.

Köszönetnyilvánítás


