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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Tovább szépült a Faluház
A közösségi célok érdekében évekkel ezelôtt megvásárolt Faluházat folyamatosan hozzuk rendbe. Az épület mûszaki állapota most is szükségszerûvé tette, hogy
egyes részeit felújítsuk. A nyár folyamán egy jelentôsebb
beavatkozás vált elkerülhetetlenné. A fôépület udvari
szárny homlokzatának egy részét vakoltattuk újra, és a
tetôszerkezetet is lecseréltük. A melléképület nyílászáróit
és a külsô homlokzatot is felújítottuk, hogy jövôre az iskolai tábor és egyéb gyermek és ifjúsági rendezvények is
helyet kaphassanak. A közösségi élethez kapcsolódó kulturális mûsorok számára az udvaron egy új beton alapú
állandó színpad is épült. Idén is mindezen beruházásokat
saját erôbôl, a településfejlesztési alapból finanszíroztuk.

Kisoroszi fúzió
Az új Önkormányzati törvény szerint, 2013. január
01-tôl a 2000 fô lélekszám alatti települések önálló hivatalt nem tarthatnak fent, csatlakozniuk kell egy másik
településhez. A Szentendrei-sziget északi részén lévô
mindössze 975 fôs Kisoroszi vezetôsége a rendelkezésére álló lehetôségek közül Tahitótfalut választotta befogadójául. Errôl a képviselô-testület hivatalos határozatban is rendelkezett. Ezen a közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen Tóth János jegyzô és magam is részt
vettünk, hogy tájékoztassuk Kisoroszi lakosságát a jövô
évben várható változásokról.

Tahitótfalu novemberi programjai
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Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület (továbbiakban:
Kt.) szeptemberben rendkívüli ülésen
tárgyalta a közigazgatás átalakításának
aktuális kérdéseit, melynek kapcsán az
alábbi döntéseket hozta:
(Az ülésen a Képviselô-testület valamennyi tagja jelen volt és döntéseiket,
ahol külön nincs kiemelve, egyhangúlag hozták.)
Folytatás a 5. oldalon

Folytatás a 2. oldalon
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569
4660

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Faluház programja novemberben
November 23. péntek 18:00: Fûszerezzük az életet! Kötetlen beszélgetés Sáfrány Kata kineziológiai konzultánssal
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Vezeti: Losánszky Erzsébet, +3620/219 8428

Népház programjai novemberben
November 15. csütörtök 18:00: „Miért?” címmel Dr. Zacher Gábor
toxikológus tart elôadást. Belépés ingyenes.
November 17. szombat 19:00: Batyus Country koncert és táncház
- Donattila Band Klub. Közremûködik a Wild Buffalo LC. Belépô
nincs, batyut hozhatsz.
November 24. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: Mikulás és a
tündéri kalamajka. Támogatói jegy 500 Ft.
Folytatás a 15. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
A törvényi rendelkezésnek megfelelôen január
01-tôl Kisoroszi és Tahitótfalu közös hivatalt fog
mûködtetni, polgármestere és testülete a továbbiakban is önállóan dolgozik tovább. A hatósági ügyek átkerülnek hozzánk, de Kisorosziban
is lesz ügyfélkapcsolat. Jelenleg elsôsorban nem
a személyi kérdésekrôl döntöttünk, hanem a
lakossági szempontokat igyekeztünk minden
körülményt figyelembe véve érvényesíteni.
Abban a két település vezetôsége egyetért, hogy
ezzel az átalakulással egy választási ciklusoktól
független rendszert kell felállítanunk, ahol az
együttmûködés alapjait nem a személyi feltételek
határozzák meg. Szándékaink szerint példaértékû
fúziót tudunk megvalósítani.
Hulladékszállítás
2012. áprilisában a KVG Zrt hulladékszállítási közszolgáltató a szerzôdés szerint azzal a jogával élt, hogy 6 hónapos kötelezô szolgáltatási idô
fenntartásával felmondja a térségben érvényben lévô szerzôdéseit. Mivel több környezô települést érintett a közszolgáltatás ilyen módon
történô megszûnése, így kezdeményeztem a polgármesterek felé, hogy közösen készítsük elô egy
új közbeszerzés lebonyolítását. Ezzel nagyobb
lehetôség nyílt az érdekérvényesítésre, illetve
a szolgáltatás tartalmi, anyagi szempontjainak
összehangolására. Ennek megfelelôen Leányfalu,
Dunabogdány, Visegrád, Kisoroszi és Tahitótfalu
egységes alapokra épített közbeszerzést folytatott le a nyár folyamán. Leányfalut, mint gesztor
települést bíztuk meg az eljárás elôkészítésére és
lebonyolítására. Több érvényes ajánlat érkezett
be Tahitótfalu vonatkozásában. A közbeszerzési tanácsadó javaslata alapján a testület úgy döntött, hogy településünk az A.S.A Magyarország
Kft-t bízza meg 2012. október 05-tôl a szolgáltatás biztosításával. Az új szolgáltatóval részletesen

pontosítottuk a feladatot, így már az elsô alkalommal zökkenômentesen történt a lakossági hulladékszállítás. A következô évtôl bôvített szolgáltatást tudunk biztosítani, úgy, mint a közvetlenül
az ingatlanoktól történô zöldhulladék begyûjtés,
lomtalanítás, ezzel megszüntetve a közterületeken ellenôrizetlenül elhelyezett nagy mennyiségû
lom és szemét kidobását. Az eddigi lakossági bejelentéseket értékelve problémamentesen sikerült
az átállást megvalósítani.
Rózsa utca
A 2010-ben lezárult uniós pályázat nem adott
lehetôséget a teljes útpálya felújítására, így a Mezô
utca és a Szabadság út közötti szakaszt az önkormányzat önerôbôl újította fel a hozzá tartozó
járda szakasszal együtt. Az összességében 14, 5
millió forintos beruházást az Út-Finish Kft. végezte el. A kitûzött határidô elôtt 5 nappal került
sor a mûszaki átadásra, így a környék lakói október elejére már birtokba vehették az új szakaszt.
A beruházást alapvetôen a Rózsa, Kós, Kertész,
Visegrádi utcákra befizetett közmûfejlesztési hozzájárulásukból fedeztük.
Járási kirendeltség
A Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja által delegált járási biztossal, Dr.
Mészáros Mártával több egyeztetés után elkészült a járási kirendeltség létrehozására vonatkozó megállapodás. Ez rögzíti, hogy a járási hivatal ugyan szentendrei központtal mûködik 2013.
január 01-tôl, de ezzel egy idôben Pomázon és
Tahitótfaluban járási kirendeltség felállítása is
szükséges. Önkormányzatunk a 2010-ben felújított polgármesteri hivatalban három helyiséget
biztosít a kirendeltségen dolgozó hat fô számára.
A kirendeltség létrehozása azt a folyamatot indítja
meg, hogy az önkormányzatoktól elvont hatósági
ügyek, a létrehozandó kormányablakon keresztül

kerülnek feldolgozásra. Ez azt jelenti, hogy településünk, illetve térségünkben lévô települések lakói azon ügyeket, amelyek ezután az új kormányzati rendszerben kerülnek feldolgozásra, a
kormányablakon keresztül, a kirendeltségeknél
és a járási központnál intézhetik. A Tahitótfaluban
létesítendô kirendeltség a járási rendszer teljes felállását követôen biztosítja majd az egyes hatósági
ügyek helyben történô elintézését.
Iskolamûködtetés
A Nemzeti Köznevelésrôl szóló 2011 évi CXC
törvény 2013. január elsejétôl alkalmazandó 74§ának (4)-(6) bekezdése alapján önkormányzatunknak 2012. október 31-ig biztosított nyilatkozattételi lehetôséget abban a vonatkozásban, hogy
jövôre akarjuk-e az iskola további mûködtetését
biztosítani. Tahitótfalu Önkormányzata 2012.
október 11-én megtartott testületi ülésén határozatban rögzítette, hogy ezt a feladatot továbbra is vállalja, az intézményt, amennyire az új jogszabályok lehetôvé teszik, saját hatáskörben
megtartja. Ezt alapvetôen az indokolja, hogy
„mûködtetési képességgel” rendelkezünk, amelynek költségvetési tartalmát az Államkincstár
ellenôrzi. A döntésünknek megfelelôen, 2013.
január 01-tôl az önkormányzat biztosítja az intézmény mûködéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket (pl. fûtés, világítás, vízellátás, karbantartás, hibaelhárítás, minden nem pedagógusi beosztásban dolgozó alkalmazott munkabére). A pedagógusok munkabérét a jogszabályban
rögzítetteknek megfelelôen, közvetlenül az állam
biztosítja. A jelenlegi helyzetben sajnos még nem
ismert, hogy a béren kívüli juttatások ugyanabban a formában és tartalommal maradnak-e meg,
mint amit eddig az önkormányzat biztosítani
tudott (Cafetéria).
Az elmúlt év adatai alapján, az állami normatíva 63 millió forintot tett ki, ehhez önkormányzatunk 71 millió forint kiegészítést adott, amelyek a
bérek és a járulékok költségeit fedezték.
Az iskola mûködési költsége 13 millió forint
volt.
Ingatlanokat vásároltunk
Tahitótfalu Önkormányzata tovább folytatva
azon koncepciót, hogy a település vagyonát gyarapítsa, újabb két ingatlant vásárolt. A 03/1 hrsz-ú
erdô területén 2 millió forint értékben 3 hektár erdôt vásároltunk. Ez a terület része annak
az erdônek, amelyre önkormányzatunk haszonbérleti megállapodást kötött és erdôgazdálkodói
szándékot jelentett be.
A másik megvásárolt ingatlan a Faluház, a
Népház és a Sportcsarnok, valamint a Pap kert
közvetlen szomszédságában, a Meggyfa utca
végén helyezkedik el. Így 1200 m2-es területtel
és ahhoz tartozó ingatlannal bôvül a meglévô 1
hektáros, alapvetôen közösségi célokat szolgáló
területünk. A testület szakértôk bevonásával vizsgálja a hasznosítási lehetôségeket.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester
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Falusi házaink
Olykor elôveszem az „Életképek Tahitót
faluból” címû könyvet, melyben számos,
figyelemre méltóan nosztalgikus kép és
szívbôl jövô szeretetet árasztó szöveg látható, olvasható. A múltat idézô és a jelennek
szóló emlékképek mellett az általam megfogalmazottak – ezek árnyékában –, talán egy
hangyányit próbálnak kellô alázattal hozzátenni.

A gazdálkodás és állattartás épületeinek
tudatos tervezése a téeszesítés kapcsán
vált hazánkban nem túl népszerû építészeti szakággá. Úttörô munkát dr. Marcsinák
Antal egyetemi tanár végzett a tekintetben is, hogy felismerhetô legyen a nagygazdaság és az iparosított állattartás építési kultúrája. Példái az akkor már fejlett, de
„nem kívánatos” dán, bajor és osztrák minták, valamint a hazai hagyományok mentén kísérelt meg korszerû technológiákat
sugallani. Az állattartó telepek csak részben hasznosították a melléktermékeket. A
trágya nem járta be biogáz-hasznosító útját,
a csontból nem készült ragasztó, szappan
stb. Ez a pazarlás azért is figyelemre méltó,
mert a németek 1911-ben már típusterveket ajánlottak a gazdáknak az állattartás
épített környezeti feltételeirôl. Ma egy farmer számítógépénél ülve változtatja a malacai labirintus-szerû futtatóit, az etetôk telítését, a trágyaút mûködését a biogáz tárolóig,
a hômérséklet és páratartalom beállítását.
Persze, felismerte már minden állattartó,
hogy a jószág radiátorként mûködik, akárcsak az ember. Ennek tudatos hasznosítása

az állattartási épületek méreteiben, elrendezésében ösztönös, tapasztalati alapon a régi
és mai gazdák körében ismert és kialakult.
Inkább az a kérdés, érdemes-e állattartással
„kicsiben” foglalkozni. És most végre eljutok a házakhoz, a gazdálkodás melléképületeihez, mint pl. terménytárolók, ólak, istállók, kemencék, füstölôk, pincék, padlások,
vermek, trágyadombok világába. A „szérûk”
még meglepôen jó állapotú, felújított épületekkel gazdagítják a falut, utalva a hagyományos gazdálkodásra. A korábban már említett „hosszúházak” a lakóépülettôl folytatva,
a szükségszerûség alapján fejlôdtek a telek
adta lehetôségek kihasználásával. A szekerek, majd traktorok és vont eszközök fedett
tárolói, a ló és tehénistállók, a sertéstartás
helye és a tyúkólak más-más méretû építményt igényeltek, melyek miatt akár 30-60
m hosszú épületcsoportok álltak egybe.
Ezek java ma már funkcióját elvesztve vagy
megszûnt vagy más célú alkalmazást nyert.

A szérûkön folyó tevékenységhez, melynek lényege a terménytárolás és az állattartás feltételeinek biztosítása, szellôs, jó térhasználatú és korrekt épületeket igényeltek. A háznál tartott állatokat itatni, etetni
egy véget nem érô feladat. A feldolgozás,
hasznosítás számtalan eszközt és segédépületet igényel. A mindennapi élet az önellátásra berendezkedôket, a házakban nem
praktikusan elhelyezhetô létesítmények
telepítésére ösztönözte, hogy ne szorulja-

nak másokra. Így aztán az udvarházakban
kemencék, jégvermek, füstölôk, górék és
fôképp kutak létesültek. A nem távoli múltban a szabad legeltetés kapcsán a jószágokat kiterelték reggelente, majd mindegyik
estére hazatért.
Mi minden egyéb eszköz halmozódik fel
egy állattartó gazdánál: üstház, sózóteknô,
sajtárok, darálók, pörzsölôk,bödönök a zsírnak, kolbásztöltôk, stb. A kiskerti termelés is
számos eszközt kíván, mint a savanyítókád,
a lekvár- és pálinkafôzés kellékei, a borászat nem jelentéktelen darabjai (prés, kád,
hordó), na és maga a lényeg, a szôlô.
Mára a kis családi gazdaságok megritkultak. A még mûködôkben a kézi erô, az
igás állatok lecserélôdtek gépekre, a hagyományos építmények modernekre, de a feladat maradt. (Bár a rossznyelvek szerint a
„hagyományos” szôlô nem feltétlenül kell a
borkészítéshez...)
Benedetti Tibor
fotó: Budai Mihály
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Tüdôszûrés 2012.
október 29-tôl
november 14-ig
Értesítjük tisztelt lakosainkat, hogy
névre szóló értesítést a tüdôszûrésre nem
küldünk, a kiértesítés szórólappal történik,
melyet minden ingatlanhoz eljuttatunk.
Kérjük TAJ kártyáját, személyi igazolványát mindenki feltétlenül hozza magával.
A szûrés helye: Népház, Bajcsy-Zs. út 2.
Idôpontja: 2012. október 29 (hétfô) –
november 14-ig (szerda)
Kedden, csütörtökön és pénteken dél
elôtt 8 órától 14 óráig.
Hétfôn és szerdán délután 12 órától 18
óráig.
Tahitótfalu Önkormányzata

Rendôrségi hírek

Üdvözlöm a tisztelt olvasókat!
Az elmúlt idôszak települést érintô közbiztonsági helyzetérôl és a lakosságot
érintô fôbb rendôrségi hírekrôl kívánok
rövid tájékoztatást adni. Október hónapban Tahitótfalu településen két esetben
történt betöréses lopás. Az egyik esetben
egy nyaraló ajtajának rácsait vágták le, illetve hengerzár törés módszerével hatoltak
be, ahonnan másfél millió forint értékben
tulajdonítottak el értéktárgyakat. A cselekményt a délelôtti órákban követték el.
A másik esetben a hajnali órákban ablakbetörés módszerével hatoltak be egy vendéglátó hely épületébe, ahonnan a pénztárgép a benne lévô váltó pénzzel került
eltulajdonításra. Két esetben indítottunk
eljárást ittas jármûvezetés miatt, amelybôl
az egyik személy anyagi káros baleset okozója volt. Személyi sérüléssel járó baleset
nem történt. A fokozott ellenôrzéseink
során két esetben intézkedés alá vontunk
olyan személyt, aki olyan gépjármûvel vett
részt a forgalomban, amelynek az egyedi
azonosító jelét (forgalmi rendszámát) meghamisították. Az egyik esetben a hamis
rendszámú gépjármû körözés alatt is állt.
A jármûvek átvizsgálásai során egy esetben nagyobb mennyiségû kábelkötegeket is találtak munkatársaim, amelyrôl
megállapítást nyert, hogy egy szentendrei
telephelyrôl kerültek eltulajdonításra. Az
igazoltatások során olyan személyt is sikerült intézkedés alá vonni és elfogni, akivel szemben beutazási és tartózkodási tilalom állt fent. A fokozott ellenôrzések során
segítséget nyújt számunkra a Szentendreiszigeti Polgárôrség üzemeltetésében lévô
rendszám felismerô rendszer, melynek
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Anyakönyvi
hírek

Közmeghallgatás
Tahitótfalu Község Képviselô-testülete
2012. november 26-án (hétfô), 18:00 órakor Közmeghallgatást tart, melyre ezúton
tisztelettel meghívjuk a község lakosságát.
Helyszín:
Sportcsarnok
(2021 Tahitótfalu, Szabadság u. 1.)
Tisztelettel				
Dr. Sajtos Sándor
Polgármester

Képviselôi fogadóóra
Minden hónap elsô és harmadik hétfôjén
17–18 óra között képviselôi fogadóórát
tart Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô a Polgármesteri Hivatalban.
segítségével kiszûrhetôek többek között
a forgalomból kivont, lejárt mûszaki érvényességgel rendelkezô illetve körözött
gépjármûvek. Itt szeretném megemlíteni, hogy Tahitótfalu Önkormányzatának
támogatásával gyakran közös szolgálatokat látunk el a közterület-felügyelôvel,
aki segíti munkánkat mind a fokozott
ellenôrzések, mind a mindennapi szolgálat ellátásában. Több esetben a közterületfelügyelô észlelt olyan közlekedés biztonsága elleni bûncselekményt, amelynek a felfedezésével elkerülhetôek voltak a súlyosabb következmények.
A területen lévô Tesco áruházban számos alkalommal követtek el lopásokat,
amelynek az elkövetôi idônként helyi vagy
környékbeli lakosok voltak. Az elköve
tôket az üzletben elhelyezett videó kamera rendszer segítségének és a körzeti megbízottak hely- és személyismeretének köszönhetôen rövid idôn belül sikerült beazonosítani. Ezen esetekben általában szabálysértési értékre elkövetett lopás
miatt indult eljárás, azonban vannak olyan
személyek is, akik ezt üzletszerûen teszik.
Amennyiben ezt a rendôrség bizonyítani
tudja, úgy már büntetôeljárás megindítására van lehetôség. Ebben a hónapban egy
ilyen „áruházi tolvaj” elfogása és kihallgatása során az elkövetô ruházatát átvizsgálva kábítószert találtunk, így ellene kábítószerrel való visszaélés miatt is eljárást indított hatóságom.

2012. évben eddig született 21 fiú, 18
leány, összesen 39 gyermek.
Megszülettem!
2012. szeptember 25-én, nevem: Baranyai Hanna
2012. október 03-án, nevem: Cseh Noémi
2012. október 03-án, nevem: Gyuroski Janka
2012. október 04-én, nevem: Kállai Dávid
2012. október 16-án, nevem: Mózner Márk
2012. október 18-án, nevem: Nagy-Kurucz Levente
2012. október 19-én, nevem: Ragó Márton
2012. október 19-én, nevem: Juhász Gréta
2012-ben házasságot kötött 55 pár.
Az elmúlt idôszak halottja:
Rajos Zoltán, 55 éves , Dózsa Gy. út 72.
Nyugodjanak békében!

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

Kérem Önöket, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek és vigyázzanak saját és
környezetük értékeire.

Szerda

Herdics Antal r. fôhadnagy mb.
ôrsparancsnok

Péntek

Csütörtök

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

2012. NOVEMBER

Ö n k o r má n yza t

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
176/2012. (09.20.) Kt. határozattal döntött a testület a közigazgatás új szintjének ( Járási Hivatal) létrehozása kapcsán az együttmûködésrôl, illetve arról,
hogy a Járási Hivatal kirendeltségének a
Községházán helyet biztosít.
17 7/2 012 . (0 9.2 0.) Kt. h at á r oz attal támogatta a testület a Pest megyei
Kormányhivatal ajánlatát, mely szerint
Tahitótfaluban 2013-ban Kormányablak és
Okmányiroda létesüljön.
178/2012. (09.20.) Kt. határozattal
Kisoroszi község Önkormányzatának felkérésére a közös Önkormányzati Hivatal
2013. január 1-tôl történô mûködését támogatta a testület.
179/2 012 . (0 9.2 0.) Kt. h at á r oz atta l döntött a test ü let a Tor ma réten
lévô önkormányzati tulajdonú ingatlan
átminôsítésének kezdeményezésérôl.
180/2012. (09.20.) Kt. határozattal döntött a testület az áramszolgáltatás díjaival
kapcsolatos ajánlatról, mely alapján 2013ban az önkormányzat számára csupán 10
fillérrel emelkedik a szolgáltatás díja (KW/
óra).
A Képviselô-testület a Kéményseprô
ipari közszolgáltatással kapcsolatban állásfoglalást fogadott el, mely szerint a törvényben kijelölt Érd megyei Jogú Város
Önkormányzata által pályázat alapján kiválasztott cég szolgáltatását igényli, amennyiben jelentôs változás az ez évi szolgáltatási
díjakban nem következik be.
181/2012. (09.20.) Kt. határozattal döntött a testület a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztásáról, melyet közbeszerzési pályázat keretében készített
elô a kistérség 6 önkormányzata. A testület a legkedvezôbb ajánlattevôt (A.S.A.
Magyarország Kft.) bízta meg a feladatellátással és felhatalmazta a polgármestert a
szerzôdés megkötésére.
A Képviselô-testület október 11-én
tartotta munkatervben szereplô soron
következô ülését, melyen Gaál Sándorné és
Rédai Dávid nem volt jelen. A testület döntéseit, ahol külön nincs jelezve, egyhangúlag hozta.
182/2012. (10.11.) Kt. határozattal döntött a testület a sportcsarnok és a Népház
nyílászáróinak részleges cseréjérôl, illetve
szigeteléssel történô felújításáról.
183/2012. (10.11..) Kt. határozattal döntött a testület a Közbeszerzési Bizottság
elôzetes véleménye alapján a Közbeszerzési
Terv módosításáról, melyet a gátberuházás
indítása indokolt.
184/2012. (10.11.) Kt. határozattal fogadta el a testület a Közbeszerzési Szabályzat

módosítását, melyet a Közbeszerzési
Bizottság a jogszabályok változásaira tekintettel terjesztett elô.
185/2012. (10.11.) Kt. határozattal döntött a testület a gátberuházással összefüggô
projekt menedzsment és mérnök-, mûszaki
ellenôri pályázat Bíráló Bizottságának
összetételérôl.
186/2012. (10.11.) Kt. határozattal döntött a testület az Idôsek Napja rendezvény
megtartásáról és az ezzel összefüggô kiadások biztosításáról a költségvetés terhére.
187/2012. (10.11.) Kt. határozattal döntött a testület Gerdán Lászlóné kérelmérôl,
és e döntésével lemondott elôvételi jogáról
a kérelmezô tulajdonát képezô Tahi parkolóban lévô üzlethelyiséggel kapcsolatban.
188/2012. (10.11.) Kt. határozattal döntött a testület Gerdán Lászlóné bérleti díj
hátralékával kapcsolatban, mely szerint az
ingatlan (Tahi parkolóban lévô üzlet) eladása esetén a hátralék egy összegben történô
megfizetését engedélyezi.
189/2012. (10.11.) Kt. határozattal döntött a testület egy korábbi határozatának megerôsítésérôl, mely szerint az
Erdôgazdálkodóként bérbe venni kívánt
területen élni kíván elôvételi jogával.
190-191/2012. (10.11.) Kt. határozattal
engedélyezte a testület Debreczeni János
és Zsolt kérelmére a lakóingatlan elôtti gépkocsibejáró viacolorral történô burkolását.
192/2012. (10.11.) Kt. határozattal döntött a testület a játszóterek szabványossági felmérésérôl, illetve az ezzel kapcsolatos
ajánlatot elfogadta.
193/2012. (10.11.) Kt. határozattal döntött a testület az Általános Iskola további
mûködtetésének biztosításáról, azaz nem
kíván élni azzal a lehetôséggel, hogy az
állam a teljes mûködtetést átvegye.
194/2012. (10. 11.) Kt. határozattal engedélyezte a testület a 1595 hrsz.-ú ingatlan
(Dió pékség és a volt gázcsere telep melletti terület) földkábellel történô villamos
energia ellátását, közterületen.
195/2012. (10. 11.) Kt. határozattal jóváhagyta a testület a Klapka utcai trafó közterületen történô átépítését.
196/2012. (10.11.) Kt. határozattal kezdeményezi a testület a 1156/1 hrsz.-ú állami tulajdonú terület (Majláth villa alatti
Gesztenyesor) önkormányzati tulajdonba
vételét.
197/2012.(10.11.) Kt. határozattal döntött a testület a 3439 hrsz.-ú ingatlan (20
m2) törzsvagyonból történô törlésérôl és
értékesítésérôl a kérelmezô Péter Anita
részére.
198/2012. (10.11.) Kt. határozattal döntött a testület a Baba ruhabörze részére a
Népház ingyenes használatáról (5 igen, 1

ellene - Schottner Jánosné -, Szabó Judit
nem vett részt a szavazáson).
199/2012. (10.11.) Kt. határozattal
elfogadta a testület a Cserker-Top Kft.
hóeltakarítás 2012-2013. évi szezonra
vonatkozó díjemelését (5 %).
200/2012. (10. 11.) Kt. határozattal módosította a testület az útépítési hozzájárulás
fizetésére vonatkozó feltételeket, mely szerint az ikerházak külön kötelesek a hozzájárulást megfizetni.
201/2012. (10.11.) Kt. határozattal közszolgáltatóvá minôsítette a testület az A.S.A.
Magyarország Kft-t, mint a Tahitótfaluban
a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó
szolgáltatót.
A testület ezt követôen pontosította a
hulladékszállítási díj megállapítására vonatkozó rendeletét, eszerint a díj megállapítása
ÁFA mentesen szerepel a rendeletben.
202/2012. (10.11.) Kt. határozattal
döntött a testület a Járási Hivatal kirendeltségének mûködésével összefüggô
Eg y üttmûködési Megállapodás ( Pest
megyei Kormányhivatallal) elfogadásáról.
203/2012. (10.11.) Kt. határozattal döntött a testület a Bursa Hungarica pályázati
rendszerhez történô csatlakozásról.
204/2012. (10.11.) Kt. határozattal döntött a testület a Hôsök tere 5. sz. alatti ingatlan környezetének rendezésérôl
(ház elôtti sövény részleges kivágásáról,
a József A. u. felôli nagykapu nyitásának
engedélyezésérôl).
A Képviselô-testület október 24-én rendkívüli ülést tartott, melyet a gátberuházás
elôkészítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárások tettek szükségessé. A testületi
ülésen Nagyházú Miklós és Kubanek István
nem volt jelen. A testület mindhárom döntését egyhangúlag, 7 igen szavazattal hozta
meg.
205/2012. (10. 24.) Kt. határozattal döntött a testület a gátberuházás kivitelezésének közbeszerzési pályázati kiírásának
véglegesítésérôl a közremûködô hatóság
jóváhagyása után.
206/2012. (10. 24.) Kt. határozattal
döntött a testület a gátberuházás mérnök és mûszaki ellenôri pályázatáról
a Közbeszerzési Bizottság elnökének
elôterjesztése és a Bíráló Bizottság véleményezése alapján. A gyôztes pályázó a REX
TERRA Kft.
207/2012. (10. 24.). határozattal döntött
a testület a gátberuházás projekt menedzsmenti pá lyázatá ról a Közbeszer zési
Bizottság elnökének elôterjesztése és a
Bíráló Bizottság véleményezése alapján. A
gyôztes pályázó RVI Magyarország Kft.
Tahitótfalu, 2012. október 29.
Tóth János jegyzô
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Közösség

A téli idôszakkal járó legfontosabb
tudnivalók, teendôk
Tisztelt tahitótfalui lakosok, az alábbiakban felhívjuk szíves figyelmüket néhány,
a téli idôszakkal járó fontos tudnivalóra,
teendôre.
Tahitótfalu Község Önkormányzata
Képviselô-testületének a tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartásokról szóló
9/2012. (VI.25.) rendelet 6. §. a) pontja
alapján:
„Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki
a) a tulajdonában, használatában lévô
ingatlan elôtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, ha a járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedô
terület) rendben tartásáról, hó eltakarításáról, síkosság-mentesítésérôl, a járdaszakasz
melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztántartásáról, gaztalanításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, és
a gyalogjárda valamint épület fölé nyúló,
vagy a közlekedést akadályozó faágak, bokrok szükséges nyesésérôl nem gondoskodik,”
3. §. (1) bek. szerint „A tiltott, kirívóan
közösségellenes magatartást elkövetô 50
ezer forintig terjedô helyszíni bírsággal
vagy 150 ezer forintig terjedô közigazgatási
bírsággal sújtható.”
A helyi közutakon a hó eltakarítása és az
út síkossága elleni védekezés a települési
önkormányzat feladata.
Az ónos esôtôl, jégtôl vagy hótól síkossá vált közutakon (kocsiutakon), járdákon
szükség esetén naponta többször is síkosság mentesítést kell végezni.
Kérjük a lakosságot, hogy

6

- a fenti rendelkezésnek tegyen eleget
- a nehezebben megközelíthetô helyeken lakók (Tahi hegyoldal) autóikon
téligumit, hóláncot használjanak
- kerüljék a közterületen parkolást autóikkal, hogy a hótoló autók akadálytalanul
tudjanak közlekedni.
A meredek utak és fagyásveszélyes
helyek melletti közterületeken homokot
helyeztünk el. Ezeket mindenki használhatja a közterület síkosság mentesítésére.

-

-

-

Hasznos tanácsok a télen közlekedôk
nek
- Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió,
TV és KHT ügyeletek)!
- Csak a téli közlekedésre felkészített, jó
mûszaki állapotú jármûvel induljon el,
különös tekintettel a gumik állapotára!
- Havas idôszakban a gépkocsiban legyen
hólapát, vonókötél, alkalmanként kis
mennyiségû érdesítô anyag!
- Óvatosan válassza meg a sebességet,
ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból nem
mindig észlelhetôk a lokálisan lefagyott
területek.
- Tartson biztonságos követési távolságot,
vegye figyelembe a megnövekedett fékutat!
- Ne kockáztasson az elôzésnél!
- A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só olvasztó hatása nem
azonnali, az ekék után pedig vékonyan
tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval felszerelt gépek megpillantásakor
már fokozatosan vegye vissza a sebességet, nehogy rácsússzon a munkagépre és

-

-

-

gyakori féklámpa villantásokkal figyelmeztesse arra az Önt követô jármûvet is!
Lemaradva kövesse a munkagépet és
ne próbálkozzon az elôzéssel, nem tudhatja, milyen az út állapota a munkagép
elôtt!
Ha szembe találkozik munkagéppel,
csökkentett sebességgel haladjon el mellette, így elkerülheti, hogy szórás esetén
a nagyobb sószemek kárt okozzanak
gépkocsijában és biztonsággal el tudja
kerülni az ekézô jármû méretén túlnyúló
ekeszárnnyal való találkozást.
Ha elakadás-veszélyes helyhez közelít, ne
próbáljon meg azon áthaladni (esetleg
fokozott sebességgel), mert a balesetveszély lényegesen megnô! Itt a fô szabály
az, hogy a hóeltakarítást ne akadályozza
a gépkocsi.
Kerülje az elakadást! Kezdôdô hófúvás,
intenzív havazás esetén a legközelebbi
lakott hely elérésekor helyezze biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, míg az
út ismét járható! Az elakadt jármûvek
akadályozzák a hó eltakarítását és a legnagyobb gondosság esetén is kárt okozhatnak benne a munkagépek vagy a
ráekézett hó.
Az elakadt gépkocsit lehetôleg ne hagyja
az úton, vagy ha mégis, akkor értesítési
helyet és módot jelöljön meg feltûnôen
látható helyen!
Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót,
tartalék ruhát és enni- innivalót is becsomagol.
Útközben idôben gondoskodjon üzemanyagról, még rövid távolságra se induljon el kevés üzemanyaggal!
Szabados-Molnár István
falugondnok
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Ôszi szemétszüret Tahitótfaluban

2011. januárjában, tahitótfalui székhellyel
megalakult a Kreatív Zöld Környezetvédôk
Közhasznú Egyesület, röviden Kreatív Zöld Kör,
KZK. A szervezet célja elsôsorban a felnövekvô
generációk környezethez való hozzáállásának
formálása, a harmonikus együttélésre nevelés.
Ennek egyik része lakókörnyezetünk megtisztítása és tisztántartása.
Megalakulásunk óta immár másodszor
rendezzük meg a „Tisztább…” elnevezésû
szemétszedô akciónkat községünkben. A rendezvény konkrét célja, hogy az itt lakók figyelmét felhívja lakókörnyezetünk tisztántartásának fontosságára. Az önkéntes munka segít,
hogy másképpen tekintsünk a köztisztaságra,
segít, hogy ne csak természetesnek vegyük, de
tegyünk is érte.
Legutóbbi akciónk során 14 zsák szemetet

szedtünk össze, csak a Duna nyugati partjának,
illetve a 11-es útnak, egy mindössze 1,5 km-es
szakaszán. Bízunk abban, hogy ez alkalommal
kevesebb hulladék és messze több önzetlen
ember gyûlik össze, mint korábban.
A program részletei:
Az esemény napja: 2012. november 17. (szombat)
Rossz idô esetén: 2012. november 24. (szombat). Elindulás elôtt érdeklôdni lehet a lenti
telefonszámokon.
9:00: Gyülekezô két helyszínen: Tormarét játszóterén (Móricz Zsigmond út - Tormarét utca
sarka), Polgármesteri Hivatal elôtt (Kossuth
Lajos utca 4.)
9:15: Munka- és balesetvédelmi eligazítás, felszerelés kiosztása
9:30: Az akció indul

Tisztelt Lakosok és Adózók!
A Tahitótfalu Községi Tájékoztató 2012.
májusi számában jeleztük, hogy az Adózás
rendjérôl szóló 2003. évi XCII tv. 55/B §-a
alapján, a legnagyobb adótartozást felhal200.000 Ft feletti adósok listája
1. Ádám Donát
2. Bárány István
3. Budai László
4. Budai Mihály
5. Budai Tibor
6. Callisto Consulting Kft.
7. Car Technik Bt.
8. Celerus Bt.
9. Dr. Damenija Givi
10. Deák Éva
11. Drótos Imréné
12. Faragó András
13. Ferenczi László Zoltán
14. Filakovszky Repro Stúdió Bt.
15. Gárdos Károlyné
16. Gyalókai Katalin Krisztina
17. Hajas Miklós
18. Horváth László
19. Huminép Építô és Szlg. Kft.
20. K+E 2000 Bt.
21. Karnevál István
22. Kertmester 2002 Kft.

mozó lakosok (helyi adó és gépjármû adó)
listáját közzétesszük.
E hír hallatán „megnövekedett” hirtelen
a fizetési kedv, de mostanra a 2011. decem-

2021 Tahitótfalu, Bajcsy.Zs. u. 50
1145 Budapest, Törökör u. 77.
2112 Veresegyház, Kisgyöngyös u. 11.
2022 Tahitótfalu, Szôlô u. 22.
2021 Tahitótfalu, Klapka u. 5.
1052 Budapest, Petôfi S. u. 6.
2022 Tahitótfalu, Villasor u. 10.
2022 Tahitótfalu, Villám köz 3
2021 Tahitótfalu, Kossuth L.u.1.
2039 Majosháza, Kossuth L. u. 112.
2022 Tahitótfalu, Szentendrei u. 80.
2016 Leányfalu, Makkos u. 1.
2021 Tahitótfalu, Nagy I. u. 16.
2028 Pilismarót, Bitóczi völgy 2515 hrsz.
1072 Budapest, Akácfa u. 41.
2022 Tahitótfalu, Pacsirta u. 21/A
2021 Tahitótfalu, Felsôszérûk 1477
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 20.
2022 Tahitótfalu, Semmelweis u. 11.
2022 Tahitótfalu, Móricz Zs. u. 87.
2021 Tahitótfalu, Béke út 28.
2022 Tahitótfalu, Visegrádi u. 3.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

12:30-13:00: Lilahagymás zsíros kenyér és
forró tea vár bennünket a gyülekezô pontnál!
(Az összegyûjtött hulladék begyûjtése a program végeztével autón történik.)
Ezúton felkérjük Tahitótfalu egyesületeit, civil szervezeteit, hogy saját csatornáikon
keresztül, illetve a hulladékgyûjtés napján tényleges megjelenésükkel járuljanak hozzá az esemény sikeréhez.
Remélem, sok kedves lakótársunkkal megismerkedhetünk és sikerül a jó hangulatot az
eredményes munka örömével felejthetetlenné
tenni.
Sok szeretettel várunk mindenkit!
A friss információkról Tahitótfalu honlapján
lehet érdeklôdni.
Érdeklôdni és jelentkezni:
Szabados Molnár István 30/289-6966
Dóka Balázs Bence 0630/994 6686
ber 31-i állapot szerinti hátralékosok listáján szereplôk közül, a legmagasabb adótartozással rendelkezôk közzététele aktuálissá vált. (Ez a lista, a 200.000 Ft feletti hátralékosok adatait tartalmazza. A következô
számban, a 100.000,- Ft feletti adósok listáját tesszük közzé!)
Tóth János jegyzô

Kurucz Simon
Lakatos Gyula
Lord és Hector Kft.
Mayer Richárd
MRL Kft.
Nagy Miklós Zoltán
Németh Sándor
Németh Zsigmondné
Norma-Trade Kft.
Ördög Bernadett
Petróczyné Dr. Kovács Magdolna
RogerBrown Kft.
Rossy Kft.
Sárközi Gyuláné
Siposné Katona Andrea
ST Mérnöki Iroda Kft.
Szécskay Zoltán
Sziget-Járat Kft.
Sziráki Tibor
Szirovicza Ágnes
Török György Tibor
Török Péter Pálné
Varga Zsolt

2021 Tahitótfalu, Levendula u. 8.
2000 Szentendre, Patak u. 24.
2022 Tahitótfalu, Orgona u. 2.
2025 Visegrád, Széchenyi u. 5.
2000 Szentendre, Fehérvíz u. 8.
2021 Tahitótfalu, Nagy I. u. 27/B
2022 Tahitótfalu, Szentendrei u. 81.
2022 Tahitótfalu, Villasor 10.
2022 Tahitótfalu, Deák F. u. 9.
2022 Tahitótfalu, Ereszvény u. 22.
2022 Tahitótfalu, Visegrádi u. 24.
2112 Veresegyház, Kisgyöngyös u. 11.
2022 Tahitótfalu, Viola u. 60.
2022 Tahitótfalu, Pataksor 12.
2021 Tahitótfalu, Tamási Áron u. 21.
2022 Tahitótfalu, Pacsirta u. 21/A
2022 Tahitótfalu, Szentendrei u. 123.
5211 Tiszapüspöki, Dózsa Gy. u. 5.
2021 Tahitótfalu, Ifjúság u. 5.
2089 Telki, Napsugár u. 13.
2021 Tahitótfalu, Nagy I. u. 9.
2022 Tahitótfalu, Bimbó köz 8888/2
2022 Tahitótfalu, Nefelejcs u. 25.

Születésnapi emlékkoncert Zákányi Bálint tiszteletére
2012. december 02-án 18.00 órakor Tahitótfalu Népház színháztermében Zákányi Bálint barátai egy emlékmûsorral szeretnének
tisztelegni az idén elhunyt egyházzenész, költô, karvezetô elôtt 59.
születésnapja alkalmából. A változatos mûsor is megmutatja a polihisztor sokoldalúságát : kórusmûvek, hangszeres komolyzene mellett
lesz népzene, vers és néptánc. Sok szeretettel meghívunk minden
érdeklôdôt erre a meghitt alkalomra.
					
Vox Insulea
Sziget Hangja Közhasznú Egyesület
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A falu karácsonyfája kerestetik!
Kérjük Önöket, ha van olyan fenyô
fájuk, amit szeretnének kivágatni és
felajánlják falunk adventi díszítéséhez,
jelentkezzenek 2012. november 16-ig az
alábbi telefonszámokon: 06/309211013,
vagy 26/385831 Rainer Gabriellánál azaz
Gabi néninél. A fák kivágásáról és elszállításáról gondoskodunk.
Felajánlásukat köszönjük és továbbra is
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!

Felhívás a
Karácsonyi
Sütemény Gálára

Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönjük falunk szerényebb
körülmények között élô lakosainak nevében Vaczó Sándor úrnak, hogy a megtermelt burgonyájából hatvan zsákot adományozott a rászorultaknak.
Nagyon szép cselekedet, példaértékû
és követendô lehet.
Köszönjük Kollok Alajosnak és családjának a Faluháznak ajándékozott csocso
asztalt.

Gyertyagyújtás
Kedves tahitótfalui hölgyek, urak!
A 11. „Advent Tahitótfalun” rendezvényünk hagyományos és kiemelkedô
eseménye a karácsonyi sütemények versenye.
Várjuk mindazok jelentkezését pályamunkáikkal 2012.december 9-én 14
óráig a Református templom gyülekezeti
termében, akik indulnak bejgli, mézeskalács, ehetô karácsonyfadíszek valamint a
család kedvenc süteménye kategóriákban. Alkotásaikat jeligével vagy fantázianévvel ellátva legyenek szívesek leadni!
A zsûrizett sütemények díjátadása és
vendéglátás 2012. december 9-én 16.00kor a Református templom gyülekezeti
termében.

Szeretettel várunk mindenkit hagyományos gyertyagyújtásra a falu adventi
koszorújánál 2012. december 8-án szombaton 17 órakor a település szigeti oldalán a Laki cukrászdánál.
A szertartást Vénusz Gellért atya végzi.

Fûszerezzük az életet!
Bôség vagy válság?
Vajon hány ember válaszol igennel, ha
megkérdezem: „úgy érzed, hogy bôségben
élsz?” Sokan talán itt hagyják abba az olvasást, többekbôl akár azonnal ellenérzéseket
válthat ki, akár bosszankodhatnak is ezen a
kérdésen. Megértem, de miért van ez?
A külvilág eseményei, mások véleménye,
korábbi tapasztalataink, berögzült szokásaink alakítják hiedelemrendszerünket és ez
gyakran bekorlátoz, lehorgonyoz bennünket.
Hogy mit élünk meg valóságnak, az mindennapi gondolataink, érzés- és érzelemvilágunk
eredménye. Gondolat- és hitrendszerünk
visszatarthat attól, hogy új, jobb minôségû
élményeket tapasztaljunk meg és életünkben
akár gyökeres változásoknak engedjünk utat.
Sok emberbôl nagy ellenállást vált ki,
mégis egyetemes törvény, hogy minden
bôség forrása valójában nem rajtunk kívül
található, hanem bennünk van, része annak,
akik vagyunk. Ha magunkban felismerjük és
értékeljük a bôséget, ha észrevesszük az élet
gazdagságát, megindul az áramlás, engedjük,
hogy kiáradjon!
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Aki úgy gondolja, hogy olyan világot
élünk, amikor reménytelen munkát találni,
nehéz megtalálni a társat, az igaz szerelmet,
hogy ebben a világban nem bízhat senkiben,
a valós értékeknek nyoma veszett, úgysem
változik semmi, mert mindig a fejünk felett
döntenek - és sorolhatnám a negatív hozzáállások sorát-, mire számít? Aki gyakran mérges, haragos vagy már inkább közömbös
vagy szomorúan lemondott álmai megvalósításáról, mire számít? A kiáramló gondolatok,
érzések meghatározzák a beérkezô válaszokat. A bôség csak akkor és azokhoz áramlik,
akiknek már megvan, akik magukban megtalálták. Jézus így fogalmaz: ”Mert akinek van,
még kap hozzá, akinek pedig nincs, amije
van, azt is elveszik tôle.”
Azt gondolom, az Élet irányítása minden
ember veleszületett joga. Az irányítás az,
amikor belépsz a szíved szintjére, és eggyé
válsz minden lehetôséggel. Amikor ebben a
szent térben elengeded, ami már nem kell
és megengeded magadnak, amit szeretnél,
akkor az úgy lesz.
Ha szándékodban áll változtatni, gondolj
arra, mit szeretnél elérni, ne pedig arra, hogy

mit szeretnél elkerülni! Tudatos elménk
régi, megkövesedett gondolatait életigenlô,
pozitív, nyitott kérdések feltevésével, szinte
gyermeki rácsodálkozással, új irányba mozdíthatod. Mi lenne, ha az eddigi kedvezôtlen
tapasztalatok helyett megengedném magamnak azt a tudatosságot, hogy van más választásom? Ha minden olyan nézôpontot elengednék, ami a mások igazsága bennem, az
milyen érzés lenne? Milyen érzés, ha most
van itt az idô, hogy számomra kedvezô, új
munkát találjak? Hajlandó vagyok elfogadni, hogy a bôség a legtökéletesebb úton és
megjelenési formában érkezik az életembe?
Megengedem magamnak, hogy életemben
természetes módon jelen legyen az öröm/
harmonikus emberi kapcsolatok/ anyagi
gazdagság/ egészség? Hajlandó vagyok elfogadni?
A következô beszélgetés a bôség kérdéskörét érinti, várlak szeretettel a Faluházban
november 23-án 18 órakor. Kérlek, jelezd
részvételi szándékodat: 36-20-970-3000.
Sáfrány Kata

2 0 1 2 . november

T ö r té n e le m

„Egy gyönyörû álomért, a magyar nemzet nagyságáért küzdött”
Emlékezés és emlékeztetô egy székely-magyar nemzeti nagyságra, a gelencei Jancsó Benedekre

Talán szokatlannak találhatja a tisztelt Olvasó,
hogy helytörténeti írás helyett egy földrajzilag távoli magyar helység szülöttére- a magyar
kultúrtörténetbôl és történelembôl, hasonlóképpen a magyarok, székelyek szívébôl,
emlékezetébôl kiesett, de oda visszaemelendô
– szellemóriásra, gelencei Jancsó Benedekre szeretném mindnyájunkat emlékeztetni . Remélem,
az alábbiak egyértelmûen igazolják azt, hogy
– bár manapság egyre többször, de még sem
elégszer-fordulunk múlt idôk nagyságaihoz,
olyanokhoz, akik látnoki talentummal világították meg a magyar sors, – s vele együtt az erdélyi székely világ jó és rossz változásait-visszaemlékezésünket hazánk 20.századi történelmének
jobb megismerése, és a jelenkor számára megkerülhetetlen tanulságok levonása teszi szükségessé. Emlékeztetôm nem versenyezhet az ajánlások sorában szereplô Magyar Országgyûlés elnöke, az oktatási, és a kultúráért felelôs államtitkár,
a Székely Nemzeti Tanács elnökének veretes sza-

vaival, minôsítésével. Én a hétköznapi átlagember állásából igyekszem fölemelni tekintetemet
egy kemény kiállású, tartású, küzdelemre mindig kész, lélekbelátó, de számonkérô tekintetû
székely ember szellemi, emberi horizontjainak
pereme felé. Aki a „Jancsó Benedek emlékezete”
c. könyv elsô lapjairól tekint reánk. Elképesztôen
széles irodalmi munkásságának, oktatáspolitikai
reformjainak, tanári tevékenységének ismertetése helyett – melyek a mai magyar közoktatás és
annak szereplôi számára nélkülözhetetlen ismeretekkel szolgálnak – munkálkodásának egyik
legfôbb céljáról, a nemzetiségi politika tudományos elôfeltételeiként általa meghatározott,
összegzett megállapításaira hívnám fel a figyelmet: miszerint, nemzetiségpolitikát nem lehet
mûvelni egy adott nép, ország természeti-etnikai
viszonyainak alapos, tudományos ismerete nélkül.
Igazságtól vezérelt ember volt, akinek életformájává vált a magyarságért való küzdelem: a 19.szd.
végén megírta a „Román politikai és történelmi
tanulmányok”, „A román nemzetiségi törekvések története…” „A román irredentista mozgalmak története”, s a 20.szd. elején „A székelyek”,
„Erdély története” c. lármafának szánt írásait a
korabeli, és a mindenkori magyar politikusok és
társadalom ébresztésére. És ezeknek a lármafáknak a hangjai ma is kell, hogy a fülünkbe csengjen úgy az Erdôn túl, mint innen!
A székelység felemelkedésének zálogát abban
látta, hogy – és ez is igaz manapság- „a székely
ifjúságot képessé kell tenni a kultúra és a tudomány eszközeivel arra, hogy elfoglalhassa méltó
helyét a magyarság vezetô rétegeiben”, hogy a
magyar haza támogassa az erdélyi egyetemek,
felsôbb iskolák fenntartását, a székely ifjúság a
Székelyföldnek szentelje erejét, tehetségét,- vallotta és következetesen szorgalmazta a máig ható
igazságokat, a székely autonómia feltételeinek
megvalósítását. Megrázóan és egyben megindítóan írta le a székely ember, a székely nép jellemét „A székelyek” c. történeti-néprajzi tanulmányában, amihez csak Tamási „Szûzmáriás királyfi”, Nyírô: „Isten igájában”, Kós Károly „Kôbôl,
fából házat”, Benedek Elek: „Édes anyaföldem, A

Székelyföld”, Ignácz Rózsa: „Levelek Erdélybôl”,
vagy Wass Albert: Magyar örökségünk, Jönnek,
Zsoltár és trombitaszó”és más mûvek halhatatlan
írói, költôi megfogalmazásai hasonlíthatók.
Ha a fentebbi megállapítások igazak a mában,
egészüljenek ezek még ki Rugonfalvi Kiss István
egyetemi tanárnak (1881-1957) a debreceni
Székely Társaság közgyûlésén 1931-ben elmondott szavaival: „…különösen bántotta ( J.B.-et),
hogy a magyar politikai életben a nagy nemzeti
kérdéseket, melyekben egyet kellett volna érteni minden magyar embernek, pártpolitikai érdekeknek rendelik alá”. J.B. mondta:”…parlamentáris életünk örökös párt-és személyes torzsalkodásai akként alakították át a jelenkori magyar politikusok és kormányférfiak agyvelejét, hogy abba
bele ne férjen semmi általános nemzeti fontossággal bíró dolog, hanem csak az, ami pártkérdés és
pártérdek.” Rugonfalvi tanár úr szerint ezt a mondatot szóról szóra kellene megtanulni minden
magyar embernek és a Miatyánk után elmondania….ez a bûnünk tette tönkre hazánkat és akadályozza meg diadalmas újjászületésünket.” Azt
is írta még Jancsó Benedekrôl, hogy azon kevés
magyarok közé tartozik, kik az Úr színe elôtt tiszta
homlokkal jelenhetnek meg, mert megtette kötelességét hazája és fajtája iránt.
A fentiekbôl kiolvasható üzeneteken és tanulságokon túl olvassák és gondolkodjanak el most
már emlékeztetôül Erdély nagy fia szavairól:
„A székely népnek lelke van. Ez a lélek fogja ôt
megvédeni s megtartani az idegen rabságban
is a magyar nemzet számára mindaddig, amíg
csak egy magyar él a Duna és a Tisza medencéjében.” Figyelmeztetôként és cselekvésre buzdításként a szülôfalu, Gelence üzen a magyar világnak Reményik Sándor szavaival: „…Halljátok?
Erdély harangoz a mélyben. Elmerült székely
faluk harangja szól Halkan, halkan a tengerfenéken. Magyar hajósok, hallgatózzatok, Ha jártok ott
fenn förgeteges éjben: Erdély harangoz, harangoz
a mélyben.”
Ugye, elég hangosan, hallhatóan, érthetôen szól
a harang?!
G. Szalai István, 2012. október
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Jancsó Alapítvány

Bemutatkozik a Jancsó Alapítvány
A tahitótfalui emberek közösségi elköte
lezôdése közismert, mutatja ezt a tucatnál
több sikeres civil szervezet, a pezsgô kulturális élet, az évrôl évre méltón megélt ünnepek sora. A helyi civil szervezetek számát
2010. márciusától gyarapítja a magánkezdeményezésre létrejött közhasznú Jancsó
Alapítvány is, amelynek nevéhez köthetô az
alapítástól eltelt kettô és fél év alatt számos
kulturális esemény. Több alkalommal valósítottunk meg a trianoni határokon átnyúló
programokat, így például az erdélyi
Háromszéken hagyományosan ôsszel kerül
megrendezésre a Gelencei Jancsó Napok
elnevezésû kulturális rendezvény. Az alapítvány gondozásában megjelent könyvek
bemutatásra kerültek Gelencén,
Kolozsvárott és Budapesten. Székely gyermekek nyaraltatása is évente ismétlôdô vállalá-

sunk, ebben a Gelencei I-IX. osztályos Jancsó
Benedek Általános Iskola diákjai tanulmányi
verseny alapján vehetnek részt.
Az 1930-ban elhunyt – és az ország szovjet
megszállása alatt elfeledésre ítélt –gelencei
származású tudós történész Jancsó Benedek
szellemi hagyatékának ápolása az egyik legfontosabb közérdekû feladatunk, e kiváló
magyar géniusz Erdély és a román kérdés
legnagyobb kutatójának számít a mai napig.
Az elmúlt évek tevékenységérôl bô terjedelemben beszámolt az itthoni és az erdélyországi magyar sajtó, a Duna Televízió, TV2,
Kossuth Rádió, stb. Sor kerül rövidesen
Tahitótfaluban is könyvbemutatónkra, mely
az Adventi Ünnepi Hét programjai között
szerepel és december 7-én 18 órakor a
Népházban tartjuk. Ezúton is szeretettel
meghívok ide minden kedves tahitótfalui
érdeklôdôt. Az életmûvet Raffay Ernô törté-

nész, volt honvédelmi államtitkár és Jáki
László professzor úr méltatja, a két bemutatásra kerülô mû címe: „Jancsó Benedek

emlékezete” és a „Tudós tanárok, tanár tudósok sorozatból: Jancsó Benedek”címû könyvek.
dr. Jancsó Antal
(az Alapítvány elnöke)

Mindennapi ajándék a család asztalán –
receptek Éva nénitôl
Márton napi sült libacomb párolt
káposztával

Ha valaki nem eszik libát Márton-napon,
egész évben koplalni fog, tartja a babona.
Hogy ne járjunk így, készítsük el családunknak az Éva néni által ajánlott ízletes
libacombot.
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Hozzávalók: személyenként legalább 1
szép nagy libacomb, só, bors, majoranna,
fokhagyma, burgonya, 2 fej vöröshagyma,
fél kis fej fejeskáposzta, fél kis fej lilakáposzta, ôrölt kömény, némi cukor, egy kis
ecet, babérlevél, egy pici alma
A combok bôrös felét bekockázzuk finoman kb. 2.5 cm-es részekre, a kockák közti
húsos részt jól bedörgöljük a fûszerekkel
és a zúzott fokhagymával. A combokat
a bôrös résszel lefelé katonás sorban szépen egymás mellé helyezzük egy teflon
edénybe. a lángterelôt felforrósítjuk (ha
gáztûzhelyünk van) és arra tesszük rá a
serpenyôt és közepes lángon, hogy ne
fröcsköljük tele a konyhát zsírral, a bôrös
felét szép pirosra sütjük. Ha átpirult a bôr,
átfordítjuk a combokat a húsos felükre és
annak is megadjuk a szép színét. Ezután
átrakjuk az egészet egy tepsibe, ráöntjük
a combokból kisült fûszeres zsírt és kb.
másfél deci vizet öntünk alá. Letakarjuk
fóliával, 180 °c-on 40 percig sütjük, majd

levesszük a fóliát és nyitott tepsivel 200
°c-on zsírjára sütjük, lepirítjuk a combokat.
Közben kockára felvagdalt krumplit fôzünk
sós vízben. A megfôtt krumplit leszûrjük
és durvára törjük. A tepsibôl leöntjük a
combokból kisült zsírt és a benne maradt
fûszeres pörzs anyagokhoz hozzáöntjük
a krumplit, összekeverjük, egy közepes
fej hagymát libazsíron megdinsztelünk
és hozzákeverjük. A másik köret legyen
párolt káposzta vegyesen. Zsíron szálasra
vágott közepes fej hagymát dinsztelünk,
ehhez fele-fele arányban fehér és piros
vékony szálasra vágott káposztát teszünk.
Kis tûzön lefedve pároljuk sóval, borssal,
köménnyel, 2 levél babérral, egy kis alma
szeleteivel, kb. egy csapott ek. cukorral,
egy deci vízzel összekeverve 25-30 percig,
sûrû keverés mellett. Legvégén 1 ek. ecetet
adunk hozzá. Fontos, hogy minden vizet
forraljunk le róla, ne maradjon nedves.
Testes vörösbort kínálunk hozzá.
Kiss Andorné receptje
Béres Gabriella

2012. NOVEMBER

Ö n ko r m án y zat , kultúra

Október 23-a képekben

Zeneiskolai hírek
A várva várt zenei jutalom-kirándulásra
október 3-án került sor 42 zeneiskolás és 8
kísérô tanár részvételével. A délutánt (4 csoportra osztva) hangszermûhely-látogatással
kezdtük : a fafúvós, rézfúvós, vonós és
zongora-mûhelyekben a különbözô javítási folyamatok ismertetésén, a hangszerek kipróbálásán túl a gyerekek minden
felmerülô kérdésére készséggel válaszoltak a mesterek. Az Operaház épületének a
bemutatása is nagy örömöt okozott, az esti
Carmen elôadás pedig igazán nagy élményt
nyújtott kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A kirándulásról minden gyermek és felnôtt
lelkesen, örömmel beszélt még napokkal
késôbb is. Mindannyian máskor is boldogan jönnének az Operaházba. Talán lesz
rá lehetôség a második félévben is… A
belépôjegyek és az 50 fôs különbusszal
történô utazás költségeihez a Polgármesteri
Hivataltól 60.000 Ft hozzájárulást kaptunk,
amit ezúton is hálásan köszönünk.
A Zeneterem berendezése egy számí-

tógéppel bôvült. Ez nagy segítséget nyújt
a munkánkhoz, többek között lehetôség
nyílik arra, hogy növendékeinkkel az épp
tanult zenemûvet különbözô elôadásokban
meghallgathassuk. Az új kottaállványokat is
köszönjük.
A tanévkezdés után alig másfél hónappal, október 12-én léptünk fel elôször
Leányfalun a Duna és Panoráma Idôsek otthonában, ahol – mint mindig – most is nagy
szeretettel fogadtak minket. A koncertek
résztvevôi : Csereklye Lili, Kovács Kamilla
(furulya), Halász Csenge, Kocskovszki
Viktória, Szalai Nikolett, Vaczó Márta, Vaczó
Zsuzsanna (zongora) és Gonda Kristóf
(trombita) voltak.
Másnap Tahitótfalun, a Katolikus templomban tartottunk koncertet. Ez különösen a zongoristák számára volt izgalmas,
mivel a templom orgonáján játszhattak,
ami különleges kihívás és élmény. A koncert elôtti próbán a különbözô hangzások kipróbálása után választottuk ki azt a

hangszínt, ami szerintünk legjobban illik az
adott zenemûhöz. Természetesen a furulya-, fuvola-, trombitamûvek is orgonakísérettel szólaltak meg. A koncerten felléptek : Horváth Liliána, Kovács Kamilla (furulya), Csipak Bori, Horváth Emma (fuvola),
Balla Nóra, Csereklye Ádám, Vaczó Dóra
(gitár), Bor Anna, Bor Klára, Halász Csenge,
Kocskovszki Viktória, Szalai Nikolett, Vaczó
Márta, Vaczó Zsuzsanna (orgona), Gonda
Kristóf (trombita), valamint Csáki Judit,
Gellért Gabriella és Gratzl Erika tanárnôk.
Az október 23-i községi ünnepségen is
hallhatták zeneiskolásainkat: Magyar Rékát
(ének), Gonda Rebekát (fuvola), Gonda
Kristófot, Hagymási Andrást és Tóth Istvánt
(trombita). Közremûködött Krafcsik Ibolya
tanárnô és Orosz Attila tanár úr.
Egy változás: zeneiskolánk egykori növendékének, jelenlegi hegedûtanárunknak,
Marosi Ágnesnek a koncertje a tüdôszûrés
miatt nem a Népházban, hanem a Baptista
imaházban lesz november 8-án 17 órától.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Gratzl Erika zongoratanár
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Szezonzáró verseny Üllôn
2012. 10. 6-án Üllôn rendezték meg a
már hagyományos évadzáró versenyt a Pest
megyei fogathajtóknak. Számos versenyzô
érkezett a versenyre és vetélkedett egymással két fordulóban. Ezen a szombati
napon két fordulós összetett akadályhajtást
rendeztek a szervezôk. Falunkból Gubacsi
József, Gubacsi Gergô, Fábián Csaba és
Niesz Gábor vett részt a versenyen.

Focihírek

Fizetjük a ,,tanulópénzt”

Az utóbbi hónap eredményei:
Szôd - Tahitótfalu 3-2
Gól: Szávuj Zoltán (2)
Az akkori listavezetônél vezettünk, az
elsô félórában jól is játszottunk, majd óriási
hibákkal megvertük magunkat.
Tahitótfalu - Ôrbottyán 3-4
Gól: Szávuj Zoltán, Szabó Dániel, Papp
Bence
Szervezett, jó csapat ellen játszottunk
- a forduló után ôk ugrottak az élre -, bûn
rosszul. Az utolsó 15 percben a levegôben
lógott az egyenlítés, de nem sikerült.
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A két forduló összetett eredménye alapján hirdették ki a helyezetteket és a nyertest. Az elsô tíz közé három tótfalusi fogat
került: Gubacsi József második, Niesz
Gábor hatodik, Fábián Csaba nyolcadik
lett.
Fábián Csaba
TLSE

Kisalag - Tahitótfalu 2-1
Gól: Szabó Dániel
Játszani próbáltunk egy játékra teljesen
alkalmatlan területen - nem kellett volna...
Célszerûbb lett volna a ,,rúgd elôre a labdát és fuss” taktika. Jártam már életemben
néhány futballpályán, de ott tátva maradt a
szám: homoksivatag, dombvidék, szemétlerakó, a pályán keresztül kocsiút...
Tahitótfalu - Vácszentlászló 1-2
Gól: Szávuj Zoltán
Jól kezdtünk, gyönyörû góllal vezettünk
is, csak azok a visszatérô, egyéni védekezési hibák...
Tinnye - Tahitótfalu 3-1
Gól: Szántó Róbert
Az elsô 10 percben elintéztük magunkat, rúgattunk a semmibôl az ellenféllel két

gólt. A fiúk becsületére váljon, hogy utána
szinte a kapujukhoz szegezték a hazaiakat,
de a gólhelyzetek kimaradtak. A 2. félidô
elején egy méretes kapushiba végleg
eldöntötte a mérkôzést.
Az eredmények árulkodóak: a sok egygólos vereség elsôsorban a rutintalanságra,
az önbizalomhiányra mutat rá. A csapat
nagyon fiatal: minden mérkôzésen 7-8
kezdôjátékosunk, 17 és 21 éves kor közötti, nekik idôre van még szükségük. Viszont
minden meccsen rúgunk gólt, többnyire
gólokat, ez hitet kell, hogy adjon. Továbbra
is töretlenül bízunk, hiszünk ezekben a
helyi fiatalokban.
Turóczi Csaba
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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.

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. Idôpontok: november 26.,
december 17.
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

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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15 év tapasztalat!
Megbízhatóság!
Kedvezô ár!

Könyvelésadótanácsadás
Könyvelôiroda
a Szentendrei-szigeten vállal
teljeskörû könyvelést,
adótanácsadást
felelôsségvállalással!
Az iratokért kérésre
házhoz megyünk!
Tel: 06-20/295-5615
FLABELOS

géppel a jó közérzetért! 10 perc a gépen állva
45 percnyi edzôtermi munkának felel meg!
• Gyorsítja az emésztést
• Megállítja a csonttömeg-vesztést
• Cukorbetegek számára javítja a végtagok
vérkeringését
• Segíti az izmok, ízületek újjáépítését
• Megállítja a csontritkulást
• Megszünteti az inkontinencia problémáit

Várom szeretettel: 06-30/408-3096
Tahitótfalu, Bajcsy Zs. út 7/a.

Apróhirdetés
Ablaktisztításra olyan fiatalembert keresek, aki nem fél a
magasban dolgozni és ezt a
munkát régóta végzi.
Az alábbi telefonszámon
várom a jelentkezôket: 06 26
386320 vagy 06 20-2259328.

Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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A 2013-es év gépjármû kötelezô felelôsség biztosítás
kampányához érkeztünk
Ahogy azt már az elmúlt években megtapasztalhatták,
érdemes évfordulókor a díjakat megvizsgálni, átszámolni.
Keressen bennünket, hogy segíthessünk Önnek a legjobb ajánlat megtalálásában!
Saját összehasonlító programunk segítségével azonnal megmondjuk Önnek, hogy az adott évben, hol a legolcsóbb, vagy
melyik biztosító adja az adott díjért a legtöbb szolgáltatást.
Honlapunkon saját magának is ki tudja számítani kötelezôjét,
a www.prezerval.hu oldalon.
LAKÁSBIZTOSÍTÁSI AKCIÓNK keretében
azon ügyfeleink számára, akik már rendelkeznek rajtunk
keresztül kötött bármilyen biztosítási szerzôdéssel, lakásbiztosításuk átnézése esetén az esetleges újrakötés
biztosítási díjából 10% kedvezményt adunk.
Személyesen a 2021 Tahitótfalu, Gábor Áron utca 5.
alatt talál meg minket.
Telefon és fax számunkon (06 26 385 829, 06 1 343 1211 )
is tudunk esetleges további kérdésekre válaszolni, illetve
mobiltelefon számainkon is elérhetôek vagyunk.
Bokorné Csizmadi Csilla 06 20 457 1672,
cs.csizmadi@prezerval.hu
Bokor László 06 20 946 7203,
laszlo.bokor@prezerval.hu
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Kertésznaptár - november
• Zöldségeskert: A téli káposzta sárgulásnak indult leveleit szedjük le, a káposzta fölé rakjunk hálót, hogy a madarak kártevését megelôzzük. A még kinn levô karfiol takaróleveleit hajtsuk
a fejre, hogy ne fagyjon meg. A hónap elején ültessük el a téli
hagymát, amit tavasszal lehet szedni. Az összes karót, botot,
melyek támasztékul szolgáltak, húzzuk ki, tisztítsuk meg és
tegyük el a következô évre. Még mielôtt megfagyna a talaj, szedjünk fel kellô mennyiségû petrezselyemgyökeret. Kezdjük meg
a talajmunkákat.

nélküli fák megérkeznek, vermeljük el vagy a gyökeres végükön
tôzeggel töltött vászonzsákba kötve tároljuk ôket. Az utolsó gyümölcsöket válogassuk át, raktározzuk el.
• Díszkert: Eljött a sövénytelepítés ideje. Fejezzük be a fenyôfélék
telepítését és ültessük el a lombos cserjéket, fákat. Amennyiben
a talaj túlságosan fagyos vagy sáros, a növényeket ideiglenesen
vermeljük el. Ilyenkor vághatjuk a legéletrevalóbb dugványokat.
A díszkertben nevelt évelôket hajtás céljából emeljük ki a talajból. A sziklakertbôl a lehullott lombot távolítsuk el. A dézsás
növényeket az elsô éjszakai fagy elôtt feltétlenül vigyük be a
házba. Télen 7-10 °C-on kell tartani ôket és ritkábban kell öntözni.
• Üvegház: Csökkentsük a levegô párásítását és a szellôztetést.
Telepíthetünk kis növésû gyümölcsfát, pl. ôszibarackot és
szôlôt. Szét kell ültetni a rövidnappalos salátát.
• Az esôvízgyûjtôket, kerti csapokat, slagokat, medencéket, automata öntözôrendszereket víztelenítsük. Ne feledkezzünk meg a
madarakról, tegyünk ki madárházikót, a madáretetôket töltsük
fel magokkal, szalonnával.

Tahitótfalu novemberi
programjai
• Gyümölcsös: Kezdjük el a fák metszését. Ha van még termô
bogyósunk, takarjuk le madárhálóval. Ültessük el azokat az alanyokat, amelyeket a következô évben szemezni és oltani akarunk. Ha a talaj már fagyos, amikor az általunk rendelt földlabda

Folytatás az 1. oldalról
Népház rendszeres programjai
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
Szerdánként orientális tánc és show tánc gyerekeknek 5-9 éves
korig, 9-14 éves korig, orientális tánc felnôtteknek. Érdeklôdni:
Tóth Evelyn, +3620/929 1325.
Kedd, csütörtök 16:00: Hagyományôrzô és néptánc szakkör.
Vezeti Szabó Judit.
Községi Könyvtár programja
November 9. péntek 18:00: Olvasókör
Téma: Tormay Cécile
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
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
péntek: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
December 1-9. Advent Tahitótfalun rendezvénysorozat. Részle
tek a plakátokon.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást 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.
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Elveszett!

Október 20-án az esti órákban eltûnt Soma nevû, kb. 4 hónapos
cicánk a Meggyfa utcából. Nagyon barátságos, kedves kis kandúr.
Színe „koszos” fehér, fülei és farka sötétszürke, lábain szürke és
barna csíkok találhatóak. A leírásból kitûnik, hogy nem mindennapi küllemû macska, és attól tartunk, hogy valaki teljes jó szándékból kóbor macskának hitte és befogadta.
Kérjük, hogy aki látta, vagy az elôbbiekben említett módon magához vette, jelentkezzen az alábbi telefonszámok valamelyikén:
06-20-941-39-45
06-20-511-37-47
Testvére és egyben játszópajtása (Samu),
valamint az egész család várja haza!!!!

Köszönjük a segítséget!

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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Tulipános Házikó!

-

Újra megnyitottuk üzletünket, ahol szeretettel várjuk:
2021 Tahitótfalu, Nagy Imre u. 18.
Telefon: 06-26-386-111 vagy 06-20-322-9311
Gyönyörû, egyedi lakberendezési tárgyak (porcelánok,
órák, képek, lámpák, ágynemûk, kötények, edényfogók…)
Méteráru, csipke (pamut, selyem, szövetek, kosztümnek, blúznak, ágynemûnek, ruhának, foltvarróknak,
rávasalható közbélés, lepedôvászon, angin stb.)
Ajándék tárgyak ( különféle alkalmakra – pl. ballagás,
születésnap…, népmûvészeti jellegûek is kaphatók)
Bizsuk széles választéka, ruházati kiegészítôk (sapkák,
sálak, alsónemûk, zoknik…)
Baba és gyerekruhák, készségfejlesztôk, kreatív fajátékok, egyéb játékok, gyerekkönyvek, gyerek cd-k…
Rendelésre: kovácsoltvas kerítések, kapuk, asztalok,
lámpák, polcok, korlátok
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Szivárvány 2012

Nemzetközi Gyermek Képzô- és
Iparmûvészeti Pályázat
A zánkai Gyermekalkotások Galériája által
meghirdetett pályázatra több, mint 10 ezer gyermekmunka érkezett 40 országból.
Iskolánk tûzzománc szakkörös tanulói 2
arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérmet szereztek.
A díjazottak:
Aranyérmesek: Csereklye Kata és Szabó Niko
lett Dzsennifer 2. b oszt. Ezüstérmesek: Szfárli
Evelin 3.b és Zerinváry Lóránd 8.b oszt.
Bronzérmes: Petkó Fanni 8.b oszt.
Gratulálunk a nyerteseknek!
A szakkör vezetôi: Szántó Tünde és Szántó
Sándor. Köszönjük a munkájukat!
Pollack Mihály Általános és Zeneiskola

Szfárli Evelin – Nemzetközi Ezüst
2012 Zánka

Csereklye Kata – Nemzetközi ARANY
2012 Zánka

Szabó Nikolett Dzsenifer – Nemzetközi
ARANY 2012 Zánka

Petkó Fanni – Nemzetközi BRONZ 2012 Zánka

Zeriváry Lóránd – Nemzetközi EZÜST
2012 Zánka

Bérmálkozás 2012.
Október 28-án, a Hit éve kezdetén 21 fiatal erôsítette meg keresztény hitét katolikus templomunkban. A 11 órakor kezdôdô ünnepi
szentmisét Paskai László bíboros celebrálta. A szertartáson Vénusz
Gellért atya mellett szolgálatot tett Béky Gellért atya is. A bérmálkozókkal együtt az egész közösség kérte a Szentlélek segítségét az
ô életükben.
„Jöjj Szentlélek Úristen,
Áraszd le ránk kegyesen
Mennybôl fényességedet
Mennybôl fényességedet.”
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Akik bérmálkoztak:
Almássy Benedek
Baranyai Márk
Béres Boldizsár
Béres Boróka
Bodor Benjamin
Bokor Bori

Bokor Franci
Bonifert Dóra
Ecker András
Hegedûs Márk
Kákonyi András
Korbely Anna
Kubanek Attila
Pál Virág

Radnai Krisztina
Szarka Máté
Vaczó Dóra
Vaczó Gábor
Vajda Sarolta
Varga Boglárka
Varga Viktória
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