
Polgármesteri köszöntô
 2013-as évet az adventi idôszakban a 

tahitótfalui közösség által szervezett esemény 
sorozattal  méltó módon szeretetben, békes-
ségben és reményteljesen zártuk. Tahitótfalu 

lakóinak mindezen értékek jegyében kívánok 
a hivatal munkatársai és magam nevében sike-
res és boldog új évet!

Dr. Sajtos Sándor polgármester

2 5 7 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:
Advent Tahitótfalun 2.

Látogatóban Hende Csaba

Miniszter Úrnál 4.

Árvízi köszönet  5.

Emlékezés az 1943. január 

12-i doni tragédiánkra 7.

Mindennapi ajándék 

a család asztalán 10.

Tájékoztató a Képviselô-testület mun-
kájáról

A Képviselô-testület az Óévben a 
munkatervben szereplô idôpontnak 
megfelelôen december 12-én tartot-
ta legutóbbi és egyben elôzô évi utol-
só ülését, melyen Rédai Dávid képviselô 
kivételével mindenki megjelent (8 fô).  
A Képviselô-testület valamennyi dönté-
sét 8 igen egyhangú szavazattal hozta 
meg.                    Folytatás az 5. oldalon 

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Január. 12. vasárnap 17:00: Emléktûz gyújtás a Don kanyari 
tragédia magyar katonáinak és hôseinek emlékére a református 
temetôben.
18:00: Babucs Zoltán hadtörténész „A Magyar Királyi 2. Hadsereg  a 

Donnál” c. elôadása a Faluházban. Belépés ingyenes.
Január 19-26.  Ökumenikus Imahét. Részletek az 

újság 13. oldalán.

Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi 
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569 
4660                                                        

Népház programjai januárban
Január 25. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: Holle anyó. 
Támogatói jegy 500 Ft.

          Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu januári programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
Minden kedves olvasónknak sikerekben 
gazdag, boldog új esztendôt kívánunk!
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú 
Alapítvány, Tahitótfalu Község Önkormányzata 
valamint a civil szervezetek idén is nagy sikerrel 
rendezte meg az Advent Tahitótfalun egyhetes 
ünnepi rendezvénysorozatát. 

Az ünnepi események karácsony szent ünne-
pe elôtt méltó hangulatot és fényt adott a falu 
közösségének a várakozás idejére, jelezve ezzel, 
hogy egymásért vagyunk, sorsunk össze van kap-
csolva ebben a csodálatosan szép kis falunkban, 
Tahitótfalun.

Jólesô érzés volt tapasztalni a sok segítséget. A 
felajánlásokból gyönyörû fenyôfák kerültek falunk 
fôbb pontjaira, a két nagy adventi koszorú is méltó 
helyszínekre került, és a kiállítások megrendezé-
séhez ismét egyházaink biztosították a helyszíne-
ket. Köszönjük!

Az ünnepségsorozatot indító, Csizmadi Balázs 
amatôr festônk kiállítását  Vénusz Gellért atya és 
Kubanek István a kulturális bizottság elnöke nyi-
totta meg.  A templomkertben felállított betlehe-
mi jászolnál az adventi koszorún idén is meggyúj-
tottuk a gyertyákat, imádkoztunk, énekeltünk. 
Vasárnap a  felújított református gyülekezeti terem-
ben megint a múltra tekinthettünk vissza, Szônyi 
Zsuzsa és Wegroszta Gyula rendezésében meg-
tekinthettük a gyülekezet felvidéki kirándulásán 
készült fotókat. Az Erdélyi Mûvészet és Örökség  
Egyesület háromszéki kúriákról készült fényképe-
ket mutatott be, valamint láthattuk diákjaink ter-
mészetfotóinak kiállítását is. Ez a kiállítás is, mint 
eddig mindegyik, tovább gazdagította múltunk 
megismerését.

Adománygyûjtés, ételosztás, koncert, báb-
színház gazdagította programunkat a Baptista 

Gyülekezet szervezésében. Hétközben a Refor-
mátus Egyházközség „Család a Biblia körül” 
címû adventjét nagy sikerrel rendezte meg, a 
hagyományôrzô horgolás is sok érdeklôdôt csalt a 
református gyülekezeti terembe.

Idén az Idôsek Napja is erre a hétre tevôdött, 
nagylétszámban jelentek meg a korosztály meghí-
vott vendégei a színvonalas mûsor megtekintésére.

A Karácsonyi Koncert a Pollák Mihály Általá-
nos és Zeneiskola növendékeinek és tanárai-
nak elôadásában tomboló sikert hozott idén is. 
Vasárnap a falunkban élô kézmûveseink munkái-
ból idén is volt kirakodó ünnepi vásár  Tahiban  a 
vevôk nagy  örömére. E  hangulatos vásárok min-
dig nagyszerû alkalmat kínálnak arra, hogy cse-
kély összegért jó és színvonalas ajándékokat vehes-
senek az emberek szeretteiknek karácsonyra.

Szabados-Molnár István és az Óbudai Új Sipos 
Halászkert 160  adag meleg ételt készített el és aján-
lott fel a rászoruló családoknak, mely a Katolikus 
Karitász és Tahitótfalu Önkormányzatának segítsé-
gével kiosztásra került.

A záró rendezvény napja is nagyon jól sikerült. 
Délután a református templomban került sor a 
Vox Insulae Sziget Hangja kórus elôadására, óvo-
dásaink mûsorára és a karácsonyi sütemények ver-
senyére, kóstolására. Vendégeink  szívesen fogad-
ták a kínálást.

A beigli és mézeskalács sütôversenyre is sok 
pályamû érkezett. Ügyes asszonyaink szebb-
nél szebb munkákat hoztak, nehéz dolga volt 
a zsûrinek. Az eredmény hirdetése után a ven-
dégek is megkóstolhatták, véleményezhették a 
remekmûveket, amik pillanatok alatt elfogytak.

A nap fénypontja a rendezvénysorozat befejezô 

akkordja!
Alapítványunk a „Veni, veni Emmanuel” címû 

hangversenyre várta falunk lakóit, melyre a 
Dunabogdányi Muzsikusok elôadásában került sor.

Felejthetetlen estében volt részünk, méltó volt 
az ünnepségsorozat színvonalához, mindezt több,  
mint  egy órán keresztül, teljes odaadással élvez-
tük és felállva tapsviharral köszöntük meg a felejt-
hetetlen estét.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú 
Alapítvány ezúton is köszöni mindazok munkáját, 
segítségét, akik hozzájárultak az Adventi Hét ren-
dezvénysorozat sikeréhez. Kérjük, hogy a jövôben 
is támogassanak bennünket és célkitûzésünket, 
hogy ebben a szép falunkban igazán tartalmas 
legyen az élet és reméljük a jövôben is számítha-
tunk a rengeteg civil segítségre.

TOVÁBBRA IS TEGYÜNK EGYÜTT 
TAHITÓTFALUÉRT!

Chambrené Rainer Gabriella

Advent Tahitótfalun 2013.
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Anyakönyvi 
hírek

2013. évben született 24 fiú, 21 leány, 
összesen 45 gyermek.

Megszülettem!
2013. szeptember 26-án, nevem: Nemcsók Levente
2013. december 02-án, nevem: Czakó Márk
2013. december 16-án, nevem: Pistyur Péter
2013. december 16-án, nevem: Gyuroski  Botond

2013-ben házasságot kötött 45 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:
Baltringer Jánosné, Gombaszögi  u. 4., 71 éves
Horváth Ferenc, Mátyás király u. 23., 80 éves
Pálinkás József, Kossuth L. u. 15., 60 éves 
Tomik Ferencné, Szent I. u. 7., 57 éves
Nyugodjanak békében!

Béke út 14., telefon: 06-26-385 716

Hétfô 14–18 óráig
Kedd 8–12 óráig
Szerda 14–19 óráig 
Csütörtök 8–12 óráig
Péntek 14–18 óráig 

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

„A világon minden végtelen – 
a tér, az idô, a jövô, a múlt.
Csak aki él, tûnik el hirtelen
Mint a virág, mely porba hullt.

Minden csillag kialszik végül
Sötétben hagyva a tágas ûrt
Ám élete utolsó jeléül
magából mindent szerte küld.”

Búcsúzni mindig nehéz. Az ember elve-
szíti a határozottságát, testén remegés lesz 
úrrá, a torka összeszorul.

Nap, mint nap elköszönünk, majd még 
beszélünk legközelebb… Közben az is meg-
fordul a fejünkben, hogy lesz-e még legkö-
zelebb, találkozunk-e még? Ezek a gondo-
latok kavarogtak bennem, amikor utoljá-
ra találkoztam Tomik Ferencné Ilikével, 

kolléganômmel, akivel hosszú évekig dol-
goztunk együtt az önkormányzat konyhá-
ján. Talpraesett határozottságára, ôszinte 
véleményére, kitûnô munkájára mindig szá-
míthattunk.

Tudtuk, hogy baj van az egészségével, de 
egészen az utolsó idôkig élt benne és ben-
nünk a gyógyulás reménye.

Ez a remény most szertefoszlott. A döb-
bent csendben az elmúlás könyörtelensége 
mar mindannyiunkat. 

Drága Ilike! Köszönjük, hogy itt voltál 
velünk, hogy szerethettünk Téged, aki pél-
dás gyermek, hûséges feleség és társ, a leg-
drágább édesanya, álmodozó nagymama 
(hisz csak pár nap adatott meg neked ebbôl 
az örömbôl), kitûnô munkatárs és BARÁT 
voltál.

Emléked örökké szívünkben ôrizzük.

Oláh Lajosné

Búcsúzás
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2013. december 19-én délután kelle-
mes kötelességemnek tettem eleget, ami-
kor Szûcs Kata tanárnôvel, valamint 4 hete-
dikes tanulónkkal Hende Csaba Miniszter 
Úrnál jártunk látogatóban.  A vizit apropóját 
az adta, hogy Dr. Sajtos Sándor Polgármester 
Úr közbenjárására a március 15-én, nem-
zeti ünnepünkön településünkön mûsort 
adó tanulóink 2013. augusztus 4-én a 
Honvédelmi Minisztérium meghívására 
Kecskeméten részt vehettek a Nemzetközi 
Repülônapon és Haditechnikai Bemutatón, 
és ezt szerettük volna megköszönni.

Miniszter Úr rendkívül kedvesen foga-
dott bennünket, és szobájába invitálta 
megilletôdött csapatunkat. Hivatalának és 

hitvallásának megfelelôen elsôként kard-
ját mutatta meg küldöttségünknek, ezzel 
is utalva a magyar nemzeti katonai hagyo-
mányokra, valamint intézményünk és a 
honvédelem kapcsolódási pontjára: 1836-
ban a Magyar Királyi Honvéd Ludovika 
Akadémia fôépületét iskolánk névadó-
ja, Pollack Mihály tervezte. A látogatást 
követôen szükségesnek ítéltem, hogy tanu-
lóinknak elmondjam, a Magyar Királyi 
Honvéd Ludovika Akadémia a magyar kato-
nai felsôoktatás legmagasabb képzési szint-
jét nyújtó intézménye volt az 1945 elôtti 
Magyarországon. Itt a végzôsök az avatá-
son tiszti szablyájukkal tették le életre szóló 
esküjüket. Ezt a hagyományt 2010. augusz-
tus 20-án éppen Hende Csaba Miniszter Úr 
élesztette újjá.

Ezután került sor a Kecskeméti Repülô-
napon való részvételért köszönetünk kife-

jezésére, és szerény ajándékunk átadására, 
amely Tahitótfalut bemutató kiadványok-
ból és köszönôoklevélbôl állt. Tahitótfalu 
kis ezüst címerjelvényét meghatottan 
fogadta. A feltûzés során Miniszter Úr 
„Hazámat szolgálom!” kijelentése ôszinte 
megilletôdöttséget váltott ki bennem, 
hiszen ezt leginkább elôléptetés során hal-
lani katonai körökben. 

Ezután asztalához invitált bennünket. 
Egy tôrt vehettünk kezünkbe, amelynek 
markolatát olimpiai bajnokok, helyezet-
tek és résztvevôk írták alá. Miniszter Úr 
örömmel utalt rá, hogy sokan közülük a 
Budapesti Honvéd Vívószakosztályának tag-
jai. Tanulóinkkal való közvetlen és barátsá-
gos viselkedése hamar eloszlatta a kezdeti 
feszültséget, így diákjaink bátran válaszol-
tak Miniszter Úr kérdéseire településünkrôl, 
iskolánkról, a mindennapos testnevelés 
iskolánkban meghonosított formáiról, a 
megújított mûvészeti nevelésrôl… 

Elnyerte tetszését az órarendünkbe illesz-
tett reggeli torna, és a 2011 ôszétôl megho-
nosított sokféle sportkör is.

Nagyon megható volt, ahogy a Tahitót-
falui életképek c. könyvet lapozgatva saját 
családjáról, nagyszüleirôl és a velünk élô 
történelemrôl beszélt. Rendkívül elége-

dett volt, hogy bár hetedikeseink történel-
mi tanulmányaikban még nem tartanak a 
XX. század eseményeinek megismerésé-
nél és feldolgozásánál, mégis minden ezen 
idôszakra vonatkozó kérdésére hibátlan 
választ kapott. A válaszok többségét Patai 
Barnabás 7.b osztályos tanuló adta, aki ezért 
jutalmat kapott: egy eredeti II. világháborús 
repeszgránátot vihetett haza.

Szó esett még településünk távolabbi 
és közelebbi múltjáról, beleértve az árví-
zi védekezést is, valamint terveinkrôl, 
arról a szándékról, hogy a Honvédelmi 
Minisztériummal fennálló kapcsolatunkat 
ápolni és erôsíteni fogjuk. „Hazánk öröksé-
ge a kard és a jogar, azaz a törvény és a jog 
uralma, amelyet szükség esetén a végsô esz-
köz, a fegyverek ereje védelmez meg. A mi 
hivatásunk, a haza védelme.”- mondta fel-
adatáról Miniszter Úr, és az azokhoz való 
mihamarabbi visszatérés érdekében barátsá-
gos hangulatban búcsúzott tôlünk. A látoga-
tás mindnyájunk számára nagyon kellemes 
és tanulságos volt, a gyerekek számára felejt-
hetetlen élményt jelentett, amit pedig meg-
tanulhattunk belôle: A múlt ismerete nélkül 
nincs jövô sem. 

Kisné Balázs Enikô
iskolaigazgató

Látogatóban Hende Csaba Miniszter Úrnál
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról

Napirend elôtt Dr. Sajtos Sándor polgár-
mester a „Tahitótfalu” gobeline készítôinek 
(Bán Andrásné, Bozóki Sándorné, Borisz 
Jánosné és Niesz Ferencné) köszönetet mon-
dott és ajándékot adott át. 

Az 1./ napirend keretében a testület  tájé-
koztatást hallgatott meg a Bizottságok mun-
kájáról. E napirend kapcsán a 239/2013. (12. 
12.)  határozattal döntött a testület a „ Tiszta 
Udvar Rendes Ház” akció díjazottjairól.  A 
240/2013. (12. 12.) határozattal döntött a 
testület a Kulturális Bizottság  tagjának meg-
választásáról (Wegroszta Gyula).

Ezt követôen az elôzô ülésen a Gazdasági 
Bizottság tagjává választott Rajos Istvánné, 
illetve az elôzô határozattal a Kulturális 
Bizottság tagjává választott Wegroszta Gyula 
a képviselô-testület elôtt esküt tett és meg-
bízó levelét átvette.

A 2./ napirend keretében a Képviselô-
testület a 241/2013. (12.12.) határozat-
tal fogadta el Tahitótfalu Község Helyi 
Esélyegyenlôségi Programját. 

A 3./ napirend keretében Tóth János 
jegyzô adott tájékoztatást a határozatok vég-
rehajtásáról, majd Dr. Sajtos Sándor polgár-
mester adott tájékoztatást a két ülés között 

történt fontosabb eseményekrôl.

A 4./ napirend keretében tulajdoni ügye-
ket tárgyalt a testület.

A 242/2013. (12.12.) határozattal döntött 
a testület a közfoglalkoztatottak képzésének 
helyszínt adó Faluház bérbeadásáról.

A 243/2013. (12.12.) határozattal döntött a 
testület Antalné Kristóf Edina csatorna hoz-
zájárulással kapcsolatos kérelmérôl

A 244/2013. (12.12.) határozattal döntött 
a testület a gát beruházást érintô területen 
út megosztással kapcsolatos hozzájárulás 
megadásáról.

A 245/2013. (12.12.) határozattal döntött a 
testület a Coop ABC beruházással kapcsola-
tos forgalomtechnikai engedélyhez a járdát 
illetôen hozzájárulás megadásáról.

Az 5./ napirend keretében a Képviselô-
testület 2013. évi munkáját értékelte Dr. 
Sajtos Sándor polgármester, majd ezt 
követôen a 246/2013. (12.12.) határozattal 
elfogadta a testület a saját 2014. évi mun-
katervét.

A 6./ napirend keretében a Szociális 
Törvény 2013. évi többszörös módosítá-

sa alapján a Képviselô-testület elfogadta a 
2014. január 1-tôl érvényes módosított szo-
ciális rendeletét. 

A 7./ napirend keretében döntött a tes-
tület a Bursa Hungarica Felsôoktatási 
Ösztöndíj pályázatra beérkezett támogatá-
si igényekrôl a 247/2013. (12.12.) határoza-
tával.

A  8./ napirend keretében a 248/2013. 
(12.12.) határozattal döntött a testület az 
Általános Iskola tankönyv beszerzésének 
pótlólagos támogatásáról.

Ezt követôen  Dr. Sajtos Sándor polgár-
mester megköszönte a Képviselô-testület 
egész éves munkáját és mind a testületnek, 
mind a község lakosságának Áldott, Békés 
Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánt.

Tahitótfalu, 2014. január 6.

A Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal nevében Békés Boldog Új Évet kívá-
nunk a község valamennyi lakosának és 
az újság olvasóinak.

     Tóth János
jegyzô 

Gyorsan jött és minden eddiginél 
na gyobb volt. Mindenki tette a dolgát: a 
település apraja-nagyja  - ki, hogyan tudta, 
éjjel és nappal – a gátakat építette, a homo-
kot lapátolta, autókat rakodott, a kész 
homokzsákokat szállította. Jöttek segíte-
ni családok más településrôl, külföldrôl. 
Még a kisgyermek is „dolgozott”, a homok-
kupac tetején a kis lapátjával töltötte a zsá-
kokat, az édesanyja friss vízzel kínálta a 
szomjazókat. Volt, aki a kenyeret szeletel-
te, volt aki fôzött és hozta az ételt a fáradók-
nak. Mindehhez a biztos hátteret az önkor-
mányzat, a szakmaiságot a katasztrófavéde-
lem nyújtotta.

A nagy küzdelemmel a szigeten – Kisoro-
szi irányában – kiépített körgát közel három 
napig dacolt az árral, védte az épületeket és 
a hídfôt. A harmadik nap délután riadalom 
támadt: átszakadt a gát, jön a víz!

Igen, az utóbbi száz esztendô legnagyobb 
árvize a szigeti hídfôig mindent elöntött. A 
szigeti részen – ahol nem szakadt át a gát 
– sok helyen a víz alulról támadt kataszt-
rófahelyzetet okozva, a másik oldalon a 

Szentendrei út és a Duna közötti rész víz 
alá került, de óriási küzdelem árán a 11. sz. 
fôút járható maradt. 

Egy emlékkép: a szigeten a Bem utcában 
áll egy kis ház. Fiatal pár lakja két kisgye-
rekkel. A 2010-es árvíz nyomai éppen hogy 
eltûntek, most jött a még nagyobb ár. A 
helyszínt ellenôriztük éppen. A ház gondo-
san bezárva, a kertben minden összepakol-
va, a lakók már elköltöztek. Szerencsére. A 
víz negyedóra alatt embermagasságig elön-
tött ott mindent.

Volt, akinek sikerült rokonához költöz-
nie, volt akit befogadtak, részére szállást- 
ellátását biztosítottak. Köszönet érte. A víz 
ahogy jött, úgy el is ment, megkezdôdhetett 
a károk felmérése és a helyreállítás.

Ahogy írtam, mindenki segített, ahogy 
tudott. Segített az is, akinek a felmenôi 
éltek itt a településen, de ô már külföl-
dön született, viszont ezer szállal kötôdik 
Tahitótfaluhoz. Az árvíz elsô napjaiban 
Richard Sebastian de Unger Úr megbízott-
ja útján jelezte részemre szándékát, hogy 
a károk helyreállításához szeretne egy 

jelentôsebb pénzadománnyal hozzájárulni.
A károk felmérését követôen a polgár-

mes ter úr által közzétett felhívásra 30 csa-
lád nyújtott be kérelmet a vízzel elöntött 
utcákból a felajánlott támogatás igénybe-
vételére.  A felajánlott összesen 6 000 000 
Ft pénzadományt a károk és a rászorult-
ság arányában osztottuk el és az összege-
ket még karácsony elôtt az érintett 30 csa-
lád megkapta.

Hálás köszönetemet szeretném kifejez-
ni a segítségért és az adományért  Tahitót-
falu, a település valamennyi polgára, az 
érintett családok és a magam nevében  a 
Londonban élô Richard Sebastian de Unger 
Úrnak.

Számomra megtiszteltetés volt, hogy 
közremûködhettem a védekezésben és a 
károk enyhítésében.

Tahitótfalu, 2013. 12. 29.

dr. Pálvölgyi Tamás
önkormányzati képviselô 

Árvízi köszönet 2013.
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A Jancsó Alapítány Tahitótfaluban 
be jegy zett civil szervezôdésként öröm-
mel vállalta 2012-ben az Önkormányzat 
felé, hogy közhasznú tevékenysége (kul-
turális szolgáltatás és helyi közmûvelôdési 
tevékenység) keretében ismeretterjesztô 
elôadásokat és egyéb kulturális progra-
mokat szervez a kedves érdeklôdöknek. 
Kiválóan illeszthetô ezek közé a tavaly nov-
emberben a Tahitótfalu Faluházban meg-
tartott elôadás, mely a napjainkban ismét 
egyre divatosabbá váló családtörténet 
(genealógia) témájával foglalkozott.

 Elôadónk, Sztrányai Györgyné Ildikó a 
Magyar Családtörténet-kutató Egyesület 
titkára, kutatója tapasztalt kutató és remek 
elôadó. A múltat idézô, patinás helyiség-
ben, mely képeivel, bútoraival hangulatá-
ban illeszkedett témánkhoz, népes közön-
ség gyûlt össze, akik erôsen kötôdtek a 
választott témához. Az elôadásba már az 
elsô percekbe bevonta ôket Ildikó egy-két 
jól megválasztott kérdéssel. Az elôadás a 
tudományág alapjainak ismertetésével, 
majd kedvcsináló történetekkel indult, 
ezt követôen a családtörténeti, genealógi-
ai kutatáshoz szükséges bevezetô ismere-
tek kerültek megfogalmazásra. Az elôadás 
utolsó részében konkrét kutatási kérdé-
sek és problémák fogalmazódtak meg a 
hallgatóság részérôl, amelyre az idôkeret 
adta lehetôségek között válaszok születtek. 
Az elôadást követôen még hosszan foly-
tatódott a beszélgetés. Több tahitótfalui 
érdeklôdô családfa-rajzokkal, feljegyzések-
kel, pecsétekkel, címerrajzokkal felszerel-
kezve érkezett, és ami nagy örömünkre 

várakozáson felüli érdeklôdést mutatott. 
Az elôadást követôen kaptunk sok visszajel-
zést, többen megkezdték a saját családfájuk 
összeállítását, és volt, aki ebben Ildikóék 
segítségével igen szép eredményre jutott.

Az elôadást követôen Béres Gabriella tol-
mácsolta dr. Sajtos Sándor polgármester úr 
és az Önkormányzat kedves üdvözlô szavait 
és átadta köszönet nyilvánítás szándékával 
az Önkormányzat ajándékcsomagját.

Alapítványunknak nem csak azért ked-
ves ez a téma, mert elôadónk a Jancsó csa-

ládi közösség hivatalos családfakutatója 
is, hanem mert meggyôzôdésünk, hogy 
ez a tudományág önmagán túlmutatva a 
mûvelôi számára hasznos és élményszerzô 
idôtöltés, történelmi ismeretek megszer-
zésére alkalmas lehetôség és lelkesítô 
közösségformáló eszköz is. Erre talán a 
Nemzeti Együttmûködési Alap támoga-
tásával mûködô Alapítványunk a legjobb 
példa. Ahogy korábban kifejtettük vélemé-
nyünket: a családkutatás a meglazult csalá-
di kötelékek megerôsítését, a család egyes 
tagjainak lelki emelkedését és ezáltal az 
egész nemzet sorsának jobbítását is szolgál-
ja. Idézzük újra a híres genealógus, akadé-
mikus Nagy Ivánt, a Magyarország családai: 
Czimerekkel és nemzedékrendi táblák-
kal címû 13 kötetes munka szerzôjét, aki 
1857-ben írja: „A nemzet egyes családok-
ból áll. És alig van egyes család, melynek 
legalább egy tagja valamely tekintetben 
az említést ki nem érdemelné. Az ilyen-
re nézve is pedig érdekes ismerni azon 
fát, mely azt termette.” Reméljük, sikerült 
ehhez a tevékenységhez kedvet csinál-
ni. Akinek családfa összeállításához indu-
ló segítségre van szüksége, az ebbôl az 
elôadásból sokat meríthetett. Az elôadást a 
Danubia Tv rögzítette, így akik nem lehet-
tek ott, azok is megismerhetik. Köszönjük 
az Önkormányzatnak és a Faluháznak a 
remek szervezést, és hogy lehetôvé tették 
az elôadás megtartását.

Tahitótfalu, 2014. január 3. 
dr. Jancsó Antal

Beszámoló „A családkutatás örömei és kudarcai” 
címû elôadásról
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Vajon hányszor emlékezhettünk, – fellélegezve, felhôtlenül bol-
dogan, felemelt homlokkal,  sajgó szív nélkül – mi magyarok, elmúlt 
európai ezerszáz évünk szép és dicsôséges eseményeire? Talán köny-
nyebb lenne ezeket összeszámlálni, mint ahányszor emlékeznünk 
kellett vesztes háborúinkra, az egész nemzetet sújtó tragédiáinkra! 
Ezúttal, miként akkor és az után oly sokszor, ismét temetünk, lélek-
ben, szorongó szívvel több, mint százezer magyart, akik éppen 71 
esztendôvel ez elôtt adták a legbecsesebbet, az életüket a hazáért. A 
képzelet megjárhatja szabadon az orosz harcmezôk beláthatatlan tér-
ségeit, valamelyest talán rá tud érezni arra, milyen lehetett az, ami-
kor pergô ágyútûz, szûnni nem akaró, velôt tépô lánctalpcsikorgás 
kísérte a Don vidék vad, förgeteges hóviharait, hogy azok mind egy-
begyúrjanak embert, vért, fagyott rögöt, a túlélés reménytelenségét, 
az emberi szívben az utolsó leheletig  megôrzött család, a szülôföld, 
a haza képével. Mert ez történt ott a túlerôvel szemben olykor szu-
ronnyal, pusztakézzel küzdô, román-olasz szövetségesei által elárult, 
cserbenhagyott magyar katonával. Elvérzettek a gyalogezredek, – 
s miként Világosnál, – siratták elpusztult lovaikat a huszárok, lelôtt 
bajtársaikat a száz gépbôl álló repülôgépdandár pilótái, édesanyák 
az önkéntes ápolónôket, – akik között hercegnôk dolgoztak éjt nap-
pallá téve, – feleségek az önkéntes orvosokat. És minden bizonnyal 
azt a halála elôtt két nappal huszadik születésnapját ünneplô drága 
magyar fiút is, akit a partizánok szíven lôttek, a halott tetemét, fülét, 
arcát, kezeit, vállait megcsonkították, karját kicsavarták, megfosz-
tották férfi mivoltától, kiszúrták szemeit, jobb oldali has részét kion-
tották. Volt egy idôszak, amikor mi nem hívhattuk annak azt, amit a 
civilizált világ valamikori értékrendje ezt vadállati barbarizmusnak 
hívta. És ennek lényegét hozták magukkal, amikor „felszabadítottak”. 
(Nagyanyám a szívéhez szegezett puskacsôtöli rémületétôl halt meg 
szívszélhûdésben!) De vajon mi történhetett még sok más, amit soha-
sem tudunk meg? Olyan dolgokat, amikhez sohasem ér fel az érte-
lem és az együtt érzô szív dobbanása? Az elesett hôsök, a fogságbéli 
szenvedések után az új rendszerben megalázottak kaptak ugyan némi 
elégtételt az utolsó hadseregparancs révén:”…megállapítom, hogy a 
2. magyar hadsereg a téli hadmûveletek során becsületét nem vesz-
tette el, hanem sokáig a Don-parton keményen állta a harcot, sôt, a 
hadsereg egyes csapattestei és ennél magasabb kötelékei olyan ragyo-
gó fegyvertényekkel tûntek ki, melyek a régi magyar katonai hírnév-
hez mindenben méltóak, és felveszik a versenyt bármely hadsereg 
kimagasló fegyvertényeivel.” A magyar kormány hadügyminisztere 
2012. ápr. közepén három azonosított és két ismeretlen magyar kato-
nát temetett a rudkinói II. Magyar központi temetôben. Ha ez így 
van, s így volt, akkor tudnunk, éreznünk kell, hogy a magyar nép ma 
is feltétlen tisztelettel és szeretettel gondol a hazáért hôsi halált halt 
fiaira. Ezért tud ez a nép megmaradni! Mert akar és tud emlékezni! 
Mennyire találó és egybeesô érzület a doni harcokban az egri házi-
ezred parancsnoka elestekor mondott polgármesteri emlékezés és 
az alábbiakban idézett falusi költônk messzelátó megállapítása: „Az 
örök magyar sors, amellyel mióta ez a nemzet a lábát a Kárpátok ölén, 
a Duna medencéjében megvetette, s amellyel örökké szembenézni, 
s amelyért örökké csak birkózni, örökké küzdeni és örökké vérezni 
kellett, ismét áldozatot követelt. A messze távolban, a kanyargó csen-
des Don partján, ahol annyi magyar honvéd áldozta fel fiatal életét az 
otthon és a haza védelmében, piros vére hullásával tett tanúbizony-
ságot hôsiességérôl és magyarságáról…” városunk fia.

Mit írt falunk parasztköltôje, Szente János bácsi errôl? „A jeges Don” 
c. versében: Jeges Don partján, nagy orosz télben Magyar sóhajtás 
zokog a szélben. Ôrt álló honvéd áll kemény vártán S lelke hazaszáll 
imádság szárnyán. Lelke hazaszáll egy fehér házba, Csendesen zajló 
Duna partjára. Könnyebb az ôrség a jeges tájon Lelke megpihen egy 

fehér házon. A Duna partján kis fehér házban Egy édesanya csendes 
imában Reménnyel gondol rég várt fiára S elszáll a lelke a Don partjá-
ra. Repül a lelke imádság szárnyán Hol az ô fia áll most a vártán. Hideg 
éjszaka borul a tájra S lelkük összeér csendes imába.”

Nagyházu Lajos emlékére: ”Legyen ez a kis vers koszorú, ismeret-
len sírján és egy babérág költôi koszorújában. Meghalt az orosz fog-
ságból hazajövet a romániai Jasi-Jászvásárban, 1945-ben. Talán valahol 
egy vasúti töltés árkában kaparták el: Szemeddel látni vélted faludnak 
csillagos tornyát, S az ajkadon már érezted hitvesed, gyermekeid csók-
ját. Azután elnyelt a távol, szemedre hullt fátyol.   Szabadságról álmo-
doztál Mikor elindult a vonat Nemsokára most már itthon viszontlát-
ni családodat. Ez volt a vágyad, ez volt a terved, s nem ért haza csak 
a lelked.   Szíved ott valahol messze nagyot s fájdalmasat dobbant 
Sírba szállt álmod, terved, s nem ért haza csak a lelked. Magyar vol-
tál. Költô voltál, míg éltél a földön alant Sirattad a magyar sorsot, ha 
kezedben zengett a lant. Búsra fordult itt az élet A magyar sors sirat 
téged.   Amikor Téged siratunk, a távolba néz szemünk S ahonnan 
Te elindultál, valakiket ott keresünk. Kik veled mentek oda S vissza 
nem jönnek tán soha.  Életed a mi életünk, sorsod mindnyájunk sorsa 
Halálod is közös velünk, a magyarnak ez a dolga. Vért, életet másnak 
adni, s idegenben elporladni. Most felülrôl nézel minket, s itt jár köz-
tünk dalos lelked És már a bús magyar sorsot lantodon Istennek zen-
ged   Emléked él, él neved, Nyugodj békén! Isten veled!

Igen! Isten veletek hôs magyar fiúk! Lélekben is együtt kell marad-
nunk! Ugye, magyarok?!

Tahitótfalu, 2014. jan. 12. 
G. Szalai István

Emlékezés az 1943. január 12-i doni 
tragédiánkra
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Két nagyszerû úszónk, a Váci Vízmû S.E. 
színeiben versenyzô Szabó Inez és Szabó 
Álmos ôszi eredményei:

Szabó Inez Szentendrén, a Csapatbajnoksá-
gon 2 db aranyérmet, Kecskeméten 1 ara-
nyat, 2 ezüstöt és 1 bronzot szerzett.

A Nemzetközi Claudius-Kupán 200 m 
vegyesen 7. helyezést, 100 méteres pillangó 
és 100 méteres mellúszásban pedig egyaránt 
5. helyezést ért el.

A Magyar Úszó Szövetség  „Tehetségkutató-
Tehetséggondozó”  programja keretében 

kialakított Közép-Magyarországi válogatott-
ba Szabó Inez is bekerült.

Szabó Álmos Szentendrén, a csapatbaj-
nokságon 1 darab aranyérmet szerzett, 
Kecskemétrôl pedig 1 ezüsttel és 4 bronzzal 
tért haza.

Százhalombattáról, a Nemzetközi Úszóver-
senyrôl 2 darab bronzérmet hozott el.

Nemzetközi Claudius-Kupán 100 méteres 
mellúszásban 3. helyezést, 200 méteres ver-
senyúszásban 9. helyezést ért el.

A Szabó testvéreknek ezúton is szívbôl gra-

tulálunk remek eredményeihez!
A Diákolimpia teremlabdarúgó bajnok-

ságán 6.-7.-8. osztályos fiúcsapatunk elôbb 
megnyerte selejtezôcsoportját, majd a járási 
döntôben ezüstérmet szerzett. Szerettünk 
volna a megyei döntôbe kerülni, de az itteni 
döntôben csak tartalékosan tudtunk kiállni. 
A csapat tagjai a következôk voltak: Gonda 
Kristóf, Kazi László, Korács Egon, Ladányi 
Gellért, Molnár Soma, Potássy Zoltán, Szabó 
Márton, Szabó Norbert, Sziráki Botond, Tóth 
István.

Eredményükhöz gratulálunk!

    Turóczi Csaba testnevelô tanár

November 29-én az MVM Partner díjá-
ért a kettesfogatok részére kiírt szimultán 
versennyel kezdôdött a Lovas világkupa 
fogatversenye.  Lelkes gyereksereg bíztatta 
tapssal, hangos szóval a versenyzôket. Már 
az elsô kör tele volt izgalmakkal, látványos 
hajtásokkal, ami végig kísérte a versenyt. A 
gyorsaság miatt több ,,éles” helyzet is kiala-
kult, de szerencsére nem ,,akadtak össze” a 
fogatok. A nyolc akadályból álló, egymás mel-
letti pályán nyolc páros mérte össze tudását 
az elsô körben,  ahonnan nyolcan kerültek 
ki gyôztesen.

 
A látványos verseny második  körébôl 

négy hajtó, két A&B és két C kategóriás jutott 
tovább.  Az elsô elôdöntôben Szilágyi Botond 
és Niesz Gábor ,,párharcából”,  utóbbi jutott 
a döntôbe. A második elôdöntôben Balogh 
Gyula és ifj. Fekete György  állt rajthoz, a 
hibátlanul teljesítô ifj. Fekete György jutott 
tovább. A döntô két résztvevôje óriási iram-
ban teljesített,  sötétpej fogatával  ifj. Fekete 
György az utolsó akadályig méltó ellenfele 
volt a szürke lovakat hajtó Niesz Gábornak, 
de a nyolcas akadályt leverte. Így a sötétpej 
és szürke fogat összecsapásából a hibátlanul 

teljesítô szürke gyôzött.
A tahitótfalusi Niesz Gábor Ámor és Prádó 

nevû lovaival, Niesz Ferenc segédhajtóval  
megnyerte a versenyt.                Fábián Csaba

20. Dagober Öregfiúk Kupa végeredmé-
nye:
1. Segíthetek 
2. Szentendre 
3. Fehérék
4. Dagober 
Tolna Gólkirálya: 
Sido Szabolcs (Segíthetek)
Legjobb Játékos: 
Szabó György (Szentendre)
Legjobb Kapus: 
Nagy Szilveszter (Segíthetek)

Legjobb Fiatal: 
Kun Gábor (Fehér)

 
Ezúton szeretném megköszönni a támo-

gatók segítségét, akik nélkül ez a kupa nem 
jött volna létre:

– Tahitótfalu Önkormányzata 
– Gyôztesek Boltja (Bódi Ferenc)
– Visegrádi Ásványvíz
– Epermester Pincészet (Kallós Gábor)
– Simitex (Szedlacsek Imre)
– Herr Cukrászda (Herr András)

– Italdiszkont (Ferenczi Attila)
– Százforintos Bolt (Évi)
– Balta Kft. (Baltringer János)
– Rosco Sport (Rozgonyi György)
– Kék Duna Borozó (Koreny András)
– Zöldséges (Márti)
– Húsbolt (Szabolcs)
– Niesz Ferenc 
– Ágoston György
– Fábián Tibor
– Fodor Sándor
– Bolla Ferenc És Kati 
 

Szervezô: Plascsevics János 

Iskolai sporthírek

Niesz Gábor nyerte a kettesfogatok 
szimultán versenyét

20. Dagober kupa



9

2 0 1 4 .  J A N U Á R

TahiTóTfalu 
Szabadság u. 15. (a benzinkútnál))

BejelenTkezés:
Telefon: 06 26 383 383
Mobil:  06 20 454 1275

e-mail: autotuvinckft@freemail.hu

nyiTva TarTás:
7:15 - 15:45

személyautó, teherautó (3,5 t-ig),
utánfutó, motorkerékpár.

eredetiségvizsgálat 
akár azonnal is!

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

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

Diszlexia, 
diszgráfia és egyéb 

részképesség 
zavarok 

felmérése-korrekciója 
Meixner, Sindelar és 

GMP módszerrel

dr. Kerekesné Agárdi 
Noémi  06/30/708-2332

Hirdetés
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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

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

Káposztás pogácsa
Hozzávalók: 1 kg káposzta, 50 dkg liszt, 

20 dkg vaj, 4 tojássárgája, 2,5 dkg élesztô, 
kb. 2 dl tej, 1 késhegynyi ôrölt bors, só. A 
káposztához: 12 dkg sertészsír, só, 1 mok-
káskanálnyi ôrölt fehér bors. A kenéshez: 
1 tojás, kb. 25 dkg reszelt füstölt sajt

A megtisztított káposztát lereszelem, 
besózom, állni hagyom. Kevés langyos 
tejben felfuttatom az élesztôt. Ezalatt a 
levétôl kinyomkodott káposztát felhevített 
zsíron megpirítom, (piríthatunk alá kevés 
cukrot is, lehet alátenni 1 – 1,5 dl száraz 
fehérbort is), sóval, ôrölt borssal ízesítem, 
majd kihûtöm. A liszthez hozzáadom a fel-
futtatott élesztôt, sóval, ôrölt borssal, a 
maradék tejjel összedolgozom és hozzákev-
erem a kihûlt káposztát. Az egészet jól bed-
agasztom a tojás-sárgákkal elkevert olvasz-
tott vajjal. A tésztát liszttel behintve kb. 
2 óra alatt megkelesztem, majd lisztezett 
deszkán kinyújtom, 4– 4,5 cm-es pogácsa-
szaggatóval kiszaggatom és zsírozott tepsi-
be teszem. A tetejét a felvert tojással meg-
kenem, a reszelt sajttal megszórom, majd 
180 fokos sütôben megsütöm. Igazi vendé-
gváró falatkák lehetnek belôle, ha feleak-
korára szaggatjuk ki. 

Több rendezvényen ahol vendéglátók 

voltunk, ezzel készültünk. Reméljük, 
bele kerül „nagymama kockás füzetébe”. 
Variáció erre a témára: egyik régi barátunk-
hoz voltunk hivatalosak, és hogy ne men-
jünk üres kézzel, a fenti káposztáspogác-
sával, meg egy üveg jófajta fehérborral állí-
tottunk be. Barátunk, aki szintén szeret és 
tud is fôzni, eléggé el nem ítélhetô módon 
szendvics alapnak használta a pogácsákat. 
Megdöbbenésünk akkor oldódott, mikor 
megkóstoltuk. Került bele paprikás vast-
agkolbász, sajt, kevéske majonéz és min-
den, ami egy hûtôszekrényben fellelhetô. 
Elsô hallásra szentségtörô dolog. Viszont 

érdemes elkészíteni, tényleg finom.
Farsang lévén egy gyors finomság:

Boros fánk
Hozzávalók: 5 dl félédes fehérbor, 

12 dkg vaj, 25 - 30 dkg liszt, 10 tojás, 4 
evôkanál cukor, vaníliás porcukor

A bort a vajjal felfôzöm. A tûzrôl levéve 
hozzáadom folytonos keverés mellett a lisz-
tet. Mikor elválik az edény falától és kihûlt, 
belekeverem a tojások sárgáját, a cukrot és 
a tojás keményre felvert habját. 1 órányi 
pihentetés után forró olajba szaggatom, 
pirosra sütöm, tálalás elôtt vaníliás cukor-
ral meghintem. Jó étvágyat!

Alberti Enikô és Gergely

Mindennapi ajándék a család asztalán

Kezdô karate oktatás indul 2014 január 
7-tôl Tahitótfalun a Sportszár aerobic ter-
mében.

Wado-Ryu Karate oktatás 7-100 éves 
korig. Az edzések idôpontja: kedd, csütör-
tök 17:00-18:00. Az elsô edzés ingyenes! Az 
edzéseket Sipos István 3 danos mester tart-
ja. Érdeklôdni a 0630/2742880-es számon,  
tamahagane.dojo@gmail.com e-mail címen 
vagy a helyszínen lehet.

Karate - a harmónia útja
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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

Számítógép-
szerviz

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

„FÉ” KÖNYVELÔ-
IRODA

Regisztrált könyvelô cég, 
az Adókamara tagja, egyéni 
vállalkozók, alapítványok és 
társas vállalkozások teljes 
körû könyvelését vállalja 

garanciával, visszamenôleg 
is, könyvvizsgálói háttérrel. 
2022 Tahitótfalu, Visegrádi 
út 68. Tel/fax: 26/387-079, 

06-20-547-1362, 
febt@t-online.hu

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.

 5 hónapos német 
nyelvtanfolyam 
kezdô és közép-
haladó szinten 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, 2014. január 24-én 

14-17 óráig.
Elôzetes jelentkezés és információkérés 

közvetlen a tanártól:
mariann.edelenyi@gmail.com címen
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Egy lakóépület energetikai hatékonyságát egyrészt az épületszer-
kezetek jellemzôi, másrészt a fûtési rendszer minôsége és kialakítá-
sának módja határozza meg. Az épület hôszükséglete annál kisebb, 
minél jobb a határoló szerkezetek hôtechnikai minôsége, de költ-
ségeinket lényegesen befolyásolja a beépített kazán hatásfoka és a 
fûtési rendszer szabályozottsága is. Miután jelenleg hazánkban a 
földgáz üzemû kazánok a legelterjedtebbek, most csupán a gázkazá-
nok jellemzôivel és azok összehasonlításával foglalkozom.

Gázkazánokban a földgáz elégetésébôl származik a hôenergia, 
melyet fûtésre és használati melegvíz elôállítására fordítunk. A 
kazánban a földgáz elégetéséhez szükséges oxigénellátás módja 
befolyásolja az égés minôségét, egyben a hatékonyságot is. Cél a 
minél tökéletesebb égés elérése.

Gázkazánok fajtái és azok hatásfoka:
A földgáz elégetésébôl származó energia nem hasznosul 100%-

ban, tehát mindig nagyobb energiabevitel szükséges, mint amennyit 
az épület hôvesztesége meghatároz. A kazánok hatásfoka a haszno-
sult és a bevitt energiamennyiség arányát mutatja, mely nemcsak 
a kazán minôségétôl, hanem a külsô hômérséklet meghatározta  
terhelésétôl, kihasználtságtól is függ. 
•	 A	régi	hagyományos	nyílt	égésterû	gázkazánoknál	a	kazán	elhelye-

zésére szolgáló helyiségben biztosítani kell az égéshez szükséges 
levegô mennyiségét. Fûtéstechnikai okok miatt csak viszonylag 
magas hômérsékletû 90-70 C°-os fûtôvíz hômérséklettel üze-
melhetnek, s a maximális kihasználtságnál (tehát a leghidegebb 
napokban) a legjobb a hatásfokuk. A jellemzô túlméretezés követ-
keztében a hatásfok romlása miatt gazdaságtalanabbak, mint 
korszerûbb társaik, ahol a fûtôvíz hômérsékletet már csökkenteni 
lehet a külsô hômérsékletnek megfelelôen.

•	 A	zárt	égésterû	(ma	már	csak	ilyen	kazánok	építhetôk	be)	úgyne-
vezett „turbós” gázkazánok biztonságosabbak és hatékonyabbak, 
mert a zárt rendszerben vezetett oxigénellátás tökéletesebb égést 
biztosít, ezáltal nô a rendszer hatékonysága, valamint nagyobb a 
biztonság, mert ez a kazán nem a helyiség levegôjét használja fel 
az égéshez.

•	 A	korszerû	úgynevezett	kondenzációs	kazánok	hatásfoka	a	leg-
jobb, mert ezek a kazánok a távozó meleg füstgáz energiáját is 
felhasználják. Így nagyobb mennyiségû kondenzvíz keletkezik, 
amit el kell vezetni. A rendszer jellemzôje, hogy alacsonyabb (kb. 
50 C°) a fûtôvíz hômérséklete, ezért általában padló-, fal- vagy 
mennyezetfûtésre alkalmasabbak.
Energiát takaríthatunk meg, ha a korsze rût  len régi kazánun-

kat jobb hatásfokú kondenzációs kazánra cseréljük, de tisztában 
kell lennünk a következôvel: radiátoros fûtésnél a radiátorok 
méretét a fûtôvíz hômérséklete határozza meg. Miután a kisebb 
fûtôvíz hômérséklethez nagyobb radiátor méret tartozik, az ala-

csonyabb fûtôvíz hômérsékletû kondenzációs kazán beépítésekor 
ellenôriztetni kell a radiátorok méretét, s ha szükséges, meg kell 
növelni a fûtôtestek hôleadó felületét! Ha ezt nem tesszük meg, a 
kazán mûködik ugyan, de nem kondenzációsként, tehát a hatásfoka 
csökken.

A rendszer szabályozottsága is nagyon fontos!
A fûtés gazdaságossága nemcsak a kazán korszerûségén, hanem a 

fogyasztói magatartást követni képes rendszer kiépítésen is múlik. 
Alapvetô fontosságú, hogy a külsô hômérséklettel összefüggô 
fûtôvíz hômérsékletet állítani tudjuk, hogy egy központi szabályo-
zóval (esetleg programozóval) igazítsuk a belsô hômérsékletet a napi 
használati ritmushoz, tehát ha nem vagyunk otthon, csökkentsük le 
a kívánt hômérsékletet. Ha otthon tartózkodunk, akkor sem biztos, 
hogy mindig minden helyiséget használunk, tehát célszerû a helyisé-
genkénti szabályozást is beépíttetni, mégpedig a radiátorokra szerelt 
termosztatikus szelepekkel.

Tartson velem a következô lapszámban is. Téma: Mi az a megújuló 
energia?

Téglássy Györgyi okleveles építészmérnök, 
energetikai szakértô

Takarékoskodjunk az energiával! Kazánt kellene cserélnünk!

Tahitótfalu januári programjai
Folytatás az 1. oldalról

Népház rendszeres programjai

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja 
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel 
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni: 
Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.
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 mellett sport-
öltözô)
hétfô, szerda, péntek 8:00-9:00: alakfor-
máló torna
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate okta-
tás kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: 
Sípos István 0630/2742880

szerda 10:00-12:00: baba-mama klub
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30

Havonta egyszer önköltséges színház-
látogatást szervezünk, utazás bé relt 
bus szal történik. Az aktuális elô-
adásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
program ról érdeklôdni lehet Béres 
Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
+3630/337 5527.
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Mikulás elôtt egy nappal, december 5-én 
a község Önkormány zatától egy parlamenti 
látogatást kaptunk ajándékba. Csípôs hideg-
ben indultunk útnak Kisné Balázs Enikô 
igazgató nénivel és osztályfônökeinkkel: 
Lintner Andi nénivel és Kerekes Klári néni-
vel. A várakozás elôtt sétáltunk a Szabadság 
téren és megnéztük a Kossuth téri munká-
latokat is. Mikor beértünk, a Parlamentben 
egy biztonsági kapun mentünk át, ami 
nagyon izgalmas volt, mert minden fém tár-
gyat ki kellett venni a zsebünkbôl.  Ahogy 
átmentünk, rögtön láthattuk a Parlament 
makettjét, amirôl kísérônk, Tarnay Richárd 
kormánybiztos mondott néhány szót. Gyors 
fotózkodás a díszlépcsô tetején, majd a 

díszôrség bemutatója következett. Aztán 
átvonultunk a Vadászterembe, ahol az angol 
királynôt is fogadták valamikor. Kivittek a 
teraszra, amit eddig csak kevés látogató lát-
hatott. A kupolateremben a koronaôrök a 
Magyar Szent koronát ôrizték.  Megnéztük 
a szobrokat és a folyosót. Tetszettek a szivar-
tartók, meg az ülésterem, ami a valóságban 
sokkal kisebb, mint ahogy a Tv-ben látszik. 
Jól éreztük magunkat. 

Köszönjük ezt a csodás meglepetést! 

Büi Soma, Fábián Márk, Szabó Inez, 
Szabó Leticia, Tóth Bence 5. osztályos 

tanulók

Parlamenti látogatás

2014

Szeretettel hívjuk a testvéreket az ökumenikus imahét alkalmaira
 
Január 19. 18.00 
Helyszín: Római katolikus templom
Szolgálattevô: Árvavölgyi Béla református lelkipásztor
 
Január 20. 18.00 
Helyszín: Református gyülekezeti terem 
Szolgálattevô: dr. Szilágyi Béla baptista gyülekezetvezetô 
 
Január 21. 18.00 
Helyszín: Római katolikus templom 
Szolgálattevô: Vénusz Gellért plébános

Január 22. 18.00 
Helyszín: Baptista imaház 
Szolgálattevô: Árvavölgyiné Szatmári Ibolya református lelkipásztor

Január 23. 18.00 
Helyszín: Református gyülekezeti terem 
Szolgálattevô: dr. Szilágyi Béla baptista gyülekezetvezetô
 
Január 24. 18.00 
Helyszín: Baptista imaház 
Szolgálattevô: Árvavölgyi Béla református lelkipásztor 
 
Január 25. 18.00 
Helyszín: Református gyülekezeti terem 
Szolgálattevô: Árvavölgyiné Szatmári Ibolya református lelkipásztor

Január 26. 17.00 
Helyszín: Református templom 
Szolgálattevô: Varga György baptista lelkipásztor 

A hét szeretetvendégséggel zárul, melyre a tornacsarnokba, az 
istentisztelet után várunk mindenkit szeretettel!
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2013. 11. 30-án Tokodaltárón került 
megrendezésre a XVIII. Mikulás Kupa 
Nemzetközi cselgáncsverseny.  A rangos 
megmérettetésre 286 ifjú tehetség nevezett.

A KISOROSZI YUDO ÉS KUNG-FU KLUB 
9 fôvel indult a versenyen. A küzdelmek 
késô délutánig tartottak, próbára téve a 
résztvevôk fizikai és szellemi állapotát.

Versenyzôink a kép alatti felsorolás 
alapján ismét dicséretesen szerepeltek.
Az elért eredmények nem elhanyagolha-

tóak, hiszen a klub évek óta az élvonalban 
szerepel, köszönhetôen Rácz Gábor (Gabi 
bácsi) vezetôedzô áldozatos munkájának. 
Megragadva az alkalmat, szeretnénk köszö-
netet mondani az önzetlen segítségért, 
amit állandó jelleggel nyújt  a Tahitótfalui 
Önkormányzat, Kisoroszi Önkormányzat, 
Bencsik Gábor, valamint ifj. Ferenczi Attila. 
Legyünk büszkék fiataljainkra, hiszen sike-
rük a mi munkánkat is igazolja.
Sütô Béla, Kisoroszi Yudo és Kung-Fu Klub

Legyünk büszkék rájuk!

Hátsó sor balról: Mile Károly IV. hely, Apáti Oguz V. hely, Szabó Ádám ezüstérem, Szarka Máté 
bronzérem, Cserkúti István bronzérem, Szabó Tamás bronzérem, 

Elsô sor balról: Sütô Attila bronzérem, Csizmadia Petra ezüstérem, Kulcsár Evelin aranyérem.

Kovács Judit a Sakk világbajnokságon

Idei eredményei alapján a Magyar Sakkszövetség 
Juditot nevezte a korosztályos világbajnokságra. A 
versenyt december végén szervezték Al Ain város-
ában, az Egyesült Arab Emirátusokban. A vb-re 121 

ország nevezett, Judit korcsoportjában a 12 éves 
lányoknál 144 induló volt. Annak ellenére, hogy 
korcsoportjában a fiatalabbak közé tartozott (11 
éves), 52. kiemeltként a 35. helyen végzett. A 14 
fôs magyar küldöttségbôl, ô volt az egyetlen, aki a 
kiemelési helyénél jobb eredményt tudott elérni.

Ezúton szeretnénk megköszönni a Tahitótfalui 
Önkormányzat, a Polgármester Úr és a Dunaka-
nyar Takarékszövetkezet támogatását, mely nélkül 
nagyon nehezen tudtuk volna megoldani a verse-
nyen való részvételt.

Köszönjük a sok biztatást, amit a verseny ideje 
alatt a tahitótfalui lakosoktól kaptunk. Kovács László Zoltán

OTP Bank Lovas Világkupa 2013.
2013. november végén alkalmunk nyílt ellá-

togatni a Lovas Világkupa gyermek elôadására. 
Itt betekinthettünk a lovak varázslatos biro-
dalmába. Amint megérkeztünk és elfoglaltuk 
helyünket, már el is kezdôdtek az izgalmak. 
A program elsô felében láthattunk egy igazán 
izgalmas kettes szimultán fogathajtó versenyt, 
melyet nagy dicsôségünkre Niesz Gábor nyert 
meg Tahitótfalu színeiben. Segítôje a bátyja, 
Niesz Ferenc volt. A késôbbiekben megnéztük 
az Equissimo – Magyar Lovas Csillagok Gáláját, 
melyben hat lovas produkciót láthattunk. Ezek 
után következtek a világszámok! Elsôként a 

még korábban soha nem látott három pusz-
ta ötös közös produkcióját. Ezt követte a 
Nemzeti Lovas Díszegység  bemutatója 33 
lovassal. Majd megtekinthettük még a 4X4-
es fogat caruselt, vagyis 4 lipicai négyesfogat 
közös bemutatóját. Lehetôségünk volt 
meggyôzôdni Kassai Lajos világhírû lovas íjá-
szainak kiemelkedô képességérôl  és  a buga-
ci csikósok  tehetségérôl. Ha ez a sok remek 
szám nem lett volna elég, utána  következtek 
a száguldás bajnokai. A huszárok ülnek, a csi-
kósok fekszenek és állnak a lovukon, mindezt 
megtetézik még azzal, hogy a ló hátán állva 

vágtáznak, vagy éppenséggel fejjel lefelé, a ló 
hasa alatt fekve száguldoznak. A mûsor másik 
felében megérkezett a Mikulás és hozott még 
sok-sok lovas számot. Például az OTP Bank Ló- 
Erôpróba  versenyét, a pónigaloppversenyt és 
a Szentkirályi Kupa minôsítô díjugrató verse-
nyét.

Élményekkel telve érkeztünk haza.
Nagyon köszönjük Tahitótfalu Önkor mány-

zatának ezt a felejthetetlen napot, amelyet az 
október 23-i mûsorban szereplô tanulók kap-
tak jutalomként. 

Májer Hanna  6. b osztály

Sport ,  iskola
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Az idei évben is megrendezésre került a fotópályázat az 
iskola diákjai számára. Sok pályamû érkezett, nehéz dolga 
volt a zsûrinek. A fotókból készült kiállítást nagy számú 

közönség tekintette meg.

A következô eredmény született:

I. Vaczó Luca 4.b
II. Szabó Letícia 5.b
III. Bagi Nimród 4.b

Természetfotó pályázat

A gyôztes kép: Édenkert

 

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával a 

 

bemutatja a 
Holle anyó 

című mesét. 
 

 
 

2014. január 25-én, szombaton 10 órakor 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Támogatói jegy ára 500 Ft 
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2. 

Szervező: 
 Tahitótfalui Baptista Gyülekezet

Info:  Marosi Ágnes 20/775-9405 

 biztossziklatahi@gmail.com 

vicces játékok

különleges történetek

enni- innivaló

Mi lesz a Biztos Szikla Klubokon?

érdekes beszélgetések

és még sok meglepetés

KLUB

HELYSZÍN: POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖZPONTI ÉPÜLETE

CÍM: 2021 TAHITÓTFALU, KOSSUTH L. U. 26.

IDŐPONT: MINDEN PÉNTEK 16.00-18.00

ELSŐ ALKALOM: 2014. JANUÁR 10. PÉNTEK 16.00

KOROSZTÁLY: 5-8. OSZTÁLY

A BELÉPÉS DÍJTALAN. VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

B
IZ

T
O

S
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A
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Január – Boldogasszony/Fergeteg hava
1. Újév kezdete
2. Turán
3. Nimród, Enet férje, Hunor és 

Magor atyja
4. Hunor, Tana és Enet fia, mások 

szerint: Ménrót egyik fia, Magor test-
vére, ismét mások szerint a bibliai 
Nimród egyik fia, s Magor testvére. 
Mint a Hunok igazi nevét, már Kr.e. 
a III. században kínai források jegyez-
ték.

5. Enikô, Vörösmarty alkotta név
6. Magyar, Árpád korban személy-

névként használt népnevünk.
7. Attila, Etele eredetileg Aty-le-

Atyuska.  Ôsidôk óta megvolt e név 
Ázsiában.

8. Szörény, hun-bolgár eredetû sze-
mélynevünk, jelentése: kis mormota.

9 Csöpi
10. Szörényke
11. Alpár, Tonuzoba besenyô vezér 

fia, törökül hôs férfi
12. Mizse
13. Vidor, Atilla egyik követe 

Krimhildáért
14. Bódog, Árpád kori személynév
15. Ugrin, a honfoglaló Csák nemzetség 

több tagjának neve
16. Bendegúz, a Mundzuk, Mundesuk - 

jelentése: rege királya.  Atilla atyja.
17. Edömér, Aba királyunk ôse kun fôúr 

Anonymusnál
18. Piroska, László király leánya
19. Dsingiz
20. Balambér
21. Regehû, Árpád fejedelem felesége
22. Hunorka

23. Alirán, Irnek neje
24. Magyarka
25. Úrkund, Tonuzoba egyik fia a ma is 

élô Tomaj nemzetségbôl
26. Aba
27. Ur-Engur
28. Zalán (Salán), bolgár fejedelem, kit 

honfoglaló ôseink legyôztek
29. Irnek, férfiacska, Etele fia, azonos a 

monda Csabájával, a Gyula-ház, azaz Árpád-
ház ôse

30. Jászó
31. Anikó

Régi magyar névnapok

Hirdetési árak 2014.

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.

Tisztelt Partnerünk!

2014-ben hirdetési díjaink a Községi 
Tájékoztatóban változatlanok:

20 szóig apróhirdetés  
2 600 Ft

1/16 oldal 3 300 Ft
1/8 oldal 4 800 Ft
1/4 oldal 9 400 Ft
1/2 oldal 19 000 Ft
egész oldal A/4-es           37 700 Ft

Az árak 27%-os Áfa-t tartalmaznak.


