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A tartalomból:

Ha már az Isten kertet 

adott 5.

Ami a „Hôseink”-bôl 

kimaradt 6.

20 éve történt 7.

Elek apó mesehôsei... 8.

2009. június 29-tôl július 3-ig

Baptista Gyülekezet Gyermekhete
minden nap 14 h-tól 18:30 h-ig
helyszín: Tahitótfalu, Népház
A rendezvény ingyenes

2009. június 29-tôl július 31-ig

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-
vány ingyenes nyári gyermekprogramja,
részletek a plakáton. Hétfôtôl péntekig
9:30 h-tól 12:30 h-ig, helyszín: 1. hét:
Tahitótfalu, Népház, 2., 3., 4. hét:
Tahitótfalu, Sport- és Pihenôpark.

Faluház nyári nyitvatartása

Hétfô-péntek: 8-12 h-ig

Tahitótfalu júliusi

programjai

Most ide egy értékelést kellene írni az
Eperfesztiválról, amely a kezdeti hûvös
hangulat után forrósodott és a végén elfo-
gyott a közönség, mivel hétfôn mégiscsak
munkanap volt.

A rendezvény programjait kulturált körül-
mények között sikerült lebonyolítani. Az
utak járhatók voltak, az autók és az emberek
nem törték egymást (erre a rendôrség és az
ôrzô-védô, TARGET Security vigyázott), a
felvonulás méltó volt az elôzô hónapban
elhunyt Szabari Zoltán, Lovas Egylet-i titkár
emlékéhez. A tûzzománc kiállítás túlnôtte
az eddig kereteket (mind mennyiségi, mind

minôségi szempontból), az Eperart magas
színvonalú mûsorai az értô közönséget
szórakoztatták, a strandos sportesemények
sok erôt kivettek fiataljainkból, az óriás torta
mind egy morzsáig elfogyott szombat
este…

Mi is tudjuk, hogy voltak apróbb problé-
mák, amelyeket gyorsan megoldottunk, de
talán legközelebb ennyi sem lesz.

Köszönjük mindazoknak, akik segítettek
az elôkészítésben, lebonyolításban!

Önkormányzat

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Polgár-
mesteri Hivatalban a nyári szabadságolások
és a Községháza felújítása, bôvítése miatt
2009. július 13-31-ig csak ügyeletet tartunk,

az ügyfélfogadás szünetel! Köszönjük meg-
értésüket!

Önkormányzat

Eperfesztivál

(avagy sátor alatt biztos a buli)

Április 30-án a képviselôtestület ülé-
sezett, ahonnan Gaál Sándorné, Jüsztl
Zsófia, Magyar Gábor, Schottner János-
né és Wágner Péter képviselôk marad-
tak távol. Elsô napirendként az óvo-
davezetôi pályázattal foglalkozott a
testület. Az óvodavezetôi pályázatra
két személy jelentkezett: Csörginé
Kemény Ildikó és Nyírô K. Judit.
Miután mindkét tagóvoda dolgozói
elolvasták a jelentkezôk pályázatait,
személyes meghallgatáson ismerked-
tek a jelöltekkel. Az intézményi válasz-
táson a korábban már megbízott óvo-
davezetôként dolgozó Csörginé Ke-
mény Ildikót támogatta a nevelôtestü-
let. Nyírô K. Judit pályázó a személyes
meghallgatáson visszalépett a pályázat-
tól. Az Oktatási, Informatikai és Tájé-
koztatási Bizottság, valamint az óvodai
nevelôtestület javaslatára a képviselô-
testület Csörginé Kemény Ildikót vá-
lasztotta meg öt évre óvodavezetônek.
Munkájához sok erôt kívánunk! 

Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzati

hírek

Közlemény 

a nyári zárvatartásról
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Folytatás az 1. oldalról
Második napirend a közmûvelôdés-

szervezôi pályázat értékelése volt. A meg-
hirdetett állásra 29 pályázat érkezett. Kö-
zülük a pályázati feltételeknek leginkább
megfelelô hét személyt hívta be meghall-
gatásra a Kulturális, Sport és Idegenfor-
galmi Bizottság. A megjelent öt pályázó
közül Béres Gabriella pályázatát tartotta a
legmegfelelôbbnek a bizottság. A képvi-
selôtestület elfogadta a bizottság javas-
latát és hat hónap próbaidôvel határozat-
lan idôre Béres Gabriellát választotta meg
közmûvelôdés szervezônek. Harmadik
napirendként a két ülés közti fontosabb
eseményekrôl tájékoztatták a testületet.
Tahitótfalu Község tiltakozását fejezi ki a
Fôvárosi Vízmûvek azon akciója ellen,
hogy kerítést épít a vízbázisok körül,
lezárva ezzel a Dunát, a partot. Kérjük a
kerítésépítés leállítását, mely megakadá-
lyozza mind az emberek, mind a vadálla-
tok vízhez való lejutását ill. a vízrôl a szi-
get belsejébe jutást. A Mahart menetrend-
szerinti szárnyashajó járat beindítását ter-
vezi Budapestre a nagy Dunán, Tahitót-
falui kikötéssel. 

A képviselôtestület elfogadta Tahitót-
falu község 2008. évi zárszámadását.

A Környezetvédelmi, Mezôgazdasági és
Katasztrófa-elhárítási Bizottság által szer-
vezett szemétszüreten a civil részvétel
igen csekély volt. Az általános iskola tanu-
lói vették ki a részüket kb. 50 fôvel.
Köszönjük. A bizottság kezdeményezésé-
re ismét meghirdetjük a „Tiszta udvar,
rendes ház” programot. 

A Kulturális, Sport és Idegenforgalmi
Bizottság javaslatát elfogadva, a testület
egyen vászoningek vásárlásáról határozott
a szentendrei Aranyesô Fesztiválon részt-
vevô csapat tagjainak. A Schell üzletház
(volt Vöröskô étterem helyén) tervezett
építése kapcsán a környezô üzlettulaj-
donosok aggályukat fejezték ki a testület
felé. Sajtos Sándor polgármester egyez-
tetô tárgyalást kezdeményezett az érintet-
tek bevonásával. A Tormaréten lévô fa ját-
szótér karbantartására nettó 199 ezer
forintot szavazott meg a testület.

A focipályánál lévô Sportszár épület
tetôfelújítására a Papp Károly által adott
bruttó 2 883 940 Ft-os legkedvezôbb aján-
latot fogadta el a testület. A mûszaki elle-
nôri munkára a PDK Kft.-t bízta meg
98 400 Ft erejéig.

A Hôsök terei volt videotéka helyiség
bérbeadásának meghirdetése felôl dön-
tött a testület.

A DMRV Zrt. állami üzletrészét az állam
az Észak-magyarországi regionális Vízmû-
vek Zrt. vagyonkezelésébe adta, mely
ellen tiltakozik a DMRV Zrt. és az érintett

települések is. Tahitótfalu is csatlakozott
a kezdeményezéshez.

Szabados-Molnár Ágnes vállalkozó fûka-
szálásra vonatkozó árajánlatát a testület
elfogadta azzal a kitétellel, hogy az útpad-
ka tisztítását nem rendeljük meg tôlük,
azt közmunkásokkal végeztetjük el.

A civil szervezetek támogatására kiírt
pályázatról is ezen az ülésen döntött a
testület: Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Közhasznú Alapítvány 450 ezer, Tahitót-
falui Lovas Sport Egylet 180 ezer, Vox
Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egye-
sület 180 ezer, Tahitótfalu Aranyszarvas
Közhasznú Íjász Sportegyesület 170 ezer,
Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô
Egyesület 110 ezer, Ôszirózsa nyugdíjas-
klub 110 ezer, Tiszta Forrás Tahiért Szo-
ciális és Kulturális Egyesület 0 forint.

Új Közbeszerzési Bontó Bizottságot
választott a testület: Szabó Judit elnök,
tagok: Törökné Kelemen Ildikó, Kará-
csony Ádám és Nagyházú Miklós.

Új hulladékgazdálkodási tervet kell
készíttetnünk, melyre 250 ezer Ft-ot biz-
tosít a képviselôtestület.

Lakóövezetek csatornahálózatának bô-
vítésére az agglomerációval közös pályá-
zatot nyújtunk be.

A május 7-i rendkívüli testületi ülésen
az önkormányzati intézmény beruházá-
sok közbeszerzése és az SZMSZ szerepelt
a napirendi pontok között. Az ülésrôl Ma-
gyar Gábor, Schottner Jánosné és Wágner
Péter képviselôk hiányoztak. A polgár-
mesteri hivatal bôvítésére, a sportcsarnok
tetôfelújítására, az iskola központi épü-
letének felújítására és a tótfalui óvodatetô
cseréjére összevontan kiírt közbeszerzési
eljárás bontására május 4-én került sor. A
pályázati kiírásra két ajánlat érkezett. A
tapolcai SZ-L Bau Kft. és a budapesti
Kôfenyô Kft. ajánlata közül az SZ-L Bau
Kft. kedvezôbb, 128 millió forintos aján-
latát fogadta el a testület. A beruházás fi-
nanszírozását a Sikeres Magyarországért
program kedvezményes hitelkeret ter-
hére kívánja megvalósítani a képviselô-
testület. A maximum 220 millió forintra
tervezett hitelt ez év szeptemberéig lehet
elkölteni, és csak kizárólag befejezett pro-
jektre, vagyis a fent nevezett négy kivi-
telezést e határidôig be kell fejezni.
Ugyanezen hitelkeretbôl tervezzük meg-
valósítani a Tahiban a Nefelejcs utca épí-
tését és vízelvezetését. Ennek a közbe-
szerzési eljárása még nem zárult le, de a
munkák befejezési határideje július 30-ra
van prognosztizálva.

A képviselôtestület Tahitótfalu község
Önkormányzatának Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatának módosítását tárgyalta.
A módosítást többek között az indokolta,

hogy a testület munkáját segítô-elôkészítô
bizottságok átszervezésre kerültek. A ko-
rábbi hat bizottság helyett csak négy lesz,
maximum 7 taggal: Gazdasági Bizottság,
Szociális Bizottság, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság, Kulturális és
Oktatási Bizottság. Az új SZMSZ 2009.
június 01-vel lép hatályba. A bizottságok
elnökeit a polgármester jelöli, míg azok
alelnökét és tagjait maga a bizottság
elnöke. Egyebek között az önkormányzat
2009. évre szóló állandó jogi képvisele-
tére kért három ajánlat közül a legked-
vezôbbet, Baranyai Zoltán 120 ezer Ft/hó
ajánlatát fogadta el a testület. A Danubia
Televízió (Dunakanyar Televízió) adás-
szünetérôl tájékoztatta a testületet: egy, a
mûsor sugárzásához szükséges optikai
eszköz meghibásodott, a mûszer külföldi
javíttatása hat hétig is elhúzódhat.

Egy, a Csôsz utcában lévô önkormány-
zati ingatlan legelôként való bérbeadá-
sához a testület nem járult hozzá. A Kürt
u., Háncs u., Csôsz u., Dózsa Gy. u., Ódry
és Tamási Áron u. javításával, összesen
1 131 300 Ft összegben a Cserker–Top
Kft-t bízta meg a testület.

Az újonnan kinevezett óvodavezetô
vezetôi pótlékát 250%-ban határozta meg
a képviselôtestület, mely a törvény
szerint 200 és 300 % között lehetséges. A
Tamási Áron utcában engedély nélkül ül-
tetett facsemeték kiszedése felôl határo-
zott a testület. Lakossági kezdeményezés-
re a Cinke utca-Herman Ottó utcák erede-
ti forgalmi rendjének visszaállítását ren-
delte el a testület: kétirányú forgalom
kötelezô elsôbbségadási móddal. A tes-
tület engedélyezte, hogy a Hôsök tere 7.
sz. elôtti járda helyreállítását az ott folyó
kivitelezési munkák befejezése után
végezzék el a tulajdonosok. Az új községi
térkép készítése kapcsán vetôdött fel,
hogy a Mezô Imre utca nevét változtassuk
meg. Ehhez rendeletet kell alkotni, de
addig is a testület úgy határozott, hogy a
jövôbeni térképen Mezô Imre utca he-
lyett Mezô utca szerepeljen. A Figyelj rám
Közhasznú Alapítvány tájékoztatta a tes-
tületet, hogy Dunabogdányban „körzeti”
bölcsödét indít be.

Május 13-án ismét rendkívüli testületi
ülésen vettek részt a képviselôk. Az egy
nap alatt összehívott ülésen Vaczó Zoltán,
Verebes Sándor és Wágner Péter képvise-
lôk nem vettek részt. A gyors döntésho-
zatal oka az volt, hogy a gátépítés pályá-
zathoz nyilatkozni kellett az önrész vál-
lalásáról, továbbá a Helyi Építési Szabály-
zatot módosítani kell: az elkerülô út
helyett tervezett körtöltést kell szerepel-
tetni. Az Aditus Tanácsadó Zrt. gátépítési
pályázatra adott nettó 450 ezer Ft.
pályázatelkészítési-, és nettó 3,2 millió Ft.

Önkormányzati hírek
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2009. évben eddig született 14 fiú, 13
leány, összesen 27 gyermek

Megszülettem!
2009. június 02-án, nevem: Szaka Milán
2009. június 03-án, nevem: 

Galacánosz Kosztasz
2009. június 11-én, nevem: Árpás Balázs
2009. június 15-én, nevem: Novák Ádám
2009. június 18-án, nevem: 

Kanczler Boglárka

Házasságot kötött 7 pár.

Az elmúlt idôszak halottja:

Boros József, 74 éves, Zrínyi u. 37.
Baranyai József, 57 éves, Szentendrei út 105.
Szabarí Zoltán, 51 éves, Ódry Á. u. 31.

Anyakönyvi hírek

Értesítjük  Önöket, hogy a Közép-magyar-
országi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár
2009. május 21-én megnyitotta kistérségi
ügyfélszolgálatát Szentendrén, a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgáltai irodájában. (2000
Szentendre, Városház tér 3.)

Az újonnan megnyíló kistérségi ügyfélszol-
gálati irodán az arra jogosult ügyfeleink a
helyszínen azonnal átvehetik TAJ és Európai
Egészségbiztosítási kártyáikat (EU kártya),
továbbá benyújthatják igényüket az egészség-
biztosítás pénzbeli ellátásaira (táppénz, ter-
hességi-gyermekágyi segély, gyermekgondo-
zási díj) következô ügyfélfogadási idôben:

Kedd: 16-18 óráig
Csütörtök: 16-18 óráig

Közép-magyarországi Regionális

Egészségbiztosítási Pénztár

Lénárdt László mb. igazgató

Egészségbiztosítási

Pénztár tájékoztatója

megvalósíthatósági tanulmány-elkészítési
ajánlatát a testület elfogadta. A pályázat
elsô fordulójának – mely az elôkészítést
tartalmazza – maximális bekerülési költ-
ségét bruttó 30 millió forintban határozta
meg a testület, melybôl az önrész 4,5 mil-
lió forint. Baranyai Zoltán visszalépett az
állandó jogi képviselet vállalásától, így
eseti megbízást kell kötni. Az Aquavity
elnevezésû kistérségi evezôs rendezvé-
nyen idén is részt vesz településünk, mely
augusztus 29-én lesz. Az ELMÛ csoport
kedvezményes közvilágítási díjat ajánlott
községünknek (18,68 Ft helyett 16,80 Ft),
melyet elfogadott a testület. A Hôsök
terén lévô zöldségbolt elôtti területre
megállási tilalom elrendelése felôl határo-
zott a testület. Az iskola igazgatójának
vezetôi pótlékát módosította a testület:
230 %-ról 260 %-ra. A testület felkérte a
polgármestert, hogy a Posta Zrt-nek írjon
egy felkérô levelet, hogy a postahivatalok
belsô-külsô renoválásáról (festés-mázolás)
gondoskodjék.

Május 28-án testületi ülést tartott a
képviselôtestület. Ezen az ülésen Schott-
ner Jánosné és Wágner Péter képviselôk
nem voltak jelen. Elsô napirendként
Orbán Balázs ôrsparancsnok beszámolója
hangzott el a rendôrség munkájáról, ez-
után a gyámügyi feladatok ellátásáról tar-
tott beszámolót Tóth János jegyzô. A ké-
ményseprôi díjak ÁFA változás követ-
keztében történô emelését a testület elfo-
gadta. A 96 hrsz. alatti ingatlan Lke7 he-
lyett Lke4 övezetbe való átsorolását támo-
gatta a képviselôtestület. A Tahi óvoda
nyílászárócseréjére pályázaton nyertünk
8,9 millió forintot, melyet a nyári zár-
vatartás ideje alatt szeretnénk is fel-

használni. A Bodor és fiai 2003 Kft. a
folyami kompok felújítására kiírt pályáza-
ton való részvételét támogatja a testület.
A Tahi parkolóban lévô halsütô pavilon
elôvásárlási jogáról lemondott a testület.
A Tahi parkolóban lévô árusító pavilonok
területbérleti jogviszonyát egy évvel meg-
hosszabbította a képviselôtestület.

Az SZMSZ módosítás kapcsán létrejövô
új bizottsági struktúra összetételét is
megválasztotta a testület. Gazdasági Bi-
zottság: Gaál Sándorné elnök, Törökné
Kelemen Ildikó elnökhelyettes, Schottner
Jánosné, Kubanek István, Fekete Lászlóné,
Zakara Ákos. Településfejlesztési és Me-
zôgazdasági Bizottság: Nagyházú Miklós
elnök, Szabó Judit elnökhelyettes, Kará-
csony Ádám, Vaczó Zoltán, Nógrádi
Gábor, Pardi Géza, Rédai Erika. Kulturális
és Oktatási Bizottság: Magyar Gábor
elnök, Karácsony Ádám elnökhelyettes,
Gaál Sándorné, Kubanek István, Törökné
Kelemen Idikó, Almássy Csaba, Rainer
Gabriella. Szociális Bizottság: Schottner
Jánosné elnök, a tagok változatlanok.

A képviselôtestület rendeletet alkotott
a fák védelmérôl azzal a céllal, hogy meg-
akadályozza az élô növényzet rongálását,
pusztítását, valamint szabályozza a fás-
szárú növényzet védelmét, pótlásának
módját.

A Kistérségi Nyári Játékokhoz való csat-
lakozásról döntött a testület. A Hôsök te-
rei kiadó üzlethelyiség bérletére jelent-
kezôk közül az Isola Bt. ajánlatát fogadta
el a testület, amennyiben nincs rá szükség
a polgármesteri hivatal kiköltözködé-
séhez.

Szigetmonostor önkormányzatának té-
rítésmentesen kölcsönözzük a színpadot.

A képviselôtestület elfogadta az egysze-
rûsített pénzmaradvány kimutatást.

Június 9-ére rendkívüli testületi ülést
hívott össze Sajtos Sándor polgármester.
Egyetlen napirend az Eperfesztivál hely-
színének biztosítása volt. A képviselôk
közül Vaczó Zoltán és Wágner Péter
hiányzott. A testületi ülést azért kellett
összehívni, mert Magyar Zoltán, a „fesz-
tiválpark” tulajdonosa nehezményezte,
hogy a területét az önkormányzat térítés-
mentesen kívánja igénybe venni, illetve
annak használatára nincs írásbeli megál-
lapodás. A képviselôtestület megállapo-
dott Magyar Zoltánnal, hogy a területet
300 ezer forintért megkapja a 2009. évi
Eperfesztivál idejére.

Június 19-én rendkívüli testületi ülésre
került sor az Ereszvény utca felújítása tár-
gyában. Hiányzók: Jüsztl Zsófia, Kará-
csony Ádám, Kelemen Ildikó, Kubanek
István, Wágner Péter képviselôk. Elôször
az egyebek napirendek kerültek sorra.
Tóth János jegyzô tájékoztatta a képvi-
selôket a hivatal nyári munkarendjérôl:
július 2. köztisztviselôi nap alkalmából
szabadnap, július 13–tól július 31-ig igaz-
gatási szünet, csak ügyelet, augusztusban
minden pénteken a hivatal zárva lesz,
csak ügyelet lesz.

Pályázat útján állami támogatást kap-
tunk a nyárra 32 gyermek szociális meleg-
étkeztetésére. A Testület ezt az összeget
168 ezer forinttal kiegészíti, hogy 40 gyer-
mek jusson hozzá ehhez a lehetôséghez.

Ezután a testület zárt ülést rendelt el.

Szabó Judit
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A Dunakanyari és Pilisi Önkormányza-
tok Többcélú Kistérségi Társulása (a to-
vábbiakban: DPÖTKT) több éve az egyes
települések helyett összefogásban, közö-
sen irányítja és végezteti el a Dunakanyar
jobb parti területének és a Szentendrei
szigetnek körültekintôen kiválasztott,
nagy gyakorlattal rendelkezô társaság köz-
remûködésével történô szúnyoggyéríté-
sét. Ezen kívül a gyérítések lebonyolításá-
hoz szakmai segítséget vesz igénybe a té-
mában jártas szakértô társaságtól, akik a
szúnyogpopulációt folyamatosan figye-
lemmel kísérik és jelzik, amennyiben gyé-
rítés elrendelésére van szükség és hogy
hol, milyen módon javasolt a beavatkozás
elvégzése.

A DPÖTKT Társulási Tanácsa és mun-
kaszervezete a sajtóhírekbôl értesült a
Levegô Munkacsoport kifogásairól, me-
lyek a szúnyoggyérítésnél alkalmazott bi-
zonyos szernek az emberi egészségre
gyakorolt negatív hatását érintették. Szem
elôtt tartva a Dunakanyar és az ott élôk
legfontosabb tulajdonát, az egészséges és
természetes környezetet, ezen hírt köve-
tôen tájékozódni kezdtünk mind a gyé-
rítést kivitelezô társaságnál a használt
szerekrôl, mind az ÁNTSZ-nél és a Levegô
Munkacsoportnál a hírek pontos valóság-
tartalma felôl, melynek során a következô
információk birtokába jutottunk:

Az önkormányzati társulás által felkért
vállalkozó a légi kémiai szúnyoggyérítés-
hez ún. K-Othrin ULV szintetikus piretroid
szert alkalmaz, melyet tudomásunk szerint
eddig nem ért kritika. Ebben a technoló-
giában ugyanakkor 0,6 liter hatóanyagot
szór ki a repülôgép 10 000 négyzetméte-
ren, mely rendkívül csekély dózisnak
minôsül – összevetve akár a házi rovarirtó
sprayekkel –, valamint 20-30 perccel a
kiszórást követôen a szabadban el is bom-
lik. A földi (gépkocsiból történô) kémiai
szúnyoggyérítéshez fehér olajat alkalmaz-
nak, melynek hatóanyagában megtalálha-
tó a hírbe hozott Reslin Prémium nevû
szer csekély dózisban. Korábban Európa
szerte egy veszélyes kémiai anyagot alkal-
maztak ezen célra, viszont azt már évekkel
ezelôtt cserélték le ezen nagyságrendileg
ártalmatlanabb kémiai anyagokra, melyek-
kel ugyanakkor egyéb mezôgazdasági fel-
használásnál is lehet találkozni.

Tudomásunk szerint mindkét használt
hatóanyag rendelkezik valamennyi szük-
séges engedéllyel belföldön (többek kö-
zött ÁNTSZ engedéllyel is), azaz használat-

ba vételükkor megkaptak minden szüksé-
ges hatósági hozzájárulást. Ezen túlmenô-
en a gyérítést végzô vállalkozók és szakér-
tô is rendelkezik a munkájuk végzéséhez
szükséges valamennyi hatósági hozzájáru-
lással, engedéllyel.

Tudomásunk szerint a Reslin Prémium
nevû szert nem tiltotta be az Európai Unió
egyik szakintézete sem, hanem a gyártó
számára nem volt már pénzügyileg gaz-
daságos a szer elôállítása, különös tekintet-
tel arra, hogy bár a korábbi években ren-
delkezett a szer vele, ezen gazdasági meg-
fontolás nyomán nem kérte a gyártó újra a
kb. fél milliárd forintnak megfelelô eljárási
díjjal bíró bejegyzését. Így az ezt megelô-
zôen legyártott készletek rendelkeznek a
szükséges engedélyekkel, annak felhasz-
nálását egy hivatal sem korlátozta.

Tudomásunk szerint az Egészségügyi Vi-
lágszervezet, a WHO szakhonalpján téma-
körönként felsorolt rákkeltônek minô-
sített szerek listáján egyik, a vállalkozónk
által használt irtószer sem található meg, a
WHO nem minôsítette rákkeltônek ezen
anyagokat.

Megkértük az ÁNTSZ-t, hogy az üggyel
kapcsolatban adjon tájékoztatást, vajon
tényleg aggodalomra okot adó eljárást al-
kalmazunk-e magunk is a Dunakanyarban,

ahogy azt a civil szervezet állítja. Meg-
köszönjük a Levegô Munkacsoportnak a
kérdés felvetését és kérjük, hogy szakmai
javaslataikkal segítsék a munkánkat. Felkér-
tük a civil szervezetet, hogy legyen szíves ô
is részletesen tájékoztatni az álláspontjuk-
ról és meglátásaikról, valamint, hogy a bir-
tokában lévô, a nevezett aggodalmakra
okot adó vizsgálatok igazolásainak, a
betiltást kimondó határozatnak és egyéb
vonatkozó dokumentumainak másolatait
legyen szíves velünk is megismertetni,
hogy felelôs döntést tudjunk hozni.

Térségünk, a Dunakanyar települései-
nek vezetôi elkötelezettek a legnagyobb
kincsünk, az egyedülálló természeti kör-
nyezet megóvása és az itt lakók egészsé-
ges életmódjának kiteljesítése iránt, ezért
ilyen fontos kérdésben is teljes körûen
igyekeznek tájékozódni és felelôs döntést
hozni. Ennek jegyében már 2008-ban
elôkészítettük a biológiai szúnyoggyérítés
(a tenyészôhelyeknek kizárólag a csípô-
szúnyogok lárváit gyérítô baktérium-
törzzsel történô beoltása) feltételeit, mely
nem jár semmilyen egészségkárosító ha-
tással. Idén már készen állunk ezen egés-
zségkímélô eljárás alkalmazására, amint a
szakértô jelzi, hogy alkalmasak a körül-
mények hozzá.

DUNAKANYARI ÉS PILISI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ

KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA

Sajtóközlemény

INGYENES NYÁRI GYERMEKPROGRAMJAI
A sport és pihenôparkban 2009. július

Hétfôtôl péntekig 9.30-12.30 óráig

2009. július 6-tól 10-ig
Lovaglás, íjászat oktatás, gyöngyfûzés, szabás-varrás, bôrözés

2009. július 8.
Játékok Napja Családoknak, a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében

2009. július 9–10-én
Lovaglás oktatás Magyar Gábor lovaival

2009. július 13–17-ig
Agyagozás, gipszkép készítés, mézeskalács sütés, batikolás, pizzasütés. Vezeti: Bérczi Krisztina

2009. július 20–24-ig
Kosárfonás, nemezelés, népi hangszer és népi étel készítés. Népi játékok, tánc a Tönköly

zenekarral. Vezeti: Sirkó Németh Mariann, Béres Gabriella, Szabó Adrienn

2009. július 27–31-ig
Gyertyamártás, gyertyafigurák, ytong szobrászat, fafaragás. Vezeti: Horváth Tünde, György Károly   

Mindenkit szeretettel várunk!
Szervezô: Rainer Gabriella 06/30/9211-013, Béres Gabriella: 06/30/3375-527

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

Értesítjük Önöket, hogy az új térkép Ta-
hitótfaluról elkészült, mely megvásárol-
ható 200 Ft-os áron  a Polgármesteri Hi-

vatalban. A térkép, valamint Tahitótfaluról
szóló könyvek megvásárolhatók a Faluház-
ban is Béres Gabriella mûvelôdésszerve-
zônél. (Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.)

Önkormányzat

Új Tahitótfalu térkép
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Egy-két pillantás, és máris a nyár köze-
pén tartunk. Elégedetten szemléli a hûvös-
ben kapájára támaszkodó gazda  kertjének
sokszínûségét, ízlelgeti virágai illatát.
Bizony, a növények csodálatos teremtmé-
nyek. Ingerei szemnek, szájnak, ellátnak
élelemmel. Illatukkal, formájukkal kisimít-
ják a ráncokat, a fák pedig bölcsôtôl a ko-
porsóig szolgálnak. 

A madarak egymást túllicitálva, hangos-
kodva adják hírül, hogy szép az élet. A me-
leg, nyári éjszakák illatfelhôje alatt a szöcs-
kék és békák zenéje szerelemmel tölti
meg a levegôt. Ha nem vigyáz az ember,
maga is romantikus hangulatba kerülhet…

A sokunk áltat kedvelt Bálint gazda írta:
„A jó kertész az év minden szakában talál
magának valami kerti tennivalót. Jutalma:
minden héten szüret!” A növények sok-
félesége, érésük különbözô idejû lefolyása
állandó örömforrás lehet az asztalnál is.

A zöldségek tápanyag utánpótlását és
kórókozóvédelmét elôsegíthetjük külön-
bözô növényi levekkel. Az erjesztett csa-
lánlé megfelelô higításban például ásványi
anyag tartalmával, nitrogéntartalmával
elôsegíti az egészséges növekedést. A mi-
rígyszôröket tartalmazó oldatot levélre per-
metezve vastagítjuk, ellenállóbbá tesszük

annak felületét. Könnyebb megelôzni,
mint gyógyítani!

Célszerû egy egész hordóval elkészíteni,
még higítva is hamar elfogy. 15-20 kg csa-
lánt kétszáz literig felöntünk, majd napos
helyen többszöri kavarás mellett 10-14
napig érleljük, majd amikor már nem
habzik, leülepszik, 5-10 szeresen higítva
felhasználhatjuk 

Bátran kísérletezhetünk egyéb növé-
nyekkel is, adalékanyagaik csak dúsítják a
levünket, makro- és mikroelemeiket a le-
velek gyökér módjára képesek felvenni.

A szárazság és a meleg igazi erôpróba a
gazdáknak és a növényeknek. Harcra kelni
tetûvel, bogárral, mindezt „szelíden”
védekezve, nem kis feladat. A levéltetvek
veszélyt jelentenek a növényre, mert fiatal
hajtásaikat szívogatják, és mert elfertôz-
hetik ôket, a beteg növényrôl „átoltott”
vírusokkal. Kártételük elleni védekezés
alapja a létszámuk gyérítése, és a növény
felületének bevonása valamilyen filmré-
teggel, megakadályozandó a vírus beju-
tását. Szívogatni még ugyanúgy tud a kár-
tevô, azonban a szívókájáról nem oldódik
le a vírus. Ajánlom a Vektafid, a  Biola,
vagy kenôszappan oldat használatát. Bár
újabban lehet elôre csomagolt termé-
szetes ellenségeket is vásárolni, azért nem
árt, ha a predátoroknak (ragadozóknak)
megfelelô életteret alakítunk ki a kertünk-
ben.

Ne felejtsük, nem kiírtani kell ôket, ha-
nem minimálisra szorítani kártételüket.
Hogy mi a különbség? A hozzáállás. Na
meg a szermaradványok.

„Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
teríts asztalt, teríts szegénynek, árvá-
nak,…” És mi örülünk, hogy a kés és a
kanál mellett még a kapa nyelét is meg-
foghattuk.

2009. Szent Jakab havában:                    

Nagy István 

kertészmérnök 

Kérünk minden telek- és földtulajdo-
nost, hogy a parlagfû elleni védekezést a
területén végezze el. A leghatásosabb
módszer a kaszálás, mellyel megakadályoz-
hatjuk a növény virágzását és pollenterme-
lését. Ezt az igen fontos gyommentesítést
az is alátámasztja, hogy hazánkban min-
den ötödik ember allergiás.

A jogszabályi rendelkezés alapján a jegy-
zô június 30-át követôen, a parlagfû
virágzásától, illetve a virágbimbó kialaku-
lásától függetlenül köteles hatósági eljá-
rást kezdeni azon földhasználókkal szem-
ben, akik elmulasztották a parlagfû elleni
védekezési kötelezettségüket teljesíteni.

Köszönjük, hogy ÖN is segít a parlagfû-
mentesítésben !

Településfejlesztési és

Környezetvédelmi bizottság

Felhívás!

Visegrád Város Körzetközpont Jegy-

zôje a köztisztviselôk jogállásáról szóló

1992. évi XXIII. tv. 10.§. alapján pályáza-

tot hirdet építéshatósági ügyintézô

munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának módja és
címzettje 

A pályázatot írásban – a munkáltatói jogo-
kat gyakorló – Visegrád Város Jegyzôjéhez
címezve kell benyújtani ( 2025 Visegrád, Fô
u. 81.) postai úton.

A borítékra rá kell írni, hogy: „Pá-

lyázat építéshatósági ügyintézô állásra” 

Pályázattal kapcsolatos kérdésekkel
kereshetô: Eôryné dr. Mezei Orsolya jegyzô
(jegyzôi titkárság, tel : 06-26/398-255, 0
vagy 9-es mellék)

A pályázat beadásának határideje:
2009. július 10.

A pályázat elbírálásának határideje és
módja: 2009. július 31., a pályázatokat a

munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el a
polgármester egyetértésével. A jegyzô jogo-
sult a pályázatot érvénytelennek nyilvání-
tani.

A köztisztviselôi jogviszony idôtartama: 
2009. augusztus 1-tôl határozatlan idôre

szól, 6 hónapos próbaidô kikötésével. 
Teljes munkaidô, heti  40 óra, vagyonnyi-

latkozat tételre kötelezett munkakör.
Pályázat részeként benyújtandó iratok:
- önéletrajz
- erkölcsi bizonyítvány ( 3 hónapnál nem

régebbi )
- végzettséget igazoló dokumentumok

másolata (eredeti bizonyítványokat a ki-
nevezést megelôzôen be kell mutatni)

Pályázati feltételek: 
- magyar állampolgárság
- büntetlen elôélet, cselekvôképesség
- felsôfokú végzettség – a köztisztviselôk

képesítési elôírásairól szóló, módosított
9/1995. (II.3.) Kormány rendelet I. sz. mel-
léklet 4. pontjában valamint a 343/2006.
(XII.23.) Korm. rendeletben elôírtak alapján

– egyetemi vagy fôiskolai szintû építészmér-
nöki, építômérnöki (szerkezetépítô, maga-
sépítô, üzemmérnöki) szakképzettség

- közigazgatási alapvizsga megléte
- felhasználói szintû számítógépes ismeret
Az elbírálásnál elônyt jelent:
- közigazgatási szakmai gyakorlat
- közigazgatási szakvizsga
Az ellátandó feladat:
Dunabogdány település vonatkozásában

a jogszabályokban meghatározott építésü-
gyi hatósági feladatok önálló, teljes körû el-
látása, esetenként helyettesítés Visegrád és
Kisoroszi települések vonatkozásában
ugyanezen feladatkörben.

Illetmény magállapítása és egyéb jut-
tatások

Az 1992. évi XXIII. törvény a köztiszt-
viselôk jogállásáról – vonatkozó szabályai
alapján

A pályázat tartalma csak a pályázó belee-
gyezésével közölhetô az elbíráló bizottság
tagjain kívül más személlyel. A pályázatot a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ internetes
oldalán közzé kell tenni.

Pályázati felhívás
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A „Hôseink” címmel a Községi Tájékozta-
tóban részletekben megjelent, majd 2004-
ben könyvként is kiadott katonatörténetek
adatgyûjtése óta újabb források is látókö-
römbe kerültek. Ezekbôl most kettôvel sze-
retném kiegészíteni az eddigieket.

Helytörténeti események a II. világhábo-
rúban községünkben, Tahitótfalu római  ka-
tolikus gyülekezet História Domusa alapján:
– a háború alatt Tahiban tartózkodó 101.

Gépkocsizó Tanezred Tartalékos Tiszti
Iskola Parancsnokságának díszszakasza
részt vett a katolikusok 1943. évi úrnapi
ünnepségén Móritz Mihály századossal
(aki egyébként református volt) az élén a
templomi tábori misén, a Fô téren átvo-
nuló körmenetben, amely a plébános
szerint gyönyörû volt. Szerinte az utcák
néptelenek voltak, mert a reformátusok
elzárkóztak elôlük,

– 1943. aug. 26-án a Vöröskereszt 450 se-
besült katonát hozott ki hajón a faluba.
Sokan közülük kéz- és lábnélküliek vol-
tak, akiket bajtársaik a hátukon cipeltek
ki a hajóból. A Hadigondozó Intézettôl ki-
jött fôhadnagy mindkét lelkészt felkérte
e nap megrendezésére, melynek követ-
keztében Dr. Ecsedy Aladár ref. esperes
felkereste a plébános urat, hogy egyeztes-
senek. Késôbb – szerinte – a ref. egyház
külön ünnepség mellett döntött. Mind-
azonáltal, a katolikusok Kalász leányköre
összegyûjtött 700 pengôt, aminek egy ré-
szét természetbeni adományokra, míg
másik részét a községháza rendelkezé-
sére bocsájtotta. Vettek 5 hordó sört,
Bors Mária tanítónô a lányoknak betaní-
tott három magyar táncot, amelyet nagy
sikerrel adtak elô. A reformátusok da-
lokkal és szavalatokkal szolgáltak,

– 1944. márc. 19-én a plébános betegen
hallotta az ország német megszállásának
hírét. Június 4-én a ref. lelkész kérésére a
katolikusok is részt vettek a „Hôsök Em-
lékmûvének” fellállítására indított gyûj-
tésben s 1253 p-t gyûjtöttek össze. A jú-
nius 11-i szoboravatáson beszédet mon-
dott  Kocsis Lajos plébános is,

– a háború ötödik évében a sokat szen-
vedett haza, mint írta, s a falu is légitá-
madások célpontja lett. 1944 szept. 13-án
és 14-én este volt az elsô légitámadás,
amelyre, mint rémes éjszakára emlékez-
tek a falubeliek. A Sztalin-gyertyák bevi-
lágították az eget s hallatszottak Budapest
felôl a bombarobbanások. Az emberek a
pincékbe menekültek,

– szept. 19-én este fél 9 tájban ismét erôs
légitámadás érte a falut. A plébános hiába
hívta a szomszédokat a pincébe, nem
mentek. Hirtelen, süvöltés kiséretében
egy bomba zúgott el a kat. parókia köze-

lében, mire lefutottak a pincébe. A plé-
bános kisebb légnyomást kapott, betör-
tek az ablakok, s futásban a pince felé, át
az udvaron, rémülten látták a fénylô eget.
Fél 12-ig csak hallgatták az elszálló ellen-
séges gépeket, a bombarobbanásokat,
melyek a földet is megremegtették.
Másnap derült ki, hogy a plébánia gyü-
mölcsös kertje mögött 2 bomba, míg
Tahiban 9 robbant. A templom 11 ablaka
betört, de sok házé is az Újsoron (Dózsa
György út),

– szept. 20-án délelôtt ismét egy félelmetes
támadást éltek át, 10 órától fél 2-ig. Az
esti riasztáskor már többen a pincébe vo-
nultak, köztük Bencsik Andrásék 3 hóna-
pos kislánya, aki boldogan mosolygott az
apja által pincébe hordott szalmán. A
plébános aggódik az orosz közeledés mi-
att, aki már elfoglalta Erdélyt, megszállta
Nagyváradot, Szegedet és a Tiszánál állt.
Október 20-án nagy harcok tomboltak
Debrecen térségében. Az elôzô héten na-
gyon sok menekült vonult át a falun,
köztük egy Kolozsvár környéki plébános
is, aki kétszer is misézett a templomban.
Október 15-én, du. 1 óra tájban hallotta a
rádióból hogy Horthy Miklós kormányzó
bejelentette fegyverszüneti kérelmét,
kilátástalannak ítélve a további vérontást.
Este megfordult a helyzet, mert a Nyilas-
keresztes párt vette át a hatalmat, mire
másnap Horthy lemondott,

– nov. 5-én a hívek nagy gyûjtést rendeztek
a napi 150-200 ebédet elôállító reformá-
tus parókia és a Vöröskereszt számára,

– a plébános nem engedte tovább mene-
külni Madarász János magyarszarvaskendi
paptársát, mert reménytelennek találta
azt a gyorsan elôrenyomuló oroszok
miatt. Ôt nôvérével, és annak 12 éves
leányával a folyosó végi kis szobában
helyezte el,

– nov.–dec.-ben egy másik plébános mene-
kültet is befogadott, aki 10 nap után
hetedmagával tovább menekült a Csalló-
közbe, miközben az oroszok már a fôvá-
ros déli részét ostromolták.

– nov. közepén folyton jöttek a német és a
magyar csapatok. A plébános pajtájában
12 ló pihent, udvara tele volt autókkal és
a katonakonyhával. A faluban egy napra
megjelentek hungarista-nemzetiszocialis-
ta fiatalok is. Az iskola egyik tantermében
az agyonhajszolt kistarcsai internáló
tábor menekültjei, a másikban menekülô
rendôrök családjai voltak elhelyezve.

– 1944. december 8-án elesett Vác. Aznap
és 9-én erôs ágyúzás volt a Tahiból Vácot
lövô németek és oroszok között, s a folya-
matos aknázás 26-ig tartott. A plébános
hatalmas aknázás alatt keresztelt dec. 9-
én. A nép leköltözött a pincékbe. Az ame-

rikai-angol bombázók általában esténként
húztak el a falu felett Bp. irányába a Duna
vonalát követve. A bombázások fôleg a
hídra irányultak. A házak csak kisebb
aknatalálatokat kaptak. 25-én a németek
észrevétlenül eltûntek. 25-én éjfél elôtt
két nemzetôr, ifj. Üller András és Kovács
János jelentek meg a plébánia pincéjé-
ben, s hívták ôt a községházára azzal,
hogy ha bejönnek az oroszok, fogadniok
kell ôket. A falu ekkor már körül volt
véve. 26-án hajnali fél 1-kor hatalmas rob-
banással a németek barbár módon felrob-
bantották a falu kedves hídját. Egy órakor
értek a községházára géppuskaropogás
közben, ahol már ott volt Dr. Ecsedy
Aladár, Kádas György fôjegyzô, az elôl-
járóság, nemzetôrök, stb. Az oroszok
azonban reggel fél 9-ig sem jelentkeztek.
A községházán lévôk Szentendre és Esz-
tergom felôl erôs ágyúzást hallottak.
Miután a szomszéd Losoncziné kávéját
megitták, megdöbbentek a felrobbantott
híd látványán. Fél 12-kor jelentették,
hogy az oroszok a malomnál vannak A
községházán az elôzôkkel együtt volt dr.
Mesterházy Béla orvos is, akiktôl a
plébános megtudta, hogy az oroszok a
fôtéren vannak, s Dr. Ecsedyvel és
Mesterházy doktorral kimentek eléjük.
Nyolc-tíz beszélgetô géppisztolyos oroszt
találtak, akikhez lassan többen is csat-
lakoztak. A küldöttség egy-kettôvel kezet
fogott, majd hazament. Az oroszok a kat.
iskolában lévô 8-10 magyar honvédet lef-
egyverezték, barátságosan viselkedtek
velük. Ezek a honvédek a falu és a váci
part között, a szántóföldeken húzódó
lövészárkokból figyelték a már megszállt
Vácot. Bajtársaik közül többen az aknázá-
sok során elestek. Egyébként a németek
rendelték ki a lakosságot aug.-szept. fo-
lyamán lövészárkot ásni, s háromszor is
ki akarták lakoltatni a falut, elrendelve,
hogy hajtsa át marháit 26-án a hídon
Tahiba. 26-án este már legalább 100
orosz volt a faluban, akik a háziaktól
enni, inni és fiatal lányokat kértek-
követeltek. Lerészegedtek, garázdálkod-
tak a lakosság nagy ijedelmére, de ez nem
járt emberhalállal.

– 28-án a községházára rendelték az elôl-
járóságot, hogy a bevonult oroszok kapi-
tánya elôtt bemutatkozzanak. Mintegy 40
falusi gyûlt össze, mikor a jegyzôi iroda
felé menô kapitány észrevette a plébá-
nost, visszafordult és kezet fogott vele.
Majd az egyházak vezetôit is behívatták,
köztük a plébánost, akit a tiszt maga
mellé ültetett, s közölte velük, hogy meg-
tarthatják az istentiszteleteket, haran-
gozhatnak, s a nép végezze a napi mun-
káját. Ôk 3 nap után tovább mentek.

– 1945 elsô napjaiban az oroszok a cö-
löphíd építésére robotra rendelték a

Ami a „Hôseink”-bôl kimaradt
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falut, miközben a mintegy ezer fôs hidász
alakulat a jéghíd építésével is foglalko-
zott. Éjjel-nappal toborozták a lakosságot,
hogy a befagyott Dunára több rétegben
szalmát hordjanak, locsolják, miközben
épült a cölöphíd is, ami a hónap végére
elkészült, de a februári hirtelen olvadás el
is úsztatta. Nagy árvíz öntötte el a közeli
utcákat, melynek levonulása után 1500
orosz jött, köztük 500 kozák, s újra robot-
ra hajtották az embereket. Az oroszokat
lakóházakban helyezték el. A kat. iskola
mindkét termében a konyhai személyzet
volt beszállásolva, így a tanterem mészár-
szék és konyha is volt. Az iskola-templom
udvaron rotyogtak a nagy üstök, miköz-
ben a levágásra váró állatok miatt hatal-
mas trágyadomb keletkezett. Ezt a Bors
Mária tanítónô vezette lányok takarítot-
ták el, s a tantermeket is, amelyek padjai
nagy részét az oroszok eltüzelték. Febru-

árban a kántortanító lakásában kezdték
meg a tanítást. 9-én öt orosz kéredz-
kedett be a plébániára szállás végett. De
egy éjszaka helyett 3 nap, 3 éjjel ott vol-
tak. Ezek nem részegedtek le, a katonai
konyháról étkeztek, egész nap újságot
olvastak, de elmenetelük után derült ki,
hogy a plébániáról eltûnt az erdélyi lel-
kész fényképezôgépe, a helyi plébános
több civil- és egyházi ruhája, mézesüveg
és egyházi papírok.

– Madarász plébános hozzátartozóival –
akikkel együtt az Erdélyt megszálló romá-
nok erôszakos kiüldözése miatt elhagyta
szülôfaluját –, április 9-én tehénfogattal,
sok élelemmel ellátva hazaindult.

– Március 15-én a kat. gyülekezet ünnepi
istentiszteletet tartott a templomban a
pártok képviselôivel és mindnyájan
megindultan énekelték el a Himnuszt.
Az elsô világháborús rész kiegészítése-

ként érdemes megismerni egy „Végelbo-
csátó levél” tartalmát a Bán családtól: 1912-
ben, 549-es sz.-al jegyezte (akkori írásmód-
dal) „A magyar királyi budapesti 2.-es
népfelkelô parancsnokság: Bán András,
1869. évben Tahitótfalun, Pomázi járás,
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében, Magyar-
országon született református földmíves,
aki a m. kir. 1. honv. gyalogezredben 12
évig 3 hónapig honvédként szolgált híven.
Miután a törvényes szolgálati és népfölkelôi
kötelezettségének teljesen megfelelt, a
fegyveres erô kötelékébôl ezennel elbocsát-
tatik és részére ezen okmány, a véderôrôl
szóló 1889 évi VI. törvénycikknek 58. §-a,
valamint a népfölkelésrôl szóló 1886. évi
XX. Törvénycikk 2. §-a értelmében kiadatik.

Kelt: Budapesten, 1911. dec. 31-én
Reöffler vezérôrnagy”

G. Szalai István

Az 1980-as évek végén az erdélyi falurom-
bolások, a magyar nemzetiségûek üldözése
elôl sokan menekültek Romániából Magyar-
országra. Az itthoni rokonszenv tüntetések
mellett a segítség konkrét formája volt a
menekült magyarok befogadása.

Tahitótfaluban is megalakult az Erdélyie-
ket Segítô Egyesület. Janka Ferenc ügyvéd
közremûködésével pénzt is sikerült szerez-
ni telkek vásárlására. Tóth Ferenc NSZK-
ban élô erdélyi magyar 3,1 millió Ft-ot
adott, ehhez a menekültalapból adtak még
2,5 milliót és más magánszemélyek is ada-
koztak. Így az Erdélyieket Segítô Egyesü-
letnek sikerült községünkben telkeket
vásárolni. 61 család ünnepélyes keretek
között 1989 május 6-án vette át a telkét.

Nem sokkal az országos nyilvánosságot

kapott akció után látogatott hazánkba elô-
ször USA elnök, George Bush személyében.
Felesége Barbara Bush a felkínált prog-
ramok és helyszínek közül Tahitótfalut, az
erdélyi menekülteknek otthont biztosító
telkek megtekintését választotta. A láto-
gatásra 1989. július 12-én került sor.

Emlékeztetôül néhány fotó a látogatásról.

Budai Mihály

20 éve történt

A nándorfehérvári diadal évfordulóján, jú-
lius 18-án rendhagyó vándorkiállítást lát ven-
dégül a Dunakanyar. A zarándokúton Mátyás
király halotti pajzsának másolata vonul végig
a településeken. Szeretett királyunk nagyívû
uralkodása kevésbé lett volna sikeres és még
kevésbé európai szintû Hunyadi János nán-
dorfehérvári diadala nélkül.

A pajzsot a Tahitótfalui Lovas Sport Egylet
által kiállított hintó fogja szállítani. A mene-
tet a szárazföldön futók, kerékpárosok kísé-
rik, a vizen pedig sárkányhajók és túrahajók
raja evez végig. Minden érintett településen
polgármesteri köszöntôvel és rövid mûsorral
fogadják a menetet, Szentendrén a Postás
Strandon színvonalas színpadi mûsor zárja a
vándorkiállítást.

A zarándokút szervezôje a BVSC-ZUGLÓ
Wellness Szabadidô Szakosztály, a pajzs má-
solatát a HM Hadtörténeti Intézet és Múze-
um bocsátja rendelkezésre.

A szervezôk célja, hogy a kultúra külön-
bözô színtereinek együttes megjelenésével
(mint szabadidôsport és egészség, történel-
mi ismeretek és hazaszeretet) népszerûsöd-
jék a humanista gondolkodásmód az egész-
séges társadalom érdekében. 

A menet Visegrádról 10:15 h-kor indul, a
Tahi parkolóba 11:40 h-kor ér. Szeretettel
várunk minden érdeklôdôt. A részleteket
plakátokon olvashatják.

BG

„Amiért a harang szól -

Nándorfehérvár 1456”



Idén újra csodaszép alkotásokat láthattunk
a Diákalkotók III. Országos Tûzzománc
Kiállításán, mely a 11. Eperfesztivál kereté-
ben került megrendezésre. A pályázatot az
Önkormányzat és a Tegyünk Együtt Tahitót-
faluért Alapítvány írta ki az ország iskoláinak
és tûzzománc mûhelyeinek. A pályázat témá-
ja Benedek Elek meséinek illusztrálása volt.
Nagy székely mesemondónkra így emlékezünk
születésének 150. évfordulója alkalmával. 

A pályázatra 262 pályamû érkezett 31
iskolából és alkotó mûhelybôl. A zsûri 32
mûvet díjazott, ami nem volt könnyû feladat
a temérdek meseszép tûzzománc képet lát-
va. Aki megtekintette a kiállítást, ugyanígy
vélekedhet. 

A díjátadó ünnepségen a látogatók szinte az
összes díjazott alkotóval megismerkedhettek.

Néhányan közülük mûvészi pályára ké-
szülnek, de sokan csak kedvtelésbôl foglal-
koznak ezzel a bonyolult technikájú mûvé-
szeti ággal. Öröm volt látni a képekbôl sugár-
zó harmóniát, ötletgazdagságot. Olyan érté-
ket hoztak létre ezek a gyerekek, amivel ma
sajnos ritkán találkozunk. Ahogy az egyik
zsûritag, Lengyel Rita grafikusmûvész megfo-
galmazta: „A tanítás célja, hogy boldog em-
bert neveljünk. Csak boldog embertôl várha-
tó el a kreativitás. A boldogság alapfeltétele
pedig az, hogy nem szorong az ember. A
belsô harmónia, a szabad önkifejezés az alap-
ja minden alkotó tevékenységnek.” A kiállí-
tott képek legtöbbjébôl sugárzott a boldog-
ság. Köszönet illeti a felkészítô tanárokat
azért, hogy ilyenné nevelik gyermekeinket. 

Tahitótfalu ifjú alkotói is több különdíjjal
büszkélkedhetnek. Gratulálunk Plástyik Vik-
tóriának, Kovács Hajnalkának, Csicsay Eme-
sének, Zerinváry Lorándnak és Kovács Dá-
vidnak szép munkájukért.

Köszönet Szántó Sándor festômûvésznek a
Tûzzománc Kiállítás életrehívásáért. Ezúton
köszöni az Önkormányzat Wegroszta Gyulá-
nak és Szônyi Zsuzsának a kiállítás igényes be-
rendezését, a zsûrinek magas színvonalú mun-
káját. Köszönet illeti az összes TETA tagot,
kiemelve Rainer Gabriellát és Takács György-
nét azért, hogy idôt, fáradtságot nem kímélve
segítettek létrehozni ezt a csodát, örömet
szerezve vele több ezer embernek.

A vendégkönyvbôl néhány idézet:
„Áldd meg Isten a gyermekeket.
Áldd meg a pedagógusokat és mûvészeket,
mert tudásukat átadva segítették ôket.
Áldd meg a szervezôket, akik a kiállítást
létrehozták. Köszönöm az élményt.”
„Tehetséges ez a nemzet – köszönjük”
„Örülök, hogy itt lehettem és láthattam a
gyerekek munkáját. Eddig nem is hallot-
tunk errôl a fesztiválról, jó hírüket tovább-
visszük.”
„Nem kell félnünk a mai fiatalok miatt.
Amíg ilyen lélekkel rendelkeznek, van
jövôjük.”
„Most megtaláltam valamit, amit elvesztet-
tem az amerikai rajzfilmfigurák hóbortos,
sekélyes pofozkodásai közepette. Köszö-
nöm az igazi mesehôsôket és az igazi em-
beri értékeket. Akinek van vizet fakasztó
tündére és tûzmadara, az biztonságban
van és szabad.”

BG
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Az Eperfesztivált kiegé-
szítve most már harmadik
éve rendezte meg a Vox

Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület az
Eperartot. Igyekeztünk mindenkit megszólí-
tani koncertjeinkkel. Hálával tartozunk mind-
három községünkben élô gyülekezetnek,
hogy befogadták és szívesen látták alkalmain-
kat. A Keszler vonósnégyes pénteki koncert-
jére jó volt beülni a baptista imaházba, az
egész napi munka után feltöltôdni és egyben
ki is kapcsolódni. Szombaton a református
templomban igazi kuriózummal kedveske-
dett nekünk a Kecskés Együttes: hiszen az
elôadás témájának nem mást választott, mint
a „málna és eper a magyar zenében”-t. A régi
zene hullámain idôutazásra vitték a közön-
séget, sôt Tahitótfalunak népe és az eper tisz-
teletére még szöveget is komponáltak. Vasár-
nap a világzenéé lett a fôszerep: a Rák Béla
Combo dallamos jazz zenéjének örvendezhe-
tett a közönség a katolikus templom falai közt. 

Reméljük, jövôre ismét találkozhatunk az
Eperarttal és az Eperarton.

Sz. J.

Eperart

Ezúton köszöni az Önkormányzat min-
denkinek, aki segített létrehozni a 11.
Eperfesztivált. Köszönjük a konyhai dol-
gozóknak, az Önkormányzat alkalmazot-
tainak, a pedagógusoknak, a helyi kézmû-
veseknek, a TETÁ-nak és minden civilnek,
hogy munkájukkal önzetlenül segítettek a
fesztivál elôkészületeiben és lebonyolítá-
sában. Külön köszönet Kollok Alajosnak
az esemény dokumentálásáért.

Köszönjük Elter Józsefnénak, Bese
Lászlónak és családjának, hogy a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány hagyo-
mányôrzô körének adományozott több
régi használati tárgyat, melyek a paraszti
tárgyi kultúra fontos részei. Reméljük,
jövôre kiállításra kerülhetnek felujítandó
Faluházunkban.

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a
Tildy Zoltán híd lehajtójánál lévô, Szabad-
ság téri zöld terület virágosításában. Jól
esik szemnek, léleknek odapillantani.

BG

Köszönetnyilvánítás Elek apó mesehôsei életre keltek a

Tûzzománc Kiállításon

Visegrád ezeréves évfordulójára a város
meghívta a Pilis-Dunakanyar Kistérség te-
lepüléseinek és a V4 országoknak amatôr
zenei együtteseit és elôadóit, hogy megis-
merkedjenek egymás értékeivel. Június
20-án amatôr fellépôk töltötték meg a vi-
segrádi Sportcsarnokot. Kora délutántól
késô estig váltották egymást a színpadon a
különbözô stílust és kultúrát képviselô
tánccsoportok, énekkarok, versmondók,
gyermek színtársulatok, fúvószenekarok,
klasszikus zenei együttesek, dalárdák és
népdalénekesek. Aki ellátogatott a gálára,
komoly kincseket láthatott felszínre buk-
kanni itt a Dunakanyarban. Az összes
résztvevôrôl sugárzott, hogy örömét leli
abban, amit csinál. Az elôadások egytôl-
egyig jó ízléssel, igényesen voltak kore-
ografálva és kivitelezve.

A mi falunk szerepelt a legnagyobb lét-
számmal, és a legtöbb, legszínvonalasabb
produkcióval. Köszönet a fellépôknek
azért, hogy településünk értékeit megmu-
tatták és jó hírét vitték. Mosonyi György
szavalata, Szabó Judit Gyermek Néptánc-
csoportja, a Bell-eve-Y orientális tánccso-
port, Herczeg Aliz mesés verse, Pethô
Bence gitárjátéka, a Zengô Citerazenekar,
Mokos Andrea éneke, Szabó Judit és a
hegedûsök közös számai valamint Bánk
Zsuzsanna triója gazdag mûvészi élményt
nyújtott a közönségnek. Köszönet érte. 

BG

Tahitótfalu sikere a

Visegrádi Kulturális

Gáladélutánon
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Dunabogdány

Hirdetmény
Ügyféltájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2009. április 3-án megjelent „A pénzügyi közvetítôrendszer felü-
gyeletét érintô egyes törvények módosításáról” szóló 2009. évi XIII. törvény, mely korlátozza a
pénzügyi intézmények egyoldalú szerzôdésmódosításának lehetôségeit a fogyasztói és mikrovál-
lalkozói ügyfélkörben.

A törvényi változtatás az Ügyfelek érdekeinek fokozottabb védelme céljából a hitelintézetek egy-
oldalú szerzôdésmódosítási joga tekintetében vezetett be az eddigieknél szigorúbb, de az Ügyfelek
számára elônyösebb szabályokat.

A hivatkozott törvényi szabályozás szerint 2009. augusztus 1-ét követôen kizárólag a kamatot, díjat,
vagy költséget lehet egyoldalúan – az Ügyfél számára kedvezôtlenül – módosítani abban az esetben,
ha a szerzôdés a módosítandó kamat-, díj-, vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételek
megváltozása esetére ezt lehetôvé teszi. Az Ügyfél számára kedvezôtlen egyoldalú módosítást – ref-
erencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével – a módosítás hatálybalépését megelôzôen legalább 60
nappal hirdetményben közzé kell tenni és errôl, valamint a törlesztô részlet ebbôl adódó változásáról
az érintett Ügyfeleket ugyanezen határidôt betartva postai úton, vagy más a szerzôdésben meg-
határozott közvetlen módon is értesíteni kell. A törvény lehetôséget biztosít az Ügyfeleknek arra,
hogy a módosítás hatálybalépését megelôzôen, 60 napon belül, ingyenesen felmondhatják a
szerzôdésüket és az eredeti kondíciókkal elôtörleszthetik fennálló kölcsöntartozásukat.

Jelen Hirdetményünkkel teszünk eleget a törvény azon elôírásának, hogy a kihirdetést
követô 90 napon belül a hitelintézeteknek kezdeményezniük kell a fogyasztókkal, illetve mik-
rovállalkozásokkal kötött szerzôdéseinek az elôzô bekezdésben írottak szerinti módosítását.
Mivel ezen módosítások egyértelmûen kedvezôbbek az Önökkel kötött szerzôdésünkben
foglalt jelenlegi szabályoknál, egyben a jogszabálynak megfelelô helyzetet teremtenek, a
módosítás – amennyiben az ellen Önök írásban nem tiltakoznak – 2009. augusztus 1. napján
hatályba lép.

Az Önök szerzôdéseiben meghatározott kamat, egyéb díj, vagy költség – az Önök számára ked-
vezôtlen irányú esetleges módosításáról – Takarékszövetkezetünk az eddigi 15 nap helyett 60 nap-
pal a módosítás hatálybalépését megelôzôen értesíteni fogja Önöket.

Az Önökkel fennálló szerzôdésünk egyéb feltételeinek egyoldalú, az Önök számára kedvezôtlen
módosítására a fentebb hivatkozott törvény értelmében 2009. augusztus 1-ét követôen nincs mód.

Jelen Hirdetményünkkel egyben értesítjük Önöket, hogy Takarékszövetkezetünk a fentiekben
ismertetett törvényi elôírásoknak megfelelôen 2009. augusztus 1-tôl módosítja az ezen idôpontot
követôen megkötésre kerülô hitelszerzôdést.

Kérjük tájékoztatásunk szíves figyelembevételét!

Dunabogdány, 2009. június 25.
Dunakanyar Takarékszövetkezet
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IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

AAllaakkffoorrmmáállááss  ééss
cceelllluulliitt  kkeezzeellééss

EELLÉÉGGEEDDEETTLLEENN  AAZZ  AALLAAKKJJÁÁVVAALL??  IITTTT
AAZZ  IIDDÔÔ,,  HHOOGGYY  VVÁÁLLTTOOZZTTAASSSSOONN!!!!!!
••  JJööjjjjöönn  eell  aazz  IIRRIISSZZ  SSzzééppssééggsszzaalloonnbbaa  ééss
pprróóbbáálljjaa  kkii  aa  ffoorrrraaddaallmmiiaann  úújj  AALLAAKKFFOORRMMÁÁ--
LLÓÓ  ggééppüünnkkeett!!
••  GGééppüünnkk  eeggyy  RRÁÁDDIIÓÓFFRREEKKVVEENNCCIIÁÁSS
kkéésszzüülléékk,,  mmeellyy  aa  tteesstt  pprroobblléémmááss  tteerrüülleetteeiinn  ––
hhaass,,  kkaarr,,  ffeennéékk,,  ccoommbb,,  ccssííppôô,,  ddeerréékk,,  hháátt  ––  ffeell--
hhaallmmoozzóóddootttt  zzssíírrsseejjtteekkeett  ttáámmaaddjjaa  mmeegg..
••  AA  rrááddiióóffrreekkvveenncciiááss  iimmppuullzzuuss  hhaattáássáárraa  mmeeggiinndduull  aa  zzssíírrsseejjtteekk  ttéérr--
ffooggaattáánnaakk  ccssöökkkkeennééssee,,  aa  zzssíírrbboonnttááss..  AAzz  eellvváárrtt  eerreeddmméénnyy
eelléérrééssééhheezz  aa  kkeezzeellééss  lleezzáárráássaakkéénntt  aallkkaallmmaazznnii  kkeellll  eeggyy  nnyyiirrookkkkeerr--
iinnggéésstt  ffookkoozzóó  eelljjáárráásstt,,  mmeellyy  vváállaasszztthhaattóó::                                                                            

--  vváákkuuuummmmaasssszzáázzss                                                                
--  vvéérrppeezzssddííttôô  ppaakkoollááss
--  iinnffrraasszzaauunnaa  ((3300  ppeerrcc))  ffoorrmmáájjáábbaann                                        

••  EEzzeenn  eelljjáárráássookk  sseeggííttssééggéévveell  éérrjjüükk  eell  aa  ffeellllaazzííttootttt  ssaallaakkaannyyaaggookk
kkiijjuuttttaattáássáátt  aa  sszzeerrvveezzeettbbôôll..
••  KKeezzeellééssüünnkk  ffáájjddaalloommmmeenntteess,,  kkbb..  11  óórráátt  vveesszz  iiggéénnyybbee..
••  HHaattáássaa,,  eerreeddmméénnyyee::  aa  cceelllluulliittiisszz  llááttvváánnyyooss  jjaavvuulláássaa,,  ffeesszzeesseebbbb
ffeellsszzíínnûû  bbôôrr,,  kkaarrccssúúbbbb,,  aarráánnyyoossaabbbb  tteessttkkoonnttúúrrookk
••  BBéérrlleett  vváássáárrlláássaa  eesseettéénn  11  kkeezzeelléésstt  aajjáánnddéékkbbaa  aadduunnkk..                                
TToovváábbbbii  rréésszzlleetteekkrrôôll  ÉÉRRDDEEKKLLÔÔDDJJÖÖNN  mmuunnkkaattáárrssaaiinnkknnááll!!!!!!

„FÉ” Könyvelô BT 
egyéni vállalkozók, egyesületek, alapít-

ványok és cégek teljes körû könyvelését

vállalja garanciával, visszamenôleg is,

könyvvizsgálói háttérrel. 

Tahi, Visegrádi út 68. 

Tel/fax: 26/387-079, 06-20-547-1362

Csókavár-Ker Kft.
Eredeti és utángyártott nyomtatókellékek ingyenes,

24 órán belüli házhozszállítással, szuper árakon

www.irodasprinter.hu, info@irodasprinter.hu
Telefon/fax: 06-20 5500-582

IIrriisszz  sszzééppssééggsszzaalloonn
TTaahhii,,  SSzzeenntteennddrreeii  úútt  11..  

TTeelleeffoonn::  0066  3300  558822  55881133

SSzzééppüülljj  vveellüünnkk!!
SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::

--  áállllóó  ttuurrbbóósszzoolláárriiuumm
--  ssvvééddmmaasssszzáázzss
--  iinnffrraasszzaauunnaa

--  nnyyiirrookkmmaasssszzáázzss
--  ttaallppmmaasssszzáázzss

--  ppeeddiikkûûrr,,  mmaanniikkûûrr
--  mmûûkköörröömm  ––  2200--334499--44009999
--  kkoozzmmeettiikkaa  ––  7700--336655--00558811
--  ffooddrráásszzaatt  ––  3300--558822--55881133

––  ffooggyyaasszzttááss
––  aallaakkffoorrmmáállááss
––  rráánnccttaallaannííttááss

••
SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  rrééggii  ééss  úújj  vveennddééggeeiinnkkeett!!

NNyyiittvvaa::  hh--sszz--pp  990000--11990000 óórrááiigg  
kk--ccss  990000--11883300 óórrááiigg
sszzoo  990000--11440000 óórrááiigg

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány (továbbiakban:
alapítvány) (adószám: 18699636-1-13; székhely: 2021 Tahitótfalu, Gát
utca 6.) ezúton ismerteti a 2008. évi közhasznú tevékenységének fôbb
adatait (ezer forintban):

Az Alapítvány 2008. évben különösen személyes közremûködést [programok
lebonyolítása (pl.: bábszínház)], rendezvények szervezése (pl.: a nyári programok,
az „adventi hét” stb.) és pénzügyi lehetôségeihez mérten némi anyagi kiadást (pl.:
a Hagyományôrzô Kör támogatása) tudott nyújtani közhasznú céljainak meg-
valósítása érdekében.

Az Alapítvány 2008. évben sem pénzbeli, sem természetbeni juttatást nem nyúj-
tott vezetô tisztségviselôi részére.

Az Alapítvány 2008. évben 200.000,- Ft támogatást nyert a Nemzeti Civil
Alaptól, valamint SZJA 1% bevételbôl 155.980,- Ft összeg került Alapítványunk
folyószámlájára. Tahitótfalu Önkormányzata 400.000,- forint támogatásban
részesítette Alapítványunkat.

Az Alapítvány a következô években céljainak megfelelôen – azaz a sportolási,
szabadidôs tevékenységek feltételeinek megteremtéséhez, Tahitótfalu közte-
rületeinek rendben tartásához környezetének megóvásához, valamint kulturális
értékeinek megôrzéséhez, megóvásához – kíván támogatást nyújtani.

A 2008. évrôl készült közhasznúsági jelentés az Alapítvány székhelyén meg-
tekinthetô.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 2008. évben
támogatták, segítették Alapítványunkat céljai megvalósításában. A következô évek-
ben is törekszünk arra, hogy céljaink elérése érdekében Tahitótfalu Önkor-
mányzatával, a helyi lakossággal, a helyi szervezetekkel, intézményekkel még
szorosabb kapcsolatot sikerüljön kialakítani Tahitótfaluért való „közös tenni akarás
érdekében.”

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma

Közlemény a Tegyünk Együtt Tahi-

tótfaluért Közhasznú Alapítvány

gazdálkodásának legfontosabb adatairól

A. Befektetett eszközök 445
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök 445 
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgó eszközök 823 
I.  Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök 823
C. Aktív idôbeli elhatárolás
Eszközök összesen 1268

D. Saját tôke
I. Induló tôke
II. Tôkeváltozás
III. Lekötött tartalék 1174 
IV. Tárgyévi eredm. alaptev.
(közhasznú tev.) 94
V. Tárgyévi eredm. vállalkozási tev.
E. Céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid  lejáratú kötelezettségek

G. Passzív idôbeli elhatárolás
Források összesen 1268
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Tahitótfalu, Szabadság út 48.

Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

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

VASTELEP

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS
Tahitótfalu, Béke u. 50.

Tel../fax: 26-585-134, 
30/900-1975, 20/556-4663

Nyitva: hétfô-péntek 
800-1600 óráig

TET TÁR
Ô

cserepek, gyári áron kiszállítással

tetôtéri ablakok

eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek

Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…

SchindlerS Z Á R A Z  T Ü Z I FA
E L A D Ó !

Tölgy kugli 1 900,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-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.

DORCA KFT.

Épülettervezés,

kivitelezés

Cím: 2021 Tahitótfalu, 
Tamási Áron utca 1/B.

Telefon/fax: 
06-26-585-170, 

585-171,
06-20-960-4288

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott
szolgáltatások rendjérôl:

• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô
Szolgálat) – szerda: 12:30–15 óra között

• Katona Ildikó, családgondozó (Gyermekjóléti
Szolgálat) – kedden 12–15 óra között

• Tiszóczi Enikô, pszichológus 
Hétfônként 13-17 óra között az alábbi idôpontok-
ban: július 13, július 27, augusztus 10.

• Kerkuskáné dr. Tóth Mária, jogász 
Hétfônként 13–17 óra között a következô napokon:
július 27., augusztus 24., szeptember 21., október
19., november 23., december 21.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások ingyenesek és elôzetes

idôpontegyeztetés szükséges!
06 26/312-605, 06 26/400-172
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fô-
szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony Ádám,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2000
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, 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 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-
353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501-
100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361-
778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11-
ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva:
hétfô–pént.: 8–18-ig, május 1-tôl szeptember 30-ig szombaton
8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahi, Visegrádi út 14. nyitva: h-p: 8-
19-ig, szombat: 8-13-ig, tel.: 26-386-010 • GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 •
HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30
9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11,
péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés!
hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr.
Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô,
szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan hét péntek
13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd
16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26.,
tel.: 387-046 • KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ –
Pest megyei Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl I. út 12.,
III., tel.: 06 1 374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ – dr.
Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 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@part-
mozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô-szerda: 8.30–15-ig, péntek:
8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-
597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-
381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási
kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.),
503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû),
503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda:
8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitót-
falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.:
hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént.
8–12-ig • 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, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent-
endre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu,
Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta Zsuzsana, tel.:
06-30-6501-508 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – 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 • TERHESGONDOZÁS
– tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától
• TERHES SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamák-
nak: hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12
csak CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG
– tel.: 105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda
13–16-ig, pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth
L. u. 30., tel.: 385-873, fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd
8.30–10.30, Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10,
egészséges csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ –
Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 310-796

IX. SZIGET HANGJA
Ökumenikus Mûvészeti Hét – 2009. július 6-12.

Július 6. hétfô 19.00 h
GASZNER ILDIKÓ ÉS HANN JUDIT KÉPZÔMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁSÁNAK

MEGNYITÓJA. MEGNYITJA: BOROMISSZA PIROSKA ÚJSÁGÍRÓ ÉS SZÁNTÓ SÁNDOR
FESTÔMÛVÉSZ. ZENÉL: ZÁKÁNYI BÁLINT

Tahitótfalu, Faluház

Július 7. kedd 19.00 h
„HAJNALI SZERELEM” – a vallás, mint szerelem és a szerelem, mint vallás

MOKOS ANDREA LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE. 
KÖZREMÛKÖDIK: NAGY ZOLTÁN – FURULYA, CIMBALOM

Tahitótfalu, római katolikus templom

Július 8. szerda 19.00 h
ROSTETTER SZILVESZTER ORGONAESTJE

J. S. Bach: D-moll toccata és fúga, J. A. Reinken: G-moll toccata, D. Buxtehude: G-moll
prelúdium, N. Bruhns: Nun danket der heiden Heiland –korálfantázia, J. S. Bach: G-

moll prelúdium és fúga, Liszt F.: Evocation, Antalffy Zsíros D.: Változatok néger
spirituálékra

Tahitótfalu, református templom

Július 9. csütörtök 19.00 h
BAROKK MUZSIKA - FIATALOK ELÔADÁSÁBAN

zenélnek: TELEK ÉVA – csembaló, KRAFCSIK IBOLYA - furulya, 
ZÁKÁNYI BORBÁLA - furulya, BUDAI DÁVID - gamba

Pócsmegyer, református templom

Július 10. péntek 19.00 h
„JÔVEL SZENTLÉLEK ÚRISTEN”– KECSKÉS EGYÜTTES LEMEZBEMUTATÓ KONCERTJE

Kisoroszi, református templom

Július 11. szombat 19.00 h
JOSEPH HAYDN: C-DÚR MISE. SZIGET HANGJA ÖKUMENIKUS MÛVÉSZETI HÉT

KÓRUSÁNAK ZENEKAROS ZÁRÓHANGVERSENYE
Tahitótfalu, református templom

Július 12. vasárnap 8.30 h
JOSEPH HAYDN: C-DÚR MISE. SZIGET HANGJA ÖKUMENIKUS MÛVÉSZETI HÉT

KÓRUSÁNAK ZENEKAROS ELÔADÁSÁBAN
Tahitótfalu, római katolikus templom

A zenés áhitatokra a belépés ingyenes, adományokat örömmel fogadunk 
A DÉLVIDÉKI (HATÁRON TÚLI) MAGYARAJKÚ GYERMEK SZENTENDREI-SZIGETI

TÁBOROZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA. Számlaszám: 64700021-10011049.
információ: szigethangja@gmail.com – www.tahitotfalu.hu

A mûvészeti hetet a VOX INSULAE Sziget Hangja Közhasznú Egyesület szervezi. 
Támogatók: Tahitótfalu Önkormányzata, Dió Pékség Tahitótfalu, Zöldség Gyümölcs

Vegyesbolt Tahitótfalu Hôsök tere, Háztartási Bolt Tahitótfalu Hôsök tere

Apróhirdetések

Dunabogdányban 3 szoba összkomfortos, gázkonvektoros lakóház, kis kerttel
eladó. Irányár: 11,5 millió Ft.
Telefon: 16 óra után 06-70-413-4964

Alsóhatár I/I dûlôben 2 darab, egyenként 1220 n. öl (14 AK) osztatlan közös tulaj-
donú szántó eladó!
Érdeklôdni lehet: 06-30-380-2439

Tahiban, csendes, nyugodt helyen, kiadó kis nyaralót keresek. Tel: 06-70-329-0343

18 év felettieknek (nyári) alkalmi munkát, ezenkívül minimum érettségizetteknek
havi 200.000 forint kezdô bevétellel fô-és másodállást kínálunk.
Érdeklôdés: Szatmáry Zsolt 06-70-316-9144


