
Polgármesteri beszámoló

Megkezdtük a 2016. év költségvetésének 
tervezését

Tahitótfalu Önkormányzatának Képviselô-
testülete és bizottságainak januárban megtartott 
ülésein meghatároztuk azokat a költségvetési és 
településfejlesztési üzemeltetési sarokpontokat, 
amelyek alapján 2016. február 15-ig megalkotjuk 
költségvetési rendeletünket. Tervezésünk alapja 
a 2015. évi gazdálkodásunk, a megkezdett beru-
házásaink, továbbá a Magyar Államkincstártól 
megkapott normatív ál lami támogatások. 

Elôzetes értékelés alapján megállapítható, hogy 
a normatív támogatás mértéke 10 milliós nagy-
ságrendben növekedett. Az önkormányzat folyó-
számláján 2016. január 4-én rendelkezésre álló 
összeg 140 millió forint. 2015 januárjában a 
nyitó egyenlegünk 130 millió forint volt.

A Gazdasági Bizottság a hivatal pénzügyi cso-
portjával együttmûködve elôkészítette a költség-
vetés bevételi, kiadási oldalát. A legjelentôsebb 
normatív támogatás növekedés a szociális támo-
gatások területén tapasztalható. 

Folytatás a 2. oldalon

A Képviselô-testület a 2016. év elsô 
ülését január 25-én tartotta. Az ülé-
sen Schottner Jánosné, Dr. Pálvölgyi 
Tamás és Karácsony Ádám nem vettek 
részt. 
Az elsô napirendi pontban a Képviselô-
testület elfogadta az éves munkater-
vét, majd a helyi adórendeletét módo-
sította a Miniszterelnökség útmutatása 
szerint a második napirendi pontban. 

Folytatás a 7. oldalon

Önkormányzati hírek

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

Február 6. szombat 11:00 Farsangi felvonulás. Indulás a Tildy Zoltán 
híd Tahi hídfôjétôl. Részletek a plakátokon.
Február 20. Puzder János Emléktorna. Helyszín: Sportcsarnok.
Február 23. kedd 18:00: ’56 a 60 éves évforduló tükrében. Wittner 
Mária elôadása a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmával. 
Helyszín: Népház. Belépés ingyenes.

Március 11. péntek 17:30 Emlékezés az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharcra. Koszorúzás a Hôsök terén, ünnepi mûsor a 
Sportcsarnokban. Részletek a plakátokon.
Faluház programja
Február 4. csütörtök 18:00 A Pálos Rend története. Verseghy Ferenc, 
Virág Benedek, Ányos Pál. Elôadó: Újházi Simonné rendtörténész. 
Belépés ingyenes, az elôadó tiszteletdíjához hozzájárulást elfogadunk.

Folytatás a 20. oldalon

Tahitótfalu februári, március eleji programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

2 8 2 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 2.

90 éve született 

Fábián Zoltán 5.

2016. évi eseménynaptár 6.

A kommunizmus áldozatainak 

emléknapja 9.

Velünk élnek, védjük ôket 16.

az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Folytatás az 1. oldalról
A kötött célú normatív támogatá-

sok mértéke, mint például a zöldfelü-
let karbantartás, közvilágítás biztosítása, 

mûködési célú támogatások közel azonos 
mértéket mutatnak, mint a 2015-ös évben. 

Önkormányzatunk elkötelezett a kony-
ha-étkezde építésének befejezésében, a 
járda felújítás megvalósításában, továbbá a 
házas patak vis maior pályázatban elnyert 
mintegy 45 millió Ft patakmeder rekulti-
vációjában. Az óvodai férôhely bôvítésére 
elnyert 22 millió Ft-os támogatási for-
rást 2016. december 31-ig kell felhasznál-
nunk. E fejlesztésekkel, beruházásokkal 
egy idôben eleget kell tennünk az önkor-
mányzati törvénybôl fakadó kötelezettsé-
geinknek. Ebbôl néhány elemet kiemelve: 
közétkeztetés, közvilágítás, útkarbantar-
tás, óvodafenntartás, egészségügyi alap-
ellátó rendszerek mûködtetése, iskola 
mûködtetése. 

Az elmúlt évben megkezdett közvilágí-
tás fejlesztését folytatjuk, így a meglévô 
engedélyes tervek birtokában a Herman 
Ottó - Cinke utcai szakasz kiépítésre kerül. 
További fejlesztési cél megvalósítása érde-
kében újabb tervdokumentációt készítünk 
elô, és abban az esetben, ha a költségveté-
sünk lehetôvé teszi, 2016 második felében 
további hálózatfejlesztést hajtunk végre. 
Gyermekeink és a lakosság biztonságo-
sabb közlekedése érdekében a rendelke-
zésre álló és a Magyar Közút által jóváha-
gyott gyalogátkelôt megépítjük a Kossuth 
Lajos és a Béke utca keresztezôdésében. 

Önkormányzatunk több évvel ezelôtt 
megfogalmazta egy térfigyelô rendszer 
kiépítésének igényét, mellyel közterü-
leteink és a lakosság közbiztonságának 
helyzetén nagymértékben javíthatnánk. 

Tekintettel arra, hogy közterületeinken, 
közparkjainkban nagy értékû beruházá-
sokat hajtottunk végre, továbbá a szelek-
tív hulladékgyûjtô szigetek felszámolásra 

kerülnek, szükségesnek tûnik térfigyelô 
rendszer kiépítése és mûködtetése. E fel-
adat elôkészítését az elmúlt évben elkezd-
tük, elôzetes szakmai konzultációk alapján 
meghatároztuk mindkét településrészen 
a kiépítési pontokat. A térfigyelô rend-
szer hatékonyságának elemzése kapcsán 
több településen már mûködô informati-
kai rendszert tanulmányoztunk. A konk-
rét megvalósítást a Településfejlesztési 
Bizottság készíti elô és tesz javaslatot a tes-
tület számára. 

Településünk oktatási sport és kulturá-
lis feladatainak célkitûzése és megvaló-
sítása érdekében is több elképzelés meg-
valósításán, elôkészítésén dolgozunk. A 
könyvtár állományát és támogatásának 
mértékét növelni szeretnénk. A sportcsar-

nok eszközállományát fejleszteni, a fûtési 
rendszert, illetve a melegvíz szolgálta-
tást költséghatékonyabbá, komfortosabbá 
kívánjuk tenni. A fûtés átalakítására több 
ütemben végrehajtható komplex gépésze-
ti tervvel rendelkezünk. 

Az elmúlt évhez hasonlóan és azonos 
mértékben támogatni kívánjuk a civil 
szervezeteket, alapítványokat, akik nagy-
mértékben segítik a kötelezô és vállalt 
önkormányzati feladataink ellátását. 

2016-ban is szeretnénk kihasználni min-
den olyan pályázati lehetôséget, amelyek 
a településünk fejlôdését szolgálják. 2015-
ben 89 millió forintot nyertünk el három 
különbözô pályázaton. Azt tekinteném 
minimális programnak, hogy idén ehhez 
közeli értékben találjunk ismét pályázati 
forrásokat. 

Erdôgazdálkodói feladatunkat folytat-
juk, és az elmúlt években megszokott 
módon a haszonbérleti díjakat a rész-
tulajdonosok irányába biztosítjuk. A 
testvértelepülési kapcsolatainkra építve, 
határon átnyúló pályázati lehetôségeket is 
szeretnénk kihasználni. 

2015 decemberében Tahi településré-
szen befejezôdött a szennyvízcsatorna 
gerinchálózat kiépítése. Idôjárás függvé-
nyében az úgynevezett talajréteg konszo-
lidációjából fakadó úthibákat, padkahibá-
kat garanciális javítás keretei között elvé-
gezzük. 

E program megvalósításához kérem 
településünk lakóinak támogató együtt-
mûködését. 

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Tahitotfalu_2016_02_160204.indd   2Tahitotfalu_2016_02_160204.indd   2 2016.02.04.   11:402016.02.04.   11:40



3

Önkormányzat2 0 1 6 .  F E B R U Á R

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Tunyoghy Zselyke Anna, 2015.11.28.
Sárga Hanna Laura, 2015.12.18.
Csaba Roland, 2016.01.22.
Halász Erik, 2016.01.23.
Kálmánczi Sándor Máté, 2016.01.12.
Asabiny Zita, 2016.01.17.
Elhunytak: 
Fejes János 67 éves, Virág u. 3.
Ofcsák Istvánné 88 éves, Zrínyi u. 20. 
Nagy Ferencné 90 éves, Vöröskô út 12. 
Csorba Józsefné 74 éves, Dankó u. 1. 
Bor Pál 69 éves, Kossuth L. u. 9. 
Geréb Ferenc 78 éves, Rózsa u. 52. 
Rezák Mihály 71 éves, Rákóczi u. 11. 
Pistyur Teréz 81 éves, Pacsirta u. 27.
Várady Béla 83 éves, Mezô u. 6 
Idén házasságkötés nem történt.

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

Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô 14–18 óráig
Kedd 8–12 óráig
Szerda 14–19 óráig 
Csütörtök 8–12 óráig
Péntek 14–18 óráig 
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden ked-

ves olvasót és látogatót: 
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

      
      
      

  

HHIIRRDDEETTMMÉÉNNYY  
A PEST MEGYEI TERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE 

A PEST MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT. 
A SZAVAZÁS NAPJA: 

2016. MÁRCIUS 20. 
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK 

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte 
nemzetiségi névjegyzékbe vételét.  

A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről  
értesítőt kapnak. 

Nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmet 2016. március 4-ig lehet 
benyújtani a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, illetve személyesen a 

helyi választási irodában. 

A SZAVAZÁS 

A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, amelynek 
nemzetiségi névjegyzékében szerepel. 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő 
választási irodához. 

 

 Választási Iroda 
 

   

      
      
      
 

Cím: 2022 Tahitótfalu, Szabadság tér 3.
Telefon: +36 70 685 4102 
és +36 70 685 4083
E-mail cím: *késôbb*

Nyitva tartási idô
Hétfô 07:00 - 17:00
Kedd 08:00 - 18:00
Szerda 08:00 - 20:00
Csütörtök 08:00 - 18:00
Péntek 08:00 - 16:00

Teljeskörû okmányirodai ügyintézés:

• személyazonosító igazolvány,
• útlevél,
•  vezetôi engedély,
• diákigazolvány,
• ügyfélkapu,
•  lakcím (járáson belüli bejelentkezések),
• gépjármû ügyek (átírás, üzembentar-

tó bejegyzés, opció törlés, ideiglenes 
gépjármû kivonás, stb.).

Tahitótfalu Kormányablak
nyitva tartás
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A visegrádi, a dunabogdányi, a leányfalui, 
a szigetmonostori, a kisoroszi, a Szentendrei 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Gimnázium, valamint a tahitótfalui isko-
la tanulói jelentkeztek a versenyre. Három 
kategóriában 34 gyerek mutatta meg tehet-
ségét a nívós zsûri elôtt. 

A zsûri tagjai voltak: 
• Dr. Havas Judit, irodalomtörténész, 

elôadómûvész, a Fábián Zoltán Alapítvány 
elnöke (Budapest)

• Gecsei  Dezsôné,  a  Fábián Zoltán 
Alapítvány titkára (Budapest)

• Fábián Mária, az író testvére, a Fábián 
Zoltán Alapítvány tagja (Dunabogdány)

• Kálazy Lászlóné, amatôr versmondó, a 
Fábián Zoltán Alapítvány kuratóriumának 
tagja (Visegrád)

• Székelyhídi  Ferenc,  nyugalmazott 
népmûvelô, a Fábián Zoltán Alapítvány 
tagja (Vác)

• Bedô Szilvia, könyvtáros (Leányfalu)
• Mezei Anna, az Áprily Lajos Általános 

Iskola nyugalmazott igazgatója (Visegrád)
• Póka Éva, színmûvész (Leányfalu)
• Maday Emôke, színmûvész (Tahitótfalu
• Hetey László, színmûvész (Tahitótfalu)
• Szabó Tünde, színmûvész (Tahitótfalu)

• Papadimit r iu  Ath ina ,  sz ínmûvész 
(Tahitótfalu)

• Béres Gabriella, mûvelôdésszervezô 
(Tahitótfalu)
A verseny kiírása szerint a diákok 

magyar mesével vagy magyar szerzô pró-
zájával indulhattak. Kiváló mûvek kiváló 
elôadásával találkozhattunk, ezzel is adózva 
magyar kultúránknak. Nyertes volt minden-
ki ezen a délelôttön: a vendégek, a zsûri és 
a diákok is, függetlenül attól, hogy bekerül-
tek-e a dobogósok közé.

Íme, a helyezettek:
I. korcsoport: 3-4. osztályosok
Helyezés/Név/Település/Felkészítô tanár:
1. Draxler Alexia, Visegrád, Pauluszné Tóth 

Anna
2. Verba Ádám, Szentendre, Greffné Láng 

Helga
3. Sebestyén Jázmin Mária, Leányfalu, 

Tóthné Somodi Katalin

II. korcsoport: 5-6. osztály
Helyezés/Név/Település/Felkészítô tanár:
1. Kovács-Deme Jázmin Lilla, Tahitótfalu, 

III. korcsoport: 7-8. osztály
Helyezés/Név/Település/Felkészítô tanár:
1. Gersonde Olivér, Visegrád, Mezei Anna
2. Rózsa Gabriella, Szigetmonostor, Kas 

Krisztina
3. Heim Zsófia, Visegrád, Horváth Krisztina

A zsûri egyénenként és csoportosan is 
értékelte a színvonalas produkciókat. Az 
oklevelek és emléklapok átadása után a 
gyôztesek ismét elmondták a nyertes szöve-
güket immár az egész közönség elôtt. 

Nagyon köszönjük a Fábián Zoltán 
Alapítványnak, hogy könyvutalványokkal 
(6000 Ft, 5000 Ft és 4000 Ft értékû) jutal-

XXI. Fábián Zoltán mese- és prózamondó 
verseny, Tahitótfalu 2016.
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mazták a nyerteseket; köszönjük a zsûri 
áldozatos munkáját; a Tahitótfalui Iskola 
Gyermekeiért Alapítványnak, hogy anyagi-
lag támogatták a versenyzôk, a kísérôk és a 
zsûri megvendégelését; Almássy Csabának, 
aki megtervezte a verseny meghívóját, 
oklevelét és emléklapját; Princzné Bérczi 
Krisztinának, aki a zsûri ajándékát készítet-
te el, a kollégáknak, szülôknek, akik segítet-
tek a tanulók felkészítésében. Köszönjük a 
furulya konzort mûsorát Kökényné Krafcsik 
Ibolya kíséretével.

És köszönet mindenkinek, minden kollé-
gának és diáknak, aki segített a verseny meg-

szervezésében és lebonyolításában.

A Danubia Televízió mûsorán minden 
kedves olvasó megtekintheti a versenyt. 

A XXII. Fábián Zoltán versenynek a 
Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola ad otthont jövôre.

Matus Klára
igazgatóhelyettes

Tahitótfalui Pollack Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 

Iskola

Fábián Zoltán (Nyíregyháza, 1926. janu-
ár 30. – Szentendre, 1983. május 2.) József 
Attila-díjas magyar író.

Fábián Zoltán elsô írásai 1950-tôl jelen-
tek meg a Csillag, az Irodalmi Újság 
hasábjain. Elsô novelláskötetének címe: 
Utak (1952), melyet a „Hegedûszó” és 
az „Íme, Európa” követte.   Ez utóbbi-
ban, elbeszélésein kívül, az úti élmé-
nyek is helyet kaptak. Az 1958-as megje-
lenését követôen a kötet zúzdába kerül. 
Az elbeszéléseket kisregények: „Három 
kiáltás” (1961), „Ítélet” követték, majd 
egy újabb novelláskötet, a „Déltôl haj-
nalig” (1965). A címadó elbeszélésbôl 
film készült. De ahogy értetlenség 
kísérte az írót, úgy a filmmel sem volt 
nagyobb szerencséje. Két hét után – kül-
földi tiltakozásra levették a mûsorról.                                                                                   
Talán ezért is került elôtérbe Fábián 
Zoltán, a közéleti ember, aki járta az orszá-
got, intézte az írók ügyes-bajos dolgait (ha 
kellett lakáshelyzetükön javított), segéd-
kezett irodalmi folyóiratok megszületé-
sénél (Békéscsabán: Új Auróra; a gyere-
kek számára: Kincskeresô, stb.), szervez-
te a tokaji írótábort; létrejött a vásárosna-
ményi alkotóház, és mint az Írószövetség 
titkára, az Olvasó Népért mozgalom fô 
felelôse, mozgatórugója volt. Novellák, 
útirajzok mellett születtek tudományos-
fantasztikus regények is. (A. F. Bian néven 
Kulin Györggyel közösen írt: Üzen a nyol-
cadik bolygó, Az ellentmondások bolygó-
ja, Aster.)   Az író mindössze 57 éves volt, 
amikor 1983. május 2-án Szentendrén 
a gyalogátkelôhelyen egy eszeveszet-
ten száguldó gépkocsi halálra gázolta. 
Az ô emlékének ápolására 1994-ben jött 
létre a nevét viselô alapítvány, hogy tevé-
kenységének szellemiségét megôrizzék 
az útókornak.  2004-ben a Fábián Zoltán 
Alapítvány 46 év után újra megjelentette 
az Íme, Európa címû kötetet. Az 1958-as 
kiadás kiegészül Maróti Istvánnak Fábián 
Zoltán emlékét felidézô bevezetô sorai-
val. Emlékezik Fábián Zoltánra az Olvasó 

Népért mozgalom, a tokaji írótábor fô 
szervezôjére, az emberre, aki írói ambí-
cióit is háttérbe szorítva mások segítsé-
gére sietve szolgálta a magyar kultúrát.                                                                                                                    
Fábián Zoltán 1956. december 6-tól 1957. 
március 8-ig terjedô idôszakban hivatalos 
körúton járt Európa több fôvárosában, 
hogy papírt szerezzen a könyvkiadás 
megindításához. A kötet érdekessége, 
hogy nem egyszerûen az utazás során a 
városokról szerzett benyomásait, az érin-
tett ország történelmét idézi fel, hanem 
a „leírás” kiegészül egy-egy novellával is. 
A könyv tehát novellafüzér és útikönyv. 
Némelyik elbeszélés szívszorongató. 
Varsóban felidézi írásában a náci meg-
szállás és koncentrációs tábori élményt 
egy leányhôs alakjában. Stockholmban 
feltûnik számára, hogy az emberek állan-
dóan sietnek, elfelejtettek mosolyogni és 
sétálni. Ezért az itt élményt adó novella 
egy „kegyetlen írás”. A nyûgnek érzett 
gyermektôl szabaduló párt formálja meg. 
Az „anyuka” új partnerével a hegyekbe 
kirándul. Az elbeszélés végén csak sejthet-
jük, hogy miért csak ketten térnek vissza.                                                                               
Drámai írások, víziók. A tapasztaltaktól 
félti a jövôt, a magyarságot, a hazáját.                            
Megszívelendô gondolatai különösen 
aktuálisak, Magyarországnak az Európai 
Unióhoz való csatlakozása után. De 
bôvíthetjük a földrajzi kört az Európán 
kívüli magyarságra, a megmaradás-
ra, a magyar kultúra fennmaradására. 
A könyv záró részében dr. Sín Editnek 
Fábián Zoltánról szóló tanulmányából 
az „Íme, Európa” könyvrôl szóló rész 
olvasható. Ebben a következôket írja:                                                                                                                                         
„….A finom lírával, mély gondolatiság-
gal át-meg átszôtt tényközlô –elemzô írás, 
sokszínû, sok irányból megközelíthetô 
képet ad Európa egészérôl, múltjáról, 
1950-es évekbeli jelenérôl, képeinek tör-
ténelmi gyökerekbôl táplálkozó lelki sajá-
tosságairól, az ebbôl fakadó mûvészeti 
értékeirôl, a mindennapi élet apró moz-
zanataiban tetten érhetô nemzeti sajátos-

ságairól. Ez a komplexitás a mû egyik fô 
erénye.” (1989)                    

Az elemzô írás Fábián Zoltán ma is 
érvényes megállapításaira is felhívja a 
figyelmet: 

 „Finnországban figyel fel elôször arra, 
hogy a technikai fejlôdéssel párhuzamo-
san hogyan silányulnak a kulturális igé-
nyek, hogyan szorítja ki az erôszakra 
épülô kalandregény az értékes irodal-
mat… Londonban döbben rá, hogy a 
hagyományok megtagadása gyökértelen-
séghez, céltalansághoz, pótcélok, pótcse-
lekvések hajhászásához vezet.”

20 évvel ezelôtt elôször rendezte meg 
a Fábián Zoltán Alapítvány támogatásával 
az író nevét viselô mese-és prózamondó 
versenyt a Dunakanyarban, karöltve egy-
egy általános iskola. Fábián Zoltán 70. 
születésnapján a Dunabogdányi Iskola 
adott helyet és szervezte a versenyt, 
míg idén a Tahitótfalui Pollack Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola rendezte  meg január 29-én.

Székelyhidi Ferenc

90 éve született Fábián Zoltán
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Dátum Program Szervezô , helyszín

január 12. Don-kanyari tragédiára emlékezés.  Emléktûz gyújtás 
a református temetôben, elôadás a Faluházban Önkormányzat - református temetô, Faluház

január 17-24. Ökumenikus Imahét református, katolikus, baptista egyház, 
Önkormányzat

január 22. Magyar Kultúra Napja – Újévi Zenés Áhitat Pollack M. Iskola – baptista imaház
január 29. Fábián Zoltán Prózamondó Verseny Pollack M. Iskola - Népház

február 6. Farsangi felvonulás Önkormányzat, Óvoda - Tahi parkoló - Tótfalu 
Hôsök tere

február 13. Farsangi Batyusbál Önkormányzat-Népház
február 20. Puzder János Emléktorna Tömegsport Egyesület, Önkormányzat

február 20. Dunakanyari Ifjú Muzsikusok X. Kamarazenei 
Találkozója

Iskola, Önkormányzat-
Népház

február 27. VI. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár Tahitótfalu Önkormányzata, Szigetmonostor 
Faluház-Tahitótfalu Faluház

március 11. Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom és szabadság-
harc emlékére Iskola, Önkormányzat, TETA - Sportcsarnok

március 15. Országos Íjászverseny TAHI

április 24 - május 8. A Tátrától az Ojtozi-szorosig, Vereckétôl Dévényig-
kiállítás

G. Szalai István, Wegroszta Gyula, Szônyi 
Zsuzsa-református gyülekezeti terem

április 13. Zenei est az Ôszirózsa Nyugdíjas Klubban Iskola - Faluház
április 16. A holokauszt áldozatainak napja Önkormányzat
április 23. A Föld Napja Önkormányzat

április 24. Vasárnapi Vásárnap Béres Gabriella, Rokob Orsolya, TETA, TAHI - 
Fesztiválpark

április 29. Tavaszi Zenei Est Pollack M. Iskola - Népház
május 1. Szigeti Majális Szigetmonostor-Szigetmonostor

május 27-28-29. EPERFESZTIVÁL 
kiállítás Önkormányzat, TETA, TAHI

május 28. Eperart Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület – katoli-
kus templom

május 29. Gyereknap Óvoda, Iskola - óvoda
május 29. Hôsök napja Önkormányzat – Hôsök tere

június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Önkormányzat, egyházak, Iskola-Trianon 
emlékmû, Faluház

június 11. Nemzeti Vágta Pest megyei Elôfutama Zablakert, Önkormányzat - Zablakert
június 18. Ballagás Iskola – központi épület
június 20. Tanévzáró Iskola – központi épület

június 20-25. Református gyerektábor református egyház, Önkormányzat – Isten 
tábora

június 28-július 3. Angol bibliai ifjúsági tábor baptista gyülekezet - Népház

július 2. Halászléfôzô verseny
1. kirándulóhajó zenés köszöntése

Tömegsport és Szabadidô Egyesület – 
Dunapart
Önkormányzat, Magyar Zoltán-Tahi hajóállo-
más

július 4-9. XVI. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület – 
Faluház, Népház, templomok

július 4-8. Angol bibliai gyermektábor baptista gyülekezet - Népház

július 11-23. Nyári gyerektábor Önkormányzat, TETA, Iskola – Szabadidôpark, 
Faluház, Népház

július 17. Amiért a harang szól – Kerékpáros zarándoklat 
BVSC Wellness szakosztály,
Önkormányzat – Budapest, Hôsök tere, Tahi 
parkoló

augusztus 20. Szent István ünnepe Önkormányzat, TETA, egyházak - Faluház
augusztus 31. Tanévnyitó Iskola – központi épület
szeptember 17-18. Nemzeti Vágta Önkormányzat - Hôsök tere

szeptember 24.
Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!, Szüreti felvonu-
lás, mulatság
Népmese Napja

Önkormányzat, egyházak, iskola, óvoda, civil 
szervezetek – szigeti településrész

október 2. Vasárnapi Vásárnap
Béres Gabriella, Rokob Orsolya, TETA, TAHI-
Fesztiválpark

október 6. Nemzeti gyásznap Önkormányzat, Iskola – Hôsök tere

2016. évi eseménynaptár - tervezet  
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Dátum Program Szervezô , helyszín
október 23. Ünnepi mûsor az 1956-os forradalom emlékére Iskola, Önkormányzat – Sportcsarnok
október 23. Országos íjászverseny TAHI

november 27. Erzsébet-Katalin Bál Önkormányzat-Népház

december 3-11. Adventi hét
TETA, Önkormányzat, egyházak, iskola, civil 
szervezetek – Sportcsarnok, Népház, egyházi 
helyszínek, piac területe

december 5. Mézeskalács koncert Iskola - Népház
december 8 Idôsek Napja Önkormányzat - Sportcsarnok
december 9. Adventi hangverseny Iskola - Sportcsarnok
december 27. Dagober Kupa Plascsevics János – Sportcsarnok, Népház
december 27. Borszentelés katolikus egyház

Folytatás az 1. oldalról
Ezt követôen tájékoztatást hallgatott 
meg a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrôl valamint a határozatok 
végrehajtásáról. 
A negyedik napirend során a Képviselô-
testület megerôsítette korábbi határo-
zatát, az építés alatt álló konyha-étkezô 
beruházáshoz kapcsolódó, meglévô 
OTP hitelszerzôdés módosításával kap-
csolatban, így támogatta a 40.000.000 
Ft hitelkeret emelést és a futamidô 20 
évre történô meghosszabbítását válto-
zatlan feltételek mellett.
A tulajdoni ügyek tárgyalásakor a 
Képviselô-testület az alábbi döntéseket 
hozta: 
Lemondott elôvásárlási jogáról a 
0108/4 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában, 
a vételár ismeretében, majd következô 
döntésével mind a Szólabda Stúdió, 
mind a Danubia Televízió kérelmét 

támogatta, így a Szólabda Stúdió 40.000 
Ft/hó, a Danubia Televízió 185.000 
Ft/hó támogatásban részesül 2016. 
évben. Ezt követôen a sportcsarnok 
térítésmentes használatát biztosította 
a Tahitótfalui Sportegyesület részére a 
téli edzések lebonyolítására, és a Puzder 
János Emléktorna megrendezéséhez. 
Engedélyezte továbbá a Tahitótfalui 
Baptista Gyülekezet és a Tahitótfalui 
Református Gyülekezet számára is a 
Sportcsarnok használatát a gyülekeze-
tek által szervezett programok meg-
rendezéséhez. Jóváhagyta a Katolikus 
Egyházzal kötendô Béke utca 2252 hrsz. 
alatt található iskolai ebédlôként, illet-
ve községi, iskolai könyvtárként funk-
cionáló ingatlanra vonatkozó bérleti 
szerzôdést, valamint elfogadta az orvosi 
ügyeleti szolgálat ellátására vonatkozó 
megbízási szerzôdés módosítását, és 
felkérte a polgármestert mindkét doku-

mentum aláírására. Vállalta a Nemzeti 
Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok 
Kollégiuma által kiírt pályázat pályázati 
keretösszeg 1% (+Áfa) mértékû neve-
zési díjának, valamint nyertes pályázat 
esetén a pályázat önrészének biztosí-
tását legfeljebb 1.500.000 Ft összegha-
tárig. 
A következô napirendek során elfo-
gadta a Képviselô-testület Dr. Sajtos 
Sándor polgármester 2016. évre vonat-
kozó szabadságolási ütemtervét, és az 
önkormányzat 2016. évi módosított 
eseménynaptárát.
Ezt követôen a Képviselô-testület zárt 
ülésen tárgyalt egyes tulajdoni ügyek 
kapcsán a személyiségi jogok védel-
mére hivatkozva. A zárt ülésen egy 
elutasító döntés született egy ingatlan 
felajánlásával kapcsolatosan.  

Eôryné Dr. Mezei Orsolya 
jegyzô

Önkormányzati hírek

Házasságot kötött: 19 pár
Született: 38 fiú, 33 leány, 
összesen 71 gyermek.
2015. év halottai nemek és életkor szerint:
életkor férfi nô együtt
<39 0 0 0
40-49 1 0 1
50-59 7 1 8
60-69 5 11 16
70-79 8 3 11
80-89 3 8 11
90< 3 4 7
összesen 27 27 54
átlagéletkor 68,6 75,5 72,1

A 2015-ben elhunytak névsora:
Emléküket megôrizzük, nyugodjanak 

békében!                                 
 Budai Mihály

Községünk összesített anyakönyvi adatai 2015.
Makkai Zoltán
Maróthi János
Mázi Ferencné
Nagy Erzsébet
Nagyné Radnai 
Erika
Németh Mihályné
Németh Rózsa
Papp János
Petrik Dezsô
Purák Lajos
Rácz Istvánné
Rezák Mihály

Rosztocsil Károlyné
Sárközi József
Surján László
Szabó Andrásné
Szabó József
Szôllôsi Ferenc
Tényi Péterné
Tolnai Miklós
Tóth József
Uri Istvánné
Zabolai Lászlóné

Balázs Józsefné
Bándiné Barlai 
Ágnes
Béky Gellért
Bokros László
Csereklye Gyôzô
Csömör Mihályné
Danis Béla
Delamaisztra Gyôzô 
József
Drözsböt Attiláné
Fabók Imréné
Ferencz Józsefné
Ferenczi Tibor
Gajdos János
Gál Lajos
Gál Tibor Mátyásné

Goda Erika
Gombos Zoltán
Gregó Józsefné
Hárfás Mária 
Antónia
Holics Lajosné
Jakab Károly
Karl Lászlóné
Katona Imréné
Komjáti Árpádné
Kovács Béláné
Kovács Lajos
Kovács Tibor
Kôvágó Istvánné
Kristóf József
Lóczi József
M. Dávid János
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Február 22., a bûncselekmények áldozatainak 
világnapja

A legnagyobb óvatosság, odafigyelés mellett is áldo-
zattá válhatunk. Valamennyi veszélyhelyzetre, bajra 
képtelenség felkészülni, azonban fontos, hogy mi 
magunk lehetôség szerint mindent megtegyünk 
annak érdekében, hogy ne váljunk sértetté, áldozat-
tá!
A társadalom és a jogalkotó is felismerte, hogy a 
bûncselekmény elkövetôjét elfogni és megbüntetni 
nem elegendô, hanem az áldozat testi- és lelki sérü-
léseivel, valamint anyagi kárával is foglalkozni kell. 
A korábbi hozzáállással ellentétesen napjaink-
ban a büntetôpolitika egyik kiemelt feladata a 
bûnözés okozta káros hatások csökkentése és a 
bûncselekményeket elszenvedô személyek társa-
dalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. 
Indokolt kifejezésre juttatni, hogy a társadalom, 
a közösség, a különféle szakmai és civil szerveze-
tek szolidárisak az áldozatokkal. Az Európa Tanács 
1990. február 22-én tette közzé a bûncselekmények 
áldozatainak chartáját, e nap azóta - az Európai 
Áldozatvédô Fórum javaslatára - a kontinens számos 
országában az áldozatok napja. Magyarországon az 
1989-ben alakult Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület 
javaslatára 1993 óta tartják meg, felhíva ezzel a figyel-
met arra: az áldozattá vált ember lelki, jogi vagy anya-
gi segítségre szorulhat.
A statisztikai adatok alapján az állampolgá-
rok az elmúlt években fôként vagyon elleni 
bûncselekmények sértettjei voltak. Ebben sajnála-
tos módon nagy szerepet játszik, hogy a rendsze-
res figyelemfelhívás ellenére sem vagyunk elég 
körültekintôek, nem fordítunk kellô figyelmet egy-
másra, saját értékeink megóvására. Különösen 
jellemzô ez a sértetti magatartás az alkalmi, illetve 
zseblopások esetében. 
Az alkalmi lopásoknál a sértett értékei leggyakrab-
ban nyitva hagyott gépjármûbôl, iskolai vagy kórhá-
zi szekrénybôl, ôrizetlenül hagyott táskából, bevásár-
lókocsiból tûnnek el. 
Lakásbetörések tekintetében kiemelten veszélyez-
tetettek a gyenge mechanikai védelemmel ellátott 

ingatlanok, tárolók, valamint a hétvégi házak, zárt-
kerti ingatlanok és tanyák. Jellemzô áldozati maga-
tartás, hogy az érintettek sokszor még az alapvetô 
vagyonvédelmi intézkedéseket is elmulasztják (ajtó, 

ablak bezárása- nem csak behajtás), ugyanakkor a 
környezet közömbössége is sok esetben hozzájárul 
egy-egy bûncselekmény bekövetkezéséhez.  

A személy elleni, erôszakos bûncselekmények eseté-
ben különösen fontos az áldozat kezelése a deliktum 
elkövetése után, hiszen a laikusok számára nem lát-
ható lelki sérülések hosszútávon beláthatatlan követ-
kezményeket okozhatnak. A külvilágba vetett biza-
lom megrendülésétôl kezdve a személyiség torzulá-
sán át számos hatáshoz vezethet a kezeletlen trauma. 
Az áldozatok számára a Fehér Gyûrû Közhasznú 
Egyesület teljes körû tájékoztatást nyújt, elôsegíti 
az érdekérvényesítést, jogi segítésnyújtást biztosít, 
azonnali pénzügyi segélyt és kárenyhítést adhat.
Hozzátették: a mûködés elsô évéhez, 2006-hoz 
képest több mint két és félszeresére nôtt azoknak az 
áldozatoknak a száma - 2009-ben összesen csaknem 
23 ezer volt -, akik valamilyen formában segítséget 
kaptak a szolgálattól.
Az áldozatok a bûncselekményt követôen elsôsorban 
a rendôrségtôl szereznek információt arról, hogy hol 
és milyen típusú segítségnyújtási formákban része-
sülhetnek, de az áldozatsegítésben civil szervezetek, 
egyházak is szerepet vállalnak.
A z Országg y û lés  20 05 -ben fogadta e l  a 
bûncselekmények áldozatainak segítésérôl és az álla-
mi kárenyhítésrôl szóló törvényt, amelynek lénye-
ge, hogy minden bûncselekmény áldozatának jár az 
ingyenes tájékoztatás arról, miként tudja érvényesí-
teni fizikai, társadalmi, anyagi kárainak enyhítését. 
Szükség esetén ingyenes szakjogászi segítséget és 
azonnali pénzügyi segélyt is kap a bûncselekmény 
sértettje.
Amennyiben elôvigyázatossága el lenére is 
bûncselekmény áldozatává vált, segítség az alábbi 
szolgálatoktól és weboldalakon kérhetô:
Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 
(jogi és áldozatsegítés)
http://igazsagugyihivatal.gov.hu
www.kimisz.gov.hu
www.police.hu
igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-
szolgalat
        
Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság 

          Bûnmegelôzési Osztály

Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrörs rovata
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A világ volt és jelenlegi kommunista orszá-
gaiban az áldozatok számát százmillióra 
becsülik. Kelet-Közép Európában egymillió 
ember haláláért felelôsek a kommunista pár-
tok.

Az Országgyûlés 2000-ben döntött 
arról, hogy minden év február 25-ét a 
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává 
nyilvánítja. 1947-ben ezen a napon tartóztat-
ták le a megszálló szovjet hatóságok Kovács 
Bélát, a Független Kisgazdapárt fôtitkárát. 
A Szovjetunióba hurcolt képviselô nyolc 
évet töltött börtönökben és munkatáborok-
ban. Letartóztatása világossá tette: a magyar 
kommunista párt minden eszközt felhasznál, 
hogy kiépítse totális egypárti diktatúráját. 
Kovács Béla elhurcolása és önkényes fogva 
tartása a demokratikus jogok lábbal tiprásá-
nak jelképévé vált.

Tahitótfaluban Wittner Mária segítségével 
emlékezhetünk az áldozatokra.

Wittner Mária 1937-ben, Budapesten szü-
letett, apját nem ismerte. Kétévesen egy kar-
melita kolostorba került, ott nevelkedett 
tizenhárom éves koráig. 1948-ban ismerte 
meg anyját, aki rövid idô múlva állami gon-

dozásba adta. Gimnáziumi tanulmányait fél-
behagyva gyors- és gépíróként helyezke-
dett el Szolnokon, majd a Kunhegyesi Járási 
Tanácson. 1955-ben fia született, fél évvel 
ezután Budapestre költözött. Alkalmi mun-
kákból élt, mosott, takarított.

1956. október 23-án a Rádió ostroma során 
csatlakozott a felkelôkhöz. Október 24-én 
a Corvin közben megismerkedett Havrila 
Béláné Sticker Katalinnal, akivel a következô 
napokban a sebesültek ellátásában segítet-
tek. A Vajdahunyad utcai csoporthoz csatla-
kozott, velük több tûzharcban is részt vett. 
Társaival október 30-án fegyverszerzés céljá-
ból elfoglalta a X. kerületi rendôrkapitányság 
épületét. A november 4-ei szovjet támadás 
során az Üllôi úton aknarepeszektôl megse-
besült, a Péterffy Sándor Utcai Kórházban 
ápolták.

November 9-én megpróbálta elhagy-
ni az országot, de letartóztatták. A kihallga-
tás után elengedték, újból disszidált, néhány 
hetet Ausztriában töltött. Hazajövetele után 
segédmunkásként dolgozott. 1957. július 
16-án letartóztatták, 1958. július 23-án halál-
ra ítélték. Ítéletét másodfokon 1959. febru-

ár 24-én életfogytig tartó szabadságvesztésre 
változtatták. 1970. március 25-én szabadult. 
A börtönben töltött évekrôl szóló emlékeit 
a Szabadság vihara és a Hóhér vigyázz! címû 
filmekben mondta el.

Szabadulása után elôször varrodában, 
majd takarítónôként dolgozott. 1980-tól rok-
kantnyugdíjas. A rendszerváltozás óta aktí-
van részt vesz több ötvenhatos veteránszer-
vezet munkájában. 2006-ban és 2010-ben a 
Fidesz országos listájáról szerzett parlamenti 
mandátumot. 1991-ben megkapta a Magyar 
Köztársaság Érdemrend nagykeresztjét, 
2006-ban a Szent István-díjat.

Az országot járva számos helyen tett hitet 
a szabadság és 1956 hôsei mellett tanít-
va, nevelve szinte minden korosztályt. 
Elôadásaiban megragadóan beszél életérôl, 
tapasztalatairól, gondolatairól és nem marad 
rejtve határozott és következetes antikom-
munizmusa sem.

2016. február 23-án a Népházban 17 órá-
tól vele emlékezhetünk a kommunizmus 
áldozataira.

Vaczó Zoltán

A Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja – február 25.
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Tahitótfalu község a 30 km. hosszú és 
3 km széles szentendrei szigeten fekszik, 
melyet a Budapest-Esztergom úttal híd 
köt össze, amely ezelôtt 25 évvel,1914-
ben épült.

Az 1930.évi népszámlálás adatai sze-
rint lakóinak lélekszáma 2353, ebbôl 12 
német, és 13 tót kivételével mind magyar. 
Felekezeti tekintetben 1498 reformá-
tus, római katholikus 749, 13 ág.ev., 23 
zsidó és 63 baptista. A lakosság túlnyomó 
része földmíveléssel, különösen eper/sza-
móca/ termeléssel foglalkozik, amelynek 
származása az egész országra innen ered. 
Az iparosok és kereskedôk száma 30-ra 
tehetô. Értelmiségi szempontból: van 1 
református, 1 római katholikus lelkész, 
3 református tanító, ill.tanítónô 2, római 
katholikus 1 fô és 1 jegyzô, 1 orvos, 1 
állatorvos és gyógyszerész.

A község területe 6814 kath.hold, 
ebbôl a legnagyobb egy 50 holdas, a többi 
1-40 holdas,de sok van 2-3, sôt 1 hol-
don aluli is, mivel többszöri örökösödés 
folytán a földek nagyon szétdarabolód-
nak, mert minden örökös földet akar, ha 
mindjárt pár négyszögölet is.(A földsze-
retet hazaszeretet is. G.SzI.) Református 
szemmel nézve a baj az, hogy az eladás-
ra kerülô földek legtöbbször katholikus 
kézre kerülnek.

A reformátusság történetét vizsgálva, a 
reformáció itt is a mohácsi vész után ter-
jedt el, amikor is az összlakosság refor-
mátus volt. Tahitótfaluban 1629-ben már 
anyaegyház volt templommal, prédiká-
torral és iskolamesterrel. Az iskolák közül 
a mi iskolánk a legrégibb Pest vármegyé-
ben, mert már 1617-ben volt iskola. Az 
elsô református templom építése bizony-
talan. Állítólag sárból volt, de ez a Duna 
kiöntései alkalmával többször rombadôlt 
és mindig újat kellett építeni. Késôbb a 
falak sövénybôl épültek, amit vakolattal 
húztak be. A második templom 1758-ban, 
a mostani pedig 1801-ben kezdett épülni 
és 1805. július 30.-án tartották benne az 
elsô istentiszteletet.(Eleink nem hagyták 
sem a templomot, sem az iskolát. Ezért 
épült a falu református temploma 1020 
fô befogadására. Magyar ref .templomok 
II.1942.G.SzI.) A község többször elpusz-
tult, részint tûzvész /1716 és 1900/ 1900-
ban a templom, iskola, paplak,, rektorlak 

és a községnek több, mint ¾ része égett 
le. Az árvizek is tetemes károkat okoztak, 
melyek közül a legnagyobb volt az 1838-i.

Hogy az egyház mennyit áldozott az 
iskolára mutatja az, hogy 1815-ben már 
2 tanító tanított 2 tanteremben, mikor 
az osztályok elnevezése a következô 
volt: I.oszt. ABC osztály, II.oszt. Olvasók 
Osztálya, III.oszt.Kiskátés, IV.oszt.
Nagykátés vagy Zsoltáros osztály, az 
V.oszt. a Bibliások vagy Históriások 
Osztálya volt. (Ha ez így volt országszer-
te, akkor nem csoda, hogy a felvilágoso-
dás-nyelvújítás kora elvezette az országot 
1848-49-hez. G.SzI.)) Dacára annak, hogy  
nem volt általános tankötelezettség, az 
iskolások száma állandóan gyarapodott, 
olyan ember alig volt, aki nem tudott írni, 
olvasni. 1869-ben már 3 tanítója volt az 
egyháznak, ami késôbb visszaesett 2 fôre, 
és ez így volt 1930-ig, amikor ismét meg-
szervezték a 3. tanítói állást.

1872-ben az egyháznak ismétlô iskolá-
ja is volt. A régebbi iskola, amely most a 
gyülekezeti terem céljait szolgálja 1835-
ben épült, a mostani pedig, amely már 
nem csak a községnek, hanem az egész 
járásnak a büszkesége 1932-ben épült 32 
ezer Pengô értékben, amelybôl csak 8000 
P.volt az államsegély, a többit a hívek és a 
község áldozatkészsége adta össze. 1937-
ben épült hozzá a 3. tanterem 12 ezer 
P.vel, abból is csak 3000 P. az államse-
gély, a többi mind adakozásból jött össze.
(„1927-28. Tahitótfalu és Szigetmonostor 
kultúrtörténetéhez” Tahitótfalu Községi 
Tájék.2001.nov.G.Sz.I.)

Érdekes, hogy a tankötelesek száma 
1843-ban annyi volt, mint az 1937/38-as 
tanévben: 192.

A lélekszámra vonatkozó statisztikai 
adatokból sajnos nagyon keveset tud-
tam beszerezni amiatt is, mint már emlí-
tettem az anyakönyvek a tûzvész alkalmá-
val elégtek. Amit sikerült kiböngésznem, 
azokat az alábbiakban közlöm:

1786-ban az összlakosság református 
volt, 28 katholikus kivételével.

1896-ban a reformátusok lélekszáma 
1367 volt, 1801-ben 1430, de már volt 
233 katholikus.

1806-ban a lélekszám 1526, 1870-ben 
1636, 1877-ben1686, 1890-ben 1655, 
1900-ban 1712. 1930-ban 1488 reformá-
tus, 747 római katholikus, 13 ág.ev., 23 
zsidó és 63 baptista volt. Feltûnô ezek-
ben a számadatokban a katholikusok sza-
porodása, amely annak tulajdonítható, 
hogy a Tahiban villákat építô urak a ker-
tészeiket, vincellérjeiket mind vidékrôl 
hozták, mivel ôk is legtöbbször katoliku-
sok voltak, s azokat is alkalmaztak, a cse-
lédek pedig benôsülés folytán itt marad-
nak.

Ha az 1900-as és az 1930.évi népszám-
lálási adatokat vizsgáljuk azt látjuk, hogy 
míg 1900-ban a reformátusok száma 1712 
volt, addig 1938-ban már csak 1498, 
tehát a csökkenés 214.Ez több oknak 
tulajdonítható:1905-ben 40, 1911-ben 8, 
1921-ben pedig 11 áttérés volt. A másik 
okát pedig abban látom, hogy a világ-
háború és az ezzel szerzett betegségek 
nagyobb számban szedték áldozataikat a 
hívek közül. A harmadik ok a tüdôvész, 
amely majdnem minden évben 4-5 áldo-
zatot kiván. Ennek oka az, hogy az embe-
reink, dacára a felvilágosító elôadásoknak 
és iskolai munkának, nem veszik komo-
lyan a tüdôvész ragályos voltát. Az V. és 
VI.osztály tanulói minden évben dolgoza-
tot írnak a tüdôvész elleni védekezésrôl, 
melyek közül a legjobbak jutalmazva is 
lesznek.

Elenyészô csekélységben elôfordul az 
egyke is, de csak a jobbmódú családok-
nál.

A község fejlôdését megakadályozza 
az, hogy ritka az eladó birtok. A fejlôdési 
lehetôség inkább a Kis-Duna jobb part-
ján lévô Tahi felé terelôdne, de ennek 
nagy hátránya az, hogy aki ott építkez-
ni akar, annak több tulajdonostól kell 
földet összevásárolni, ami nagy nehéz-
ségekkel jár a nagy áreltolódások miatt. 
Pedig az a vidék a Jóisten által is arra van 
teremtve, hogy nyáron üdülést nyújtson 
a fôvárosiaknak, mert minden természe-
ti szépsége megvan: folyó, hegy, völgy, 
erdô, síkság, stb. Az utóbbi idôben több 
pesti lelkész vett ott magának házhelyet 
és épített magának villát. Itt van a diák-
tábor is a pilisi hegy lábánál, az Ugrón, 
amelyet évente 100 és 100 diák és diák-
lány keres fel részint üdülés, részint lelki 

Tahitótfalu egyház- és kultúrtörténeti 
áttekintése

Dr. Ecsedy Aladár református lelkész írása, 1939., I. rész
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táplálkozás miatt.

A lakosságra hatással van a fôváros 
közelsége, ami az erkölcsökre is hatás-
sal van. A bûnözôk száma inkább a római 
katholikusok és czigányok közül kerül ki. 
Harminc évi ittlétem alatt egy gyilkosság 
történt, de ennek okozója sem volt tótfa-
lusi származású. Hála a Mindenhatónak, 
nálunk szép gyülekezeti élet folyik. A lel-
kész éjet napot eggyé téve munkálkodik, 
hogy a Krisztushoz vezesse a gyülekeze-
tet. Ebben segítségére vannak az önként 
vállalkozó gyülekezeti munkások is. 

Ezek volnának azok, amelyek az egy-
ház külsô és belsô képét mutatják, de ha 
valódi képet akarunk látni, akkor a csalá-
di nevelést sem szabad figyelmen kívül 
hagyni, amely az iskola munkájával szoro-
san összefügg.

Egy pár agglegény kivételével 24-26 
évben kötnek házasságot a férfiak 18-23 
éves nôkkel. Az elsô gyermek születé-
se nagy öröm, sokszor 4-5 komát is hív-
nak, akik az úrasztalát körül állva fogják a 
keresztvizet felfogó tányér szélét.

Ha a gyermekáldást vizsgáljuk, meg kell 
állapítani, hogy itt is mindenütt a szegé-
nyebb családoknál több a gyermek, mint 
a gazdagoknál. A csecsemô halandóság 
csekély, ami annak köszönhetô, hogy az 
anyák téli népmûvelési elôadások alkal-
mával állandóan oktatva vannak. Nyári 
gyermekgondozó csak volt. Óvoda nincs. 
Pedig ennek a kettônek a beállítása nél-
kül az iskola nem végezhet olyan eredmé-
nyes munkát, amilyennek kellene lenni. 
Ha bekövetkezik a munkaidô, a gyer-
mek vagy az öregekre, vagy a nagyobb 
gyermekekre van bízva, akik kevésbé 
törôdnek vele. Talán az asszonyok sehol 
sem dolgoznak annyit, mint itt az eper-
rel, azért van azután az, hogy a gyermek 
csak nagyon ritka helyrôl kerül annak a 
szép iskolának a falai közé, mint ami-
lyen a milyenk. Az iskola a község köze-
pén székely stílben épült 1950 nm terü-
leten, amely az V., VI. osztályos gyerme-
kek által baraczk, körte, almafákkal van 
beültetve, az elsô része pedig az iskolás 
gyermekek által be van virággal ültetve. 
A tantermek száma 3, amelyeknek alapte-
rülete 60-60 nm. Az osztályok elrendezé-
se a következô: I-II. vegyes, III-IV. vegyes, 
V-VI. vegyes. A tanítás délelôtt és délután 
folyik 10 perces szünetekkel. A 10 órai 
szünetben majdnem az egész tél folya-
mán 50-60 gyermek ingyen tejet kapott 
3dl mennyiségben, késôbb már cukor-
ral. Nagy boldogság és öröm nézni azt, 
amikor a csöppségek sorban állva példás 
rendben lesik a tej kiosztást, amely osz-
tályonként történik.(„Nincs jobb befekte-

tés a köz számára, mint tejet adni a kisba-
báknak” Churchill. G.SzI.) 

A tantermek tágasak és tiszták A lét-
szám elég magas.

I.oszt. 14 fiu, 13 leány,  II.oszt. 19 fiu, 
20 leány. Összesen: 66.

III.oszt. 25 fiu, 22 leány,  IV.oszt. 33 
fiu, 10 leány. Összesen: 70.

V.oszt. 16 fiu, 11 leány,  VI.oszt. 8 fiu, 
12 leány. Összesen 47.

Az összes tankötelezettek száma 183. A 
mulasztók száma eltekintve néhány szülô 
gyermekétôl, nem nagy.

A tantermek felszerelése kielégítô, de 
még több szemléltetôkép hiányzik, ami a 
folyó évben beszerzésre kerül. A tanítói 
könyvtár pár darab módszeres könyvbôl, 
az ifjusági pedig 175 mûbôl áll. A sze-
gény tanulók részére segélykönyvtár áll 
rendelkezésre.(„Minden jó könyv taní-
tója a nemzetnek.” Gárdonyi. G.SzI.) 
Karácsonykor a község támogatásával 
és a gyülekezet tagjainak adományaiból 
czipôvel, ruhával, fehérnemûvel lesznek 
ellátva a szegényebb sorsu gyermekek.

A község másik iskolája a római kath. 
iskola, amelynek az egyik tanterme 1813-
ban épült, a másik pedig 8000 P. állam-
segéllyel 1922-ben. Most egy tanítónô 
tanít benne 102 tankötelest. Az osztályok 
elrendezése a következô: I., II., III., IV., 
V., VI. vegyes. Az iskola anyagi kiadásait 
részben a fôváros, mint kegyur, részben 
az állam viseli. A II.ot tanító 90% államse-
gélyt kap, a mi 50 és 10% államsegélyünk-
kel szemben. A róm.kath. iskola fenntar-
tásából alig-alig hárul a hívekre valami, a 
mienkkel szemben. Nekünk minden tan-
köteles 20 P.-ben van évenként, ami 3660 
P-t tesz ki.

Mindkét iskolának van továbbképzôje 
is, ami a folyó évben gazdasági irányuvá 
lesz átfejlesztve.

Az iskola munkáját elôsegítik a szülôi 
értekezletek, ahol a szülôk felszólalnak, 
de a felszólalásuk legtöbbször csak a 
magas könyvárakra és a kiküszöbölt pala-
táblákra vonatkozik.

 A szülôk a tanítókat megbecsülik, de 
még nagyon sok tenni való van a szülôk 
segítô munkájában. A gyermekek tiszte-
lettudók.

A fiuk az iskola elhagyása után a leven-
te egyesületbe kerülnek, ahol jófor-
mán ugyanazok nevelik ôket tovább, 
akik az iskolában. /fôoktató: ig.tanító, 
oktató: tanító/, mindkettô reformá-
tus. Ilyenmódon elérték azt, hogy a mi 

leventéink a legelsôk, a fôvárosi ország-
zászlónál minden évben díszôrséget 
adnak. Van saját 20 tagu levente zene-
kar, amelynek költségeit a község lakói 
adták össze természeti adományok-
ban. A zenekar tagjai mind földmíves 
gyermekekbôl tevôdik össze, megmutat-
ván azt, hogy fuvóhangszeren nem csak a 
sváb és cseh, de a magyar is tud játszani. 
A zenekar annyira megállja helyét, hogy 
így már a fôvárosban szakértôk elôtt az 
Országzászlónál is adott hangversenyt.

Az iskolás gyermekek vallásos neve-
lése az iskolán kívül a vasárnapi iskolá-
ban folyik, ahol önként vállalkozó 8-10 
vasárnapi iskolai tanító foglalkozik velük 
kellô elôkészítés után az egész iskolai év 
alatt. Igen örvendetes az, hogy most a 
szünidôben egy csomó gyermek jelent-
kezett, hogy ôk a vasárnapi iskolába akar-
nak járni. Azóta van mindennap vasárna-
pi iskola.

Az ifjusági egyesületek szorosan össze-
kapcsolódnak az iskolát elhagyó vallá-
sos neveléssel. Van egy 80 tagot számlá-
ló vegyeskar. A K:I:É:-nek 25, az ifjusági 
egyesületnek 30, a leánykörnek 40, a 
Dániel-körnek 15, ugyszintén a Mária-
körnek 15 tagja van, amely egyesüle-
tek példaadó erkölcsi és hitbeli hatása 
nagyon meglátszik.

A rom. kath .egyháznál is vannak hason-
ló egyesületek: Rózsafüzér, Szívgárda, 
Legényegylet, amelyek 15-20 tagot szám-
lálnak.

A férfiak és asszonyok vallásos neve-
lése a vallásos összejöveteleken törté-
nik, a hazafias és közmûvelés pedig a 
népmûvelési elôadásokon. Az egyéb 
egyesületek mûködése gyenge. Papíroson 
mûködik a Gazdakör is, de csak akkor, 
ha a vármegyének, vagy valamely más 
gazdasági egyesületnek tagjai jönnek ki 
elôadást tartani.

A szövetkezeti élet már jobban ki 
van fejlôdve: van Hangya, Kölcsönös 
Állatbiztosító, ahol a tagok a kárt egymás 
között egyenlô arányban felosztják.

Ha a község fejlôdését vizsgáljuk, meg 
kell állapítani azt, hogy csigalépések-
kel megy elôre, dacára szép fejlôdésnek, 
hogy ennek mi az oka azt már említet-
tem. Van 2 hajóállomás, autóbusz, 2 
posta, csendôrörs,, körorvos, állatorvos, 
gyógyszertár. Az utczák közül egy köve-
zett, a többi köves. A községet az eszter-
gomi úttal, Tahival az Almásy  híd köti 
össze, amely a folyó évben lett 25 éves.

Folyt. köv.
G. Szalai István
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Szeretnénk beszámolni az adomá-
nyok kiosztásáról, elosztásáról, tapaszta-
latokról, melyeket a rászoruló családok-
nál, egyedülállóknál láttunk. Elôször is 
nagyon köszönjük az adományozóknak 
a felajánlásokat, a helyi éttermeknek a 
meleg ételeket. Idén Leányfalun is osz-
tottunk meleg ételt és tartós élelmiszert, 
ahol szintén volt gyûjtés (3 család, 3 egye-
dülálló.) Tahitótfaluban 22 helyen jár-
tunk és próbáltuk szebbé tenni az ünne-
peket. Tehát összesen 28 családnak/egye-
dülállónak, háztartásnak sikerült segíte-
nünk. Tudjuk, hogy vannak többen is, 

de a keretbôl sajnos csak ennyire futot-
ta. A felajánlások mellett az Egyesület 
is bevásárolt, 30 ezer forint értékben, 
melyet a leányfalui Erzsébet-Katalin báli 
bevételbôl, tagdíjból és saját felajánlásból 
fedeztünk. December 24-én délután és 
25-én délelôtt keresték fel önkénteseink 
a rászorulókat, mindenhol nagy örömmel 
fogadtak. Sokan örömükben pityeregtek 
is, hogy valaki gondol rájuk a nagy magá-
nyukban, szegénységükben. Az egyesü-
let tagjai elbeszélgettek a családokkal, 
egyedülállókkal, miben is tudnánk még 
segíteni, illetve könnyebbé tenni az éle-
tüket. Sok mindenben kérték a segítsé-
günket, melyet december végén, január-
ban is igyekeztünk megvalósítani, vittünk 
sok-sok ruhát, tüzelôt (vettünk is és fel-
ajánlásból is kaptunk), gazdára talált egy 
felajánlott mosógép is, egy olyan csa-
lád javára, ahol az anyuka évekig kézzel 
mosott. Egy másik mosógép nemsokára 
szintén jó helyre kerül, ahogy két televí-
zió is. Hivatali ügyintézésben is kérték a 
segítségünket a közmû szolgáltatóknál.  
Még rengeteg dologra lenne szükség, ami 
viszont már pénzbe kerül, így ahogy tud-
juk, megvásároljuk ezeket. Sokakban a 
felmerülô elsô kérdés az, hogy kik van-
nak a listánkon? A rászorulók (legyen 

akár folyamatos, vagy átmeneti problé-
mával küzdô) alap listáját több helyi, jóté-
konysággal foglalkozó embertôl kaptuk 
meg, így egy-egy ember vagy család több 
helyrôl is leinformálható, hogy valóban 
rászorul-e a segítségre. Ami nagyon fon-
tos: aki idôs, beteg és ennél fogva nem 
tud munkát vállalni, kevés pénzbôl él, azt 
segítjük. Aki munkaképes, annak segí-
tünk munkát találni.

Visszatérve a problémákra, ami a 
legfôbb gond így a tél derekán, a fûtés 
megoldása, ez sokakat érint sajnos. Ezért 
az egyesület vásárolt négy papír bri-
kett présgépet kísérletképpen. A mele-
gebb hónapokban megindul a brikett-
gyártás (egy részrôl a munkaképes rászo-
rulók maguknak megcsinálhatják, más-
részt igyekszünk önkénteseket bevonni 
a munkába az idôsek/betegek téli tüzelô 
gondjainak enyhítésére). Nagy szüksé-
günk lenne további önkéntesekre is, illet-
ve amennyiben bevételeink megengedik, 
munkát is tudnánk adni néhány munka-
képes rászorulónak. Ehhez viszont pénzt 
kell elôteremteni, melyet a jótékonysági 
bálok bevételébôl és 
adományokból kívá-
nunk elôteremteni, 
va lamint  pá lyáz -
ni is szeretnénk. 
Tahitótfaluban és 
Leányfalun február-
ban  adománygyûjtô 
dobozokat fogunk 
kihelyezni, valamint 
a bankszámlánkra 
is várjuk adománya-
ikat, aki úgy érzi, 
hogy akár egy cse-
kély összeggel is, de 
hozzájárulna a szük-
séges dolgok beszer-
zéséhez ,  kér jük, 
gondoljon az egye-
sületre! Dunakanyar 
Takarékszövetkezet: 
64700021-16969359

Adománygyûjtô 
dobozok helye: Tahi 
Hídfô-Heim Pékség, 
Tahi tót fa lu -Barta 
Pékség, Leányfalu- 
Heim Pékség.

Ha valaki szeretne 
betekinteni az egye-
sület munkájába, 
pénzfelhasználásá-
ba, illetve jelentkez-

ne hozzánk önkéntesnek, akár állandó, 
akár idônkénti feladatokra, kérjük, jelez-
ze az alábbi elérhetôségeinken. Bôvebb 
információ, illetve a rendezvényeinkrôl is 
beszámolunk itt:

www.eede.hu   
Facebook: EEDE
Köszönjük figyelmüket!                                       

Együtt Egymásért Dunakanyar 
Egyesület

EEDE-Karácsonyi adományozás
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2 0 1 6 .  F E B R U Á R Családsegítô és gyermekjóléti szolgálat, 
1%-os felajánlások

2016. január 1-tôl jelentôs változások léptek 
érvénybe a családsegítô és a gyermekjóléti szolgála-
tok tekintetében.  Az új intézmény neve: Dunakanyari 
Család és Gyermekjóléti Intézmény. Az intézmény 
fenntartója: Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézményfenntartó Társulás.                  

Ezzel egy idôben 2 új szakmai egység jött létre:

1. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Az szakmai egység mûködési területe: Szent endre, 
Budakalász, Pilisszentlászló, Leányfalu, Dunabogdány, 
Tahitótfalu, Visegrád, Kisoroszi, Szigetmonostor, 
Pócsmegyer, Pilisszentkereszt.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat célja: a szociá-
lis vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krí-
zishelyzet miatt segítségre szoruló egyének gyerme-
kek, családok számára az ilyen helyzethez vezetô okok 
megelôzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint 
az életvezetési képesség megôrzése céljából nyújtott 
szolgáltatás.

Egyéb szolgáltatások
• Baba-mama klubok (igény szerint több településen)
• Ruhabörze (Budakalászon havonta, egyébként 

igény szerint)
• Álláskeresô, (igény szerint)
• Tájékoztató elôadás sorozat (szociális, Tb. stb)
• Közösségfejlesztô programok 
• Adományozás folyamatos szervezése
• Internet használat (péntek 15-17 óráig) Szent-

endrén
• Szabadidôs programok
• Bevallunk program (segítségnyújtás az adóbevallás 

elkészítésében rászorulóknak)

2. Család- és Gyermekjóléti Központ

Család-és Gyermekjóléti Központnak az a járás-
székhely településen mûködô gyermekjóléti szolgá-
lat minôsül, amely önálló intézményként, illetve szer-
vezeti és szakmai szempontból önálló intézményegy-
ségként mûködik. A család és gyermekjóléti központ a 
gyermekjóléti szolgálatnak a 39. §, a 40. § (2) bekezdé-
se és az Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti általános szol-
gáltatási feladatain túl

Feladata: a gyermek családban nevelkedésé-
nek elôsegítése, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelôzése érdekében a gyermek igényeinek és szük-
ségleteinek megfelelô önálló egyéni, csoportos és spe-
ciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, amelynek 
keretében biztosít:
• Utcai és – ha a helyi viszonyok azt indokolják –lakó-

telepi szociális munkát,
• Kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében 

közvetítôi eljárást, 
• Kórházi szociális munkát-ha a helyi viszonyok azt 

indokolják, gyermekvédelmi jelzôrendszeri készen-
léti szolgálatot,

• Családkonzultációt, családterápiát,
• Pszichológiai szolgáltatást,
• Jogi segítségnyújtást (kéthetente) képviselet nélkül

A Család- és Gyermekjóléti Intézmény elérhe tôsége és 

nyitvatartási rendje:
Ügyfélfogadás Tahitótfaluban:
A Faluházban (Szabadság u. 1/a.)
Ferencsák István családsegítô:
Kedd: 11-16 óráig
Szerda: 11-16 óráig
Csütörtök: 11-16 óráig

Család és Gyermekjóléti Szolgálat telefonszáma:
Szentendre: 06-26-400-172 
E-mail: szcsaladsegito@gmail.com
Család-és Gyermekjóléti Központ telefonszáma:
Szentendre: 06-26-312-605
E-mail: gyermekjóletszte@gmail.com 
Szentendre  - székhely- nyitvatartási ideje: 
hétfô: 13-17óráig,  keddtôl – péntekig: 9-17 óráig. 
Posta címe: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Telefonos készenléti szolgálat:
Célja: a Család-és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási 
idején túl felmerülô krízishelyzetekben történô azon-
nali (telefonon nyújtott) segítségnyújtás: tanácsadás-
sal vagy tájékoztatással, gyermekek, családok, egyé-
nek részére.
Ügyeleti ideje: munkanapokon este 17-tól – reggel 9 
óráig, munkaszüneti napokon 0-24 óráig.
Telefonszám: 06/20/364-08-27

Lakossági tájékoztató

A SZIGET HANGJA EGYESÜLET 12 
évvel ezelôtt alakult. Egyházi- és komoly-
zenei  hang versenyek szer vezését , 
zenemûvek publikálását, elôadócsoportok 
támogatását tûzte ki célul. Legfontosabb 
szervezete a Sziget Hangja Ökumenikus 
Énekkar, mely rendszeres szereplôje 
Tahitótfalu községi és egyházi összejövete-
leinek, valamint évente több alkalommal 
– az ország számos pontján – sikeres kon-
certjeivel szerez hírnevet községünknek. 
Adójuk 1%-ának felajánlásával az egyesület 
és az énekkar munkáját, valamint a Sziget 
Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét prog-
ramsorozatát támogatják.  

Adószám: 18704723-1-13

Tisztelt Adományozók!
 
A TEGY ÜNK EGY ÜTT TA HITÓT-

FALU ÉRT ALAPÍTVÁNY 2003. május óta 
bejegyzett szervezet, ezért 2006-tól  elfo-
gadhatja a személyi jövedelemadókból fel-
ajánlható 1%-ot. 

Ha munkánkat eredményesnek tartja és 
szeretne segíteni, azt az alábbi  adószámon 
teheti  meg, melyet elôre is köszönünk. 

 Adószámunk: 18699636-1-13 
Számlaszámunk : 64700021-10009237, 

Dunakanyar Takarékszövetkezet,  2021 
Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyerme-
keiért” Alapítvány célja a községünkben 
tanuló általános iskolás gyermekek segí-
tése, az iskolai nevelô-oktató munka anya-
gi támogatása, az oktatás tárgyi, techni-
kai feltételeinek javítása. Kiemelt felada-
tul tûztük ki idei tanévre is az idegen nyel-
vek tanulásának elôsegítését, az iskolai 
sport- és egyéb szabadidôs tevékenysé-
gek, tanulmányi, sport és kulturális verse-
nyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos 
körülmények között élô diákok társadalmi 
esélyegyenlôségének megteremtését.

A korábbi évek 1%-os felajánlásaiból is 
fenti célok megvalósításához járultunk 
hozzá.

Köszönjük a szülôi támogatást, mellyel 
munkákat segítik.

Az Alapítvány céljainak eléréséhez kér-
jük idén is támogassanak bennünket adó-
juk 1%-ával!

Adószám: 18681952-1-13
Elérhetôségünk: pollacksuli@gmail.

com, ill. facebook-on is megtalálnak min-
ket (Alapítvány nevét kell beírni)

Köszönjük!

1%-os 
felajánlások

Á L L Á S -
H I R D E T É S
A Visegrádi Ásványvíz Kft. 

gyakorlattal rendelkezô munka-
társakat keres targoncás, 

gépkezelô és mûszakvezetôi  
munkakörökbe.

Villanyszerelôi vagy elektroni-
kai végzettség és tapasztalat 

elôny.
Jelentkezéseket az 
info@visegradi.hu 

e-mail címre várjuk.

Apróhirdetés 

Téli vásár a Topán Cipôboltban
2016. február 15-tôl a készlet erejéig 
20-30-40-50%-kal olcsóbban vásárolhat! 
ASSO bébi cipô 4500 Ft (19-20-as méret-
ben), 6500 Ft (20-30-as méretben), gyer-
ek sportcipôk 1900 Ft, nôi boka cipôk 
3000 Ft, pulóverek és felsôk 1000 Ft. Cím: 
Tahitótfalu, Hôsök tere. 

 
-
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BABAÚSZÁS DUNABOGDÁNYBAN 
BABÁKNAK ÉS KISGYERMEKEKNEK 

MINDEN SZOMBAT DÉLELŐTT 
 

 
 

Úszás alapjainak elsajátítása; 
Játékos, mondókás foglalkozások; 

örömteli  pillanatok 
a csöppségek és szüleik számára. 

 
Igényes, tiszta környezetben várom sok szeretettel 

a szülőket és gyermekeiket egyedi babaúszó foglalkozásaimra. 
 
 Helyszín:  Dunabogdány, Általános Iskola tanuszoda 
 
 Oktató: Szirmay Mercédesz 
 telefonszám: 
 email: mercedesz.szirmay@gmail.com 
 honlap: www.babauszas-babaklub.hu 
 facebook: babaúszás babaklub néven 

FEBRUÁRI AKCIÓ A  
GAZDABOLTBAN! 

Minden  munkavédelmi bakancs árából 

25%   
Kedvezményt adunk! 

Rock com 
bakancs 

10.600.- Ft 
helyett 

Rock bakancs 
6130.- Ft 
helyett 
4600.- 

Szeretettel várjuk Tahiban a híd lábánál 
 H-P 9-17-ig  Szombaton 13 óráig 

06-26-386-375 

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. 

Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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S Z Á R A Z 
T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2150,-Ft/q
Akác kugli 2550,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni:
Forester Kft.
Szabó Zoltán

06 20 933 1945
06 26 385 549

Gyros – Hot Dog 
– Hamburger
Szeretnél egy jót enni?

Kis boltunkba kell eljönni!
Hot-dog, gyros, hamburger vár

az Árpád út 3-ban rád!
E mellett még kapható

Friss pékáru s minden jó!

Sok szeretettel várunk minden kedves vásárlót!
Nyitva tartás: H-P: 6-20 ó, Szo: 6-16 ó, V: 7-14 ó. Tel.: 0620/5214021

Tahitótfalu, Árpád út 3.
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 

konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Telephelyünkön kis és nagy tételben van 
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szál-
lítjuk.

1 6

A Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt. munka-

társakat keres az alábbi 

munkakörök betöltésére:

- ács, kômûves, burkoló, festô
- gépkocsivezetô, gépkocsi szerelô
- parkoló ôr
- parkfenntartó, kertész, útjavító
- egyéb fizikai munka

Jelentkezését várjuk az alábbi elérhetôségeken:
Levelezési cím: Városi Szolgáltató Nonprofit 
Zrt. 2000 Szentendre, Szabadkai u.9
E-mail: allas.vsz@szentendre.hu
Önéletrajzát személyesen is leadhatja a 
VSZ NZrt. portáján a fent megadott címen, 
munkaidôben 8.00-16.00 óráig.

Számítógép
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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Tahitótfalui Lovas SE hírei

Szilveszter utáni elsô szombaton tartottuk idei elsô házi versenyünket. 
A helyszín ezúttal a Stampok Lovarda volt, akiknek ezúton is köszönjük 
a segítséget és a fedett lovarda biztosítását. Hat összetett akadályból álló 
ügyességi pályát kellett teljesíteni a versenyzôknek. Két fordulóban mérték 
össze a tudásukat és persze minden idôre ment. Nehezítette a versenyzést 
a nagyon hideg  idôjárás, viszont a szünetekben meleg tea és pogácsa várt 
mindenkit a közösségi helyiségben. A zsûri tagjai Tóth László és Gubacsi 
József voltak. Minden induló egyesületünk fiataljai közül került ki. Elsô lett 
Szabó Alíz Sármossal, második Szimilkó Virág Csipkével, harmadik Kövesdi 
Rita Szellôvel. További helyezettek Vaczó Luca Füzérrel, Kósz Márti Fônix 
nyergében, Rajos Anita Artúrral, Tóth Vivien Maxival, Lupa Virág Maxival, 
Patócs Vince Maxival és Kallós Emese Artúrral. Mindegyikük szép díjszala-
got és érmet vehetett át, valamint különdíjak kerültek átadásra. Nagyon jó 
hangulatú versenyt láthatott, aki kilátogatott a helyszínre. Versenyzôink az 
év során további fordulókon is összemérhetik majd tudásukat és ügyessé-
güket.             Fábián Csaba

Ahhoz, hogy a Szeretet útját járjuk, fontos tud-
nunk, kik vagyunk, mi dolgunk a világban, miként 
tapasztalhatjuk meg igazi önvalónkat.

Ahogy a fizikai testnek szüksége van friss levegôre, 
tiszta vízre, egészségesen tápláló ételekre, mozgásra, 
pihenésre, ápolásra, úgy a lélek is örömmel szabadul 
meg a nehézségektôl, a fájdalomtól, szeret megtisz-
tulni és feltöltôdni.

A KINEZIOLÓGIA segítségével az öngyógyítás 
lehetôségét ajánlom azoknak, akik lelki nehézségek-
kel küzdenek, magabiztosabbak szeretnének lenni, 
változást várnak kapcsolataikban, szorongást, félel-
met éreznek, levertnek, szomorúnak érzik magu-
kat, szenvedélybetegségbe menekülnek, allergiá-
sak, problémájukat szeretnék megérteni-feloldani-
elengedni. Harmóniát szeretnének teremteni önma-
gukkal, családjukkal, környezetükkel.

Minden érdeklôdôt szeretettel várok az Öngyó-
gyító Körbe.

Helyszín: Tahitótfalu - Faluház 
Idôpont: február 20. szombat, 16 óra

Sáfrány Kata  Tel: +36 20 970 3000

Elment egy drága lélek. Várady Béla bácsi 
nyugdíjas pékmester és kemenceépítô. Ô azon 
emberek közül való volt, ki a pékinasságtól egé-
szen a Malomipari Tröszt vezetôségégig bejárta 
a lépcsôfokokat. 2010-ben elkészült Faluházunk 
udvarán az ô vezetésével kalákában a „búbos”, 
amiben csodálatos kenyereket és kenyérlángo-
sokat sütött. Igazi nagy tanító volt. A szentend-
rei Skanzenban is több hasonló kemencét épített. 
Majd két évtizeden át az ô kenyere került megszen-
telésre a Szent István Bazilikában augusztus 20-án. 
Jó volt a közelében lenni, a régi történeteket hall-
gatni és egy nyelven beszélgetni vele. Kenyerének 
és kenyérlángosának ízeit –úgy, mint a nagyanyá-
méit- a szívemben, lelkemben megôrzöm. Béla 
bácsi nemzetiszín szalaggal átkötött kenyerét, 
melyet az augusztus 20-i ünnepségen kaptam aján-
dékul, életem legszebb ajándékai közé sorolom.

Horváth Tünde

Lélekrendezés 
– Fénytöltés

Szabó Alíz és Sármos

Kövesdi Rita és Szellô

Szimilkó Virág és Csipke

Várady Béla 
bácsi emlékére
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Péter apostol elsô levelébôl való a fenti 
idézet. A 2016-os, évkezdô, ökumenikus 
imahét bibliai alapvetéseként jelölték meg 
ezt a gondolatot a hét programját kidolgo-
zó lett testvéreink. Ebbôl az identitásból 
következik az, ahogyan a bibliai mondat 
folytatódik: “hogy hirdessétek az Ô hatal-
mas tetteit”.

Tahitótfalu gyülekezeteiként a római 
katolikus, a református és a baptista temp-
lomokban, imaházban gyûltünk össze 
nyolc estén keresztül, hogy keressük és 
gyakoroljuk Krisztusban való egységünket. 
A szerdai istentiszteletre evangélikus lelki-
pásztort hívtunk prédikálni Szentendrérôl 
Horváth-Hegyi Olivér tiszteletes úr szemé-
lyében. A többi alkalommal Erdôs Attila 
római katolikus, Árvavölgyi Béla reformá-
tus és jómagam, Steiner József baptista lel-

kipásztorok hirdettük Isten éltetô szavát 
egymás gyülekezeteiben.

Templomaink, gyülekezeti termeink 
majdnem minden alkalommal zsúfolásig 
megteltek Isten kegyelmébôl. Az egysé-
get keresô igehirdetések után sorra han-
goztak a résztvevôk imádságai a padokból, 
amelyekre az ökumenikus gyülekezet han-
gos “ámen”-t mondott, ami azt jelenti: “így 
legyen!”. 

Idén mi, baptisták szolgálhattunk a záró 
estén. Ennek keretében ért az a megtisz-
teltetés, hogy a református templomban 
szólhattam az ünnepi záró-istentiszteleten 
Isten szavát. Utána gyülekezetemmel meg-
vendégelhettük a sokadalmat, mintegy 
280 fôt. Polgármester úrral a finom süte-
mények fogyasztása közben örömmel álla-
pítottuk meg: növekszik a létszám, egyre 
többen vesznek részt ezen az ünnepi aga-
pé-vacsorán. Jó volt látni, és eszközként 
szolgálni abban, hogy a felekezeti különb-
ségek elválasztó hatása nem volt erôsebb, 
mint az egységre való vágyunk. Ez ugyan-
is már önmagában is küldetésünk betölté-
sében segít: “hogy hirdessétek az Ô hatal-

mas tetteit” - egymás elfogadása, szeretete 
és tisztelete által.

 
Steiner József

„Választott nemzetség, királyi papság, szent 
nemzet, Isten tulajdon népe vagytok”

Szívbôl köszönjük mindazoknak, akik 
elkísérték utolsó útjára Édesanyánkat, 
Rácz Istvánnét.

A család nevében: 
Rácz Margit és Rácz Erzsébet

Köszönet-
nyilvánítás 
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Ha felismered a képet, ami 
Tahitótfalu egy apró részle-
tét ábrázolja, küldd a megfej-
tést a program@tahitotfalu.hu 
címre vagy a 30/337 5527-es 
telefonszámra. A helyes megfej-
tést beküldôk minden hónap-
ban ajándéksorsoláson vesz-
nek részt. Januári számunk-
ban a Vöröskô Kilátó egy rész-
lete volt látható. Gratulálunk 
szerencsés nyertesünknek, 
Berencz Lili Borstyánnak. 

Tahitótfalu és Szigetmonostor szép 
hagyománya, a télvégi, tavaszváró szí-
nes forgatag, a  Dunakanyar Kézmûves 
Kiállítás és Vásár idén is várja látogató-
it február 27-én 9-17 óráig a tahitótfalui 
Sportcsarnokba és Népházba. A kiállított 
alkotásokat szakmai zsûri értékeli Kósa 
Klára keramikus iparmûvész elnökleté-
vel. A környék iparmûvészeti és kézmûves 
remekei mellett dunakanyari zeneiskolá-
sok muzsikája, tánca is tavaszra hangol-
ja a közönséget.  A szentendrei Vujicsics 
Zeneiskola, az esztergomi Zsolt Nándor 
Zeneiskola, a szigetmonostori Zöldsziget 
Körzeti Általános Iskola és AMI valamint 
a tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és AMI ifjú muzsikusai, a Görömbô 
Kompánia táncos mesejátéka és nem utol-
só sorban a szigeti népzenészek  gye-
rek táncháza és egész napos zenebonája 
garancia a színvonalas és jókedvû télûzô 
zsongásra.

Béres Gabriella

Vedd észre! Télûzô zsongás 
Tahitótfaluban

VI. Dunakanyar 
Kézmûves Kiállítás 

és Vásár

2016. február 13-án szombaton és már-
cius 6-án vasárnap 9-12 óráig

Helyszín: Tahitótfalu Faluház, Szabadság 
út 1/a.

Megtanuljuk az amigurumi horgolás 
alapjait, és a workshopon elkészít minden-
ki egy kiscsibét vagy kiskakast. A részvétel 
1000 Ft, ami tartalmazza az alapanyagokat 
is. 2,5-es vagy 3-as horgolótût kérlek, hozz 
magaddal! A workshop maximum létszá-
ma 6 fô. A foglalkozást Kálmánné Dénes 
Viktória tartja. Elôzetes bejelentkezést 
kérünk a következô e-mail címeken vagy 

telefonszámokon: faluhaz@tahitotfalu.hu, 
30/337 5527 vagy denesviktoria@gmail.
com, 30/5053493.

Vigyázat ragályos! Várunk szeretettel!

Amigurumi horgolás workshop

1 9

2016. február 27. szombat 9.00-17.00 óra
Tahitótfalu Sportcsarnok és Népház,  Szabadság u. 1., Bajcsy Zs. u. 2.

Programok a Sportcsarnokban:
9:00-17:00 Kézmûves kiállítás és vásár

16:00-16:30 VI. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár Díjátadó Ünnepsége

Programok a Népházban:
10:00-13:00  Bütykölde gyerekeknek

11:00-11:45  Mesébe szôtt tánc – táncba szôtt mese a Görömbô Kompániával
12:00-14:00 Szamóca Waldorf Óvoda játszóháza
12:00-13:00 Családi Táncház a Kerek zenekarral

14:00-15:30  Télûzô zsongás a Dunakanyar ifjú muzsikusaival. Fellépnek a szentendrei Vujicsics Zeneiskola 
népzenész növendékei, a szigetmonostori Zöldsziget Körzeti Általános Iskola és AMI diákjai, az esztergomi Zsolt 
Nándor Zeneiskola népzene szakos növendékei és a tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI zeneiskolásai.

Hívjuk és várjuk a Dunakanyar településein alkotó kézmûvesek jelentkezését.

Jelentkezési határidô: 2016. február 20.  A rendezvény a kiállítók és a látogatók részére is díjtalan.
A kiállításon és vásáron szakmai zsûri választja ki a Dunakanyar legkiválóbb kézmûves alkotásait 
az alábbi kategóriákban: kerámia tárgyak, kôtárgyak; fa tárgyak; bôr tárgyak, üveg és fémtárgyak; 
csuhé és szalma tárgyak; textil és nemez tárgyak; papír tárgyak; egyéb anyagból készült tárgyak.

A kézmûves portékák versenyére kiállítónként 2 db alkotást lehet nevezni a helyszínen.
A közönség kategóriáktól független közönségdíjat ad át.

A rendezvény fôvédnökei: dr. Sajtos Sándor Imre – Tahitótfalu polgármestere
Molnár Zsolt – Szigetmonostor polgármestere

Szervezôk: 
Tahitótfalu Faluház és 

Szigetmonostor Faluház
Jelentkezés: 

program@tahitotfalu.hu 
és faluhaz@szigetmonostor.hu

Telefon: 
+36 30 337-5527 és 

+36 70 374-0541
További információ: 

www.tahitotfalu.hu és 
www.szigetmonostor.hu

nn
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Folytatás az 1. oldalról
Február 5., 19., március 4. péntek 18:00-20:00: 
Szövô szakkör Dániel Réka, szövô népi iparmûvész és 
szakoktató vezetésével. Részvételi díj anyagköltséggel 
együtt 800 Ft/fô/alkalom. Csak elôzetes jelentkezés 
alapján tudjuk fogadni a résztvevôket. Jelentkezni a 
30/337-55-27 számon lehet.
Február 13. szombat, március 6. vasárnap 
9:00-12:00 Amigurumi horgolás workshop. A részvé-
tel 1000 Ft, ami tartalmazza az alapanyagokat is. 2,5-es 
vagy 3-as horgolótût hozz magaddal! A workshop 
maximum létszáma 6fô. A foglalkozást Kálmánné 
Dénes Viktória tartja. Elôzetes bejelentkezést kérünk 
a következô telefonszámokon: 30/337 5527 vagy 
30/5053493.
Február 18. csütörtök 18:00-21:00 Film piknik 
a Faluházban. Szirtes András filmtörténeti elôadása: 
Európa mozija. Hozd magaddal a bögrédet és egy 
kis enni-innivalót! Belépés ingyenes, az elôadó tisz-
teletdíjához hozzájárulást elfogadunk. Érdeklôdni a 
06203494099 számon Alajtner Annánál.
Scrapbook Klub minden hónapban elôre egyeztetett 
idôpontban a köv. telefonszámon: Pappné Marcsi 
30/900 1975.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. 
Vezeti: Abonyi Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-
online.hu
Kedd  9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600 Ft. A foglal-
kozásokat Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich 
Edit, 20/569 7507
Népház programja
Február 13. szombat 19:00 Farsangi Ba tyus bál. 
Részletek a plakátokon.
Február 20. szombat: Dunakanyari Ifjú Muzsikusok 
X. Kamarazenei Találkozója.

Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökume nikus 
Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az    énekel-
ni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea, 
70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség meg-
ôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, 
+3620/560-4065
A 4M Dance Company Akrobatikus rock and roll és 
Fashion Dance modern táncedzéseket tart gyerekek-
nek, és aerobik órát felnôtteknek a Népházban.
Hétfô 16:00-17:00 alsós, 17.00-18.00 felsô évfolya-
mos táncedzés
Szerda: 16.30-17.30 alsós 17.30-18.30 felsô 
évfolyamos táncedzés, 18.30-19.30 nôi aerobik. 
Folyamatos csatlakozási lehetôség! További informá-
ció: Nagy Réka: 20/ 274 16 40, Leiner Orsolya: 30/ 
598 31 68.
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Sportcsarnok állandó ingyenes programja
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30 Judo, 
kung-fu edzés 5-90 éves korig. Edzô: Rácz Gábor.
Aerobic terem állandó programjai (tahitót-
falui sportpálya melletti sportöltözô)
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás 
kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos István 
0630/2742880
Kedd-csütörtök 19:00-20:00 Viki-aerobik. 
Alakformáló torna lányoknak, asszonyoknak. Érd.: 
30/249-39-87, facebook: ‚Viki-aerobik’ csoport
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást 
szerve zünk, utazás bérelt busszal történik. Az 
aktu ális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 5527.

Jégmadár
Hazánk egyik legszínpompásabb 
madara, mely folyók és tavak men-
tén található partfalakban költ. 
Állandó madarunk, mely télen a 
be nem fagyó folyóknál vészeli át 
a zord hónapokat. Sokszor lehet 
látni, amint a víz felett szitál, azaz 
kolibriszerûen egyhelyben „lebeg”. 
Igazi halivadék-pusztító. A kis hala-
kat leginkább az ágakról lesi. A vízparton, ahol a 
bokrok, fák a víz fölé hajlanak, egy-egy kiálló száraz 
ág legvégére telepedik, és türelmesen, mozdulatla-
nul lesi a vizet és a benne folyó életet. Amint a hal-
ivadék a víz felületét megközelíti, a jégmadár lecsap, 
csôrének késéles káváival megragadja a prédát, 
aztán lerázza a vizet, újból egy ágra ül és elfogyasztja 
zsákmányát. Rendkívül gyorsan emészt, a szálkát, 
pikkelyt, uszonyt pedig kiöklendezi. Tarka színe a 
védekezést és a megtévesztést egyaránt szolgálja. A 
hasa olyan színû, mint egy száraz levél, a hal tehát 
nem gyanakszik. A háta viszont olyan, mint a csillogó 

kék víztükör, ezért felülrôl nem 
veszi észre a ragadozó madár. 
Erre a költôhely kialakításánál 
éppúgy szüksége van, mint a 
vadászata során. Fészkelôhelyét 
meredek partfalba vájva alakít-
ja ki. Évente két alkalommal 
költ. Költôüregének kialakítá-
sát a csôrével kezdi, majd a 
lábaival folytatja. A kialakított 

járat mélysége akár 100 cm-es hosszúságú is lehet, 
aminek végébe rakja 6-10 tojását. A kotlásban és az 
etetésben is mindkét szülô részt vesz. Territoriális 
madár, költési idôn kívül még saját párját sem tûri 
meg vadászterületén. Nyugat-Európában állománya 
csökkenô tendenciát mutat, Európa többi részén 
azonban stabil populációkat találunk.
A jégmadár a Természetvédelmi Világszövetség által 
1948-ban létrehozott, kihalással fenyegetett fajok 
vörös listáján szerepel. Vigyázzunk rá!

forrás: Internet
Fotó: Osvald Olivér

Tahitótfalu februári, március eleji programjai

Velünk élnek, védjük ôket!
A Pilis erdeinek és a Szentendrei-sziget rétjeinek védett lakói

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.: 26/312-413, fax: 26/312-331 
• 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 lehetséges), 
Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Vá ros-
háztér 4. Ügyfélfogadás: Hétfô: 07-17-ig; Kedd, Csüt.:08-18-ig; 
Szerda: 08-20-ig; Péntek:08-16-ig, Telefon: 06-26/501-460; 
501-461; 501-462; 501-463; 501-464; 501-465; 501-467; 501-
468; 501-469, Fax: 06-26/501-466 • 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: Kedd:06-18-ig, 
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 • 
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 
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, 
Hibabejelentés: 06/40881188, 1 mellék 

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tahitótfalu 
Önkormányzata • Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A 
szerkesz tô  bizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, 
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • 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.
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