
Három hónap, öt beadott pályázat

1. 2016. március 17-én a vonatkozó kormány-
rendelet vis maior támogatás felhasználásának 
részletes szabályairól szóló dokumentum alapján 
pályázatot adtunk be a Belügyminisztériumhoz 
a Villám-patak medrének Tompa Mihály utcai 
szakaszának helyreállítására. Az elmúlt idôszak 
csapadékos idôjárásának köszönhetôen inten-
zív vízfolyások alakultak ki, amik miatt a meder 
kôzete lesodródott, a kôágyazat megrongálódott. 
A keletkezett meder rongálódás helyreállítására 
90%-os támogatási intenzitás alapján 5.800.000 
Ft-ot igényeltünk. Az önkormányzat kötelezô 
feladata a felszíni csapadékvíz összegyûjtésének 
és elvezetésének a biztosítása. Annak érdeké-

ben, hogy a törvényi kötelezettségnek késôbbi 
idôszakban is meg tudjunk felelni, elengedhetet-
len a meder helyreállítása és további rongálódá-
sának megszüntetése. Kedvezô elbírálás esetén 
10%-os önrészt kell biztosítanunk. 

2. A fenti pályázat beadásával egy idô ben a 
Mátyás király utcai partfal suvadás követ kez mé-
nyeinek felszámolására a Belügy minisz tériumhoz 
újabb vis maior pályázatot adtunk be. Négy ingat-
lant érintôen történt a partfal erózió, amely követ-
keztében a lakóingatlanok közvetlen megközelíté-
sét szolgáló feljáróhoz kapcsolódó rézsûfal hasz-
nálata veszélyessé vált. A partfalban keletkezett 
rongálódás szintén a nagy mennyiségû csapadék 
következtében alakult ki. 

Folytatás a 2. oldalán

A Képviselô-testület 2016. március 
10-én, csütörtökön 18:00 órakor tar-
totta harmadik ülését, melyen minden 
képviselô részt vett.

A napirend elfogadását követôen a 
Képviselô-testület Kovács László rend-
ôr ezredes, kapitányságvezetô, vala-
mint Ecsedi Zsolt rendôr százados, 
ôrsparancsnok beszámolóját hallgatta 
meg a Szentendrei Rendôrkapitányság 
munkájáról. 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Április 16. szombat 16:00:  A holokauszt magyarországi áldozatainak 
emléknapja. Helyszín: Rákóczi u. 7., a tahitótfalui hajdani zsinagóga 
helye, 17:00: Faluház.
Április 23. szombat 13:00-17:00: Családi Nap. Helyszín: Pollack 
Mihály Általános Iskola és AMI központi épülete (Kossuth L. u. 26.). 

Szervezô: Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány
Április 24. vasárnap 8:00-18:00: Vasárnapi Vásárnap. Állat-, termény- 
és kézmûvesvásár a Tildy-híd melletti füves térségen. Részletek a plaká-
tokon.
Április 24. vasárnap 11:15: A Tátrától az Ojtozi-szorosig, Vereckétôl 
Dévényig c. kiállítás megnyitója. Helyszín: református gyülekezeti terem, 
József A. u. 4.

Folytatás a 20. oldalon

Tahitótfalu áprilisi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
A rézsûfal helyreállítására 21.600.000 

Ft összegben pályáztunk. Az elmúlt 
napokban a Belügyminisztérium és a 
Bányakapitányság munkatársai helyszí-
ni szemlét tartottak és dokumentálták a 
keletkezett kárt. A pályázat elnyerése ese-
tén mûszakilag csatlakozni tudunk majd 
ahhoz a gabion hálós partfal megtámasz-
táshoz, amelyet 2005-2006-ban az önkor-
mányzat önerôbôl alakított ki. 

3. Az 1956-os Emlékbizottság megbízásá-
ból a Közép-, és Kelet-európai Történelem 

és Társadalomkutatásáért Közalapítvány 
által „Büszkeségpont” létesítésére, fej-
lesztésére kiír t pályázatra jelentkez-
tünk. A pályázat lényege, hogy a meglévô 
emlékmûvünket, amely a Sportcsarnok 

mellett helyezkedik el, felújítjuk, fejleszt-
jük. Az 56-os emlékmûvünk környezeté-
ben díszburkolatot kívánunk építeni és 
parkosítással szebbé tenni a környezetét. 
A beadott pályázat 2.500.000 Ft igénylé-
sét teszi lehetôvé önerô biztosítása nél-
kül. A pályázatunkat március 17-én adtuk 
be, elbírálása április közepéig várható. 
Támogatási összeg felhasználására 2017. 
április 30-ig van lehetôség. 

4. A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális 
Fesztiválok Kollégiuma pályázatot írt ki 
kiemelkedô kulturális értékeket létrehozó 
és bemutató kulturális fesztiválok támo-
gatására. A Nemzeti Lovas Programunk 
alapján olyan nemzeti értéket kívánunk 
bemutatni egy lovas fesztivál rendezésé-
vel, amelybe testvértelepüléseink is bevo-
násra kerülnének. A fesztivál programjai 
között kulturális elemek és hagyományok 
bemutatására is sort kerítenénk. Terveink 
között szerepel a népzene, néptánc, 
kézmûves termékek és azok készítôinek 
bemutatása, integrálva mindezeket a test-
vértelepülések e területet érintô hagyo-
mányaival. A pályázat elbírálása április 
végéig várható. E fesztivál a Tahitótfalui 
Nemzeti Vágta elôfutamának megrende-
zéséhez kapcsolódik. A pályázat összeg 
5.600.000 Ft. 

5. A Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. vonat-
kozó kormányrendelet alapján nyílt pályá-
zatot hirdetett a Bethlen Gábor Alap 2016. 
évi „Egyéb támogatások” elôirányzat terhé-
re. A pályázat célja:  Magyarország határain 
kívül élô magyarság szülôföldjén való bol-
dogulásának, Magyarországgal való sokol-
dalú kapcsolatai ápolásának és fejleszté-
sének elômozdítása, magyar nemzeti azo-
nosságtudata megerôsítésének támogatá-
sa a testvértelepülési együttmûködések 

erôsítése útján.
A tervezett programban a bácskai Tóth-

falu testvértelepülésünket neveztük meg, 
amely során tóthfalusi diákok vendéglá-
tását, számukra színes, közös programok 
megvalósítását terveztük. A tahitótfalui 
program címéül „Az én falum - a név 
összeköt” címet adtuk. A költségterve-

zetben mindösszesen 1.166.000 Ft elszá-
molható forrásigényt jelenítettünk meg. 
A pályázatot 2016. március 31-én adtuk 
be. A képviselôkkel történô egyeztetésen 
elôzetesen 120.000 Ft önrészt vállalunk. 

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Horváth János, 2016. 03. 28.
Nyíri Lia, 2016. 03. 03.
Rácz Adél, 2016. 03. 17.
Streit Mira, 2016. 03. 20.
Ballai Izabel, 2016. 03. 14.
Ferenczi Mira, 2016. 03. 21.
Szép Anna, 2016. 03. 22.
Fülöp Zita, 2016. 03. 27.
Miskovics Milán, 2016. 03. 27.

Elhunytak: 
Beneditti Ernôné 90 éves, Háncs u. 2084/9.
Kövesdi József 76 éves, Dózsa Gy. u. 32.
Németh Endréné, 81 éves, Zrínyi u. 9. 
Szalai József 80 éves, Elekfy J. u. 8.
Supauer Andrásné 97 éves, Almásy u. 25.
Mészáros András 81 éves, Móricz Zs. u. 16.

Helyreigazítás: Kiss Irma 85 éves (a márci-
usi számban tévesen jelent meg az életkora).

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 

Március 15. megemlékezés
képekben
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A katolikus temetôben nyugvó Pollack 
Mihályról és családjáról tudjuk, hogy az 
1700-as évek végén vásároltak birtokot 
Tahiban. A nyári lak és présház mellett szôlô 
ültevényük is volt. Ennek szomszédságában 
mûködött egy másik „szôlôszet” és kertészet 
Dr. Málnay Ignác birtokán.

Életrajzi adatai szerint orvosdoktor és 
földbirtokos volt Tótfaluban. 1884. novem-
ber 10-én Puszta-Tahiban életének 73. évé-
ben halt meg . Munkatársa volt a Borászati 
Lapoknak, írt a Kertész Gazda folyóiratban 
is. Tóth Imrével és Entz Ferenccel közö-
sen írt könyvet Magyarország borászatá-
ról /1869/.  „A szôlôszet Erdélyben” címmel 
Vácott 1870-ben jelent meg munkája.

A szôlészetrôl és kertészetrôl nemcsak írt, 
de a gyakorlatban is mûvelte, birtokán gaz-
dálkodott. Gyürki Antal 1857-ben Szôlôszeti 
és Borászati Közlemények címû kiadványá-
ban beszámoló található az 1857-es, elsô álta-
lános gazdasági kiállításról. Ennek része volt 
egy borkiállítás borvidékek szerint, köztük 

Pest vidéke, Tótfaluval. Természetesen (ok 
az ivásra) borverseny is tartatott. A borokat 
„osztályonként (aszú, vörös, fehér, ürmös) 
bíráló választmány” értékelte. A vörös borok 
között jelesnek, a fehérek közt jónak találta-
tott Málnay Ignác 1856-os tótfalusi termése. 
Figyelemre méltó volt piros bakatora.

A szôlô mellett kertészettel, gyümöl-
csökkel is sikeresen foglakozott. Az 1858-
ban alakult Magyar Kertészeti Társulat 
igazgató választmányának tagjaként segí-
tette a hazai kertészet fejlesztését. A 
Társulat közlönye a Kerti Gazdaság volt, 
amely „a kertészet és rokoniparának érde-
kében” hetenként, szombaton jelent meg.

Kiállítások szervezésére is sor került, 
például 1859-ben, a Kertészeti Társulat 
csarnokában, ahol szerepelt „Dr.Málnay 
Ignácz Tóthfalusi kertjébôl” 3 körte és 28 
alma fajta.

A Magyar Nemzeti Múzeum csarnoká-
ban 1859. november 5-tôl 13-ig volt „kert-
gazdasági” kiállítás. Ennek „tárgy-jegy-
zéke” szerint Dr.Málnay Ignácz Tótfalusi 
kertjébôl 63 faj alma, 26 körte, 21 szôlô 
(rendezve és tudományos nevekkel ellát-
va), óriás lasponya, óriás paprika sze-
repelt. A „kiállítmányokat jury(zsûri) 
minôsítette”. A gyümölcsök között „2-ik 
helyre ítélte sorozandónak Dr.Málnay 
Ignácz helyesen elnevezett 63 faj alma, 26 
faj körtve termését. A 21 faj szôlôje 3-ik 
helyre” került.

A szôlômûvelésnek óriási károkat oko-
zott az 1875-ben Pancsován megjelenô 
f i loxéra (gyökértetû). Az akkor még 
alig ismert amerikai eredetû kártevôt 
Franciaországból importált szôlôvesszôvel 
hozták Magyarországra. Málnay Ignác is 
hozott be, szaporított és értékesített a kör-
nyéken fertôzött anyagot. Az akció olyan 

„sikeres” volt, hogy hazánkban az egyik 
legnagyobb, összefüggô fertôzött terület 
itt jött létre.

Több év késlekedés után törvényi 
elôírás alapján 1880-ban filoxéra bizottság 
alakult. Kísérleti állomást is létesítettek, 
melynek helyét keresve Tótfalu is komo-
lyan szóba került. Az országos védekezés 
szervezésében Málnay Ignác is részt vett. 
A helyi szájhagyomány szerint Tótfaluban 
a szôlô pusztulásának kárpótlására ô hono-
sította meg a földieper termesztését.

Korabeli feljegyzésekbôl tudjuk, hogy 
a Málnay család vendégeként készítette 
Canzi Ágost Tahiban a Szüret Vác környé-
kén / Szüret Tahiban címû festményét. A 
képen a háttérben látható épület (elôtte 
kocsi) volt a családé. Az 1800-es évek 
végén az Ungerek vették meg, még ma is 
áll a Pataksorban.

Befejezésül egy anekdota, amit Bíró 
Lajos (késôbbi Új-Guinea kutató) jegyzett 
le, aki 1880-86 között a Rovartani Állomás 
ideiglenes filoxéra biztosa volt: 

Cserháti Sándor tanár vezetése alatt 
Tahitótfaluban gyûlt össze a fillokszéra 
tanulmányozására nagyobbrészt középis-
kolai tanárokból álló társaság 1880 nya-
rán… Az én tanár lakótársam egész este 
hiába birkózott azzal a nehéz feladat-
tal, hogy meggyôzze házigazdánkat, aki 
egyszerûen megtagadta a fillokszéra léte-
zését. „Kapa-f i l lokszéra, meg trágya-
fillokszéra van abban! Csak jól meg kell 
munkálni és trágyázni! Az egészet csak az 
urak találták ki, hogy új hivatalokat csinál-
janak, mert a sok úr nem tud másképpen 
megélni. Hadd fizesse a szegény ember!” 
Másnap a szôlôbôl eleven állatokat hozva 
a gyökereken, tényekkel akart bizonyí-
tani az én lakótársam, a kézi nagyítóval 
mutogatva, hogy az a sok sárga pont, az 
a fillokszéra! De a jó gazda kivágta magát: 
„Öreg vagyok már én, nem jók a szeme-
im, bizony semmit se látok!” A derék tanár 
most már az öregágyút vette elô, a mik-
roszkópot. Odaragasztott egy vízcseppel 
egy kövér fillokszérát az üvegre, beállí-
totta a nagyítást és felszólította gazdura-
mat, hogy most nézzen bele!...Az ám! A mi 
gazdánk belenézett felülrôl, látott benne 
egy égnek álló lábakkal kalimpázó boga-
rat, akkorát, mint egy macska, azután 
alá is nézett, mint ahogy a gyerek nyúl a 
tükör háta mögé, ott nem látott semmit, 
megint megnézte alul-felül, megcsóválta a 
fejét és végtére így adott kifejezést szilárd 
meggyôzôdésének: „Huncutság az egész, 
nem hiszek én annak! Láttam már ilyet 
panorámában is. Úgy van az az üveg csi-
nálva , hogy olyat mutasson!”

Budai Mihály

Szôlészet, kertészet Tahiban
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Folytatás az 1. oldalról
A beszámolót a Képviselô-testület 

egyhangúlag elfogadta, Dr. Saj tos 
Sándor polgármester megköszönte
a Rendôrkapitányság és a Rendôrôrs mun-
káját, ismét felhívta a figyelmet a szelek-
tív hulladékgyûjtôk állapotára, és jelezte, 
hogy ennek megszüntetésében feltétlenül 
számít a rendôrség közremûködésére. 

A 3. napirend során a helyi civil szer-
vezetek támogatásáról szóló önkormány-
zati rendeletet módosította a Képviselô-
testület, majd a „Szabályzat a civil szer-
vezetek támogatásáról” c. szabályzatában 
rögzítette a támogatás kifizetésének, elszá-
molásának részletes szabályait a vonatko-
zó jogszabályokban foglaltak szerint. 

Ezt követôen a Képviselô-testület elfogad-
ta az Önkormányzat 2016. évi Közbeszerzési 
Tervét, majd jóváhagyta az Önkormányzat 
Beszerzések Lebonyolításával Kapcsolatos 
Eljárásrend rôl szóló Szabályzatát. 

Ezután a két ülés között történt fon-
tosabb eseményekrôl szóló beszámolót 
hallgatta meg a Képviselô-testület, majd 
a bizottságok beszámolója következett. A 
Gazdasági Bizottság javaslatára támogatta 
a Szigetpharma Gyógyszertár Kft. kérel-
mét, mely a jogelôd (MacPharma Kft.) 
által felhalmozott, szerzôdésben átvállalt, 
még fennmaradó 133.390 Ft díjtartozásá-
nak elengedésére vonatkozott, hivatkozva 
a Szigetpharma Gyógyszertár Kft. által 
végrehajtott felújítási munkálatokra. 

A Tulajdoni ügyek napirend során az 
elmúlt idôszakban beérkezett erdô, illetve 

ingatlan felajánlások tekintetében arról 
döntött a Képviselô-testület, hogy idei 
évben tekintettel az önkormányzat 2016. 
évi feszített költségvetésére, nem tervez 
erdôrészeket, ingatlanokat vásárolni. Ezt 
követôen engedélyezte a Békásmegyeri 
Vándor Kerékpáros Klub részére a klub 
által szervezett kerékpáros verseny meg-
rendezéséhez a 084 hrsz-ú önkormányzati 
út igénybevételét. A verseny tervezett 
idôpontja 2016. április 3. 

Következô döntésével a beérkezett 
ajánlat alapján a Képviselô-testület 2016. 
évben ismét a Káty-Út Építôipari és 
Szolgáltató Kft.-t bízta meg, a burkolat-
javítási, kátyúzási és aszfaltozási felada-
tok ellátásával változatlan (4900 Ft+Áfa/
m2) áron, majd jóváhagyta a Mezôntúli 
Nonprofit Bt-vel kötendô megállapodást 
a helyi piac mûködtetésére 2016. már-
cius 19. és 2016. december 31. között. 
Üröginé Hajmási Emôke kérésére engedé-
lyezte kocsibeállója áthelyezését, ezután 
tulajdonosi-, és közútkezelôi hozzájárulá-
sát adta a Zrínyi közben tervezett vízveze-
ték építéséhez. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
végzésének feltételeirôl szóló 385/2014. 
(XII.31.) Kormányrendelet 7 §-ban fog-
laltak szerint a közszolgáltatóknak a 
lakóingatlant egyedül és életvitelszerûen 
használó természetes személy ingatlan-
használók részére legalább egy olyan 
gyûjtôedény választásának lehetôségét 
kell biztosítania, amelynek ûrmértéke a 
60 litert nem haladja meg. Tekintettel a 
17/2015. (VII.21.) önkormányzati rende-
let 4 §. (3) bekezdésére, mely szerint az 

Önkormányzat a lakott ingatlanok ese-
tén a rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott haszonbérleti szerzôdés 
keretében térítésmentesen biztosítja a 
gyûjtôedényt érintett ingatlanhasználó-
nak, a Képviselô-testület támogatta új, 60 
literes hulladékgyûjtô edények vásárlását 
a szociális keret terhére.

Ezt követôen az Együtt Egymásért 
Duna kanyar Egyesület 2016. 04.30-ra ter-
vezett programjához a Képviselô-testület 
térítésmentesen biztosította a Népházat, 
a Faluházat és a Sportcsarnokot, majd 
megerôsítve korábbi határozatát, támogatta 
a 898/3 valamint a 862/1 hrsz-ú önkormány-
zati ingatlanok elidegenítését a hivatalos 
értékbecslésben foglaltak szerint. Szintén 
támogatta a Képviselô-testület a település-
rendezési eszközök módosítását a 898/12 
hrsz-ú közút megszüntetése céljából. 

Következô döntéseivel jóváhagyta a Kép-
viselô-testület az 1956-os Emlékbizottság 
megbízásából a Közép- és Kelet-európai 
Történelem és Társa dalom Kutatásáért 
Közalapítvány által kiírt, KKETTKK-56P-02 
jelû „Büszkeségpontok”, valamint a Bethlen 
Gábor alapkezelô Zrt. által 2016-ban meg-
hirdetett „Testvér-települési programok és 
együttmûködések” címû pályázaton való 
indulást.

Elutasította viszont a Képviselô-testület 
az UP Kommunikációs és Média Kft. aján-
latát, melynek során drón segítségével 
forgattak volna kisfilmet településünkrôl.

A Képviselô-testület fenti döntéseit egy-
hangúlag hozta. 

Tahitótfalu, 2016. március 24.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô
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Önkormányzati hírek

Tisztelt lakosaink, településünkön 
ingatlannal rendelkezôk!

Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselô-testülete a 17/2015. (VII.21.) 
Önkormányzati rendeletével a települé-
si hulladék gyûjtésére és elszállítására 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályai-
ról rendeletet alkotott, amely 2016. január 
01-én lépett hatályba. Az új rendelet meg-
alkotását az új hulladéktörvényben meg-
határozott követelmények, valamint tele-
pülésünkön az elmúlt években tapasztalt, 
a hulladékgyûjtéssel összefüggô - gyakran 
negatív – tapasztalataink indokolták.

A hulladéktörvény és az önkormányzati 
rendelet legfontosabb elôírásai:

- Minden ingatlantulajdonos számá-
ra kötelezô a szervezett hulladék-
gyûjtésben részt venni.

- Azon ingatlanok esetében, ahol beje-
lentett lakosok vannak, kötelezô a 
hulladékgyûjtô edény (kuka) igénybe-
vétele.

- Azon ingatlanok esetén, ahol nincs beje-
lentett lakos, a zsákos hulladékszállítás 
igénybevétele kötelezô.

- Azon ingatlanok esetében, amit tényle-
gesen nem használnak, (nincs az ingat-
lanon víz és áramfogyasztás) lehetôség 
van a szolgáltatás szüneteltetését kérni. 
A szolgáltatás szüneteltetését csak abban 
az esetben ajánlott kérni, ha ténylegesen 

nem használják az ingatlant (nincs víz és 
áramfogyasztás), ugyanis amennyiben 
ezt nem tudják igazolni, a hulladékszál-
lítási díj utólagosan kiszámlázásra kerül.

- A házhoz menô szelektív hulladék gyûj-
tés igénybevétele kötelezô.

- Az intézmények és gazdálkodó szerve-
zetek részére is kötelezô a szervezett 
hulladékgyûjtésben részt venni.

Kérem, hogy településünk honlap-
ján (www.tahitotfalu.hu) tájékozódjon a 
fent említett két megváltozott rendelet 
elôírásairól és szíveskedjen azokat betartani.

Szabados-Molnár István
        falugondnok

Tájékoztató az új hulladéktörvényrôl és önkormányzati rendeletrôl
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Tájékoztatom a Tisztelt Szülôket, hogy Tahitótfalu Község 
Önkormányzata által fenntartott Tahitótfalui Óvodákba a gyer-
mekeket a 2016/2017-es nevelési évre

2016. május 2. napjától 2016. május 13. napjáig, 8:00-16:00

között lehet beíratni.

A beiratkozás helye: I.sz. Óvoda, 
Petôfi Sándor u. 12.

06-26-387-055

Felhívom a tisztelt szülôk figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésrôl 
szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétôl hatályba 
lépô rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési 
év kezdô napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozá-
son kell részt vennie. Ezek alapján, a 2016/2017-es nevelési évre 
kötelezô azon gyermekek beíratása, akik 2016. augusztus 31-ig 
a 3. életévüket betöltik.

A 2016/2017-es nevelési évre azokat a beiratkozókat is várjuk, 
akik 2017. május 31-ig a 3. életévüket betöltik, mert a közneve-
lési törvény alapján lehetôség van a két és fél éves gyermekek fel-
vételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhely-
lyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezô három éves 
és annál idôsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetô. 

A kötelezô óvodai nevelés fejlesztô nevelésben is teljesíthetô, vala-
mint a gyermek három éves korától annak az évnek az augusztus 
31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási 
kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az eset-
ben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy ren-
delkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez elôírt szak-
képzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai neve-
lés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
• a gyermek TAJ kártyáját,
• a szülô személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazol-

ványát.
A gyermeket elsôsorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek 
körzetében lakik vagy ahol szülôje dolgozik. Az óvoda felvételi 
körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.

Az óvoda alapító okirata szerint a Tahitót falui Óvodák biztosítja 
az integráltan nevelhetô sajátos nevelési igényû gyermekek neve-
lését. Sajátos nevelési igényû gyermek esetében a beiratkozás-
hoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az orvosi és a 
szakértôi véleményt. 

Nemzetiségi óvodai nevelést nem folytat az óvoda.

Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár, kérjük az állan-
dó tartózkodásra jogosító okmányt, ill. tartózkodási engedélyt.

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásá-
ról a szülôk és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mel-

lett az óvodavezetô dönt.

Ha a jelentkezôk száma meghaladja a felvehetô gyermekek szá-
mát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot 
tesz a felvételre. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határ-
napja legkésôbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követô 
huszonegyedik munkanap. Az óvodavezetô az óvodai felvé-
tel tárgyában meghozott döntésérôl írásban értesíti a szülôt. A 
döntésrôl, amennyiben a szülô, az óvodai beiratkozás napján- 
az elektronikus elérhetôségének megadásával- kérte, az óvoda 
vezetôje elektronikus úton értesítést küld.

Az óvodavezetô a gyermek óvodai felvételérôl hozott döntése 
ellen a szülô a közléstôl számított 15 napon belül a gyermek 
érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó 
nevében a jegyzô jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérem, a fentiekben meghatározott idôpontban gondoskodja-
nak gyermekük óvodába történô beíratásáról. 

A beiratkozási adatlapot letölthetik az Önkormányzat hivata-
los honlapjáról www.tahitotfalu.hu, illetve átvehetik az I. számú 
Óvodában (2021 Tahitótfalu, Petôfi Sándor u. 12.).
Tahitótfalu, 2016. 02. 11.

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester

Közlemény a 2016/2017-es nevelési évre történô óvodai 
beiratkozás rendjérôl
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Kedves Olvasó, újra alkalom nyílik arra, 
hogy tegyünk valamit településünk tiszta-
ságáért.

Mint ahogyan már a korábbi években, 
idén is csatlakoztunk a „TE SZEDD!” orszá-
gos szemétszedési akcióhoz, melynek 
keretében április 30-án szombaton várjuk 
mindazokat, akik fontosnak tartják a kör-
nyezetvédelmet és 1-2 órás idôtartamban 
akár az általuk választott helyszínen az 
eldobált hulladékot összeszedik.

Jelentkezés interneten a „TE SZEDD!” 
honlapon, csatlakozva a „TISZTA TAHI-
TÓT  FALU” csoporthoz, vagy a 0670/311-
3112 telefonszámon.

Találkozzunk április 30-án reggel 9 óra-
kor a Polgármesteri Hivatal elôtt!

Kérem, jöjjön el és mutasson példát!

Nagyházu Miklós
Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Önkormányzatunk új üveggyûjtô konténereket helye-
zett ki egyelôre csak a Béke úti könyvtár elé.

A helyszínek száma a késôbbiekben bôvülni fog, errôl 
tájékoztatni fogjuk Önöket.

Ezekbe a konténerekbe csak fehér és színes üvege-
ket lehet elhelyezni. Az üvegeket jelenleg vegyesen 

gyûjtjük, függetlenül a konténer feliratától.
Azokkal szemben, akik a konténerbe vagy a konténer 

mellé más összetételû hulladékot helyeznek el, 150.000,- 
Ft-ig terjedô közigazgatási bírság kiszabására kerülhet 
sor.

Tahitótfalu Önkormányzata

A Községi Tájékoztató márciusi szá-
mában „ A hul ladék elszá l l ításának 
rendje” c. tájékoztató lapon a szelektív 
hulladékgyûjtés napja tévesen jelent meg. 

A helyes idôpont minden hónap második 
szerdája. Az érvényes naptárat ebben a 
lapszámban találhatják.

Valószínûleg sokak elôtt ismert, hogy a 
település külterületén található földutak 
állapota lassan lehetetlenné teszi az azokon 
való közlekedést. Mivel ezek az utak túlnyo-
mórészt önkormányzati utak és több meg-
keresés is érkezett felénk, a következôkrôl 
szeretném tájékoztatni Önöket. 

Elsô körben megkerestük azokat a gaz-
dálkodókat, akik vélhetôen részben okozói 
voltak a mostani állapotnak. Megkértük 
ôket, hogy az út javításából is vegyék ki a 
részüket. Egy valaki volt, aki azonnal rea-
gált, a Bodor major, nekik külön köszönöm. 
Sajnos utólag már nehéz bizonyítani a kár-
okozást, így jelen esetben szankcionálni 
sem tudott a Hivatal.

Új mezôôrünk lesz, az ô egyik elsôd leges 
feladata az, hogy megszüntesse azokat az 
okokat, amik a jelenlegi helyzethez vezet-
tek. Itt elsôsorban a túlszántásokra, a kilo-
csolásokra, beton, sitt és egyéb oda nem 
illô anyag lerakására, valamint sáros idôben 
az út indokolatlan használatára gondolok. 
Természetesen itt nem arról van szó, ami-
kor a használat elkerülhetetlen, pl.: beta-

karítás, eperszedés. Következô lépésként 
ki fogjuk méretni az utakat, mert a jelen-
legi helyzet - meg merem kockáztatni- sok 
helyen köszönô viszonyban sincs a térképi 
állapottal. Ezt azért fontos tudni, hogy az, 
aki esetleg „tudtán kívül” túlszántott, az fel 
tudjon készülni a korrekcióra. 

Példaként említeném a Váci révi útra 
merôleges dûlôútjainkat, amelyek elmélet-
ben végig egyenesek. A gyakorlatot pedig 
valamennyien látjuk, van ahol tíz méter-
rel szántottak túl. Ezek után lesz mód és 
lehetôség arra, hogy rendbe tegyük az uta-
kat. Azt hiszem, abban egyet érthetünk, 
hogy miután ez megtörténik, attól kezdve 
határozottan kell fellépni azokkal szemben, 
akik úgy gondolják, hogy rájuk nem vonat-
koznak a szabályok. Kérek mindenkit, hogy 
amennyiben módja van rá és megfelelô esz-
közzel rendelkezik, legalább egy-egy szaka-
szon segítsen be, hogy az utak addig is jár-
hatóak legyenek. 

Csörgô Mihály 
alpolgármester

A háztartásokban képzôdô hulladék  
jelentôs hányada (~30%-a) biológiailag 
lebomló szerves anyag, amely komposz-
tálással hasznosítható. Az alábbi anya-
gok komposztálhatók: – Konyhai hulladé-
kok: gyümölcs, zöldség, krumpli, tojáshéj, 
kávézacc, tea-filter tartalma, elhervadt, 
vágott virág, elszáradt cserepes növények 
(cserép nélkül) stb. – Kerti hulladékok: 
elnyílt virágok, lehullott gyümölcs- és zöld-
ség, ágak, gallyak, lombok, fûnyesedék, 
kerti gaz – Egyéb hulladék: kezeletlen fa, 
papír (nem színes), karton, haj és köröm. 
A komposztáláshoz leginkább elhatáro-
zásra, másodsorban egy megfelelô  kom-
posztládára van szükség. A komposztlá-
da beszerzéséhez segítséget kívánunk 
Önöknek nyújtani. Önkormányzatunk 
és a Fôvárosi  Vízmûvek Zrt. között létre-
jött stratégiai megállapodás eredménye-
képpen lakossági komposztálókat szer-
zünk be. Kérjük Önöket, hogy amennyi-
ben szeretnék ingatlanukon elkezdeni a 
komposztálást, igényüket a gondnokság@
tahitotfalu.hu e-mail címre szíveskedje-
nek küldeni. Kb. 900-1000 literes kom-
posztládákat vásárolunk, amelyek árának 
nagyobb részét a fenti megállapodás ter-
hére Önkormányzatunk fedezné.  A lakos-
ság 3900 Ft/db áron juthat hozzá a kom-
posztáló ládához.

Polgármesteri Hivatal 
falugondnokság

Felhívás! A tiszta Tahitótfaluért

Szerkesztôi helyesbítés

Tisztelt Lakosaink!

Tisztelt földtulajdonosok, 
gazdálkodók!

Komposztláda 
igénylésének 
lehetôsége
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Ne garázdálkodj!

A közterületi bûnözés sajátos kriminoló-
giai kategória. Magában foglalja a személy 
elleni, a házasság, család, ifjúság és nemi 
erkölcs elleni, az államigazgatás, az igaz-
ságszolgáltatás és a közélet tisztasága elle-
ni, a közrend elleni bûncselekmények, 
valamint a gazdasági és a vagyon elleni 
bûncselekmények – az elkövetés helyszí-
néhez kapcsolódó - változatait.

A garázdaság jellemzôi:

A garázdaság a köznyugalom elleni bûn-
cselekmények csoportjába tartozik, mely-
nek jogi tárgya a köznyugalom, vagyis 
olyan társadalmi légkör, amelyben a tör-

vényes rend iránti tisztelet, a kölcsönös 
megbecsülés, a polgárok jogos érdekeinek 
elismertsége az uralkodó. A köznyugalom 
megzavarása elsôsorban a közvélemény-
ben észlelhetô nyugtalanságban, zavarban 
fejezôdik ki. Ennek kapcsán nem szüksé-
ges az érintett személyek fizikai sérülé-
se, elegendô az  erôszakos jellegû, kihívó-
an közösségellenes magatartás. Jellemzô 

helyszíne a közterület, gyér forgalmú utca 
vagy aluljáró, de baráti, családi rendezvé-
nyen is elôfordulhat. Tipikus elkövetési 
módnak tekinthetô, amikor az elkövetôk 
a különbözô szórakozóhelyeken vélt vagy 
valós sérelmek megtorlása érdekében 
„nekiesnek” egymásnak, akár egyénileg, 
akár csoportosan. Eszközként felkapnak 
egy üveget vagy széket, és az ellenfélhez 

vágják. Nem feltétel a garázdaság megva-
lósulásához a személyi sérülés! Arculütés, 
ütlegelés, rugdosás megvalósítja a tényál-
lást, ha a tevékenység kihívóan közösség-
ellenes. A dolog elleni erôszak megvaló-
sulhat állagsérelemmel vagy a nélkül is, 
nem feltétel a nagyobb 
erôkifejtés és az sem, 
hogy a dolog másnak a 
tulajdonában álljon.
A lényegi feltétel csu-
pán az, hogy a maga-
tartásnak alkalmasnak 
kell lennie arra, hogy 
másokban megbotrán-
koztatást vagy riadal-
mat keltsen.

A garázdaság leggyako-
ribb elôzménye, indu-
káló tényezôi: 

- nézeteltérés
- túlzott alkoholfogyasztás
- korábbi sérelem megtorlása
„nem tetszik, ahogy beszélsz/ bánsz… 
velem”, „Mi van? Mi van, Mi van?” 

Garázdaság esetén:

• Felfokozott idegállapotban, illetve alko-
hol, gyógyszer hatására gyakran heve-
sebben reagálhat az ember inzultusok-
ra, mint normál körülmények között. 
Érdemes ilyenkor a régi „számolj tízig” 
taktikát alkalmazni, ugyanis egy elha-
markodott, erôszakos megmozdulás 
miatt hosszú ideig járhatnak a különféle 
hatóságokhoz, felesleges kiadásokat és 
idôveszteséget generálva.

•  Amennyiben veszekedésnek vagy 
lökdösôdésnek szemtanúi, ne próbálja-
nak tettlegesen közbeavatkozni, mert 
könnyen belekeveredhetnek akaratu-
kon kívül is. Jobban teszik, ha csupán 
szóval próbálják lecsendesíteni a kedé-
lyeket, ne próbáljanak fizikailag közbe-
lépni. Szórakozóhelyen, nyilvános ren-
dezvényen értesítsék a biztonsági sze-
mélyzetet!

• Értesítse a rendôrséget a 107-es vagy a 
112-es segélyhívók valamelyikén!

• A keletkezett sérülésekkel forduljon 
orvoshoz és kérjen látleletet!

 
Utcán, szórakozóhelyen, egyéb nyilvá-
nos helyeken garázdálkodók, rendbontók, 
bûncselekményt elkövetôk tevékenységét 
ne nézze tétlenül! Gondoljon arra, hogy 
legközelebb esetleg Ön válhat áldozattá!

        Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság 
          Bûnmegelôzési Osztály

Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrôrs rovata
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Az idei esztendô Szent György havának 24. 
napján Állat-, Termény és Kézmûves vásár 
tartatik Tahitótfaluban!

Ez évi vásárunk különlegessége a 10 óra-
kor látható Szent György-napi jószágkihaj-
tás, melynek alkalmával a Tahi hídon át a 
nagyérdemû közönség legnagyobb örömére 
több tucat racka juh kerül áthajtásra a vásár 
területére, amiként a régi magyar népszokás-
ban is ez idô tájt hajtották ki az állatokat tél 
múltán a legelôkre.

A Tahi híd melletti vásártéren nem lesz 
hiány most sem minôségi kézmûves porté-
kákból, jóféle házi termékekbôl és lábasjó-
szágból. Hozzák el Önök is feleslegessé vált 
gidáikat, bárányaikat, tyúkjaikat, nyulaikat, a 
Vasárnapi Vásárnapon gazdára talál minden 
haszonállat!

A programokról, népi muzsikáról, cifraszûrös 
vásári kikiáltóról s hírverésrôl a vásár gazdái gon-
doskodnak. A vásári forgatag 8 órakor veszi kez-
detét. A nap folyamán az aprónép kipróbálhatja a 
poronty fuvarozó öreg traktort, lovaskocsikázhat, 
bevetheti magát a Kis pásztor játszóházba, a 
Szamóca Óvoda népi játszóházába, megcsodálhat-
ják Fabók Mariann bábszínházát és a viselet kiállí-
tást. A Firul-Fira Meseház sátrában gyerekek mesél-
nek tündérmeséket, a színpadon a Dunakanyar 
ifjú muzsikusai zenélnek, a Csillagszemûek és a 
Lenmamik táncolnak és dalolnak.

 Várjuk a bátor jelentkezôket a „Szabad a 
gazda?” vetélkedôre és a „Magyar kutyafaj-
ták szépségversenyé”-re a plakáton megadott 
idôpontokban a vásár helyszínén. A kicsinyek 
kosár körhintán mulathatnak e jeles napon és 
népi arcfestést próbálhatnak díjmentesen. 
A népi muzsikát környékbéli népzenészek a 
vásár minden szegletébe eljuttatják, hogy a jó 
hangulatban mindenki részesülhessen.

Jöjjenek hát muzsikára, szép magyar 
vásárra,

Szent György havának 24. napjára!

Vasárnapi Vásárnap 
beharangozó

automata

HáziHázi

Hozza 
saját 
üvegét!
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 MAGYAR HAZÁNK       A Tátrától a Vaskapuig s 
az Ojtozi-szorosig, Vereckétôl Dévényig…             

Alig több, mint 3 évvel ez elôtt láthattuk édes 
magyar hazánk sok-sok szép táját korabeli képes-
lapokon az „Ezt a hazát szeressétek…c.” kiállí-
táson. Ez úttal egy hasonlóra, de az egész nagy 
magyar haza minden táját bemutatójára hívom 
Önöket tisztelettel. Azért, „hogy lássák, és meg-
lássák ezeréves Kárpát - hazánk szebbnél-szebb 
tájait, történelmi sorsfordulóink színhelyeit, s 
azért, hogy tovább erôsödjenek magyarságukba 
vetett hitükben, a magyar haza önzetlen szerete-
te és feltámadásának reményében. A képek egy, 
az Isten által tökéletesnek teremtett nagy magyar 
haza romlatlan természeti szépségeit, az ezer-
éves magyar kultúra bölcsôhelyeit, és a mindeze-
ket védô-oltalmazó magyar embert mutatják fel a 
látogatónak. Láthatjuk a Kárpátok hegygerincei-
nek ezer év alatt lármafákkal, kopjafákkal, elpor-
ladt magyar csontok felett korhadó fakeresztekkel 
teleültetett, némán, de mégis beszédesen hallgató, 
a mai magyart is számon kérô tájait. Ahol a lejtôk, 
völgyek hullámzó piros virágtengerei hirdetik a 
magyar hazáért kiontott hôs vér éltet adó erejét. 
Láthatjuk azokat a fájdalmasan szép magyar emlé-
keket, ahol ezer éven át egy Istenben hívô keresz-
tyén nemzet tagjaiban a szellem, a szív, a lélek azo-
nos hullámhosszán áramlott a magyarban a tit-
kos üzenet és remény, az erôsödô hit a mindenek 
felettin is túl a megmaradásra.” Trianoni szétdara-
boltságunk, szétszórattatásunk, lelki-erkölcsi meg-
törettetésünk ezek miatt nem teljesedhetett ki! A 
manapság is szándékosan ejtett sebek tovább gyen-
gítik a nemzetet. S a talpra állásban, a nemzet sebe-
inek gyógyítására legalkalmasabb, egyedül kizáró-
lagos gyógyír a feltétlen, önzetlen hazaszeretet! 
Remélem, ez a kiállítás segít annak erôsítésében. 
Ismét említek két nagy magyart: Dobó Istvánt, 
az egri hôst, aki azt mondta: a falak ereje nem a 
kôben, hanem a védôk lelkében van!  gr. Apponyi 
Albert pedig azt, hogy a magyar haza határai ott 
vannak, ahol a magyar lélek megôrzi ôket! Ezért 
tehát szálljon lelkünk, és pihenjen meg a magyar 
haza minden szögletén úgy, hogy azt megismerve, 
még erôsebben és elválaszthatatlanul kötôdjünk 
drága magyar hazánkhoz! 

Nagy magyarjaink jeles mûveikben számtalan-
szor megfogalmazták a Haza fogalmát. Szeretném 
az ô veretes, százados, idôtálló meghatározásaik-
kal felmutatni a Kárpát-medencei magyar haza álta-
luk,  a magyar lélekbe itatott valóságos szépségei-
nek, ez úttal a föld és népének képi megjelenítését, 
hiszen a föld, és népe történelmével együtt jelenti 
a nemzetet, a hazát. Vagyis, a drága áldozatok árán, 
-vérrel-könnyel-verítékkel- oltalmazott hazát, 1120. 
évi Kárpát-medencei létünket.

A föld: Magyar hazánk
A mi édes magyar hazánk a legszebb a világon. 

Ezelôtt ezer esztendôvel Árpád apánk vezette ide 
a mi ôseinket messze napkelet felôl. Sok vérontás, 
küzdelem után ôk alapították meg Magyarországot 
ezen a szép földön, melyet a Kárpátok koszorúz-

nak, és amelynek selymes rétjein bôvizû, halban 
gazdag folyók kanyarognak….hegyeiben sok a 
kincs, mezôin dúsan terem a ringó aranykalász…
Megáldotta a jó Isten édes hazánkat…ezért birta 
elszenvedni és kiheverni a sok csapást…A magya-
rok Istene áldja és tartsa meg szép hazánkat, fia-
inak szívébe adjon lángoló hazaszeretetet…(A 
20.szd fordulóján kiadott általános iskolai  földrajz 
tankönyv.)

A HAZA
„….Tudjátok-e, mi a haza? Mindnyájunknak 

szent bölcsôje, Ôseinknek pihentetô, Szép virá-
gos temetôje. Mindnyájunknak édes anyja, Híven 
ölel kebelére… Érte éljünk, ha kell, haljunk! Áldás 
minden porszemére! Bárhova visz szerencsétek,  A 
hazát hûn szeressétek!” (Pósa L.)

MAGYARORSZÁG
„…Hóborított büszke bércek, Századokkal szem-

benéznek…Délibábos arany róna, Mintha hazám 
tükre vóna! Ott lebeg a nemzet lelke,  A magyar 
nép honszerelme…”(Pósa L.)

A DUNAKANYAR és hazai képek (31)
Himnusz Budavárához
„Téged dicsér, harsogva, bátran magyar dal szár-

nyán ez a kar. Hazánk tündöklô koronája, Dicsô 
Budánk, te szép s magyar!” (Juhász Gy.)

AZ ÖRÖK FELVIDÉK (142)
„…de a Felvidék lelke ôrizte azt a kemény szavú 

szellemet, mely évszázadokon át innen áramlott a 
magyarság mélyebb tájai felé, s néha olyan erôvel 
süvöltött végig a magyar síkságokon, mint tisztító 
erejû vihar, mely a Kárpátok fenyveseibôl és ten-
gerszemei közül indul el, hogy…végigkorbácsolja 
az országot, és üde leheletével élénkítsen és cse-
lekvésre késztessen egy tikkadt nemzetet…Mert 
ez a táj, az örök Felvidék…emberi értékekben volt 
gazdag, a felvidéki lelket…öntudatos magyarság, 
keresztyénség és erôs szociális szellem jellemez-
te…erjesztô erô van a Kárpátok magyarságának 
lelkében…erjesztô, és megóvó erô: ez a két tulaj-
donság segíti megállni helyét és megôrizni magyar-
ságát…” (Márai: Ajándék a végzettôl.)

KÁRPÁTALJA (17)
„A mi hazánk a fenyôfák hazája, Itt még cser-

mely a magyarok Tiszája. Hegyeknél magasabban 
ringott bölcsônk…, A mi hazánk a fenyôfák hazá-
ja, Most csonka ország vérsikolyos szája. A magya-
roknak itt sírokat ásnak, Akik itt születtek, mindig 
visszavágynak.” (Csobolya J.)

K Á R P Á T A L J A I A K N A K ,  É S  N E M 
KÁRPÁTALJAIAKNAK…

„Szülôföldünk Kárpátalja, gyönyörû föld. S itt 
magyarnak lenni büszke gyönyörûség. Ha küsz-
ködve, szenvedve és sírva, de viseljük sorsunkat…
Emberként akarunk itt élni, hittel és reménnyel, 
mert hisszük és valljuk, hogy a viharra csend jön 
egyszer és Fény az égen.” (Dr. Ortutay Elemér)

ERDÉLY (147)
Erdélyrôl
„Az a föld, melynek megszállására ôseink indul-

tak, csak addig maradt idegen, míg füvét fûnek, 
vizét víznek, halát halnak nem nevezték. Az elsô 

magyar, aki kimondta: erdôelve, magyarrá bûvölte, 
és a magyarsággal örökre eljegyezte a tágas 
mezôket, a termô völgyeket, a kedves tündérorszá-
got, melynek neve: Erdély.” (Szabédi L.)

SZÉP ERDÉLY, 1838
„Szép Erdély barnafürtû Leánya, hû anyám, 

Tekints az égi lakból Még egyszer vissza rám. Ím 
elhagyott hazádon Pusztúlat átka leng: Erdély 
ledôlt, s fölötte Fiad keserve zeng.” (Kölcsey F.)

DÉLVIDÉK (28)
Csáktornya
„…Az erdô áll még, ôsi koronáján hárfáz a szél, 

és vihar orgonál, De földdel egyek már az ôsi bás-
tyák, S reményeinknek földje oly kopár… És néma 
daccal, fojtott fájdalommal Idézi ôsét, aki porba 
rogyva Vérével írta: Ne bántsd a magyart!”

ÔRVIDÉK (6) VÁRVIDÉK
Várak földje, melyet Trianon Vas, Sopron, 

és Moson vármegyék nyugati részét leszakítva 
Ausztriához csatolt. Része volt a honfoglaláskori 
ôsi gyepûvonalnak. A mindig ôrködô darumada-
rat, az Ôrség címerét, IV. Béla királyunk adomá-
nyozta a gyepûvonal védelmezôinek. 

A MAGYAR: a nép…
„…Magyarnak lenni nagy s szent akarat, Mely 

itt reszket a Kárpátok alatt. Ha küszködve, ha 
szenvedve, ha sírva, Viselni sorsunk, ahogy meg 
van írva. Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét, 
Vérünkbe oltva ôsök honszerelmét, Féltôn borulni 
minden magyar rögre, s Hozzá tapadni örökkön-
örökre!” (Sajó Sándor)

De tiszteljük ezer éves keresztyéni elkötelezett-
ségét, az ebbôl, és a génjeibôl táplálkozó, határ-
talan fantáziájából fakadó találékonyságát, az élet 
minden területén ellene szegülô kihívásokat túl-
élni akaró kitartását, legendás szabadságvágyát…
(G. Szalai I.)

Az alföldi magyar: arcvonás,…termet, ruházat, 
vallás és nyelvjárás imitt-amott különbözô lehet, 
de egyforma a jellem, a gondolat, …legfô eré-
nye, mely emésztô szenvedélyként ette át vele-
jét, a csontjait, a földnek szeretete. Örök erény ez, 
amely akkor kezdôdött mikor elôször leverte ide 
a sátorhordó három kopját…innen indult útjára a 
reformáció elsô apostola…(Sebôk Zs. Pusztai élet, 
1903.)

A székelyek…Az élet sasmadari voltak, kik ott 
fészkeltek a Kárpátok ormain, szikláknak, fûnek. 
fának testvérei…a fenyvesek fiai…a munka him-
nusza volt minden mozdulatuk…(Nyírô J. Isten igá-
jában)

A székely: …” Egy élet, kínnal televert, erôvel 
áldott, népének sorsával átkos, és Istennel beve-
tett, egy tiszta élet és meg nem értett…olyanok, 
mint a fák, a hegyek, a vizek,   ezeknek örök, vál-
tozatlan módján tisztelték az Uralkodó Erôt, a csil-
lagban, a napban, a villámban szólót…orcájuk nyílt 
megjelenés, a komolyság isteni példája és becsü-
let…tartásuk erô, súly és nem földrehullás, Szívök 
a tisztesség könyve. (Tamási Á. Szûzmáriás királyfi)

Csíkszék: …bölcsôje az honunk négy királyfo-
lyamának…népe minden idôben hôs volt…népe 

MAGYAR HAZÁNK  A Tátrától a Vaskapuig s 
az Ojtozi-szorosig, Vereckétôl Dévényig…             
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szép…a nôk erôteljesek…
Gyergyó: népe szép, erôteljes, szilárd jellemmel 

magasztos honszerelem párosul,…szorgalmas…
rend-, béke-, és szabadságszeretô…

A Nyárád vidék népe:..értelmes, munkás, fürge, 
tevékeny, udvarias, vendégszeretô…hû, és ragasz-
kodó szülôföldjéhez…

Az aranyosszéki székely munkás, takarékos,...
kifejtik a szülôföldhöz való ragaszkodás határtalan 
nemes érzetét…

A barcasági magyarnál jobb, nemesebb nép alig 
létezik…végtelenül szorgalmas, nemes értelemben 
vallásos és erkölcsös…

A hétfalusiak: ...hazájuk iránt emelkedett hon-
szeretetet mutatnak…

Az udvarhelyszékiek:   népe szép, erôteljes, a 
legromlatlanabbak…

A csángók:  szép, szálas termetûek, becsületes, 
testvéri nép, egymást szeretôk, nyomor és szükség-
ben felsegélôk…nem bosszúállók…”(A fentiekkel 
együtt: Orbán B.  A Székelyföld)

 A kalotaszegi magyar nép: … egyike a legszebb 
magyar népeknek…középtermetû, de inkább 
magas, csontos, inas, szikár, kissé tatáros koponyá-
val, arccal…kivált az asszonyok,…tartása egyenes, 
sôt délceg. Általában jómódú, bár nem vagyonos…
kereskedik, ipart ûz mint kôfaragó, ács, kômíves, 
asztalos…Mûveltsége átlagon felüli…szokatla-
nul tiszta, kényes ruházatára, házára, udvarára…
takarékos, fösvény nép, nem iszik annyit, mint a 
román, soványan táplálkozik, mert takarékosko-
dik,…büszke kálvinista vallására, bár nem kegyes 
természetû, nem bigott, józan, reális gondolkozá-
sú, számító, spekuláló, tanulékony…szíjjas, és kitar-
tó a makacsságig,  józan eszéhez való apellállással 
gyôzhetô meg…világot-országot járó, de mindig 
visszatér a földjére…ez a maroknyi nép a maga 
csodálatos egyéniségében töretlenül és keményen 
nem csak állotta az ezer esztendôs idôt, de ma is 
állja…(Kós K. Kalotaszeg)

A kovásznai székelység:…büszke és öntudatos, 
céltudatos, alkalmazkodó és ravaszan állhatatos…
bizalmatlan és nyíltszívû egyszerre,  hajlik, mint az 
acél, de nem törik…

A torockóiak.   hidakat vernek a régi boldog élet 
és a nyomorúságos új között…hogy átmentsék éle-
tüket a bizonytalan jövônek…(Ignácz R. Levelek 
Erdélybôl)

A bukovinai székely:   kicsi fény, szûnni nem 
akaró borulat…(Tamás M. Vigyázó madár)

Józseffalva: …gyermekszeretô és istenfélô kato-
likus székelyek,…szép, erôs nép, nem vegyül akár-
kivel…rendkívül életrevaló…akik hazasóvárog-
nak az igazi Magyarországra, vagy ha az nem lehet, 
legalább a Kárpát medence védelmezné ôket…
(Ignácz R.  Keleti magyarok nyomában)

„…magyarok ôk, kik verejtékkel ragadnak a 
földhöz, és csak Krisztus, a szenvedô szereti…
sok millió elrontott Isten képe, koldus magyarok, 
Kárpátok kutyái…a te örökséged…Szeresd ôket, 
Uram…”  (Nyírô J.  A sibói bölény)

(Az ilyen magyar bizonyosan nem érdemli meg, 
hogy manapság románnak, ukránnak, szerbnek, 
stb. nevezzék bárhol.)

A HAZA TÁJAIRÓL…

A HARGITA körül olyan a decemberi hajnal, 
mintha a megfagyott igazság töltené be az ûrt. A 
hold, mint vértelen szûz, fehér erdôbe száll s mel-
lette tündérek suhannak el legénymeleg után. A 
Küküllô jegén, a merengetônél csillanva buggyan 
a víz, mint folyó ezüst: idegyûl a csillagok fénye 
és látni lehet, hogy átfúrja magát a földön, s vég-
telen mélységeken halad át, mint az Isten szeme-
tüze! Gyertyaláng a szélben. (Tamási Á.  Összes…)

„Káprázatos templom! Hajóján az égtájak 
felé szabadon terjed. Oszlopa nappal fény, éjjel 
álom. Falai építtettek a világ kezdetekor. Alapzata 
ezerszínû virággal vagyon kirakva és millió moza-
ikkal, melyek az életörömtôl néha megindulnak. 
Mennyezete kék némely napokban, s rajta a fények 
apja ragyog, vagy a gyermekes csillagok nagy 
serege. S más napokon hamuszínû e templom-
nak kárpitja, vagy éppen feketekék acélos a színe. 
A hcvösség jelzi, hogy prédikálni fog a nagy papi 
fejedelem. Csodálatos templom! Oltárán harmat a 
neve a bornak. Orgonáján szelek játszanak lágyan, 
vagy tomboló gerjedelemmel. Szertartásának nyel-
vén az ember, az állatok, a növényfélék és a föld 
egyformán beszélnek. Mély, mint az ismeretes ten-
gerek együtt. Magas, mint a végtelen ûr, és tor-
nyának tetején eleven angyal trombitál. Felséges 
templom: ez a havasi mezô! Szomorú templom! 
Falai feketén merednek a magasba, és hideg árad 
belôlük az égtájak felé. Oszlopai nappal kesereg-
nek, és éjjel halálfejet izzadnak ki magukból. 
Alapzata bánatföld, és a szomorúság felhôi gomo-
lyognak kárpitján. Jajból vannak benne a szentek 
szobrai, és sóhajjal futottak díszei…Siralmas temp-
lom! Könnyek permeteznek földjére a magasból, 
és a világteremtô hitnek törmelékei szolgálnak 
tömjén gyanánt. Ezer virágjának feje lekonyul, s 
levegôjében a kicsi madaraknak elsorvad a melle. 
Benne a fény pusztulást hirdet, és a mélységbôl 
mindenütt siralmak moraja hallatszik. Gyötrelmes 
templom: ez a havasi mezô!” (Tamási Á.  János…)

„…meleg pillantás az erdôzúgásos, vadgalamb-
szólásos szép ERDÔVIDÉK, az édes anyaföld 
felé…ez a pillantás fogadalom: tiéd a szívem,…a 
lelkem,…a mindenem, édes anyaföldem!” 
(Benedek E. Édes anyaföldem)

A MEZÔSÉG: ez nem egy megye…ez egy saját-
ságos világrész…mások a dombok, az erdôk, és 
a vizek…ez nem egyéb, mint a földnek egy apró 
kis elsüllyedt darabja, mely fölött magasan újra 
összecsaptak a történések hullámai s így történ-
hetik, hogy ott lent  minden megy a maga évezre-
des rendjén tovább…a hegyek sima csigaházak alá 
húzódva álmodoznak, s apró tavacskák mozdulat-
lan vizén a csend szelíd árnyéka tükrözôdik…szól-
jon a harang, ha viharfelhô jön…szóljon minden 
vasárnap…(Wass A.  Hûség bilincsében)

„…A KALOTASZEGI TÁJÉK…ez a szépséges 
sajátosan magyar…elvitathatatlanul a miénk…”     

„…A SZÜLÔFÖLD…még ma is olyan szép, hogy 
párja sincs az egész világon…honpolgári köteles-
sége mindenkinek, hogy a szülôföldjét és a hazá-
ját szeresse…”(Tamási G.  Vadon nôtt gyöngyvirág)

A SZENTESI HATÁRBAN    Itt álmodik Attila 
valahol… Fölötte bús darumadár dalol, Fölötte 
magyar ég kék sátora…(Juhász Gy.)

HORTOBÁGY    Be szép vagy, be szép vagy, 
Édes Hortobágyom, Nincs teneked párod heted-
hét országon…Isten e földet tán külön teremtette, 
S mint egy selyemkendôt Ide terítette, gyönyörköd-
ni benne, Kicsipkézte szépen a Tisza partjával, A 
Tisza part mentén tarka pántlikával, Százezer virág-
gal…(Szabolcska Mihály)

A SZENT MAGYAR FOLYÓ    A magyar nap 
vígan süt az égen, csöndes álom szunnyad a vidé-
ken. Nyári áldás a boldog határban, Tisza vize foly-
dogál magában, Tiszavirág kedve pillangója, ez a 
Tisza örömünk folyója…(Juhász Gy.)

A BALATON    Megteremté Isten A kerek vilá-
got, Közepébe tette Szép Magyarországot….És 
amint lenézett Csodaszép mûvére, Örömérzetébe 
Könny tolult szemébe…Tükre lôn az égnek S szép 
Magyarországnak: Nevezik e könnyet Balaton tavá-
nak. (Endrôdi S.)

Íme, a szent Kárpát-haza! Egészében, s töredéke-
iben is nekünk magyaroknak kell, hogy a legszebb 
legyen! Ôrizzük meg azt, miként fentebb írva van! 
A múlt, s a jelen után forduljunk a jövô felé:

„…nemzet, eszmélj! Becsüld meg tenma-
gad, Mutasd meg a világnak Hogy még erôd szi-
lárd, Hogy ezredes korodnak Új ezredév sem árt. 
Mutasd meg, mit vihet ki, Erôs szív láng alatt, Az 
elszántság hatalma És az érczakarat.” (Bajza J.)

„Magyar hitnek és reménynek hírmondói jöj-
jetek…Hozzátok el a magyar szegénység drága 
kincsét, a jóság, a szépség És igazság áldott dala-
it. Hadd szálljon a boldog csillagokba Magasztosan 
sírva és ujjongva Magyar Isten trónjához a hit!” 
Juhász Gy. A magyar dalosokhoz)

„Félre kislelkûek, akik mostan még kételked-
ni tudtok a jövô felett, Kik nem hiszitek, hogy egy 
erôs istenség Ôrzi gondosan a magyar nemzetet! 
Él a magyarok Istene, hazánkat átölelve tartja atyai 
keze. Élni fogsz hazám, mert élned kell! (Petôfi: A 
magyarok istene)

„Jön új nemzedék, mely erôs lesz, és nem szé-
gyelli többé, hogy magyar, a vének nemzedéke 
önmagán erôt vesz, s nem csak önmagának túr 
és kapar. Erkölcsében megújul majd az ország, és 
végre büszke lesz minden fia, mert ámulatba ejti 
egész Európát sok száz évnek elteltével Pannónia.” 
(Nostradamus, úgy 500 évvel ez elôtt.)

Ez a nyolcadik kiállításom, amivel szolgálni sze-
rettem volna a falu polgárait,  amely nem jöhetett 
volna létre az alábbiak nélkül: s amelyért tisztelet-
tel köszönetet mondok dr. Sajtos Sándor polgármes-
ter úrnak, az Önkormányzat dolgozóinak, Béres 
Gabriellának, Szônyi Zsuzsa-Wegroszta Gyulának, 
a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért  szervezôdésnek, 
a Nyugdíjas kör tagjainak, Seidl Gábor és családjá-
nak, Vass Csabának a kölcsönzött lapokért, és nem 
utolsó sorban az egyházközség vezetôségének, ill. 
mindenkinek, aki közremûködött a kiállítás meg-
rendezésében. De illesse köszönet a kiállítás láto-
gatóit is!

Helyszín: Tahitótfalu, Református Gyülekezeti 
Ház, József A. u. 4. /A ref. templom elôtti parko-
lóval szemben/ Nyitva: ápr. 24 – május 8. minden 
nap: 15.00-18.00-ig.

G. Szalai István, 2016 tavaszán
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A március 15-i ünnepség kere-
tében idén Csipak Borbála vehet-
te át a Tahi tótfalu Önkormányzata 
által alapított díjat Dr. Sajtos Sándor 
polgármestertôl. A tahitótfalui fiatal 
kitûnô tanulmányi eredményével és 
kiemelkedô sport teljesítményével 
érdemelte ki az elismerést.

Csipak Borbála a Pollack Mihály 
Á lt a  l ános I skola  é s  A l apfok ú 
Mûvészeti Iskola 8. A osztályos, 
végzôs tanulója. Szorgalmas, meg-
bízható, tevékeny tagja a közös-
ségnek. Tanulmányi eredménye 
kiemelkedô, végig kitûnô tanuló. Az 
iskolai ünnepségek, mûsorok állan-
dó résztvevôje. A diákönkormány-
zat aktív tagja volt éveken keresz-
tül. Osztálytársai mindig számít-
hatnak segítségére, támogatására. 
Emellett fuvolán játszik, elôadások 
rendszeres résztvevôje. 2013-ban az 
országos Barangoló természetisme-
reti és tájékozódó tanulmányi csa-
patversenyében 2. helyezést ért el. 
Természetjáró csapatunk aktív tagja 
két lábon, két keréken, vízen évek 

óta több száz kilométer van a háta mögött.
Iskolánkban elnyerte az év jó tanuló- jó 

sportoló címet 2013-ban.
A Dunakanyar SE színeiben versenyez a 

röplabda csapat tagjaként. Egyesületével 
részt vesz a korosztályos Országos és 
Budapest bajnokság versenysorozatának 
fordulóin. Sok kiemelkedô és dobogós 
helyezést értek el. Bori a csapat aktív tag-
jaként hozzájárul a sikerekhez.

Kiemelkedô eredményei: 2013 korosz-
tályos OB 2. hely (Szeged-kupa), 2014 kor-
osztályos OB 1. hely (Szeged-kupa), 2014 
Budapest-bajnokság 3. hely

A Tahitótfalui Lovassport Egylet színei-
ben lovas ügyességi versenyeken is szere-
pel. 2015-ben kezdte ebben a szakágban 
az aktív versenyzést. A Tahitótfalui Vágta 
keretében megrendezett Nyeregszemle 
országos verseny fordulóján 13-14 évesek 
korosztályában 2. helyezést ért el.

Ezúton is gratulálunk Borinak, aki az 
elismerés jeléül polgármester úrtól okle-
velet, egy ezüst Tahitótfalu címer kitûzôt, 
30 000 Ft értékû vásárlási utalványt és egy  
ajándékcsomagot vehetett át.

Tahitótfalu Ifjú Tehetsége 2016
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A „Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány” kuratóriuma a 
2005-ös évben díjat hozott létre –Tahitótfaluért Ifjúsági Díj néven 
–, melyet minden év március 15-e alkalmával olyan diákok kap-
hatnak, akik kimagasló tanulmányi-, és tanulmányi verseny ered-
ményeikkel és a sport, a tudomány vagy mûvészet területén elért 
sikereikkel öregbítik Tahitótfalu hírnevét.

Feltétel továbbá, hogy életvitelükkel falunk lakóinak és korosz-
tályuknak elismerését kiérdemeljék és követendô utat mutassa-
nak kortársaik számára. 

A kiválasztásban megkértük iskolánk tantestületének vélemé-
nyét is. Az iskola testülete – a 2016-es évben – két diákot javasolt 
alapítványunknak a Tahitótfaluért Ifjúsági Díjra.

Az alapítvány a kiválasztott két diák részére átadott egy-egy:
• „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” elismerô oklevelet
• 20 000-20 000 Ft-os könyvutalványt 
• Kósa Klára Szimbólumok és ajándékok címû könyvét Bor 

Zoltán felajánlásaként
• Fekete Júlia ötvös ékszerész által készített kis ezüst falucímert 
• Princzné Bérczi Krisztina népi fazekasmester által készített, 

falucímerrel ellátott ívó csuprot

A díjakat az alapítvány részérôl dr. Sheffer Krisztina az alapít-
vány elnöke és Kubanek István képviselô, az alapítvány alapító 
tagja adta át.

Halász Csenge

Általános iskolánk jeles tanulója volt, tanulmányi versenyeken 
rendszeresen kimagaslóan szerepelt. Vers és prózamondó verse-
nyen kétszer ért el 1. helyezést, egyszer 2. helyezést. Barangoló 
tanulmányi csapatversenyben 2. helyen végzett. Német szava-
lóversenyen 2013-ban és 2015-ben is ô lett az elsô. A Bendegúz 
Tudásakadémia Biológia Országos levelezôs versenyen 2. helye-
zést ért el 2014-ben.

Többször vett részt angol, német területi versenyeken. A 
Titok angol levelezôs versenyen 1. helyezést ért el csapatával. 
2011-ben különdíjat kapott az ôszi természetfotó pályázaton. 
Zeneiskolánkban 5 évig zongorázott. Részt vett a Szentendrei 

Zeneiskola Négykezes és Kétzongorás koncertjén, a Dunakanyar 
Kulturális Seregszemlén, a Kis-Visegrád találkozó Kulturális 
Gáláján, a  Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei találko-
zóin. Kimagaslóan szerepelt táncversenyeken: a 29. DanceNet 
országos táncversenyen 3. helyezést ért el, ezen kívül több orszá-
gos táncversenyen, ritmikus sportgimnasztika versenyen, fellépé-
sen vett részt. 2 évet lovagolt, 1 évet röplabdázott. Ballagásakor 
Pollack Emlékérmet vett át. Jelenleg tanulmányait mûvészeti 
vonalon folytatja, a Dózsa György Gimnázium és Táncmûvészeti 
Szakközépiskolában, amit továbbra is hasonló szorgalommal és 
kitartással, jó eredménnyel végez. 

Patai Barnabás

Barnabás a történelem és az idegen nyelvek iránt érdeklôdik. 
Történelem tudása nagyon jól megmutatkozott, amikor 2013-
ban Hende Csaba honvédelmi miniszter úrnál jártak, a vele foly-
tatott beszélgetés után a miniszter úrtól még személyes ajándé-
kot is kapott. Indult több történelem versenyen. A Der, Die, Das 
Országos Német Nyelvi Levelezô verseny rendszeres résztvevôje 
volt: 11., 9. és 4. helyezést ért el. A Titok angol nyelvi levelezô ver-
senyen rendszeresen részt vett, egyszer 1. helyezést ért el csapa-
tával. 2015-ben sikeres angol alapfokú C típusú nyelvvizsgát tett. 
Rendszeresen részt vesz községünk ünnepségein. Ballagásakor 
Pollack Emlékplakettet vett át. Tanulmányait a Szentendrei 
Református Gimnáziumban folytatja, ahol jelenleg a 9/b osztály 
tanulója. 2016 -17-es tanév I. félév tanulmányi átlaga: 4.7(jeles) 
volt.

Ezúton is gratulálunk a kitüntetett fiataloknak és kérjük, hogy 
töretlenül folytassák további munkájukat maguk, szeretteik, 
hazánk és falunk javára. 

Végezetül, köszönetet mondunk iskolánk tisztelt tanárainak, 
nevelôinek, az iskola minden dolgozójának és a kedves szülôknek 
is azért, hogy áldozatos munkájuk eredményeképpen minden 
évben lehetôségünk van kiemelkedô tehetségû és tudású fiata-
lok megjutalmazására és példaképül állíthatjuk ôket falunk fiatal-
jai elé. Legyünk rájuk nagyon büszkék.

Ne felejtse el senki, hogy a tudás hatalmas kincs, és a jövônkért 
az ifjú nemzedék lesz a letéteményes.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

2016 március 15. alkalmából kitüntetett fiataljaink, akik 
kiérdemelték a  „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj”-at
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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

JANCSÓ ALAPÍTVÁNY

Kedves Adózók!
Tisztelettel kérjük, hogy a Jancsó 

Alapítvány részére rendelkezzen adó-
jának 1%-áról. Alapítványunk a felaján-
lásból összegyûlt összegeket Kárpát-

medencei magyar célokra fordítja, a hatá-
ron túli, elsôsorban az erdélyi magyar-

ság érdekében végez kulturális tevékeny-
séget. Az elmúlt években is az 1%-ból 

befolyt összegnek a többszörösét fordí-
tottuk nemes célok megvalósítására, így 
egyebek mellett hozzájárultunk jelentôs 
összeggel a Jézus Krisztus Szupersztár 
rockopera kolozsvári bemutatójához, 

egyetemi kutatást támogattunk, egyéb 
közérdekû célok mellé álltunk.

Kérjük ezért, hogy az EGYSZA lapot 
a mi adószámunkat megjelölve tölt-
se ki, vagy a mellékelt adószámunk-

kal elôre kitöltött példányt (A NÉV, AZ 
ADÓSZÁM, ÉS A LAKCÍM KITÖLTÉSÉT 

KÖVETÔEN) nyomtassa ki.
ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13

A rendelkezô nyilatkozat önállóan, illet-
ve a bevallással együtt 2016. május 20-ig 

nyújtható be.
Tahitótfalu, 2016. február 2.

Tisztelettel: 
dr. Jancsó Antal

kuratóriumi elnök
Jancsó Alapítvány

Cím: 2021 Tahitótfalu Béke út 33.
Adószám: 18030497-1-13

Számlaszáma CIB: 10700581-49378508-
51100005

weboldal: www.jancsoalapitvany.hu
E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Tel.: +36-30-221-9617

TENISZPÁLYA BÉRLÉS
Tahi Torma réten,Orgona utca, Viola utca sarkán

Érdeklôdni:  Frey Attila  
0620-9545-997

Ár: nettó 1500 Ft/óra
Szezon bérlet vásárlása esetén: 1000 Ft/óra
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A nagyhét elején a két hatodikos osztá-
lyunkkal a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumban jártunk. Papp Judit tanárnô és 
Vaczó Zoltán tanár úr is az osztályával tartott. 
Kis csapatunk a sportcsarnok elôtt szállt busz-
ra. Szerencsénkre a szeles idô ellenére végig 
sütött a nap, pedig az idôjósok esôt jeleztek. A 
bejáratnál Márta néni várt minket, aki múze-
umpedagógusként otthonosan mozog a gye-
rekek világában. Elôször a tímár házát mutat-
ta meg az udvarban és a mûhelyben végzett 
munkafázisokon keresztül. Minden tárgyat ala-

posan megnézhettünk, kérdésünkre készsége-
sen felelt. Meg is dicsért több diákot a logikus 
válaszaikért. Utána egy foglalkoztató teremben 
elôre megfestett bôrbôl karkötôt készíthettünk 
belsô fonással az ô segítségével. Be kell valla-
ni, hogy nem volt olyan egyszerû, mint ahogy 
a kész karkötôt elnézve gondolnánk. Többen is 
segítségre szorultunk az elkészítés során, majd 
tapasztalatainkkal felvértezve tudtunk segíte-
ni egymásnak. Természetesen mindenki haza-
vihette a remekmûvét. Utána ettünk, játszóte-
reztünk, foci közben sikeresen kilyukasztot-

tuk a magunkkal vitt gumilabdát, ezután meg-
néztük a malom melletti tanyán az állatudvart. 
Sokunk kedvencei lettek a nyuszik és a tyúk-
udvar csibéi. Átsétáltunk az amfiteátrumhoz, 
ahol többen ki is próbálták a remek akusztikát. 
Végül szabad séta következett a skanzenben. 
Fáradtan, de egy bôrmûves inas szakértelmé-
vel tértünk haza. Ezúton is köszönjük Schubert 
Mihály úrnak a gyerekszállításban rengetegszer 
bizonyított szakértelmét és sok türelmét!

Sziváné Bergmann Henriett
tanár

Honismeret órák a Skanzenban
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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
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Szeretettel várjuk Önöket a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány jóté-
konysági rendezvényére.
Idôpont: 2016. április 23. (szombat) 13:00-17:00 (fôzésben részt vevôket 10 órától 
várjuk!)
 
Helyszín: Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola központi épüle-
te (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26.)
 
Programok:
- Sportversenyek (pingpong, tollas, tánc- és ügyességi versenyek) (ingyenes)
- Népi Táncház Kicsiknek és Nagyoknak (ingyenes)
- Tûzzománc szakkör (bárki kipróbálhatja 300 Ft/fô)
- PomPom táncház (ingyenes)
- Kézmûves foglalkozások (ingyenes)
- A legapróbbaknak Ringató foglalkozás 

Zene, tánc: A jó hangulatról  – Szecsei László gondoskodik!

Vásárt is tartunk, melyre várjuk a felajánlásokat is. Ha van otthon jó állapotban lévô 
könyv, játék, használati- vagy dísztárgy, amit szívesen elajándékozna, kérjük jelezze az 
Alapítvány felsorolt elérhetôségein!

Az elkészített ételek a helyszínen megvásárolhatóak lesznek.

A vásár és büfé bevételeivel az iskola alapítványát támogatja!

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Infó: Az Alapítvány fb oldalán, a Pollack Iskola fb oldalán, valamint a 
pollacksuli@gmail.com címen és az osztályok SZMK tagjainál.

Együttmûködô partnerünk: Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület

Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány adatai: 
Nyilvántartási szám: 13-01-0001645, Budapest Környéki Törvényszék
Számlaszám: Dunakanyar Takarékszövetkezet 64700021-10004225 
Adószám: 18681952-1-13

MEGHÍVÓ
Családi Napra, jótékonysági 

fôzéssel és vásárral

ujsag_2016_04_cs.indd   15ujsag_2016_04_cs.indd   15 2016.04.05.   12:332016.04.05.   12:33



1 6

2 0 1 6 .  Á P R I L I SHirdetés

Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 

konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Számítógép
szerviz

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

1 6

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

k
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Idén is vidám, tavaszváró hangulatban telt 
a Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár a 
tahitótfalui Sportcsarnokban, mely hatodik 
alkalommal került megrendezésre. A környék-
béli alkotók rengeteg új ötlettel, remekmûvel 
varázsolták el a derûs február végi napon 
Tahitótfaluba látogatókat. Gyerekeknek és szü-
leiknek nem csak a tárgy alkotók, de a fellépô 

népzene tanszakos diákok és néptánccsopor-
tok is szép perceket szereztek. No és ne felejt-
kezzünk el a pazar íz élményekrôl se, melyek-
ben a gazdák részeltettek minket. 

A Kósa Klára keramikus iparmûvész által 
vezetett szakmai zsûri kilenc kategóriában 
díjazta a legjobbakat: bôr: Sáfár Benedek, kerá-
mia: Bíró Sándor, ruha: Sárospatakiné Fazekas 

Judit, ékszer: Márhoffer Szilvia, szövött textil: 
Horváth Márta, varrt textil: Lippkai Loretta, 
játék: Bodnár Irén, fém: Bodacz Károly, egyéb: 
Sáfár Benedek. A látogatók a tahitótfalui faze-
kas, Losánszki Erzsébet Juhnyáj c. alkotását 
tartották méltónak a közönségdíj elnyerésére. 
Ezúton gratulálunk a Dunakanyar gyôztes kéz-
mûveseinek!                             Béres Gabriella

Tavaszi zsongás a Sportcsarnokban

Losánszki Erzsébet Juhnyáj c. alkotását a 
közönség gyôztesnek választotta a VI. Duna-
kanyar Kézmûves Kiállításon és Vásáron. A 
Tahitótfalun élô Erzsébet fazekas munkái-
val rendszeresen találkozhatunk a Vasárnapi 
Vásárnapokon és az adventi vásárokon. Most ôt 
magát, a vidám természetû, sokoldalú  óvónôt, 
múzeumpedagógust és fazekast is közelebbrôl 
megismerhetjük.

-Miért éppen egy ötven fôs juhnyájjal neve-
zett a kiállításra?

-A Skanzenban dolgozom évek óta mint 
múzeumpedagógus, az utóbbi idôben pedig 
mint fazekas is. Nagyon élvezem ezt a mun-
kát, szeretem tudásomat a gyerekeknek átadni.  
Reggelente, amikor megérkeztem Szentendrére 
a Skanzenbe, elsô találkozásom egy juhnyáj-
jal volt, amint békésen legelészik a látogatók 
beözönlése elôtt. Ez a kép nekem nagyon ked-
ves, hiszen falun nôttem fel. 

-Óvónôként is már kézmûves foglalkozáso-
kat tartott a kicsiknek, természetes anyagok-

ból készített velük az ünnepkörökhöz kapcso-
lódóan sok szépséget. Hogyan talált rá a faze-
kas mesterségre?

-Az óvoda, ahol dolgoztam Ürömön, beisko-
lázott egy fazekas tanfolyamra, ami végül egy 
három éves iskolává komolyodott. Már gyerek-
koromban Fegyverneken, ahol felnôttem, szí-
vesen keresgéltem a régi agyag cserépdarabo-
kat, akkor még régész szerettem volna lenni, 
de végül másfelé kanyarodtam. 2002-ben elvé-
geztem Petrás Mária iskoláját, ahol népi játék 
és kismesterség oktató, majd fazekas diplomát 
szereztem. Mesteremtôl, Horváth Lászlótól 
nagyon sokat tanultam. Szívemhez legközelebb 
a mezôtúri cserépedények és azok motívum 
világa áll. Nagyon tetszenek az ôsi formák, az 
egyszerûen díszített terrakotta edények. Nem 
igen rugaszkodom el a népi formáktól és motí-
vumoktól. 

-Mit jelent az Ön számára a fazekasság, az 
agyaggal való foglalatosság?

- Bár tudom, ha csak egy dolognak szenteli 

az ember az idejét, mesterré válhat, de engem 
mindig rengeteg egyéb érdekelt. Sokat dolgoz-
tam csuhéval, a kosárfonást is megtanultam. 
Nekem mindez nem a megélhetésért, hanem 
a szabad alkotás élményéért fontos. Több tár-
gyat ajándékoztam el, mint amennyit eladtam. 
Örülök, ha valakinek megtetszik egy alkotá-
som, szívesen szerzek neki örömöt azzal, hogy 
odaadom neki. Engem ez éltet, a napi dolga-
immal mindig sietek, néha kapkodok, a belsô 
nyugtalanságom ellenpontját éppen az alkotás 
folyamatában találom meg. Az adja meg nekem 
a harmóniát, amikor lassan, türelemmel, apró-
lékosan kidolgozok egy-egy tárgyat, aminek 
nézegetésében, használatában az emberek 
aztán örömüket lelik.

-Ezúton is gratulálunk a VI. Duna ka nyar 
Kézmûves Kiállítás és Vásár közönségdíjához, 
reméljük, sok szépségben gyönyörködhetünk 
még a keze munkája által.

Béres Gabriella

Közönségdíjra terelgette nyáját
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Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását, 
alpintechnikával történô ledarabolását.

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

                 

Bélteki Sándor 
tûzoltó alezredes
70-334-8427 
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com

1 8

 

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával, a LOLA pékség támogatásával a 

bemutatja a  
Noé bárkája  

című mesét. 
 

 

22016. április 30-án szombaton 10 órakor 
Mindenkit szeretettel várunk! 

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

A Holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján, 2016. április 16-án arra a több százezer zsidó 
polgártársunkra emlékezünk, akiket 1944 nyarán Magyarországról, így községünkbôl is elhurcoltak, 

haláltáborokban megöltek, illetve akiknek a kényszerû menekülés sorsa jutott. 
A megemlékezés 16.00-kor kezdôdik a tahitótfalui hajdani zsinagóga helyszínén (Rákóczi u. 7), 

majd 17.00-tól a Faluházban folytatódik. 
Emlékezzünk együtt közösségünk csak zsidó származása miatt elpusztított tagjaira!

Tahitótfalu község Önkormányzata, Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület, 
Szentendre Dunakanyar

Sziváné Bergmann Henriett  tanár

Meghívó

ó tûzoltók
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Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 
egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-
fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 
vagy a 30/337 5527-es telefonszám-
ra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesz-
nek részt. Márciusi számunkban a régi híd 
egy részlete volt látható. Gratulálunk sze-
rencsés nyertesünknek, Szabados-Molnár 
Leventének.

Vedd észre!

A Tahitótfalui Református Egyházközség 
temploma ad otthont az évenként meg-
rendezésre kerülô egyházmegyei szintû 
kórustalálkozónak, melyre az Északpesti 
Református Egyházmegye valamennyi 
kórusa meghívást kap. A találkozó kivá-
ló lehetôség arra, hogy az egyházi kórus-
muzsikát kedvelôk egy kb. kétórás hang-
versenyen mélyülhessenek el e különle-
ges mûfaj remekmûveiben, illetve ismer-
kedési-találkozási lehetôség. Így szívesen 
látunk a fellépô kórusok tagjain és roko-
nain kívül minden kedves érdeklôdôt tele-
pülésünk lakói közül is. Zárásként a 250-
300 fôs összkar Gárdonyi Zoltán: Légy 
hív mindhalálig címû orgonakíséretes 
passacaglia-kánonját fogja elôadni, amely 
egészen különleges élménynek ígérkezik!

Az esemény idôpontja: 2016. április 24. 
vasárnap, délután 3 óra, 

helyszíne: a református templom.

Szeretettel várja a személyes találkozást:

Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Református 
kórustalálkozó 

2016. április 30-án szombaton 10 órakor
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Folytatás az 1. oldalról
Április 24. vasárnap 15:00: Református 
Kórustalálkozó. Helyszín: református templom.
Április 30. Egészségnap. Szervezô: EEDE, 
Önkormányzat. Helyszín: Népház, Faluház, 
Sportcsarnok. Részletek a plakátokon.
Faluház programja
Április 1., 22. péntek 18:00-20:00: Szövô 
szakkör Dániel Réka, szövô népi iparmûvész és 
szakoktató vezetésével. Részvételi díj anyagkölt-
séggel együtt 800 Ft/fô/alkalom. Csak elôzetes 
jelentkezés alapján tudjuk fogadni a résztvevôket. 
Jelentkezni a 30/337-55-27 számon lehet.
Scrapbook Klub minden hónapban elôre egyez-
tetett idôpontban a köv. telefonszámon: Pappné 
Marcsi 30/900 1975.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub össze-
jövetele. Vezeti: Abonyi Erika, 0630/961 8476, 
palvolgyi2@t-online.hu
Kedd  9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600 Ft. A 
foglalkozásokat Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti, 
70/362 1886.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit, 20/569 7507
Népház programja
Április 2. szombat 10:00: Habakuk Bábszín ház: 
Az aranyhajú királylány. Szervezô: TETA. Részletek 
a plakátokon.
Április 16. szombat 18:00: Családi Táncház a 
Kerek Zenekarral. Részletek a plakátokon.
Április 30. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: 
Noé bárkája. Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökume nikus 

Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az    énekelni 
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 gyere-
keknek, és aerobik órát felnôtteknek a Népházban.
Hétfô 16:00-17:00 alsós, 17.00-18.00 felsô 
évfolyamos táncedzés
Szerda: 16.30-17.30 alsós 17.30-18.30 felsô 
évfolyamos táncedzés, 18.30-19.30 nôi aerobik. 
Folyamatos csatlakozási lehetôség! További infor-
máció: 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.

A fehér gólya
A fehér gólya nagytestû és elterjedési területén 
általánosan ismert madár. A köznyelvben erre 
a madárfajra értik a közismert gólya kifejezést. 
Népi elnevezései a gilice, cakó (czakó), koszta, 
gagó és az eszterág. A Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 1980-ban, 1981-
ben, 1994-ben és 1999-ben „Az év madarává” 
választotta. Európában és Ázsiában elterjedt, de 
élôhelyein egyre fogyatkozó madárfaj. Tollazata 
nagyrészt fehér, de szárnyainak végeit feke-
te tollak borítják. Lába hosszú, csôre hosszú, 
hegyes és piros. Ragadozó madár és sokfé-
le fajt fogyaszt; zsákmányol rovarokat, hala-
kat, kétéltûeket, hüllôket, kisebb emlôsöket 
és madarakat. A párok ugyan nem maradnak 
együtt egész életükben, de közösen építik a 
fészket gallyakból, amit azután évekig használ-
nak. A tojó rendszerint négy tojást rak, melyek 
33–34 nap múlva kelnek ki. A szülôk felvált-
va kotlanak és mindketten táplálják fiókáikat. 
Vannak természetes ragadozói. Elterjedési terü-
letének bizonyos pontjain meséket, regényeket 

ihletett, valamint közkeletû hiedelmeket, példá-
ul azt, hogy ô hozza a kisbabát.
Fotó: Osvald Olivér

forrás: Internet

Tahitótfalu áprilisi programjai

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

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, 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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