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Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület az elmúlt
idôszakban két ülést tartott, április
27-én, illetve május 19-én. A Képviselôtestület tagjai mindkét ülésen teljes
létszámban részt vettek. A határozatok
egyhangúlag születtek.
Április 27-én két rendeletet is alkotott a Képviselô-testület. Elsôként elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítását, majd az
annak végrehajtásáról szóló beszámolót.
Folytatás az 5. oldalon

Tahitótfalu júniusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Június 4. 10:00-18:00 Tahitótfalui Vágta. A Nemzeti Vágta
elôfutama. Helyszín: Zablakert Lovastanya.
Június 4. 14:00 Nemzeti Összetartozás Napja. A Trianoni békediktátum 96. évfordulójára emlékezünk. Helyszín: Trianon emlékmû.
Június 21-25. Napközis Vakációs Bibliahét a református gyülekezet

szervezésében.

Június 28-július 3. Angol Ifjúsági Hét a baptista gyülekezet szervezésében.

Július 4-8. Western Amerikai Gyerekhét a baptista gyülekezet szervezésében.

Július 9. Halászléfôzô verseny a Tahitótfalui Tömegsport- és
Szabadidô Egyesület szervezésében. Helyszín: Duna-part a Kossuth L. u.
Folytatás a 20. oldalon
végén. 				

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Falunap és III. Nemzetközi Rózsa és
Virágfesztivál testvértelepülésünkön,
a délvidéki Tóthfaluban
Bata Ferenc polgármester meghívásának eleget
téve, Tahitótfaluból Csörgô Mihály alpolgármester
vezetésével május 28-29-én a délvidéki Tóthfaluba
látogattunk. A mostani alkalom a hagyományos
falunapi rendezvényen túl jubiláris ünnepség volt,
mert
20 évvel ezelôtt, 1996. május 1-jén írták alá elsô
testvértelepülési megállapodásukat a magyarországi Rábatótfaluval.
Mi késôbb, 2010. június 4-én, a Trianoni békediktátum 90. évfordulóján, falunk szempontjából is emlékezetes napon írtuk alá Tóthfaluval
testvértelepülési szerzôdésünket: ezen a napon
már árvízi védekezések folytak és ekkor avattuk fel
a Trianoni emlékmû központi magját.
Az azóta eltelt idôszakban sok minden történt:
látogatások, gyerekek csereüdültetése, közös részvétel a Nemzeti Vágtán.
A mostani látogatás alkalmával is változatos
programokon vehettünk részt.
A díszülés mottója: ,,Együtt egymásért testvérekkel” az egész rendezvény meghatározó gondolata volt. Az eltelt hat év bizonyítja, hogy ha tartalommal tudjuk megtölteni a kapcsolatot, akkor nem
volt hiábavaló a munkánk. Ahogy Tóthfalu polgármestere fogalmazott:,, Barátokra, igazi jóbarátokra
leltünk. Reméljük, hogy ezzel az érzéssel nem

vagyunk egyedül. Közösségeink összefogása, barátaink támogatása alternatívát jelentett és jelent ma
is településünk életében és fejlôdésében.”
Amíg Karácsony Ádám képviselôtársammal és
az alpolgármesterrel a hivatalos programon voltunk, addig küldöttségünk további résztvevôi a
virágkötészeti versenyen szorgoskodtak. Késôbb
kiderült, hogy a Gaál Sándor által vezetett csapat: Gaál Sándorné képviselôtársam, Kubanekné
Bencze Hajnal és Tamási Tímea Pillangó címû
alkotásukkal megnyerték a III. Nemzetközi Rózsa
és Virágfesztivál elsô díját.
A színes programokat kínáló fesztiválon bemutatkoztak a környezô falvak kultúrcsoportjai és a
helyi óvodás és iskolás gyermek népdal és néptánccsoportjai, felvonuláson vettünk részt, labdarúgó meccs, fôzôverseny valamint fiákeres találkozó is volt.
Vasárnap délelôtt Utasi Jenô atya szolgálatával
szentmisén vettünk részt.
Mint ahogy korábban is, most is megtapasztaltuk a tóthfalusiak vendégszeretetét, a két napos
rendezvény szervezésében, lebonyolításában részt
vett az egész közösség apraja-nagyja.
A közeli viszontlátás reményében búcsúztunk,
hiszen június 4-én mi láthatjuk vendégül ôket.
Köszönjük szépen Tóthfalu! Kubanek István

Anyakönyvi hírek

Május hónapban házasságot kötöttek:
Madarász László – Sztuska Hajnalka
Somogyi László József – Karnevál Magdolna
Újszülöttek:
Nagy Dániel, 2016. 03. 30.
Horváth János, 2016. 03. 28.
Horváth Bence, 2016. 05. 02.
Mihály Zoltán, 2016. 05. 08.
Kolozsvári Zsófia, 2016. 05. 02.
Faragó Zsófia, 2016. 05. 24.
Elhunytak:
Miléné Csereklye Ildikó élt 42 évet,
			
Zrínyi u. 46.
Váczi János élt 76 évet, Bajcsy Zs. út 22.
Drégelyvári Istvánné élt 68 évet,
		
Petôfi Sándor u. 1.

Képviselôi fogadóóra
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 (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Könyvtár
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 kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Köszönjük kedves epertermelô gazdák!
E bben a z évben is elérkezet t a
tahitótfalui méltán híres eper bemutatása és értékesítése – melyet Önök családi vállalkozásban termelnek – a 18.
Eperfesztiválon. Öröm volt látni az illatozó
gyümölcsöket az eladók asztalán és a sok
vásárlót, mely igazolta a nagy keresletet.
Szívünknek kedves lakóhelyünk adottsága is hozzájárul, hogy a termelôi munka
eredményes legyen. A víz közelsége, a
föld jó minôsége, valamint az Önök szorgalmas és fáradságos munkája következtében az egész országban megismerhették
ezt a finom gyümölcsöt, Tahitótfalu hírnevét ismertté téve. Több televízió csatorna
és rádió készített riportot az Eperfesztivál
helyszínén és az eperföldeken a gazdák-

4

kal, elismerve ezzel munkájuk sikerét.
Egyre többet foglalkoznak az eper egészségre gyakorolt hatásával, ami, vértisztító, méregtelenítô, koleszterincsökkentô,
fogyasztó, hangulatjavító, ezzel segítve az
emberek közérzetének javulását.
Gasztronómiai szerepe változatos felhasználásban nyilvánul meg, nem csak
édesség formájában ismert, de húsételekhez, salátákhoz sós variációkban is alkalmazzák.
Az eper csodálatos aromáját ízlelhetjük az eperbôl készített eperborban, mely
már több éve jelen van a piacon, ebben az
évben megjelent a gyümölcsös sörök sorában az epersör is.
A Tahitótfaluban termelt eperbôl készült

eperlekvár méltán híres, csodálatos ízével, aromájával minden évben nagy sikert
arat. Öröm volt látni és megkóstolni a
sokféle epres sütemény csodát, melyet a
versenyre hoztak és izgatottan várták az
eredményhirdetést. A Dr. Sajtos Sándorné
által vezetett zsûri az I. helyezést Gyôriné
Szegedi Erikának, a II. helyezést Patainé
Balogh Zsuzsannának, a III. helyezést
Gállos Tamásné Áginak ítélte oda. Ezúton
is gratulálunk a gyôztes háziasszonyoknak.
Kérjük Önöket, hogy folytassák ezt a
csodát!
Köszönjük.
Chambrené Rainer Gabriella
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Béres Gabriella mûvelôdésszervezô
beszámolóját követôen támogatta a Vox
Insulae Sziget Hangja Egyesület kérelmeit, így a Népházat az Eperart rendezvény
lebonyolítására térítésmentesen az Ifjúsági
tábor területét az Ökumenikus Mûvészeti
Hét idejére 50.000 Ft bérleti díj ellenében
biztosította.
Ezután a helyi civil szervezetek
mûködésének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet valamint a Kulturális
Bizottság javaslata alapján a Képviselôtestület döntött a 2016. évben megszavazott támogatások összegérôl, melynek
során az alábbi döntés született.
− Tahitótfalui Aranyszarvas
Hagyományôrzô Íjász Sport Egyesület
160.000 Ft
− Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány 500.000 Ft
− Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 160.000 Ft,
− Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô
Sportegyesület 180.000 Ft
− Tahitótfalui Lovassport Egylet 300.000 Ft
− Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület
200.000 Ft
A következô napirend során a Duna
kanyari Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat beszámolóját fogadta el a
Képviselô-testület, majd a konyha – étterem beruházással kapcsolatosan elvi hozzájárulását adta az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” kiírt pályázaton történô indulás elôkészítéséhez.
A bizottsági beszámolók folyamán a
Képviselô-testület a 2016. évi értékvédelmi pályázat keretösszegét 2.000.000
Ft-ban határozta meg, majd a védônôk túlórájának illetve, a rota vírus oltási díjának
önkormányzat által történô megfizetésérôl

döntött.
A tulajdoni ügyek napirend tárgyalása
során több határozat született. Elsôként
a Baptista Gyülekezet kérelmét támogatta a Képviselô-testület a népház térítésmentes használatára vonatkozóan, majd a
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2015.
évi mûködésérôl szóló beszámolót fogadta el. Elvégezte a Képviselô-testület a
Dunakanyar Sportegyesülettel 2015-ben
kötött szerzôdés felülvizsgálatát, így döntött a szerzôdés módosításáról valamint
az aerobic teremre vonatkozó külön megállapodás felbontásáról. Tulajdonosi,
közútkezelôi hozzájárulását adta a 3040
hrsz-ú, valamint a 468/1 hrsz-ú ingatlan
villamos energia ellátásához, majd megbízta az Elektro V.T. Kft-t a közvilágítás
karbantartásával. Engedélyezte gyephézagos téglaburkolat elkészítését és két díszfa
ültetését a Gyöngyvirág utcában. Döntött
a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program 2016 évi KEHOP5.2.9. „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” elnevezési pályázaton, történô indulásról, melynek elôkészítési és végrehajtási feladatainak elvégzésével a Pro Régió KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-t
bízta meg. A helyi önkormányzatok vis
maior feladatainak támogatására, valamint az óvodai kapacitásbôvítést célzó
beruházások támogatására kiírt pályázat
közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságaiba
Körmendi Judit fôépítészt illetve Paál
Mária pénzügyi csoportvezetôt delegálta.
A május 19-i ülésen a napirend módosítást követôen a Képviselô-testület támogatta az OLC System Kft. megbízását villa-

mos és gázenergia audit elvégzésére, valamint a villamos és gázenergia 2017. évi
beszerzésére, a megküldött szerzôdés tervezet alapján. A Szentendrei szennyvíztisztító telep bizonyos mûtárgyainak és
létesítményeinek állami tulajdonba adását viszont nem támogatta a Képviselôtestület, így a döntést követôen a körülmények tisztázása érdekében egyeztetést
kezdeményez a DMRV Zrt. illetékeseivel.
Ezt követôen a Képviselô-testület támogatta a Dunakanyari Önkormányzati
Társulás Társulási megállapodásának
módosítását, majd az önkormányzati étkeztetési fejlesztések és az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázaton való
részvételrôl döntött. Megbízta a Pro Régió
Zrt-t az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázati dokumentáció elkészítésével valamint
annak beadásával.
A Településfejlesztési és Környezetvé
delmi Bizottság javaslatára döntött
a 2015 hrsz-ú önkormányzati ingatlan
kiszabályzásáról, valamint a „Tiszta udvar,
rendes ház” pályázat 2016 évi kiírásáról.
Következô döntésével támogatta a
Bodor és Fiai 2003 Kft. kérését és a Kftvel együttmûködve indul közforgalmú,
közútpótló folyami révek, kompok és az
azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási valamint új eszköz beszerzések támogatására
kiírti pályázaton.
A Református Egyházközség nyári gyermektáborának megrendezéséhez térítésmentesen biztosította az Ifjúsági tábort,
a Négy Muskétás Se kérésére pedig a
Népház bérleti díját 50.000 Ft/hét összegben határozta meg, majd jóváhagyta a
Dunakanyari Család és Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás társulási
megállapodásának módosítását.
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Felhívás - A parlagfû elleni véde
kezés és gyommentesítés jogszabály
által elôírt kötelezettség!!!
Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Ma már
mindenki elôtt általánosan ismert az a sajnálatos tény, hogy egyre többen tapasztalhatják meg a gyomnövények által kiváltott
allergia kellemetlen tüneteit, melyek ellen
életkortól és nemtôl függetlenül senki sincs
biztosítva.
Természetesen a kockázatot teljesen megszüntetni nem tudjuk, de kérem, teg yünk meg
mindent azért, hogy településünk az allergiával küszködôk számára is élhetôbbé váljon.
Önkormányzatunk mindig is nagy hangsúlyt fektetett a közterületek, önkormányzati
tulajdonban lévô területek rendben tartására,
és erre a jövôben is kiemelt figyelmet fordít.
A tiszta, rendezett településkép idegenforgalmi szempontból is vonzóbb. Az idelátogató jó
közérzetéhez nem csak a kívánt magas színvonalú szolgáltatás, de a kellemes környezetben
megtett séta is nagyban hozzájárul.
Ezért is fontos, hogy településünk valamen�nyi ingatlana gondozott legyen.
Úgy vélem, minden hatósági intézkedésnél
hatékonyabb megoldás, ha ki – ki a saját portáján- és az ingatlana elôtti közterületen önmagáért és a környeztében élôkért felelôsséget vállalva idôben elvégzi a szükséges munkálatokat.
Településünk idén részt kíván venni a
„Virágos Magyarországért” versenyen, ezért is
kérjük a tisztelt lakosságot, hogy szépítse, virágosítsa és gyommentesítse környezetünket!
Tisztelettel:
Dr. Sajtos Sándor
polgármester
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a
parlagfû elleni védekezés és gyommentesítés jogszabály által elôírt kötelezettség! Az
alábbiakban ismertetem az irányadó rendelkezéseket és teendôket:
A 2008. évi XLVI. tv. 17. §. (4) bekezdése a
parlagfû mentesítés érdekében elôírja, hogy
az ingatlan használója (tulajdonosa) köteles a parlagfû virágbimbó kialakulását minden év június 30. napjáig megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs idôszak
végéig folyamatosan fenntartani. Az általános gyomfertôzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységrôl szóló
43/2010.(IV.23.) FVM. rendelet szabályozza.
A gyommentesítés során figyelemmel kell lenni Tahitótfalu Község
Önkormányzata környezetvédelemrôl
szóló 23./2000. (XII.18.) sz. önkormányzati rendelet 8. § .-ban foglaltak betartására is.
A helyi rendeletben foglaltak alapján gyommentesítési tevékenység minden ingatlan
tulajdonos vagy terület használója számára KÖTELEZÔ! E szerint a község belterüle-
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tén a zajterhelési határérték túllépése 20.00
óra és 06.00 óra között nem engedélyezhetô.
Olyan gyommentesítô tevékenység, amely e
szabály megsértésével jár, nem folytatható.
Azon gyommentesítési tevékenység, amely zajhatással jár hétköznapokon 06.00 órától 20.00
óráig, szombaton 10.00 órától 18.00 óráig folytatható; vasárnap és ünnepnapokon és a fentiekben nem foglalható egyéb idôszakban motoros kerti gépek üzemeltetése tilos!
Aki kötelezettségének az elôírt határ
idôn belül és felszólításra nem tesz eleget, Tahitótfalu Község Önkormányzata
13/2015. (VI.12.) számú A közösségi együttélés szabályairól és ezek megszegésének
következményeirôl szóló önkormányzati
rendelet 13. §. (1) bekezdés f.) pontja alap-

ján magánszemélyek esetén 150.000,- Ft-ig,
jogi személyek esetén 1.500.000,- Ft összegû
közigazgatási bírsággal sújtható, valamint
a vonatkozó törvényi elôírások szerint –
többször is kiszabható – növényvédelmi
bírsággal sújtható, melynek összege az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggô bírságok
kiszámításának módjáról és mértékérôl szóló
194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján
számítandó, és a gondozatlan terület nagyságától függôen 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig
terjedhet a helyi rendelet alapján. A bírságot
és annak kamatát adók módjára a Nemzeti Adó
és Vámhivatal hajtja be.
Abban az esetben, ha a bírságolás sem
vezetne eredményre közérdekû védekezés
rendelhetô el, melynek költségei úgyszintén az
ingatlantulajdonost terhelik.
Kérem, fentiek alapján a szükséges gyommentesítést elvégezni- vagy elvégeztetni a
határidô- és vonatkozó jogszabályoknak megf
elelôen!
Eôryné dr. Mezei Orsolya jegyzô

Lomtalanítás Tahitótfaluban
Értesítjük Önöket, hogy a 2016 évi lomtalanítást Tahitótfaluban a két településrészen eltérô idôpontban (Tótfalu településrészen 2016. június 25-én szombaton, Tahi
településrészen 2016. július 02-án szombaton) rendezzük meg. Kérjük, hogy a lomokat elôzô nap (péntek este) helyezzék el
az ingatlanok elôtt. A késôbb kihelyezett
lomokat nem áll módunkban elszállítani.
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy bútort
(pl. szekrény, ágy stb.) kizárólag lapra szétszerelve tegyenek ki, mert egyben nem fér
a tömörítô autóba.
Ne készítsenek ki:
– a háztartásban naponta képzôdô háztartási hulladékot,
– ipari, mezôgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot,

– veszélyes hulladékot,
– építési törmeléket,
– zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).
A lomok kikészítésének módja: kérjük, hogy az ingatlan elôtt a lomokat úgy
helyezzék ki, hogy a Szolgáltató munkatársai jármûveikkel könnyen és gyorsan meg
tudják közelíteni. Fontos, hogy a kirakott
lomok a forgalmat ne akadályozzák.
Lomtalanítás utáni takarítás: a Szolgál
tató az úttest megtisztításáról gondoskodik a lomtalanítás után. Az ingatlanok
elôtti járdaszakasz a tulajdonosok feladata. Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend
helyreállításában együttmûködni szíveskedjenek.
Polgármesteri Hivatal

Veszélyeshulladék-gyûjtés Tahitótfaluban
2016. június 25-én (szombat) veszélyes
hul l ad ék-gyûjtést rendezünk Tahitót
faluban.
Helyszín:
– Tahiban a híd melletti szelektívhulladékgyûjtô sziget mellett 800-1200 óráig,
– Tótfaluban a TSZ-szel szembeni területen 800-1200 óráig.
A veszélyeshulladék-gyûjtés alkalmával leadható hulladékok:
– pala, hullámpala,
– festékek, hígítók, azok csomagolóanyagai,
– lejárt szavatosságú gyógyszerek,
– akkumulátor, szárazelem,
– fáradt olaj, használt sütôolaj,
– növényvédôszer, azok csomagolóanyagai,

– gépjármûgumi felni nélkül (nem veszik
át a kerékpárgumit, a 80 cm-t meghaladó targoncagumit és az acélszövet
merevítésû mezôgazdasági gumit),
– szóró palack, fénycsô,
– elektronikai hulladék (háztartási nagygépek, háztartási kisgépek, szórakoztató elektronikai cikkek, elektromos
barkácsgépek, számítástechnikai eszközök, elektromos játékok, világító eszközök, fénycsövek, stb.)
Felhívjuk figyelmüket, hogy a képcsöves és nagyméretû háztartási gépekbôl a
szétszedett, hiányos készülékeket nem
veszik át.
Polgármesteri Hivatal
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Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrôrs rovata

megtörtént a felkutatásuk érdekében.

„ A g yerekek olyanok, mint
a madarak, szükségük van
fészekre, hogy repülni tanuljanak.”
Az eltûnt gyermekek világnapja Ronald Reagan amerikai elnök
által 1983-ban kezdeményezett
nemzetközi emléknap, melyet az
1979. május 25-én New Yorkban
eltûnt 6 éves kisfiúra, Etan Patzra
és sorst ársaira emlékezve tartanak ezen a napon. Eltûnésének
hatására új jogszabályokat vezettek be az A mer i kai Eg yesü lt
Államokban, a gyermekek védelme érdekében, valamint a felkutatásuk céljából új módszerek alkalmazását kezdték meg. A magyar
hagyomány szerint az eltûnt gyermekek
világnapjával egyidejûleg 2011. óta tartják
meg hazánkban az Ezer Lámpás Éjszakája
elnevezésû civil kezdeményezést, mely
idén május 29-ére esik.
A világnap céljaként jelölték meg a figye
lemfelhívást az eltûnt és bántalmazott gyermekekre, valamint a megelôzés, illetôleg az
országok közötti együttmûködés fontosságára.
Hírlevelünkben szeretnénk felhívni a
figyelmet arra, hogy kötelességünk odafigyelni a gyerekekre.
Az eltûnések lehetséges okai:
• kisebb gyerekeknél elôfordulhat, hogy
belemerül a játékba és elkóborol
• kalandvágy (felnôttként történô viselkedés, szórakozás, tiltott dolgok kipróbálása)
• érzelmi trauma
• veszekedés szülôkkel/nevelôszülôkkel/
nevelôvel
• félelem pl.: bizonyítvány osztásnál nem
mer hazamenni, mert fél a szülô reakciójától
• családon belüli erôszak, bántalmazás,
elhanyagolás, nyomasztó családi légkör
• gyermekotthonokban élôknél az intézeti körülmények nem vagy nehezen
történô elfogadása
• bû ncselek mény áldozatává vál nak
(emberrablás, emberkereskedelem,
emberölés szexuális cselekmények)
Sajnos minden évben jellemzô, hogy nagyszámban tûnnek el gyermekek a megyében található lakásotthonokból, akik sokszor csak kalandvágyból, vagy éppen családjuk után kutatva távoznak ismeretlen
helyre. A rokonok ilyen esetekben sok

Mi a teendônk, ha gyermekünk
eltûnt?

esetben megnehezítik a hatóság munkáját
azzal, hogy bújtatják, rejtegetik a megszökött gyermeket. Jellemzôen azonban céltalanul csavarognak hasonló társaikkal,
barátnak képzelt kortársaikkal.
Rosszabb esetben meg ismerked hetnek olya n fel nôttel, a k i k i haszná lja
sebezhetôségüket, mivel ezen gyermekek szeretetéhsége a legnagyobb befolyásoló tényezô, így az ôket kihasználó személy egyetlen kedves szava befolyással
bírhat. Ennek következményeként sokkal
könnyebben válhatnak gyermekprostitúció illetve más bûncselekmény áldozatává
vagy elkövetôjévé.
Bizonyított azon tény, hogy a nevelôottho
nokból elszökött fiatal lányokat sokszor
prostitúciós tevékenység folytatása során
állítják elô a rendôrkollégák. Ezt az életmódot, életvitelt a legritkább esetben
választják önként. Elmondható, hogy a
háttérben mindig megbújik az erôszak,
az érzelmi manipuláltság, elhagyatottság
és a társadalmilag elfogadott irányba terelés hiánya.
Szerencsére családból nagyon kevés számban történik eltûnés. A családi kötelékbôl
történô eltûnések fô okaként a szegénység, a kilátástalanság jelölhetô meg, de sajnos teret kap a családon belüli bántalmazás is. Az eltûnés okaként itt is megjelenik
a kalandvágy.
Tapasztalataink szerint az eltûnt gyermekek többsége rövid idô elteltével elôkerül.
Fôleg a gyermekotthonokból elszökött
gyerekek esetében jellemzô az, hogy még
aznap, illetve pár napon belül megtalálásra kerülnek. Vannak azonban olyan esetek
is, ahol hetekig/hónapokig nincs információ a gyermekek hollétérôl, annak ellenére, hogy minden lehetséges intézkedés

A stabil családon belüli érzelmi háttér biztosítása életbevágó. Kiemelkedôen fontos hogy
gyermekünk elôtt követendô
példaként jelenjünk meg saját
életünkkel, helyes értékrendet
közvetítsünk, szakítsunk idôt az
ôszinte, nyitott beszélgetésekre, közös idôtöltésekre, ismerjük
meg barátait, de a legfontosabb
hogy szeretettel és odafigyeléssel forduljunk gyermekünk felé.
Legfontosabb annak megelôzése, hogy
gyermeknek megforduljon a fejében, hogy
elkóborol, megszökik otthonról, akár csak
kalandvágyból is!
• érdemes az eltûnt gyermek kapcsolatrendszerének feltérképezése, a vele szorosabb kapcsolatban álló barátok, személyek felkeresése,
• a közösségi oldalakon kifejezetten
elt ûnt személyek felkutatására létrehozott oldalakon rövid idô alatt nagyszámú felhasználó tudomására hozhatjuk az eltûnést, valamint gyermekünk
ismerôseit is riaszthatjuk!
• fel kell keresni azon helyeket, melyeket
tudomásunk szerint gyermekünk szabadidejében szívesen látogat!
• a Rendôrség értesítése és hatékony
közremûködés a hatósággal a gyermek
felkutatása érdekében!
• segítségért fordulhatunk a 116-000-ás
ingyenesen hívható telefonszámon a
Kék-Vonal Alapítvány munkatársaihoz!
Mindenki kötelessége az eltûnt gyermekek feltalálását, családba, otthonba
történô visszatérését támogatni, segíteni!
Amennyiben eltûnt vagy megszökött a
gyermekük, ne felejtse minden esetben
értesíteni a Rendôrséget, hogy minél
hamarabb újra biztonságban lehessen!
Az eltûnésrôl személyesen is megt ehe
tik bejelentésüket a helyi rendôrkapitány
ságokon vagy a jól ismert 107-es vagy 112-es
telefonszámokon!
Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
Bûnmegelôzési Osztály
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Jegyzôi beszámoló Tahitótfalui Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. éves munkájáról
A Képviselô-testületek mûködése, döntései
2013. január 01-tôl kezdôdôen a két Önkor
mányzat között létrejött megállapodás szerint az igazgatási feladataik ellátására Közös
Önkormányzati Hivatalt alakítanak és tartanak
fenn.
Tahitótfalu Község lakosságszáma 2015. január 01-i KSH adat szerint: 5725 fô
Kisoroszi Község lakosságszáma 2015. január
01-i KSH adat szerint: 1014 fô
Tehát a 2 település összlakosságszáma
6739 fô.
A Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal
tehát mindkét település állandó lakosainak és
az idény jelleggel itt tartózkodó nyaralók, így
összességében több mint 7000 ember igényeit igyekszik folyamatosan kiszolgálni és intézi a
hatósági- valamint önkormányzati ügyeket.
Tahitótfalu Község Önkormányzata
2015. évben 26 rendes és 12 rendkívüli testületi ülést tartott, tehát összesen 36 alkalommal
ülésezett. Az Mötv. évi legalább 6 testületi ülés
megtartását írja elô.
Egész év során 281 határozatot hozott, 22 rendeletet alkotott.
Falugyûlést február 26.-án tartottunk, ahol az
éves költségvetés ismertetésérôl és a tervezett
fejlesztésekrôl adott a Képviselô-testület tájékoztatást a T. Lakosságnak.
Az Mötv. által elôírt éves kötelezô közmeghallgatást november 30.-án tartottuk meg, ahol a térségi csatornázási munkák problémáiról, aktuális
kérdéseirôl tartottunk tájékoztatást.
2015. májusában elvégeztük a hatályos rendeletek felülvizsgálatát, amely eredményeképpen 5
rendeletet hatályon kívül helyeztünk, valamint
22 db új rendeletet alkotott meg Tahitótfalu
Község Önkormányzatának Képviselô-testülete.
Kisoroszi Község Önkormányzata
2015. évben 10 rendes és 15 rendkívüli nyílt- ,
valamint 8 zárt testületi ülést tartott, tehát összesen 33 alkalommal ülésezett.
Egész év során 136 határozatot hozott, 17
rendeletet alkotott. 2015. május 15-én volt
falugyûléssel egybekötött közmeghallgatás.
Egy-egy rendelet megalkotása nehéz, összetett
szakmai feladat, amely igen magas színvonalú
szakmai felkészültséget igényel az elôterjesztést
készítôtôl. Fentiekbôl látható, hogy összességében havonta 3-4 rendelet magalkotása volt a feladatunk. Mindegyik általunk készített rendelet
megfelelt a törvényességi követelményeknek.
A 2015. éves ellenôrzési programja keretében
a Pest Megyei Kormányhivatal az önkormányzatok adórendeleteit vizsgálta. Alapvetôen mindkét Önkormányzat rendeletei megfeleltek a szakmai- jogi követelményeknek, egy-egy apró pontosítás volt szükséges („állandó lakcím” helyett
„életvitelszerû lakhatás” stb.), amelyet az év végi
adórendelet módosításakor átvezettük.
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Tahitótfalu Község Önkormányzata új adónemet nem vezetett be, emellett iparûzési
adómentességet biztosított 2016. január 01.tôl kezdôdôen a háziorvosoknak. Kisoroszi
Község Önkormányzata bevezette az ideiglenes
iparûzési adót valamint módosította a kommunális- és építményadóra vonatkozó rendeleti szabályozását.
Az adóérdekeltségi rendelet bevezetése azért
volt célszerû, hogy az önkormányzatok adóbevételét növelni tudjuk az adóügyi ügyintézôk
erôsebb motivációjával. Hatása egyértelmûen
érezhetô volt. Ennek a folyamatnak elôsegítése
érdekében új számítógépes programot telepítettünk és ehhez szükséges informatikai eszközöket vásároltunk, amely segítségével a különbözô
programokat a helyszíni ellenôrzések, feltárások során a helyszínen azonnal tudják használni, dokumentálni a segítségével hatékonyabb és
gyorsabb adóellenôrzési munkát lehet folytatni.
Az év során a Közös Hivatal szakmai felügyeletét ellátó Pest Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Fôosztályától törvényességi észrevételt sem az Önkormányzat mûködésével kapcsolatosan, sem a Hivatal által végzett hatósági
munkával kapcsolatosan nem kaptunk.
A Képviselô-testület maximális kiszolgálása mellett fontos feladatunknak tartjuk, hogy a
lakosság is megfelelô idôben tájékoztatást kapjon a testületi ülésen tárgyalt témákról és a meghozott döntésekrôl, így a Tahitótfalu Községi
Tájékoztató havi lapban valamint a település
honlapján folyamatosan írásokat közlünk, tájékoztatókat adunk közre.
Az önkormányzati bizottságok munkájával kapcsolatosan kialakítottuk azt a rendszert,
hogy minden egyes bizottságnak van egy-egy
referense a hivatal munkatársai közül, aki a
bizottság elnökével és tagjaival tartja a kapcsolatot, elôkészíti a tárgyalásra kerülô témákat,
részt vesz a bizottsági ülésen, végzi a szükséges
adminisztrációt, elkészíti a bizottsági ülésrôl a
jegyzôkönyvet.
2015. évben az iktatott ügyiratok száma összesen: 6464 db és ezen belül 5437 db alszám
került, azaz összesen 11.901 irat került iktatásra
Az össz-ügyiratszámból (6464) Kisoroszi ügyek
1176 db, ez 18,2 % arányt mutat.
A 2015. év talán legjelentôsebb mértékû országos jellegû - jogszabály változása a szociális igazgatás ágazatban volt. 2015. március 01.-tôl
kezdôdôen a helyi önkormányzatok egyes szociális feladatainak ellátását átvette a Pest Megyei
Kormányhivatal Szentendre Járási Hivatala, a
folyamatban lévô ügyeket határidôre, rendben
átadtuk. Az önkormányzatok szociális rendeleteit határidôre megfelelôen módosítottuk és
a Szociális Bizottságok az ügyek folyamatában
tapasztalták ki a változásokat. A gördülékeny ügyintézés és az ügyfelek segítése érdekében a Járási

Hivatal munkatársai kihelyezett ügyfélfogadást
(járási ügysegéd) tartottak Kisoroszi településen
is. Tahitótfalu Község Önkormányzatának épületében a Járási Hivatal kihelyezett munkaállomásain látták el a feladatokat.
Aktuális feladatunk a z ún. „KCR” azaz a központi címregiszter kialakításában való részvétel,
amely a jegyzô feladatává tette a jelenleg kezelt
címállomány elôzetes felmérését, felülvizsgálatát
helyi szinten. Ennek érdekében a törvény elôírja a
jegyzônek az adatok pontosságának, a címek valódiságának ellenôrzését a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve (Kekkh) által elkészített elektronikus adatállomány segítségével.
Személyzeti ügyek intézése tekintetében
továbbra is a Közös Hivatal pénzügyi csoportjának a feladata a KIRA elektronikus rendszerben az adatok feltöltése, módosítása, aktualizálása, bérek nyilvántartása, az egyéb személyügyi
nyilvántartások vezetése, a helyi önkormányzati képviselôk, a köztisztviselôk, a Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó alkalmazottak,
a közalkalmazottak (óvoda, konyha) valamint
a megbízási díjas személyek és az összes fizikai
alkalmazottak esetében is (ez nagyságrendileg
Tahitótfalu Önkormányzata esetében: 105 fô,
Kisoroszi Önkormányzata esetében 22 fô).
A Közös Hivatal feladatköre továbbá a helyi
önkormányzati képviselôk vagyonnyilatkozatának, KOMA adatbázisba felvételének aktuális intézése, a teljes alkalmazotti létszám munkaügyeinek intézése, személyi anyagának kezelése, a köztisztviselôk részére kötelezô teljesítménykövetelmények elôírása, értékelése félévente, az éves kötelezô továbbképzések figyelemmel kísérése, azokon történô jelenlét biztosítása, köztisztviselôi vizsgákhoz munkáltatói támogatás biztosítása stb.
A Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal
vezetôjeként azt gondolom, hogy a Hivatal apparátusa alkalmas- és képes ellátni a nagy ügyfélforgalmú, szerteágazó és bonyolult államigazgatási és önkormányzati feladatokat. Szakmai
elvárásom a jövôben is a Képviselô-testület és a
lakosság igényeihez alkalmazkodva biztosítani a
Hivatal törvényes és hatékony mûködését a szolgáltató jelleg megtartásával.
Nagy eredménynek tekintem azt a folyamatot,
hogy a kollégák belsô késztetést éreznek a saját
továbbképzésük, tudásuk mélyítése iránt, saját
maguk keresnek erre lehetôséget. Belsô motivációval sokkal hatékonyabb a tanulási folyamat,
mint csupán külsô kényszerítô hatásra.
Köszönettel tartozom Dr. Sajtos Sándor polgármester úrnak és a Képviselô-testületnek, hogy a
Hivatal színvonalas- és komfortos mûködéséhez
szükséges feltételeket maximális mértékben biztosítják.
Tahitótfalu, 2016. május 25.
Eôryné dr. Mezei Orsolya jegyzô
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A fejetekre szükség lesz jövôre is
A felkészülés hosszú, de eredményes volt.
Számomra önbizalmat adott, hogy nem
hiába tanultam annyit. Boldog vagyok,
hogy tudok majd amerikai ismerôseimmel
beszélgetni. Még akkor is így van ez, ha az
ember hibázik, hiszen a gyakorlat teszi a
mestert. A szentendrei Móricz Zsigmond
Gimnáziumban fogom továbbfejleszteni a
megszerzett tudásomat.
Csereklye Lívia
Jelen sorok írója 2016 májusában is örömmel ad hírt róla, hogy kilenc nyolcadikos
tanuló tett sikeres államilag elismert ’C’
típusú komplex nyelvvizsgát angol nyelvbôl.
Szokásos, de nem megszokott, hogy Árpás
Bítia, Csereklye Ádám, Csereklye Lívia,
Kovács Judit, Kovács Kamilla, Mihály
Máté és Ziller Roland alapfokon, KovácsDeme Adrián és Takács Levente pedig
középfokon vizsgázott kiváló eredmén�nyel. Teljesítményükre mindannyian - tanárok, szülôk, iskolatársak - büszkék vagyunk.
Ezzel az eredménnyel bebizonyították, hogy
az angol nyelvet a korosztályukhoz mérten
magas szinten sajátították el. A nyelvvizsgabizonyítvány birtokában választott középiskolájukban bizonyára a legerôsebb csoportba fognak kerülni. Kovács-Deme Adrián
középfokú vizsgája (szóbeli 83%, írásbeli
70%) és Takács Levente középfokú vizsgája (szóbeli 75%, írásbeli 64%) pedig olyan
remek teljesítmény, hogy arra évek múltával
is pozitív példaként fogunk hivatkozni.
Szívbôl gratulálunk minden vizsgázónak!
Ezúton mondunk köszönetet az iskola alapítványának az anyagi támogatásért, valamint
a kedves szülôknek az általuk nyújtott segítségért.
„… és ezzel el is búcsúzhatunk. Nyaral
jatok vidáman, de a nyakatokat azért ne törjétek ki, mert a fejetekre szükség lesz jövôre
is. És hát minden jót kívánok nektek.”
(Fekete István: Tüskevár)
Lintner Andrea
szaktanár
Ha valahol el szeretnénk helyezkedni,
szükséges a nyelvtudás. Ezért döntöttem
úgy, hogy leteszem az alapfokú nyelvvizsgát angolból. Jövôre egy két tanítási nyelvû
gimnáziumba fogok járni, és az angol mellett németül is fogok tanulni.”
Árpás Bítia
Sokat kellett tanulni, de meglett az eredménye. Bekerültem egy angol tagozatú gimnáziumba, aminek nagyon örülök. A jövôben célom lesz a középfokú és a
felsôfokú nyelvvizsga is.
Csereklye Ádám

Manapság a nyelv alapvetô dolog.
Szerintem szerencsések vagyunk, hogy
ilyen fiatalon tudunk tanulni angolt.
Tanulmányaimat Szentendrén a Ferences
Gimnáziumban fogom folytatni.
Kovács Judit
Számomra fontos a nyelvtanulás.
Nemcsak azért, mert könnyebben lehet
boldogulni a nyelvtudással, hanem azért
is, mert ez a továbbtanulásomat is segíti.
Véleményem szerint az itt tanultak biztos
alapot nyújtanak, amelyre a jövôben lehet
építeni. Célom, hogy a középfokút is letegyem.
Kovács Kamilla
Minden nyelvvizsgához kemény tanulás kell és szorgalom, fôleg ha egy középfokú nyelvvizsgáról beszélünk. Beletettem szívem-lelkem ebbe a vizsgába, sokat néztem
angol nyelvû videókat, és beszéltem sokat
angolul. Tudom, nem megszokott dolog,
hogy az én koromban az emberek ilyen
komplikált vizsgát tegyenek. Azt hiszem,
az angoltanárom és a családom jobban
hitt benne, hogy ez nekem sikerül, mint én
magam. Ha nem részesültem volna ilyen
kiváló oktatásban az elmúlt években, akkor
ezt nem tudtam volna megoldani. Az írásbeli nehezebb volt, a szóbeli viszont jó eséllyel
húzta fel az eredményemet. Elmondhatom,
hogy sokat fejlôdtem mind tárgyi tudásban,
mind szókincsben.
Kovács-Deme Adrián
Legfôképp az angoltanárunknak köszönhetjük a sikeres nyelvvizsgát, de nekünk
is bele kellett tenni: sok-sok házi feladat és
tanulnivaló hétrôl hétre. A vizsgahely is teljesen idegen volt, sok felnôttel ültünk egy
teremben, ez eléggé szokatlan volt. Gyorsan
eltelt az idô, míg benn voltunk, viszont a
feladatok hasonlítottak azokra, amelyeket
órán gyakoroltunk.
Mihály Máté
Tudásunk nagyját az általános iskolában kaptuk, majd erre ráépítve magántanár segítségét vettük igénybe. Azonban
a legnagyobb meglepetés engem a vizsga

helyszínén ért. Voltak vizsgázók középiskolásoktól kezdve nyugdíjasokig, de senki
nem volt, aki a mi korcsoportunkból való
lett volna. Ekkor döbbentem rá, hogy mekkora dolgot tervezünk végrehajtani. Végül
nem is tûnt olyan nehéznek. A továbbtanulásban a sikeres vizsga sokat fog jelenteni.
Takács Levente
Manapság a nyelvtudás sokat ér. Kell a
továbbtanuláshoz és a munkavállaláshoz
is. Kifejezetten örülök a sikeres nyelvvizsgának. A megmérettetésre való felkészülés nehéz volt, sokszor hittem azt, hogy ez
nekem nem fog sikerülni. Mégis sikerült!
Köszönöm mindenkinek a segítséget és a
támogatást.
Ziller Roland

„RECEPT” ÖTLET
Szigeti finomság

− Fogok egy csokor hölgyet. (Vigyázni
kell, a jobb fajtából válogassunk, kitartó, kedves és lelkes legyen)
− Elôkészítettem egy nagy adag kottát.
(Kizárólag minôségi, jól bevált anyagra
van szükség!)
− Ezt a kettôt egy teremben, szépen rétegezve lerakom! (Vigyázzunk az elrendezésre, mert fontos, hogy hogyan muzsikál, miközben összeérnek az ízek!)
− Természetesen nem hagyom magára a
finomságot, a fôszakács precíz mozdulatokkal irányítja a csodás étek elkészültét.
− Érleléssel, nemes borral, különleges
fûszerekkel, magas hôfokon izzítjuk
a hozzávalókat, hogy elérjük a kívánt
eredményt.
E n nek a recept nek a k ü lön leges
fûszerben van a titka, amit most kivételesen elárulok...
Végy néhány szál igazi, szép hangú,
bátor férfit, és voálá! Kész a Szigeti finomság (más néven Sziget Hangja Ökumenikus
Kórus) !
E z t a fog á st k ü lön lege s en hét fô
esténként ajánlom 18.00-20.00 óráig a
tahitótfalui Népházban.
Ha kedvet kaptál kipróbálni, belekóstolni ebbe az ínyencségbe, akkor GYERE!
Jelentkezz nálam, még van pár hely :)
Jó étvágyat!
Horváthné Csörgô Andrea
VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület
06-30-386-4480
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A magyar lélek mérföldkövei, avagy trianoni
határkövek… 2016.
Immáron a 96. évforduló! Ijesztô gyorsasággal, és minden jó magyar számára a magyar sors jövôjét illetôen, aggodalommal-félelemmel közeledik a századik! Itt felsorolni, lehetetlen lenne elmondani, mik történtek napok, s hetek alatt
1918-19-ben, amelyek 1920-ban az ezeréves magyar Kárpát-haza minden tekintetben történô megcsonkításához vezettek. Nagyon sokan vagyunk, akik azt
gondoljuk, eleget tudunk már errôl,
nincs mit, újat mondani. A látszat valóban ez. Igyekszem mégis egy általánosnak tekinthetô kereten túl érzékeltetni,
amit bizonyára már kevesebben tudnak,
- megannyi belsô hibánk, árulások, hit-és
szerzôdésszegések, a magyarral szembeni, emberhez méltatlan gyilkos mészárlások, orvtámadások után- azt, ami feltétlen
szükséges ahhoz, hogy megértsük, miért
is nevezzük mi Muhi, Mohács, Arad és az
azt követôkön túl, az 1916-os hitszegô
erdélyi román betörést, elôjátékként az
1918-as összeomlást, az 1919-es kommünt
is beleértve a magyarság legnagyobb tragédiájának Trianont. A románok, átverve
nyugati szövetségeseiket is – kihasználva a rájuk vetôdô, azok keleti érdekszfératörekvéseinek félhomályát- mindent megígértek az erdélyi magyarnak, s álszent
módon a világnak Gyulafehérvárott 1918.
december 1-én. Felsorolni sem érdemes,
felesleges, mert nem hogy semmit sem
tartottak be, de annak tökéletesen az
ellenkezôjét erôszakoltak rá a magyarra
1940-ig, /majd késôbb is/ : jogtalanságot,
megaláztatást, a magyar életlehetôségek
bilincsbe verését, erôszakos asszimilációt,
egy szóval minden olyat, ami ékesen tagadja a kétezer éves európai keresztyénség
értékrendjét, felhígítva azt a maguk balkáni méregkeverékével. Az általánosítható
igazságok után nézzük a hétköznapiakat,
a „határköveket”: „Magyarország esetében
mellôzték a wilsoni „népek önrendelkezési jogát.” A fô szempont Trianonban az
volt, hogy lehetôségeket adjanak a nemzetiségeknek a kiválásra a magyar állam
kötelékébôl.” (Természetesen kielégítve ôket a mi részünkrôl teljesen jogtalannak tartott területi követelésekkel.) „Így
Magyarország szenvedte el a legnagyobb
veszteséget.” (Minden értelemben: emberi, erkölcsi, anyagi értelemben is. Kérem,
értsenek minden következô mondat után
felkiáltójelet!!!) „Azt, hogy a több millió
magyar az elcsatolásra szánt területeken
a magyar állam/nemzet kötelékében akart
maradni, nem vették figyelembe…A határvonalat mindenütt a magyar nyelvhatáro-
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kon belül, sokszor 100 km-en belül vonták meg…(ami nem érdekelt senkit a döntéshozók közül.) Így a magyarság több,
mint 1/3-át csatolták el. Egy-egy nem
magyar község (bekebelezése érdekében)
10-20 magyar községet csatoltak el! A határok megállapításánál mintegy 220 községet kettészeltek! 50 falut a román, 22-ôt
a /volt szövetséges !/ osztrák, 76 községet a cseh, és 70-et a jugoszláv határszakaszon. 1011 egyéni birtokosnak szétvágták a birtokát: ebbôl 597 román, 24-et
osztrák, 290-et a cseh, és 100 birtokot a
jugoszláv határon. A trianoni határt 46
vasút, és 107 országút keresztezte”. (Fel,
a Felvidékre, a Kárpátokig, Erdélybe, a
Békási-, Ojtozi- szorosig, a Délvidékre a
Vaskapuig, Kárpátaljára, Vereckéig, az
Ôrvidékre, az Alpok lejtôi elôtti gyepükig,
amelyek nyomvonalát ezer évvel az elôtt a
magyar lovasok taposták ki.) A jugoszlávromán-csehszlovák/tót eredeti követelések teljesítése esetén Magyarországból
semmi sem maradt volna meg egy középen húzódó keskeny, pár tíz kilométer széles földcsíkon kívül.
És most nézzük a környezô népek arcátlanságát nem minôsíthetô követeléseket.
(Érdemes elôvenni a térképet, és bejelölni az említetteket.) „ A csehek: a Fertôtó - Gyôr-Bábolna-Mór- a Vér tes heg ység-a Zsámbéki-medence-Buda-NagykátaJászberény-Gyöngyös-Tiszaeszlár-TuraCsaptól északra fekvô területeket.
A románok: Kárpátaljától délnek mindent a Tisza vonaláig, Debrecent és
az Alföldet egészen. A szerbek: Szom
bath ely-Nag yka n izsa-K aposvár-BajaHódmezôvásárhely-stb. A csehek-romá
nok-szerbek akadályozták meg, hogy
Magyarországgal közös határaik az etnikai
szempontok szerint jelöltessenek ki. Ez
nem csökkenti Franciaország felelôsségét,
amely kierôszakolt mindent a konferencián saját, keleti érdekeinek hosszú távúi
érvényesítéséért. A trianoni diktátum
igazságtalan és jogellenes döntései túlhaladták azt a határt, ahol valamelyes köztes megoldásokat lehetett volna keresni.
Az ország nem volt felkészülve az ezeréves Magyarország megszûnésére, 3 millió magyar elvesztésére…(Az ezer év alatt
megannyi véráldozatot követelô területvesztésre.) A színmagyar területek elvesztése sokkos állapotba hozta az országot,
amely tehetetlenül szemlélte a megalázó
kisebbségi sorsba jutott magyarok megpróbáltatásait. Elutasította Trianont, és
nyitott volt a diktátum revízióját hirdetô
politika felé.

Millerand, a konferencia elnöke hajlott
volna bizonyos területi kiigazításokra. Pl.
a magyar-csehszlovák szakaszra javasolta
az említett követelések, és a mai határok
helyett a: Dévény-Pozsony-NagyszombatS el mecb á ny a -Z ól yom - G öl n icb á ny a Ungvár-Munkács határt, melyet a csehszlovákok élbôl elutasítottak.
A jugoszláv határszakaszon a magyar
kérés 37 ezer kateszteri hold, és 17 ezer
magyar visszacsatolását tartalmazta, amivel szemben 31.700 hold került vissza.
Ausztriának-hihetetlen, mint az összes
többi- de 342 községet ítéltek oda. Ebbôl
96 -ot kértünk vissza 79.823 fôvel. Az
ekkor odacsatolt földterület 344.260 hold
volt. Ebbôl 55.403 fô, és 64.383 hold került
vissza.
A románok voltak a legdurvábban elutasító, ( prédára éhes csôcselék.) Velük szemben semminemû követelésünket nem
lehetett érvényesíteni (Így tehát az odacsatolt Erdély 103 ezer nkm-e nagyobb volt,
mint a mai Magyarország 93 ezer nkm-e. )
A Határmegállapító Bizottság elnöke, Meunier tábornok volt, /vesztünkre, szintén francia. Hol is volt az a híres
francia forradalmi követelés: szabadság/demokrácia/-egyenlôség, testvériség/szolidaritás, az a híres mélykultúra,
stb.?/ aki a határ megállapítások tekintetében a legrosszabb-indulatú figura
volt, kendôzetlenül, feltûnôen szolgálva a román érdekeket, elvéve a magyar
parasztnak az utolsó esélyét is az élethez.
Volt olyan tanya, ahol a lakóházat az egyik,
a gazdasági épületeket a másik, a gémeskutat a harmadik országhoz csatolták. (De
mindhárom nemzetbeli bizonyosan szerette egymást a szocializmus idején.)
A politikai határ megállapítások 8
hónapja alatt egy 12 fôs magyar csapat
mûködött közre, akiknek 3 éves jövedelmük nem érte el az antant tisztek 10
havi javadalmazását.” Ennyit a hideg
tényekrôl, számokról.
Itt mondok
köszönetet dr. Sajtos Sándor polgármester úrnak, aki forrásként rendelkezésemre bocsájtotta a „Magyarország határainak kitûzése és felmérése 1921-25 között.
A Magyar Honvédség Tájékoztatási és
Médiaközpont 39.sz. tanulmányát dr. Suba
Jánostól.” (A fenti idézôjelben lévôk az idézett forrásmûbôl valók.)
Sopron, a „Leghûségesebb Város”, és
néhány község az 1921. december 21.-i
népszavazás eredményeként mag yar
maradt, az idetartozásra szavazó horvátokkal együtt. Balassagyarmat ugyan
így, harccal, és életáldozatok révén vívta
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ki a „Legbátrabb Város” címet. Így már
egyértelmû ugye, miért nem lehetett sehol
sem elrendelni népszavazást?
Nézzük a mindennél fontosabbat, az
embert, a magyart: az, ami Trianonban
történt nem csak mélységesen igazságtalan, józan ésszel felfoghatatlan, de a hazáját szeretô magyarnak elfogadhatatlan
is! Az „igazságot osztók”, (vagy inkább
„i”-nélkül) úgy játszottak a magyar élettel, sorssal, az ôsi földben porladó eleinkkel, mint a demokrácia felkent mindenesei. Tisztelt Honfitársam! Ezek után
gondolj bele, mi lettél volna, mi lennél
ma, ha a környezô, prédára éhes népek
sátáni terve sikerül, s Te ma már nem
magyar, hanem tót, román, szerb, ukrán
lennél nagyszüleid hazavesztése okán!

Eg yhá z

Kisemmizve 3 emberöltôn át, megcsonkítva, megalázva, a soha fel nem támadás reménytelenségében, gúzsba kötve,
fuldokolva! Megtapasztalhattad volna a
délvidéki „hideg napokat”, a „Kárpátok
Géniuszának” suszterszék-szintû politikáját, Kárpátalja „egyiptomi fogságát”, a
Benes-dekrétumokat, az EU tag Szlovákia
kettôs állampolgárságot tiltó könyörtelen
ember- és magyarellenességét. És azt is,
hogy „hol nemzet süllyed el, népek veszik
körül”, de akik szemében gyászkönny
helyett a fekete bosszú, a káröröm, s a féktelen kapzsiság sárga-fekete fénye villódzna! (Azt mondják, sokszor kell ismételni
a hazugságot, végül az emberek elhiszik.
Ennél bölcsebb, ha sokszor ismételjük az
igazságot, hogy az emberek végül elhig�-

gyék!)
A sokszor feltett kérdés: mi a teendô?
Megismétlem korábbi írásom egyik intelmét, amit szeretnék tisztelt magyar polgártársaim szívére helyezni, s lelkük magasságába emelni: a hazaszeretet felelôsségét,
mellyel tartozunk honvédô, nemzetépítô
eleinknek, önmagunknak, s az utánunk
jövôknek! A magyar, s a nemzet megmaradásáért az idôk végezetéig!
„…nemzet, eszmélj! Becsüld meg tenmagad, Mutasd meg a világnak Hogy még
erôd szilárd, Hogy ezredes korodnak Új
ezredév sem árt. Mutasd meg, mit vihet
ki, Erôs szív láng alatt, Az elszántság hatalma És az érczakarat.” (Bajza J.)
G. Szalai István,
2016. június

Református Gyülekezeti Hírek

Gyülekezetünkben 15 fiatal készült
fel a konfirmációra az idei tanévben tartott felkészítôkön. Ez az esemény minden
esztendôben nagyon fontos számunkra,
és ünnepi szívvel várjuk a pünkösd elôtti
szombatot, amikor a fiatalok a megtanult
hitigazságokról számolnak be, és a vasárnapot, amikor fogadalmat tesznek arra,
hogy hûségesek lesznek református egyházunkhoz, a református keresztyén tanításhoz. Szüleik döntését, amely alapján
gyermekkorukban meg lettek keresztelve,
ezzel az ünnepélyes nyilatkozattal veszik
magukra, és a gyülekezet is úgy tekint
innentôl rájuk, mint akik nem csak hitoktatásban részesültek, de abból legalább

annyit meg is érettek, hogy
Krisztus szeretete jó nekik,
és hogy a gyülekezet az
Istennel való kapcsolattartás áldott eszköze.
A konfirmáció a vasárnapi Istentisztelet emlékezetes pillanata, amikor az
Apostoli Hitvallással a fiatalok megvallják Krisztus
iránti szeretetüket, és amikor a presbitérium jelen
lévô tagjai áldást kérnek a
fiatalok életére, kezüket a fejük fölé tartva és énekelve. Ez utóbbi pillanatnak
különös hangulatot adott, hogy az idei
esztendôben három presbiteri családból is
került ki konfirmandus: így az édesapák,
nagyapák meghatódva kérték az áldást
saját családtagjaikra is. Pünkösd vasárnapján az immár konfirmált fiatalok életükben elôször részesülhettek az úrvacsora szentségében, melyet igen népes gyülekezettel együtt ünnepelhettünk. Hálásak
vagyunk az Úr Jézusnak minden olyan
Igéért, tanításért, amely fiataljaink szívében jó földre talált. Reméljük, tanúi, részesei lehetünk majd hitbeli gyümölcseiknek
is!
Május 21-én, a pünkösd utáni szombaton egy másik különleges alkalomra került
sor templomunkban: a három esküvô
közül, amelyet aznap tartottunk, az egyik
egy nagyon kedves gyülekezeti házaspár
hálaadása volt ötvenedik házassági évfordulójuk alkalmából. Különösen megindító
volt az unokákkal körülvett pár látványa,
illetve az, hogy a feleségnek az édesanyja
is itt lehetett a hálaadáson. Fábián István
presbiter és felesége, Fehér Zsuzsanna
ugyana zzal az Igével indult tovább hálával, amely ötven éve éppen ezen a napon

házassági Igéjük is volt (Ézs 43,1-3), ill.
a Préd 4,12 hangzott még el: „A hármas
fonál nem szakad el egyhamar.” A szép
évfordulóhoz az ô egymás iránti szeretetük, tiszteletük mellett szükséges volt
Isten áldása is, Vele lehet teljes a hármas
fonál, amely tartós a terhek között is.
Szeretettel kívánunk e helyrôl is áldást,
jó egészséget és hosszú életet a Fábiánházaspárnak családtagjaik és a tágabb család, a református gyülekezet közösségében!
PERZSA TÁBOR
címmel
a Tahitótfalui Református Gyülekezet
2016. június 21. és 25. között napközis
Vakációs Bibliahetet szervez olyan gyermekek számára, akik az elsô osztályt
már befejezték és legfeljebb 15 évesek.
Kisebbeket is szeretettel fogadunk, de
CSAK szülôi felügyelettel.
Délelôtt: bibliai történet, énektanulás,
tízórai, sok játék, meglepetés.
Délután: ebéd és sport – ill. kézmûves
foglalkozások.
7.30-tól 16.30-ig folyamatos programok
és felügyelet.
Meglepetés program az idén is lesz.
Helyszín: Isten tábora a váci révnél.
A tábor részvételi díja 2.000.- Ft/fô/hét.
Ez az összeg a tábor minden programján
való részvételt magában foglalja. Azon
családoknál, ahol a háztartásban 3 vagy
több 6-15 év közötti gyermek van, csak
két részvételi díjat kell kifizetni, a többi
gyermek táborozásának költségeit a gyülekezet átvállalja. Jelentkezés a Lelkészi
Hivatalban a részvételi díj befizetésével.
A Kedves Olvasóra Isten áldását kéri szeretettel:
Árvavölgyi Béla
lelkipásztor
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P r og r a m o k

Falutörténet
Mezôgazdasági szövetkezetek – elsô rész
Lassan elfogynak azok a nemzedékek,
akik átélték a mezôgazdasági szövetkezetek alakítását, mûködését. Így egyre
több olvasónak érdekes lehet megismerni
falunk történetének ezt a részét is.
Tahitótfaluban és több környékbeli községben külön érdekesség volt, hogy nem
„TSZCS” (Termelô Szövetkezeti Csoport),
hanem szakszövetkezet alakulhatott és
mûködhetett. (A rendszerváltáskor a szövetkezeteknek kb. 10%-a volt ilyen.) A
különlegessége az volt, hogy a szocialista,
szovjet típusú szövetkezeteknél ez „fejletlenebb” volt, mert még a földeket sem kellett ténylegesen bevinni a közösbe.
Aki a hagyományos, kistermelôi módon
kívánt gazdálkodni, megtehette, a közös
munkában nem volt kötelezô részt venni.
A közös tevékenységek szolgáltatásokkal
segíthették az egyéni termelést. A szakszövetkezeteket a szôlô-, gyümölcstermelô
vidékeken engedték elsôsorban mûködni.
Falunkban a földieper termesztése volt az
indok, így itt nem volt – pár 1950-es évekbeli próbálkozást kivéve – rossz emlékû,
kolhoz típusú TSZCS.
1970-ben dr. Ecsedy Aladár református lelkipásztort felkérte a községi tanács,
hogy írja meg Tahitótfalu 1945 és 1970
közötti 25 évének történetét. Az írás 64
gépelt oldal terjedelmû. Bevezetésként
visszatekint a régmúlt évszázadokra,
majd az I. és II. világháborúra, árvizekre,
tûzvészekre, a híd felrobbantására 1944
karácsonyán. A háborút követô évekre emlékezve ír az iskoláról, óvodáról és
a mezôgazdaságról. Itt átadom a szót dr.
Ecsedy Aladárnak. Írásából rövidítve,
szerkesztve a szövetkezetekrôl szóló részt
közöljük.
***
A Magyar Népköztársaság egyik legnagyobb célkitûzése kezdettôl fogva a
mezôgazdaság fokozatos átalakítása
volt. Az elsô években két ilyen próbálkozás indult meg községünk területén
is, amely mindkettô bukással végzôdött.
Az Alkotmány Termelôszövetkezet
1949 -ben alak u lt meg Tah iban, az
u n. Rézmá nyi bi r tokon. Összesen
187 kataszteri holdon (107ha) kezdték meg tevékenységüket. Elsô elnöke
Székházi József, alelnöke Vikidál Imre
volt. 26 család, 29 taggal fogott munkához. Kellô tapasztalat és hozzáértés
híján nem tudott ez a vállalkozás eredményt felmutatni. Új nevet vett fel a
szövetkezet, s így lett Tessedik Sámuel
Termelôszövetkezet. Elnöke Szabó Pál
lett… Az eredménytelenség okai fenn-
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maradtak, így az eredménytelenség is, és
feloszlottak.
A Kossuth Termelôszövetkezet 1953
januárjában alakult a falu szigeti részén,
a Káposztások dûlôben. Ter ülete 78
kataszteri hold (45 ha) volt. Elnöke H
Szabó Mihály, helyettese id. Nagyházú
László, brigádvezetô Losonczi Benjámin
és Kovács István. Tagjai: B Szabó János,
öz v. N a g y h á z ú L ajo s né, öz v. Fe j e s
Ist vánné, Cserek lye Jánosné, Szente
Mihály, Szente József,
K ristóf Mihályné,
Hajdú M i há lyné, Sz
Budai Mihályné, J
Szabó István, Hajdú
János, Ferencz István,
… ö s sz e s e n 2 0 f ô.
Tapasztalt földmûvelôk
voltak, így jól indult
a mu n k a. Meg nem
ér tés és Nag y I m re
kormányzása nyomán
még 1953 -ban fel is
oszlott a szövetkezet.
A me zôg a z d a s á g i
termelés nag y üzemi átszervezése Nagy
Imre után ismét napirendre került. A
sikertelenségek új utak keresésére ösztönöztek. Csaknem minden esztendôben
be volt véve a munkatervbe az átalakítás, de nem alakult ki még, hogy milyen
forma volna a legmegfelelôbb ebben a községben, ahol eddig is speciális gazdálkodási rendszer honosodott meg, melynek
középpontjában a földieper termelése volt
és van.
Falujárók, népnevelôk látogatták meg
olykor-olykor a községet. Nem lehet ugyan
azt mondani, hogy ez valami nagy megértésre talált volna, de mégis észrevétlenül is
megpendítette azt a húrt…

Kormányzatunk végül kötelezôleg elhatározta, hogy a termelés új útjára kell átlépni és ezt tovább nem teheti függôvé az
egyének magatartásától és véleményétôl.
Kitûzték tehát, hogy községünkben is
végbeviszik a gazdasági átalakulást 1961. év
kezdetén. Megalakult a szervezôbizottság,
és az új iskola termeit berendezték szállásul azok számára, akik más helyrôl kiküldöttként érkeztek ezzel a megbízatással.
A szervezést kb. 3 hétre tervezték, és az

1961. január 9-én vette kezdetét.
Elôzô napokon felkeresték a felekezetek
lelkészeit is, és megkérték ôket arra, hogy
legyenek segítségül ebben a munkában a
község lakosságánál.
Dr. Ecsedy Aladár református esperes
lelkész úgy érezte, hogy a további halogatás, ellenállás és kitérés csak nehezebbé tenné a lakosság életét és holnapját…
Elhatározta, hogy 8-án, vasárnap a templomban hirdetés formájában szól a gyülekezethez.
Rövid rész a hirdetésbôl: „Atyámfiai!
Anélkül, hogy bárkinek az életébe és a lelkiismereti dolgaiba bele akarnék avatkozni, s anélkül, hogy erre bárki is felszólított vagy felkért volna, pusztán
a gyülekezet tagjai iránti tiszteletbôl
és szeretetbôl és a helyzet józan
mérlegelésébôl arra kérem a gyülekezeti tagokat, hogy a ránk most
bekövetkezô dolgokban viseljék magukat bölcsen, s ne tegyék ki sem magukat sem családjukat felesleges zaklatásoknak. Államunk kormánya világosan
kijelentette, hogy a tavasz beállta elôtt
az egész országban be akarja fejezni a
mezôgazdaság átszervezését…”
Hogy ez a hirdetés milyen fogadtatásra és megértésre talált, azt talán legjobban az bizonyítja, hogy a 3 hétre tervezett átszervezés 3 nap alatt végbement.
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Nem jelenti ez azt, hogy mindenki teljes
megértéssel és jóindulattal fogadta volna a
dolgot, de az elindulás sikeres lett…
Az alakuló közgyûlés 1961. január 9-én
volt. A közgyûlés egyhangúlag elnökké
választotta Losonczi Benjámint, alelnökké
Cs Budai Mihályt és könyvelô adminisztrátorrá, pénztárossá dr. Ecsedy Aladárt.
Taglétszám 428 fô volt.
Más helyiség nem állt még rendelkezésre, s így a munka a községháza egy kicsiny
szobájában kezdôdött el, mely korábban fogda volt. A tennivalók napról-napra növekedtek. Sok minden a reggeli órák
ködébe burkolózott még. A megalakult
szövetkezet jellege, típusa, gazdája mindmind bizonytalan volt. Az elindulás 125
kh (72 ha) közös területen történt, amely
terület az államosított egyházi és községi földekbôl tevôdött össze. (A „jelleghez,
típushoz” rövid plusz a szerkesztôtôl: a Kék
Duna Termelôszövetkezeti Szakcsoport
1961. augusztus 6-án, vasárnap d.u. 2 órakor tartott közgyûlésén Szabó János járási
tanácselnök ismertette a minisztertanács
és egyéb illetékes szervek döntését, hogy
a Tahitótfalu Kék Duna… egyelôre nem áll
át harmadik fokú TSZ-szé, mert ennek tárgyi feltételei még nincsenek meg, hanem
az egész ország mindössze 3%-át kitevô
szövetkezeti gazdálkodásban marad, mint
Termelô Szakszövetkezet.
A szakszövetkezeti formáról szól egy
1969-es határozat is: a Járási Tanács VB
Mg-i és Élelmezésügyi Osztály a tahitót
falui Kék Duna Szakszövetkezet szakszövetkezeti formában történô mûködését
tudomásul veszi, és mivel az 50/1968.
(XII. 31.) Korm. sz. rendeletben megszabott jogszabályi feltételeknek megfelel,
mûködését enegedélyezi.)
A megalakulás után megkezdôdött a tagdíj befizetése, mûtrágya osztás… s majd
1961 ôszén az elsô gazdasági mûveletek a
közös területen.
1961. november 15-én arra nagyon
alkalmas agronómushoz jutott a szövetkezet Lázár Antal mezôgazdász személyében, aki mindezidáig helyén van, sôt
fôagronómussá lett.
Már a megindulásnál jól összehangolódott a még kevés emberbôl álló „zenekar”. Elnök, alelnök, egy mindenes és egy
agronómus minden idejüket és erejüket,
türelmüket beleadták a munkába. Az ôszi
vetések még lófogattal történtek, de már
ezen ôsz folyamán sikerült a Pilisvörösvári
Állami Gazdaságból 2 db öreg Hofert és
egy db Lanz Bulldogot venni. Az ott már
nyugdíjba helyezett gépek még hasznos
és jó szolgálatot tettek nálunk. Ember is
akadt a gépek mellé. A már idôs Karnevál
István szinte megifjodva érezte magát,
hogy traktorra ülhetett, hiszen a gép volt
mindig a szerelme. 1961 október 1-én állt

K özössé g

munkába ô és még két fiatal traktoros
Pintér István és Nagyházú Lajos.
Mondanom sem kell, hogy a kezdeti
munkát az öreg gépekkel még sok kritika érte… tréfás megjegyzések vesztek el a
traktorzúgásban…, de azért ment a szántás. Az öreg traktorok nem voltak érzékenyek és nem vették szívükre a csúfolódást.
Mérleg készítése ebben az évben még
nem történt, mert nem igen volt mit tenni
a „mérlegre”.
Így következett el az 1962. év. Sok új
dolog még ebben az esztendôben sem
volt, de megtörtént a kukoricaföldek táblásítása. Az egyéni gazdálkodás területére,
itt tört be elôször a közös gazdálkodás elsô
kísérlete. A bizalmatlanság lángja persze
itt is, ott is fellobbant…
A szövetkezet ebben az évben is új
emberekkel gazdagodott. 1962 február
1-én bevonult a könyvelôi állásba Kállai
Sándor. Hogy mennyire alkalmas embert
talált benne a szövetkezet, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 8 év után is itt
van, és közben le is doktorált (jogászként).
Az elsô nôi munkás is bevonult az irodába Ecsedy Zsófia személyében március 19-én, mint adminisztrátor. Édesapja
helyébe lépett, merthogy tréfásan jegyezzem meg: a mór megtette kötelességét, a

mór mehet…, de nem azért mert kidobták…
Bevonult Szente János (Petôfi utca) is,
aki korábban tanácselnök helyettes volt a
községben, hogy mint raktáros megkezdje
munkáját. Még nem volt nagyon sok ôrizni
való, de aki hûséges a kevésen, az többre
bízatik. Vele is ez történt.
Nagy haladása volt ezen esztendônek,
hogy a szûk kis fogda helyiségbôl átkerült az iroda a Hôsök terére, V Surján
Andrásék házába.
A géppark is növekedett. Megérkezett
az elsô új gép, egy UE28-as traktor. A traktorosok száma Marosi Jánossal gyarapodott. 172 kh-ra (99ha) nôtt a közös terület. (A terület növekedése a tagok által
földbérlet ellenében mûvelésre átadott
területekbôl adódott. Az arányokhoz: községünk területe 3921 ha, a termôterület
kereken 2800ha, a szántó 1100ha. Szerk.)
Ebben az évben már mérleg is készült,
és az még 1412 Ft (!) veszteséget mutatott.
Ám ennek dacára bizakodással lehetett a
következô év elé tekinteni.
A következô 1963-as év márciusában
megalakult a Kék Duna Mezôgazdasági
Szakszövetkezet. Elnöke tovább is Losonczi
Benjámin, aki az elmúlt évek nehéz küzdelmei ellenére sem veszítette el a nép
bizalmát. Az alelnöki tisztbe id. Nagyházú
László került, aki szôlô és gyümölcstermelési tapasztalatai, valamint a gépek terén
szerzett ismeretei alapján kiváló szakember, s koránál fogva pedig a vezetés nyugodtságát, megfontoltságát, tudta biztosítani. Cs Budai Mihály, az eddigi alelnök a
növénytermesztés irányítását vette át.
A közös terület ebben az évben 406
kh-ra (233 ha) emelkedett. A traktorosok
száma is bôvült ifj. Nagyházú Lászlóval,
Hajdú Mihállyal. Bevonultak az aratógépek is a mezôgazdaság területére, és nagy
teret nyert a mûtrágyázás.
Ecsedy Aladár (Szerk: Budai Mihály)
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H ir d e t é s , a d ó 1% -a

Focihírek

A Tahitótfalu S.E. felnôtt futballcsapatának tavaszi eredményei:
Budajenô - Tahitótfalu 1-0, Tahitótfalu
- P i l i s sz e nt i v á n I I . 2 - 3, V i s e g r á d Tahitótfalu 1-4, Tahitótfalu - Solymár
4- 0, Pilisszentlászló - Tahitótfalu 0 -4,
Pilisszentkereszt - Tahitótfalu 6-0, Páty Tahitótfalu 3-1, Nagykovácsi - Tahitótfalu
2-6, Kisalag - Tahitótfalu 1-4, Dunabogdány
- Tahitótfalu 1-2
Csapatunk a hátralévô - Fót elleni mérkôzés eredményétôl függetlenül a
7. helyen zárta a bajnokságot. A jelenlegi mérlegünk 10 gyôzelem és 11 vereség,
+3-as gólkülönbséggel. A tavasz folyamán

Iskolai sport
A második félévben a labdajátékokban a
következô eredmények születtek:
7-8. osztályos fiú focicsapatunk a teremDiákolimpián körzeti 3. lett, leányfoci csapatunk a szabadtéri Diákolimpián végzett a 3.
helyen. Utóbbiaknak balszerencséjük volt,
hiszen 3 csapat is azonos pontszámmal zárt,
a gólkülönbség nem nekünk kedvezett.
A Bozsik- programban a tavaszi elsô fordulóban 1-2. osztályosaink 3 vereséggel, a
3-4. osztályosok 1 gyôzelem, 1 döntetlen, és 1
vereséggel zártak, egy forduló még hátravan.

nyolcszor játszottunk idegenben, és ezeken ötször gyôztünk. A legértékesebb a
dunabogdányi gyôzelem, hiszen a szomszédok a meccs elôtt 18 gyôzelemmel és 1 döntetlennel, veretlenül álltak a tabella élén.
A történtekhez hozzátartozik még, hogy
a szentlászlói mérkôzés után Püspöki János
edzô lemondott, utódja egy fiatal edzô,
Szalai Áron lett.
A Csobánka, a Göd II. és a Mogyoród II.
csapatát kizárták, eredményeiket törölték,
ôk elôzôleg a tabella végén álltak.
A bajnok sá gba n elér t 7. helyezés
elôrelépés az utóbbi évek utolsó, illetve
utolsó elôtti helyezéseihez képest.
Turóczi Csaba
Tahitótfalu S.E.

Vedd észre!

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu
egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre
vagy a 30/337 5527-es telefonszámra.
A helyes megfejtést beküldôk minden
hónapban ajándéksorsoláson vesznek
részt. Májusi számunkban a Pollack Mihály
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola falán található árvízi emléktábla egy
részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés nyertesünknek, Sáfár Boglárkának.

A lányok Bozsik- programjában a 3. fordulóban a 2. helyen végeztünk, az utolsó
fordulóban pedig a harmadikon. A nem
hivatalos összesítésben 6 csapat között a
második helyet szereztük meg.
Valamennyi játékosomnak megköszönöm a rendszeres edzéslátogatást és az idei
eseményeken való résztvételt.
A Bozsik- programban több, mint 70
játékossal vettünk részt, iskolánk ezért nagyker áron - 150 ezer forintnyi sportfelszerelést kapott az M.L.SZ. - tôl.
Turóczi Csaba
Testnevelô tanár

ESTI ZENÉS ÁHITATOK

XVI. SZIGET
HANGJA
Ökumenikus Művészeti Hét
2016. július 4-8.
Július 4. hétfő 19.00 h
„A furulya és a fuvola barátsága”
címmel
Zákányi Borbála (furulya), Fehérvári Ágnes (fuvola) és Telek Éva (orgona) estje
Tahitótfalu, katolikus templom

Július 5. kedd 18.30 h
Tóth Emese Gyöngyvér pszaltérium estje
Középkori szerzetesi- és trubadúr énekek
(A pszaltérium lábak és pedál nélküli kis méretű cimbalom)
Tahitótfalu, Szív Lelkiségi Központ

Július 6. szerda 19.00 h

Munkalehetôség
Tahiban!
A Barta Sütöde B kategóriás jogosítván�nyal rendelkezô áruszállító sofôrt keres hajnali munkaidôben 4-6 óra között
hétfôtôl szombatig.
Tel.: 0630/9841 102.
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CSUJA IMRE irodalmi estje
Babits Mihály: Jónás könyve, valamint meglepetés versei
Tahitótfalu, református gyülekezeti terem

Július 7. csütörtök 19.00 h
„nyÁRIÁK”
címmel ária- és dalest
Baghi Viktória, Gaál Mónika, Kiss Viktória és Krizsán Enikő
Zongorán közreműködik: Hornok István zongoraművész
Tahitótfalu, baptista imaház

Július 8. péntek 19.00 h
SZIGET HANGJA ÖKUMENIKUS MŰVÉSZETI HÉT KÓRUSÁNAK
ZÁRÓKONCERTJE
Tahitótfalu, református templom

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

A zenés áhítatokra a belépés ingyenes, adományokat sok szeretettel fogadunk a
tahitótfalui helytörténeti kiállítás megvalósításához.
Számlaszám: 64700021-10011049
Információ: szigethangjaegyesulet@gmail.com ◦ www.tahitotfalu.hu
A művészeti hetet a VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület szervezi.

Támogatók: NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP, Tahitótfalu Önkormányzata, Zsolti zöldséges Tahitótfalu
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Ö n ko r m án y zat , p r oHirde
gra mok
té s

SZÁRAZ
TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2150,-Ft/q
Akác kugli 2550,-Ft/q
Akácoszlop

Favágó tûzoltók!

Érdeklôdni: Forester Kft.
Szabó Zoltán
06 20 933 1945
06 26 385 549

Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással 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

RÉGISÉGET
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent,
ami régi értékes és szép hosszú évek
óta gyûjtök.
Régi bútort, festményt, Zsolnay és
más porcelánt, régi katonai
egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket,
érméket, régi zománcozott reklámtáblákat, régi céh táblákat és iratokat,
patikai tárgyakat és sok más érdekes
régiséget.
Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs
szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek!
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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Konténer rendelés

Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

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

16

Számítógép
szerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

2016. JÚNIUS

I sk ola

Sárkányhajó-verseny
Május 14-én rendezték meg az Omszkitavon a 6. Szentendrei Sárkányhajó Kupát.
Iskolánkat két csapat képviselte, egyik a
hetedik-nyolcadikos kategóriában, a másik
pedig a harmadik-negyedikes kategóriában. Szülôk segítségével autókkal utaz-

tunk a verseny helyszínére. Reggel még
esôben indultunk és vártuk a verseny kezdetét, közben viszont már kisütött a nap
is. Elôtte több edzésen vettünk részt,
melyek a Dunán zajlottak.
Elôször zajlottak az elôdöntôk, utána

következtek korosztályonként a döntôk.
Alsós csapatunk az ötödik helyet szerezte
meg. Másik csapatunk viszont a dobogóra
állhatott fel, harmadikok lettek.
Nagyon izgalmas futamok után, kicsit
vizesen és fáradtan értünk haza. Jövôre
újra nekivágunk!
Fábián Csaba

Kis Duna-ági kirándulóhajó menetrendje
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Bettenbuk Krisztina néptánc pedagógus és Princzné Bérczi Krisztina kézműves
oktató vezetésével
Várjuk azoknak az általános iskolás lányoknak és fiúknak a jelentkezését, akik
szívesen eltöltenének egy hangulatos hetet a Faluházban, miközben belekóstolnak a magyar néptánc és népdalkincsbe valamint a közösen elkészített
magyar ételekbe.
Foglalkozások ideje: 2016. július 25-29. hétfő-péntek 8:30-13:00
A hét önköltsége: 6000 Ft/fő, mely tartalmazza a közösen elkészített ebédet.
Jelentkezés: Béres Gabriella, faluhaz@tahitotfalu.hu, 30/337 5527.
Jelentkezési határidő: 2016. július 15.
Helyszín: Tahitótfalu Faluház, 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.
Szervező: Tahitótfalu Község Önkormányzata
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Családi nap az iskolában
köszönet Tahitótfalu Önkormányzatának,
hogy biztosította rendezvényünkhöz a
helyszínt.
A rendezvény során befolyt összeget a
jól tanuló diákok jutalmazására és nyári
táborok támogatására fordítjuk majd.
Szente Ildikó
alapítványi tag
Csizmadi Andrea, a Tahitótfalui Általá
nos Iskola Gyermekeiért Alapítvány
kuratóriumának elnöke

A Tahitótfalui Általános Iskola Gyerme
keiért Alapítvány immáron második alkalommal rendezte meg Családi Napját április 23-án a Tahitótfalui Pollack Mihály
Általános Iskolában. A sok elôkészület
után izgatottan vár tu k a reggelt. A z
idôjárás is nekünk kedvezett. Már reggel
9-kor elkezdôdtek a munkálatok, a termeket, a folyosót és az udvart rendeztük be,
a fôzési elôkészületek is beindultak. Egy
hatalmas üstben gulyásleves készült, egy
bográcsban pedig paprikás krumpli. 13
órától jöhettek a családok, hogy jót játs�szunk együtt, együnk finomakat és válas�szunk a különbözô programokból.
A délutáni programsorozatot Vaczó
Melinda és Viktória zenés családi tornája indította el, mely kellôen megalapozta
a délutáni jó hangulatot. Kis tanítványaik
is eljöttek, hogy bemutassák, milyen ötletes figurákat lehet ugrókötéllel csinálni.
Örültünk, hogy hoztak magukkal sok kötelet, amivel kipróbálhatta nézôközönségük
is a különbözô ugrásformákat. Ezt követte a 4 Muskétás sportegyesület tagjainak
színvonalas bemutatója, melyen iskolánkban tanuló diákok mutathatták meg ügyességüket.
Akinek még nem volt elég a sportból,
az részt vehetett egyéni, illetve csapatverseny keretében zsákban futáson, célba
dobáson, kapura lövésen, kosárra dobáson, kötélhúzáson és az elsô kertben lovagolhatott is. A teremben, ahol pingpong
bajnokság zajlott, nagy volt az érdeklôdés.
Aki a sportállomásokon részt vett, pontjait
finom palacsintára válthatta be a büfében.
A gyerekek egész délután kézmûvesked
hettek, a közelgô anyák napjára quilling
technikával gyönyörû virágos képeket és
tûzzománc technikával medált készíthettek. Egyik teremben a leányfalui könyvesbolt könyvajánlóját hallgathatták meg, és

könyveit nézhették meg a családok. Az
ellazulni vágyókat mobil masszázs várta.
A kislányok nagy örömére hajfonásra, hajdíszítésre is sor került.
A gyerekek érdeklôdéssel fogadták a
Visegrád Város Önkéntes Tûzoltó Egye
sület tagjait és autóját. Az együtt töltött
délutánt pompom táncbemutató zárta,
ami azért is volt érdekes, mert a családi
napra ellátogatók vehettek részt ezen.
Köszönjük, hogy a vidám, színes délutánunkat támogatták: Keszler Szabolcs
Hentesáru bolt, Ferenczi Attiláné Zöldség
bolt, Tahi Mûszaki Kft.
Köszönjük a nagyszerû gulyásleves
elkészítését Kincses Ilonkának, az igazán ízletes paprikás krumpli megfôzését
az EEDE önkénteseinek, Kovács Hajnalka
tûzzománc fog lal kozását, a leány falui Líra Könyvesbolt és Kávézó remek
könyvbemutatóját, Vaczó Melindának és
Viktóriának, a Pollack Pompom csapatának, valamint a 4 Muskétás Egyesületnek
a bemutatókat, Szecsei László HSPC.-hunak a zenét és a hangosítást, a pedagógusok segítô munkáját, a szülôk anyagi
támogatását és a büfébe hozott süteményeket, üdítôket, palacsintát, a diákok és
minden felnôtt segítô munkáját, és a visegrádi önkéntes tûzoltók részvételét. Külön

Néhány gondolat a gyerekek tollából:
„A családi napon minden tökéletes
volt. Volt fellépés, büfé, lovaglás, zsákban
futás, kötélhúzás, kézmûveskedés. A sütik
nagyon finomak voltak. A végén mindenki
boldogan ment haza.” (Magonyi Boglárka
3.b)
„Sokat készültem a családi napra, és
meg is érte. Mindenféle jó dolgokat lehetett csinálni, kézmûveskedni szép papírvirágokat. Ami a kedvencem volt a családi
napon az, hogy annyit játszhattál, amen�nyit akartál.” (Horváth Ádám 3.b)
„A családi napra azért érdemes eljönni és adományozni, mert azzal magadnak és az iskolának teszel jót. Persze még
jól érzed magad, és fellépsz, játszhatsz,
nézelôdhetsz, találkozhatsz ismerôseiddel,
barátaiddal. (Berencz Lili 3.b)
„Nagyon tetszett a kötélhúzás azért,
mert az apukámat legyôztem. Sütöttem
a büfébe muffint. Nagyon szépek lettek.
Tíz perc alatt elfogyott az összes. Nem baj,
hisz azért készítettem. Aki nem jött, sajnálhatja, hogy kihagyta ezt a programot.
Nekem ez volt a kedvenc napom.” (Takács
Kinga 3. b)
„Nekem az tetszett a legjobban, hogy
a hajamba fonalat fontak. Felléptem az
akrobatikus táncbemutatón, és nagyon jól
éreztem magam.” (Fábián Nikolett 3. b)
„Nekem a lovaglás tetszett a legjobban,
és az, hogy az egyik tanár is felült a lóra.”
(Perényi Hanna 3.b)
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Tahitótfalu júniusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Július 11-22. hétfô-péntek: Ingyenes
Nyári Gyermekhét a Szabadidôparkban.

Hétfô 16:00-17:00 alsós, 17.00-18.00

Szervezô: Önkormányzat, Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány.

Szerda: 16.30-17.30 alsós 17.30-18.30
felsô évfolyamos táncedzés, 18.30-19.30 nôi

Faluház júniusi programja
Június 10. 18:00: Szövô szakkör Dániel

aerobik. Folyamatos csatlakozási lehetôség!
További információ: Nagy Réka: 20/ 274 16
40, Leiner Orsolya: 30/ 598 31 68.

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.
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 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit, 20/569 7507

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 gyerekeknek, és aerobik órát

felnôtteknek a Népházban.
felsô évfolyamos táncedzés

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Sportcsarnok állandó ingyenes programja
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:0018:30 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 Vikiaerobik. 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
min
den egyéb programról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
+3630/337 5527.

Velünk
élnek,
védjük
ôket!
A Pilis erdeinek és a Szentendrei-sziget rétjeinek védett lakói
A gyurgyalag
A gyurgyalagot (méhészmadár, piripió) a
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület 1979-ben és 2013-ban „Az év madarává” választotta. A meleg éghajlatot részesíti elônyben. A Pireneusi-félszigettôl az Urál
hegységig, illetve Kis-Ázsiától Közép-Ázsián át
Kasmírig terjed. Költ Északnyugat-Afrikában és
elôfordul Dél-Afrikában is. Európába májusban
érkezik, augusztus végén, szeptember elején
indul útnak Észak-Afrikába és Nyugat-Ázsiába.
A nyílt területeket kedveli néhány elszórtan
álló fával és bokrokkal. Folyók, tavak meredek oldalában fészkel. Tollazata a napfényben ragyogó színeket szór: hasa és mellrésze
kékeszöld, dolmánya, feje gesztenyebarna, vállfoltja és torka aranysárga. Szemsávja, torokszalagja fekete. Hosszú, fekete csôre hegyes
és enyhén hajlított. Az öreg madarak középsô
faroktollai hosszúak. Rovarevô specialistaként
többnyire kisebb-nagyobb szitakötôkkel, lepkékkel és sáskákkal táplálkozik. Ahogy a neve
is sejtetni engedi, darazsakat és méheket is
fogyaszt, némileg ellenálló a szúrásukra, de
kitépi a fullánkjukat és a méregmirigyüket,
mielôtt lenyelné ôket. A rovarokat röptében
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kapja el. Akár 250 méhet is elfogyaszthat egy
nap. A gyurgyalagot a méhészek valószínûleg
kiirtanák, de távolról sem fogyasztanak annyi
méhet, mint azt sokan gondolnák. Legfeljebb
az esôs napok jelenthetnek kivételt, vagy ha a
kaptárakat a telep közvetlen közelében helyezik
el, szinte felkínálva a méheket. A méhestôl csak
elriasztani szabad, mivel védett. Erre a célra
ragadozó madarakat használnak, amiket például
egy kitömött bagollyal csalogatnak a környékre.
Társaságkedvelô madarak. Szívesen ülnek akár
csoportosan is kiálló ágakon és villanydrótokon.
Kiválóan repülnek, de a földön ügyetlenek.
Télen akár 2500-10.500 km-t is megtesznek
délre vonulva, mert táplálkozásukhoz csak ott
találnak elegendô rovart.
Fotó: Osvald Olivér
forrás: Internet

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, 06-309370-863, 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 (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda:
iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és
13–16-ig, 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 ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • Gyermekorvos Szakrendelés
– Dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig,
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK –
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889103, 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 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11;
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, 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 • KÉMÉNYSEPRÔ – 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, Dunakorzó
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda:
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu,
info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre,
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges),
Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Város
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; 501468; 501-469, Fax: 06-26/501-466 • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, 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 – Szentendre, Kanonok u.
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy.
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – AHK
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig,
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki 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: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tahitótfalu
Önkormányzata • Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A
szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

