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Önkormányzati hírek
A kommunizmus totális egyház- és vallásellenességében Szent István ünnepét három témával is igyekezett átértelmezni, államalapító királyunkat, akit ráadásul a fôellenség katolikus egyház szentté avatott, háttérbe szorítani. A hiperinfláció után a forintot 1946. augusztus 20-án
vezették be, amelyet a bolsevikok már az új
rendszer pénzének tekintettek. Majd amikor teljesen átvették a hatalmat az országban, a szovjet mintájú alkotmányt 1949. augusztus 20-án
léptették hatályba. Egyedül az új kenyér ünnepe elôzi meg a kommunista rendszert, igaz, nem
sokkal és nem is feltétlenül aug. 20-ra idôzítve,
viszont nem is a kommunisták helyezték aug.
20-ra.

Az urbanlegends.hu oldal szerint városi legenda, hogy az új kenyér ünnepét a bolsevikok kreálták volna, ugyanakkor az is, hogy nagy hagyománya lenne. Eredete a XIX. századi Darányi
Ignác nagybirtokos, földmûvelésügyi miniszter által bevezetett aratóünnepek, amelyek célja
a földesurak és a jobbágyok közti feszültségek
levezetése volt. Ennek idôpontja július 15. volt,
amely akkoriban az Apostolok oszlása (=pünkösd utáni szétszéledése, az evangéliumhirdetés kezdete) katolikus ünnep volt. Akkor helyezték át augusztus 20-ra, amikor rájöttek, hogy a
soknemzetiségû Nagy-Magyarországon nem osztatlan a népszerûsége Szent István ünnepének,
Folytatás az 5. oldalon

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

Augusztus 20. Szent István és az Új kenyér ünnepe. Részletek a plakátokon.
Szeptember 1. csütörtök 18:00: Biztonságpolitikai kihívások a XXI. században. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértô elôadása a Népházban.
Belépés ingyenes.

A Képviselô-testület június 27-én
tartott rendkívüli ülésén egy határozat született, mely szerint az
„Önkormányzati étkeztetések, fejlesztések támogatása” elnevezésû pályázat önrészét biztosítja. A döntés egyhangúlag született, az ülésrôl Csörgô
Mihály, Gaál Sándorné és Karácsony
Ádám hiányzott.
Soron következô ülését a Képviselôtestület július 7-én tartotta, hiányzott
Gaál Sándorné és Karácsony Ádám.
Folytatás az 5. oldalon

Faluház rendszeres programjai
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele: nyári szünet. Vezeti:
Abonyi Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Nyári szünet. Vezeti: Néhlich
Edit, 20/569 7507
Folytatás a 20. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Eredményes rendôrségi nyomozás
A júliusi számunkban tájékoztatást
ad tam arról, hogy 2016. június 26 -án
éjszaka ismeretlen személy megrongálta a Tildy emlékmûvet. A Szentendrei
Rendôrkapitányságon tett feljelentést
követôen megkezdôdött a hatósági eljárás, nyomozás a bûncselekmény ügyében. 2016. augusztus 3-án behívtak a
Szentendrei Rendôrkapitányságra, iratismertetési eljárásra. A megfelelô illeték
lerovása ellenében átvettem a gyanúsítotti
kihallgatásról szóló jegyzôkönyvet, így
betekinthettem a gyanúsított vallomásába.
A Szentendrei Rendôrkapitányság az elkövetett bûncselekmény ügyében tovább
folytatja az eljárást.
Nemzeti Szabadidôs pályázat
A Nem zet i Sz abad idôs - E gész s ég
Sportpark programban való részvételre
pályázatot nyújtottunk be. Az elmúlt években egyre nagyobb teret nyert a szabadidôs
sportban az úgynevezett „street- workout”,
azaz szabadtéren felállított testedzô eszközök, parkok – „sportparkok” – használata.
A sportparkokban az egymást követô generációk együtt tölthetik el a szabadidejüket,
ezzel is erôsítve a kölcsönösségen alapuló családi köteléket. A nagyszülôk, szülôk
és a gyermekek társas együttléte, a közös
szabadidôs tevékenységek a mindennapokban családi kohéziós erôvel bírnak.
Minden olyan tevékenység, amelyet közösen végeznek, felerôsíti a családi összetartozás érzését, élményét.
A Kormány az 1314/2016 (VI.30.) Korm.
határozatban döntött a nemzeti szabadidôs
egészség sportpark programról, amelyhez
településünk is pályázat útján csatlakozni kíván. A kiírásnak megfelelôen településünk lélekszámából fakadóan két sport-

park létrehozására pályázhat. Négy típusú
programra lehet pályázni, mi a „B” típust
választottuk, amely minimális alapterülete 70 m2, talajburkolata gumi, a minimálisan telepítésre kerülô eszközök száma 7
db. A tervezett sportpark által biztosított
sportolási módok lehetôséget adnak majd
a húzódzkodás, tolódzkodás, fekvôtámasz,
hasizom erôsítés, hátizom erôsítés, létramászás, lépcsôzés, függeszkedés gyakorlat típusok elvégzésére. Mindkét településrészen egy-egy park telepítését tervezzük.
Tahi településrészen a Kemping melletti
önkormányzati területen a strand focipálya mellett kerülne telepítésre, míg Tótfalu
településrészen a szabadidô park fejlesztésével, bôvítésével összhangban kerülnének elhelyezésre az eszközök.
Megkezdôdik a Házas-patak rekultiváció
2016. szeptember 1-jén megkezdôdik
a Házas-patak mederrekonstrukciója az
elkészített vízjogi engedélyek alapján. A
beruházás forrásigényét Vis Maior pályá-

zatból biztosítjuk. Az ajánlattételi felhívásunk eredményeként kiválasztásra került
a beruházást végrehajtó kivitelezô. Két
érvényes ajánlat érkezett be, a hiánypótlást követôen mindkét ajánlattevônek
lehetôsége volt tárgyalásos eljáráson való
részvételre, majd a végleges ajánlattételre. A végleges ajánlattétellel egy pályázó
élt. Az M-FMGÉP Kft. elsô körben bruttó
50.310.288 Ft-os ajánlatot tett, a tárgyalást
követôen végleges ajánlati ára 44.535.103
Ft-ra módosult. Ennek megfelelôen a végleges ajánlatban szereplô összeg 12.000
Ft-tal alatta marad a Vis Maior keretbôl rendelkezésre álló forráshoz képest. Ebben
a hónapban megtörténik a munkaterület
átadása, logisztikai feltételek megteremtése és az érintett ingatlantulajdonosok kiértesítése. A szerzôdés 2016. augusztus 2-án
került aláírásra, a beruházás befejezésének határideje október vége. Amennyiben
a beruházás rendben lezajlik, november
végéig, határidôn belül önkormányzatunk
el tud számolni a kincstár irányába.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

MEGHÍVÓ
Tahitótfalu Önkormányzata tisztelettel
meghívja Tahitótfalu polgárait a tahitótfalui
konyha és étkezde megnyitó ünnepségére
2016. augusztus 31-én 16 órára és az azt követô 2016/2017-es
tanév megnyitó rendezvényére. Az iskolai tanévet Zakar Ágnes, a
Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola újonnan kinevezett igazgatója nyitja meg.
Helyszínek: 16 óra: Konyha-étkezde, Népház melletti új épület,
Bajcsy Zs. u. 2.
18 óra: Iskola fô épülete, Kossuth L. u. 26.
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A közterületi szelektív
hulladékgyûjtô szigetek
felszámolása
Tisztelt lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy augusztus
hónapban a Tahi Tesco parkolójába is telepítünk üveggyûjtô konténereket, melyekbe az életvitellel kapcsolatos színes és
fehér öblösüvegeiket helyezhetik el.
2016. szeptemberében felszámoljuk a
közterületi szelektív hulladékgyûjtô szigeteket. Amennyiben a szigetek felszámolása után azokon a helyeken hulladéklerakást tapasztalunk, az elkövetôvel szemben
150.000,- Ft-ig terjedô pénzbírság kiszabására van lehetôségünk.

Igazgatási szünet Anyakönyvi hírek
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal a 7/2016. (VII.08.) önkormányzati rendelet alapján 2016. augusztus
8-tól 2016. augusztus 19-ig igazgatási szünetet tart, mely idô alatt az ügyfélfogadás
szünetel, csak ügyeletet tartunk.
Ügyintézés és ügyfélfogadás nincs,
(kivéve rendkívüli veszélyhelyzet esetén).
Kérjük, szíveskedjenek leveleiket, beadványaikat a Polgármesteri Hivatal postaládájába tenni, vagy címünkre postán feladni.
Szíves megértésüket kérjük!

Polgármesteri Hivatal

Tisztelettel:
Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô

HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST
7ĥ=g77.,.

A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió
D]2UV]iJJ\ĦOpVKR]]iMiUXOiVDQpONOLV
HOĘtUKDVVDQHPPDJ\DUiOODPSROJiURN
MagyaroUV]iJUDW|UWpQĘN|WHOH]ĘEHWHOHStWpVpW"´

A SZAVAZÁS NAP JA :

2016. OKTÓBER 2.

Július hónapban házasságot kötöttek:
Papp Bence és Bonifert Anikó
Orgona Beáta és Füller Lajos
Baján Lilla és Futó Csaba
Újszülöttek:
Fritz Ágnes, 2016. 06. 27.
Kiss Ramóna, 2016. 07. 09.
Téglás Boróka, 2016. 07. 18
Maglódi Roland, 2016. 07. 02
Link András, 2016. 07. 25
Elhunytak:
Szente András élt 58 évet,
Tahitótfalu Gábor Áron u. 20.
Diósi Károlyné élt 82 évet,
Tahitótfalu Táncsics M. u. 8.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

N ÉVJEGYZÉK
A választópolgárok DQpYMHJ\]pNEHW|UWpQWIHOYpWHONUĘO
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

S ZAVAZÁS
A magyarországi lakctPPHOUHQGHONH]Ę választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján ODNyKHO\pWĘOWiYRO tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én
16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgáUPHVWHULKLYDWDOEDQPĦN|GĘ választási irodához.
Nemzeti Választási Iroda

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 könyvtár augusztusban zárva tart.
Nyitás szeptember 5-én.
Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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Gyermekhetek a Szabadidôparkban
Idén is két, élményekben gazdag hetet
töltöttünk el a szabadidôparkban, mint
összeszokott csapat, persze kibôvülve
testvérekkel, új barátokkal. A Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány (TETA)
és Tahitótfalu Önkormányzata által szervezett gyermekhetek idén 14. alkalom-

mal kerültek megrendezésre. Kézmûves
alkotások tucatjait cipelték haza a gyerekek hátizsákjukban, a megszerzett tudást
fejükben, a közös alkotás örömét pedig
szívükben. Köszönjük az anyukák, nagymamák és a közösségi szolgálatot végzô
fiataljaink segítségét. Külön köszönjük a

Szentendrei Tûzoltóságnak, a Zablakert
Lovardának, Vaczó Melindának, Vaczó
Vikinek és Fábián Csabának, hogy látogatásukkal izgalmas pillanatokat szereztek a
gyermekeknek.
Béres Gabriella

4
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Sirítsd meg, fordítsd meg!
Fiúk-lányok együtt ropták a táncot és forgatták a fakanalat a
Faluházban egy héten át Bettenbuk Krisztina néptánc pedagógus és Princzné Bérczi Krisztina kézmûves oktató segítségével.
Jó kedvben és finom ízekben bôvelkedtünk, ahogy a képek is
tanúsítják.

Közössé g , sport

Kovács Judit újra
magyar bajnok!
Június végén rendezték Balatonlellén a korcsoportos magyar
sakkbajnokságot. Kovács Judit a 14 éves korosztályban vereség
nélkül végzett az elsô helyen, így ô képviseli Magyarországot
augusztus végén Prágában az Európa bajnokságon. Gratulálunk
Juditnak és szurkolunk a további sikerekért!

Kis Duna-ági kirándulóhajó menetrendje
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Zenés és irodalmi nyári esték a Vox Insulae-val
Május végén ismét megrendezésre került az Eperfesztivál,
és a megszokott módon annak társrendezvénye, az Eperart,
melyet a Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület szervezett. Ezen
a komolyzenei esten a Faluház adott otthont a Hungarikum
Együttes „Rezgések” címû koncertjének. Mûsorukban népdalfeldogozásokat, zsoltárokat és saját dalokat hallhattunk, a zenészek kérésére örömmel kapcsolódhattunk be a közös éneklésbe.
Július második hetében 16. alkalommal szer vezte meg
Egyesületünk a Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hetet.
Csodás esteknek lehettek résztvevôi a programjainkat
megtisztelôk: hétfôn a római katolikus templomban a furulyáé,
fuvoláé, orgonáé volt a fôszerep.
Kedden elôször kellett a változtatás jogával élnünk, hiszen a
Szív Lelkiségi Központba meghirdetett pszaltérium est az elôadó
betegsége miatt elmaradt, helyette a református templomban
fuvola és orgona estet hallhattunk..
Szerdán a református gyülekezeti terembe vártuk Csuja Imre
színmûvészt, aki az általunk megszokott szerepbôl kilépve kedvenc verseivel gondolkodtatta el a közönséget. Elôadásának
második felében Babits Mihály Jónás könyve címû versét adta elô
egy báb segítségével. Rendkívüli és különleges irodalmi élményben lehetett részünk ezen az alkalmon.
Csütörtökön a baptista imaházban ária és dalest szórakoztatta a közönséget.
Pénteken a Sziget Hangja Mûvészeti Hét Kórusának zárókoncertjével fejeztük be a mûvészeti hetet, gregoriánok és zsoltárfeldolgozások elôadásával. A tábor vezetôje ez évben is Rostetter
Szilveszter karnagy, zeneszerzô, orgonamûvész volt. Ezúton is
köszönjük részvételét, munkáját.

−
−
−
−
−

Tahi Nonstop Vegyeskereskedésnek,
Ági Virágnak (Tahitótfalu)
Hagymási Rékának,
Körösmezei Andrásnak,
Horváth Dánielnek.
Horváthné Csörgô Andrea

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

Ingyenes estjeinken adományokat gyûjtöttünk a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány kezdeményezésére elindított
állandó helytörténeti kiállítás megvalósításához. Bevételünk
82.500 Ft lett, melyet az augusztus 20-i Nemzeti Ünnepünkön
adunk át a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítványnak.
Szeretnénk köszönetet mondani programjaink létrejöttéért a
− Nemzeti Együttmûködési Alapnak,
− Tahitótfalu Önkormányzatának és Dr. Sajtos Sándor polgármester úrnak,
− a Tahitótfalui Református Gyülekezetnek, illetve Árvavölgyi
Béla lelkipásztor úrnak,
− a tahitótfalui Római Katolikus gyülekezetnek és Erdôs Attila
plébániai kormányzó úrnak,
− a Tahitótfalui Baptista gyülekezetnek és Steiner József lelkész
úrnak,
− Béres Gabriella mûvelôdésszervezônek,
− Zsolti zöldségesnek (Tahitótfalu),

A sárgarigó
A sárgarigó vagy régies nevén aranymálinkó szûkebb rokonságának egyetlen Európában is elôforduló faja, semmilyen más madárral nem téveszthetô össze, hangja is jellegzetes. Hazánkban gyakori fészkelô. Az ember által átalakított élôhelyekhez jól alkalmazkodott, állománya egész Európában stabil. Hurokvonuló: tavasszal
nyugatabbi útvonalon érkezik vissza afrikai telelôhelyérôl, mint
ahol ôsszel elvonult. Nagyon rövid ideig tartózkodik hazánkban,
csak április-májusban érkezik meg, augusztusban pedig a madarak
nagy része el is vonul. Hazánkban ligetes erdôkben költ, de falusi
környezetben, tanyák körül, gyümölcsösökben, temetôkben,
parkokban és telepített erdôkben is elôfordul. Jellegzetes fészkét egy ágvillába építi, növényi szálakkal rögzíti. Fészekalja 3-5
tojásból áll, a 14-16 napi tartó kotlásban mindkét szülô részt
vesz. A fiókák 14-17 napos korukban elhagyják a fészket, a szülôk
még ezután is sokáig
etetik ôket. A lombkoronában élô rovarokra vadásznak, a fiatal
madarakat is ezzel etetik. Megeszik azokat
a szôrös hernyókat
is, melyeknek kevés
természetes ellensége van. Kiegészítésül
lédús gyümölcsöket is
fogyasztanak.
Fotó: Osvald Olivér
forrás: Internet
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Tahitótfalu augusztusi
programjai
Folytatás az 1. oldalról
Népház programjai nyáron szünetelnek.
Községi Könyvtár: nyári szünet
Sportcsarnok állandó ingyenes programja
Aerobic terem állandó programjai (tahitót-

falui sportpálya melletti sportöltözô) nyáron szünetelnek.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt buszszal történik. Az aktuális elôadásról, a
jegyekrôl és minden egyéb programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337
5527.

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, Városháztér 4. Ügyfélfogadás: Hétfô: 07-17ig; Kedd, Csüt.:08-18-ig; Szerda: 08-20-ig; Péntek:08-16-ig,
Telefon: 06-26/501-460; 501-461; 501-462; 501-463; 501464; 501-465; 501-467; 501-468; 501-469, Fax: 06-26/501466 • 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 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055
• POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387123, 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 – 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: hétfô:
8:00-20:00-ig, csütörtök: 9:00-13:00-ig, péntek: 9:00-13:00-ig.
Telefon: 06/1459-6722. E-mail: ahk@fkf.hu • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30ig, 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.
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