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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Nyertes vis maior pályázatok
Önkormányzatunk, 2016. március 17-én vis
maior pályázatot nyújtott be a Belügyminisz
térium irányába. A katasztrófavédelem és a kormányhivatal munkatársaival helyszíni bejárást
tartottunk. Jegyzôkönyvbe foglaltuk, hogy a
nagy mennyiségû csapadék következtében a
Mátyás király utat határoló partfalon 120 fm
hosszan talajerózió figyelhetô meg. Ez veszélyezteti a lakott terület megközelítését szolgáló utat, továbbá a Mátyás király útban és a felette lévô bekötô útban a víz -, gáz- és szennyvíz-

vezeték biztonságát. A támogató okirat értelmében az elismert helyreállítási költséget 90%os intenzitással támogatják, amely 32.325.000
Ft-ot jelent. A fennmaradó 10% önerôt önkormányzatunk biztosítja. A kivitelezéshez szükséges engedélyes terv elkészítése folyamatban
van. Közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, ennek megfelelôen a kivitelezôi munkák
megindítása 2017 tavaszán várható.
A fenti pályázat benyújtásával egyidôben a
Villám patak Tompa Mihály utcai és a Mátyás
Folytatás a 2. oldalon

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

Szeptember 24. 14:00: Itthon vagy! Magyarország, szeretlek! Szent
Mihály-napi Falusi Vendégváró a Pap kertben (Népház mellett).
Részletek a plakátokon.

téglái, cserepei
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EEDE nyári táborunk
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A hulladék az emberiség
találmánya
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Vigyázzunk egymásra!
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Református gyülekezeti
hírek

13.

Önkormányzati hírek
Tisztelt olvasóink! Önkormányzati
híreket következô, októberi számunkban olvashatnak.

Szeptember 25. Vasárnapi Vásárnap. Állat-, termény- és kézmûvesvásár,
Jószágbehajtás. Helyszín: Tahi hídfô melletti füves térség, esô esetén
Sportcsarnok és Népház. Részletek a plakátokon.
Október eleji programok
Október 6. csütörtök 19:00: Emlékezés az aradi vértanúkra. Helyszín:
Hôsök tere, Tahitótfalu

Folytatás a 16. oldalon

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

király utcai térségében a patak átjáró környezetére vonatkozóan is vis maiort nyújtottunk be. Az elôzô pályázattal meg
egyezôen az érintett hatóságok eljárását követôen megállapítást nyert, hogy
a nagy intenzitású csapadék levezetése
következtében a patakmeder mintegy 100
fm hosszban rongálódott. A kormányhivatal véleményével egyetértésben önkormányzatunk kérelme 90%-os intenzitással
támogatható, ami 6.402.000 Ft-ot jelent,
melyet a belügyminisztérium is jóváhagyott. Mindkét vis maior esetében figyelembe vették, hogy az önkormányzat
teljesítôképességét a felmerült károk helyreállítása jelentôsen meghaladja. A Villám
patak mederfenék szerkezetének helyreállítása még ebben az évben megtörténik,
amennyiben az idôjárási viszonyok ezt
lehetôvé teszik.
Korábban tájékoztatást adtam arról,
hogy a Semmelweis utca és a Pataksor
közötti patak és annak partfala 65 m
hosszban kerül megerôsítésre, mintegy
44 millió Ft értékben. A közbeszerzési
eljárást lefolytattuk, és 2016. szeptember
6-án az ingatlantulajdonosokkal, a hatóságokkal, kivitelezôvel, mûszaki ellenôrrel,
és a tervezôvel megtartottuk a munkaterület átadása elôtti egyeztetést, helyszíni bejárással egybekötve. Jegyzôkönyvbe
rögzítettü k m i nden ér i ntett fél nyilatkozatát. Az eredményes egyeztetés
lehetôvé teszi, hogy a kiviteli tervek pontosítását követôen 2016. október 1-én
megkezdôdjön a meder helyreállítása.

nyek lebonyolítására is. E szándékunknak
megfelelôen kértük be a szükséges hatósági engedélyeket is.
A Pest Megyei Kormányhivatal Szent
endrei Járási Hivatal Építésügyi Osztály
minden társhatóság engedélyét magába foglaló használatbavételi engedélyét
napokon belül megkapjuk, így legkésôbb
szeptember 26-ig próbaüzemek beiktatásával megkezdjük az új létesítmény használatát. Bízzunk abban, hogy a kor színvonalának megfelelôen kialakított esztétikus környezetben Tahitótfalu gyermekei
számára megfelelô közétkeztetési ellátást
tudunk biztosítani.

Átadásra került az új konyha és étkezde
2016. augusztus 31-én ünnepélyes keretek között átadtuk új közintézményünket.
Az átadó ünnepségen részt vett Hadházy
Sándor országgyûlési képviselô, dr. Varga
László a Pest Meg yei Ön kormányzat
Szentendrei Járási Hivatalának vezetôje,
Verebélyi Ákos, a Váci Tankerület igazgatója, továbbá egyházközösségünk vezetôi
is, Steiner József baptista lelkész úr,
nagytiszteletû Árvavölgyi Béla lelkész úr,
valamint Erdôs Attila plébániai kormányzó. Az új közintézményünk beruházása
egy évet vett igénybe, amely önkormányzatunk eddigi legnagyobb önerôs fejlesztése. A 600 adagos, 200 férôhelyes konyhaétkezô komplexum bruttó 227.000.000 Ft
összértékben valósult meg. A kivitelezô
Cserkúti Generál Kft. volt, akivel 2015
szeptemberében írtuk alá a vállalkozási
szerzôdést. A beruházás alapvetôen gyermekeink közétkeztetési feladatait hivatott
megoldani, de szeretnénk nyitni idôsebb
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polgáraink ellátásának irányába is. A kiviteli terveket, illetve a belsô építészeti koncepciót úgy alakítottuk ki, hogy az étkezde-konyha alkalmas legyen rendezvé-

Dr. Sajtos Sándor polgármester
fotó: Kollok Alajos

Ö n k o r má n yza t

Tájékoztató a 2016. október 02-i
országos népszavazással
kapcsolatosan
Mit a teendô, ha a választópolgár nem
kap értesítôt?
A választópolgár – ha 2016. augusztus
15. napjáig nem kapja meg az értesítôt,
vagy az megsemmisül, vagy elvész – akkor
a Helyi Választási Irodától - továbbiakban
HVI - új értesítôt igényelhet, amennyiben
valamely szavazóköri névjegyzékben szerepel.
Mi a teendô, ha a választópolgár a népszavazás napján az értesítôben megjelölt szavazóhelyiségtôl eltérô helyen, de
Magyarország területén tartózkodik?
Ha a szavazás napján a választópolgár az
értesítôben megjelölt szavazóhelyiségtôl
eltérô településen, de Magyarország
területén tartózkodik (pl.: más településen üdül, kórházi kezelésre megy, családlátogatás miatt Magyarországon belül más
településen tartózkodik), átjelentkezésre
irányuló kérelmet terjeszthet elô a Helyi
Választási Irodában. Az átjelentkezéssel a
választópolgár a kérelemében megadott
magyarországi településen tudja majd
2016. október 2. napján a szavazatát leadni. A kérelemnek legkésôbb a szavazást
megelôzô második napon, azaz 2016.
szeptember 30. napján 16:00 óráig kell
megérkeznie a Helyi Választási Irodába.
Amennyiben átjelentkezett más település névjegyzékébe, de idôközben kiderül, hogy mégsem tud elutazni és mégis
Tahitótfalu / Kisoroszi Községben fog
tartózkodni, akkor 2016. szeptember
30-án 16:00 óráig módosíthatja, vagy
visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.
Mi a teendô, ha a választópolgár a népszavazás napján külföldön tartózkodik?
Ha a választópolgár a népszavazás napján külföldön tartózkodik lehetôsége van
szavazatát leadni, amennyiben külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló
kérelmet terjeszt elô. A külképviseleti névjegyzékbe vétellel a választópolgár a kérelmében megadott külföldi településen, a
nagykövetségen vagy fôkonzulátuson
szavazhat. A kérelemnek legkésôbb 2016.
szeptember 24. napján 16:00 óráig kell
megérkeznie a Helyi Választási Irodába.
Abban az esetben, ha a választópolgár mégsem tartózkodik külföldön 2016.
október 2. napján, CSAK abban az esetben tud a lakóhelye szerinti szavazókör-

Anyakönyvi hírek

ben szavazni, ha a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésôbb
2016. szeptember 24-én 16:00 óráig kéri
törlését a külképviseleti névjegyzékbôl.
Mi a teendô, ha a választópolgár egészségi állapota miatt nem tud megjelenni
a szavazóhelyiségben 2016. október 2.
napján?
Ha a szavazóköri névjegyzékben szerep
lô választópolgár mozgásában, egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
háziôrizet miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást
megelôzôen a Helyi Választási Irodához
nyújthatja be legkésôbb 2016. szeptember 30. napján 16:00 óráig.
Amennyiben váratlan esemény miatt
akadályoztatása csak a népszavazás napján
derül ki, akkor 2016. október 2. napján a
szavazóköri névjegyzékben szereplô választópolgár legkésôbb 15:00 óráig a szavazat
számláló bizottságtól kérhet mozgóurnát.
Amennyiben a Helyi Választási Iroda
helyt ad a kérelmének (adatai teljes körûen
szerepelnek), akkor a népszavazás napján
a Szavazatszámláló Bizottság 2 tagja a tartózkodási helyén felkeresi szavazata leadása céljából.
Egyéb kérdésükkel kapcsolatban kérjük, keressék fel a Helyi Választási Irodát
valamint a www.valasztas.hu vagy a
www.tahitotfalu.hu weboldalt!
Cím: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u.
4., Közös Önkormányzati Hivatal épületében hétfôtôl péntekig 8.00 órától 16.00
óráig.
Eôryné dr. Mezei Orsolya HVI vezetô,
jegyzô, telefon : 26-387-198/ 2-es mellék
Újlaki Anikó HVI vezetô helyettes, Jogi
elôadó 5. ajtó, telefon : 26-387-198/ 3-as
mellék
Bor Ildikó HVI munkatárs, Igazgatás
6.-os ajtó, telefon: 26-387-198/6-os mellék.
Eôryné dr. Mezei Orsolya s.k.
HVI vezetô

Augusztus hónapban házasságot kötöttek:
Kállai Gergely- Balázs Gabriella
Németh Márió – Szabó Emese
Újszülöttek:
Horányi Rebeka, 2016.07.29
Hagymási Alíz, 2016.08.09
Gubacsi József, 2016.08.03
Gubacsi Zsófia, 2016.08.03
Czimer Péter Máté, 2016. 08. 09
Elhunytak:
Oláh Imre, élt 73 évet, Gyöngyvirág 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
Az iskolai munkarendhez igazodva a
könyvtár nyitvatartása 2016. szeptember 12-tôl az alábbiak szerint módosul:
Hétfô:
zárva
Kedd:
8.00-10.00, 12.00-14.00
Szerda:
12.00-19.00
Csütörtök:
8.00-11.00
Péntek:
10.00-14.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu,
Béke út 14., telefon: 06-26-385716.
Szeretettel várok továbbra is minden
kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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Szent István
ünnepe
Szent István ünnepén templomunk búcsúját is ünnepeltük. A meghívott atya, dr.
Harmai Gábor többször is említette, milyen
sokan gyóntak.
Prédikációjában - egyháztörténész lévén
- sok kevésbé ismert információt osztott
meg nekünk Szent Istvánról és a korabe-

Ünnep

li Magyarországról, különös tekintettel
Magyarország keresztény hitre térítésérôl,
amely ma sokak szemében szálka. A mise
után Eperjes Károly színmûvész beszélt
Szent István és Szûz Mária, Magyarok
Nagyasszonya tiszteletérôl. Ezután a tavaly
már nagyon népszerû palócgulyásra hívtunk
meg mindenkit az ebédlô és a könyvtár közti
udvarra, végül a templomban imádkoztunk
a hazáért és a faluért. Köszönjük az önkormányzatnak a padokat, Keszler Szabolcsnak
az ételhez felajánlott húst, Barta Istvánnak

a megáldáshoz felajánlott kenyeret, a híveknek a temérdek süteményt és minden
segítônek a templom takarítását, díszítését,
az ebéd elôkészítését (és utána az elpakolást!) Isten segítsen mindenkit kegyelmével,
amelyet búcsúnkon bôségesen osztogatott!
Attila atya

Ima a nemzetért és a faluért

Elhangzott a katolikus templomban, 2016. augusztus 20-án
Urunk, Jézus Krisztus! Te emberré lettél, hogy közel hozd hozzánk az Istent, de a
szentostyában mégis istenségedet imádhatjuk
az utolsó vacsora óta. Szívünk minden szeretetét eléd hozzuk most, templomunk búcsúján és kifejezzük ragaszkodásunkat hozzád!
Imádunk téged és áldunk téged, nemcsak
mert szent kereszted által megváltottad a világot, hanem mert szentségeiddel ezt jelenvalóvá is teszed életünkben! Hálát adunk neked
a mai ünnep szentgyónásaiért és búcsúnyeréseiért, amelyben isteni irgalmasságod
mutatkozott meg! Hálát adunk egész évben
át érzett segítô kegyelmedért! Hálát adunk
védôszentünk, Szent István pártfogásáért!
Hálát adunk a vendég atya szentbeszédéért és
meghívott vendégünk tanúságtételéért! Hálát
adunk mindazok munkájáért, akik a templomot tegnap széppé, tisztává tették, az agapét
elôkészítették és lebonyolították!
Szent István a Kárpát-medence népeit egy
közös államba integrálta, de nem olvasztotta. Évszázadokon át békésen élt egymás mellett sokféle náció, akik közös államát Szent
István alapította. Ezt a sokféleséget Trianon
és a II. világháború utáni lakosságcserék szinte eltüntették. Add, hogy a megmaradt nép és
különösen a magyarság összetartson! Segítsd
országunk vezetôit, hogy felelôsségük tudatában minden magyarországi nemzetért és
minden határon túli magyarért dolgozzanak! Tahitótfalu is több nemzet számára vált
közös lakhellyé. Add, hogy az itt lakók, akár-

honnan is származnak, békében és szeretetben éljenek!
Minden nép sokat köszönhet ôseinek.
Tahitótfaluban is élt olyan család, amely
bôkezû mecénásként támogatta a templom
berendezését. Köszönjük neked az Unger családot, akik a régi fôoltárt és a nagyharangot
adományozták templomunknak! De köszönjük mindenki áldozatát, akik valaha adakoztak a templom javára! Áldd meg ôket és jutalmazd az örök boldogsággal! Köszönjük, hogy
ma is sokakat indítasz a templom takarítására,
díszítésére! Ahogy annak idején Szent István
nemcsak felépíttette a templomokat, de szent
textíliákkal is ellátta, úgy itt is vannak, akik
terítôket, oltártextileket ajánlottak fel. Add,
hogy ezek az emberek valódi oltáregyletté
formálódjanak!
Búcsúünnepünkön kegyelmedet kérjük
híveink számára: add, hogy akik meg vannak
keresztelve, felismerjék keresztségük által
bennük mûködô erôdet és keresztségükbôl
fakadó kötelességeiket! Add, hogy akinek
megfogyatkozott is a hite, visszataláljon hozzád! Viszont aki áll, segítségeddel vigyázzon, hogy el ne essék! (vö. 1Kor 10,12) Add,
hogy Krisztus életünk sziklája legyen, amire
építeni lehet, ahogy Szent István is „ôrá épített országot és életet!” (vö. prefáció Szent
Istvánról, Misekönyv) Óvd meg híveidet a
bûntôl, de ha elbukunk, segíts, hogy élni tudjunk irgalmasságod gyógyító szentségeivel!
Add, hogy az irgalmasságot mi is gyakorol-

juk testvéreink felé, és ne csak a szentévben!
Add, hogy irgalmasságunk megnyilvánuljon a
nagylelkû bûnbocsánatban és tevékeny szeretetben! Segítsd a plébániai karitászcsoportot,
hogy vezetôje és minden tagja mindig keresse
a rászorulókat és a segítés módját! Add, hogy
a szegények ne rejtsék el szükségüket, hogy a
plébánia segíthesse ôket! Erôsítsd az összetartást Tahitótfalu keresztény felekezetei között!
Add, hogy ne csak az ökumenikus imahéten,
de egész évben tudjunk közösen imádkozni, hitünkrôl ôszintén és egymást gazdagítva beszélni, a faluért közösen dolgozni! Add,
hogy a kenyér, amelynek megáldása Szent
István ünnepéhez kapcsolódik, az egységet
jelenítse meg közöttünk!
Szûz Mária, a magyarok Nagyasszonya! Te
Szent István királyunk akaratából ezer éve
viseled országunk koronáját. Maradj velünk
gondoskodó szereteteddel továbbra is!
Hárítsd el tôlünk a bûneinkért jogosan megérdemelt büntetést és esd ki számunkra mindazt a kegyelmet, amire mindennapi életünkhöz szükségünk van! Fordítsd figyelmünket
Jézus felé, ahogy ezt mindig, mindenkivel
tetted! Könyörögj elhunytjainkért, akikért
meghalt szent Fiad és rászorulnak a te közbenjárásodra! Szent István, nemzetünk szentjei, imádkozzatok értünk földi életünk jobbá
válásáért és különösen végsô célunk teljesedéséért!
Ámen
Erdôs Attila
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Református templomunk téglái, cserepei…
(Mely templom falait a hit köti össze,
s csak az tartja meg.)

A templom 1801-1805 közötti építésének
és az azt követô száz év építômunkájának
aprólékos összegzése, melyet néhai
Nagyházú László /1904-1992/ az 1970-es
években vetett papírra, s amelyet templomunk „sorsának” jobb megismerése céljából adok közre. (Aki pedig ezen túl teljesebb képet szeretne kapni a gyönyörû
református templom múltjáról, ajánlom az
alábbi írásaimat: „200 éves a református
templom” Községi Tájékoztató 2005. dec.,
”A refor mátus templom harangjainak története” Községi T. 2009. ápr.,
„Harang vagyok”, Reformátusok lapja
2010.feb.28., „Emlékezés az 1900.júl.10-i
tûzvészre”,Községi T. 2010. júl., valamint
„Református templomunk fennállásának
210. és 115. évfordulójára, Községi T. 2015.
júl. és a Reformátusok lapja 2015. júl. 19.
„Emlékezés hálaadással”.)
Ahogyan id. Nagyházú László az eredeti
bôl átvette: „…a gyülekezet dolgairól.
1801. lelkész Marton József fizetése 135
frt, Rektor Szabó Mátyás 75 Frt, harangozo
Barsi István 20 Frt, Kurátorok Német
János, Debreceni György, Vincellér…
Jóska, 135 járt ezen kívül búza.
1802. Váci kömüvesnek 990, Budai
kömüvesnek 880, Budai ácsmesternek
600, Balog János asztalosnak 151, Patai
Péter asztalosnak 40, heji kovácsnak 15,
ismét asztalosnak 40 azaz 2716. A templom cserepezönek 218, 400 ako mészért
202, 32 ezer tégláért 404, 11 öl faragott
köért Visegrádra 160, 508 ako mészért
252. Különbözö kiadások. 319 drb. kötövas
44, fa anyagért, deszkák, lécek 169, 100
szál deszka és talpfák 163, az építéshez
csigák, kötelek 27, Rozenbergnek talpakért 306, deszkákért 29, aprobb kiadások
27 azaz 2338.
1803. Budai ácsmesternek 1300, 43
mázsa vasért 719, Budai kömüvesnek
488, váci kömüvesnek a toronyelvégzésekor 300, a torony gombjáért 70, Ácsnak
bádogért és munkájáért 230, Üvegesnek
a templom ablakaiért 90, Ablakon valo
igazitásokért 65 azaz 3555. 1803. Marcius
1. A számadáson jelen voltak: Tiszteletes
Marton József, Rektor Szabo Mátyás,
Ku r átorok Német Já nos, Debrecen i
György, Biro Kiss Sándor, T.biro Varga
Ist ván, Liptai A ndrás, Szabó Mihály,
Csereklye János, esküdtek, A községtöl
Nagy Sándor, K. Tot András.
1804. lakatosnak 85, 15 ezer cserépért
2047, 9 ezer tégla Budárol, Rozenberg fa
usztatónak 104, Lécért 20, 18 ako mészért
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A torony bedeszkázása 110, Az ácsnak a
gomb feltevésekor 25, Muzsikusoknak 10,
puskaporért 6.
1805-6. Szegekért gipszért 58, Meszellôk
5, Piktornak az oralap festésért 8, Lapos
kövekért a templom belsejébe 183, 45 ako
mészért 30, kovácsnak 10, számtáblákért
30, A templom felszentelésekor kiadás
15.(1802-3-ban 41 ezer téglát használtak
fel, 953 akó meszet) (1 akó: 56 L., vagyis, kb.54 ezer liter, 53 mázsa vasat építettek be a falakba. G.Sz.I.) A templom épités
kiadása 13.500, azaz tizenhárom ezer
ötszáz. (Ebbe nincs beleszámítva a rengeteg gyalog- és kézimunka. A sok igásfuvar, amit a népek végeztek, és amit adtak.
id. Csörgi István 2009.aug.30.-án említette nekem, hogy egyik elôdje 1 évig hordta ingyen a követ ökrös szekérrel a Tahi
hegyoldalból. G.Sz.I.)
18 0 5. B e v é t e l A z e k l é z s i a b o r a
kimérödvén 309, buzája eladatott 70 kila.
18 0 6 . A k ö v e t k e z ö o l d a l a k o n a
legérdekessebb tételeket irom le csak
azért hogy megláthassuk az akkor élöknek
a hétköznapi életét.
1808. A régi templom fáiért 132. Kiadás
Az uj harangra fizetödött 1700. A kistemplomot épitö mesternek 138, Tiszteletes
Marton József halálára 60, Sok egyebekre
22, és 6 font marhahus 8.
1809. A malom birotol bejött 30, A régi
templom korona ára 30. (Mivel bevétel: 1813. Hermán kovács a templom
falaibaeresztett rudak igazitásáért Pollák
urtol kapott 5 Ft. Isten dicsöségére adta,
5 Ft.
1813. Március 26án a nagy szél a templom tetejéröl a cserepet elhordta költség
volt 365 f. Május A templom boltozata
megrepedezvén a falai pedig a boltozattol
elválván a vakolat sokhelyen lehullott,
a következö veszedelem elháritására a
falakonn át vasrudakat eresztettünk át
Pollák kömüves mester urnak aki maga
adta és készitette a vasakat is fizettünk
614f. Egy cigánnyal pecsétnyomot metszettünk. A szöllö dézsmájának elnyerése
iránt járván a Prefektus urnál vettem neki
ajándékba egy malacot.
1816. Bordás Mihály a régi iskolaház
árába 200. Az iskolások vizsgájára vettünk
5 itze bort és 5 font hust.
1817. Bordás Mihály ismét fizetett 20,
Gille András biro a vasárnapot és ünnep
napot megronto szeméjektöl büntetö
pénzt adott 14 F.
1818. Valter Lörinc Buda ácsmester-

rel megal k udtu n k a templom teteje
zsindejezésére 1822 F. Akkor böjte nap
lévén vettünk 4 font halat. Az iskola körül
lako kutas gazdák nem engedték az iskolás gyerekek ingyen hordjanak vizet fizettünk kútbért 10F. Bevétel. A templom
tetöröl leszedett még jó cserépért amej
volt 18800 darab eladtuk 564F., Eladtunk
2 darab 12 akós fa abroncsos hordót 14 F.,
Szöllö termés volt 265 ako.
1820. kiadás. Az uj parokia ház épitése
kerül a kömüvesek és napszámosok fizetése 1280. A népek nemjöttek dolgozni
és nem hordtak elegendö követ. Tégláért
fizettünk Veröcén 200 F., Ács munka.
Zsindejezés és más egyébb 1605. Az uj
háznál ásott kutra nem részletezve összesen 117F.
1821. bevétel. A régi parokia háznál
árverésen megvette Genizsei József prédikátor úr 2200 válto forinton, fizetett most
1600 F. A szöllö termett 170 ako mustot.
1825. Az egyház megkapta papkertnek azt a vizes telket amit késöbb tólnak
hivtak. Ma iskola van ide épitve. Az volt
a kivánsága némejeknek hog y a rendes templomi és temetési harangozáson túli, rendkivüli harangozásért, miután ez már nagyon megsokasodott, fizessen a harangoztato versenként 1 forintot…Régi egyházi feljegyzésben találtam.
Eredeti szöveg 1828. Az oracsinállo mesternek a toronyóra készitéséért és felrakásáért 1200, hogy mijen pénz nem tudom.
1834. Az iskola épitésre kértünk és kaptunk hitelt 6 kamatra 1300.
1835. kiadás. Az iskola épitése került
2852. Az urasztalára egy uj pohárért a régi
javitásáért betümetszésért 223.
1836. Szöllö termése 6 ako must.
1899. A következö torony óra ekkor
készült. Ez az ora az 1900as tüzvészben
meg égett és csináltak hejette másikat,
erröl nincs irás.”
Engedtessék meg, hogy ezen értékes,
idôtálló sorok befejezéseként ide hozzam a 65.zs.3. vszk. sorait: „Javaival a te
házadnak Megelégíttetünk, Szép dolgain
te templomodnak gyönyörködik szívünk.”
Íme, néhai Nagyházú László áldozatos
kutató munkája, és egyben „hagyatéka”
az utókornak. Ezen „hagyaték” üzenete
azt kívánja meg, hogy én is utoljára hagyjam a toronyórát. Hiszen a toronyóra nem
csak minden idôk mérôje, hanem tájékozódási, útmutatási pont is nekünk, a faluban élô magyaroknak, de minden bizon�nyal az erre vetôdô idegennek is. Nekünk
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azonban több, mint másoknak. A falubelieknek az Örök Idô változását, míg másnak csak a pillanatnyit mutatja. Mutatja
így nekünk a múltat, a jelent, s mutat a
jövô felé… Tehát, így kell tekintenünk fel
reá. Azoknak az elôdöknek és utódoknak
tisztelete okán, akik az elmúlt száz éveken át megtartották a templomot, az egyházat, hitüket s a falut. S akikrôl az ötvenes években egy Monostorra „deportált”
grófnô azt találta megfogalmazni igen találóan, hogy „A magyar paraszt a testi fájdalom bölcs, belátó elviselése, az Istenben
és akaratában való megnyugvás, az önfegyelem megtestesülése…” És igaz mind az
is, amit néhai Nagyházú László most ismételt idézete is üzen: …”Az akkori parasztemberre azt mondták: istene a föld. Igaz is
volt, mert eltartotta öseit, ötetés gyermekeit, irtó sok munkával igaz de eltartotta.
Bele kapaszkodtak a körmükke,l mint gyökérrel, ez volt a haza és nem voltak gyökértelenek mint a szélhajtotta koró amit kerget a szél, és ha meghaltak befogadta öket,
és nyugtot adott nekik az imádott föld.”
Amíg az ilyen magyarok hagyatékát
tiszteljük, ápoljuk, megtartjuk: megmaradunk!
Kiegészítette, közreadta. G. Szalai
István. 2016. szeptember

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. Augusztusi számunkban a a sportpálya épületének egy részlete volt látható.
Gratulálunk szerencsés nyertesünknek,
Bessenyei Adélnak.

T ö r t én el em , közössé g

EEDE nyári táborunk
Településünkön több nyári tábor is
mûködik évek óta, amin a környékbeli falvakban lakó ismerôseim rendre elcsodálkoznak, hogy milyen jó az itteni gyerekeknek. A mi táborunk ötlete is már évek óta
fejben meg volt, de idén sikerült elôször
megvalósítani és elmondható róla, hogy
várakozáson jócskán felülmúlta az elképzeléseinket.
A hangsúly azon volt, hogy a gyerekek
a szabadban töltsék a lehetô legtöbb idôt,
hagyományos játékokat játszva, illetve csapatokra bontva feladatokat oldjanak meg,
de mindent úgy, hogy semmi olyat nem
erôltetünk rájuk, amihez nincs kedvük.
Szóljon ez a késô nyári tábor még arról,
hogy szabadon játszhassanak és érezzék
jól magukat. Elmondhatjuk, hogy ez sikerült, aki valamelyik feladatban nem szeretett volna részt venni, addig mással foglalkozott, volt bôven játékra lehetôség. A hét
második felére már egy komolyan összekovácsolódott csapat alakult ki és mindenki szívesen vette a feladatokat. Volt
lovaskocsikázás Csaba bácsival, volt sárkányhajózás a Dunai Sárkányokkal, voltak táncos órák Lakatos Lindával, volt
gyógynövényes bemutató és teakóstolás
Zsuzsival, volt mandala festés és batikolás
Hildával, egy sor csapatjáték Klárival, meg
sok-sok játék.
Az utolsó napon meghívtuk a szülôket,
hozzátartozókat egy közös bemutatóhoz és szalonnasütéshez. Minden csapat
bemutatta a héten elkészített zászlóját,

kis produkcióját, a végén pedig elôadtuk
a flashmobot is. A meglepetés akkor érte
a jelenlevôket, amikor ôket is bevontuk
a közös táncba, ahová szinte mindenki
beállt, kortól-nemtôl függetlenül.
A táborban egész héten át tartó hangulatot leírni sem tudom, szó szerint mindenki fenomenálisan érezte magát, legyen az
egy táborozó gyermek, vagy egy önkéntes.
Az EEDE csapata megint kitett magáért, ahogy a közösségi szolgálatosok és
az önzetlen segítôk is, melyet ezúton is
nagyon köszönünk!
Köszönjük szépen a támogatóinknak
(Tahitótfalu Község Önkormányzata,
Keszler Szabolcs, Szabó Anikó, Mûszaki
Tahi Kft, Dunai Sárkányok, Tahi-Grill
Sipos Kert, Zsolti zöldséges, Tahi ÉjjelNappali, Iza Varrás, Tonerjet Bt és a két fô
támogatónknak: HEIM PÉKSÉG és PILIS
COOP ZRT) is, hogy adományaikkal megtarthattuk az elsô táborunkat, mivel folytatás mindenképpen lesz, lévén, hogy már
most többen feliratkoztak a jövô évre,
tehát veletek jövôre ugyanitt!
Ahogy mondani szoktam: Köszönet
mindenkinek, aki bármilyen formában is
támogatott minket adományával, segítségével, részvételével!
A videók megtekinthetôk itt: www.
eede.hu, a fotók, gyerekek élménybeszámolói pedig facebook oldalunkon.
Tóth Evelyn Annamária és az EEDE
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K ö r n y e z e t v é d e le m

„A hulladék az emberiség találmánya”
Nemcsak településünkön, de országos
szinten is egyre nagyobb problémát jelent
a hulladék gyûjtése, szállítása, ártalmatlanítása. A környezet és az emberi egészség
védelme érdekében „Minden tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehetô legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést
vagy környezetszennyezést, biztosítsa a
hulladékképzôdés megelôzését, a képzôdô
hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélô ártalmatlanítását.” (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról c. törvény II. Fejezetének 4. pontja
és 4. §-a alapján)
Az Európai Unió által is elfogadott 5
lépcsôs hulladékhierarchia (hulladékpiramis), azaz a hulladékkezelés fontossági
sorrendje:
1. Megelôzés (prevention)
2. Újrafelhasználás (re-use)
3. Hasznosítás (re-cycle)
4. Egyéb hasznosítás (recovery)
5. Lerakás (disposal)
A települési önkormányzatoknak kevés
lehetôségük van – a helyi szabályozás és a
közszolgáltatás megszervezésén túl – a hulladékpiramis optimális mûködtetésére.
A megelôzés elsôsorba n a hu l ladék
termelôjének feladata és érdeke. Az újrafelhasználás és egyéb hasznosítás a gyártók, kereskedôk, a hasznosítás megszervezése az állam és a feldolgozóipar feladata. A lerakók üzemeltetését az állami vagy
önkormányzati tulajdonú hulladékgazdálkodási társulások vagy közszolgáltatók
végzik.
Tahitótfalu Önkormányzata a megváltozott tör vényi szabályozás miatt
2015 évben újraalkotta a települési hulladék gyûjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól
szóló rendeletét (17 /2015 (VII.21.) önkormányzati rendelet), a közszolgáltatóval
együttmûködve megszervezte a kommunális hulladék gyûjtését, a szelektív hulladék gyûjtését, a veszélyes-hulladék
gyûjtést és lomtalanítást. Településünk
hulladékát geotermikus úton (égetéssel)
ártalmatlanítjuk, ami jelenleg a leghatékonyabb, leginkább környezetkímélô megoldásnak számít. Már harmadik éve biztosítunk az igénylôknek komposztálóládát a
bekerülési költség harmadáért.
2016 áprilisától egy új szer vezet, a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor
dináló és Vagyonkezelô Zrt. (NHKV Zrt.)
felügyelete alá került az egész ország terü-
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letén a közszolgáltatás körében gyûjtött
hu l ladékok kezelése. A z N HK V Zr t.
elsôdlegesen a magyarországi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás területileg
optimalizált és szolgáltatási színvonalában egységes rendszerét hivatott kialakítani és fejleszteni, hosszútávon fenntartható
finanszírozási rendszer és nullszaldós ágazati mûködés megvalósításával.
A hulladéktörvény és a 17 /2015 (VII.21.)
önkormányzati rendelet értelmében minden olyan ingatlant, amelyen legalább
10 m2 alapterületû épület áll, be kell
vonni a hulladékszállítás rendszerébe.
Ez háromféleképpen történhet:
- amennyiben az ingatlanban életvitel
szerûen tartózkodnak, edényes hulladékszállítás az ingatlanban tartózkodók
száma alapján,
- amennyiben az ingatlanban nem tartózkodnak életvitelszerûen, zsákos hulladékszállítás,
- amennyiben az ingatlanban gazdálkodási tevékenységet végeznek, az épület
alapterülete alapján az edényes hulladékszállítás kötelezô.
Abban az esetben, ha az ingatlan tulajdonosa hitelt érdemlôen igazolja, hogy
nem használja az ingatlan, az ingatlan
tulajdonosa kérésére szüneteltethetjük a
közszolgáltatást.
A kötelezôen igénybeveendô hulladéktároló edény mérete a településrôl egy
évben elszállított hulladék mennyisége és
a lakosságszám hányadosaként lett meghatározva, figyelembe véve az egyenlô teherviselés elvét. A lakosság vagy a gazdálkodó
szervezetek által fizetett hulladékszállítási díj nem csak az edény ürítését, hanem a
szelektív hulladékgyûjtés, a lomtalanítás,
a veszélyes-hulladék gyûjtés, valamint a
település közigazgatási határán belül illegálisan lerakott hulladékszállítás díját is
tartalmazza. A közvélekedéssel ellentétben a szelektív hulladék gyûjtése sincs
ingyen. A közszolgáltatótól kapott tájékoztatás alapján a szelektíven gyûjtött hulladék begyûjtése és átadása az újrahasznosítóknak ráfizetéses, a szelektíven gyûjtött
mennyiség elenyészô a kommunális hulladékhoz képest.
Minden feltétel adott településünkön ahhoz, hogy a hulladékgazdálkodás
zökkenômentesen történjen, azonban a
valóságban korántsem így történik. Éves
szinten megközelíti a 10 millió Ft-ot az
az összeg, amit a település közigazgatási
határán belül illegálisan lerakott hulladék
elszállításáért fizet ki Önkormányzatunk.
Annak érdekében, hogy ezt az összeget
jelentôsen csökkenteni tudjuk, megszigorítottuk a hulladékszállításban résztvevôk

ellenôrzését. Azon ingatlanok esetében
pedig, ahol eddig nem volt hulladékszállítás, kötelezzük a tulajdonosokat a hulladékszállítási szerzôdés megkötésére.
2016 szeptemberében 4 db üveggyûjtô
konténert helyezünk el a Tesco parkolójában. Ezekbe fehér és színes öblösüvegeket lehet elhelyezni. 2016 szeptemberében felszámoljuk az Ódry Árpád utcánál
és a Gábor Áron utcában lévô szelektívhulladék gyûjtô szigeteket. Majd október
hónapban a fennmaradó hármat is. Mivel
2013 júliusától mûködik a házhoz menô
szelektív-hulladék gyûjtés településünkön,
a közterületi hulladékgyûjtô szigetek feleslegesek lettek és a különbözô hulladékfajták illegális lerakójává váltak.
A nemrég kinevezett mezôôrünk közterületen is járôrözik és minden olyan esetben, amikor nem a hulladékgazdálkodási szabályok szerinti hulladék kezelést
tapasztal, 5000-150 000 Ft-ig terjedô büntetés kiszabását kezdeményezheti.
Polgármesteri Hivatal

Felhívás
Tahitótfalu ifjú
tehetségeihez
Tahitótfalu Község Önkormányzata és a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
kiállítást szervez 2016. december 3-11-ig
az Advent Tahitótfalun elnevezésû programsorozat keretében.
Szeretettel várjuk Tahitótfaluban élô
10-20 év közötti fiatal tehetségek munkáit,
képzômûvészeti / festmény, grafika/ vagy
iparmûvészeti /üveg, kerámia, ékszer, bôr,
fa / alkotásait, maximum 3 db-t. Ezzel a
kiállítással bemutatkozási lehetôséget szeretnénk felkínálni számukra.
A munkák hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotó nevét, életkorát, az alkotás
címét.
A fiatal mûvészek munkáit kérjük kiállításra alkalmas módon leadni.
Beérkezési határidô: 2016. november
18-ig Tahitótfalu Polgármesteri Hivatal,
2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
A tárgyak mûvészeti zsûrizésre kerülnek, a kiválasztott darabokat a katolikus
hittanteremben kiállítás keretében tekinthetik meg az érdeklôdôk. A rendezvény
után az alkotásokat visszakapják az alkotók. További felvilágosítás: Chambrené
Rainer Gabriella 30/9211 013, Béres
Gabriella 30/337 5527, Princzné Bérczi
Krisztina 30/2035 447.
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Önkormányzat, kultúra, közbiztonság

Csatornabekötésekkel kapcsolatos tudnivalók
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy
a tavalyi évben megépült csatorna szakaszok
nál a rákötési határidô: 2016. december 31.
Tahitótfalu Önkormányzata 2016. december 31-ig nyújtja a rákötéssel kapcsolatos
kedvezményeket, melyek az alábbiak:
– kapcsolattartó ügyintézô alkalmazása (Bana
Erzsébet 20/549-3779, banaerzs@gmail.com
)
– csatorna bekötéssel kapcsolatos hosszított ügyfélfogadás: kedd 14-18 óra között
(Polgármesteri hivatal, gondnoki iroda)

– tulajdoni lap, helyszínrajz biztosítása a tervezéshez
– a rácsatlakozás után a DMRV Zrt-nek
fizetendô átvételi szemle díj átvállalása
2016. december 31. után ezek a kedvezmények megszûnnek és minden rácsatlakozónak személyesen kell eljárnia a vízmûnél,
beszereznie a szükséges iratokat és kifizetnie
az átvételi szemle díját.
Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy
a fagyok beállta után már nehézkesebb lesz
a rákötés kivitelezése, tehát ezeket lekésôbb

október-november hónapban célszerû elvégeztetni.
A kivitelezéssel kapcsolatos problémák, hiányosságok bejelentése a DCST irodánál (email:
dcstiroda@pocsmegyer.hu telefon: 26/814843), vagy a kivitelezônél tehetô meg (Csepregi
András projektvezetô - Telefon: 20/951 4827
E-mail: csepregi.csatorna@hid.hu
Rövid leírás a káresetrôl fotómelléklettel,
maximum 10 MB méretben)
Polgármesteri Hivatal

„Adventi hintaló forgatag”
Két évtizede nem mindennapi szenvedélynek hódol a Tah itótfaluban
élô Ladó Mária és Tóth Ferenc: hintalovakat g y ûjtenek. Nem h i ntaló
játékszergyûjtôk csupán – érdeklôdésük
kiterjed minden olyan mûvészeti ágra,
amelyben témává váltak, otthonra leltek
gyermekkori kedvenceik. Így keresikkutatják a hintalovak felbukkanását a
festészetben, a szobrászatban, az irodalomban, a komoly és könnyûzenében,
a színház-, és fotómûvészetben, az
iparmûvészek megálmodta tárgyakban,
s nem utolsó sorban szakrális ünnepeink szimbolikájában.
E s ok rét û g y ûjtemény b ôl v á logatott mûalkotásokkal lepik meg Tahitót

tás látogatóit.
A g y ûjtôk szeretnék k iál l ítan i a
Tahitótf aluban fellelhetô faparipákat,
hintalovat ábrázoló karácsonyfadíszeket, településünk hintalovakat kedvelô
gyermekeirôl ma vagy a múltban készült
fényképeket is.
Kérjük, járuljon hozzá a kiállítás sikeréhez! Hozza el, mutassa meg közös
kiállításunkon saját vagy gyermeke hintalovát, a hintalóhoz kötôdô fényképeit, emlékeit!
faluban, a Református Egyház Gyülekezeti
Termében 2016. december 4-én megnyíló, „Adventi hintaló forgatag” címû kiállí-

Várja hívásukat Béres Gabriella
mûvelôdésszervezô (+3630/3375527),
illetve Dr. Tóth Ferenc gyûjtô
(+3620/3292737).

Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrôrs rovata

Tüzifa vásárlásakor is körültekintôen

A Szentendrei Rendôrkapitányság óvatosságra hívja fel a figyelmet!
Sokan még a nyáron, jóval a fûtési szezon elôtt megvásárolják a téli tüzelôt. A
kisebb településeken és falvakban már
ilyenkor feltûnnek a tüzelôt árusító házalók. A kényelmes vásárlási lehetôség
elsôsorban idôseknek vagy a szállításhoz
megfelelô jármûvel nem rendelkezôknek

csábító lehet, fôleg, ha az ajánlott vételár
is kedvezô.
A tapasztalatok azonban azt mutatják,
hogy a házaló árusok nem minden esetben tisztességesek. Gyakran megkárosítják
a gyanútlan embereket, amihez különbözô
módszereket alkalmaznak. Leggyakrabban
a megvásárolt - azaz kifizetett - mennyiség
jelentôsen elmarad a ténylegesen lepakolt
fa mennyiségétôl. Hiába a vevô elôtt elvégzett mérés, a csalárd szándékkal érkezô
házalók jól tudják, hogyan játszhatják ki a
vásárló figyelmét.
Vásárlásnál a lehetô legkörültekintôbben
járjanak el, kizárólag ellenôrzött helyrôl,
ismert kereskedôktôl vásároljanak.
A trükkös tolvajok nem csak tüzifa
eladással, hanem a legkülönfélébb indokokkal próbálkozhatnak, hogy tisztességtelenül pénzhez jussanak. Valamilyen ürüg�gyel kérhetik bebocsátásukat az otthonukba, ahol aztán megszerezhetik pénzüket

vagy egyéb értéktárgyaikat.
A Szentendre Rendôrkapitányságra
minden évben több ilyen jellegû bûncse
lekménnyel kapcsolatos bejelentés érkezik. Kérjük, hogy bármilyen kedvezônek
is tûnik az ajánlott vételár, ne dôljenek be
a csalóknak! Ha gyanús körülményt észlelnek, tegyenek bejelentést a 107-es, vagy a
112-es segélyhívószámok valamelyikén.
Hegedûs Gábor r.zls.
Körzeti megbízott
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Újdonságok a visegrádi sípályán!
K icsit talán f u rcsa az ôsz kezdetén
síelésrôl beszél n i,
de az elôrelátók már
ilyenkor kezdik a téli
felkészülést. Gondolom, sokan tudják, hogy
a visegrádi Nagy Villám-hegy É-i oldalán sípálya mûködik, melyen, már több mint 10 éve,
hóágyúk segítségével biztosított a téli síelés,
de talán kevesebben értesültek róla, hogy
már az ôszi idôszaktól kezdve van lehetôség
mûanyag pályán a símozgás elsajátítására.
Mivel ez egy kis sípálya, célja elsôsorban
a sízés, boardozás mozgásának megismertetése. Hazánkban egyre többen tanulnak meg síelni, Budapesten gomba módra
szaporodnak a mûanyag pályás síiskolák,
és Visegrádon is már 5 éve lehet tanulni,
iskola-rendszer szerûen, a símozgás alapjait mûanyag pályán. Dunabogdányban is
már 2 éve mûködik programunk, és szeretnénk, ha minél többen élnének ezzel a
lehetôséggel a környezô településekrôl is, így
egyre népszerûbb lenne a síelés, boardozás
a Dunakanyarban. A mûanyag pályás oktatás
nagy elônye az idôjárástól független, rendszeres edzési lehetôség biztosítása, mellyel

tökéletesen el lehet sajátítani, illetve lehet fejleszteni a símozgást. Két fontos fejlesztésrôl
számolhatok be az idei évtôl. Mivel egyre
többen tanultak meg már nálunk síelni, és
jönnek vissza tovább fejleszteni tudásukat,
kétszeresére növeltük a mûanyag pályánk
hosszát, melyet a téli idôszakban is fogunk
mûködtetni, azaz a hó esetleges elolvadása
esetén is tudjuk biztosítani az oktatás folyamatosságát. Tervezünk mûanyag pályás és
téli síversenyt is, és a programunkat a március közepén Hochkaron (Ausztria) tervezett
sítábor zárja majd.
Budapest környékén egyedülálló az a
lehetôség, hogy a mûanyag pályán megszerzett sítudást a tél beálltával, automatikusan havas pályán lehet hasznosítani, illetve
tovább fejleszteni. Sôt, nálunk még a gyepsít
is ki lehet a nagyobbaknak próbálni, amivel
már a versenyszerû síelésre is lehet készülni
téli szezonon kívül is, úgyhogy lehet velünk
hosszabb távon is tervezni.
Várunk minden érdeklôdôt szeretettel!
Visegrád Nagyvillám Sípálya Csapata.
Gutbrod Rezsô síoktató, üzemeltetô
www.visegradsipalya.hu, Tel:06209590213

Figyelem
lányok,
asszonyok!

Rákszûrés Önkormányzati Támo
gatással!
Idôpontja: 2016. 10. 28. péntek 9-12 óra
Helye: Tahitótfalu, Kossuth L.u.30.
Védônôi Szolgálat
Idôpont egyeztetés: telefonon: 385-873
a reggeli órákban a védônôknél
Védônôk

Köszönet
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít
vány nevében szeretnénk köszönetet
mondani a Vox Insulae Sziget Hangja
Egyesületnek. A „Nyári Esték” rendezvény
sorozat ingyenesen látogatott estjein kapott
adományok összegét, 82 511 Ft-ot felajánlották Alapítványunk részére. Az ünnepélyes
keretek közötti átadásra nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án került sor. Ezt az adományt a helytörténeti állandó kiállítás megvalósításához kaptuk. Reményeink szerint
ez az állandó kiállítás belátható idôn belül
megvalósulhat, melyhez az Önkormányzat
segítségét is kértük. Az alapítvány eddig
összegyûjtött anyagát féltve ôrizzük, és
mindent megteszünk az állandó kiállítás
helyének rendbehozatalára, ahol mindenki számára elérhetôvé válik a tárgyak megtekintése.
Chambrené Rainer Gabriella

Iskolai
hírek
Az idei tanév a Pollack Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola életében a megerôsödés éve lesz. Ehhez kérjük
majd a község támogatását is. Informatikai
eszközállományunk bôvítése céljából szep
tember 19-én papírgyûjtést hirdetünk,
áprilisban pedig tervezzük megrendezni a
Pollack Gálát.
A befolyó pénzt projektor, digitális tábla
megvásárlására fogjuk fordítani.
Köszönjük, ha támogatják iskolánkat, a
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Álláslehetôség
Kisorosziban
tahitótfalui gyerekeket!
A papírgyûjtés szeptember 19-én hétfôn
reggel 7-tôl délig fog tartani, a Kossuth
Lajos utcában az iskola elôtti parkolóban
lévô konténerbe lehet hozni a feleslegessé
vált papírt.
Segítségüket elôre is köszönjük.
Örömmel értesítjük Önöket, hogy elkészült iskolánk honlapja, melyet folyamatosan töltünk fel és újítunk meg.
A honlapot a www.pollackmihalyiskola.
hu címen tekinthetik meg.
Zakar Ágnes intézményvezetô
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola,
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26.

2 FÔ KÉZILÁNYT,
KONYHAI KISEGÍTÔT
(lehet fiú is!) keresünk
családias Éttermünkbe, hosszú távra.
Kezdés: 2016 szeptember
Elvárások:
terhelhetô, precíz, megbízható,
munkájára igényes, józan életû,
(akár tisztaság- és rendmániás)
Munkaidô beosztás szerint:
ôsztôl tavaszig: hétvégenként
júniustól augusztusig: folyamatosan
Bérezés: 700.-/óra.
Kapcsolat: +36 30 444 71 03
e-mail: info@raczfogado.hu

2 . SMZÁERPCTIEUMS B E R
2016

SZ Á RAZ
T Ü ZI F A
ELA D Ó !
Tölgy kugli 2150,-Ft/q
Akác kugli 2550,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Forester Kft.
Szabó Zoltán
06 20 933 1945
06 26 385 549

Ö n k o r m án y zat , p r oHirde
g ra mok
té s

Favágó tûzoltók!
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

Apróhirdetés
Tapasztalattal rendelkezô babysittert keresek Szigetmonostorra 2 gyerek mellé (3 és
5 évesek) augusztus 29-tôl hosszú távra délutánonként 4 és 8 óra között. Érdeklôdni:
20-4298298 telefonszámon.

A Puscho Kft. dunabogdányi
telephelyére keres fiatal
terhelhetô férfi munkatársat
nagyüzemi mosodájába.
Fôbb feladatok:
- a beérkezô szennyes textilek
szétválogatása,
- mosó és szárító gépek kezelése,
ki-be pakolása.
Elvárások:
- minimum általános iskolai
végzettség
- terhelhetôség, munkabírás
- jó problémamegoldó képesség
- munkájára igényes legyen
Két mûszakos munkarend,
teljes munkaidô.
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal,
a mosoda@puscho.hu e-mail címen.

KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány, Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás:
H, SZ, CS, P.: 8–17h
K.: 8–14h
Szombat: 8–13h

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
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Számítógép
szerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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Eg yhá z

Református gyülekezeti hírek
Wollner István segédlelkész bemutatkozása

„Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ô vezet minket mindhalálig!”
(Zsolt 48:15)
Mindig nagy öröm az ember számára, amikor megtapasztalhatja, hogy az élete nem
egy céltalan bolyongás, hanem egy meghatározott út, melyen Isten vezeti végig.
Az Úr kegyelmébôl ezt tapasztalhattam
meg én is! Wollner István vagyok. 1990.
május 29-én születtem Kazincbarcikán.
1996-ban
költöztünk
családommal
Budapestre. 2010-ben pedig az érettségi
után felvettek a Sárospataki Református
Teológiai
Akadémiára.
2016-ban a teológus szak
elméleti részét befejeztem,
így életem egy újabb elágazáshoz érkezett és ez a kérdés merült fel bennem: Hol
kezdjem meg a segédlelkészi évemet? Nagyon sokat
imádkoztam, hogy oda
kerüljek, ahol Isten látni
akar. A mi Istenünk minden
imádságot meghallgat, így
az enyémet is meghallgatta. 2016 áprilisában megismerhettem Árvavölgyi Béla
lelkipásztor urat, aki szeretettel hívott, hogy a segédlelkészi szolgálatomat a
Tahitótfalui Református
Gyülekezetben végezzem.
Néhány alkalommal már
hirdethettem Isten Igéjét

a gyülekezetben. Nagyon hálás a szívem
Istennek, hogy elvezetett ide és örülök,
hogy részévé válhatok ennek a szeretô,
hívô és befogadó gyülekezetnek, ahol a
testvérek egymás terhét hordozzák.
Néhány szó megtérésem történetérôl:
Négy éves koromban egy nyári napon családommal és egy baráti körrel temetôbe
mentünk. Gyerekkoromban én nagyon
eleven és szófogadatlan voltam és az egyik
barátommal felkapaszkodtunk az egyik
sírra. Azonban ez a sír már nagyon régi
volt. Ahogy a barátommal belekapaszkodtunk a sírkôbe, el kezdett felénk borulni.
A barátom még ki tudott ugrani alóla, de
én már nem. A két mázsás sírkô ráesett a
lábamra. Azonban a lábam egy kis kitüremkedés mellé esett, ami egy kicsit felfogta a sírkôt. Ezután kórházba kerültem,
ahol a röntgen kimutatta, hogy a lábam
nem tört el, de még csak meg sem repedt
a csontom. Zúzódásom lett és egy ideig
ugyan nem tudtam lábra állni, de nem történt komolyabb sérülésem. Ez a kicsi kitüremkedés elég volt ahhoz, hogy megóvjon
a súlyosabb következményektôl. Az orvos
azt mondta, hogy a sírkô szétroncsolhatta
volna a lábam, vagy meg is ölhetett volna,
ezért nagy szerencsém volt. A késôbbi
évek során rájöttem, hogy ez nem szerencse volt. Megértettem, hogy Isten mentett
meg. A gimnáziumi évek után ezért tanultam tovább a teológián. Eldöntöttem, ha
Istennek az én életem ennyire fontos volt,
hogy megtartsa és nem mondott le rólam,
mert meg akart menteni, akkor az életemmel, én ezt az Urat szeretném szolgálni.
Tudom, egyedül Istennek köszönhetem,
hogy ebben a gyülekezetben szolgálhatok.

Konfirmáltak balatoni táborozása
Augusztus 21. és 24. között elmehettünk
a gyülekezet ifjúságával Balatonfûzfôre.
Húszan indultunk útnak. Az elsô napon az
esôs idôt Isten arra használta fel, hogy egy
kicsit közelebb hozzon bennünket egymáshoz és így én is jobban megismerhettem a fiatalokat. A napot közösség építô
játékokkal töltöttük. Isten kegyelmébôl a
jókedv nem hiányzott a táborból. Sokat
nevettünk és megtanultunk csapatban
játszani. Természetesen Isten Igéje sem
hiányozhatott a táborból. Árvavölgyi Béla
lelkipásztor tartotta az igei alkalmakat.
Az alkalmakon a fiatalok megtanulhatták,
hogy az Ige szerinti élet tud tartós boldogságot okozni és ez az élet nem üresíti
meg az embert. Isten kegyelmébôl kedden és szerdán kisütött a nap. A jó idôt
a Balatonban való fürdésre és bobozásra
használtuk. Illetve kedden még kirándulni is el tudtunk menni. A fárasztó utat
azonban mindenki ügyesen teljesítette.
Kirándulni Tihanyba mentünk, ahol egy
idegenvezetô hölgy is velünk tartott, részletesen bemutatva nekünk a hely nevezetességeit és kipróbálhattuk a tihanyi visszhangot is. A változatos programok után a
gyerekek sok szabadidôt is kaptak. A lelki
táplálék mellett egy közeli étterem háromszori étkezést is biztosított számunkra.
Kimondottan hálás a szívünk Istennek,
amiért a néhány nap alatt semmilyen
baleset nem történt. Isten kegyelmébôl
mindnyájan élményekkel és lelki növekedéssel térhettünk haza. A legnagyobb
öröm pedig az volt számunkra, hogy nemcsak egymással, hanem Istennel is egy
közösségben lehettünk!
A személyes találkozás reményében sok
áldást kér a Kedves Olvasóra:
Wollner István segédlelkész
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Itthon vagy!

Magyarország, szeretlek!
Szent Mihály-napi
Falusi Vendégváró
2016. szeptember 24. szombat 17:00-21:00
Helyszín: Papkert, Tahitótfalu, Bajcsy Zs. u. 2
14:00 „Bográcsoló”: civil szervezetek, egyházak, intézményeink,

baráti társaságok bogrács ételeket készítenek
kenyérlángos sütés a falu kemencéjében
17:00 Vendéglátás: Bográcsoló, Falu Kondérja, mulatság élô népzene mellett
20:00 Szent Mihály-napi pásztortûz gyújtás, pásztortánc, közös körtánc
Várjuk fôzni vágyó baráti társaságok jelentkezését szeptember 20-ig a 30/3375527-es
számon.
Büfé a helyszínen.
Szervező: Tahitótfalu Község Önkormányzata

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

bemutatja

A gomba alatt
című mesét.

2016. szeptember 24-én szombaton 10 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!

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

Velünk élnek, védjük ôket!

A Pilis erdeinek és a Szentendrei-sziget rétjeinek védett lakói

A szürke gém
A szürke gém nevéhez illôen alapvetôen
szürkés színezetû. Nyaka és feje fehéres,
bóbitája, mely a szeme mögül indul, fekete. A bóbitával még nem rendelkezô fiatal
egyedek feje sötétszürke. Evezôtollai feketék, szárnyfedôi sötétszürkék. Csôre sárga,
de költési idôben narancssárgává válhat.
A szürke gém részben vonuló madár.
Viszonylag késôn indul, és korán érkezik. Hazánkban február és október között
figyelhetjük meg; igaz, az állomány egy

része itt tölti a telet.
Alapvetôen
társas
madár, bár egyedül
vadászik. Élôhelyén,
mocsarak,
folyók,
tavak partján rokonaihoz hasonlóan halakkal, kétéltûekkel, csigákkal, hüllôkkel, kis
emlôsökkel, rákokkal
táplálkozik. Vadászati
stratégiája a gyorsaságra és a kivárásra
épül: mozdulatlanul áll a sekélyesben,
várva az áldozatot, majd hegyes csôrével
lecsap. Olykor úsznia is kell, ami nem
okoz neki gondot. Elôszeretettel dézsmál
meg halgazdaságokat és kerti tavacskákat. Röpte közben feltartott feje, S alakban behajtott nyaka és hátranyújtott lába
a gémfélék jellemzôje. Repülése lassú,
nehézkes. Jellegzetes hangja az érdes,
recsegô „kraank” kiáltás. A szürke gém
telepeken fészkel, melyek általában ártéri

erdôkben, fák koronájában jönnek létre,
de olykor nádasokban vagy sziklákon. A
telepeken minden hímnek megvan a maga
revírje, területe a jövendô fészek körül,
amit hevesen védelmez a többi hímmel
szemben. Amíg párra nem akad, a hím
hangos kiáltásokat hallat, tojó közeledtére pedig nyomban pózolni kezd: nyakát
kinyújtja, csôrét az égnek emeli. Ha a
tojó közeledik, a hím lehajtja fejét, és
csattogtatja a csôrét. Évente csak egyszer
költ, és enyhébb idôben akár már február
végén megkezdôdhet tojásrakás. A tojásokat nem egyszerre rakja le a tojó, így
a 4–5 fióka kisebb idôeltolódással kel ki.
Táplálékban szegény években elôfordul,
hogy csak az idôsebb utódokat nevelik fel
szüleik, a gyengébbek pedig elpusztulnak.
A költésben mindkét szülô részt, majd a
kirepülésig a hím és a tojó közösen táplálja az utódokat a begyükbôl visszaöklendezett táplálékkal.
Fotó: Osvald Olivér
forrás: Internet

Ugrókötél
Sporthét
2016. augusztusában került megrendezésre gyermek ugrókötél sporthetünk, melynek a tahitótfalui
Faluház adott otthont. A tábor remek hangulatban
telt, melyhez nagyban hozzájárult a Faluház barátságos és rendezett környezete. Az egy hetes tábort
a hagyományokhoz híven egy csoportos bemutatóval zártuk, amelyre a szülôk és hozzátartozók is ellátogattak. Reméljük, jövôre is lehetôségünk nyílik
Tahitótfaluban megrendezni a Sporthetet. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Béres Gabinak, hogy mindenben számíthattunk rá.
Vaczó Viki és Vaczó Melinda
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Tahitótfalu szeptemberi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele.
Vezeti: Abonyi Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@tonline.hu
Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 700 Ft. A
foglalkozásokat Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti,
70/362 1886. u
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich
Edit, 20/569 7507
Faluház programja:
Szeptember 17. szombat 15:00: Scrapbook Klub.
Elôzetes bejelentkezés: Pappné Marcsi 30/900 1975
Október 1. szombat: „A Pálosok nyomában” – egész
napos kirándulás szakvezetéssel: Budaszentlôrinc,
Gellért-hegyi Sziklatemplom, Egyetem téri templom.
Jelentkezés, részletekrôl felvilágosítás: Béres Gabriella
30/337 5527. Jelentkezési határidô: szeptember 23.
Népház programja szeptemberben
Szeptember 24. 10:00: Habakuk Bábszín
ház: A
gomba alatt. Helyszín: Népház. Szervezô: TETA.
Részletek a plakátokon.

Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökume
nikus
Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az
énekelni
vágyókat. Érdeklôdni: Horváth
né Csörgô Andrea,
70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô
gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera,
+3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui
sportpálya melletti sportöltözô)
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30 Judo,
kung-fu edzés 5-90 éves korig. Edzô: Rácz Gábor.
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás
kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos István
0630/2742880
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.

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 •
Kormányablak – Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.:
0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18,
Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan,
Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd,
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó
18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI
KÖZPONT – Szent
endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310300, 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 • 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.: 387-123,
387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30,
kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô
8–12 és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–
15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040,
nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30;
szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent
endre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent
endre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu,
Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ
TÁS – 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 • TAKARÉK
SZÖVETKEZET – 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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