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Nyertes pályázat
2016. augusztus 31-én ünnepélyes keretek
között átadásra került településünkön az új
konyha és étkezde. A 2015-ben megkezdett építkezéssel egy idôben önkormányzatunk pályázatot nyújtott be központi költségvetési támogatásra 37.000.000 Ft értékben. Ebben a pályázati fordulóban Tahitótfalu tartalék listára került,
a végsô döntés értelmében akkor nem részesültünk támogatásban. A 2016 márciusában megjelent pályázati kiírás alapján ismételten pályáztunk. A pályázati kiírás szerint a pályázat meg-

jelenését követôen keletkezett számlák a pályázati összeg terhére elszámolhatóak. 2016. szeptember 23-án Varga Mihály miniszter úr döntése
értelmében Tahitótfalu Község Önkormányzata
2016-ban központi költségvetési támogatás
keretében 37.000.000 Ft-ot nyert! Ezen értékben
a kivitelezô által már benyújtott számlák elszámolhatóak. Az elnyert támogatási összeg teljes
mértékben fedezi a pénzügyi tartalékot. A támogató okirat beérkezését követôen önkormányzatunk 10 napon belül tehet észrevételt, amelyben nyilatkozni kell a támogatási összeg elfogadásáról. Ezt követôen kapjuk meg a megítélt

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

Október 6. 19:00 Emlékezés az aradi vértanúkra. Helyszín: Hôsök tere,
Tahitótfalu. Részletek a plakátokon.

Október 23. 18:00 Koszorúzás és ünnepi mûsor az 1956-os forradalom
és szabadságharc 60. évfordulóján. Részletek a plakátokon.

Tahitótfalu Község Önkormányzata
az elmúlt idôszakban két rendkívüli és
egy soron következô ülést tartott.
A 2016. szeptember 5-én megtartott
rendkívüli ülésen a Képviselô-testület
teljes létszámban részt vett, a döntések általában egyhangúlag születtek,
ahol nem, ott jelezzük.
A napirend elfogadását követôen
elsôként a tornacsarnok, az óvoda és
a népház épületenergetikai fejlesztése
Folytatás a 4. oldalon

Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi Erika,
0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 700 Ft. A foglalkozásokat Kökényné
Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, 20/569 7507
Csütörtök 17:00 Szövô szakkör. Vezeti Dániel Réka szövô szakoktató és
népi iparmûvész. Érd.: 30/4646322
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

támogatási összeget. Összességében nyertes pályázatunk jó költségvetési egyensúly
zárását teszi lehetôvé 2016 végén.
Megkezdôdött a gyalogátkelôhely építése
Önkormányzatunk 2015-ben a Kossuth
utc a , B éke utc a s a rk á n á l te r vezet t
gyalogátkelôhely megvalósítása érdekében kiviteli terv engedélyeztetését bonyolította le az érintett hatóságok bevonásával. A kiadott építési engedély birtokában ajánlattételi felhívást tettünk közzé. A
nyertes pályázó a Kvadrát 2000 Kft. volt,
a kivitelezési költség bruttó 2.330.922 Ft.,
amely 500.000 Ft-tal alatta marad a becsült
költségvetés kiírásnak. A vállalkozó 2016.
október 7-én vette át a munkaterületet. A
DMRV kérésünknek megfelelôen október
10-én a gyalogátkelôhely Kossuth utcai
fogadó részén soron kívül áthelyezte a
tûzivízcsapot. A kiemelt közvilágítást már
2015-ben kiépítettük. A gyalogátkelôhely
közvetlen környezetében 150 négyzetméter aszfalt kopóréteg kerül felújításra. A
beruházás alapvetô célja, hogy iskolánk
tanulói fokozottabb biztonsági környezetben tudják megközelíteni közintézményeinket. A kivitelezô szerzôdés szerinti teljesítési határideje 2016. november 10.
Természetesen a gyalogátkelôhely elkészülte után is fokozottan figyelni kell
mind a gyalogosoknak, mind a gépkocsi
vezetôknek.
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Megkezdôdött az Almásy utcai óvoda
két új csoportszobájának kialakítása
A z új konyha és étkezde át ad á sát
követôen az Almásy utcai régi konyha
gépészeti elemeit elbontották. A még használható konyhatechnikai eszközök raktározásra kerültek. Amennyiben megvalósulna az ifjúsági tábor felújítása, itt hasznosítani tudnánk ezeket.

A két csopor tszoba k ia la k ításáva l
egyidejûleg fûtéskorszerûsítést is végrehajtunk, így a két régi gázkazán helyére két jó hatásfokú kondenzációs kazán
kerül beépítésre. A csoportszobákban új
nyílászárókat építünk be és új vizesblokkot alakítunk ki, továbbá a helyiségeket
megfelelô szigeteléssel látjuk el. Erre az
átalakításra vonatkozóan engedélyes gépészeti tervdokumentációt és belsôépítészeti
kiviteli tervet készítettünk, amely alapja
volt a közbeszerzési eljárás mûszaki tartalmának. Az elsô körben lefolytatott eljárást
érvénytelenítettük, tekintettel arra, hogy
a beruházásra lényegesen kisebb keretös�szeget határoztunk meg. A második körben lefolytatott eljárás eredményes volt,
amelynek bruttó összege 25.174.478 Ft,
ez közel bruttó 10 millió Ft-tal kedvezôbb
ajánlatot jelent az elsô fordulóban megjelölt kivitelezési ajánlatnál. A szerzôdést
2016. szeptember 22-én írtuk alá és ezt
követôen a munkaterület is átadásra
került. Mint korábban tájékoztatást adtam,
erre a beruházásra 2015-ben 22.000.000
Ft vissza nem térítendô pályázati forrást
kapott településünk. A kialakítandó új
csoportszoba lehetôvé teszi a nagyobb
óvodai férôhely kapacitását. Figyelemmel
arra, hogy az elmúlt években növekvô tendenciát mutat a Tahitótfaluban született
gyermekek száma, erre a férôhely kialakításra már ma is nagy szüksége van településünknek.
Dr. Sajtos Sándor Polgármester
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Országos népszavazás
2016. október 2.
Tájékoztató adatok az Országos népszavazáson leadott szavazatokról
Szavazóköri eredmények
Összesített adatok Tahitótfalu településen
A népszavazásra bocsátott kérdés:
Akarja-e, hogy az Európai Unió az
Országgyûlés hozzájárulása nélkül is
elôírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történô kötelezô betelepítését?
A szavazóköri névjegyzékben lévô
választópolgárok
száma
A
4 747

Szavazóként megjelent választópolgárok
száma
E
2 353 (49,57%)

Urnában lévô
lebélyegzett
szavazólapok
száma
J
2 349

Érvénytelen
lebélyegzett
szavazólapok
száma
K
100
(4,26%)

Anyakönyvi hírek

Érvényes szavazólapok
száma
L
2 249
(95,74%)

A szavazatok száma válaszonként
IGEN
szavazatok száma

NEM
szavazatok száma

I
25
(1,11%)

N
2 224
(98,89%)

További részletes eredmények:
http://www.valasztas.hu/dyn/onepsz201610/
szavossz/hu/M14/T140/tjk.html

Jubilált a SZESZVAME
Idén tíz éves a Szentendrei Szigeti
Veterán Autós és Motoros Egyesület.
Ez alkalomból rendezte meg a tizedik
jubileumi Veterán Jármû Találkozót és
Tájékozódási Túrát.
Szinte minden résztvevô szerint is az
eddigi legjobb és legszínvonalasabb találkozón a benevezett versenyzôknek a túra
alatt 9 helyszínen kellett tréfás, ügyességi vagy ismeretfelmérô feladatot megoldania, persze nem tét nélkül. A feladatok
megoldása során ahány hibapontot szereztek, annyi centit vágott le a vizsgabiztos
a 100 centis mérôszalagjukból. A verseny
végén az nyert, akinek a mérôszalagja a
leghosszabb maradt. Az abszolút gyôztes
97 centit tudott megtartani magának.

Többek között volt lopótökös deci-saccolás, kistraktorral szlalomozás, ékszíjdobálás ágasfára, és több kvíz-tesztlap kitöltés is a játékok között.
Az eddig rekordnak számító 55 benevezet t já r mû nek be kel let t já r n ia a
Szentendrei-sziget, valamint Visegrád,
Pilisszentlászló, Szentendre-Papp sziget
útvonalat, hogy minden állomást érinthessen. A verseny a Szigetmonostori Faluház
udvaráról indult, és Horányban a Regatta
Szabadidô központban volt a cél, az ebéd
és a várva várt eredményhirdetés.
Ezúton is köszönet a helyszínekért, a
szponzorok segítségéért, és elismerés a
verseny szervezôinek.
Tekes András

Újszülöttek:
Balogh Emma, 2016. 08. 30.
Széchy-Baráth Albert, 2016. 09. 12.
Ferenczi Villô, 2016. 09. 26.
Elhunytak:
Czimer János, Kisfaludy u. 19. (69 éves)
Ott József, Vörösmarty u.3. (62 éves)
Rédai Istvánné, Petôfi S.u. 3. (78 éves)
Rózsáné Budai Márta, Viola u. 76. (55 éves)

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 Mihály-napi forgatag, vásár és jószágbehajtás
Szeptember utolsó hétvégéje Szent Mihály napja jegyében telt,
amikor hagyományosan behajtják a jószágokat a legelôkrôl a téli
szállásra. Falusi vendégvárással ünnepeltünk szombaton, a Papkertben, ahol a Falu Kondérja mellett tizenkettô csapat fôzött
bográcsételeket és kínálta jó szívvel a vendégeket. S hogy az
eltévedt jószágok is hazataláljanak, ôrtüzet gyújtottunk és szép
muzsika mellett körbetáncoltuk. Másnap, a Vasárnapi Vásárnap
forgatagában a Dunakanyar ifjú muzsikusai, néptánc együttesei

4

és a mongol lovasbemutató mellett kézmûves portékákban gyönyörködhetett, helyi termények, finomságok között válogathatott
a nem csak a környékbôl hozzánk érkezô több ezer látogató. A
nap fô eseménye a termény megáldást követôen a jószágbehajtás
volt a hídon át. Az estet a Kerek zenekar koncertje zárta az ôrtûz
fénye mellett.
Béres Gabriella
Fotó: Kunné Ács Andrea, Danubia Tv, Almássy Csaba
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
tárgyában beérkezett kivitelezôi ajánlatok kapcsán
döntött a kivitelezô személyérôl. Mindhárom épület vonatkozásában a megismert ajánlatok alapján az Optimum Solar Kft -t hirdette ki nyertesnek
(Karácsony Ádám és Dr. Pálvölgyi Tamás képviselôk
tartózkodtak a szavazásnál), majd a 2016. október 2-i népszavazás Szavazatszámláló Bizottságainak
összetételérôl határozott.
A harmadik napirend során több önkormányzati
ingatlan használatáról határozott. Elsôként a
Dunakanyar Sportegyesület, az iskolai kézilabdaedzések, a Kisoroszi Sport Egyesület, valamint az
óvodások labdarúgó csapata számára biztosította
a Képviselô-testület a Sportcsarnok térítésmentes
használatát. Ezt követôen a Tahitótfalui Református
Egyházközség számára az ingatlan állagmegóvásának illetve a rezsiköltség megtérítésének fejében biztosította a Hôsök tere 6/2 számú önkormányzati ingatlan használatát 2016. augusztus 1-tôl,
2017. augusztus 1-ig. Az Egyház cserébe biztosította a református templom tornyának használatát a
térfigyelô kamerarendszer antennáinak elhelyezésére. Következô döntésével támogatta a Képviselôtestület a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
kérelmét, és Rácz Gábor judo és kung-fu oktató számára 100.000 Ft támogatást állapított meg,
tekintettel arra, hogy az általa tartott sportfoglalkozást térítésmentesen vehetik igénybe a gyermekek. Támogatta a Vox Insulae Sziget Hangja

Egyesület kérelmét is, így az énekkari próbák idején
az Egyesület díjmentesen használhatja a Népházat.
A „Kijelölt gyalogosátkelôhely létesítése Tahitótfalu
Hôsök tere- Béke utca” tárgyú beruházás kivitelezési munkáival a beérkezett ajánlatok alapján a
Képviselô-testület a Kvadrát 2000 Kft. -t bízta meg,
a vállalási ár 1.600.860 Ft. Az óvodai csoportszobák
kialakítása kapcsán a Képviselô-testület két új kondenzációs falikazán beszerzését szavazta meg, annak
érdekében, hogy a felújítás a legkevesebb problémát okozza az óvodai foglalkozások idején.
A szeptember 12-én tartott soron következô testületi ülésen szintén minden képviselô jelen volt.
A napirend elfogadását követôen a Képvi
selô-testület az elsô napirendben az „Óvodai
kapacitásbôvítést célzó beruházások” címû pályázat
közbeszerzési eljárása során beérkezett kivitelezôi
ajánlatról döntött, melynek során a Cserkúti Generál
Kft. -t felkérte az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az
eljárást megindító felhívásban elôírt saját nyilatkozatainak benyújtására.
A következô napirendben a Képviselô-testület
elfogadta az önkormányzat költségvetésének elsô
7 havi teljesítésérôl szóló beszámolót, valamint a
költségvetésérôl szóló 8/2016.(IX.13.) rendeletet.
A két ülés között történt fontosabb események
ismertetését követôen a Bizottságok beszámolója
napirend során 15-15.000 Ft támogatást biztosított
az „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” rendez-

Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrôrs rovata

Tudna segíteni, kérem?
Az autópályákon egyre több, úgynevezett trükkös lopás történik. A rendelékezésre álló statisztika pontatlan, ugyanis sok sértett inkább nem is tesz
feljelentést, nem ad jelzést a sérelmére elkövetett
bûncselekménnyel kapcsolatosan. A bûnözôk többsége külföldi állampolgár, akik legtöbbször nagy és
drága autókban ülve cserkészik be gyanútlan áldozataikat.
Nem véletlen, hogy az autópálya a bûnözôk egyik
kedvenc helyszíne.
Az autópályákon elkövetett bûncselekményt
rendszerint kevesen látják, hiszen az elkövetôk sokkal szabadabban tudnak mozogni, a bûncselekmény
elkövetése után gyorsan el tudják hagyni a helyszínt.
A leggyakoribb módszerek:
Az úgynevezetett integetôs trükknél a bûnözôk
általában a pihenôhelyeken, a benzinkútnál választják ki autózó áldozatukat, akinek – miközben bent
fizet – kiszúrják vagy leeresztik az egyik kerékgumiját, majd követik ôt, és menet közben integetnek neki, hogy defektje van, álljon meg! Az út szélére húzódó áldozat sérelmére ekkor követik el a
bûncselekményt. A segítôkésznek tûnô elkövetôk
autója szorosan a másik mögé áll. Úgy tûnik, hogy a
tettes egyedül van, ám egyikük a hátsó ülésen fekszik. Miközben társa és a megállított sofôr az autó

kerekét nézegetik, a hátsó ülésen fekvô kiszáll, odaoson az elôtte álló autóhoz – persze a sérült kerék
túloldalán – észrevétlenül kinyitja az ajtaját, és kiveszi az értékeket. Ez az egész 10-15 másodpercig tart.
A sértettek legtöbbször már csak késôbb,
a határátkelôn veszik észre, hogy a kézitáska,
különbözô értékek eltûntek az autóból. Ez akár több
100 km-re is lehet az elkövetés helyszínétôl, és több
óra is eltelhet az észlelést követôen.
Éjszaka az úgynevezett térképes módszerrel dolgoznak az elkövetôk. Ilyenkor a bûnözôk parkolókban mennek oda a gyanútlan autósokhoz, hogy
megkérdezzék, merre is kell menniük. Ám a sötét
miatt a térkép csak az autó fényszórója elôtt látható,
ezért a saját kocsija elé csalják az áldozatot. A szembe vakító lámpa miatt semmit nem látni az autóból.
Ezt kihasználva a bûnözôk a hátsó ülésen lévô értékeket tulajdonítják el. Mondhatni, gyerekjáték az
egész.
Benzinkúton gyakori elkövetési módszer, hogy
az elkövetô a tankolás alatt a közelbôl figyel, és ha
tankolást követôen a tulaj „csak beszalad fizetni”,
a gépjármûvet ôrizetlenül hagyva nem zárja be, a
gyorsan elvihetô értékeket tulajdonítják el. Jó esetben ez a téli idôszakban „csak” egy kabát vagy táska,
de elôfordulhat pénztárca, iratok, vagy akár az egész
gépjármûvet ellopják a benne hagyott kulccsal.

vény vendéglátásának lebonyolítására a civil szervezetek, az egyházak, az alapítványok, az iskola és
óvoda számára. Ezt követôen a Kulturális Bizottság
javaslatára a Vasárnapi Vásárnap elnevezésû rendezvény lebonyolítására esôs idôjárás esetén térítésmentesen biztosította mind a Népház, mind a
Sportcsarnok épületét és udvarát. Tulajdonosi és
közútkezelôi hozzájárulást adott a Málna utca 221/4
hrsz-ú ingatlanon tervezett közvilágítás fejlesztéséhez, majd a Kossuth Lajos utcai járda utolsó szakaszának kivitelezési munkáival a megismert ajánlat
alapján a Cserker Top Kft.-t bízta meg. A Tahitótfalui
Lovas Sportegylet számára az október 8-ra tervezett szüreti felvonulás és bál megtartására a Népház
igénybevételét térítésmentesen biztosította.
Utolsó döntésével Dr. Sajtos Sándor polgármestert 1 havi bruttó bérének megfelelô jutalomban
részesítette a költségvetési tartalék terhére. (Dr.
Sajtos Sándor polgármester nem szavazott)
A szeptember 15-i ülésen Gaál Sándorné,
Schottner Jánosné valamint Karácsony Ádám
képviselôk nem vettek részt. Négy napirendet tárgyalt a Képviselô-testület. Elsôként az „Óvodai
kapacitásbôvítést célzó beruházások” címû pályázat kivitelezôjérôl határozott és az eljárás nyertesének a Cserkúti Generál Kft. hirdette ki. Ezt
követôen módosította az energiabeszerzéssel kapcsolatos szerzôdést, és támogatta a Bursa Hungarica
pályázaton való részvételét. A Tulajdoni ügyek napirend során a Képviselô-testület támogatta a 769
hrsz-ú ingatlan megosztását.
Eôryné dr. Mezei Orsolya s.k. jegyzô
A legtöbb áldozat külföldi, fôleg a nyugatról hazafelé tartó vendégmunkásokat károsíthatják meg.
„Nyitva volt a hátsó ajtónk, azt hittük, hogy egy
kamion miatt nyílt ki, de aztán észrevettük, hogy
mindenünket elvitték” – panaszolta az egyik áldozat.
A trükköknek se szeri, se száma. Egyes bûnözôk
direkt nekikoccannak az áldozat kocsijának, hogy
így kényszerítsék megállásra.
Van, aki a tüzes módszerre esküszik. Ilyenkor az
elkövetôk azt mutogatják, hogy izzik a fék, ezért kell
megállni. De volt már, aki közúti ellenôrzést imitált,
így állította félre áldozatát.
Persze azért van rá mód, hogy elkerüljük az ilyen
átveréseket:
Néhány fontos tanács:
Idegeneknek sose álljunk meg! Amennyiben
mégis meg kell állni, akkor a központi zárat
azonnal zárjuk be! Ha van utastársunk, akkor
ô feltétlenül maradjon bent a gépkocsiban, és
ezzel meg lehet akadályozni, hogy az elkövetô
az ôrizetlenül hagyott értékeket megszerezze!
Ha megtörtént a baj, hívja azonnal segélyhívó számainkat és igyekezzen a lehetô legrészletesebb leírást adni az elkövetés körülményeirôl és az
elkövetôrôl!
INGYENES RENDÔRSÉGI SEGÉLYHÍVÓ: 107, 112
Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
Bûnmegelôzési Osztály
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A reformáció emléknapjára, avagy emlékezés a
tahitótfalui református gyülekezet nagyjaira…
A templomban, a gyülekezetiben elhangzó hálaadó imádságokba mindig belefoglaltatik a gyülekezet elôttünk járt építôinek, meg-,
és fenntartóinak emlékezete. Manapság azonban olyan idôket élünk, amikor a nagyvilággal együtt, - sajnálatos módon a magyar társadalomban is - egyre jobban halványulnak azon
klasszikus értékek, amelyek a magyarság, a
magyar reformátusság, s Tahitótfalu népének
megtartói voltak századokon át. Márpedig ha
ez így volt, akkor nyilvánvaló, hogy nem szabad feledni, feladni, és lehetôleg meg kell
ôrizni ezeket az értékeket. Ezért szeretnék
ezzel az írással - ha csupán egy homokszemnyit is - az értékmegôrzôk mérlegére helyezni.
Talán nem sikerül maradéktalanul, de mégis
kísérletet teszek arra, hogy kézzelfoghatóvá
tegyem egyházközségünk nevesíthetô, nevesített, hites, minden áldozat meghozatalára elkötelezett, példamutatóan egyházépítô, de már
eltávozott érdemes személyiségeinek cselekedeteit.
Illô azonban mégis azon névtelenekkel kezdenem, akik a reformáció korai kezdetén már
elkötelezték magukat az új tanok mellett, s
erôs hittel templomot építettek 1628-29 körül
(miközben a török még ott „basáskodott” a
szomszédos Budán közel 60 évig!), mely templom az 1716-ban, az 1765-ben, és az 1775-ben
épülttel együtt a Duna áldozata lett. Folytatom
azon meg nem nevezettekkel (kik ezen írásban sokszor megjelennek), akik a megpróbáltatások idején, az 1762-es tûzvész, az 1775ös nagy árvíz, - melyben összeomlott a templom, s a parókia –az 1838-as nagy pusztító
árvíz- az 1802-es, majd az 1900-as tûzvész, az
1940-es, és az 1945-ös nagy árvíz után templomot, falut, erôs, megtartó lelki-katedrálist építettek. Majd tovább az ismertekkel. Idézem
dr. Ecsedy Aladár esperes urat: (az 1805-ben
épült templomot) …”Marton József prédikátor építtette, alapkövét ünnepélyesen letette…” Kontra János 1855-ben Mácsik Endre
rektorral szépen karöltve a templomnak újra
építette tornyát…, 1883 esztendôben, mikor
Váry Sándor volt lelkészkedôben, Kívül-belül
renoválták a templomot, Kijavítva mindenütt a magas tornyot…Tildy Zoltán (192228) idejébe, 1922 esztendôbe Kívül-belül a
templomot renoválták, az orgonát, harangokat rendbehozták…1100 dollár kölcsönt vettek rája, hogy legyen belôle minden renoválva…ezen kölcsönt harmincnégyben kifizettük,
az egyháznak nagy terhét így elrendeztük…”
Tildy tiszteletes alapította a falubeli Sylvester
Nyomdát és Kiadót, megírta az Aradi vértanúk
történetét. Olyan példaképei alapján is szolgálta gyülekezetét, mint Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, Zrínyi, és Vörösmarty… A gyülekezet 1930-60 közötti áldozatvállalásai: „…
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Legelôször egy harmóniumot vettünk…majd
villanyt vezettünk a templomba…1932-tôl új
iskolát építettünk kegyelembôl…a papkertnek talaját feltöltöttük, iskolánkat itt e helyen
építettük. Ravasz püspök avatta fel az iskolát, Megcsodálta népünk buzgó áldozatját…
aztán páncélszekrényt vettünk…a nagyteremhez fogtunk szépen, Berendeztük, hogy
le tudjunk ülni széken, színpadot is készítettünk…a temetôn…kutat ástunk, Mert egy
buzgó adakozóra találtunk. B. Szabó Mária adta
a költséget…szebben nyíltak aztán már a virágok, Minden este jöttek öntözni a lányok…A
temetôn Bötkös János a kurátor, Egy nagy
kaput csináltatott buzgóságból…Nemsokára
nagy munkához fogtunk ujra, Kerítést terveztünk a templomdombunkra…Negyvenben
az árvízkárok jöttek sorra, negyvenegyben uj
padok a karzatokra…azután szônyeg került a
templomba… 44-ben nagy dolgot vitt végbe
Isten, Megalakult a Sion-hegy nálunk hitben…és azóta növekedett ez a telep, Amit egykor Surján Mihály földje kezdett…vasárnapi iskolások szent serege, Országszerte filléreket küldött ide…44-ben készült el a Hôsök
szobra, nagyrészt ez is egyházunknak volt
a dolga, …A hôsöknek nevét arra mind felvéstük, Amibe kerül, azt mi soha nem is néztük…Ötvenben meg új orgonát építettünk…
ki nem adott, helyette más adott kétszer, Lett
is olyan szép orgonánk, mint egy ékszer…
Orgonistánk Sebestyén Andorné, helyettese
Fejes Lajos ifju ember…ez évben az Urasztala
gazdagabb lett, Két gondnokunk arra finom
serleget vett. Csereklye Mihály kurátor és a
társa, U. Budai János gondnok, s élte párja…
51-ben tölgyfaasztalt csináltattunk, A templomban a padoknak uj szint adtunk. Befestettük
ujra magas szép tornyunkat, Új lámpákkal
díszítettük templomunkat…54-ben vasablakot
készíttettünk, azután a templomunkba kályhát
vettünk…57-ben a temetôt kerítettük, kilométer hosszuságban elvégeztük…U. Budai János
volt ennek vezére…1959-ben …rendbehoztuk
templomunkat, Uj ruhába öltöztetve szép tornyunkat…a Kistemetôn is kút készül, Ifj. Sz.
Budai Mihály jó szivébül…”
„Néhány szóval még azokról emlékezem…
kik itt szolgáltak velem: Baranyai Sándor…
kántor volt, és rektora az iskolának, Nevelô,
és kovácsa a tudománynak…Pethô Lajos volt
tanító itten, Fülöp Máriát is ide hozta Isten…B.
Németh József volt elsô kurátorom, Szerettem
ôt teljes szívbôl, igen nagyon, (Ô volt az az áldozatkész kurátor, aki az említett 1100 dolláros
kölcsön felvétele után, a gazdasági válság közepette eladta 5 hold földjét, hogy megmentse a
banktól az egyházközséget!) (G.Sz.I.) Surján
Mihály volt az Ô kurátor társa, Az egyháznak
igaz szivü hü barátja…1932 esztendôbe Sz.

Budai Mihály került gondnok székbe, ..az iskola
építése ôt dicséri, Minden jó ügy a szivében ott
volt néki…Szente László volt elôbb gondnoktársa, Boldog szivvel emlékszem reája…Mellé
került aztán késôbb Bötkös János, Becsületes,
tiszta szivû…bejárta a nagyvilágot, mégis
lelke Szülôföldjét mindhalálig hün szerette…1941 esztendôbe, B. Csereklye Mihály ült
a gondnoki székbe…most is itt szolgál szeretettel, Csaknem 20 évet töltött a szolgálatban,
Pedig élte nem volt szegény a próbákban…U.
Budai János volt a gondnoktársa, Ki azóta átlépett a jobb hazába, Két éve már künn pihen
a temetôbe, Nagyon sokat tanulhatunk mégis
tôle…B. Csereklye gondnok lett helyette gondnok…Bibliájára hajolva azt tanulta, Szelidség
és békesség az Urnak utja…Gulyás Lajos lett
egyházunknak jegyzôje, Példaadó széppé
lett a jegyzôkönyve…Egyházunkban sok szépet tett az orvosunk…Mesterházy Béla doktor áldott keze, Be van irva sok szivbe szeretete…Fôgondnokunk volt több éven át Kováts J.
István, Azért néki a mi szivünk sok jót kiván…
Ajándékok, áldozatok…
„ Á ldozatból épü lt templom és or go na, Áldozatból hangzik fel a harangszava.
Ajándékba hoztak oly sok szép terítôt, kézimunkát, szônyeget és selyemkendôt…második kelyhünket 1835-be, Néhány kedves egyháztagunk gyüjtögette…a 3. Luppa Péter ajándéka, A 4.-ket Szente János gondnok adta…a
Kontra-család adott egyet 37-be….A tányér
Bécsi Imréné ajándéka, Keresztelô edényt
kaptunk 26-ba. Bötkös Jánosné adta azt szeretettel, Losonczi Lajosnéval egyetértésben…
az uj asztalt Jánossy Ferencz szivböl adta…a
gyönyörû vaskaput a templomkertbe, Egy fiatal presbyterünk készitette, Benedek István az
ügyes kovács mester…A paplakon, a temetôn,
a templomban, Óh mily sokan munkálkodtak
hosszu sorban…”
Az esperes úr által megnevezetteken túl
említenem kell még: néhai Nagyházú Lászlót,
aki 1965-ben kurátor volt, s aki 25 oldalban
megírta, s átörökítette a legnagyobb részletességgel a község múltját, (az elmúló, de inkább
vajúdó) paraszt világ hétköznapjait, s akitôl az
esperes úr utolsó szolgálatakor imígyen búcsúzott: „ A jó Isten adott nekem hû barátul próbák idejében…a mi barátságunk igazi próbája
a jövendô lészen, bízzuk hát magunkat most,
és mindenkoron Istenre egészen.” Fülöp Béla
református kántortanítót, aki verseskötetekben emlékezett a nagy háború helyi hôseirôl,
Szente Józsefet, községi bírót, országgyûlési
képviselôt, Losonczy Banjámint, aki a helyi
Kék Duna mezôg.i szakszövetkezet elnöke
volt 1963-tól. Sok-sok évtized múltán a feledés
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peremérôl visszaidézve azt a 37 presbitert, akik
Dr. Ecsedy Aladár lelkészsége, U. Budai János
és B. Csereklye Mihály gondnoksága, Gulyás
László segédlelkészsége, és Sprecher László
kántorsága alatt 1955-ben, a templom 150 éves
jubileumára megújították azt. Nemkülönben
a Fónagy Zoltán lelkipásztorsága, és Dr.
Ecsedy Aladár irányítása, B. Csereklye József
és Nagyházú László kurátorsága alatt a templom építésének 160. évi, 1965 - ös jubileumi
33 presbiterét, valamint azt az 59 presbitert,
akik a lelkipásztor 10 éves jubileuma alkalmából (1972.ápr.1.) Fónagy Zoltán lelkészsége,
V. Surján Mihály és Bozóki András kurátorsága alatt végezték odaadó munkájukat egyházukért. Nem maradhat ki a jelesek sorából Bécsi
István lelkipásztor, kirôl Aladár bácsi így emlékezett 1964-ben:”Szerény ajándékkal köszöntjük e napon, jó lelkipásztorunk, mert szeretjük nagyon. E kicsi lámpával, mely árasztja a
fényt, mely beragyogja a sötétet, az éjt. Hiszen
élete világított nekünk, ég felé emelte szívünk
és a szemünk. Szórta az égi fényt, hirdette az
Igét, hogy Jézusnak adja minden ember szívét.
Köszöntjük, mert minket Jézushoz vezetett,
tanított hitre, szívével szeretett…” Végezetül,
de nem utolsó sorban említem Csörgi Sándort,

Felhívás Tahitótfalu
ifjú tehetségeihez
A tehetség nem egy mûtárgy egy üvegbura alatt, hanem egy lehetséges viszony
a világhoz.
/Vavyan Fable/
Tahitótfalu Község Önkormányzata és a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány kiállítást szervez 2016. december 3-11-ig az Advent
Tahitótfalun elnevezésû programsorozat keretében „Ragyogj, ragyogj kiscsillag, majd megtudjuk, hogy ki vagy!” címmel.
Szeretettel vár ju k Tahitótfaluban élô
10-25 év közötti fiatal tehetségek munkáit, képzômûvészeti / festmény, grafika/ vagy
iparmûvészeti /üveg, kerámia, ékszer, bôr, fa,
tûzzománc/ alkotásait, maximum 3 db-t. Ezzel
a kiállítással bemutatkozási lehetôséget szeretnénk felkínálni számukra.
A munkák hátoldalán kérjük feltüntetni az
alkotó nevét, életkorát, telefonszámát, az alkotás címét.
A fiatal mûvészek munkáit kérjük kiállításra
alkalmas módon leadni.
Beérkezési határ idô: 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. tók.
További felvilágosítás: Chambrené
Rainer Gabriella 30/9211 013, Béres
Gabriella 30/337 5527, Princzné Bérczi
Krisztina 30/2035 447.
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presbitert, gondnokot, kirôl dr. Ecsedy Aladár
esperes úr imígyen emlékezett: „…ôsi, tótfalusi református család sarja, kinek rokonsága
behálózza a községet, (A Csörgi név 328 év óta
van jelen a községben.) s akit tisztelet, megbecsülés övezett, s aki buzdító erô volt az egyház, s a község ügyeinek vitelében…családja tervbe vette, hogy a kis templomra ajtót
készittetne…,” elômunkása volt a temetôkerítés
építésének, a temetôi aszfaltjárda, villany, s vízvezeték elkészítésének…aki szép szóval, példamutatással évtizedeken át meg tudta mozgatni a falubelieket, a reformátusokat lakhelyük,
egyházuk ügyeinek elôbbre vitelére. Minden
erejével, tudásával egyházát szolgálta, még
úgy is, mint a Községi Tanács elnökhelyettese, a Fogyasztási Szövetkezet elnökségi tagja, a
sport, a tûzoltó csapat vezetôje. A torony alatti
tábla szerint Fónagy Zoltán esperes úr szolgálata idején, V. Surján Mihály és Csörgi Sándor
gondnoksága, valamint az akkor 52 fôs presbitérium áldozatából újult meg a templom teljesen 1975-ben, fennállásának 170. évében.
Róla Szikszai János lelkipásztor emlékezett
Sándor napi köszöntôjében, 1991.márc.18.án: ”Mérföldkô e mai szent nap, Amikor mi
Sándor bácsit köszöntjük…a Jó Pásztor…ölelje

át szent kezével Kedveseink s gyermekeik életét, Töltse be szíveiket a mennyei boldogság és
békesség…példaadó életükkel Egyházunk oszlopai legyenek Utódaikban örömet és az Úrtól soksok áldást vegyenek…” Valóban: Csörgi Sándor
jutalma a teljes, boldog élet, a szeretet, s buzgó
istenhite volt. Éppen 20 éve hagyta el szeretteit, templomát, faluját, a reformáció emléknapján,
október 31-én, Magyarország fennállásának 1100.
évében, édesapja, a presbiter Csörgi Sándor születésének 100. évfordulóján.
Mindnyájukra igaz volt egyenként: „…sokat
fáradt, sokat küzdött, sokat imádkozott, az Úr
elôtt nagy hittel áldozott!” Vagyis, ahogyan a
Biblia, Lk. ¾ mondja: „Készítsétek el az Úr útját,
tegyétek egyenessé ösvényeit!” Ezt tették.
Életüket, munkálkodásaikat, maradandó
cselekedeteik igazolják, hitelesítik, dicsérik.
Adózzunk tisztelettel nekik.
Ez volt a rég múlt. Talán remélhetô, hogy
lesz a gyülekezetben egy másik hírmondó is,
aki majd egyszer, valaha, összegzi az elmúlt
évtizedek és a következôk értékeit, felemlíti az egyházközség fontosabb eseményeit.
Megôrzendô a jövônek.
G. Szalai István 2016. október

Bursa Hungarica pályázat
Tahitótfalu Község Képviselô-testülete
a 2016. szeptember 15-i ülésén döntött
arról, hogy a település részt kíván venni a
Bursa Hungarica 2016/2017 tanévre szóló
ösztöndíj pályázaton. A felhívás megtalálható a www.tahitotfalu.hu oldalon és az
Önkormányzat hirdetôtábláján.
Pályázatok benyújtási határideje:
2016. november 8.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus és Együttmûködési rendszerében (továbbiakban: EPER-Bursa rend-

szer) pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx
Az EPER-Bursa rendszerrôl tölthetôek le
az „A” és „B” típusú pályázati ûrlapok is.
Felvilágosítást ad az Önkormányzatnál
Bor Ildikó igazgatási ügyintézô (személyesen a Közös Önkormányzati Hivatal épületében, illetve telefonon: 26/387-198/6–
os mellék, valamint emailben: bor.ildiko@
tahitotfalu.hu.

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
Németh Ádám, családsegítô
szerda: 10:00-13:00 óra között
Szimok Veronika, családsegítô
kedd: 10-13 óra között
csütörtök: 11-16 óra között
dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer
hétfônként 13-17 óra között
Jogsegély szolgáltatáshoz elôzetes idôpont
egyeztetés és regisztráció szükséges!
06 20/278-3734, 06 20/295-8195,
06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások
térítésmentesen vehetôk igénybe.

A Dunakanyari Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat

BABA-, GYERMEKés FELNÔTTRUHABÖRZÉT rendez.
Október 17-én (hétfôn),
13–15óráig a Faluházban.
(A ruhák nem pénzért cserélnek gazdát)
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Iskola

Sikeres iskolakezdés
Szeretnék beszámolni Önöknek a Tahitót
falui Pollack Mihály Általános Iskolában és
Alapfokú Mûvészeti Iskolában július óta megvalósult fejlesztésekrôl, és köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik a segítségünkre voltak a sikeres tanévkezdés megvalósulásában.
Javítások, felújítások terén tantermek kifestése, az aula rendezése, táblák festése, asztalos munkák, a projektor beszerelése, az udvaron javítási munkák, padok-, burkolat-, ereszcsatorna javítása, homlokzatfestés, falrepedések javítása, vizesblokkok felújítása, ablakjavítások, ajtójavítások, riasztórendszer-, fûtés
felülvizsgálata, kertrendezés, és sok más felújítási, javítási munka zajlott. KÖSZÖNET
az Önkormányzatnak, Szabados-Molnár
István falugondoknak, Kolek Zsoltnak, Patay
Zsuzsának, Csorba Andrásnak és a festôknek,
az asztalos munkákért Vass Norbertnek
és Máténak, a lakatos munkákért Sárkány
Ferencnek, Budai Sándor villanyszerelônek.
Tiszta, rendezett iskola várta diákjainkat, Percze Attilánénak (Áginak), Marton
Jánosnénak (Icának), Bozóki Sándornénak
(Terinek) és Csörgi Esztinek köszönhetôen.
A szervezésben köszönöm Bándiné Tasnádi
Ágnes iskolatitkár és Bándi Gergely közfoglalkoztatott hathatós segítségét.
Iskolánknak megszületett az új honlapja, melyen az információkat folyamatosan töltjük fel, Stump Péternek és Vaczó
Zoltánnak köszönhetôen! Köszönet G Szalai
Istvánnak a rendszergazda szerep betöltéséért, csengôrendszerünk beállításáért. Egy termünkben már projektoros órák is tarthatóak,
az informatikai eszközök és taneszköz-állományunk fejlesztése az idei rendezvények,
támogatások fô célkitûzése intézményünkben. E téren is történt elôrelépés már, és várhatóan az Alapítvány és a DÖK támogatásával
újabb projektoros termeink lesznek felszerelve a közeljövôben.
Köszönöm Kollégáimnak a tanév kezdéséért kifejtett munkáját, A Zeneiskola nélkülözhetetlen segítségét, feladatokhoz való pozitív
hozzáállását.
Iskolánk és Zeneiskolánk tanulóinak a
száma is július óta növekedett (277 fôre és
139 fôre). Köszönjük a Szülôk iskolánk iránti bizalmát, iskolánk felé nyújtott pozitív,
segítôkész hozzáállását.
A tanévnyitó napján iskolánkba ellátogatott Verebélyi Ákos, az iskola fenntartásáért
felelôs Váci Tankerület igazgatója. Iskolánk
nevelô-testületének elmondta az idei tanévben a köznevelési rendszerben várható legfontosabb változásokat, és azt a jó hírt, hogy
az iskola egy hordozható zongorával lesz gazdagabb a közeljövôben, és a KLIK támogatásával mikrofont és erôsítôt is tudtunk vásárolni.
Az új étkezô használatba vétele mérföldkô
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az iskola életében, mindnyájunk életét teszi
könnyebbé, komfortosabbá. Köszönjük
Lakatos Judit konyhavezetô és a konyhai dolgozók pozitív hozzáállását. A gyerekek nagy
örömmel járnak át ebédelni szeptember közepe óta az új ebédlôbe.
Az iskola nevében köszönjük az Önkor
mányzat mellett a Faluház és a Faluújság támogatását, elsôsorban Béres Gabi és Almássy
Csaba segítségét, valamint a Danubia Tv hírközlését évnyitó ünnepélyünkrôl és a többi
térségi média támogatását is.
S végül, de nem utolsó sorban szeretném
megköszönni három embernek a tanévkezdéshez nyújtott nélkülözhetetlen segítségét.
Dr. Sajtos Sándor polgármester úr minden,

iskolát érintô javítási, felújítási munkában mellénk állt, támogatta az iskolát, most és korábban is, segítette a honlap megszületését, nyitott problémáink megoldása iránt, folyamatosan segíti az iskola fejlôdését, köszönjük.
Fónagy Gáborné, tanárnô az órarend készítésében nyújtott nélkülözhetetlen segítséget,
köszönjük, hogy elsô szóra mellénk állt, amikor segítségére, tapasztalatára volt szükségünk.
Matus K lára, igazgatóhelyettes, jobb
kezem, az iskola ügyeinek legfôbb elôrevivôje
évek óta, az évkezdéshez nyújtott tudása,
segítsége most is nélkülözhetetlen volt.
Követhetik iskolánk életének fôbb eseményeit, tájékozódhatnak Tahitótfalu gyermekeinek
iskolai életérôl a www.pollackmihalyiskola.hu
honlapon.
Zakar Ágnes intézményvezetô

Meghívó

Szeretettel várjuk Önöket 2016. november 11-én
a Pollack Mihály Általános- és Zeneiskola Szülői Munkaközössége és a
Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány* által megrendezett

Szülői Bálra
A Bál a Népházban kerül megrendezésre, 18:00 órai kezdettel.
Az est teljes bevételét Alapítványunk az Iskolai oktatás fejlesztésére projektor és laptop beszerzése – fordítja.
Kérjük, támogassa céljaink megvalósítását a bálon való részvételével, vagy
támogatói jegyek vásárlásával!
A felajánlásokat, tombolatárgyakat szívesen fogadjuk!
A büfé és Tombola bevétele szintén Alapítványunk tevékenységét támogatja, azt
a fentiekben megjelölt célra fordítjuk.
A jó hangulatról Szecsei László
gondoskodik.
A rendezvényt különböző programok is színesítik. Többek között fellép a
Pollack PomPom csapata, az iskolai Zenebutik növendékei Kökényné
Krafcsik Ibolya vezetésével és a zenetanárok.
A báli belépők 1.000 Ft-ért, valamint támogatói jegyek 200, 500, ill. 1000 Ftért megvásárolhatók a helyszínen, vagy elővételben november 10-ig az iskola
titkárságán, a Népházban, az osztályok SZMK vezetőinél.
Vacsora: igény esetén, a rendelést kérjük 2016.11.09-ig leadni (várható ár:
1.500HUF /fő).
Részvételi szándékukat kérjük, jelezzék az iskola SZMK vezetőinél, vagy a
csizmadi.andrea0513@gmail.com elérhetőségen.

Részvételére számítunk!
* Alapítványunk 1998-ban jött létre néhány lelkes szülő és pedagógus által és azóta is
folyamatosan működik. A legfontosabb célunk az általános iskolai oktatás tárgyi, technikai
feltételeinek javítása, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, az idegen nyelvek tanulásának
elősegítése, szabadidős programok támogatása, kulturális-, sport-, tanulmányi vetélkedők,
versenyek lebonyolításának előmozdítása, hátrányos körülmények között élő, jól tanuló diákok
esélyegyenlőségének megteremtése.
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Íjászverseny Szigligeten
„Úgy áll ott a várrom,
mint öreg király fején korhadt koronája.
Ajtónak, ablaknak nyílásán áttör a
nap fénye, s az a fény a távolból
mintha drágaköve volna a koronának.”

verseny összetett második helyezettje lett.
A csapat tagjai és szurkolói: Láng István,
Papp Károly, Pappné Szente Erika, Papp

Máté, Szalai Zsolt, Marton Renáta, Szalai
Kornél, Vaczó Julianna, Vaczó Zoltán.
Ki arra jár, ne hagyja ki a vár megtekinté
sét, mi íjászként jövôre ismét ott leszünk!
Vaczó Zoltán

Eötvös Károly sorai még „korhadt koronaként” jellemzik Szigliget várát, de sok
szorgos kéz és tenni akaró ember munkája során a Balaton Vára mára, ha nem is a
régi fényében, de újra ragyog.
A Tahitótfalui Hagyományôrzô Íjász
Sportegyesület csapata 2016. szeptember
3-án és 4-én kétnapos történelmi íjászversenyen vett részt a festôi Szigliget várában.
A Hunting Íjász Baráti Társaság szervezésében és a Szigliget Polgármesteri Hivatal
fôvédnökségével megrendezett versenyen
több mint száz íjász indult. Csapatunkból
Papp Károly mindkét versenynapon második helyezést ért el, így kategóriájában a

Falunk kis
harcosa

2016. szeptember 10-én Szentendrén
rendezték meg a MuayThai Mania Gála
rendezvényt. A felnôttek mellett a gyermekek is megmutathatták tudásukat.
Az egyik versenyzô Nemcsók Bence,
a tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 4/b
osztályos tanulója volt 30-35 kilós súlycsoportban.
Bence 2 éves kitartó edzésmunka eredményeképpen hatalmas küzdelemben
gyôzelmet aratott.
Már korábban is megmutatta tudását
edzômérkôzéseken, ahol ugyancsak nem
talált legyôzôre.
Edzésekre a Szentendre Gym Muay-Thai
Klubba jár, Skrobár Róbert és Albrecht
Péter edzôkhöz.
Ezúton is gratulálunk Bence gyôzelmé
hez, és további sok sikert kívánunk a folytatáshoz.
Béres Gabriella

Megkezdôdik a fûtési szezon
Október 15-ével megkezdôdik a hivatalos fûtési szezon. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hûvösebb idô beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét,
esténként felfûtik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes tüzelésû kazánt
használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a megfelelô karbantartást követôen és rendeltetésszerûen
alkalmazná ezen eszközöket.
Felrobbant egy vegyes tüzelésû kazán
egy család ház pincéjében Albertirsán a
Kolozsvári utcában, szeptember 22-én a
kora délutáni órákban. A felhasadt kazán
mellett tartózkodó két ember a kiáramló
forró víz miatt égési sérüléseket szenvedett, ôket a mentôk kórházba szállították.
A ceglédi hivatásos tûzoltók a helyiséget
átvizsgálták – abban kár nem keletkezett,
- valamint a még izzó parazsat a kazánból eltávolították. Ilyen és ehhez hasonló
híreket gyakran olvashatunk, hallhatunk
a különbözô médiumokban. A káresemények megelôzése érdekében nem árt, ha
tudjuk, hogy miért következhetnek be a
robbanások és mit tehetünk annak érdekében, hogy a baj ne következzen be.
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered, hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelôen üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a mûszaki
állapotuk sem a legmegfelelôbb, és gyakran túlfûtik a szerkezeteket, ami már nem
képes megbirkózni a megemelkedett nyo-

mással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a
kazánok robbanásában, mint például egy
esetleges áramszünet, aminek hatására
leáll a keringetô szivattyú. A modern kazánoknál ez ma már nem jelenthet gondot,
hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep
biztosítani tudja az állandó és megfelelô
üzemi nyomást.
Fontos, hogy minden begyújtás elôtt
gyôzôdjön meg arról:
• a tüzeléstechnikai berendezés és a
fûtési rendszer az elôírt mértékig fel
legyen töltve vízzel,
• a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró
szerelvények, nyitott, illetve az üzemeltetésnek megfelelô állásban legyenek,
• szivattyús fûtés esetén gyôzôdjön meg
a szivattyú zavartalan mûködésérôl és
megfelelô áramellátásáról,
• ellenôrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és ezzel együtt járó
kátrányosodás, illetve az ebbôl eredô
fokozott mértékû korrózió elkerülése
érdekében.
A robba n á s ok at többny i re emb e r i mulasztás okozza, íg y a balesetek
megelôzése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani az alapvetô szabályok betartására.
Önkormányzat
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A falu
karácsonyfája
kerestetik
Kérjük Önöket, ha van olyan fenyôfájuk, amit szeretnének
kivágatni és felajánlják falunk adventi díszítéséhez, jelentkezzenek 2016. november 14-ig az alábbi telefonszámokon:
06/30-9211-013, vagy 26/385-831 Rainer Gabriellánál, azaz
Gabi néninél.
A fák kivágásáról és elszállításáról gondoskodunk.
Felajánlásukat köszönjük és továbbra is Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért!

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. Szeptemberi számunkban a Kossuth
Lajos utca elején lévô zsilip és pallótar-

Tüdôszûrés!
2016. november 2. és november
10. közötti idôszakban községünkben
tüdôszûrés lesz. A szûrés helye: Népház
(Bajcsy-Zsilinszky út 2.).
A szûrési idôpontok:
hétfô
12-18 óra
kedd:
08-14 óra
szerda:
12-18 óra
csütörtök:
08-14 óra
péntek:
08-14 óra
Felhívjuk a figyelmet, hogy személyi igazolványát, TAJ kártyáját hozza magával.
40 éves kor alatt a vizsgálati díj 1700,Ft, melyhez a csekket a szûrôállomáson
veheti át.
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tó sínei voltak láthatóak, egyik helyes
megfejtônktôl megtudtuk, hogy kulissza-

ként is emlegetik. Gratulálunk szerencsés
nyertesünknek, Wollner Istvánnak.
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Apróhirdetések
Asztali számítógép eladó.
Érd.: 0626/300-948

Ö n ko r m án y zat , p r oHirde
gra mok
té s

Áruterítéshez 3.5 tonnás
kis teherautóra nyugdíjas
gépkocsivezetôt
keresek.
Érd.: 06 30 883-7803
telefonon.

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással vállalnak:
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását.
Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

Tahitótfalun külterületen
Káposztás Dunára nyúló
dülô 2203

m2

szántó eladó.

Tel.: 304830968

Állásajánlat
Telekommunikációval foglalkozó cég
mûszaki végzettséggel rendelkezô
fiatal, agilis kollégákat keres
magyarországi munkavégzésre.
Bôvebb felvilágosítás:
06 30 460 4339

REFLEXOLÓGIA TANFOLYAM
SCHIRILLA GYÖRGY VEZETÉSÉVEL
A LEÁNYFALUI FALUHÁZBAN!
AZ EGÉSZSÉG MEGTANULHATÓ ÉS VISSZASZEREZHETÔ!
Az oktatás teljes körû elméleti és gyakorlati részbôl áll!
A TANFOLYAM helye: 2022 Leányfalu Faluház,
Móricz Zsigmond út 124.
Telefon: 26/383-454
Idôpontja: 2016. október 29-30. és november 05-06.
(4 alkalom, két hétvége) 9-17 óráig
Ára: 25 000 Ft. (részletfizetési lehetôség)
Jelentkezés: kezdés napján a helyszínen,
illetve a 06 30/ 216-1204-es telefonon vagy e-mailben: schirillarozmar@gmail.com
Amit hozni kell: 2 db törülközô, toll és jegyzetfüzet, étel-ital.
LEGYEN ÖNMAGA ÉS CSALÁDJA GYÓGYÍTÓJA!
Mindenkit szeretettel vár az oktató:
Schirilla György

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

SZÁRAZ
TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2150,-Ft/q
Akác kugli 2550,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Forester Kft.
Szabó Zoltán
06 20 933 1945
06 26 385 549

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.

Jani bácsi
csavarboltja

továbbra is nyitva!
A megszokott választékkal, engedményekkel várjuk
kedves vevôinket Leányfalun
az Alszeghy Kálmán téren.
Nyitvatartás: hétfôtôl
péntekig 7:00-16:00,
szombaton 7:00-13:00-ig.

Telefon: 0626/380-182
12

Számítógép
szerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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I sk ola

Ôszi kirándulás az iskolásoknak
Szeptember 20-án a gyerekeknek
ôszi tanulmányi kirándulást rendeztek a
Tahitótfalui Pollack Mihály Iskola nevelôi.
Jobbnál jobb programokon vehettek
részt a tanulók: Visegrádon Nádastói rét,
Telgárthy- rét, Fellegvár, Salamon torony
látogatása, Szentendrén Autómentes nap
és a Skanzen látogatása, Dunabogdányban
helytörténeti kiállítás megtekintése,
Budapesten városnézés, nevezetességek
megtekintése és Vác voltak a fontosabb
úti célok.
A gyerekek élményekben és tudásban
gazdagon tértek haza.
A képeken a 8. évfolyam visegrádi fellegvár látogatása, a 7. évfolyam budapesti nevezetességeket megtekintô buszos
körútjának képei és az 1.b kirándulásáról
készült felvételek láthatóak, akik Visegrád,
Mogyoróhegy: „A pincétôl a padlásig”
programon ismerkedtek meg az ôszi erdô
élôvilágával és a madárodúkat elfoglaló
pelékkel.
Zakar Ágnes iskolaigazgató
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Baba-, gyermek- és felnőtt-

RUHA BÖRZE
2016. OKTÓBER

16-ÁN

vasárnap délután 14.00 és 17.00 óra között

Tahitótfalu Faluházban
(Szabadság út, Tornacsarnok mellett)
immár tizenhetedik éve
kerül megrendezésre a

Baba-, gyermek- és felnőtt- RUHA BÖRZE.
Itt szeretnénk helyet biztosítani a használt, de még jó
állapotban lévő ruhák, cipők, játékok, gyermek használatitárgyak árusítására-vásárlására, börzéjére.
Már nem

ÚJDONSÁG:

Vállaljuk a karitatív célokra szánt, még használható állapotban lévő
ruhaneműk, játékok begyűjtését, melyeket szétosztunk a rászorulók közt.
Várjuk az eladni- és vásárolni szándékozókat egyaránt.
Az adományként begyűjtött ruhaneműkből helyben, de csak a börze utolsó
órájában, 16.00 –17.00 óra között lehet válogatni, és térítésmentesen
hazavinni.
érdeklődni lehet: Szabó Judit 06(20)543-1269

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

bemutatja

A csodaszarvas
című mesét.

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.

2016. október 22-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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Velünk élnek, védjük ôket!

A Pilis erdeinek és a Szentendrei-sziget rétjeinek védett lakói
A bíbic
A bíbicet (régi népi nevein bébic, libuc,
kibic, klíbicz) a Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület 2001-ben megérdemelten „Az év madarává” választotta, hiszen
a bíbic igen kedvelt madár Magyarországon,
számuk mégis csökken. Igen feltûnô, feketefehér alapszínû, bóbitás madár. Mozgatható
fekete bóbitája igen hosszú, tollból tevôdik
össze, gyakran kettô, vagy több részre hasadt.

Szárnya széles, lekerekített, a fényben leginkább zöldesen, s némelyütt bíboran és kéken
csillogó. Csôre meglehetôsen rövid. A bíbic
az ingovány puha süppedôs talaján rendkívül
ügyesen tud szaladni, s ebben három hos�szú és elôre jól szétterpeszthetô ujja van a
segítségére. Különféle rovarokkal, pókokkal,
csigákkal, gyûrûsférgekkel táplálkozik, amelyeket rövid, hegyes csôrével kap el, miközben kimért léptekkel halad az alacsony vízben vagy a fûben. Alapvetôen
magányos madár, de táplálékban gazdag helyen igen sok
példány is összegyûlhet. A legkorábban érkezô költözô madarak közé tartozik. Általában
márciusban jön meg, de néha
már februári zord hidegben is
megjelennek elsô képviselôi.
Tavasszal és nyáron aztán sokat
hallatja rövid, éles, sipításhoz
hasonló hangját (mintha egy
luftballonból, száját széthúzva,
gyorsan levegôt eresztenénk
ki, vagy csipogó játékot nyomnánk be). Könnyû azonosítani
a csapongó, ide-oda suhanó,

levegôben szinte bukfencezô madarat, akrobatikus röptérôl, oldalfelé kiszélesedô szárnyairól. A talajhoz, vízhez közel nyugodtan
száll, s a magasból rögtön elkezdi ôrült mutatványait. Nyílegyenesen a földig zúg, majd
hirtelen függôlegesen fölfelé csap. Valóban
kevés faj vetekedhet a bíbiccel manôverezés,
s ügyesség kérdésében. Ezt a képességét
gyakran használja ki, mikor pl. a héját, ölyvet csapatosan „zaklatja”, azaz csipkelôdik,
rá-rárepül, mígnem a ragadozó bosszúsan
eltávozik. Táplálékkeresés közben gyakran
kapja fel villámgyorsan a fejét és körbekémlel.
Ébersége révén a többi parti madár is értesül a
veszélyrôl, így odafigyelnek a bíbicre. Szokása
a madárnak a lubickolás sekély vízben, illetve
tolltisztogatás: csôrével a szárny alatti részt és
hasát, míg lábával a fejét vakarja. A faj rövidtávú vonuló, késô ôsszel-kora télen kisebb
csapatokban indul útnak. A magyar bíbicek
elsôsorban az Atlanti-óceán partvidékén és
Északnyugat-Afrikában telelnek, a máshonnan
érkezôk azonban Dél-Afrikáig is elrepülnek.
Fotó: Osvald Olivér
forrás: Internet

„Adventi hintaló
forgatag”
Két évtizede nem mindennapi szenvedélynek hódol a
Tahitótfaluban élô Ladó Mária és Tóth Ferenc: hintalovakat
gyûjtenek. Nem hintaló játékszergyûjtôk csupán – érdeklôdésük
kiterjed minden olyan mûvészeti ágra, amelyben témává váltak, otthonra leltek gyermekkori kedvenceik. Így keresik-kutatják 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 sokrétû gyûjteménybôl
válogatott mûalkotásokkal
lepik meg Tahitótf aluban,
a Református Egyház
Gyülekezeti Termében 2016.
december 4-én megnyíló,
„Adventi hintaló forgatag”
címû kiállítás látogatóit.
A gyûjtôk szeretnék kiállítani a Tahitótfaluban 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!
Várja hívásukat Béres Gabriella mûvelôdésszervezô
(+3630/3375527), illetve Dr. Tóth Ferenc gyûjtô (+3620/3292737).
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Tahitótfalu októberi programjai
Folytatás az 1. oldalról

Adorján Vera, +3620/560-4065

Faluház programja:
Október 29. szombat: „A Pálosok nyomában” – egész napos kirándulás szakvezetéssel:
Budaszentlôrinc, Gellért-hegyi Sziklatemplom,
Egyetem téri templom. Jelentkezés, részletekrôl
felvilágosítás: Béres Gabriella, 30/337 5527.

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör

Népház programja októberben
Október 22. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: A csodaszarvas. 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: Egészség
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné

Aerobic terem állandó programjai (tahitót
falui 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 (októberben a Faluházban felújítás miatt)
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal 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 • 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., víz és csatorna hibabejelentés tel: 06-27-511-511, 06-40-881-188

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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