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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Évértékelô találkozó
2017. január 5-én a református gyülekezeti
teremben évértékelô, egyeztetô megbeszélést
tartottunk nt. Árvavölgyi Béla református lelkész
úrral, Erdôs Attila plébániai kormányzó úrral, és
Steiner József baptista lelkipásztor úrral. Az esemény elôzménye, hogy 2016-ban kezdeményeztem az egyházi vezetôkkel egy rendszeres év
eleji találkozást azzal a céllal, hogy közösségeink éves szolgálatáról, munkájáról megbeszélést
folytassunk. Az akkori eredményes találkozónk
végén elhatároztuk, hogy minden évben immár

hagyományt teremtve sort kerítünk erre az eseményre, és minden évben más-más helyszínt
választunk. Az elmúlt évben az önkormányzat
volt a házigazda, ebben az évben ezt a szerepet
Árvavölgyi Béla lelkész úr vállalta fel. Januári
találkozónkon az egyházi vezetôk elmondták a
közösségi életükkel összefüggô történéseket,
eseményeket, és vázolták a 2017-re vonatkozó
terveiket, elképzeléseiket. A találkozó végén
ismételten megerôsítettük, hogy szükség van
a rendszeres egyeztetésre, hiszen szolgálatunk
során nagy felelôsség hárul ránk a tekintetben,
Folyatás a 2. oldalon

Tahitótfaluban, i. rész
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A Magyar Kultúra Napja
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Fábián Zoltán prózamondó
verseny
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Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület 2017. évben
elsô ülését január 26-án tartotta, az
ülésen minden képviselô részt vett.
Az elsô napirendi pontban a helyi
díjakról szóló 15/2011 (XI.30) önkormányzati rendeletet módosította, majd
a második napirend során a polgármester szabadságolásának ütemezését
fogadta el, ezt követôen a polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapítására vonatkozó határozati
Folytatás az 5. oldalon

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

Szigetmonostor Faluház. Részletek a plakátokon.

Február 11. szombat 8:00-14:00: Puzder János Emléktorna. Helyszín:
Sportcsarnok. Szervezô: Turóczi Csaba, Tahitótfalu SE.
Február 25. szombat 10:00: Dunakanyari ifjú Muzsikusok XI.
Kamarazenei Találkozója. Helyszín: Népház
Március 4. 9:00-17:00: VII. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár.
Szervezôk: Tahitótfalu Faluház és Szigetmonostor Faluház. Helyszín:

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.

Folytatás a 20. oldalon

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

Folytatás az 1. oldalról
hogy közösségeink hit-, és világi élete
milyen irányba halad. A találkozó végén
Steiner József baptista lelkipásztor úr
ajánlotta fel, hogy 2018-ban ô vállalja a
házigazda szerepet.
350.000.000 forintos kormányzati
támogatás
A Magyar Közlöny 2016. december
22-i számában jelent meg a 1818/2016.
(XII.) Korm. határozat, mely szerint a
Kormány elôirányzat-átcsoportosítást
rendelt el az egyes települési önkormá nyzatok feladata i na k tá mogatásai ra. E döntés alapján Tah itótfalu
Község Önkormányzata önkormányzati intézmények fejlesztésére, építésére és útburkolat javításra, felújítására 350.000.000 Ft vissza nem térítendô
támogatásban részesült. Településünk
lélekszáma meghaladta a 6000 fôt, így
az önkormányzati feladatokból fakadó háziorvosi és védônôi ellátó rendszert fejleszteni szükséges. A tervezett
egészségház lehetôvé teszi, hogy mindkét településrészen fejlôdést mutasson
az orvosi ellátási rendszer. Az építendô
Egészségházra jogerôs építési engedéllyel rendelkezünk, mely Tahi településrészen a ter vezett Tûzoltóôrs
- Mentôállomás szomszédságában a
Felsô-villasor, Szentendrei út találkozásánál lévô önkormányzati ingatlanon
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kerül megvalósításra. A közterület hozzáférés érdekében a Felsô villasor tervezési szakaszán kiszabályozást hajtunk
végre, így lehetôség nyílik 8 m széles
út és mellette kiemelt szegéllyel védett
járda, továbbá parkolók megépítésére.
A Felsô-villasornál csapadékos idôben
nagy mennyiségû víz és hordalék jut a
11-es fôútra, ebbôl adódóan a felszíni
csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani. E probléma megoldása érdekében
engedélyes tervet készítettünk, amely
kitér a felszíni csapadékvíz-elvezetésre, járda, út és parkoló építésére. Ez egy
önálló projekt, erre külön forrást biztosítottunk, amely összege elôzetesen
elvégzett költségbecslés alapján bruttó

56.000.000 Ft.
A z egészség há z elôkész ítô mu n kái során megbeszélést folytattam Dr.
Pázmány Annamáriával, Szentendre
Város Egészségügyi Intézményeinek
igazgatójával. A megbeszélés során rögzítettük, hogy a pomázi, budakalászi
gyakorlatnak megfelelôen a megnövekedett igényekbôl fakadóan kihelyezett
szakorvosi rendelés létrehozása lenne
szükséges.
Az Egészségház megépítése hasonló okok miatt vált szükségessé, mint
a Kor mányabla k létrehozása, i l letve az or vosi üg yelet mû ködtetése.
Tahitótfalu kistérségünk központjában helyezkedik el, ahol közel 20.000
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ember tudja igénybe venni azokat a
szolgáltatásokat, melyek itt kiépítésre kerülnek. A megépítendô egészségügyi központban védônôi szolgálat,
körzeti orvosi rendelô, gyermekorvosi rendelô és magánpraxisok is helyet
kapnának. Az intézmény továbbá új
gyógyszertár befogadását is lehetôvé
teszi, amely mûködése nagy mértékben hozzájárulna az intézmény hosszú
távon is fenntartható mûködéséhez. Az
épület alapterülete két szinten összesen 785 m2. Az épület tervezése során
a legmagasabb mûszaki követelményeket vettük alapul, így a tervek már a
2018. januárjában életbe lépô energetikai követelményeknek is meg fognak
felelni. Az egészségügyi intézményt
két ütemben kívánjuk megvalósítani,
az elsô ütemben a földszinti rész kulcsrakész állapotban, az emeleti rész szerkezetkészen kerül kialakításra. Az emeleti rész, mint második ütem kialakításához, elsôsorban pályázati, illetve
saját forrást kívánunk felhasználni. A
beruházást a támogatási okirat aláírását követôen készítjük elô. A kiviteli
tervek és a belsôépítészi tervek elkészítése már folyamatban van, szeretnénk
a közbeszerzési eljárást március elején
megindítani annak érdekében, hogy a
beruházást a nyár folyamán meg tudjuk kezdeni. Erre a beruházásra testületi jóváhagyással bruttó 220.000.000
Ft-ot kívánunk fordítani.
Dinamikusan fejlôdô településünkön
a fenti fejlesztéseknek köszönhetôen
már az orvosi ellátás is meg fog felelni
a kor követelményeinek, és nem utolsó sorban, az intézmény megközelítése
is mindenki számára biztonságos lesz.
Tót fa lu telepü lésrészen a Petôf i
Sándor utcát k ívánju k felújítani az
Ifjúság utcától a Gát utcáig. Ebben az
utcában helyezkedik el önkormányzatunk egyik legfontosabb közintézménye, az óvoda. A járda és az út jelenlegi állapota miatt különösen most, a téli
idôjárás alatt sokan érzékeltük a gyalogos és gépjármû közlekedés nehézségeit. A járda felújítását és a hozzá tartozó zöldfelületek megújítását a Kossuth
Lajos utcában al kal mazottak nak
megfelelôen alakítjuk ki. Az utcában
forgalomtechnikai változásokra is sor
kerül majd, részleges parkolási korlátozással, hogy a szülôk gyermekeikkel
biztonságosan tudják az óvodát megkö-
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zelíteni. A Petôfi utca út és járdafelújítására a tervezôi költségbecslés alapján
24.000.000 Ft-ot kívánunk fordítani.
A kormányzati döntés alapján odaítélt t á mogat á si összeg fen n m a r adó részét az Ifjúság tábor felújítására
kívánjuk fordítani. A Váci-rév közelében elhelyezkedô önkormányzati tulajdonban lévô tábor felújítására vonatkozó kiviteli tervek elôkészítés alatt
vannak, a projekt megvalósítása nagy
mértékben elôsegítené az új Nemzeti
Köznevelési Programból fakadó feladatok ellátását, hiszen otthont adhat
a nyári idôszakban önkormányzatunk
számára kötelezô gyermekétkeztetésnek táboroztatással egybekötve. A felújított objektum szolgálná egyházközösségeink táborait, rendezvényeit,
testvértelepüléseink csereprogramjainak lebonyolítását, a fennmaradó szabad kapacitás pedig bevételt jelentene az önkormányzat számára, amely a
tábor üzemeltetésébôl fakadó költségeket megfelelô mértékben kompenzálná. A fôépület tetôhéjazatát és a nyílászárókat terveink szerint lecseréljük, a
fôépület homlokzatát hôszigeteljük, a
belsô tereket és a vizesblokkot felújítjuk, részben átalakítjuk. A meglévô
konyhát fejlesztjük úgy, hogy a régi
Almásy utcai konyhából még biztonságosan használható technikai eszközöket beépítjük. Abban az esetben, ha a
kiviteli tervek alapján összeállított költségbecslés lehetôvé teszi, az esetlegesen fennmaradó részbôl a meglévô
faházakat vagy azok egy részét felújítjuk. Természetesen a korábbi tájékoztatásnak megfelelôen a Tótfalu településrészen lévô háziorvosi és fogorvosi
épület is felújításra kerül.
Az elôzô lapszámunkban újévi gondolatok megfogalmazásban leír tam
„Tahitótfalu ter veknek megfelelôen
gyarapodott, az egy esztendôvel elôtti
ter vei n ket sor ra valósítottu k meg.
Biztosíthatom Önöket a lendület idén
sem hag y alább sôt, ha lehet, még
fokozzuk is a tempót.” E „tempónak”
elsô lépése az elnyert támogatási forrás
felhasználása településünk közösségének érdekében.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

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.

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Tordai Miron Noel 2016.12.22.
Janka Borbála 2017.01.02
Patócs Orsolya Erzsébet 2017.01.10
Niesz Ferenc 2017.01.17
Szûcs Sára 2017.01.20
Hadas Levente 2017.01.22
Elhunytak:
Mándi Béla - Tamási Áron u. 7., élt: 86 évet
Szabó István - Béke út 23., élt: 87 évet,
Oláh Lajos - Szentendrei út 92., élt: 76 évet
Horváth Józsefné - Pataksor 36., élt: 91 évet
Miakich Istvánné - Bercsényi út 24., élt: 90 évet
Cseh Ferencné - Mókus u. 3. - élt: 92 évet
Surján Józsefné - Szentendrei út 100., élt: 83 évet
Házasságot kötött decemberben:
dr. Magyar Gábor Sándor - Nagy Katarin Barbara
Januárban:
Ollé Sándor - Balatoni Gabriella
Komori Martin Cristopher - Baranyai Barbara
Pichler Tibor - Forgács Otilia

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
zárva
Kedd
12.00-15.00
Szerda
15.00-19.00
Csütörtök
8.00-11.00
Péntek
8.00-14.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út
14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Egyház

A megbékélés és Krisztus szorongató szeretete
Pál apostol második korintusi levelének
5 része (2Kor 5,14–20 ) alapján szólt az igehirdetés Tahitótfalu lelki vezetôi szájából
nyolc estén át.
A 2017. évi, évkezdô, ökumenikus imahét bibliai alapvetéseként adták közre ezt
az igeszakaszt a hét programját kidolgozó
(idén a német) testvéreink. A bevezetôben
kitértek arra, hogy ebben az új esztendôben
a reformáció ötszáz éves évfordulóját ünnepeljük.
Igen, ötszáz éve indult el a reformáció,
és teljes megújulást hozott a hit területén
- sôt, hatalmas erôvel indikált folyamatokat
a társadalom fejlôdése és jobbá válása érdekében mindenfelé. Sajnos akkor, és azóta
is, a lelki megújulási mozgalmak - nagyon
áldásos hatásuk mellett - sokszor olyan
mellékhatásokkal is jártak, amelyek ártottak Krisztus ügyének, és megosztottsághoz
vezettek.
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Az ökumenikus imahét során éppen
ezért egymás elfogadását fejezzük ki, és
keressük az egységet, amit a Krisztus-hitben
találunk meg. Éppen ezért Tahitótfalu gyülekezeteiként a római katolikus, a református és a baptista templomokban és imaházban gyûltünk össze ennek az évnek a
kezdetén is. A három egyház lelkipásztorai mellett mások is szolgáltak közöttünk:
Szentendrérôl Horváth-Hegyi Olivér evangélikus tiszteletes hirdetett igét egy hétköznap este, a záró alkalmon pedig Boros Lajos
testvér, a baptista gyülekezet tagja, missziói munkatárs tett bizonyságot arról, hogy
hogyan változtatta meg életét a Krisztussal
való találkozása egy büntetés végrehajtási
intézmény falai között. Isten Szentírásból
vett üzenetét Erdôs Attila római katolikus, Árvavölgyi Béla református és Steiner
József baptista lelkipásztorok hirdették
egymás gyülekezeteiben. Gyülekezeteink
zenei szolgálatot végzô tagjai, kántorai,
orgonistái, zenekarai és dicsôítô csoportjai
mellett a Sziget Hangja Egyesület kórusa is

énekelt. Idén, a programsor végén a református testvérek vendégelték meg az ünnepi sokadalmat egy agapé-vacsora keretében
a tornacsarnokban.
Az imahét témáinak összefoglalása:
1. nap: Egy meghalt mindenkiért
2. nap: Többé ne önmagunknak éljünk
3. nap: Ne csak test szerint tekintsünk egymásra
4. nap: Minden régi elmúlt
5. nap: Minden újjá lett
6. nap: Isten megbékéltetett önmagával
7. nap: A békéltetés szolgálata
8. nap: Megbékélés Istennel
Ez, a 2017-es témakörünk, hogy “Jézus
meghalt mindenkiért, hogy mindenki
meghaljon régi életének annak érdekében, hogy ezután másokért élhessen, hogy
Istennel és egymással megbékélten élhessünk” - jól fejezi ki azt, ami történt velünk
és közöttünk ezen a héten. Történjen hát
általunk is - az én többi részében, folyamatosan is!
Steiner József lelkipásztor
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
javaslatot hagyta jóvá a Képviselô-testület.
A következô napirend folyamán tájékoztatás hangzott el a határozatok végrehajtásával, valamint a két ülés között történt
fontosabb eseményekkel kapcsolatosan,
így a hulladékszállítás, a kerékpárút építés, kormányzati támogatás és a településkép védelmérôl szóló 2016. évi LXXIV.
törvény módosításának témakörében.
Ezt követôen elfogadta a Képviselôtestület a 2017. évi munkatervét, majd
meghallgatta a bizottsági elnökök beszámolóját, melynek során jóváhagyta a
Kulturális Bizottság által elôkészített 2017.
évi eseménynaptárt.
A tulajdoni ügyek tárgyalása során
több határozat született. Elsô döntésé-

vel a Képviselô-testület nem kívánt élni
elôvásárlási jogával a 0103/20 hrsz alatti
szántó mûvelési ágú területre vonatkozóan, majd elfogadta a DE-MA Projekt
Kft. ajánlatát a Móricz Zsigmond utca,
Gesztenye sor és Orgona utca közötti, valamint a Petôfi Sándor utca, Gát
utca és Ifjúság út közötti járdaszakasz
rekonstrukció kiviteli tervdokumentációjának elkészítését érintôen. Következô
döntésével támogatta Esztergom csatlakozását a Duna-Vértes köze Regionális
Hulladékgazdálkodási Társulathoz, majd
engedélyezte a Tahitótfalu Sportegyesület
számára, hogy a Puzder János Emléktorna
lebonyolításához a sportcsarnokot térítésmentesen vegye igénybe. Következô
határozatában megbízta Almási Krisztián

építészmérnököt az Egészségház kiviteli
terveinek elkészítésével. Elutasított egy,
a Helyi Építési Szabályzat módosítására
vonatkozó kérelmet, továbbá nem kívánt
élni a 0110/19 hrsz-ú telek tulajdoni
hányadának felajánlásával, majd támogatta
a 2947 hrsz-ú ingatlanra 1988-ban bejegyzett beépítési kötelezettség törlésére irányuló kérelmet.
Ezt követôen Dr. Sajtos Sándor polgármester zárt ülést rendelt el, ahol a
Képviselô-testület támogatta a Szociális
Bizottság javaslatát egy tahitótfalui lakos
szociális otthonba helyezésének kezdeményezésére vonatkozóan.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya
jegyzô

Tervdokumentációt is csatolni kell a kerti fúrt kutak
fennmaradási engedélyéhez
A Katasztrófavédelem tájékoztatást adott ki a 2016. június 4. napját
megelôzôen engedély nélkül létesített
vízkivételt biztosító vízi létesítmények
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról.
Abban az esetben, ha a vízkivételt
biztosító létesítményt vízjogi engedély
nélkül vagy attól eltérôen építették meg,
fennmaradási engedélyt kell kérni. Az
engedélyt az építtetônek (tulajdonosnak)
kell kérelmeznie.
A vízgazdálkodásról szóló törvény alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság
fizetése alól az, aki az engedélyezési
eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi

Községünk összesített
anyakönyvi adatai 2016.
Házasságot kötött: 10 pár
Született: 24 fiú, 26 leány, összesen 50
gyermek.
2016. év halottai nemek és életkor szerint:
életkor
férfi
nô
együtt
40-49
1
1
2
50-59
2
1
3
60-69
6
3
9
70-79
9
3
12
80-89
8
13
21
90<
1
5
6
összesen
27
26
53
átlagéletkor 74,2
80,2
77,1

és az engedély megadásának feltételei
fennállnak.
Az utólagos engedélyezés hatásköre
megoszlik a helyi jegyzô és a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok között.
A jegyzô engedélye szükséges a kutak
használatbavételéhez, megszüntetéséhez
vagy fennmaradásához abban az esetben,
ha a kutat maximálisan évi ötszáz köbméteres igénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szûrésû vízkészlet
felhasználásával magánszemély üzemelteti. Az ingatlan, amelyen a kút elhelyezkedik, nem érinthet vízbázisvédelmi
területet. Ha valamelyik kritérium nem
teljesül, akkor az engedélyezés a fôvárosi
és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozik.
A 2016-ban elhunytak névsora:
Benedetti Ernôné,
Bor Pál,
Czímer János,
Cseh Ferencné,
Csereklye József,
Csereklye Mihály,
Csizmadi Andrásné,
Csorba Józsefné,
Csörgi István,
Diósi Károlyné,
Drégelyvári
Istvánné,
Eck Györgyné,
Fejes János,
Futó Antalné,
Geréb Ferenc,

Hortobágyi Ottó
Marcell,
Karnevál János,
Kiss Irma,
Konczné Rebe
Zsuzsanna,
Kormány György,
Kövesdi József,
Mák Richárd István,
Makó Ilona,
Makray László,
Mészáros András,
Miakich Istvánné,
Miléné Csereklye
Ildikó,
Nagy Ernô,

Új eleme a szabályozásnak, hogy a
Tahitótfalui Közös Önkormányzati
Hivatalhoz benyújtásra kerülô fennmaradási engedély kérelemhez a tényleges
megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni. A jegyzôi
engedély kérelemhez mellékelni szükséges a kitöltött formanyomtatványt, amely
az Önkormányzat honlapjáról tölthetô
le. A kérelem illetéke 5.000 Ft, melyet
illetékbélyeg formájában kell leróni a
nyomtatványon.
Bôvebb információ a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóságánál
(www.katasztrófavédelem.hu).
Eôryné Dr. Mezei Orsolya
jegyzô

Nagy Erzsébet,
Nagy Ferencné,
Nagyházú László,
Németh Endréné,
Ofcsák Istvánné,
Oláh Imre,
Oláh Lajos,
Ott József,
Papp János,
Pistyúr Teréz,
Rédai Istvánné,
Rózsáné Budai
Márta,
Sárközi Sándorné,

Sipos Istvánné,
Supauer Andrásné,
Surján Józsefné,
Szabó Lajos,
Szalai József,
Szente András,
Szirmai Béla,
Szladkova
Valentyina
Vaszilijevna,
Váczi János,
Vajda Sándorné,
Várady Béla,
Varga Jenô.

Emléküket megôrizzük, nyugodjanak
békében!
Budai Mihály
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2017. évi eseménynaptár - tervezet
Dátum

Program
Szervezô , helyszín
Don-kanyari
tragédiára
emlékezés.
Emléktûz
gyújtás
a
január 12.
Önkormányzat - református temetô, Faluház
református temetôben, elôadás a Faluházban
református, katolikus, baptista egyház,
január 15-22.
Ökumenikus Imahét
Önkormányzat
február 11.
Puzder János Emléktorna
Turóczi Csaba, Tahitótfalu SE, Önkormányzat
február 18.
Farsangi Batyusbál
Önkormányzat
Önkormányzat, TETA, Óvoda - Tahi parkoló február 25.
Farsangi felvonulás
Tótfalu Hôsök tere
Dunakanyari
Ifjú
Muzsikusok
XI.
Kamarazenei
február 25.
Iskola, Önkormányzat- Népház
Találkozója
Tahitótfalu Önkormányzata, Szigetmonostor
március 4.
VII. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
Faluház-Szigetmonostor Faluház
Ünnepi
mûsor
az
1848-as
forradalom
és
szabadságharc
március 15.
Iskola, Önkormányzat, TETA - Sportcsarnok
emlékére
március 17.
Zeneiskolai hangverseny
Pollack M. Ált. Isk. – baptista imaház
április 7.
Pollack Gála
Pollack M. Ált. Isk. - Népház
április 9.
Virágvasárnapi zeneiskolai koncert
Pollack M. Ált. Isk. – református templom
április 22.
A Föld Napja
Önkormányzat
Béres Gabriella, Rokob Orsolya, TETA, TAHI április 23.
Vasárnapi Vásárnap
Fesztiválpark
május 1.
Szigeti Majális
Pócsmegyer - Pócsmegyer
Tahitótfalui Ált. Isk. Gyermekeiért Alapítvány –
május 6.
Családi Nap
ifjúsági tábor
május 13.
Egészség és Sportnap
EEDE
május 28.
Gyereknap
Óvoda, Iskola – óvoda, iskola
május 28.
Hôsök napja
Önkormányzat – Hôsök tere
Önkormányzat, egyházak, Iskola-Trianon
június 4.
Nemzeti Összetartozás Napja
emlékmû, Faluház
június 7.
Községi Pedagógusnap
Pollack M. Ált. Isk., önkormányzat - iskola
EPERFESZTIVÁL,
Gyermekalkotók
Országos
június 9-10-11.
Önkormányzat, TETA - Fesztiválpark
Tûzzománc Biennáléja
Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület – reformájúnius 9.
Eperart
tus gyül. terem
június 17.
Szigeti Lovasnap
Zablakert, Önkormányzat - Zablakert
június 17.
Ballagás
Iskola – központi épület
június 19.
Tanévzáró
Iskola – központi épület
református egyház, Önkormányzat – ifjúsági
június 20-24.
Református gyerekhét
tábor
június 26-július 2.
Angol ifi hét
baptista gyülekezet – Népház, Faluház
július 1.
Halászléfôzô verseny
Tömegsport és Szabadidô Egyesület – Dunapart
Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület – helyi
július 3-8.
XVI. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét
templomok
július eleje
katolikus gyermekhét
katolikus egyház - Surány
július 3-7. vagy júl. 10-14. Amerikai gyermekhét
baptista gyülekezet – Népház, Faluház
Önkormányzat, TETA, Iskola – Szabadidôpark,
július 17-28.
Nyári gyermekhetek
Faluház, Népház
BVSC Wellness szakosztály, Önkormányzat –
július 23.
Amiért a harang szól – Kerékpáros zarándoklat
Budapest, Hôsök tere, Tahi parkoló
augusztus 7-11.
Gyermektábor
EEDE- ifjúsági tábor
augusztus 20.
Szent István ünnepe
Önkormányzat, TETA, egyházak - Faluház
augusztus 31.
Tanévnyitó
Iskola – központi épület
XI. Veterán Autós és Motoros Tájékozódási Túra
Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros
szeptember 2.
Verseny
Egyesület – Szentendrei-sziget, pilisi települések
Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!, Szüreti felvonu- Önkormányzat, egyházak, iskola, óvoda, civil
szeptember 23.
lás, mulatság
szervezetek – szigeti településrész
Vasárnapi Vásárnap, Népmese Napja, szüreti gyerekBéres Gabriella, Rokob Orsolya, TETA, TAHIszeptember 24.
játszó
Fesztiválpark
október 6.
Nemzeti gyásznap
Önkormányzat, Iskola – Hôsök tere
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Dátum
október 23.
november 25.

Program
Ünnepi mûsor az 1956-os forradalom emlékére
Erzsébet-Katalin Bál

december 2-10.

Adventi hét

december hónapban
december 4-24
december 7.
december 15.
december 27.
december 27.

karácsonyi adománygyûjtés
karácsonyi adománygyûjtés
Idôsek Napja
Adventi hangverseny
Dagober Kupa
Borszentelés

Szervezô , helyszín
Iskola, Önkormányzat – Sportcsarnok
Önkormányzat-Népház
TETA, Önkormányzat, egyházak, iskola, civil
szervezetek – Sportcsarnok, Népház, egyházi
helyszínek, piac területe
TETA
EEDE-kijelölt boltok Tfalu területén
Önkormányzat - Sportcsarnok
Iskola - Sportcsarnok
Plascsevics János – Sportcsarnok, Népház
önkormányzat, katolikus egyház - Faluház

Pályázati kiírás civil szervezeteknek
1. A pályázat célja
Tahitótfalu Község Önkormányzata a
közmûvelôdési, kulturális, oktatási, sport
és szociális területen mûködô civil szervezetek számára vissza nem térítendô
támogatást nyújt Tahitótfalu közéletét,
fejlôdését elôsegítô céljaik megvalósításához.
2. A támogatásra rendelkezésre álló
forrás és az elnyerhetô támogatás
2017-ben a támogatásra szánt pénzkeret: 1.500.000 Ft.
3. A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu
székhellyel rendelkezô
• alapítványok
• egyesületek
• jogi személyiséggel rendelkezô szervezetek
• jogi személyiséggel nem rendelkezô
szervezetek,
akik részére az önkormányzat a 2016.
évi tevékenységük értékelése alapján, illetve a 2017. évi önkormányzati rendezvénynaptárban szereplô önkor
mányzati rendezvények elôkészítésében
és lebon yolításában vállalt kötelezettségük alapján állapít meg támogatást.
Mûködésr e max. 50. 000 Ft támogatás
adható.

Nem nyújthatnak be pályázatot:
• pártok
• önkormányzati fenntartású intéz
mények
• közalapítványok
• azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi
CLV. törvény 26 § d. pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.
4. A pályázati anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével
lehet.
Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban
(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) vehetô
át az iktatóban ügyfélfogadási idôben
vagy letölthetô a település honlapjáról.
A pályázat beadásával egyidejûleg
(legkésôbb) a 2016. évi tevékenységrôl
szóló beszámolót is mellékelni szükséges.
5. A támogatási döntés, az elbírálás
határideje
A támogatások odaítélésérôl a Kultu
rális Bizottság javaslatára a Képviselôtestület dönt legkésôbb 2017.04.28-ig. A
pályázókat a pályázati döntés után 5 munkanapon belül értesítjük az eredményrôl.
A civil szervezetek az elnyert támogatást a támogatási szerzôdésben meghatározott módon egy összegben vehetik
igénybe.

6. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendô
támog atás, melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének,
mûködésének költségeire használhatja
fel 2017. december 31-ig.
7. A pályázatok beadásának módja,
helye és határideje
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. 03.31. 12,00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Polgár
mesteri Hivatal (Tahitótfalu, Kossuth
Lajos u. 4.)
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati pél
dányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra kérjük, írják rá: „Civil pályázat”
Hiánypótlásra a pályázat leadási
határidejétôl számított 5 napon belül egy
alkalommal van lehetôség.
A formailag nem megfelelô pályázatok
elutasításra kerülnek.
8. További információ
A pályázattal kapcsolatos további
információ Kubanek István képviselô
tôl kérhetô a 06-30-349-4632 telefonszá
mon valamint Tahitótfalui Közös
Önkorm ányzati Hivatalban Patainé
Balogh Zsuzsanna ügyintézônél a 06-30509-2749 telefonszámon.

Lakossági tájékoztató – Tahi településrész csatorna bekötés
Tájékoztatjuk az érintett ingatlantulaj
donosokat, hogy a 2015. decemberében
elkészült közcsatorna hálózattal kapcso
latban a rákötési kötelezettség határideje
2016. december 31. helyett 2017. június
30-ra változott.
A korábban, az önkormányzat által nyújtott kedvezmények ennek megfelelôen
érvényben maradnak a fenti határidôig, úgy

mint:
• tulajdoni lap másolat és hivatalos helyszínrajz biztosítása
• szakmai segítség nyújtás  Bana Erzsébet
kollégánk által (telefon: 06-20/5493779, email: banaerzs@gmail.com)
• személyes ügyfélfogadás biztosítása keddi napokon 14-18 óra között a
polgármesteri hivatal gondnokságán

(2021 Tahitótfalu, Kossuth L. utca 4.
a kapucsengôn: gondnokság gomb)
• A rákötés után a helyszíni szemle díját
az önkormányzat visszatéríti az ingatlantulajdonosok részére. ( Ehhez a
szemlérôl készült számla benyújtása
szükséges!)
A rákötés tényének bejelentését kérjük
írásban (levél vagy e-mail) tegyék meg!
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A VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület 2016-os éve
Egyesületünknek a tavalyi esztendô is
bôven adott feladatot. Sikeresen pályáztunk a Nemzeti Együttmûködési Alapnál és
az önkormányzatnál is, így nyugodt szívvel
tudtuk megrendezni két nagy programunkat, az EPERART-ot és a XVI. Sziget Hangja
Ökumenikus Mûvészeti Hetet.
Aktív részesei voltunk településünk egyházi és nemzeti ünnepeinek:
Januárban mindig nagy örömmel énekelünk az Egyetemes imahét záró alkalmán. Április 24-én kórusunk szolgált az
Egyházmegyei kórustalálkozón, melynek
idén Tahitótfalu adott otthont. Három dicséretet adtunk elô a Pünkösdi Istentiszteleten
május 15-én a helyi református templomban. Június 5-én a Szív lelkiségi központban adtunk koncertet. A július 24-ei református istentiszteletet a Magyar Rádió a
tahitótfalui református templomból közvetítette, ahol szintén felléptünk és kántori szolgálatot látott el Körösmezei-Varga
Zsuzsanna. Október 30-án a Reformáció
ünnepén is énekeltünk, ahogy december
11-én Pócsmegyeren advent 3. vasárnapi
istentiszteletén, illetve a TETA által szervezett Adventi Hét záró alkalmán.
Településünk összes nemzeti ünnepén,
megemlékezésén szolgált kórusunk, így a
március 15-ei, a június 4-ei, augusztus 20-ai
és az október 23-ai ünnepségeken.
Augusztusban a leányfalui református
templomban egy esküvôn tartott szolgálatot
kórusunk.
A május 27-én megrendezésre kerülô
EPERART rendezvényünk fellépôje a
Hungarikum Együttes volt. „Rezgések” címû
estjüket a Faluház udvarán adták elô.
Mûvészeti Hetünk nagy szervezést kíván
minden évben. Kórusunk ilyenkor kiegészül
külsôs tagokkal, akik az ország minden pontjáról (Veszprém, Baja, Martfû, Budapest stb.)
érkeznek. Számukra szállást és naponta egyszer étkezést biztosítunk. A délelôtti kóruspróbák mellett az Esti Zenés Áhítatokra
ingyenes irodalmi és zenés esteket szer-
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veztünk, hogy minden érdeklôdô eljöhessen falunkból és a környék településeibôl
anélkül, hogy anyagi terhet rónánk rájuk.
Adományokat nagy örömmel fogadunk, de
ezeket nem az Egyesületünk mûködésére
fordítjuk, hanem minden évben új, nemes
célra gyûjtünk. Tavaly a TETA által felkarolt
– Tahitótfalu történetét bemutató – állandó kiállítás megvalósítására gyûjtöttünk, és a
befolyt összeget – 82.800 Ft-ot – ünnepélyes
keretek között az augusztus 20-ai ünnepségen adtuk át.
Az Esti Zenés Áhítatok során a következô
fellépôket hívtuk meg:
− „A furulya és fuvola barátsága” címmel Zákányi Borbála (furulya), Fehérvári
Ágnes (fuvola) és Telek Éva (orgona) estje
a római katolikus templomban
− „Zákányi Bálint emlékezete” címmel
Rostetter Szilveszter (orgona) és Fehérvári
Ágnes (fuvola) estje a református templomban
− Csuja Imre irodalmi estje Babits Mihály:
Jónás könyve, valamint meglepetés versek
a református gyülekezeti teremben
− „nyÁRIÁK” címmel ária- és dalest Elôadók:
Baghi Viktória, Gaál Mónika és Kiss
Viktória Zongorán közremûködik: Hornok
István zongoramûvész a baptista imaházban
− Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét
Kórusának záró koncertje a református
templomban
Ezeken a kulturális programokon túl
Egyesületünk részt vett a május elsejei
Szigeti Majálison és a „Magyarország szeretlek” rendezvénysorozaton, ahol lángost
sütöttünk mindenki nagy örömére.
A 2017-es év is izgalmas feladatokat tartogat Egyesületünk számára, elkészültünk
újabb NEA pályázatunkkal, melybôl fedezni kívánjuk a június 9-ei EPERART fellépôjét,
a szentendrei Kecskés együttest, valamint
a július 3-8-ig megrendezésre kerülô XVII.
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hetet.
Ennek irányadó vonala a Reformáció 500.

évfordulójának méltó megünneplése.
Tervezett fellépôink: Hûvösvölgyi Ildikó
Kossuth-díjas színmûvésznô „Csendes
csodák” címû Reményik Sándor estje,
közremûködik Csáki András Junior Prímadíjas klasszikus gitáros; a leányfalui Amatild
együttes Falusi zsoltár címmel ad Puszta
Sándor papköltô verseibôl koncertet;
Rostetter Szilveszter orgonaestje; Cantores
Ecclesiae rézfúvós együttes koncertje, valamint a Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti
Hét Kórusának záró koncertje, mely keretében zsoltárfeldolgozásokat adunk elô a
kezdetektôl napjainkig.
Szeretnénk megköszönni Tahitótfalu
Község Önkormányzatának anyagi támogatását, valamint a helyi gyülekezeteknek az
erkölcsi támogatáson túl azt, hogy programjaink helyszíneit biztosítják.
Bízunk abban, hogy Egyesületünk eddigi
munkájával elégedettek, és a jövôben is szívesen jönnek el az általunk szervezett programokra.
Horváthné Csörgô Andrea
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Beszámoló az Együtt Egymásért Dunakanyar
Egyesület (EEDE) 2016 évi tevékenységeirôl
2016 évben 3 jótékonysági ruhavásárt
szerveztünk a begyûjtött adományokból,
melyen „vidd, amennyiért gondolod” áron
vásárolhattak az emberek, 3 jótékonysági
bált rendeztünk. Évente ismétlôdô hagyo
mányteremtô rendezvényt, „Egészség és
Sportnap”-ot indítottunk útjára 2016 áprilisában, melynek keretében ingyenesen voltak elérhetôek másként fizetôs egészségügyi
szolgáltatások is (látásvizsgálat, melanoma
szûrés, gyógymasszázs, vércukor- vérnyomásmérés). Gyerekeknek szóló programok
(tízpróba), elôadások (tûzoltó bemutató,
drog prevenciós elôadás, újra élesztés, kineziológia, rajzelemzés, életmód-tanácsadás),
sportfoglalkozások (foci, kézilabda,jóga,
aerobik, ugrókötelezés, judo, hastánc), környezettudatosság erôsítésére a faluban elektromos busszal lehetett közlekedni a rendez-

vény idején, illetve ingyenes ebédosztás. A
rendezvény a kicsiktôl a nyugdíjasokig kínált
programot.
Nyáron gyerekeknek tábort tartottunk,
fôképp felajánlásokból, a szülôktôl a tényleges költségekhez képest csekély összegû
részvételi díjat kértünk az 5 napos táborért
(10.000 Ft/hét). A felajánlott adományoknak
köszönhetôen néhány rászoruló gyermeket
is tudtunk ingyen fogadni.
Részt vettünk az Önkormányzat által szervezett Magyar Élelmiszerbank Egyesület
adománygyûjtô akciójában.
Civil szervezetekkel közös programok:
Áprilisban a Tahitótfalui Általános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány rendezésében
megtartott családi napon, valamint a TETA
és az önkormányzat által rendezett adventi hét program keretében nyílt kiállításon

segédkeztünk.
Karácsony napján 19 rászoruló család és
egyedülálló személy részére juttattunk tartós élelmiszert, ruhákat, eszközöket, játékokat, és meleg ételt szállítottunk otthonukba.
Rendezvényeinket, programjainkat min
den esetben támogatták civil önkéntesek, valamint közösségi szolgálatot teljesítô
középiskolai diákok.
Az adományok gyûjtése, beszerzése, szétosztása folyamatosan zajlik egész évben.
Aktuális programjainkról, valamint az ado
mányok útjáról folyamatosan beszámolunk
a facebook oldalunkon (EEDE), illetve az
újságban.
Köszönet az eddigi támogatásokért!
EEDE
www.eede.hu

Diákalkotók VII. Országos Tûzzománc Pályázata a
19. Eperfesztivál keretében a Szentendrei-szigeten
Tahitótfalu Község Önkormányzata és a
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
pályázatot hirdet az ország általános és
középiskolásainak, iskolatípustól függetlenül, iskolákban, mûvelôdési házakban,
gyermekházakban és más intézményekben
mûködô tûzzománc mûhelyek tagjainak,
közösségeinek.
A pályázat témája: A természet szeretete
Áprily Lajos mûveiben, kinek idén ünnepeljük születésének 130. és halálának 50. évfordulóját.
A pályázat mottója:
,,Selymít a barka
már kitakarta,
sárga virágját bontja a som.
Fut, fut az áram
a déli sugárban
s hökken a hó a hideg havason.
Barna patakja
napra kacagva
a lomha Marosba csengve siet.
Zeng a csatorna,
zeng a hegy orma,
s zeng – ugye zeng, ugye zeng a szíved?”
Áprily Lajos: Március (részlet)
Minden egyéni alkotó vagy alkotóközösség egy mûvel, vagy max. 5 tételbôl álló
sorozattal pályázhat.
A pályamûvek képek, zománccal díszített

plasztikák vagy dísztárgyak lehetnek. Csak
eredeti példányt és más pályázaton még nem
szerepelt alkotást fogadunk el.
Az értékelés négy korcsoportban történik:
I. korcsoport 6-8 éves korig
II .korcsoport 9-11 éves korig
III. korcsoport 12-14 éves korig
IV. korcsoport 15-18 éves korig
Díjazás:
Fôdíj, különdíj, korosztálydíj (korcso
portonként arany, ezüst, bronz), kollektív díj
(közös alkotások), oktatói díj.
A pályázati munka hátoldalán kérjük feltüntetni az alkotás címét, a pályázó nevét,
életkorát (betöltött év), lakcímét illetve a mûhely vezetôjének nevét valamint a
mûhelynek otthont adó intézmény nevét,
címét, telefonszámát. A beküldô intézmény
vagy alkotóközösség mellékeljen listát a
pályázati alkotásokról.
A képeket bekeretezve illetve a techniká
hoz illô hordozó felületre rögzítve, akasztóval ellátva kérjük elküldeni.
A pályamûveket szakmai zsûri értékeli.
A biennáléra elôzetes jelentkezést várunk
2017. március 17-ig a faluhaz@tahitotfalu.hu
e-mail címre.
A pályamûvek beérkezési határideje:
2017. május 19. Cím: Tahitótfalui Közös
Önkormányzati Hivatal 2021 Tahitótfalu,
Kossuth L. u. 4.
A biennáléra jelentkezôk számára nincs
nevezési díj, a pályamunkákat a kiállítás után
visszaküldjük.

A díjazott és kiállításra kerülô pályamûvek
alkotóinak névsora 2017. június 1-tôl meg
tekinthetô a www.tahitotfalu.hu honlapon.
A kiállítás megnyitójának és díjátadásának idôpontja és helyszíne: 2017. június
10. 15 óra, Tahitótfalu, Tildy Zoltán hídfô,
Fesztiválpark, a 19. Eperfesztivál helyszíne.
A díjazott és kiállításra kerülô pályamunkák
alkotóinak meghívót küldünk.
A kiállítás 2017. június 9-11-ig 10:00-19:00ig tekinthetô meg.
Felvilágosítás: Béres Gabriella 06/30 337
5527, Rainer Gabriella 06/30 921 1013
Tel/fax: 06/26 387 123, 06/26 387 198,
e-mail: faluhaz@tahitotfalu.hu, Kubanek István
06/30 349 4632, kubaneki@t-online.hu

Nemzeti
Értéktár
Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett „Nemzeti Értéktár” vetélkedôre iskolánk egy csapattal nevezett be még tavaly
decemberben. Sikerült bejutnunk a második fordulóba, mely megmérettetésre február 11-én kerül sor Dunakeszin.
A „Hihetetlen négyes” csapat tagjai: Büi
Soma, Fábián Márk, Szalai Balázs és Tóth
Tibor, valamennyien a Tahitótfalui Pollack
Mihály Általános Iskola és AMI 8.b osztályos
tanulói.
Felkészítô tanáraik: Vaczó Zoltán és Zakar
Ágnes.
Szurkoljunk nekik!
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Hagyomány

A hagyományos világ alkonya Tahitótfaluban, i. rész
(A 100 évvel ez elôtti élet: a bölcsôtôl a koporsóig.)
Néhai Nagyházú László (1904-1992)
1975-ben,és 1989-ben írt több tízoldalnyi kéziratát mintegy 25 gépelt oldalnyi terjedelemben összegeztem, melyben leírja az 1900-as évek „…az akkori falusi nép életét, szokásait, munkáját,
gondolkodását, örömit, bánatát…benne
az én élettörténetem ara jó hogy megmutassam hogyan éltünk akkor…nem
dicsérek, nem panaszkodok, leirom
öszintén…””…ez az irás egy öregember kapirgálása, aki régi emlékekböl
összeszed egy kis morzsát, emlékezni, emlékeztetni akar…magyarvagyok,
magyarul irok. Magyaroknak.” Ha a
Tisztelt Olvasó végig olvassa az éppen
10 részbôl álló sorozatot, akkor velem
együtt a legnagyobb elismeréssel szólhat
egy olyan tótfalusi parasztemberrôl, aki
messze kiemelkedve „kortársai” közül,
megérezte annak súlyát, hogy kötelessége összegyûjteni, megírni, föleleveníteni egy letûnô, soha meg nem ismétlôdô
falusi világ még összeszedhetô értékeit. Megjeleníteni a küzdelmes hétköz-
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napokat, a templom os vasárnapokat,
mégpedig a gondolkodó, messzire látó
idôs ember derûs bölcsességével. Ez a
nagy értékû hiteles korrajz idôutazásra
késztet, s aki felvállalja ezt a késztetést,
páratlanul gazdag élményekben részesül. Az Ô felelôsségtudatát, fáradozását
az utókor pedig úgy ismerheti el legjobban, ha megôrzi tiszteletben az embert,
megbecsüli az általa felmutatott, a
tahitótfalui magyart is megtartó értékrendet, s továbbadja azt utódainak az Ô
üzeneteivel.
I.”Elkezdem a születésemen…igaz
errôl nincs emlékem csupán Édesanyám
elbeszélésébôl tudom…akkor még a
szülö édesanya-édesapa volt nem anyuka-apuka…akkor nem volt a kismamáknak orvosi elöre jelzés…igy Édesanyám
is elment az nap szüretelni…nem
volt vész, haza hoztak és mire délután a szüretröl hazajöttek engem már
bepojálva mutattak a szüretelönépnek.
..örültek annak hogy …fiu vagyok.
Akkor a lányt kevesebnek tartották mint
a fiut. Még az öröklésnél is a fiu többet kapott….ma
egyenlö a fiu és a
lány. A szülök is
megnyugodhatnak
mert igazán mindegy hogy a fiuk
vagy a lányuk dugja
öket az öregek otthonába. Rövid idön
belül megkereszteltek. Siettek akkor a
keresztelövel hogy
a kicsi ne legyen
soká pogány. A
keresztelö elött
meghivták a komákat (kereszt apát,anyát), nekem
is volt hét pár
keresztszülöm. A
koma ojan rokon
volt hogy egymást segitették…a
komák gyakran
látogatták egymást
fôleg hogyha volt
bora. A koma asszonyok „kifôzték” a
kis mama asszonyt.
Ennek ösi eredete az
volt hogy a gyerekágyas asszony amig
gyengélkedett fözni

nem birt, addig a család ne legyen fött
étel nélkül vittek neki. Keresztelökor
a legöregebb kereszt anya vitte a gyereket ök voltak az öregkomák. Hogyha
lányt kereszteltek akkor a kicsit sokszor cserélték templomba menetközbe,
más más vitte hogy a lány kapós legyen.
Nevet a kicsi a templomban kapott,
a község házán csak azután jelentet-

ték be. A keresztelö persze evéssel
ivással ment végbe, és találgaták hogy
kire hasonlit a baba. Ez néha titokba
némejik kismamának is gondot okozot,
hogy az apjára hasonlit vagy a férjére….
legelsö és legkedvesebb kisgyerekkori
emlékem amikor az utcán játszottunk.
Nem volt köves út csak bokánfelüli por,
hej, de jó volt abba szaladgálni akkora porfelhöt rugdostunk hogy öröm
volt nézni. Persze mezitláb jártunk,
nemszámitott rög, kavics…ha beleléptünk tövisbe vagy üvegdarabba nem
számitott. Édesanyám azzal vigasztalt
hogy majd meggyógyul mire biro leszel.
Hát még essô után abba a langyos sárba
tapicskolni kész gyönyörüség volt. A
ruhánkra se nagyon vigyáztunk, mert
az egész öltözetünk egy szál térdigérö
hosszu ing volt…össze fröcsköltük
és kentük egymást, hiszen ez volt az
élvezet. Ojanok voltunk mint szobrász mûtermében az agyag minták. Ha
valamejik felnött kiváncsi volt hogy mi
az az ugrálo sárgomboc, csak rá kiál-
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tott hogy törüld meg az orrod. Hogyha
az lehajolt és a felhajtott inggel megtörülte az orrát akkor az lány volt, deha
könyökétöl a hüvejkujáig elrántotta
az orra alatt a kezét, és közbe nagyot
szippantot, az biztos hogy fiu volt. Este
hazajöttek Édesanyáink nem találgatták mejik a fiam vagy a lányom, hanem
nagyot kiáltottak hogy hazafelé, minden gyerek hazatalált. „Esti mese” hejett
volt a könyörtelen valoság a mosakodás…a sárnak a vastaga futkosás közbe
lepotyogot rólam és csak az aprajával
kellet bajlodni. Fürdöszoba, mososzer
nem volt. Édesanyám elô hozta a kisdézsát, engem kirázott a hosszu ingböl,
bele állitott a dézsába és tetötöl talpig
lecsutakolt. Közbe mondogatott valamit
a magaviseletröl és a tisztaságrol, de én
nem figyeltem oda, mert a hamulúg amivel mosott ugy csipte a szemem hogy se
eget se földet nem láttam…felejthetetlenek a téli esték amikor összejöttek az
asszonyok és fontak. Minden este másik
háznál. Fonás közben dalolgattak, de
adventkor énekeltek. Az édesanyárol

H ag y o m án y , k ultúra

és a hazárol és arrol az egyetlen lányrol,
és siratták hogy ök szegények. A nóta
akkor nem a részegek orditása volt
hanem érzés, a lélek sovárgása a jobbért. Harcoltunk tatárral, törökkel,
labanccal, amig a mi árnyékunkba a
szomszédok nöttek, mi pedig fogytunk
emberben és javakban. Ezért szomoru a
magyar nóta. A gazdasszony akinél fontak megkinálta a fonókat aszalt szilvával, fött kukoricával, sült tökkel kinek
mije volt….tartottak ismeretterjesztö
elöadásokat azokrol, akik nem voltak ott, elmondtak roluk mindent…a
legujabb hireket is hogy ki…kivel. de
azt már halkan, ez csak rájuk tartozott.
A férfiak „hajat kötöztek”: kukoricafosztáskor a szebb kukorica levelet(hajat)
össze gyüjtötték, téli estéken ujnyi
széles csikokra tépték, megsodorták
és csomótkötöttek rajta, nyáron ezzel
kötözték a szöllöt. Közbe ittak a korsóba
lévö csigerböl, poharat nemhasználtak,
ez nem volt szokás. És persze pipáztak, ugy jött a pipábol a füst mint a
Váci cementgyár kéményéböl Az akkori

kapadohány ojan erös volt, hogy a pók
leesett a falrol….Az asszonyok meséltek
a megigézésröl, ráolvasásrol, rontásrol,
szemverésröl, boszorkányokrol, a férfiak pedig az ördögökröl, a szellemekröl,
kisértetekröl, hazajáro halottakrol ojan
rémséges történeteket, hogy nekünk
gyerekeknek vacogott a fogunk ugy
féltünk. Ök még hitték hogy vannak
boszorkányok, mi már tudjuk, nincsenek: de vannak szép és ügyes asszonyok. Ha egy idös asszonyra ráfogták
hogy boszorka és megtudta ö is, hát
csak úgy tessék-lássék haragudott. Mert
a boszorkának elöre köszöntek, kedvébe jártak hizelegtek neki hogy ne ártson
senkinek….sok volt a földes szoba. Mi
gyerekek nagyon mulattunk azon amikor az öregek pipázás közben hatalmasat sercintettek a földre, mert az
ott füstölt és akkora volt hogyha macska járkált a konyhába hát kikerülte.”
(Folytatjuk.)
Kiegészítette, közreadja:
G. Szalai István, 2017. február

Himnusz
Kölcsey Ferenc: Himnusz
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bôséggel,
Nyújts feléje védô kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendôt,
Megbûnhôdte már e nép
A múltat s jövendôt!

A magyar kultúra napja
Január 23-án emlékeztünk meg iskolai
keretben a magyar kultúra napjáról, vagyis arról, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január
22-én befejezte nemzeti imánk, a Himnusz
megírását.
A megemlékezésen Csereklye Kata 6. osztályos tanuló olvasta fel a közel 200 évvel
ezelôtt történteket. Gyarmathy Réka tanárnô
vezetésével plakátot készítettek a hatodikosok, Mákó Miklós igazgatóhelyettes vezetésével pedig zenei háttér mellett közösen
elénekeltük a Himnuszt.
Újdonságként a gyerekeknek egy másik

himnuszunkról is beszéltünk, a székely
Himnuszról. Közösen meghallgattuk, és énekeltük a felcsendülô erdélyi himnusz dallamát.
Egy fájdalmas eseménnyel esett egy idôbe
idén a magyar kultúra napja, a Veronában
buszbalesetet szenvedett 16 magyar áldozat
emlékére gyásznapot hirdetett a kormány.
Az iskolában mi néma fôhajtással, és a W. A.
Mozart: Lacrimosa meghallgatásával emlékeztünk a buszbaleset magyar áldozataira.

Székely himnusz
Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer gyôzelemre néped,
Csaba királyfi csillag ösvényen!
Refr.
Maroknyi székely porlik mint a szikla
Népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

Zakar Ágnes igazgató
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Fábián Zoltán
prózamondó
verseny
2017. január 27-én Visegrád adott otthont
a Fábián Zoltán prózamondó versenynek.
Iskolánkból 5 tanulót neveztünk a megmérettetésre. Diákjaink az iskolai versenyen már
bizonyították tehetségüket, hosszú prózákat tanultak meg és adtak elô a közönség és
a zsûri megelégedésére. Dicséret illeti ôket.
Perényi Blanka 3.b osztályos tanulót
Ormándi Jánosné tanárnô készítette fel,
Madarász Réka 4.a osztályos tanulót Kecskés
Timea, Szolnoki Bence 6. osztályos tanulót
Gyarmathy Réka tanárnô. Vaczó Luca 7.b és
Gyugos Liliána 5.a osztályos tanuló tanárnôje
Papp Judit volt.
A visegrádi területi versenyen mindnyájan
helytálltak. A magas színvonalú versenyen
Gyugos Liliána 3. helyezést ért el, ami szép
eredmény egy ilyen rangos versenyen.
Papp Judit magyartanár

Facskó Adria: A gáton
Repedt gyémánttá dermedt a Duna,
Szilánkos jéghullám karcolja mélyét,
Dér szaggatja a reszketô eperföld rögös
szegélyét...

Ám a büszke GÁT,
nem adja meg magát.
A végtelen végzettôl óvja
tenger virágát...

Kanyarogva vésôdô keréknyom
a kôvé fagyott
sárban, melyet az ôsz otthagyott,
az országút
mentén korhadó gémeskút
vizén...

Szoborrá önté a kanyart,
hol utoljára csókolta a part,
Mihelyt egy vallomást elhadart.

Egy jegenyefa sudár karja,
A dunyhává lett köd hátát marja.
Rongyos az ékes táj,
mert a hitvány tél ekképp akarja...

Mint magányos ajka
a legénynek,
Mit a tébolyult szél
sodort szívemnek, szegénynek,
A GÁTON...
Tahitótfalu, 2017. január

Falusi házaink felhívás
Visszatérve az Önöknek szóló, a falu történetének szegmenseit érintô írásaimra, nagy köszönettel tartozom a „Községi
Tájékoztató” szerkesztôinek, akik a település történetérôl, hagyományairól havi szinten közöltek írásokat olyan szerzôktôl, akik
komoly, alapos munkával ôrzik és istápolják
a régi emlékeket.
Számomra a Hôsök terén álló oszlopon
jelzett nevek, a temetôkben gyakori családnevek bizonyítják a túlélôk szeretetét, a
kötôdést.
Hosszasan sorolhatnám, hány jeles
ember, alkotó és mûvész választotta lakhelyéül ezt a régi hagyományokkal, római-kori
emlékekkel, egyre szépülô, fejlesztésekkel
gazdagodó helyet.
Szeretnék egy felhívást közzétenni: mindazok, akik a település múltját, jelenét és –
talán – a jövôjét felvázoló információ (képek,
levelek, történetek, elképzelések) birtokában vannak, SEGÍTSENEK egy, a falu arculatképét tükrözô kiadvány elkészítésében.
Ez nem önös, belterjes anyag lenne,
hanem a hazai települések közötti elôkelô
hely – akár turisztikailag is –, fontos szemléltetés. Segítô munkájukat a polgármester úr
és a fôépítész asszony irodája fogadja.
Körmendi Judit,
Benedetti Tibor
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Eg yhá z

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak,
enyém vagy!” (Ézsaiás 43:1b)
– Egy emlékezetes látogatásról
Református gyülekezetünk fiatal tagjai 2016. december 9-én tettek látogatást a budapesti III. Kerületi
Óvoda, Általános Iskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézményben. Ebben az iskolában
fogyatékkal élô gyermekek nevelése,
fejlesztése folyik. Az iskola dolgozói és
tanulói nagy szeretettel fogadtak minket. Gyülekezetünk fiataljaival külön
mûsorral is készültünk az alkalomra.
Két éneket énekeltünk, majd közösen imádkoztunk. Isten Igéje az Ézsaiás

és egy kis csomagot adtunk ajándékba valamennyi gyermeknek. Ezek apró
mikuláscsomagok voltak, amelyekben
néhány csokoládét és több más édességet találhattak. Természetesen a karácsony legmélyebb üzenete az, hogy a
saját döntése miatt bûnnel mérgezett
embert az Isten keresi, és nem hagyja elveszni. Ezért az elsô karácsonykor
elküldte az Ô egyetlen Fiát, Aki a bûnös
ember számára megszerezte a megváltás lehetôségét. Ennek fényében minden egyes csomagba egy-egy Igés kár-

végzett, hogy másoknak örömet szerezzen.
Amikor átadtuk ezeket a csomagokat,
a tanulók nagyon örültek a meglepetésnek, és hogy gondoltunk rájuk. Nagy
kíváncsisággal és örömmel bontották
ki csomagjaikat. Legnagyobb meglepetésünkre egy-egy osztályban nekünk is
készültek mûsorral. A mûsorban hallhattunk verseket és énekeket, melyeket a gyermekek adtak elô. Ezeket nagy
örömmel hallgattuk mi is.
Utána a tanári szobában az iskola
igazgatóhelyettese egy kis süteménnyel
és teával kínált bennünket. Késôbb az
iskola által meghívott színjátszó társulat egy karácsonyi történetet adott elô.
Erre az elôadásra minket is szeretettel
hívtak. Örömmel fogadtuk a meghívást
és a színdarab közös megtekintését.

43:1b alapján szólt hozzánk ezen a
napon. Milyen jó az embernek belenyugodni abba, hogy a Teremtô Isten személy szerint ôt is nevén szólítja, ôt is
ismeri nehézségeivel, fájdalmaival, küzdelmeivel együtt. Mindezekre pedig
Isten választ is ad: Az embernek nem
kell félnie semmitôl, mert van Isten,
Aki megváltotta ôt. A kezdô imádság
után ezekkel a gondolatokkal nyitottuk
meg együttlétünket, s miután a gyülekezet fiataljai elénekelték az énekeket,
a tanulók tantermeikbe mentek.
Mi pedig sorra jártuk a termeket,

tyát is tettünk, mert a testi táplálék
mellé, az embernek (így a tanulóknak
is) szüksége van lelki táplálékra. A csomagokba való édességeket gyülekezetünk tagjai adományozták. Jó volt megtapasztalni, hogy ebben is össze tudtunk fogni, és így ki-ki erejéhez mérten
járult hozzá, hogy ezeknek a gyermekeknek is még boldogabb karácsonya
lett. A csomagokat örömteli szolgálatként a gyülekezet fiataljai saját kezükkel, szeretettel állították össze. A csomagolás alkalmával pedig a jókedv sem
hiányzott, mindenkinek volt valamilyen feladata, amit maradéktalanul el is

A Bibliában azt olvashatjuk, hogy „Az
ajándékozó bôvelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.” (Példabeszédek
11:25) Ezen a napon gyülekezetünk fiataljaival ezt tapasztalhattuk meg mi is.
Olyan nagy öröm volt mindannyiunk
számára látni a gyermekek szemében
az örömöt, amikor átvették csomagjaikat. Valóban mi is felüdültünk. Bizony
sokszor egy kis apróság is elég ahhoz,
hogy másoknak örömet okozzunk. A
gyülekezet fiataljai is így élték ezt meg.
Sajnos ma már egyre kevesebb ember
törôdik azzal, hogy gyermekeinek megtanítsa a Biblia alapértékeit. Ennek ellenére az elesettek megsegítése, a mások
megörvendeztetése és a krisztusi lelkület sugárzása mindig is örök érték
marad. Nagy öröm számunkra, hogy
ezt már a gyülekezet fiataljai is megtanulták és december 9-én megtapasztalhatták, hogy Isten ôket is fel tudja
használni, hogy másoknak általuk örömet szerezzen. Mindannyian hálásak
vagyunk Istennek, hogy ezt a decemberi napot megáldotta és kegyelmébôl lelkileg meggazdagodva térhettünk hajlékainkba.
A személyes találkozás reményében
sok áldást kér a Kedves Olvasóra:
Wollner István
segédlelkész
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Diákolimpia kézilabda

A térségi Diákolimpián kézilabda sportágban a Tahitótfalui Pollack Mihály
Általános Iskola és AMI diákjai a Szentendrei
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium után 2. helyezettek lettek. A
versenyt a budakalászi sportcsarnokban rendezték meg. A 6. osztályosokból álló csapat
Paczor Vilmos (Vili bácsi) kiváló edzôi munkájának köszönhetôen szerepelt ilyen szépen, bejutottak a következô fordulóba.
A csapat tagjai: Juhász Levente, Kristóf
Bence, Kristóf Péter, Mlincsek Mózes,
Nyusa Levente, Percze Patrik, Sápy
Márton, Steiner Dávid, Steiner Krisztián,
Szolnoki Bence, Tóth Gergely.
Gratulálunk!
Zakar Ágnes
iskolaigazgató

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.
Januári számunkban az iskolai étterem belsô díszítésének egy kedves részlete volt látható. A belsôépítészeti tervezés a SZÉ-ÉP Bt, P. Fogarasi Dianna munkája, a népmûvészeti tányér gyûjtemény
Dr. Kovács Pálné Toldi Rozália adománya
a Faluháznak.
Gratulálunk szerencsés nyertesünknek,
Besenyei Sándornak.

KULCSMÁSOLÁS

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

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

Tölgy kugli 2.400,- Ft/q + fuvar
Tölgy hasítva 2.500,- Ft/q + fuvar

TŰZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 13.500,- Ft/m3
(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján
lemérhetô és ellenôrizhetô!
1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén
az ár tartalmazza Tahitótfalu
10 km-es körzetében a házhoz
szállítás költségét is.
Forester Kft. – Szabó Zoltán

06 20 9331 945

C s al ád- és G y er m ek j ólé ti
Ö n k o r mIán
y zatén
, pyr, ohirde
g ra mok
n t ézm
té s
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Cégünk keres tehergépkocsi vezetôt C kategóriával,
esetleg daru vizsgával
terepes billenôs tgk.-ra
Tahitótfalu vonzásköre
munkaterületre.
Érd: 06 20 942 5016,
Cserker építôanyag

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
Jogsegély szolgáltatáshoz elôzetes
idôpontegyeztetés 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.

BARTA KENYÉR ÚJRA!
Örömmel értesítjük kedves vásárlóinkat,
hogy újra nyílik kenyér és pékáru szaküzletünk
a Hôsök tere 7 szám alatt.
Udvarias kiszolgálással, kibôvített termékválasztékkal,
meleg- és kész szendvicsekkel délután 15 órától friss
meleg pékáruval várja önt Lala kenyérboltja! 2017.
februári nyitásunk pontos idôpontjáról az üzletünkön
kifüggesztett tábláról értesülhet.

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!

15

2017. FEBRUÁR

H ir d e t é s

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

bemutatja a

Holle anyó

(3 éves kortól)

című mesét.

2017. február 18-án szombaton 10 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!

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

Ringató foglalkozások
Tahitótfaluban!
A foglalkozások keddenként 9:30-tól
10:00.ig tartanak!
A Ringató foglalkozásokat Kökényné
Krafcsik Ibolya tartja, aki a tahitótfalui
Pollack Mihály Általános Iskola és
Zeneiskola szolfézstanára.
Mi a Ringató?
Egy zenei nevelési módszer, amelyet sok évvel ezelôtt Gállné Gróh
Ilona álmodott meg: kisgyerekeknek és szüleiknek szóló énekesjátékos foglalkozás.
A foglalkozásokon az óvodát megelôzô korosztály zenei nevelésére
kapnak mintát a szülôk, a kodályi elvek alapján.
Szeretettel várunk a Ringatóra már néhány hónapos gyerekeket is
és minden olyan anyukát, apukát, nagyszülôt, aki szívesen énekel,
játszik együtt a kicsinyekkel, oldott, szeretetteli légkörben.
Aki maga is úgy érzi, fontos az, hogy a mûvészet eszközeivel
neveljünk, aki szívesen énekel, bôvíti a dalkincsét, vagy éppen
önmaga bátortalan az éneklésben, és segítségre, vagy az énekléssel
kapcsolatban kialakult gátlásainak feloldására vágyik egy közösségben.
Részletes információ a
foglalkozásokról a Ringató
központi honlapján a:
www.ringato.hu-n található.
A tahitótfalui Ringatóról információt a krafcsikibolya@gmail.
com és a +36 70 362 1886
elérhetôségeken kérhet.
Mindenkit szeretettel várunk!
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2017. március 4. szombat 9.00-17.00 óra
Szigetmonostor Faluház – Árpád u. 15.
Programok a Faluházban
09:00-17.00 óra
10:00-13:00 óra
10:30-11.30 óra
12.00-12.30 óra
13:30-14:30 óra
14:00-17:00 óra
15:00-15.30 óra
16:30 óra
17:00 óra

VII. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
Kézmûves bütykölde gyerekeknek
Molnár Réka énekel. Kísér: Dunazug zenekar
Szabó Enikô énekes és esztergomi tanítványai
Dunazug zenekar
Nyitott Mûhely kézmûves játszóház (Öko-pajta)
Zenebutik – Tahitótfalui Általános Iskolai tanulói
VII. Dunakanyar kézmûves kiállítás és vásár díjátadó ünnepsége
Dunakanyar Kézmûves vásár zárása

A rendezvény ideje alatt kézmûves ételek vására a gasztronómiai sátrakban.
Hívjuk és várjuk a Dunakanyar településein alkotó kézmûvesek jelentkezését!
Jelentkezési határidô: 2017. február 24.
A jelentkezés és részvétel valamint a program látogatása díjtalan!
A kiállításon és vásáron szakmai zsûri választja ki a Dunakanyar legkiválóbb kézmûves alkotásait az alábbi
kategóriákban: kerámia, kô, fa, bôr, üveg, fém, csuhé-szalma, textil-nemez, papír
és egyéb anyagból készült alkotások
A kézmûves portékák versenyére kiállítónként 2 db alkotást lehet nevezni a helyszínen.
A közönség kategóriáktól független közönségdíjat ad át.

A rendezvény ideje alatt kézmûves ételek vására a gasztronómiai sátrakban.
A rendezvény fôvédnökei:
Dr. Sajtos Sándor Imre – Tahitótfalu polgármestere
Molnár Zsolt – Szigetmonostor polgármestere

n
Szervezôk:
Szigetmonostor Faluház és
Tahitótfalu Faluház
Jelentkezés:
faluhaz@szigetmonostor.hu és
faluhaz@tahitotfalu.hu

n
Telefon:
+36 70 374-0541
+36 30 337-5527 és
További információ:
www.szigetmonostor.hu és
www.tahitotfalu.hu
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Tahitótfalu februári programjai
Folytatás az 1. oldalról
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich
Edit, 20/569 7507
Népház programja
Február 11. szombat 17:00-19:00: Családi
Farsangi Táncház a Kerek zenekarral. Helyszín:
Népház. Részletek a plakátokon.
Február 18. szombat 10:00: Habakuk Bábszín
ház: Holle anyó. Helyszín: Népház. Szervezô: TETA.
Részletek a plakátokon.
Február 18. szombat 19:00: Farsangi Batyus Bál.
Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumeni
kus
Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az
énekelni
vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea,
70/3344096.
Kedd 16:00-17:00: Baranta edzés 4 éves kortól.

Edzô: Vukics Ferenc, Baranta Országos Szövetség
elnöke. Érd.: 0670/598 4345.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmeg
ôrzô 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, 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
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 • Dunakanyari
Család- és Gyermekjóléti Intézmény – 0626/312 605
• ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18ig, 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.: 14–18ig, 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 – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat:
0640/474-474, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal: 0640/477333 • Gyermekorvos Szakrendelés – Dr. Szécsényi
Ilo
na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125,
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig,
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010
• 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, Duna
korzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig,
szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT
– Szent
endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.:
hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00,
Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem
lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u.
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy.
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – AHK Kft.
1439 Budapest, Pf.: 637. Ügyfélszolgálat: 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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