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In Memoriam id. Nagyházú

Húsvéti népszokások és a
kereszténység
A rendszerváltás nagy eredménye, hogy egyházi ünnepeinkrôl a médiában megkérdezik az
Egyházat is. Egy pap lelkesen, tudományosan, de
mégis közérthetôen elmagyarázza az ünnep eredetét, tartalmát, így az is megtudhatja a fontos
információkat, aki életében nem járt templomban vagy hittanórán. Aztán jön a néprajzos és
dupla idôkeretben agyonvágja az egészet. Mert
ô az ünnepekhez kötôdô népszokásokat mondja
el, amelyek ellen, azok babonás tartalma miatt,
évszázadokon át küzdött az Egyház. Szép dolgok
a népszokások, amíg nem torzítják a hitünket.
Sok pogány, babonás népszokásban azért ott

van a keresztény gyökér. Két húsvéti népszokásról szeretnék írni, amelyeket keresztény gyökerük miatt nyugodtan szabad gyakorolni hívôként
is. Az egyik a locsolás. Persze, ma már legtöbbször kölnivel, finoman történik, de egyre többször fordul elô újra, fôleg falvakban, hogy népviseletbe öltözött fiúk kíméletlenül kiöntik friss
kútvízzel a szintén népviseletbe öltözött lányokat a házból húsvéthétfô hajnalán. Aki ott volt
a húsvéti vigilián (nagyszombat éjjel) a templomban, és látta a keresztvízszentelést, esetleg
a keresztelést, az azonnal észre veszi a párhuzamot.
Folytatás a 9. oldalon

László

10.

Szigeti sárkányok

13.

Önkormányzati hírek
Tahitótfalu Község Képviselô-testülete 2017.
március 30-án tartotta soron következô ülését, melyrôl Karácsony Ádám képviselô igazoltan hiányzott.
Dr. Sajtos Sándor polgármester zárt ülést
javasolt a 083/114 hrsz-ú önkormányzati ingat
lan hasznosításával kapcsolatosan, ahol a
Képviselô-testület jóváhagyta a Royal Pisztráng
Kft.-vel kötendô bérleti szerzôdést.
A következô napirendi pont során a
Képviselô-testület Kovács László r. ezredes
Folytatás az 5. oldalon

Tahitótfalu áprilisi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Április 7. 18:00 Pollack Gála. Helyszín: Sportcsarnok
Április 23. 8-18 óráig Vasárnapi Vásárnap. Szent György-napi jószágkihajtás. Állat-, termény- és kézmûvesvásár a Tildy Zoltán-híd melletti
füves térségen. Részletek a plakátokon.
Faluház programjai
Március 4.-május 27. szombatonként 9:00-

12:00 Programozás szakkör gyerekeknek. Érd.: princzp@gmail.com
Április 13. csütörtök 10:00-12:00 Húsvéti tojásírás és díszítés
nem csak gyerekeknek Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész, a
Népmûvészet Ifjú Mestere vezetésével. Részvételi díj 500 Ft.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu Folytatás a 20. oldalon

Minden
olvasónknak
áldott karácsoBékés,kedves
örömteli
húsvéti ünnepeket
kíván
nyt
a kedves olvasóknak az önkormányzat
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatódik a sportpálya felújítása
Tahitótfalu Község Önkormányzata 2014.
dec ember 29-én bérleti szerzôdést kötött a
Dunakanyar Sportegyesülettel. A szerzôdést abból a
célból kötöttük, hogy a sportpályának legyen állandó felügyelete, és a fejlesztések, karbantartások folyamatosan megvalósulhassanak. Szerzôdésben rögzítettük, hogy az Egyesület finanszírozása minden évben
a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt pályázatokon elnyert összegbôl valósul meg. Az önkormányzat kiegészítô támogatással, a pályázati önerô biztosításával segíti a fejlesztéseket.
Az elmúlt évben a társasági adó és osztalékadóról szóló törvény alapján jelentôs pályázati forráshoz jutott az Egyesület, amely során felújításra került
a pálya gyepszônyege, az épület homlokzata, ezen

belül új nyílászárók lettek beépítve, illetve a homlokzatot hôszigeteléssel látták el. A fûtési rendszer,
a kazánok felújításra kerültek, az öltözôi vizesblokkokban a szanitereket lecserélték, és a helyiségeket
újra mázolták. Fontosnak tartottuk, hogy a homlokzat színe harmonikusan illeszkedjen az eddig felújításra került intézményeink homlokzatának színével.
Itt szeretném megjegyezni, hogy a fizikai dolgozóinknak már nem kell a pálya karbantartásával, illetve
az épület takarításával foglalkozniuk, és az Egyesület
még havi 75.000,- Ft bérleti díjat is fizet.
Ebben az évben is folytatódik sportpályánk felújítása, mintegy 10 M Ft-os bruttó beruházási összeggel. Az öltözô bútorzatát lecserélik, a futballpályát
automata öntözôrendszerrel látják el, illetve tervezik egy, a karbantartáshoz szükséges fûnyíró traktor
beszerzését.

Nagyon fontosnak tartom ezt a megállapodást,
mivel minden ingó és ingatlan fejlesztés és beszerzés Tahitótfalu önkormányzatának törzsvagyonát
gyarapítja. Ebben az évben önkormányzatunk pályázat kiegészítéseként 3.202.849 Ft-tal járul hozzá a fejlesztésekhez. Ezen fejlesztéseket a Dunakanyar SE
bonyolítja le, a végrehajtott beruházások szakmai-,
és pénzügyi részét hivatalunk ellenôrzi.
Ezek a fejlesztések igazodnak ahhoz az önkormányzati intézményekre vonatkozó korszerûsítésekhez,
amely alapvetô célja a település épített környezetének javítása. Ide tartozik többek között a hatékony
energiafelhasználás, a közösségi sport- és kulturális
élet javítása.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tájékoztató az általános tûzgyújtási szabályokról
Felhívjuk minden tisztelt lakosunk és nyaralósunk figyelmét arra, hogy Tahitótfalu
Község teljes közigazgatási területén az alábbi
tûzgyújtási szabályok vannak érvényben:
Belterületen, Tahitótfalu lakossága és a
levegô tisztasága védelme érdekében a kerti
hulladék égetése megfelelô légköri viszonyok esetén április 01-tôl június 15-ig, valamint augusztus 15-tôl október 31-ig terjedô
idôszakban, hétfôi és pénteki napokon 07:00
és 18:00 óra, illetve szombaton 07:00 és 12:00
óra között lehetséges. Kivéve a munkaszüneti
és ünnepnapokat.
Külterületen, ha a növényi hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetôség, az égetés csak
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szeptember 15-e és május 15-e között lehetséges.
Az égetésre vonatkozó szabályozást és tilalmakat Tahitótfalu Község Önkormányzatának a
környezetvédelemrôl szóló 23/2000. (XII.08.)
önkormányzati rendeletének I. fejezet 3. §-5.§a, valamint a 28/2011.(IX.6.) számú az Országos
Tûzgyújtási Szabályzatról szóló BM rendelet
(röviden: OTSZ) tartalmazza.
A közösségi együttélés alapvetô szabályairól és ezek megszegésének következményeirôl
szóló 13/2015.(VI.12.) számú helyi rendelet
13. §. (1) bekezdés h.- i.-j.) pontjai esetében,
Juhar Viktória mezôôr és közterület-felügyelô
50.000,-- Ft-ig terjedô helyszíni bírságot szabhat ki, vagy a jegyzô természetes személyek

2017. ÁPRILIS

esetében 150.000,-- Ft-ig terjedô, jogi személyek és szervezetek esetében 1.500.000,- Ft-ig terjedô közigazgatási bírságot szabhat
ki. Tûzesettel kapcsolatos bejelentést helyben
a 06-30/324-6667 mobiltelefon számon lehet
tenni, vagy a településen területileg illetékes
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Vác Hivatásos Tûzoltóparancsnokság munkatársai a 06-27/314-005 telefonszámon lakossági bejelentés alapján is a helyszínre mennek ellenôrizni. Az országos rendelet a
tûzoltóságnak lehetôséget ad arra, hogy engedély nélküli égetés esetén a helyszínen 20 ezer
forintos tûzvédelmi bírságot szabjon ki.
A tûzvédelmi elôírások, valamint az égetési
tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegése esetén a Tûzoltóság a szabályszegés súlyától
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függôen bírságot szab ki. Tûzvédelmi elôírás
megszegéséért, ha az tüzet idézett elô alapesetben 100 000 forinttól 1 000 000 forintig
terjed a tûzvédelmi bírság, de 200 000 forinttól 3 000 000 forintig, amennyiben az oltási
tevékenységben a tûzoltóság beavatkozására
is szükség volt. Az okozott károkért a tûz okozóját felelôsség terheli, ha a szabadtéri égetés
miatt nagy értékû vagyontárgyak károsodnak,
vagy emberek kerülnek veszélybe, a tûzokozó
ellen akár büntetôeljárás is indulhat.
A kertben grillezni, bográcsozni engedély
nélkül is lehet, a sütés-fôzés továbbra is megengedett – a tûz állandó felügyelete mellett.
Tahitótfalu, 2017. április 3.
Eôryné dr. Mezei Orsolya
jegyzô

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek:
Nagy Lajos – Páll Nikolett
Szûcs Eugen – Sós Krisztina
Kovács József – Vukics Erika
Máthé Péter – Kaiser Katalin
Újszülöttek:
Kôbányai Botond 2017. 02. 15.
Sípos Emma Csilla 2017. 02. 28.
Tampu Boróka 2017. 03. 23.
Komori Martin Sándor 2017. 03. 11.
Stumpf Mira Szófia 2017. 03. 14.
Bánsági Anna Léna 2017. 03. 18.
Elhunytak:
Lacza János, Gyöngyvirág u. 1., élt 77 évet
Pintér László, Erdész u. 11., élt 86 évet
Rajos István, Bajcsy Zs. út 4., élt 65 évet
Zoch Ferenc, Mátyás kir. u. 15., élt: 74 évet

Könyvtár
Kedves Olvasóink!

Üzemeltető:
Tahitótfalu Község Önkormányzata
kapcsolat: 30/337 5527

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.

A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

zárva
12.00-15.00
15.00-19.00
8.00-11.00
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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Közösség

Március 15-i képriport
Babucs Zoltán hadtörténész

Koszorúzás

Kepler Erzsébet, a Magyar Ezüst
Érdemkereszt kitüntetettje

A 6. osztályos diákok elôadása

Vox Insulae Sziget Hangja
Ökumenikus Kórus

Orosz Attila és tanítványai

4

Fotók: Kollok Alaljos
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Önkormányzati
hírek
Folytatás az 1. oldalról
kapitányságvezetô önkormányzati beszámolóját
hallgatta meg a Szentendrei Rendôrkapitányság
2016. évi mûködésérôl.
Ezt követôen több rendelet módosítását végezte el a Képviselô-testület. Elsôként a környezet
védelemrôl szóló 23/2000. (XII.08.) rendelet
Levegôtisztaság-védelem címû fejezete került módosításra, így belterületen a kerti hulladék égetése
megfelelô légköri viszonyok esetén április 1-tôl június 15-ig, valamint augusztus 15-tôl, október 31-ig
terjedô idôszakban, hétfôi és pénteki napokon 7:00
és 18:00 óra, illetve szombaton 7:00 és 12:00 óra
között lehetséges, ezen idôszakon kívül a kerti hulladék égetése tilos.
Módosította a Képviselô-testület az Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/2015.
(VI. 17.) rendeletet is, melynek során a 27.§ (1)
e) pontját, illetve a 37. § (1)–(3) bekezdését törölte, így megszüntetve a Közbeszerzési Bizottságot.
Ezzel egyidôben Dr. Pálvölgyi Tamás képviselôt
önkormányzati tanácsnokká választotta és felkérte az önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban való
közremûködésre.
A helyi állattartásról szóló 14/2007 (XI.26.),
valamint a közterületek filmforgatási célú
igénybevételérôl szóló 13/2013. (X.18.) önkormányzati rendelet is módosításra szorult több jogszabályi változás miatt, melyek felülvizsgálatát
követôen a Képviselô-testület döntött e rendeletek
módosításáról.
Fenti módosításokat, valamint a jelenleg hatályos rendeleteket a település honlapján a rendeletek, illetve a hatályos rendeletek fül alatt tanulmányozhatják.
A következôkben tájékoztatást hallgatott meg
a Képviselô-testület az elmúlt idôszak fontosabb
eseményeirôl, valamint a határozatok végrehajtásá-
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ról, majd a Bizottságok beszámolóját hallgatta meg,
melynek során több döntést hozott.
Elsôként Nagyházu Miklós a Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság elnöke számolt be
a bizottság ülésén történtekrôl, majd ismertette
a bizottság javaslatát, melyet a Képviselô-testület
támogatott, így külsôs bizottsági tagnak Benedetti
Tibor építészmérnököt választotta meg.
Ezt követôen Kubanek István a Kulturális
Bizottság elnöke számolt be az Eperfesztivál rendezvény elôkészítésérôl, melynek során a Képviselôtestület kiválasztotta a fesztivál emblémáját, valamint jóváhagyta a rendezvény szervezôjével, a ZalaTófi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal
kötendô megállapodást.
Elfogadta a Képviselô-testület a Tahitótfalui
Óvodák és Konyha Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát, majd a beérkezett ajánlatok ismeretében a 1818/2016. (XII.22.) Kormányhatározat alapján megítélt támogatásból megvalósuló építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési
tanácsadó és lebonyolítói feladatok ellátásával az
Ôszy és Ôszy Kft-t bízta meg.
A következô napirend során elfogadta a
Képviselô-testület az Önkormányzat 2017. évi
Közbeszerzési Tervét.
A tulajdoni ügyek napirend folyamán az alábbi
döntések születtek:
Elsô határozatában a Képviselô-testület a burkolatjavítási, kátyúzási és aszfaltozási feladatok elvégzésére az elmúlt évekhez hasonlóan megállapodást
kötött a Káty-Út Kft.-vel, majd megrendelte a Pollack
emlékház bútorainak restaurálását.
Engedélyezte a Vasárnapi Vásárnap szervezôinek,
hogy esôs idôjárás esetén a rendezvény lebonyolítására térítésmentesen vehessék igénybe a Sportcsarnok, valamint a Népház területét.
Következdô döntésével megbízta a SZÉ-ÉP Bt-t a
tervezett Egészségház belsôépítészeti tervezésével.
Kedvezményes áron biztosította a Vitalitás Tánc és
Sport Egyesület számára az Egyesület által szervezett
nyári tábor idejére a Népházat.

Támogatta a Baptista Gyülekezet által szervezett
nyári táborokat, és engedélyezte mind az ifjúsági,
mind a gyermekhét programjainak lebonyolítására a
Népház térítésmentes használatát, valamint vállalta,
hogy az önkormányzati konyha bevonásával kedvezményes áron biztosít ebédet a táborozók számára.
Jóváhagyta a „Vállalkozási szerzôdés keretében
2022 Tahitótfalu, Mátyás király utat határoló partfal
megerôsítése, rézsûvédelem és stabilizálási feladatok ellátása” elnevezésû, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolítására kötendô
eseti megbízási szerzôdést, az Ôszy és Ôszy Kft.vel, illetve megválasztotta fenti közbeszerzési eljárás
Bíráló Bizottságának tagjait, Dr. Havasi Zoltán okl.
építômérnök, tervezô, közlekedési szakértô, Seres
Adrienn mb. pénzügyi csoportvezetô, valamint Dr.
Bosnyák Judit ügyvéd, közbeszerzési szakértô személyében.
Vállalta a Tahitótfalui Termelôi Piac fenntartójaként 2017. évtôl a piac üzemeltetésének feladatait is. Ezt követen a Biaplan Mérnökiroda Kft.
részére adott közútkezelôi és tulajdonosi hozzájárulást a Tahitótfalu, 49154 sz. tr. állomás 0,4 kV-os
áramkörének rekonstrukciója tárgyában. Szintén
közútkezelôi és tulajdonosi hozzájárulását adta a
643/6 hrsz-ú ingatlan, valamint a 4650 hrsz-ú ingatlan villamos energiaellátáshoz, illetve jóváhagyta a
155/3 hrsz-ú önkormányzati közterület „Liliom köz”
elnevezését.
Támogatta az Együtt Egymásért Dunakanyar
Egyesület kérelmét, és a 2017. május 13-án tervezett Családi Egészség és Sportnap megrendezésében segítséget vállalt, majd 3.202.849.-Ft önerôt biztosított a 2324 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan fejlesztésére, a Dunakanyar Sportegyesülettel
kötött terület és helyiségbérleti szerzôdés alapján. Következô döntéseivel felkérte a jegyzôt a
köztemetô fenntartására vonatkozó megállapodás
elôkészítésére, majd a beérkezett ajánlat ismeretében megbízta Vitálos Tamás egyéni vállalkozót a
Faluház nyílászáróinak cseréjével.

Ingatlantulajdonosokat érintô legfontosabb tudnivalók
Az utóbbi idôben megszaporodtak a Hivata
lunkhoz beérkezett olyan jellegû panaszok, bejelentések, melyeknél kénytelenek voltunk hatósági intézkedést kezdeményezni és gyakran közigazgatási bírságot kiszabni. Ezeknél az ügyeknél egyrészt a felelôtlen magatartás, másrészrôl a
nem hiteles forrásból (Facebook és egyéb közösségi oldalak) szerzett információk miatt kerül sor
hatósági intézkedésre.
Kérjük, hogy a békés együttélés érdekében
tartózkodjanak a közösségi együttélés szabályait
sértô magatartásoktól (lásd 13/2015 (VI.12.) rendelet).
Az alábbiakban felsoroljuk az ingatlantulajdonosokat érintô legfontosabb tudnivalókat:
- a fakivágás engedélyhez kötött, kivéve a kiszáradt,- gyümölcs,- valamint 15 cm törzsátmérô
alatti fákat,
- zajjal járó tevékenységet végezni, kizárólag hétköznapokon 06 és 20 óra között,valamint szom-

-

-

baton 10 és 18 óra között szabad, kivéve vasárnap és ünnepnapokon.
a kereskedelmi,- vendéglátó ipari,- és ipari tevékenység engedélyhez kötött,
a rendezvények bejelentés kötelesek,
a közter ü let igénybevétele, bontása, a
közmûvek magáningatlanra bekötése engedélyköteles,
közterületen építkezni, növényt ültetni-kivágni
kizárólag engedély birtokában lehet,
a súlykorlátozással védett útvonalakra túlsúlyos jármûvekkel behajtani kizárólag engedély
birtokában lehet,
minden évben van településünkön veszélyes-hulladék gyûjtés és lomtalanítás, a pontos idôpontot a Községi Tájékoztatóban adjuk
közre,
minden ingatlannak rendelkezni kell hulladékszállítási szolgáltatással, településünkön
mûködik szelektív-hulladék gyûjtés is,

- kommunális hulladékot elhelyezni kizárólag az
ingatlanok elôtt, az ingatlanhoz tartozó edényben, vagy zsákban lehet keddi napokon,
- minden ingatlantulajdonosoknak gondoznia kell az ingatlanát, az ingatlana elôtti közterületet, beleértve a hó eltakarítást és
síkosságmentesítést is,
- belterületen égetni, április 1-tôl június 15-ig és
augusztus 15-tôl október 31-ig lehet hétfôn és
pénteken 07:00 és 18:00 között, valamint szombaton 07:00 és 12:00 óra között,
- külterületen égetni, kizárólag a Katasztrófavé
delmi Hatóság írásos engedélye birtokában
lehet.
Minden vonatkozó rendelet, szabályozás megtalálható Tahitótfalu honlapján: www.tahitotfalu.hu
Azok, akik bizonytalanok, javaslom, keressék
munkatársainkat, akik készséggel adják meg a
szükséges felvilágosítást.
Polgármesteri Hivatal
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Felhívás ebtartási szabályok betartására
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét az
alábbi ebtartási szabályok betartására:
A szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrôl szóló 2012.
évi II. törvény (Sztv.) 193. §-a tartalmazza a
Veszélyeztetés kutyával tényállást: Sztv. 193. §
(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja, b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakeresô kutya
kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezetô,
illetve mozgáskorlátozottakat segítô kutya
kivételével - szállítja, d) élelmiszer-elárusító
üzletbe, közfürdô területére vagy játszótérre vakvezetô, illetve mozgáskorlátozottakat segítô
kutya kivételével - beenged, illetôleg bevisz,
szabálysértést követ el. (2) Aki veszélyes ebét
nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a
ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló
megfelelô figyelmeztetô táblát, szabálysértést
követ el. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterületfelügyelô, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi ôr, helyi jelentôségû
védett természeti területen az önkormányzati
természetvédelmi ôr, továbbá a mezôôr is szabhat ki helyszíni bírságot.
A kedvtelésbôl tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.
rendelet 17. §. (1) bekezdése kiegészítô jelleggel (illeszkedve a jogszabályi hierarchiába) ren-

dezi a belterületi póráz nélküli sétáltatást, amit
egyértelmûen megtilt: „Belterület közterületén
- kivéve az ebek futtatására kijelölt területet ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen
ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.”
Ami jelen esetben szigorítást jelent. Az Sztv.
jelölt rendelkezése nem rendezi azt a társadalmi viszonyt, amit a Korm. rendelet 17. §-a szabályoz, a hivatkozott rendelkezés nem zárja
ki ezen központi jogszabályok alkalmazását,
érvényesülését, azok rendelkezéseivel nem áll
ellentétben.
További kiegészítô jelleggel Tahitótfalu
Község Önkormányzata Képviselô-testületének
A közösségi együttélés alapvetô szabályairól
és ezek megszegésének következményeirôl
szóló 13/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) is szabályozza az ebtartást az R. 11. §-a szerint „A közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô magatartást követ
el, aki: c) a tulajdonában lévô vagy felügyelete
alatt álló eb más tulajdonában lévô magánterületre, vagy közterületre való át-, illetve kijutását
nem akadályozza meg.”
A közösségi együttélés alapvetô szabályainak megsértése esetén alkalmazható szankciók: A közigazgatási bírság kiszabása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
94/A. §-ban foglalt eljárásjogi szabályok alapján történik. A közösségi együttélés alapvetô
szabályainak megszegôjével szemben természetes személyek esetén maximum 150.000,-

forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel
nem rendelkezô szervezetek esetén maximum
1.500.000,- forintig terjedô közigazgatási bírság
kiszabásának van helye. A legalacsonyabb igazgatási bírság összege 5.000,- Ft.
A Rendelet a 11.§-a (állattartás) vonatkozásában, ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvetô szabályait
megszegô a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50.000,- forintig terjedô helyszíni bírság kiszabásának van helye. Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, a hatóság köteles
hivatalból megindítani a hatáskörébe tartozó
eljárást és errôl az ügyfelet a helyszínen értesíti a rendelkezésre álló adatok közlésével. Ha az
ügyfél a jogsértést elismeri, a helyszíni bírság
ellen nincs helye jogorvoslatnak. Helyszíni bírság kiszabására a mezôôr is jogosult.
A közösségi együttélés alapvetô szabályait
sértô magatartás miatti feljelentést/bejelentést
bárki megteheti, illetve az hivatalból is megindulhat.
Meg nem fizetett bírság beszedése: a Ket.
128. §-a értelmében a végrehajtást az elsôfokú
hatóság, azaz a jegyzô foganatosítja.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a békés
eg y üttélés érdekében tar tózkodjanak a
Rendeletben megfogalmazott közösségellenes
magatartásoktól és a vonatkozó ebtartási szabályokat tartsák be.
Tahitótfalu, 2017. április 3.
Eôryné dr. Mezei Orsolya
jegyzô

Honismereti nap Hollókôn

Március 31-én ötödikes diákjainkkal ellátogattunk a világörökség részét képezô
Hollókôre. A két órás út kevés volt ahhoz, hogy
letörje a kis csapat lelkesedését. Ahogy megérkeztünk, a gyerekek azonnal hatalmas lendülettel vetették bele magukat a színesre festett
játszótér felfedezésébe.
Utána a váralja tanösvényen elsétáltunk
egyik fô úti célunkhoz, a várhoz. Mindannyian
érdeklôdéssel hallgatták a hozzá fûzôdô legen-
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dát, ami tényleg megmozgatja az ember fantáziáját. A helyszínen többen is kíváncsian kérdezgették, hogy vajon melyik szobába lehetett
bezárva az elrabolt lány. Az épületben rengeteg érdekesség várt minket. Az egyik teremben
magyarországi várak makettjeit és régi fegyvereket láthattunk, a panoptikumban pedig a vár
tulajdonosát mutatták be családjával: a korhû
ruhákba öltözött hét bábuból álló Kacsics családot. A bátrabbak a toronyba is fölmerészkedtek.
Ezután megnéztük a vár alatt található,
ma már nem mûködô parasztfürdô helyét.
Itt minden csoport bemutatta a többieknek,
milyen állatokat és növényeket talált a vizes
élôhelyekhez kapcsolódóan. A bemutatók szépen sikerültek, diákjaink komolyan felkészültek a feladatra. A forrás megtekintése után
végigsétáltunk a vízi élôhelyeket bemutató tanösvényen egész az ófaluig, ahol minden házat
és portát gyönyörû, eredeti állapotában ôriztek
meg. A legnehezebb feladatnak végül a fagyizó
megtalálása bizonyult, de élelmes diákjaink ezt
a próbát is kiállták.
Maradék lendületükkel a gyerekek még

meghallgatták a kender feldolgozásáról szóló
ismertetôt, majd elköszöntek a játszótértôl, a
vártól, a tanösvényektôl és Hollókô ófalutól.
Rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza
mindannyian. Köszönjük a sok türelmet és a
balesetmentes utat Diorgó Feri bácsinak!
Utazásunkat a Tahitótfalui Általános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány és a Váci Tankerületi
Központ is támogatta. Ezúton is köszönjük hozzájárulásukat!
Sziváné Bergmann Henriett
Fábián Csaba
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Pollack-nap

Kedves Szülôk és leendô
elsô osztályosok!

Iskolánk névadójáról, Pollack Mihály
építészrôl minden évben megemlékezünk
egy külön napon, a Pollack-napon. Az idei
évben a Pollack-nap a mûvészetek napja
volt, amikor nemcsak Pollack Mihály
munkássága került a nap középpontjába,
hanem a zene, zenei nevelés nagymestere, Kodály Zoltán munkássága is, akinek
idén ünnepeljük születésének 135. évfordulóját, de megemlékeztünk halálának 50.
évfordulójáról is.

Sok szeretettel várjuk a leendô elsôs kisdiákokat és szüleiket 2017. április 20-21-én az
általános iskolai beiratkozásra az iskola központi épületében.
A beiratkozás helyszíne: 2021 Tahitót
falu, Kossuth Lajos u. 26.
Ideje: 2017. április 20. (csütörtök) 8-19
óráig és 2017. április 21. (péntek) 8-18 óráig
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek személyazonosítására alkalmas
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a gyermek lakcímkártyája)
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás
Részletek a honlapunkon: http://
pollackmihalyiskola.hu/
Iskolavezetés
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola

MEGHÍVÓ
Közös énekléssel, díjkiosztással kezdô
dött a nap. Okleveleket, jutalmat vehettek át a korábbi versenyek jó szereplôi, a
Sialia énekverseny gyôztesei, és az erre a
napra meghirdetett természetfotó pályázatra benevezô gyerekek is. Az alsósok
a katolikus temetôben Pollack Mihály
sírjánál koszorúztak, a felsôsök pedig a
Kossuth Lajos utcai épület homlokzatán
lévô Pollack dombormû elôtt.
Pollack Mihály munkásságáról és Kodály
Zoltán életérôl tájékozódhattak a gyerekek
tartalmas vetítések kapcsán, majd az akadályverseny következett. Ügyességi versenyek, hangszerfelismerési, kreatív feladatok várták a gyerekeket. A nap végén a
Csürrentô zenekar a moldvai csángók életével, szokásaival és zenéjével ismertetett
meg bennünket.
Köszönjük Kökényné Krafcsik Ibolyá
nak az ötletet, azt, hogy Kodály szellemében együtt énekelhetett az egész iskola!
Köszönjük Vaczó Zoltánnak, Csereklyéné
Szente Ildikónak és Fábián Csabának a
szervezést, a kollégáknak a tartalmas feladatokat és a segítségüket!
Az április 7-i Pollack-gálán folytatjuk!
Iskolavezetés

Családi Napra, jótékonysági főzéssel és vásárral
Szeretettel várjuk Önöket a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány jótékonysági
rendezvényére.
Időpont: 2017. május 06. (szombat) 10:00-15:00
Helyszín: Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola központi épülete (Tahitótfalu, Kossuth L. u.
26.)
Tervezett programok:
-

Bemelegítő torna, sportversenyek: pingpong, tollas, labda- és ügyességi játékok, családi
kötélhúzás
Zumba Kicsiknek és Nagyoknak
Akrobatikus tánc- és torna
Ugrókötél bemutató
Népi Táncház
Pompom bemutató
Tűzzománc foglakozás (bárki kipróbálhatja 300 Ft/fő)
Kézműves foglalkozások
Zenebutikosok előadása
Könyvajánló - közös olvasás- Mit olvassunk?
Rendőrségi bemutató - interaktív
Hajfonás, hajdíszítés

Zene, tánc: A jó hangulatról HSPC.hu - Szecsei László gondoskodik!
A rendezvény ideje alatt vásárt is tartunk, melyre köszönettel fogadjuk adományaikat (jó
állapotban lévő könyveket, játékokat). A tárgyak leadhatók a titkárságon 2017. május 05-ig.
A vásár és büfé bevételeivel szintén az iskola alapítványát támogatja!
Várjuk a felajánlásokat a főzéshez (paprikás krumpli virslivel, gulyásleves) és a büfébe.
Kérjük, ha teheti, járuljon hozzá alapanyaggal, süteménnyel vagy anyagi támogatással!
Megjelenésükre feltétlenül számítunk, támogatásukat köszönjük!
Részletekről érdeklődni lehet az osztályfőnököknél, SZMK tagoknál.
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Egyház

Református gyülekezeti hírek
zet között alakuló testvéri kapcsolatot és a
magyarósi templomot ábrázoló faragott fa
képet. Ünnepünket megtisztelte jelenlétével településünk polgármestere, Dr. Sajtos
Sándor is feleségével együtt. A vasárnapi
gyülekezetet a magyarósi egyház és a település önkormányzata nevében Ozsváth
István presbiter, alpolgármester köszöntötte. Az alábbiakban beszédébôl idézünk.

Novemberben adtunk hírt róla, hogy
gyülekezetünk az erdélyi Nyárádmagyarós
gyülekezetével testvéri kapcsolatot keres.
Október 7-én a hét fôs küldöttségünk tagjai élményekkel tele tértek haza, és az
együtt töltött szûk két nap folytatásért
kiáltott. Nagy örömünkre nem csak bennünk hangzott ez a „kiáltás”, hiszen a
magyarósi testvérek március 24-26. között
egy nagyobb, tizenöt fôs küldöttséggel
viszonozták a látogatást. Nagytiszteletû
Lázár Balázs lelkipásztort elkísérte Szabó
Zoltán gondnok, valamint további hét
presbiter testvér a feleségével együtt.
Pénteken estefelé értek ide a jó hatszáz
kilométeres út után, és egy kis beszélgetést követôen ki-ki a vendéglátó presbiteri
családjánál vacsorázhatott és pihenhetett.
Szükség is volt az erôre, ugyanis szombaton egy minden fontosat bemutatni kívánó, és éppen ezért nagyon gazdag kirándulás következett. Gyülekezetünk presbiteri jegyzôjének, G. Szalai Istvánnak a
szívbôl jövô, igaz magyar tanulságokkal
szolgáló egész napos idegenvezetésével
a lehetô legtöbbet tudhatták meg vendégeink településünk, valamint Budapest,
Szentendre, Visegrád és Esztergom nemzeti jelentôségû látnivalóiról. Az estét egy
kellemes, ismerkedô vacsora zárta, amelyen gyülekezetünk presbiterei is részt
vettek a vendéglátó nyolc család tagjain kívül. Öröm volt látni, hogy a távolság
ellenére azonnal megértettük egymás örömeit, bánatát, mintha régi kapcsolat lenne
már közöttünk. Önkormányzatunk nevében Tahitótfalut bemutató kiadványt, falucímeres kerámiapoharat és eperlekvárt
tartalmazó ajándékcsomagot adtunk át
vendégeinknek, illetve a gyülekezetnek
szánt ajándék a Kósa Klára keramikus által
készített és felajánlott „A Bárány az egy-
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ház oszlopán” címû nagyméretû kép volt,
melyet nagy örömmel fogadtak.
Vasárnap Istentiszteleten lehettünk
együtt, melyen Igehirdetéssel a Máté
14,22-36 alapján nt. Lázár Balázs szolgált.
Szavai abban erôsítettek meg bennünket,
hogy bár jelen világunk problémái valósak
és megoldásért kiáltanak, de ez a megoldás
megvan az Úristennél, csak sajnos alig valaki veszi igénybe. Ha elszántabban engednénk Ôt szóhoz jutni, ha elfogadnánk
segítô tanácsait, vezetését, akkor a világ
állapota, benne az egyének élethelyzete
sokkal kedvezôbb lenne, nem beszélve az
örök élet páratlan lehetôségérôl, amelyet
kizárólag a Jézus Krisztusban hívôk számára ígért meg az Úr, tehát ehhez csak az
Isten vezetését, segítségét elfogadók juthatnak hozzá. Az alkalom végén mindenki megcsodálhatta testvéreink szép ajándékait: egy nagy méretû szépen faragott fa
kerti virágtartót, amely ezentúl templomkertünket díszíti, valamint a két gyüleke-

„Tisztelt lelkipásztorok, gondnokok,
presbiterek, tisztelt gyülekezet!
Jó érzéssel tölt el, hogy ez az anyaországi egyházközség testvéri jobbját nyújtotta felénk, és úgy gondoljuk, hogy
ennek a kapcsolatnak az ápolása, közös
élményei, tapasztalatai, egyházi életünk
további építésében segítségünkre lesznek. Bemutatkozásként szeretnék szólni
arról, kik is vagyunk mi, honnan jöttünk,
hogyan gondolkodunk magunkról és mai
helyzetünkrôl.
A falu több évszázada, pontosabban 1567 óta Magyarós néven szerepel a magyar történelmi okiratokban
és lakói szabad székely emberek voltak
eleitôl fogva. 1920-ban azonban új nevet,
Nyárádmagyaróst kapott a település, mert
az akkor megalakított Románia része lettünk. Azóta is ezt az új nevet gyakoroljuk hivatalos helyeken, de még ma is az
orrunkra koppintanak, ha nem helyesen
ejtjük ki a falu nevét. 1940-1944 között
a „kicsi magyar világ” idején az anyaország fiai lettünk ismét. Azokban az években sûrûn fordult a gólya Magyaróson,
és elôször fordult elô, hogy a tehetséges
gyermekeket kiválasztották és továbbtanulásukról gondoskodtak. De jött a második világháború. Magyarós lakossága meghozta véráldozatát a hazáért, akárcsak az
1914-es elsô világháborúban, vagy még
elôbb 1848-1849-ben is. Aztán kézbe vet-
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tek a kommunisták. Elôbb földönfutóvá tették a legjobb gazdákat, utána pedig
mindenki lába alól kihúzták a talajt. Az iparosítás, a városi jólét elvitte a falu fiataljait,
a falu így a kihalás veszélyébe került.
1989 után visszakaptuk a nadrágszíj
nagyságú földjeinket, úgy, ahogy eleink
reánk hagyták, szétszórva a falut körül
ölelô dombokon. De nem voltunk felkészülve a fordulatra. A legközelebbi kisvárosban Nyárádszeredában, ahol Bocskai
Istvánt valamikor Erdély fejedelmévé
választották, megszûnt a környék egyetlen
munkaadó központja, a kisipari szövetkezet. Úgy nézett ki, hogy oldott kéve lesz
a nyárádmagyarósi Istent tisztelô magyar
lakosság. Megfogyatkoztunk, de közben
mintha eszünkbe jutott volna, hogy veszteségeink ellenére gazdagok is vagyunk.
Mert például még használjuk szép magyar
nyelvünket, jelen vagyunk a gazdag
magyar népdalkincsben, hiszen azt énekeljük, hogy „Bekecs alatt Nyárádtere”,
vagy „Zavaros a Nyárád, a lovam nem
issza”. A nyárádmagyarósi táncok pedig az
eredetiség, a méltóság, a visszafogott erô,
a virtus megjelenítésével tûnnek ki, nem
hiába kerültek be a Fölszállott a páva díjazott mûvészi értékei közé.
Mindeközben próbálunk eligazodni
ebben a szándékosan összekuszált világban. Próbáljuk növelni a hitet a közösségben, hiszünk az egyház megtartó erejében és próbáljuk a református vallás
erkölcsi törvényei szerint alakítani az életet. Növekszik a továbbtanuló fiatalok
száma, mûködnek már sikeres családi vállalkozások és nagyon fontos, hogy sikerült egyházközégünknek az utóbbi fél
évszázad legnagyobb összefogását véghez
vinni: a 170 éves templomnak a felújítását.
Hálásak vagyunk Istennek a találkozásért, reméljük, hogy még sokszor fogunk
találkozni és igazi barátságok fognak kialakulni ezekbôl a találkozásokból.”
Istentiszteletek rendje húsvétkor:
Bûnbánati alkalmak április 13-án, csütörtökön és 15-én, nagyszombaton este 6
órakor a gyülekezeti teremben lesznek.
Nagypénteken, április 14-én de.
10 órától a templomban úrvacsorás
Istentiszteletet, este 6 órától a gyülekezeti
teremben passiós Istentiszteletet tartunk.
Húsvét elsô és második napján, április 16-17-én de. 10 órától lesz ünnepi,
úrvacsorás Istentisztelet a templomban.
Kérésre az otthonukat elhagyni képtelen
betegekhez az úrvacsora jegyeit szívesen
elvisszük.
Minden kedves Olvasónak áldott feltámadásünnepet kíván – a személyes találkozás reményében:
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Eg yhá z

Húsvéti népszokások
és a kereszténység
Folytatás az 1. oldalról
Persze, van, aki termékenységi rítust lát
az eredetében, de ha arra gondolunk, hogy a
keresztséggel kezdôdik az örök élet, akkor ez
bele is fér. A víz a természetben az élet kulcsa, a kegyelmi életben pedig az örök életé.
A magyar „keresztség” szóban azonban szerepel a kereszt, amely ráirányítja a figyelmünket,
hogy üdvösségünknek igen drága díja volt.
A locsolás okozta vacogásért valami érthetetlen oknál fogva ajándék jár a fiúknak,
mégpedig általában piros tojás. Más színben,
tájegységektôl függôen különbözô mintákkal
is szokták festeni, de a legjellemzôbb a piros
szín. Ennek oka az, hogy a szerelem színe a
piros, tehát a locsoláson keresztül megmutatkozó férfierô iránti vonzalmat el kell valahogy
ismerni. Ezt erôsíti, hogy bizonyos tájegységeken kék tojással fejezik ki, hogy nem vették jó
néven a látogatást. A tojásban is felismerhetô a
termékenységi gondolat: a tojásból lesz a kiscsirke, gyakorlatilag egy óriási petesejt (legalábbis a sárgája). Az örök élet szimbolikája
azonban itt is megtalálható: ahogy a tojásból

új élet lesz, úgy támad fel Krisztus is új életre. Sôt, a tojáshéj is szimbólum: ahogy a csibe
feltöri a tojáshéját, úgy töri fel Krisztus a sírt
elzáró sziklát. A piros szín itt a vért jelképezi,
amelyet Jézus értünk ontott. Körmendi néphagyomány szerint egy asszony Krisztus keresztje alatt megállt imádkozni, a kötényében éppen
tojások voltak, ezeket megfestette Krisztus
vére. A tojás szerepel a szédervacsorában is, de
a keresztény húsvéti ételek között is. A húsvéti
ételszentelés szövege külön említi a hús mellett
a tojást is. Tápláló, fehérjében gazdag ételként,
pláne, hogy télen a tyúkok alig tojtak, bizony,
helye volt az asztalon a régi, szigorúan megtartott nagyböjt elmúltával.
Húsvét sokak számára csak az evés-ivásból,
locsolásból áll, de hozzátartozik a keresztények ünnepléséhez is. A vasárnapi szentmise
végén megszentelt ételek elfogyasztása növelje
a családi szeretetet és összetartozást is! A locsolás alkalmával gondoljunk keresztségünkre is,
amelyet húsvétkor ünneplünk! Kegyelemteljes
húsvétot kívánok mindenkinek!
Attila atya

Bizonnyal feltámadott!

Állami kitüntetést
kapott Kepler Erzsébet

Micsoda diadal! Legyôzte a halált,
Megmondta elôre, a sírból kiszállt,
Emberi ésszel ki hitte volna,
Mellettünk ment el a csodák sora.
Újraéledtek jó páran szavára,
Ámuldozók bámultak a csodára.
Ki ez, ki halottakat kelt fel?
Csak a tanítványok tudták: Ô az Istenember.
S mégis: Ôt is keresztre lehet szegezni?!
A szentet, az ÉLETET halálra ítélni?
Ennyi volt, most mindennek vége?
Az atya küldötte sorsát bevégezte?
Sziklasír várja, leplekben fekszik,
Csendes sírdogálás, alig hallatszik,
Sír a sok tanítvány, asszonyok sora,
Nem szól már szelíden, óvón Isten szent fia…
De harmadnapon: újra felragyog!
Békesség néktek – szól –, itt vagyok!
Békesség, keserv fordul örömre,
Boldog a Mester, s mind, aki szerette.
Istenek születnek, halnak, letûnnek,
Csak Jézus marad meg örök-életûnek,
Embertestvér, érted-e már a helycserét?
Ô halt meg helyetted, érted, hogy élj!
Örök életed VAN, e kincs olyan drága,
Fogadd szívet melengetôn, nagyon nagy az ára.
Arany Júlia, 2017. március 14.

Plébániánk buzgó híve, Kepler Erzsébet
március 15. alkalmából a Mag yar Ezüst
Érdemkeresztet vehette át a Parlamentben. A
kitüntetést Balog Zoltán, az Emberi Erôforrások
Minisztériuma minisztere adta át a Vigadóban.
A faluban csak mindenki által Csösze
néniként ismert hölgy 18 éves korától kezdve óvónôként dolgozott Tahitótfaluban (és
Szigetmonostoron). Hivatását gyakorolva megismerte az egész falut és minden rászorulót.
Igyekezett mindenkin segíteni, nemcsak pénzzel, élelemmel, vagy mások segítségének közvetítésével, hanem kétkezi munkájával (pl.
takarítás, betegápolás, stb.). Az önkormányzat
szociális bizottságának mai napig tagja, füzetében pontosan vezeti, ki, mikor milyen segítséget kapott az önkormányzattól. Testvérének
súlyosan értelmi fogyatékos fiával a mai napig
foglalkozik, eteti, fürdeti, beszélget vele. A plébánián korábban a karitász oszlopos tagja volt,
a képviselô testületnek is tagja volt, takarította a plébániát. 2005-ben elsôként kapta meg
a Tahitótfalu Díszpolgára kitüntetô címet.
A templomtakarítást a mai napig ô szervezi, mossa a liturgikus ruhákat, locsolja a virágokat. Egészsége mostanra megrendült, elég
nehezen viseli, hogy már kevesebbet tud vállalni, de még mindig szinte egész nap tevékenykedik.
Gratulálunk Csösze néninek a kitüntetéshez, és jó egészséget kívánunk neki!
Erdôs Attila
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In Memoriam id. Nagyházú László (1927-2016.)
Elment a minden élôk útján. Elment az, aki mindig szembe jött. Szembe nézve, hajlott korában is,
az Élet által vállaira rakott terhek ellenére is, egyenes derékkal, megfontolt léptekkel. Vesébe látó,
átható, a szembejövô gondolatait, lelkét fürkészô
tekintettel. Szembe jött az emberrel, az élettel és
kihívásaival. Tehette ezt, mert tiszta volt Istenbe
vetett hite, tiszta a lelke, jó a szíve, mely teli s
teli volt a családja, temploma, szülô-és anyaföldje, hazája-nemzete iránti megfellebbezhetetlenül
erôs szeretettel. De tisztelettel a másik ember,
úgy a régmúlt, mint a közelmúlt falubélijeinek
tiszteletével is. S mind ezen érzéseket, - az évtizedek során emlékezetébe fogadott emlékekkel, kiáradó bölcsességgel osztotta meg mindenkivel,
egy olyan emlékezet-bôségszaruból hintve szerte szét a körülötte lévô világnak, hogy az is lehajolt e sokszor csak töredékekért is, akinek értékrendje távolabb állt tôle. Mentette, átörökíthetôvé
tette a falu soha vissza nem térô múltját, az azt
alakító világot, az anyaföldet termôvé tévôk, életet teremtôk küzdelmes életét, szokásait, értékeit. A jövô nemzedékek tanulságára. (Miként
a februárban kezdôdött „A hagyományos világ
alkonya”c. sorozatban édesapja is.) 2016.április
7.-én, kora délután hangzott el sírjánál a zsoltár”
Tudom, az én Megváltóm él, hajléka készen vár
reám…” Megtért szeretteihez, magához szorította a sír homokja ölelô karjaival, hogy örök nyugodalmat adjon neki. Felmagasodott koporsója elôtt
méltóságteljesen, még egyszer utoljára szeretett
templomának hófehér tornya, búcsúharangszavával üzenve: „elbocsájtottalak!” Feketerigók dallamai gyöngyöztek a zsoltárokon, a tisztességtevô
sokaságon, a lelkész búcsúszavain. A neki oly kedves Tahi-béli hegyek az eléjük ereszkedô fehér
fátyolfelhôkkel gyászoltak, majd a tornyosuló
fekete felhôk permetezô, szitáló esôcseppjei harmatozták meg a szeretet koszorúinak virágait.
Nem tudom, -de nem tehetek mást-leghelyénvalóbb-e az, ha az általa néhány éve felidézett –de
már ôt megelôzôn nyugodni tért ifjúkori „dallos”
pajtásokkal együtt énekelt magyar nótákat idézem
meg búcsúzóul? - Azzal, ami szívében-lelkében
mindenek felett állt: „Hazádnak rendületlenül,
légy híve, oh magyar…!
„Nem szól már a magyar nóta Tahitótfaluban
2. rész (1.rész 2013.jan. Községi T.)
Losonczi Benjámin 1926-1998. Gyermekkori
ifjú barátom kivel 16 éves koromtól barátság fûz
össze. Ifjukori pincézések ivások becsületig a társaságban az utolsó pohárig együtt….ha együtt
voltunk együtt daloltuk a régi nótákat: „Jégvirágos
hideg tél volt mikor megismertelek Virág sem volt
nóta sem volt mégis megszerettelek. Nem tavas�szal jöttél hozzám a szivemben mégis tavaszt hoztál Meletted oly szép az élet áldjon meg az Isten
téged…” „Szeretném ha minden álmom valósággá válna Szeretnélek ha a te szemed nem nevetne másra Szeretném ha megmutatnád hogy a lelked tiszta, A szived mit nékem adtál nem kérnéd
azt soha többé vissza. Nem törôdöm a világgal
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nem törôdöm mással Tele van az én szivem már
sok sok csalódással Üthet rajtam minden ember
hogyha akar százat Csak a kezed kicsi kezed
simogassa meg a két orcámat.” „Kerülöm a házatokat nem fogok az utcátokban járni Nem foglak a
kiskapudban az estéli harangszókor várni, Úgy el
megyek ahogy jöttem búcsú nélkül…”
„ Nem jártam én a templomba prédikációra Hiába intett az anyám mindig szépre jóra.
Eljártam én a kocsmába ittam tivornyáztam Hej
de akkor az életem nagyon elhibáztam ejde elhibáztam. Amióta belenéztem egy kislány szemébe Azóta a kiskocsmáknak nem járok feléje El el
járok a templomba ha ô lesz a párom Ha nem
szeret megint majd a régi utat járom a kiskocsmákat járom.” „Vecsernyére szól a harang hivogató
hangja Imádkozik az Istenhez fûzfalombos kicsi
falunk papja Kiséri az orgonaszó mikor a nép boldogságát kéri De amit én elvesztettem azt nem
tudja soha vissza kérni. Én is jártam vecsernyére nem is olyan régen Imádkoztam az Istenhez
hogy tégedet adjon vissza nékem De mióta a
lelkembôl a reményt is kiengetted égni Bocsájtsa

is taposott A bolond szív még akkor is csak ôérte
dobogott. Öreganyó jött az úton haja fehér mint a
hó Felvette a vérzô szivet ne szenvedj te kis bohó
Gyógyitást tett a sebre hová patkó szög hatolt
Édesanyám menyországbol földre szállott lelke
volt.” „ Ugy múlnak az évek mint a tünô állom
Szárnyukat megkötni hiába próbálom Isten igy
akarja Isten igy jelenti Hogy kidôlt keresztfának
nem köszön már senki. „
„Hullámzik a búza tenger De kevés a boldog
ember Mint a pipacs a buzában Ezer közül csak
egy szál van, Ezer közül csak…”
Minden év április 30. volt a májusfa állítás
ideje. Mert ijenkor a szerelmes ifjuság feldiszitett
fát állított a lányok kapujába. Ki csak a Duna
mellôl de a komolyabb kapcsolatoknál a pilisi
erdôböl lett a fa állitás. A baráti társaság 4 kerekû
kocsival az erdész belegyezésével már délután
4 orakor az erdôbe ment 8-10 fiatal és 10 méteres szép levelü bükk vagy hársfát kivágott szép
egyenessett és felrakta a kocsira .utána evés ivás
az erdész ural majd sötédetés után inditás haza a
faluba nagy nóta szóval. A fa állitása 10 órakkor

„Tótfalusi legények csendes, baráti borozgatása a ’30-as évek végén.”
(B-j.-ra: Surján József, Demény Sándor, Debreczeni Lajos, Csörgi Sándor)
meg a jó Isten a templomba nem tudok betérni.” „ Asztalosék kapufáját most diszitik kendôzik
a lányok Most viszik a mátkatálat jaj de szépen
huzzák a cigányok Amott jön a legényekkel tiszteletes uram az alvégröl Most szakad meg a szivem
most lopják a napomat az égrôl. Édesanyám arra
kérem menjen el a tiszteletes úrhoz…” „Duna
partján van egy gunyhó Törött rajta ablak ajtó
Édesanyám jön megy benne Könny csillog a
kétszemében anyámnak. Ne sirj ne sirj édesanyám Szabad lesz még magyarország szabad lesz
még haza menni Karja közt megpihenni anyámnak. De ha egyszer hazamegyek Lesz e akit megölelek Lesz e majd hogy az én anyám Csókkal vár
a Duna partján énreám.”
„Kinálgattam mindenkinek az én bohó
szivemet Egy kisleány elfogadta százszor mondta hogy szeret Megunva a sárba dobta egyett rá

kezdödött Olyan volt a falu az ifjuság zsongásátol
mint a méhkas. Természetessen tudták a lányos
házak is hogy hová visznek május fát. Már várta
a háznép, a Papa boral, a Mama pogácsával, süteménnyel a lány tele izgalommal. Mikor a legények megjöttek, mekkérdezték hogy megengedi a András bátyám hogy felálíthatjuk e a május
fát. Igenlô válasz után nekiláttak egy pohár után
a diszitésnek. Mert úgy illett hogy a leány fel
szallagozza, a gazda egy jó üveg bort kössön rá és
akkor fell állitották a végét beásták, lánccal a kapu
oszlophoz kötötték, hogy ne lehessen le ledönteni. Mert elö fordult töbször is hogy a rivális legény
még máshol a másik fát állitották, ledöntötték.
Ennél nagyobb szégyen még nem érte a szerelmeseket ha a májusfa feldölt. Felállitás után a félig
kapatos legények meg vendégelése következett,
de nem sokáig tartot mert mentek a következö
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házhoz a fát állítani Legemlékezetesebb 1948 évi
május amikor 10 lánynak lett fa állítva, ugy hogy
hajnali 4 óráig tartott. De vidám boldog fiatalok voltunk. Még hozzá tartozott a májusi éjszakai éji zene cigány bandával nótás kedvü szerelmes ifjusággal a lányok ablaka alatt Sok éven át
tiszta szivel és jokedvel énekeltük a szép nótákat. Még a hires zenekaral is voltunk éjeli zenét
adni. Kezdô ének:”Szeretnék május éjszakáján
letépni minden orgonát…””Fekete szem éjszakája…” „Magas jegenyefán sárga rigófészek…” Ez
a 3 nóta hangzott el az ablak alatt elöször majd
késôbb teljes hangerövel 5-6 vagy még több…..
gyujtva a leány ablaka alatt. Ha szivessen fogadták az elsô nóta után / a háziak/ egy szál gyufát
gyújtottak, vagy kiszóltak mérgessen hogy hova
menjetek orditozni. A végére ki jött a házi gazda
meg köszönte a tiszteletet esetleg még egy kancsó bort hozott és utána újra bezárta a kiskaput.
A leányt nem engedték kimenni mert az nem volt
szép /dolog/ Még egy ….villanás és tovább vonult
az ifjuság. Az ideje fél 12 és 1 óra között volt.
Késôbb már nem illett zajongani. Természetessen
a szomszédok is felébredtek, a kutyák a faluban
mind ugatak ugy hogy csend nem volt május 1.-én
éjszaka. A felkészülés és a hangolás valamelyik
pincében történt hogy a hang kellô szép legyen
egy kis jó bor öblitéssel. De hamar ment mert jól
ösze szedett énekes társaságok és baráti körök
voltak akik máskor is énekelték a nótákat jó kedvel, hazafias háborus katóna nótákat és szerelmes
dallokat, nem szégyelték a szájukon kiengedni a
lelkük érzelmeit.
Utolsó májusfa állitás 1964 évben Miklós
öcsénk völegénysége alatt…Igazi hagyomány
örzô nosztalgia volt felidézve a 40-es évek hagyományát. Mert mindenki boldog volt. A leány hogy
ilyen senkinek nincs ,a fiu hogy elfogadták, a házi
asszony hogy a pogácsa elfogyott a gazda hogy
adhatta borát nagyokat nevetve a legények meg
örültek hogy jól berugtunk. A szomszédok hogy
végre csend lett hogy elmentek, még a bakter is
mert ôt is megkinálták. Azután a gazda örködött
hogy nehogy ledöncsék a fát, mert az nagy szégyen lett volna…Ijen volt a fiatalságunk május
elsején tele vidámsággal szerelemmel és sok
bohósággal.
„Jaj de szépen muzsikálnak Ablakába egy kislánynak…”, „Egy kis árva madár vergödig a porba
Mellette a párja dalol a bokorba Orgonákat téptél mind mind nékem adtad Istenem de kár volt
hisz a szerelmünkel ök is elhervadtak Lila ogonák
kinyilnak a nyáral Te meg másnak dalolsz én meg
elhervadok a lila orgonákal.”
„Élt a Maros partján valahol egy szôke haju lány
Minden tavasz esten kiszökött a házuk kapuján
Szivszorongva várta hogy jön e a párja egy huszár
kapitány Mert nem lehet azt parancsolni senkinek
Hogy szeresse kit a szive nem szeret Amig lesz egy
piros rózsa, amig lesz egy magyar nóta Felejteni
parancsszóra nem lehet…” „Özvegy asszony a
kicsi fiával ki üll este a pitvar elé Áhitatos ábrándos
orcával néznek ketten fel az ég felé Édesanyám
mondja meg azt nékem hogy oda fent vajon mi
ragyog Mit jelentenek ott fent az égen azok a sok
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fényes csillagok Kétszeméböl sürü könnye hullik
megszolal a fiatal anya Azott egy szakaszvezetôé a
másik egy káplár csillaga Gallérjukra volt az rája
tüzve de azóta mind régen halott Az angyalok felvitték az égre és azóta ott ragyognak fent a csillagok.” „ A lembergi temetôbe bakasirok állnak….
leányok szedik nekik a virágot Szedjétek szedjétek…. a gyöngyvirágot Csak azt az egy liliomot
lányok le ne szakitsátok.”
Pócsmegyeri barátunkal daloltuk:”Egy szép
nyári hajnalon Kinyillott a rózsa egy udvaron A
legények ara járnak Fáj a szivük a rózsáknak.”
Dr. Ecsedí Aladár ref.esperes éneke 1957
évben irta az énekkarba sokszor énekeltük, sôtt
még a lakodalmakba is el zengtük: „Elmentek
egyszer minden elmúlik mint a nyár A fák lombja megsárgul az idö öszre jár Lehull a kert virága
minden minden hiába Verejték, munka, köny….
vész, elvész Ami csak szép volt hervad és enyész
Elmúllik egyszer minden elmúllik.”
Életünk Szépségünk ifjúságunk csak emlékként
jár velünk Amit csak szült az elme.
Hamu alatt lesz pislogó parázs Kialvó fény és
eltünô varázs.” Bekötöm a virágcsokrot egy kedves kis dallal:” A mi öreg Bodri kutyánk kiszokott a
faluvégre járni Faluvégi kökeresztnél órákhosszat
álni Jönnek mennek az emberek Ô meg csak várja
várja Hogy mikor jön már végre a kedves gazdája. Hosszú idö óta hûségessen türelmessen várja
Gazdáját hogy kérges kezét újra megnyalhassa De
gazdád vérét idegen föld pora issza A te gazdád
nem jön többé soha vissza.”
„Ijen volt az életünk szép dallos ajkú barátok
a sirban pihennek és az én utam is oda vezet. Az
utánunk jövö nemzedéknek nincs hangja hogy a
szivét kiöntse a dalba, örömben vagy bánatban.
Dalol hejette a gép idegen dallamot, szót amit
nem ért de az a jo mert elkábul töle. Becsüld meg
a jövönek a múltat Nelegyetek gyökértelenek, idézem Bessenyeit a költôt: „Mely nemzet szokásait,
dallait, nyelvét elveszíti meghal az. Zárom a nóta
csokrot a második magyar imádsággal amely mindig a szivünkbôl fakadt sokszor könyhulajtva mindig meghatodva:” Hazádnak rendületlenül Légy
híve oh magyar…”
138 dalt hagyatékolt az
utókorra, az itt említettek csak töredék a hagyatékból.
Vajda János:”A nép, melynek dalaiban nagy,
halhatatlan búja van, nem halhat meg soha!” De
ha úgy érzi, hogy csak búja van, és nem leli fel az
örömét, mert talán nem is keresi?! Pedig az kell az
élni akaráshoz, és azt a nótával is lehetne keresni,
és meg is találni abban. Nekem a magyar nóta a
szívemet indítja meg, a templomi harang- és orgonaszó a lelkemet. Ajánlom kipróbálni. Talán így
könnyebben leszokhatunk egyszer arról, hogy
magyarként földre szegezett tekintettel járjunk a
világban.
(Kossuth: „…veszve csak azon nemzet lehet,
amely lemondott önmagáról…” Itt most a faluminden bizonnyal a mostoha idô, és értékfeladásra kényszerítô ideológiák nyomására- lemondott dalairól, lakodalmas szokásairól, az összetartozást megtartó baráti nótázgatásokról…Nincs
jogom vádaskodni a fentiek miatt, csupán fel kel-

lett tennem a címben szereplô megkerülhetetlen
kérdést.)
Vajon Kodály idézetének folytatása mind
ezek után manapság mennyire igaz: „…de a
kunyhó hû maradt…” Abban azonban feltétlenül egyet kell vele értenünk: „ A TÛZNEK NEM
SZABAD KIALUDNIA!” Öröm és büszkeség gyönyörködni az iskolások klasszikusokat idézô
elôadásaiban. De a fiatalok közül senkinek sem
pezsdül a vére a gyönyörû, édesanyát, a kedvest,
a szülôföldet-hazát éltetô-sirató magyar nóták hallatán? Amik legalább olyan régiek, mint a klasszikusok? Éreznének-e valaha még a falubeli fiatalok
közül némelyek büszkeséget, virtust, amikor nem
törôdve az olykor eltérítô korszellemmel el-el
nótáznának a fentiekrôl? És ha egyelôre a faluban már/még nem is száll föl a páva, kérdezem
én: itt, Tahitótfaluban vannak-e, lesznek- e még
tûzrakók? Akik a hamu fedte parázsból a Fônix
madár röptetésével magasba emelik a magyar
dalt, a magyar nótát? A valóság az, hogy manapság nincsenek ilyenek. Mert igazat adva Laci bácsinak, ôk már nem ismerik eleik szokásainak töredékét sem talán, ma már nincs három-négy, de még
két-három „legény” sem, aki a kicsi leány kapujába állított, felpántlikázott májusfa mellett, a barna,
bogárszemû szemû kislány ablaka alatt elénekelné, hogy „Szeretnék május éjszakáján…”.Az már
a krónikás képzelet-szüleménye, hogy a falu egykor számos kocsmájában játszó öreg prímás letér
az égi vándorútról, s a temetô legöregebb akácfájának hátát vetve, elkezdi muzsikálni a már ott
nyugvó „dallos pajtások” sírjai felett, hogy „Nem
élhetek muzsikaszó nélkül…”, avagy: ”Eltörött a
hegedûm…” A feléig elhangzó dal utolsó akkordjai körülölelik az elmentek fejfáit, s velük maradnak… A húr elszakad , a görcsös ujjak szorítása
enged,s az öreg prímás könnyáztatta hegedûje
belésimul a földön lévô, hullott, fehér akácvirágok bölcsôjébe.…Az égi vándorúton poroszkáló banda pedig kalaplevéve, nekitámasztja nyûtt
vonóját, törött hegedûjét, rekedt bôgôjét a végtelen út számozatlan kilométerkôjének, és szomorúan néz vissza. S azt látja, hogy: (Sic transit gloria
mundi-Így múlik el a világi dicsôség.)
De mert a dal, a nóta, és a nyelv együtt van,
fel kell idéznünk Nyírô József: Sibói bölény c.
regényének, a magyar nyelvrôl szóló aggodalmait, amelyek beteljesülhetnek itt, Tahitótfaluban is,
a megcsonkított, s a Kárpát-hazában is?! „…Isten
veled szentséges, meggyalázott, drága magyar
nyelv…saját néped áldozata…te megvetett, társtalan, szégyellt, hazádban hontalan, ázsiai barbár nép lehulló csillaga, halottaink ajkának néma
pecsétje!...Isten veled megszûnô szép magyar
dalunk! Gyermekeink ajkáról elröppent mesék,
pusztuló szolganép imádsága, kit mindenki elfeled…Rátok bízom mezôk madarai, erdôk vadjai…Siessetek megtanulni, mielôtt mi elfeledjük!
– Hol vagytok szántó-vetô pacsirták, okos fülemilék, bujdosó társaim: rigók, kék szárnyú szajkók, e
drága földnek minden oktalan állati? Szedjétek fel
minden elhajított édes szónkat, hogy valamikor –
ki tudja, mikor – visszaadhassátok…”
G. Szalai István, 2017. április
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Közösség

2017. március 15. alkalmából kitüntetett
fiataljaink, akik kiérdemelték a
„Tahitótfaluért Ifjúsági Díj”-at
A „Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány” kuratóriuma 2005. évben
díjat hozott létre –Tahitótfaluért Ifjúsági
Díj néven – melyet minden év március
15-e alkalmával olyan diákok kaphatnak,
akik kimagasló tanulmányi-, és tanulmányi verseny eredményeik mellett a sport,
a tudomány, vagy mûvészet területén sikereket értek el, ezzel öregbítve Tahitótfalu
hírnevét.
Feltétel továbbá, hogy életvitelükkel
falunk lakóinak és korosztályuknak elismerését kiérdemeljék és követendô utat
mutassanak kortársaik számára.
A kiválasztásban megkértük az iskola
tantestületének véleményét is. A 2017-es
évben négy diákot javasolt alapítványunknak a tantestület a Tahitótfaluért Ifjúsági
Díjra.
Az alapítvány a kiválasztott négy diák
részére átadott egy-egy:
• „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” elismerô
oklevelet
• 20 000-20 000 Ft-os ajándékkártyát,
• Kósa Klára Szimbólumok és ajándékok
címû könyvét Bor Zoltán Úr felajánlásaként,
• Fekete Júlia ötvös ékszerész által készített kis ezüst falucímer ,
• Bérczy Krisztina népi fazekasmester
által készített, falucímerrel ellátott ívó
csuprot.
A díjakat az alapítvány részérôl dr. Seffer
Krisztina az alapítvány elnöke és Kubanek
István képviselô Úr adták át.
A „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” átvétele
által köszöntöttük diákjainkat, akik a legki-
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válóbbak voltak;
CSIPAK BORBÁLA
Bori nyolc évig kitûnô tanuló volt.
Szorgalmas, megbízható, tevékeny tagja
a közösségnek. Tanulmányi eredménye kiemelkedô, az iskolai ünnepségek,
mûsorok állandó résztvevôje.
A diákönkormányzat aktív tagja volt
éveken keresztül. Osztálytársai mindig
számíthatnak segítségére, támogatására.
Emellett fuvolán játszik, elôadások rendszeres résztvevôje.
Több nyelvi versenyen ért el szép helyezést, valamint természettudományi versenyen ért második helyet.
Sárkányhajó versenyeken sikerekhez
segítette csapatát. Több évig lovagolt.
2016 szeptemberétôl az Újpesti Könyves
Kálmán Gimnáziumban tanul és a középiskola diákjaitól elvárt magas követelmény
rendszerhez rövid idôn belül alkalmazkodott. Félévi tanulmányi átlaga 4,4 volt.
Kiemelkedô teljesítményt nyújtott magyar nyelv és irodalomból,
történelembôl, biológiából. A legerôsebb
angol nyelvi csoportban tanul és anyanyelvi tanára ötösre értékelte félévi munkáját.
Második nyelvnek az olasz választotta és
szintén ötösre értékelték teljesítményét.
Bori a tanulás mellett a Dunakanyar
Sportegyesületben már 6 éve röplabdázik. Edzésekre jár és hétvégenként mec�csekre. Csapata az Országos Serdülô
Bajnokságban március végén már legjobb
6 közé jutásért játszik, az NBII Junior csapattal pedig a legjobb 4 közé jutás a tét.
Ha ideje engedi, részt vesz régi iskolája
természetjáró csoportjának kirándulásain
volt osztálytársaival együtt.

Az általános iskolában elnyerte ”Az év jó
tanuló- jó sportolója” címet 2013-ban.
2016-ban Tahitótfalu Község
Önkormányzatától megkapta a Tahitótfalu
Ifjú Tehetsége Díjat.
KOVÁCS JUDIT
Az általános iskolai tanulmányait kitûnô
eredménnyel végezte, ami önmagában
is elismerésre méltó. Tehetségét számos
alkalommal megmutatta az iskolai rendezvényeken.
Tagja volt az iskolai atlétika csapatnak,
késôbb a lány focicsapatnak.
Több országos levelezô versenyen indul
sikerrel, és a nyolcadik osztály végén sikeres C típusú komplex angol alapfokú
nyelvvizsgát tett.
Judit tehetsége a sakkban is korán
megmutatkozott. A 2013/14-es tanévben megkapta az iskola jó tanulója, jó
sportolója címet. Kétszeres diákolimpiai bajnok. Korcsoportos Magyar Bajnok.
Korcsoportos Európai Uniós Bajnokságon
3. helyezést ért el. Többször képviselte
Magyarországot korcsoportos Európa és
Világbajnokságokon.
Magyar Nôi Junior bajnokságon 20
éven aluli korosztályban holtversenyben
elsô helyezett. Tagja a 16 évesek olimpiai válogatottjának. 2014/15-ös tanévben
Magyarország jó tanulója jó sportolója
címet kapott.
Megkapta a Tahitótfalu Ifjú Tehetsége
címet.
2016 szeptembere óta Szentendrén a
Ferences Gimnáziumban folytatja tanulmányait. Félévkor jó tanulmányi eredményt ért el.
A sakkozást továbbra is aktívan folytatja. Korcsoportos magyar bajnok lett, vala-
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mint az U 16-osMagyar Olimpiai Csoport
tagja.
A Honvéd ASE csapatának tagjaként NB
II-es magyar bajnok lett.
A Magyarország Ifjú Tehetsége ösztöndíjprogram támogatottja az elmúlt évben
és jelenleg is.
KOVÁCS KAMILLA
Az általános iskolai tanulmányait kitûnô
eredménnyel végezte, e közben 7 évig
volt a zeneiskola eredményes tanulója is.
Furulya játékát számos alkalommal hallhattuk iskolai rendezvényeken és ünnepélyeken, zeneiskolai hangversenyeken, a
Visegrádi Furulya-találkozón..
Éveken keresztül sikeres résztvevôje
volt a Titok országos angol nyelvi
levelezô versenyeknek. Négy éven keresztül indult a Der, Die, Das német nyelvi levelezôversenyen. A TIT-TELC online
angol nyelvi verseny második helyezettje.
A 2014/15-ös tanévben 6. helyezett lett
csapatával az Országos Komplex Énekzenei Mûveltségi Versenyen. Szintén ezen
a versenyen az idei tanévben csapatával
a második helyet szerezték meg. A nyolcadik év végén sikeres furulya és szolfézs
alapvizsgát tett.
Ezen kívül szintén sikeres C típusú
komplex alapfokú angol nyelvvizsgát tett.
Kamilla 2016 szeptembere óta a BartókPikéthy Zenemûvészeti Szakgimnázium
tanulója.
Félévkor tanulmányi eredménye alapján
osztályelsô volt, zenei kitûnô eredményéért nevelôtestületi dicséretben részesült.

Szigeti
Sárkányok
2016 júniusában kezdte meg mûködését
Tahitótfalu sárkányhajó csapata, a váci
Dunai Sárkányok szárnyai alatt, Szabó
Miklós sárkányhajó edzô, világ-és Európa
bajnok sárkányhajós vezetésével. A nyári
idôszak jó hangulatú evezéseit követôen,
ôsszel már próbára tettük erônket, a
Bánki-tavon rendezett évadzáró versenyen. Télen tanmedencében csiszoltuk
evezési technikánkat, úszással és konditermi edzésekkel készültünk a következô szezonra. Ennek eredményességét bizonyította március 25-én Leányfalun megrendezett Medencés Sárkányhajó Viadalon szerzett bronzérmünk, szabadidôs mix kategóriában. A falut képviselô csapat tagjai voltak: Németh Dominika, Szabados-Molnár
Dominika, Fehér Hajnalka, Bánáti Anita,
Dombai Mihály, Fehér Balázs és Kövesdi
Oszkár. A Pollack Mihály Általános Iskolát
képviselô hatodik osztályosok: Bánáti
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Nyáron részt vett a Musica Mundi
nyári kurzusának koncert rendezvényén
Zebegényben és Vácon.
Számos iskolai rendezésû koncert állandó résztvevôje és kísérôje a kórusnak.
Részt vett a VIII. Országos Kamarazenei
versenyen Szegeden.
Jelenleg az Országos Blockflöte és
Csembaló versenyre készül.
ZILLER ROLAND
A nyolc év alatt végig kiemelkedô teljesítményt nyújtott tanulásban, sportban
és az osztályközösségi munkában. Jeles és
kitûnô bizonyítványai voltak. A nyolcadik
év végi bizonyítványa is kitûnôre sikerült,
több tárgyból dicséretet kapott.
Sok tanulmányi és sportversenyen
indult és szép eredményeket ért el.
Tagja volt a harmadik helyezést elért
sárkányhajó csapatnak.
Biológia tárgyból országos levelezô versenyen volt helyezett.
Több nyelvi levelezôs versenyen
kitûnôen teljesített. Sikeres C típusú
komplex angol alapfokú nyelvvizsgát tett.
Aktív tagja volt a természetjáró szakkörnek.
Osztálytársai mindig mindenben számíthattak rá. A falu rendezvényeinek és
ünnepségeinek rendszeres szereplôje és
segítôje.
2016 szeptembere óta a Baár-Madas
Református Gimnáziumban folytatja tanulmányait. Félévi átlaga 4,14 lett.
Matematika tantárgyból indult több versenyen: Bólyai csapatversenyen, valamint
Lilla, Szilágyi Regina, Vaczó Julianna,
Jenei Ákos, Percze Patrik, Sápy Márton és
Tóth Gergely ezüstérmet szereztek. A verseny szervezésében segítôi voltunk a váci
Dunai Sárkányok Egyesületnek. A helyszín biztosításáért köszönetet mondunk a
Leányfalu Termálfürdônek, szponzoraink
a Body Pump és a Bourbon Coffee voltak.
A leányfalui sikeren felbuzdulva készülünk
a májusi Omszki-tavon rendezendô versenyre, ahol településünk iskoláját fogjuk
képviselni gyerek és felnôtt csapattal egyaránt.
Szeretettel várjuk azok jelentkezését,
akik szívesen sportolnának csapatban,
jó levegôn a Dunán. Életkortól, edzettségi állapottól függetlenül bárki elkezdheti az edzéseket, majd választása szerint
szabadidôs vagy versenyzôi szinten folytathatja. Az edzések kiindulási pontja a
Váci-rév, melyekre elôzetes jelentkezés
szükséges.
Gyermekeknek harmadikos kortól:
hétfô, szerda, péntek 15.30-tól
(Szabó Miklós: +36 30 316 4466)
Felnôtteknek: hétfô, péntek 17.30-tól

a matematika határok nélkül versenyen
vett részt.
Ezenkívül indult Bólyai magyar versenyen és jelenleg biológiából az YPEF erdészeti versenyre készül.
Jelenleg is zeneiskolánk gitár szakos
növendéke, a zenekar oszlopos tagjaként
rendszeres szereplôje a községi ádventi hangversenynek és az ifjú muzsikusok
kamarazenei találkozójának.
A helyi református egyházközség diákéletének aktív tagja, segítôje és szervezôje.
Ha ideje engedi, részt vesz régi iskolája
természetjáró csoportjának kirándulásain
volt osztálytársaival együtt.
Még egyszer gratulálunk a kitüntetett
fiataloknak és kérjük, hogy töretlenül folytassák további munkájukat maguk, szeretteik, falunk, hazánk javára.
Végezetül, köszönetet mondunk az
iskola tisztelt tanárainak, nevelôinek, minden dolgozójának, és a kedves szülôknek
is azért, hogy áldozatos munkájuk eredményeképpen minden évben lehetôségünk
van kiemelkedô tehetségû és tudású fiatalok megjutalmazására és példaképül állíthatjuk ôket falunk fiataljai elé. Legyünk
rájuk nagyon büszkék.
A díjátadásban részt vett apró kis
segítôink: Ferencz Réka, Vaczó Luca,
Weimal Rebeka és Szfárl Evelin voltak.
Kedves munkájukat köszönjük.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány
(Bánáti Anita: +36 30 831 8946)
Az edzések mellett szervezünk vízitúrákat és kirándulásokat is, ezekrôl az
érdeklôdök a Dunai Sárkányok facebook
oldalán tájékozódhatnak.
Bánáti Anita
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1%-os felajánlások
„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért”
Alapítvány célja a községünkben tanuló általános iskolás gyermekek segítése, az iskolai nevelôoktató munka anyagi támogatása, az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása. Kiemelt feladatul tûztük ki idei tanévre is az idegen nyelvek
tanulásának elôsegítését, az iskolai sport- és egyéb
szabadidôs tevékenységek, tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos körülmények között élô diákok társadalmi
esélyegyenlôségének megteremtését.
A korábbi évek 1%-os felajánlásaiból is fenti célok
megvalósításához járultunk hozzá. Köszönjük a
szülôi támogatást, mellyel munkákat segítik.
Az Alapítvány céljainak eléréséhez kérjük idén is
támogassanak bennünket adójuk 1%-ával!
Adószám: 18681952-1-13
Elérhetôségünk: pollacksuli@gmail.com, ill.
facebook-on is megtalálnak minket (Alapítvány
nevét kell beírni)
Köszönjük!

Tisztelt Adományozók!
A TEGY ÜNK EGY ÜTT TAHITÓTF ALUÉ RT
ALAPÍTVÁNY 2003. május óta bejegyzett szervezet,
ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi jövedelemadókból felajánlható 1%-ot.
Ha munkánkat eredményesnek tartja és szeretne
segíteni, azt az alábbi adószámon teheti meg, melyet
elôre is köszönünk.
Adószámunk: 18699636-1-13
Számlaszámunk : 64700021-10009237, Duna
kanyar Takarékszövetkezet, 2021 Tahitótfalu, Petôfi
S. u. 27.

Húsvéti tojásírás és
díszítés a Faluházban
Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket április április 13. csütörtök 10-12
óráig a Faluházba (Szabadság út 1/a.), ahol
Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész,
a Népmûvészet Ifjú Mestere vezetésével
kipróbálhatják a hagyományos tojásírást
és egyéb díszítô technikát. Az elkészített
alkotások hazavihetôk. A foglalkozás díja
500 Ft.

A SZIGET HANGJA EGYESÜLET 13 évvel ezelôtt
alakult. Egyházi- és komolyzenei hangversenyek szervezését, zenemûvek publikálását, elôadócsoportok
támogatását tûzte ki célul. Legfontosabb szervezete
a Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar, mely rendszeres szereplôje Tahitótfalu községi és egyházi összejöveteleinek, valamint évente több alkalommal – az
ország számos pontján – sikeres koncertjeivel szerez
hírnevet községünknek. Adójuk 1%-ának felajánlásával az egyesület és az énekkar munkáját, valamint a
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét programsorozatát támogatják.
Adószám: 18704723-1-13

Kedves Gazdik,

A Colorado Cirkusz Tahitótfaluban vendégszerepel
a hídfô mellett. Elôadások: április 13. csütörtök
18:00, április 14. péntek 18:00, április 15. szombat
15:00, április 16. vasárnap 15:00. A cirkuszban
pónilovak, lámák, púpos tevék, uszkár kutyák
szerepelnek valamint a világhírû zenebohócok,
a Duo Cratelli is fellépnek.

KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány,
Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás:
H, SZ, CS, P. : 8-17h
K. :8-14h
Szombat: 8-13h
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Március 1-tôl újra a megszokott módon rendelünk Tahitótfalu
központjában a TESCO-val szemben.
Elérhetôség: 30-9370-863,26-385-152.
Rendelés: hétfô, szerda 16-18 h, péntek, szombat 10-12 h.
Rendelési idôn kívül és minden hétköznap-hétvégénünnepnapokon folyamatos éjjel-nappali ügyelet:
30-66-26-849
Folyamatosan kiszállások, igény esetén betegszállítás.
Tavasszal veszettség oltási akciók!
Várjuk szeretettel, Dr.Szolnoki János és kollégái
www.drszolnokiallatkorhazak.hu

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

TÛZIFA 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

2. Á
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Jani bácsi (Matyi)
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

C s al ád- és G y er m ek j ólé ti
Ö n ko r mIán
y zatén
, pyr, ohirde
gra mok
n t ézm
té s

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.

Cégünk keres tehergépkocsi vezetôt
C kategóriával, esetleg daru vizsgával
terepes billenôs tgk.-ra
Tahitótfalu vonzásköre munkaterületre.
Érd: 06 20 942 5016, Cserker építôanyag

RÉGISÉGET
VESZEK

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

Várom szíves hívását!
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Konténer rendelés

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

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

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Számítógép
szerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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Közösség

A Dunakanyar kézmûves kincsei
Idén a szigetmonostori Faluház adott otthont
a közösen szervezett Dunakanyar Kézmûves
Kiállítás és Vásárnak. Egész napos tavaszi forgatag
fogadta a látogatókat. A kiállítási tárgyakat szakmai
zsûri értékelte Kósa Klára keramikus iparmûvész
vezetésével. A Dunakanyar Népmûvészeti
Egyesület több kategóriában is oklevelet vehetett
át: Andrejszki Katalin bôrmíves, Sárospatakiné
Fazekas Judit viseletkészítô, Princzné Bérczi
Krisztina népi fazekas érdemelték ki az elismerést. Gratulálunk nekik és a további gyôzteseknek
is: Szekrényessy Balázs játék bábszínházával és
bábjaival, Gálffy Ildikó kerámia használati tárgyaival, Bagoly Laura ékszereivel, Kertész Zsoltné
míves papír díszeivel kápráztatta el a zsûrit és

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. Márciusi számunkban a Tildy Zoltánhídra szerelt hajóradar egy részlete volt
látható. Gratulálunk szerencsés nyertesünknek, Csépai Zoltánnak.

a közönséget. Jövôre a tahitótfalui Népházban
és Sportcsarnokban újra találkozhatunk a
Dunakanyarban élô alkotókkal.
Béres Gabriella,

Fotók: Sárospatakiné Fazekas Judit

Tahitótfalu Ifjú Tehetsége 2017
ményei alapján sikerült magát kivívnia.
A Tour de Pelso (Balaton kört 209 km)
5 óra 7 perc alatt teljesítette U19-ben elsô
helyen végzett.
Tavalyi évben Magyar Bajnoki címet szerezett CycloCross szakágban, ami alapján Magyarország színeiben indulhatott a
Világbajnokságon, Belgiumban.

A március 15-i ünnepség keretében idén Szöllôsi Ferenc vehette át a
Tahitótfalu Önkormányzata által alapított
díjat Dr. Sajtos Sándor polgármestertôl. A
tahitótfalui fiatal a kerékpár sportágban
elért kiemelkedô sport teljesítményével
érdemelte ki az elismerést.
Ferkó Kisgyermekkora óta sportol, triatlonosként indult elsô versenyein. 2014 és
2015-ben korosztályos Magyar Bajnok lett
Országos Terep Triatlonban.
2014-ben, testvérével közösen
Nagyatádon, váltóban ketten teljesítették
a hosszú távú Triatlont, azaz Extrem-mant
(3800 méter úszás, -180 km –kerékpározás, 42 km – futás) 10.38 alatt teljesítették.
2015-ben a budapesti Ironman 5i50 versenyen ifi kategóriában elsô helyen végzett.
2016-ban Ferkó bekerült az Országúti
Kerékpár Magyar Válogatott, „ A” keret
tagjai közé, amit a versenyeken elért ered-
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Tavalyi évben Cyclo-Cross-ban a Magyar
kupa sorozaton összetettben 2. helyen, a
Super Cross-ban összetettben pedig elsô
helyen végzett.
Szezonnyitó Tihanyi Félsziget Kupán az
ELIT futamban abszolút elsô helyen ért be.
Számára nagyon sok versenyt jelentett,
dobogós helyezések kellettek hozzá, hogy
eredményei alapján mehessen külföldre is
versenyezni a válogatottal.
Monti országos Diákolimpián a leigazolt
versenyzôk között Feri 2.helyen fejezte be
a versenyt.

A válogatott versenyzôivel országúti kerékpárban volt Csehországban a
Világkupán, Ausztriában, Szlovákiában és
Szerbiában is, ahol Feri legjobb magyarként 3.helyen végzett.
2017-ben CycloCross Magyar Kupa
sorozat összetettjében U23-as kategóriában 2. helyezett lett.
Ferkó heti öt napot edz, napi 3-4 órát,
500-600 km-eket teker hetente, tudatosan
készül versenyrôl-versenyre.
Minden szabadideje edzéssel, szinte az
összes hétvégéje versenyekkel telik.
Élete igen jó példa lehet mások számára,
hogy van miért dolgozni, hiszen a jó eredmény nem jön magától.
Ennek ellenére szerencsére a tanulmányaival sincsen gond, hiszen 4-5-ös jegyei
vannak a szentendrei Móricz Zsigmond
Gimnáziumban, ráadásul idén már érettségizni is fog, így a komoly versenyzés mellett, a tovább tanulásra is kell gondolnia.
Gratulálunk az eredményeihez, kitartó
munkájához, és csak így tovább!
Kétszeres gratuláció illeti Ferkó szüleit, Szôke Ritát és Szöllôsi Ferencet, hiszen
nem csak szülei, de edzôi is voltak a fiatalembernek Triatlonban. A kerékpár sportágban olyan szintre emelkedett, hogy
külön személyedzôje lett Specziár Viktor
személyében, akinek kerékpáros sikereit
köszönheti.
Béres Gabriella
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Felhívás „Egészséges étel” fôzôversenyre
Kedves Hölgyek és Urak!
Második alkalommal rendezzük meg a
Családi Sportnapunkat, melynek keretein
belül szeretnénk hagyományt teremteni az
Egészséges ételek versenyének.
2017. május 13-án 10:00-12:00-ig várjuk
mindazok jelentkezését, akik megosztanák
velünk a család kedvenc egészséges ételét,
recepttel együtt.

Helyszín: Tahitótfalu – Fesztiválpark (híd
melletti füves terület). Nevezés a helyszínen
(egy tányér egészséges étellel), a színpad mellett, keresse az EEDE feliratú asztalt!
Eredményhirdetés, díjátadás 12:15-kor.
Bôvebb infó: 06-20-258-4628 vagy info@
eede.hu vagy facebook: EEDE.
Együtt Egymásért Dunakanyar
Egyesület (EEDE)
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Tahitótfalu áprilisi programjai
Folytatás az 1. oldalról
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
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumeni
kus Kórus 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: Egészség
meg
ôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahi
tótfalui sportpálya melletti sportöltözô)
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30
Judo, kung-fu edzés 5-90 éves korig. Edzô:
Rácz Gábor.
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.:
Sípos István 0630/2742880
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt bus�szal történik. Az aktuális elôadásról, a
jegyekrôl és minden egyéb programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337
5527.

Patak Vendéglő
Visegrád

Új étlappal várjuk kedves vendégeinket!
Kínálatunkban új életre kelnek a magyar
ételkülönlegességek. Vállaljuk hidegtálak készítését,
a környéken akár házhozszállítással is!
Rendezvénytermeinkben (50 főig) esküvők, családiés céges rendezvények lebonyolítására van lehetőség.
2025 Visegrád, Mátyás király út 82.
+36 26 397 486
+36 30 452 6398
+36 70 283 5054
vendeglo@patakhotel.hu
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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.

