
Polgármesteri beszámoló
az idôszak fontos eseményeirôl

Fejlesztjük a településüzemeltetés képességeit, 
lehetôségeit

Tahitótfalu polgárai számára jól ismert, 
hogy településünk domborzati viszonyai 
miatt a téli idôszakban nehézséget okoz az 
utak járhatóságának biztosítása. Ebben az 
évben is tapasztalhattuk, hogy néhány alka-
lommal a hirtelen leesett hó gondot okozott, 
alapvetôen a Tahi településrészen élôk szá-
mára. Ezzel együtt elmondható, hogy a nap-
jainkban tapasztalt téli idôjárás megítélésem 
szerint sajnálatos módon gyökeresen megvál-

tozott, gyakorlatilag téli idôszakban sokszor 
tavaszi hômérsékleti körülmények alakulnak 
ki. A múlt év ôszén több alkalommal adtunk 
ki tájékoztatást annak érdekében, hogy a 
lakóingatlan tulajdonosai mûködjenek együtt 
az önkormányzattal és tegyenek eleget azon 
kötelezettségüknek, hogy az ingatlan határát 
érintô területen a csúszásmentesítést végez-
zék el. Elmondhatom, hogy ezt egyre több 
helyen meg is teszik.  

Több éve ugyanazzal a vállalkozóval, a 
Cserker-Top Kft-vel állunk szerzôdésben, 

Folytatás a 2. oldalon

A Képviselô-testület 2018. január 
18-án tartotta idei elsô ülését, melyen 
Gaál Sándorné és Karácsony Ádám 
képviselô nem vett részt. Hiányzásukat 
mindketten elôre jelezték. 

A napirend elfogadását követôen a 
Képviselô-testület döntött arról, hogy 
a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt 
Tornacsarnok felújítás és Strand kézi-
labda pályázat építési pályázatán költ-
ségvetési forrás hiányában nem indul.

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)ûz 
Február 10. szombat 11:00 Farsangi felvonulás. Indulás a Tildy Zoltán 
híd tahi hídfôjétôl. Részletek a plakátokon.
Február 17. szombat 10:00 Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XII. 
Kamarazenei Találkozója. Helyszín: Népház, belépés ingyenes. Szervezô: 
Pollack Mihály Általános Iskola és AMI
Március 3. szombat 9:00-17:00 VIII. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és 
Vásár. Helyszín: Sportcsarnok és Népház. Belépés ingyenes.
Népház programja:

Február 10., 24. és március 3. szombat 17:00-19:00 
Néptáncoktatás gyerekeknek és felnôtteknek. Vajdaszentiványi táncok. 
Oktató: Lengyel Szabolcs (Bihari táncegyüttes). Belépés ingyenes, március 
3-án 500 Ft (élô zene). Részletek a plakátokon.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô, szerda 15:30-16:30: RSG az iskolásoknak, 17:00-17:45 RSG az 
óvodásoknak. Érd.: Szatmári Loretta 70/429 4994

Folytatás a 20. oldalon

Tahitótfalu februári programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Folytatás az 1. oldalról
aki jó helyismerettel rendelkezve, jó 
szinten végzi munkáját. A vállalkozó 
már 2017 ôszén fel kívánta mondani a 
szerzôdésünket, tekintettel arra, hogy 
egyre nehezebben talál olyan munka-
vállalót, aki hajlandó akár karácsony-
kor vagy újévkor is 24 órás készenlé-
ti szolgálatot adni. Gyakorlatilag min-
den télen nagy gondot jelent a szük-
séges dolgozói létszám folyamatos biz-
tosítása. Sok esetben a beavatkozási 
idôszakok napjaiban olyan új dolgozó 
lép be a rendszerbe, aki nem rendelke-
zik kellô tapasztalattal, helyismerettel. 
Ezekre az esetleges hibákra az ingat-
lantulajdonosok azonnal reagálnak. 
Fontosnak tartom elmondani, hogy 
minden olyan bejelentés, amely az 
önkormányzat településüzemeltetésé-
re érkezett be, megoldódott. Jelen pil-
lanatban, nem tartozik munkamódsze-
reink közé, hogy dolgozóink 24 órában 
a világhálót figyeljék, tehát kérek min-
denkit, közvetlenül az önkormányzatot 
értesítsék, amennyiben az utak járha-
tatlanok. Feladataink minôségének javí-
tása érdekében önkormányzatunk meg-
vásárolta nettó 14.173.000 Ft értékben a 
Szabadság úton lévô mázsaház melletti 
csarnoképületet. Azzal a stratégiai cél-
lal tettük ezt, hogy a nyári idôszakban a 
zöldhulladék kezelésére megfelelô zárt, 
megfigyelhetô, ellenôrizhetô terület-
tel rendelkezzünk, valamint az önkor-
mányzati gépjármûvek tárolása, karban-
tartása megfelelô körülmények között 
valósulhasson meg. A jármûállomány 

növekedése a hivatal udvarán történô 
tárolást már nem teszi lehetôvé. 

A csarnok másik fontos szerepe lesz, 
hogy kialakítunk egy kalcium-kloridos 
síkosságmentesítô anyag elôkészítô szek-
tort. Ennek érdekében nettó 67.000 Ft 
értékben vásároltunk egy 3 köbméte-
res használt gáztartályt, amelyben víz-
zel hígítva, forgatóberendezés beépíté-
sével készítjük elô a síkosságmentesítô 
anyagot. Más település tapasztalatai 
alapján – ahol ezt a módszert alkalmaz-
zák – 1000 liter folyadékkal 25-30 km 
útszakasz síkosságmentesítése oldható 
meg. Az alkalmazott anyag környezet-
barát, lebomló, ellentétben a sós szórás-
sal. Hogy a hó eltakarításban és a síkos-
ság mentesítésben az önkormányzat 
hatékonyabb munkát tudjon végezni, 
bruttó 2.000.000 Ft értékben UNIMOG 
típusú jármûvet szereztünk be, amely 

a Magyar Közútnál korábban hasonló 
funkciót látott el. Ezt a jármûvet képes-
sé tesszük arra, hogy a tolólap a jármû 
elôtt eltávolítsa a havat és a platón elhe-
lyezett tartályban lévô kalcium-klori-
dos hígított folyadékot permetszerûen 
juttassa az útfelületre. 

A következô nagyon fontos tervünk, 
hogy minden év november 10-ig elké-
szítjük a településre vonatkozó hó elta-
karítási, síkosság mentesítési tervet, 
amelyet településünk honlapján térkép 
melléklettel elhelyezünk, és a Községi 
Tájékoztatóban megjelentetünk. Ez a 
dokumentum, illetve térkép kategóri-
ákba sorolva fogja tartalmazni a tele-
pülés útjait, úgymint belterületi gyûjtô 
utak, belterületi kiszolgáló és lakóutak, 
gyalogutak és járdák. E besorolás vég-
rehajtásához figyelembe vesszük a tele-
pülésszerkezeti tervet, a Helyi Építési 
Szabályzat erre vonatkozó részét, illet-
ve hatályos, országos érvényû szakmai 
szabályzatokat. Ennek alapján alakítjuk 
ki a reagálási idôket havazás és síkos-
ság mentesítés tekintetében, és rögzít-
jük az adott útszakaszokon végzendô 
feladatok sorrendiségét és a készen-
lét idejét. E szabályzat segítséget nyújt 
abban, hogy az ingatlantulajdonosok 
ki tudják számolni, hogy a saját ingat-
lanuk akadálymentes megközelítése 
milyen idôrendben várható. 

További intézkedéseink közé tar-
tozik, hogy tél i idôszakban úgyne-
vezett telefonos „hóvonalat” hozunk 
létre, amely kizárólag a bejelentések 
és segítség kérések fogadását fogja 
szolgálni. Számítva az Önök segítô 
együttmûködésére, remélem, hogy a 
téli idôszak problémáit hatékonyabban 
tudjuk kezelni a jövôben. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek: 

Körösmezei Zoltán, 2018. 01. 05.
Körösmezei Vilmos, 2018. 01. 05.
Elekfy Szofia, 2018. 01. 09.
Nagy-Maróthi Dorina, 2018. 01. 18.
Bánóczi Flóra, 2018. 01. 19.
Tomis Zoltán Botond, 2018. 01. 04.
Bablakov Nikolasz Noel, 2018. 01. 17.

Házasságot kötöttek januárban: 

Gyuris Tamás és Ladányi Erika

Elhunytak: 

Cseh Ferencné Mókus utca, élt 93 évet.
Varga Istvánné Visegrádi út, élet 88 évet
Nagy Ernôné Villasor, élt 91 évet
Farkas László Józsefné Nagykert, élt 59 évet

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 (0036/30-9601-
230) egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi fogadóóra

Kedves Olvasóink!

A község lakói számára a könyvtár az 
alábbi idôpontokban tart nyitva:

Hétfô zárva
Kedd:  8.00-13.00
Szerda:  16.00-19.00
Csütörtök:  8.00-11.00
Péntek:  9.00-13.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.

Szeretettel várok továbbra is minden ked-
ves olvasót és látogatót: 

Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

Tisztelt Lakosaink!
Értesítjük Önöket, hogy községünk 

önkormányzata 2018. március hónapban 
ismét biztosítja az ingatlanokon kelet-
kezett faágak és venyige térítésmentes 
elszállítását. Aki ezt a szolgáltatást igény-
li, az 2018. március 1. után jelentse be 
a Polgármesteri Hivatalban (T: 26/387-
123, 127-es mellék, vagy uzemeltetes@ 
tahitotfalu.hu), ezt követôen összekötve, 
max. (15 kg-os csomag) rakja ki az ingat-

lan elé az ágakat. Fenyô, tuja, valamint 6 
cm vastagságot meghaladó ágakat nem 
szállítunk el. Kérünk mindenkit, hogy 
fokozottan figyeljen arra, hogy a kira-
kott ágak a forgalmat ne akadályozzák! 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a faága-
kon és venyigén kívül közterületen elhe-
lyezett hulladék valamint a korábban kira-
kott ágak esetén szabálysértési eljárást 
kezdeményezünk.

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosaink!
Tahitótfalu Önkormányzata nagy erô-

fesz ítéseket tett és tesz napjainkban is 
Tahitótfalu közigazgatási területén a közvi-
lágítás fejlesztéséért. Elég a Boros Izabella – 
Ereszvények vagy a Málna utca közvilágítá-
sának fejlesztésére gondolni. A közvilágítás 
fejlesztése mellett feladataink közé tartozik 
a meglévô közvilágítási hálózat fenntartása 
is. 

Fôleg a nyári idôszakban tapasztalható, 
hogy egyes közvilágítási lámpatestek fénye 
nem éri el a talajt, mert a környezetében 
lévô fák benôtték a lámpatestet. Egyébként 
nemcsak a lámpatestek környezete, hanem 
a növényzettel benôtt szabadvezeték háló-
zat is potenciális veszélyt rejt magában, 
mert a vezetéket megközelítô ágak áram-
ütést és üzemzavart okozhatnak. Erôs szél-
ben a faágak akár a lámpatestet is összetör-
hetik, jelentôs kárt okozva ezzel.

Az elektromos hálózatok biztonsági 
övezetében lévô növényzetet az ingatlan 
tulajdonosa, kezelôje köteles rendszeresen 
eltávolítani, ha azok a szabadvezeték bizton-
sági övezet határát elérik. A 2/2013. (I. 22.) 
NGM rendelet szerint a föld feletti vezeték 
biztonsági övezetében tilos minden olyan 
növényzet telepítése és tûrése, amelynek 
magassága kifejlett állapotában meghaladja 
a 4 métert.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti 
okok miatt elkezdjük a közvilágítási lám-
patestek környezetének tisztítását. Emiatt 
kérünk mindenkit, hogy az ingatlana elôtti 
fák, díszfák koronájának metszését 2018. 
február 15-ig végezze el oly módon, hogy a 
közvilágítási lámpatestek fénycsóvája teljes 
szögben elérje a talajfelszínt. Ezt követôen 
kezdik el a Polgármesteri Hivatal dolgozói 
a közvilágítást akadályozó fák visszavágását. 

Ezen munkák elvégzésénél elôfordulhat, 
hogy a végeredmény azonban nem feltét-
lenül ugyanaz, mintha azt a fa tulajdono-
sa végezné el, hiszen a mi szempontunk 
elsôsorban a biztonságos üzemeltetés, a 
közvilágítás megfelelô érvényesülése és a 
legkisebb költségráfordítás. A gallyazás csak 
a védôtávolságban benôtt ágak eltávolításá-
ra terjed ki, a fa többi részének egyébként 
indokolt metszésére, ritkítására nem. Ezért 
célszerû, ha a gallyazási munkát a fa tulajdo-
nosa végzi el.

Szabadvezeték alá ültetésre javasolható, 
alacsony korona magasságú díszfafajták, 
amelyek nem zavarják sem a közvilágítást, 
sem a szabadvezetéket:

Acer campestre „Nana” - gömbkoronájú 
mezei juhar
Acer platanoides „Globosum” - gömb-
juhar
Catalpa bignoides „Nana” - 
ernyôskoronájú szivarfa
Crataegus laevigata „Paul’s Scarlet” - 
pirosvirágú galagonya
Fraxinus excelsior „Nana” - gömbkôris
Fraxinus ornus „Mecsek” - mecseki virá-
gos kôris
Malus x adstringens „Hopa” - díszalma
Malus baccata „Street Parade” - bogyós 
díszalma
Malus x purpurea „Eleyi” - pirosvirágú 
díszalma
Morus alba „Nana” - törpe eperfa
Prunus cerasus „Umbraculifera” - gömb-
meggy
Prunus fructicosa „Globosa” - gömb-
csepleszmeggy
Sorbus aria - lisztes berkenye
Sorbus borbásii - Borbás-berkenye

Polgármesteri Hivatal

Térítésmentes faág és venyige elszállítás

Tájékoztató a közvilágítást akadályozó fák 
visszavágásáról
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Ökumenikus imahét 
képriport
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Házasságot kötött: 21 pár
Született: 26 fiú, 34 leány, összesen 60 

gyermek.
2017. év halottai nemek és életkor szerint:
életkor férfi nô együtt
30-39 1 - 1
40-49 - 2 2
50-59 1 1 2
60-69 10 3 13
70-79 14 5 19
80-89 7 4 11
90-99 1 4 5
Összesen 34 19 53
Átlagéletkor 72,2 75,1 73,2

A 2017-ban elhunytak névsora:

Emléküket megôrizzük, nyugodjanak 
békében!                                 

 Budai Mihály

Községünk összesített 
anyakönyvi adatai 2017.

Molnár Csaba
Németh Imre István
Nyikos József
Pap László
Pintér László
Pintér Mihályné
Pistyur András
Radnay Mária
Rajos István
Selényi Jánosné
Soós Árpádné
Szabados Tamás 
Gábor
Szabó István

Szomjas Lajosné
Sztuska István
Tordai Istvánné 
(Bán Julianna)
Törökné Mida Anikó
Turbék Endre
Vaczó András
Valcz Sándor
Várady Béláné
Vass Dezsôné
Zoch Ferenc

Bán András
Bántó András
Benyó Nándor
Bíró Ferenc
Borda Sándor
Budai Mihályné
Buday László
Cseh János
Dedek Lajos Pál
Dombi Róza
Fábián István
Farkas László József
Farkas László 
Józsefné
Fehér Imre
Fehér József

Fritz László
Gergely János József
György Károlyné
Hati Lajos
Horváth Józsefné
Kincses Mihály
Kis Mihály
Kis Imréné
Kiss Katalin
Kovács István
Kristóf Józsefné
Lacza János
Lévai Ernôné
Mákné Portel 
Melinda
Mándi Béla

Folytatás az 1. oldalról
A következô napirend során elfogad-

ta a Képviselô-testület Dr. Sajtos Sándor 
polgármester úr 2018. évi szabadságának 
ütemezését, majd az önkormányzat 2018. 
évi munkatervét. 

A harmadik napirend folyamán polgár-
mesteri beszámolót hallgatott meg a 
Képviselô-testület a két ülés között történt 
fontosabb eseményekrôl, majd a bizottsá-
gi elnökök adtak tájékoztatást az elmúlt 
idôszakban történtekrôl. E napirendben 
döntöttek arról, hogy az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc emlékére rendezett 

ünnepség március 14-én 18:00 órakor 
kerül megrendezésre. 

A tulajdoni ügyek napirend tárgya lása 
során több határozat is született. Elôször 
az Ökumenikus Imahét zárórendez vé nyé-
re biztosította térítésmentesen a Sport-
csarnokot a Képviselô-testület, majd a 
061/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében, három 
résztulajdon vonatkozásában mondott le 
az elôvásárlási jogáról. Következô dönté-
sével jóváhagyta a 2018. évi Eperfesztivál 
vásárszervezôi feladatainak ellátására 
kiírt ajánlattételi felhívást, valamint a 
Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért 

Alapítvány indulását a NEA-UN-18-SZ jelû, 
„Civil szervezetek szakmai programjának 
támogatása 2018.” elnevezésû pályáza-
ton. Elfogadta az Önkormányzat 10 éves 
vízbázis-védelmi koncepciót. Döntött a 
0139/1/A hrsz-ú egyéb épület, valamint a 
083/109/A gazdasági épület, raktár beso-
rolású építmény megvásárlásáról, majd egy 
UNIMOG típusú gépjármû beszerzésérôl. 

A Képviselô-testület következô ülésére 
várhatóan 2018. február 13-án kerül majd 
sor.

Eôryné Dr. Mezei Orsolya 

Január elejétôl a gyáli, a pilisvörösvári, 
a szentendrei és a szobi kormányablakok-
ban is lehetôség nyílik adóügyek intézé-
sére. Január 9-én Tamásné Czinege Csilla 
adószakmai ügyekért felelôs helyettes 
államtitkár, Hadházy Sándor országgyûlési 
képviselô, Minya Mihály, a NAV Pest 
megyei Adó-és Vámigazgatóságnak igaz-
gatója, valamint Tarnai Richárd kormány-
megbízott közösen nyitotta meg jelké-
pesen a Pest megyei ügyfélpontokat a 
Szentendrei Kormányablakban.

Tamásné Czinege Csilla helyettes állam-
titkár beszédében kiemelte, míg egy évvel 
korábban országosan 112 ügyfélszolgálati 
helyszínen volt jelen a Nemzetei Adó- 
és Vámhivatal, idénre ez a szám 181-re 
bôvült. Tamásné Czinege Csilla elmondta, 
az új helyszínek az ország kormányabla-
kait jelentik, amiért köszönet illeti a kor-
mányhivatalokat – tette hozzá az adószak-
mai ügyekért felelôs helyettes államtitkár.

Hadházy Sándor országgyûlési képviselô 
kijelentette, hogy az adó nélkülözhetetlen 
az államháztartás számára, hiszen az állam 

ebbôl a bevételbôl fejleszti többek között 
az egészségügyet, az oktatást, a közleke-
dést. Hadházy Sándor hangsúlyozta, az új 
NAV ügyfélszolgálati pontok nagy segít-
séget jelentenek a környéken élôknek a 
személyes ügyintézés során.

A két világháború között Magyary 
Zoltán volt az, aki olyan államigazgatást 
akart létrehozni, ahol egy helyre gyûjtötte, 
mint karácsony idején a karácsonyfa alá 
a csomagokat, a közigazgatás különféle 
szolgáltatásait – emlékezetett beszédében 
Tarnai Richárd. Pest megye kormánymeg-
bízottja hangsúlyozta, a szocializmusnak 
a rendszerváltás elôtti és utáni évtize-
deiben azonban teljesen más történt, 
nemcsak a csomagokat, hanem az egész 
karácsonyfát elherdálták – mondta a kará-
csonyi hasonlatra utalva. 2010-tôl a kor-
mányzat újra elkezdte felépíteni azt, amit 
Magyary Zoltán is elképzelt, a mostani 
NAV ügyfélszolgálati pontok fejlesztése is 
az itt élôknek jelent segítséget – emelte ki 
Tarnai Richárd.

A Pest megyei kormányablakokban lévô 

NAV ügyfélszolgálatok jelképes megnyitá-
saként a nemzetiszínû szalagot Tamásné 
Czinege Csilla helyettes államtitkár, 
Hadházy Sándor képviselô, Minya Mihály 
igazgató, valamint Tarnai Richárd kor-
mánymegbízott vágta át.

Pest megyében január elejétôl már négy 
Kormányablakban is intézhetik adóügye-
iket az érintettek. A NAV munkatársai a 
gyáli, pilisvörösvári, szentendrei és a szobi 
Kormányablakokban lesznek elérhetôek.

A kirendeltségekhez hasonlóan 
az adóügyek széles körét intézhetik a 
Kormányablakokban dolgozó NAV mun-
katársaknál, többek között: adókártya ügy-
intézés, bevallás átvétele, egészségügyi 
szolgáltatási járulékkal kapcsolatos infor-
mációk, adószámla egyeztetés, tájékoz-
tatás az adószámláról, beadványok/kérel-
mek átvétele, megszemélyesített csekk 
kiadása, általános tájékoztatási tevékeny-
ség magánszemélyek részére. Akárcsak a 
többi NAV ügyfélszolgálaton, az érintett 
Kormányablakokban is lehet bankkártyá-
val fizetni.

Önkormányzati hírek

Kormányablakokban is intézhetôek az adóügyek
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Tisztelt Lakosság!

Az építésügy átalakítását célzó intézkedé-
sek részeként az Országgyûlés a települések 
jellegzetes és értékes arculatának megóvása, 
kialakítása, az épített és a természeti környe-
zet védelme, valamint az építési beruházások 
gyors és sikeres megvalósíthatósága érdeké-
ben megalkotta a településkép védelmérôl 
szóló LXXIV. törvényt (a továbbiakban: 
Településképi törvény), amely 2016. július 
23-án lépett hatályba.

A Településképi törvény célja a hazai 
városok és községek sajátos településképé-
nek védelme és alakítása társadalmi bevo-
nás és konszenzus által, olyan módon, hogy 
egy önkormányzati rendeletben kerülje-
nek egyértelmûen megállapításra a telepü-
léskép védelmének elemei, a településképi 
követelmények alkalmazásának felelôsségi 
viszonyai egyértelmûen legyenek meghatá-
rozva, valamint az önkormányzat biztosít-
son széleskörû tájékoztatást a településképi 
követelményekrôl, ezzel elôsegítve a telepü-
léskép védelmének és alakításának eredmé-
nyes érvényesülését az építmények tervezé-
se és kivitelezése során.

A Településképi törvény végrehajtásá-
ra – az egyes kormányrendeleteknek a tele-
püléskép védelmével és a településren-
dezéssel összefüggô módosításáról szóló 
400/2016. (XII. 5.) Korm.rendelettel többek 
között – módosításra került a településfej-
lesztési koncepcióról, az integrált település-
fejlesztési stratégiáról és a településrendezé-
si eszközökrôl, valamint az egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekrôl szóló 
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: Településrendezési kódex), amely-
nek bizonyos rendelkezései 2017. január 01. 
napján hatályba léptek. A végrehajtást szolgá-
ló rendelkezések egyértelmû keretet határoz-
nak meg az önkormányzatok számára a tele-
pülések épített környezetének minôségi fej-
lesztéséhez, a települések jellegzetes karak-
terjegyeinek, arculati és egyedi építésze-
ti értékeinek megóvásához és a társadalom 
ehhez szükséges aktivizálásának helyi szabá-
lyozásához.

Új eszközök, amelyeket a Településképi 
törvény vezet be a településképi arculati 
kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv), vala-
mint a településkép védelmérôl szóló rende-
let (a továbbiakban: településképi rendelet). 
A Településrendezési kódex határozza meg a 
településképi rendelet és a kézikönyv részle-
tes tartalmi elemeit, egyeztetésük és elfoga-

dásuk szabályait.
Tekintettel arra, hogy a két eszköz szoro-

san kapcsolódik egymáshoz, illetve a kézi-
könyv alapozza meg a településképi rende-
letet, véleményeztetésük törvényi kötele-
zettség alapján, egy eljárás keretében került 
lefolytatásra, amelynek elsô lépéseként a 
Képviselô-testület a településfejlesztési, tele-
pülésrendezési és településképi feladatai-
val összefüggô partnerségi egyeztetések sza-
bályairól szóló 11/2017. (V.30.) önkormány-
zati rendeletével megállapította az eszközök 
közös Partnerségi Egyeztetés Szabályait.

I. TAHITÓTFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉS-
KÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A kézikönyv a Településképi törvény meg-
határozása értelmében – települések ter-
mészeti és épített környezete által megha-
tározott – településképi jellemzôk bemuta-
tásának és minôségi formálásának eszköze. 
A kézikönyv feltárja és ismerteti a település 
településkaraktert meghatározó település-
képi jellemzôit, a településképi szempont-
ból egymástól jól elkülönülô településrésze-
ket arculati jellemzôikkel és értékeikkel, a 
településkép minôségi formálására vonatko-
zó javaslatokat, valamint a településképhez 
illeszkedô építészeti elemeket, és ezek figye-
lembevételével szöveges és képi megjelení-
tés formájában javaslatot tesz a településkép-
hez illeszkedô építészeti elemek alkalmazá-
sára. A kézikönyv szemléletformáló célt szol-
gál, amely nem csak a szakma, de a szakmán 
kívüliek tájékoztatását is segíteni hivatott, így 
annak közérthetônek, egyértelmûnek, olvas-
mányosnak is kell lennie. Elvárt igény, hogy 
a dokumentum széles körben prezentálható 
legyen. Az elôzôeken túl fontos a minôségi 
szakmai tartalom és megjelenés, hiszen a 
település építészetpolitikai dokumentuma-
ként eszmei értéket közvetít, meghatározza 
a település arculatával kapcsolatos közössé-
gi elvárásokat.

II. A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRÔL 
SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tahitótfalu Község Önkormányzat 
Képviselô - testülete a  te lepüléskép 
védelmérôl szóló 2016. évi LXXIV. tör-
vény12. § (2) bekezdésében kapott felhatal-
mazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljárva, a településfejleszté-
si koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezé-
si eszközökrôl, valamint egyes település-

rendezési sajátos jogintézményekrôl szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § 
(6) bekezdés c) pontjában biztosított véle-
ményezési jogkörében eljáró Pest Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet 
Állami Fôépítész és Pest Megyei Fôépítész, 
a Magyar Építész Kamara, a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság, a kulturális örök-
ség védelméért felelôs miniszter, a Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, vala-
mint Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselô-testületének a településfejlesztési, 
településrendezési és településképi feladata-
ival összefüggô partnerségi egyeztetések sza-
bályairól szóló 11/2017. (V.30.) önkormány-
zati rendeletében meghatározott Partnerek 
véleményének kikérésével alkotta meg ren-
deletét. Tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselô-testületének a településkép 
védelmérôl szóló 16/2017. (XII.13.) önkor-
mányzati rendelete 2017. december 14-én 
lépett hatályba.

A településképi rendelet tartalma:
- a helyi védelem feladata, helyi védetté nyil-

vánítás és annak megszüntetése, védett 
értékek bontása, a védett értékek fenntar-
tása, hasznosítása, fenntartásának támoga-
tása, a helyi területi védelem elôírásai, a 
helyi egyedi védelem elôírásai, az egyedi 
védelemhez kapcsolódó tulajdonosi köte-
lezettségek;

- a településképi szempontból meghatározó 
területek megállapítása;

- építmények anyaghasználatára vonatkozó 
általános építészeti követelmények, a tele-
pülésképi szempontból meghatározó terü-
letekre vonatkozó területi építészeti köve-
telmények, a településképi szempontból 
meghatározó területekre vonatkozó egye-
di építészeti követelmények, a helyi véde-
lemben részesülô területekre vonatkozó 
területi építészeti követelmények, helyi 
védelemben részesülô területekre vonat-
kozó egyedi építészeti követelmények, 
a helyi védelemben részesülô területen 
lévô sajátos építményre, mûtárgyra, egyéb 
mûszaki berendezésekre vonatkozó anyag-
használati követelmények, az egyes sajátos 
építmények, mûtárgyak elhelyezése;

- reklám közzétételének, reklámhordozók, 
reklámhordozót tartó berendezések elhe-
lyezésének általános szabályai, az egyes 
utcabútorokra vonatkozó különös szabá-
lyok (megengedett maximális darabszám, 
elhelyezési hely, formai, méreti és techno-
lógia feltételek);

- rendelkezés a szakmai konzultációról, 

Lakossági tájékoztatás 
A Településkép védelmérôl szóló rendelet 

hatálybalépését követô változásokról
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 a szakmai konzultáció részletes szabályai;
- a településképi véleményezési eljárás 

célja, a településképi véleményhez kötött 
engedélyezési eljárások, a településképi 
véleményezési eljárással érintett terület, a 
településképi véleményezési eljárás szabá-
lyai, a településképi bejelentési eljárás, a 
településképi bejelentési eljárással érintett 
területek, a településképi bejelentési eljá-
rás szabályai, településképi kötelezés és 
településképi bírság;

- a településképi követelmények alkalmazá-
sának önkormányzati ösztönzése;

- a településkép védelmérôl szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 11. § (1) bekezdése sze-
rint az önkormányzat polgármestere tele-
pülésképi kötelezés formájában - önkor-
mányzati hatósági döntéssel - a település-
képi követelmények teljesülése érdekében 
az ingatlan tulajdonosát az építmény, épít-
ményrész felújítására, átalakítására vagy 
elbontására kötelezheti. Az önkormányzat 
képviselô-testülete a meghatározott köte-
lezettségek megszegése és végre nem haj-
tása esetén e magatartás megszegôjével 
szemben 50.000 forinttól 1.000.000 forin-
tig terjedô bírság kiszabását rendelheti el 
(településképi bírság);

- a településképi bejelentés elmulasztása, 
vagy a polgármester erre irányuló kötelezô 
döntésének megsértése esetén 5.000 
forinttól 100.000 forintig terjedô pénzbír-
ság szabható ki.

Kiemelendô változás, hogy a fentebb hivat-
kozott magasabb szintû jogszabályok és az új 
településképi önkormányzati rendelet hatály-
ba lépését követôen reklám közzététe-
lére, településképi bejelentési eljárást 
követôen (a formanyomtatvány a település-
képi rendelet mellékletét képezi, letölthetô a 
www.tahitotfalu.hu oldalról), a településkép 
védelmérôl szóló törvény reklámok közzété-
telével kapcsolatos rendelkezéseinek végre-
hajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. 
rendeletben foglaltak figyelembevételével 
kizárólag utcabútor használható. Az utcabú-
torok számát, elhelyezésük pontos formai és 
technikai feltételeit a településképi rende-
let tartalmazza. Reklám közzétételére, rek-

lámhordozó, reklámhordozót tartó berende-
zés elhelyezésére, reklámfelület használatára 
kizárólag reklámhordozó használatára, 
bérletére vonatkozó szerzôdés alapján 
kerülhet sor.

A településképi bejelentés elmu-
lasztása, vagy a polgármester erre irányu-
ló kötelezô döntésének megsértése esetén 
5.000 forinttól 100.000 forintig terjedô pénz-
bírság szabható ki.

A kérelmezô a reklámfelület hasz-
nálatáért köteles használati, bérle-
ti díjat fizetni az Önkormányzat részé-
re. Felhívjuk a figyelmet, hogy a bérleti díj-
fizetési kötelezettségen felül új adónem 
került bevezetésre: a 2018. január 01-tôl 
hatályos a helyi adók megállapításáról és 
bevezetésérôl szóló önkormányzati rende-
let 9. § (4) bekezdése alapján, a reklámadó 
mértéke: 12.000,- Ft/m2/év.

Az engedély nélkül elhelyezett 
reklámok (pl. plakátok, hirdetések) 
kihelyezôjével szemben a Kormányhivatal 
hivatalból vagy a Közterület-felügyelet beje-
lentése alapján eljárást indít és bírságot 
szab ki. 

Nem kell közterület használati 
szerzôdés – a más jogszabályban elôírt enge-
délyen felül – cégér, cégfelirat, cég- és 
címtábla épület homlokzaton való elhe-
lyezéséhez. Az elhelyezésre vonatkozó fel-
tételeket a településképi rendelet tartalmaz-
za. A rendelet alapján: cégfelirat: közvetle-
nül építmény, épület homlokzati felületére 
síkszerûen elhelyezett írásos, vagy képi for-
májú cégjelzés; cégtábla: egy vállalkozás vagy 
a magánszálláshelyek azonosítására szolgáló, 
jogszabályban rögzített adattartamú, a vállal-
kozások székhelyének, telephelyének bejá-
ratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzí-
tett, annak síkjához alkalmazkodó, reklá-
mot nem tartalmazó, és ezért a fal síkjában 
elhelyezhetô tábla; címtábla: a cégtábláéval, 
cégfeliratéval azonos formájú, a közérdekû 
tájékoztatást segítô tábla.

Megállító- és invitáló táblát kizáró-
lag nyitvatartási idô alatt lehet kihelyezni az 
üzlet elôtti közterületre valamint a vendég-
látó-ipari egység elôkertjében, illetve elôkert 
hiányában a vendéglátó-ipari egység hom-

lokzata elôtt, a polgármester által kiadott 
közterület-használati engedély alapján. 
Üzletek elôtt közvetlenül a homlokzat elôtti 
0,5 méteres sávban – az önkormányzattal tör-
tént elôzetes egyeztetést követôen díjmente-
sen - 1 darab megállító tábla helyezhetô el oly 
módon, hogy az ne akadályozza a gyalogosok 
és adott esetben a gépjármûvek szabad köz-
lekedését. (A részletszabályok a rendeletben 
találhatóak.) A vendéglátó-ipari egység elôtt 
– engedéllyel – kialakított elôkert területén, 
elôkert hiányában a homlokzat elôtti terüle-
ten 0,5 méteres sávban – az önkormányzat-
tal történt elôzetes egyeztetést követôen díj-
mentesen - 1 darab invitáló tábla helyezhetô 
el oly módon, hogy az ne akadályozza a gya-
logosok és adott esetben a gépjármûvek sza-
bad közlekedését.

Az útbaigazító idegenforgalmi célponto-
kat megjelenítô információs táblák közutak 
melletti elhelyezésekor a többször módo-
sított közúti közeledésrôl szóló 1988. évi I. 
törvény szabályait kell alkalmazni. Az útba-
igazító táblák közutak mentén történô 
elhelyezéséhez az érintett közút-kezelô 
közútkezelôi hozzájárulása szükséges.

Az Önkormányzat megkezdte az utcabúto-
rok, köztük a reklám céljára is szolgáló ún. 
CityLight formátumú eszközök beszerzését. 
A Lakosság számára az eszközök telepítését 
követôen, lehetôséget biztosítunk a felület-
bérlésre. A felületbérlés szabályi kidolgozás 
alatt állnak, errôl és a díjakról a késôbbiek 
folyamán tájékoztatjuk az érdeklôdôket. 

Felhívjuk a közterületen lévô vagy a 
közterületrôl látható reklámtáblával vagy 
bármilyen egyéb (pl. útbaigazító) táblával 
rendelkezô jogi, illetve természetes szemé-
lyek figyelmét, hogy a kihelyezett táblákat, 
hirdetéseket, illetve plakátokat a fent meg-
jelölt CityLight formátumú eszközök telepí-
tésének napjáig tarthatják fent. Az egyezte-
tés végett javasoljuk, vegyék fel a kapcsola-
tot az Önkormányzat jogi ügyekkel foglalko-
zó kollégájával.  

Kérjük szíves együttmûködésüket,
Tahitótfalu, 2018. január 15.
Köszönettel:                        

Tahitótfalu Község Önkormányzata
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Tisztelt Választópolgárok!

Köztársasági Elnök Úr az Országgyûlési 
képviselôk választásának idôpontját 2018. 
április 8. napjára, vasárnapra tûzte ki.

Az alábbiakban szeretném felhívni szí-
ves figyelmüket a választáshoz kapcsolódó 
néhány fontosabb tudnivalóra.

Az országgyûlési képviselôk általános 
választásán választójoggal rendelkezik min-
den nagykorú magyar állampolgár kivéve, aki 
közügyektôl eltiltás hatálya alatt áll, vagy akit 
a bíróság kizárt a választójogból, mert annak 
gyakorlásához szükséges belátási képessége 
nagymértékben csökkent vagy teljes mérték-
ben hiányzik.

Azt a választópolgárt, aki legkésôbb 2018. 
február 9-én a szavazóköri névjegyzékben 
szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2018. 
február 19-ig értesítô megküldésével tájé-
koztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételrôl. 
Aki 2018. február 9-ét követôen kerül a tele-
pülés szavazóköri névjegyzékébe, arról a 
választópolgárt a helyi választási iroda tájé-
koztatja értesítô átadásával vagy megküldé-
sével.

Az a választópolgár, aki nem kapta 
meg az értesítôt vagy azt elvesztette, a 
helyi választási irodától új értesítôt igé-
nyelhet. A választás kitûzésétôl a névjegy-
zék 2018. április 6-i lezárásáig a szavazókö-
ri névjegyzék adatait a törvényben meghatá-
rozott adatok kivételével bárki megtekinthe-
ti a helyi választási irodában. A szavazóköri 
névjegyzék adatairól – a szavazókörbe kerülô 
kinyomtatott példányon kívül – másolat nem 
készíthetô.

A választási eljárásról szóló törvény által 
létrehozott központi névjegyzék tartal-
mazza a választópolgárok adatait, valamint a 
választásokkal kapcsolatban tett külön nyilat-
kozatait.

A választási eljárásról szóló törvény 
értelmében a magyarországi lakcímmel 
rendelkezô választópolgár kérheti

a) nemzetiséghez tartozásának,
b) szavazási segítség iránti igényének,
c) személyes adatai kiadása megtiltásának
bejegyzését a központi névjegyzékbe, illet-

ve a bejegyzés törlését.

a) nemzetiséghez tartozás
Az a magyarországi lakcímmel rendelkezô 

választópolgár, aki valamely Magyarországon 
honos nemzetiséghez (bolgár, görög, hor-
vát, lengyel, német, örmény, roma, román, 
ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) tar-
tozik, legkésôbb 2018. március 23. 16.00 

óráig kérheti nemzetiségi választópol-
gárként történô nyilvántartásba vételét. 
A nyilvántartásba vétel mellett megjelölhe-
ti, hogy annak hatálya az országgyûlési 
képviselôk választására is terjedjen ki. 
Ebben az esetben a választópolgár a pártlis-
ta helyett nemzetiségének országos önkor-
mányzata által állított listára szavazhat az 
egyéni jelölt mellett. Ha a nemzetiségi önkor-
mányzat nem állít nemzetiségi listát, a nem-
zetiségiként regisztrált választópolgárok is a 
pártlistára szavaznak.

b) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élô választópolgár kér-

heti, hogy választójoga gyakorlásának segíté-
sére
• a szavazással kapcsolatos tudnivalókról 

könnyen érthetô tájékoztatót kapjon,
• az értesítônek a Braille-írásos változa-

tát kapja meg,
• a szavazólap önálló kitöltéséhez Braille-

írásos sablont kapjon a szavazás napján, 
(igénylésének határideje 2018. március 29. 
16-óra)

• akadálymentesített szavazóhelyiség-
ben szavazhasson.

c) személyes adatai kiadásának meg-
tiltása

A jelöltek és jelölô szervezetek kérhetik, 
hogy választási kampány céljára a választó-
polgárok nevét és lakcímét a választási iroda 
adja át részükre. Ha Ön nem szeretné, hogy 
személyes adatai választási kampány céljára 
átadásra kerüljenek, az adatkiadást a kére-
lem kitöltésével és benyújtásával meg-
tilthatja.

Fenti kérelmeken kívül lehetôség van a 
szavazóköri névjegyzékhez kapcsolódó-
an külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti 
kérelmet, átjelentkezési kérelmet illetve moz-
góurna iránti kérelmet is benyújtani.

Szavazás külföldön
Aki a szavazás napján elôreláthatólag 

külföldön szeretne élni a választójogával, 
legkésôbb 2018. március 31-én 16.00 
óráig kell kérnie felvételét a külképvise-
leti névjegyzékbe a magyarországi lakóhe-
lye szerinti helyi választási iroda vezetôjétôl. 

Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt 
felvételét követôen módosítja korábbi szán-
dékát, és mégis Magyarországon szeret-
ne szavazni, legkésôbb 2018. március 
31-én 16.00 óráig kérheti a lakcíme sze-
rinti helyi választási iroda vezetôjétôl, hogy a 

külképviseleti névjegyzékbôl törölje és 
vegye vissza a lakóhelye szerinti szava-
zókör névjegyzékébe.

Szavazás Magyarországon a lakóhely-
tôl távol

Aki a szavazás napján Magyarországon, de 
nem a lakóhelyén tartózkodik, lehetôsége 
van arra, hogy átjelentkezésre irányuló 
kérelmet terjesszen elô. (Átjelentkezésre 
településen belül is van lehetôség, azonban 
a választópolgár ebben az esetben kizárólag a 
kijelölt, 2-es számú szavazókörben adhatja le 
szavazatát, illetve ebbôl a szavazókörbôl igé-
nyelhet mozgóurnát.)

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 
a választás kitûzését követôen, legkésôbb 
2018. április 6-án 16.00 óráig kell megér-
keznie a lakcíme szerinti helyi választási iro-
dához.

Ha az átjelentkezési kérelem benyújtását 
követôen módosítja korábbi szándékát, és 
mégis a lakóhelye szerinti szavazóhe-
lyiségben vagy más település szavazó-
helyiségében szeretne szavazni, 2018. 
április 6-án 16.00 óráig kérheti az átje-
lentkezés szerinti helyi választási iroda 
vezetôjétôl az átjelentkezési kérelme módo-
sítását vagy visszavonását.

Az átjelentkezéssel szavazó választópol-
gár a lakcíme szerinti országgyûlési egyéni 
választókerület szavazólapján és az országos 
listás vagy nemzetiségi listás szavazólapon 
szavaz.

Szavazás mozgóurnával
Aki egészségi állapota vagy fogyatékossá-

ga, illetve fogva tartása miatt nem tud meg-
jelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna 
iránti kérelmet nyújthat be.

A kérelmet 2018. április 6-án 16.00 
óráig a helyi választási irodához, a szava-
zás napján 15.00 óráig a szavazatszámlá-
ló bizottsághoz nyújthatja be. Mozgóurna 
csak írásban kérhetô adatai pontos fel-
tüntetésével és aláírásával ellátott beje-
lentésben!

FONTOS SZABÁLY, hogy aki átjelentke-
zési kérelem alapján lakóhelyétôl eltérô 
településen és mozgóurnával szeret-
ne szavazni, az a kérelmét a szavazás napján 
csak a kijelölt szavazókörben adhatja le, 
mert csak ebbôl a szavazókörbôl tud hozzá a 
szavazatszámláló bizottság két tagja mozgóur-
nával kimenni.

A fenti kérelmek benyújthatók 
• személyesen a lakóhelye vagy bejelentett 

Tájékoztató a 2018. Évi országgyûlési 
választásokról
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tartózkodási helye szerinti helyi választási 
irodában,

• levélben a lakóhelye szerinti helyi választá-
si irodához címezve,

• online a www.valasztas.hu honlapon 
keresztül.
A kérelemnyomtatványok elérhetôk a 

www.tahitotfalu.hu/VálasztásOgy2018/ felü-
leten, valamint a Nemzeti Választási Iroda 
honlapján a www.valasztas.hu címen is.

A szavazás menete:
A választópolgár a lakcíme szerinti szava-

zókörben szavazhat, a szavazóhelyiség címét 
az értesítô tartalmazza.

A szavazatát reggel 6 órától este 19.00 
óráig adhatja le.

A választáson való részvétel feltétele a sze-
mélyazonosságot és a lakcímet vagy 
személyi azonosítót igazoló érvényes 
igazolványok megléte.

A választáson személyazonosságát és 
a lakcímét vagy személyi azonosítóját a 
következô, magyar hatóságok által kiál-
lított érvényes igazolványok bemutatá-
sával tudja igazolni.

Személyazonosságát
személyazonosító igazolvánnyal
régi típusú, könyvecske formájú személy-

azonosító igazolvánnyal
ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal
vezetôi engedéllyel
útlevéllel
ideiglenes útlevéllel
fogvatartottak mozgóurnával való szavazás-

kor nyilvántartási adatlappal
Az egyes okmányok igénylése során a kére-

lem benyújtásakor kapott átvételi elismer-
vény (A4-es nyomtatott lap) nem alkalmas a 
személyazonosság igazolására!

és 
lakcímét
lakcímkártyával
lakcímbejelentésrôl szóló átvételi elismer-

vénnyel
régi, könyvecske alakú személyazonosító 

igazolvánnyal, amennyiben tartalmazza a lak-
címet 

fogvatartottak mozgóurnával való szavazás-
kor nyilvántartási adatlappal

vagy
személyi azonosítóját
lakcímkártyával
hatósági bizonyítvánnyal
személyazonosító jelrôl szóló igazolással.
Lejárt érvényességû okmányokkal rendel-

ke  zôk nem szavazhatnak, ezért kérjük a 
Tisztelt Választópolgárokat, hogy a válasz-

táson történô részvételük érdekében 
ellenôrizzék okmányaik érvényességét, 
és idôben gondoskodjanak az érvényes doku-
mentumok beszerzésérôl. 

Szavazat leadásának módja:
A választópolgár a szavazólap átvételét a 

szavazóköri névjegyzéken saját kezû aláírásá-
val igazolja.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szava-
zólapon szereplô jelöltre, listára lehet, a jelölt 
neve melletti, illetve lista neve feletti körbe 
tollal írt két, egymást metszô vonallal (pl. X 
vagy +).

Ezt követôen a választópolgár a szavazóla-
pot borítékba helyezheti és az urnába dobja.

A választással kapcsolatos bármely kér-
désben forduljanak bizalommal a Helyi 
Választási Iroda (HVI) munkatársaihoz 
(cím: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4., 
telefonszám : 0036-26/387-198). 

Tahitótfalu, 2018. január 22.

Eôryné dr. Mezei Orsolya s.k.  
 jegyzô

HVI vezetô

Az Egyesület 2015 júniusában kezdte 
meg mûködését, s az azóta eltelt idôben 
számos alkalommal nyílt lehetôség annak 
igazolására, hogy az országnak ebben a 
régiójában is nagy igény mutatkozik egy 
ilyen szervezet mûködésére, mely össze-
hangolt munkájának köszönhetôen, 
egyértelmûen hiánypótló feladatokat 
lát el településünkön. Az elmúlt év is 
bôvelkedett olyan eseményekben, melye-
ken az Egyesület tagjai is képviseltették 
magukat, illetve több olyan program is 
volt, melyek magának az Egyesületnek a 
szervezésében kerültek lebonyolításra.  

A z  EEDE fô  cé l j á na k tek i nt i  a 
Dunakanyar térségében élô hátrányos 
helyzetû emberek, családok, közössé-
gek támogatását anyagi és tárgyi segítség-
nyújtás formájában, ezért a 2017-es év is 
jótékonysági vásárok szervezésével, vala-
mint tartós élelmiszerek és ruhák formá-
jában történô adománygyûjtéssel telt. Az 
ezekbôl származó anyagi bevételek és 
tárgyi eszközök célirányosan kerültek a 
segítségre szorulókhoz.  

Az immár második alkalommal meg-
rendezésre került Családi Sportnapon az 
Egyesület lehetôséget adott a környék-
beli civil szervezeteknek a bemutatko-
zásra, adománygyûjtésre, valamint tagto-

borzásra. Az ingyenes programok kerete-
in belül a Dunakanyar lakosságának apra-
ja és nagyja próbálhatta ki magát többfé-
le sportágban. A Sportnap keretein belül 
került megrendezésre az elsô FuTahi futó-
verseny is.

Múlt év augusztusában immár máso-
dik alkalommal lett szervezve EEDE 
nyári tábor, melynek keretein belül, cse-
kély összegû részvételi díjért közel 70 
gyermeknek (köztük néhány rászoruló-
nak ingyen) nyílt lehetôsége tartalmas és 
izgalmas programokon részt venni. 

Fentieken kívül az EEDE részt vett 
más szervezetek rendezvényein is, vala-
mint a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
adománygyûjtô akciójában, valamint a 
Tahi Dunapart ligetesítési munkálataiból 
is kivették részüket a tagok minden egyes 
alkalommal. 

A decemberi ünnepi idôszak mindig 
eseményekben bôvelkedik, így volt ez a 
múlt évben is. Az EEDE szervezésében 
ellátogatott mindkét településrészre a 
Mikulás. Az ingyenes programon volt sza-
loncukor osztás, illetve közös fotó készí-
tése a Mikulással, és az este folyamán sor 
került egy zenés-táncos mulatságra is a 
Népházban.

Az adventi idôszakban megrendezés-

re került adventi vásáron forralt bor és 
kézmûves termékek árusításával vol-
tak jelen az EEDE tagok. Mindeközben 
folyamatosan zajlott a tartós élelmisze-
rek gyûjtése, melyek aztán Karácsonykor, 
meleg ételek, ruhák és játékok osztásával 
egybekötve kerültek átadásra a 27 rászo-
ruló család és egyedülálló személy részé-
re.

Az elmú lt  évben két a lcsopor t-
tal is bôvült az Egyesület. Egyrészt 
a  Pó c s m e g ye r - S u r á n y  t e r ü l e t é n 
tevékenykedô Köszi Önkéntes csoporttal, 
akik 60 önkéntes segítségével tisztán tart-
ják a falut, valamint karácsonykor ado-
mányosztást is végeztek. Másrészt pedig a 
Tegyünk Együtt Tahitótfalu Játszótereiért 
csoporttal, melynek keretében a helyi ját-
szóterek felújítása a cél. 

Idei évtôl már gyûjthetjük a felajánlha-
tó személyi jövedelemadó 1%-át (szja 1%), 
ezért kérünk szépen mindenkit, hogy 
segítse a munkánkat, tevékenységünket 
és ajánlja fel számunkra a szja bevallásban 
szereplô 1%-ot. Adószámunk: 18730355-1-
13. Köszönjük szépen! 

Együtt Egymásért Dunakanyar 
Egyesület

Összefoglaló az Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület 
(EEDE) múlt évi tevékenységérôl
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Az elôzô számban utolsónak említett 
„Budai” kocsma történetével ismerked-
hetünk most meg Pintér László, a névadó 
unokájának leírásából:

„1930 elôtt jött Nagymamámnak az 
ötlet, hogy Nagyapámmal nyissanak kocs-
mát. Kezdetnek a Ménkô családtól bérel-
ték kocsmájukat (utolsó neve Virág presz-
szó, az Árpád utcában) , ott kezdték 
el a vendéglátást. Közben a (ma) Béke 
utca 46 szám alatti családi házuknál 
elkezdték az építkezést, majd a kocsma 
mûködtetéséhez szükséges iratok, enge-
délyek megszerzését is. Saját erôbôl épít-
keztek, Tahiban (Farkasverem dûlô) több 
hold földet is eladtak.

A kocsma állt táncterembôl, söntésbôl 
az állva fogyasztó vendégeknek, volt úri 
vendégszoba az érkezô elöljárók részére, 
egy konyha liba- és kacsafertályok készí-
tésére. A szakács a Nagymamám volt. A 
kocsma Nagyapám, Cs. Budai János nevén 
mûködött.

Volt kis nyári kerthelyiség is. Ünnepe ken 
élô cigányzene szólt. Felszolgáltak kacsa- és 
libazsíros kenyeret, boros teát is. 

Nagyszüleim elmondása szerint sikeres, 
jól mûködô kocsmájuk volt. Felbuzdulva a 
sikeren a Nagymamám kigondolta, hogy 
mozit is építenek. Ez is megvalósult, és a 
kettô együtt is jól mûködött. Sok vendég 
érkezett a közeli futballmérkôzésekrôl, és 
a mozi szünetekben is volt péksütemény, 
csokoládé és italfogyasztás is. Alighogy a 
tevékenységük kibontakozott, a háború 
megpecsételte jövôjüket, terveiket, pedig 
még egy 3-4 szobás szállodát is szerettek 
volna a mozi tetôterében kialakítani. A 
pincéjükben bor nagykereskedés is folyt.

A háború után az ÁFÉSZ, filléres bérle-
ti díjat fizetve, folytatta a tevékenységet, 
így nagyszüleim az üzletbe be sem tehet-
ték a lábukat.

Emlékezetem szerint a kocsmát vezette 

Szekeres Imre bácsi, Varga József, Klinkó 
Sándor. Volt még egy-kettô, de a nevükre 
már nem emlékszem.

1985-ben peres úton visszakaptuk tulaj-
donrészünket, a kocsmát, mozit, pincét, 
most az én tulajdonom.

Dióhéjban ez a ház, a kocsma történe-
te.”

 A Budai, de Klinkó (Hatvanhat????) 
néven is közismert kocsma üzemel-
tetôjérôl, Klinkó Sádorról, a pacalkészítés 
nagymesterérôl egy rövid történet:

Klinkó, aki az ÁFÉSZ-t képviselô Papp 
Lajosnak fizette a bérleti díjat, feleségétôl 
fontos megbízást kapott, hogy vigye el az 
egyháznak szánt pénzt a papnak. Közben 
történt egy s más (pityókázás) és a pénz a 
csobánkai Papp Lajosnál landolt. Sándor 
hiába bizonygatta, hogy a pénzt szemé-
lyesen adta a „pap” kezébe…

 
A kocsma történetek I. részének megje-

lenése után kaptunk két apró dokumen-
tumot, egy meghívót és egy bélyegzô 
lenyomatot.

A meghívó a Csizmadi vendéglôbe 
táncmulatságra hív, és mindent elmond 
magáról. Íme betûhíven:

MEGHÍVÓ
A TAHITÓTFALUI ÖNKÉNTES

TÛZOLTÓ TESTÜLET
felszerelése javára, Csizmadi János 

vendéglôjében
folyó évi Szilveszter estéjén

ZÁRTKÖRÛ
TÁNCMULATSÁGOT

rendez, melyre t. Címet és k. családját 
tisztelettel meghívja a Rendezôség.

Belépôdíj: személyenként 1 P, 
páronként 1,5 P,

családjegy (3 személy) 2 P.

Éjfélkor malacsorsolás! Tánc reggelig!
Jó ételekrôl és italokról a vendéglôs 

gondoskodik. Lajóka muzsikál.

A bélyegzô lenyomat szövege kiegé-
szítve: TAHITÓTFALUSI IPAROS ASZTAL-
TALTÁRSASÁG.  

A lenyomat egy biliárdjátékról szóló 
könyvben található. Jelzi a tulajdo -
nost és ôrzi a könyvet. Elmondja, hogy 
volt falunkban mûködô civil szervezet. 
A Keszler vendéglôhöz kötôdtek, és a 
„TÁRSASÁG” a sörözés, borozás, kuglizás, 
táncolás mellett még biliárdozott is. 

Benedetti Tibor    
Budai Mihály                                                                                                                                           

Falusi házaink
Tótfalusi kocsma történetek II.
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„…csak szeretnék a feledéstöl meg-
menteni néhány dolgot amejek még a szá-
zad elején megvoltak. A leirás nem pon-
tos mert 1945.ben minden régi iratot, az 
akkori Községházáról az elvtársak elvit-
tek a zuzdába…csak egy 1899-1905 közöt-
ti jegyzökönyvet sikerült kilopni a sok irat 
közül…nincs pontos adat a község akkori 
területéröl…csak arrol amit az elöljáróság 
tárgyalt. A község hivatalos neve: 1900.
jan.23. A föszolgabiró 67/ 1900 az. javas-
lata alapján az elöjároság elhatározza hogy 
Tótfalu község nevét Tahi-Tótfalura változ-
tatja. 

Düllö nevek: leirom mert ma már alig 
ismerik.Az északi/felsö résztöl kezdve: 
-Hatvan négyes. Onnan kapta a nevét hogy 
64 gazda vette meg az államtol ezt a föl-
det. Vizjárta, homokos, egyenetlen terü-
let, részenként 6 részre osztották, igy lett: 
nagyosztály, Kis osztály, Martuska mellék, 
Szurdok,, Szakadás, Szunyog hegy.
- A nagyduna mellett Szentgyörgy/

Gyöpök. Falu volt kevés lakossal, papja 
nem volt. Szentpéterhez volt csatolva.

- Torda. Nagyobb falu volt még 1628-
ban temploma papja volt Rákóci Pál. 
A törökök miatt elpusztult, és a mara-
dék lakosok Totfaluba menekültek, 
igy lettek akkori szóhasználattal zsellé-
rek, igy lett: Zsellér torda, Zsellér nagy-
árok, Zsellér legelö. Ma is élnek a faluba 
Tordai nevüek. (Ecsedy esperes úr sze-
rint a falu 1547-ben került török uralom 
alá, tehát 2017-ben éppen 470 éve! Az 
utolsó török 1684. jún.24.-én hagyta el 
a falut. Tehát amit elnagyoltan 150 éves 
török uralomnak nevezünk, Tótfaluban, 
a szigeten, 137 évig tartott!)

- Kecske sziget. Ez a sziget nem a köz-
ség tulajdona volt, mert a dunabogdányi 
gazdák kapták mint csere ingatlant a 
köbánya miatt elvett földjeikért. Ami 
belöle csak kaszáló volt megkapta az 
erdészet.

- Ökör legelö. Pankut, Rétföldek, Jóságok, 
Kenderesek, Egeresek, Csapás. Ezen jár-
tak az állatok a legelöre. Felsö káposztá-
sok.

-  Szentpéterek. Ez is falu volt még 
1632.ben. Volt temploma és papja is: 
Morágyi István. Ez a falu is elpusztult. 
Tehén legelö. Alsó és Felsö nagyárok, 
Kukoricások, Hosszak. Kivételesek. 
(Papi és községi földek, beépültek.) 
Tompa verem (Egyházi és községi föl-
dek.) Csurhét, Alsó káposztások.

- Tahi. Erdö alja, Bogonhátak, Kalicsa, 
Hegyesd, (Külsö-belsö), Házas patak, 

Felsö hegy, Pap haraszt, Farkas verem, 
Torma rét, Déroldal. Az Ugró és a 
Tahi part beépültek. Eresztvény, 
Hosszumezö, Árenda (Az árvaház kör-
nyéke, beépült.), Alsó rétek, Alj dülö, 
Nyulasok (Külsö-belsö), Lóbánya (Alsó 
része a vizmüveké, felsô beépült.), 
Villám, Tökösmezö.

- A Birtok. A föld mérték egysége a hold 
volt, 1600 nöl. Ez” jog” szerint lett 
kimérve. Egy egész „jog” föld 36 hold 
volt. Ennyi földje csak a községnek és az 
egyházaknak volt. A nagyobb gazdáknak 
volt ¾ (három fertály), félhej ½ „jog” (2 
fertály) ( és egy „jog” fele a többségnek. 
1 fertály ¼ „jog”, soknak ennek fele 1/8 
„jog”. A zselléreknek ennek fele, csak 
ölek.

- Arany korona. Császári rendeletre lett 
az arany korona, a föld értéke szerint 
ezt mondták akkor. Ez volt az adoalap. 
Csakhogy a nagybirtok aranykoronája 3 
a.korona körül volt, a mi községünkben 
felment 25 a.koronáig. De hát mit tehe-
tett akkor egy község ha magyar volt 
és ráadásul kálomista. Az 1950-es évek-
ben még ezen az alapon volt a beszol-
gáltatás. A Tahiban elfoglalt földek árát 
az elöljároság négyszög ölenként 1, azaz 
egy koronába állapitja meg. (159/1904.)

- Bánya/Köszén kutatás. Erre engedéjt 
a Magyar királyi Bánya Igazgatoság 
256/1903.sz. engedéje alapján Polerecki 
Ferenc, Bozsán Jakab, Röszler Ernö.

- Legelö. A legeltetési bizottság dolga volt 
ügyelni a legelöre, legeltetésre, a pász-
torokra, és az apa állatokra. Minden 
legelö tulajdonos kettö számos állatot 
hajthatott ki a legelöre egy „jog” után. 
Akinek nemvolt legelöjoga vagy töb-
bet hajtott ki fübért fizetett. A pászto-
rok fizetése nem pénzben volt. Egy szá-
mos állat után kaptak 1 kenyeret (kb. 
7 kilost), 1 fôzést, ez volt zsir, liszt, só, 
hagyma és félfont hus. És kaptak buzát, 
1 állat után 1 kilát (Kb. 10 liter). És kap-
tak bocskorpénzt 50 krajcárt. Sarlós 
vásárkor az is a fizetésük volt hogy a 
hálláson és a delelöben össze szedett 
trágyát ök adhatták el. A mezöörök 
gabonát kaptak. (Minden faluban általá-
nos volt, hogy reggel 6-7 körül a felfo-
gadott tehénpásztor kihajtotta a tehene-
ket a legelôre. Míg elértek a falu köze-
pén lévô gyülekezôhelyre, hát rende-
sen végig potyogtatták lapos aknákkal 
az utcákat. Tótfalun a pásztor a 60-as 
években Regôczi /Káposzta/ Géza bácsi 
volt. Mikor a gazdák meghallották az 

alsó faluvégen a kürtszót, egymás után 
engedték ki állataikat az utcára, majd 
azok ismervén a járást, este megálltak 
a kapu elôtt, és bôgéssel jelezték haza-
érkezésüket.(Egy szóval: beköszöntek. 
Nem úgy, mint ma az emberek többsé-
ge!) Géza bácsi már 1940 elôtt a Várban 
lévô Nándor laktanyában zászlóalj-kür-
tösként szolgált. Horthy Miklós kor-
mányzó úr sokszor kérte, hogy ô fújja a 
kürtszót, mert olyan szépen fújja, hogy 
a kürtszóról megismerni a kürtöst.)(Az 
iskolás gyerekek nyári szünetben a csa-
lád teheneit legeltették, reggeltôl estig. 
Ez volt a szórakozásuk, de felelôsségük 
is.)

- Közmunka. Még a huszas években is 
volt közmunka, védgátak, töltések, 
utak, utcák javitására. Fogattal vagy gya-
log. Aki nem ment, az fizetett közmun-
ka váltságot.

- Híd. Út. 1911-ben kezdték épiteni a váci 
révhez vezetö köves utat. Addig csak 
földes út volt. 1912-ben kezdték meg a 
az elsô híd építését.(Errôl már írt koráb-
ban, a sorozat III. és VI. részében.)

- Szegényház. A hídépitéssel kapcsolat-
ban igénybe vettek akkor egy paraszt 
házat, Kristof Mihályét, a nagyapámét. 
Ez lett azután a pásztorház. A pince ma 
is megvan.

- Hajó állomás (29/1902.) - Zsidó árva-
ház.Tahiba volt, épületek és 13.kat.hold 
föld. Beépült.

- Malom. Volt vizimalom, a hajózás 
megszüntével gözmalom. Ma a szövetke-
zet irodája.(„Malmok Tahi-Tótfaluban”, 
Községi Tájékoztató, 2011.szept.)

- Népkönyvtár.  (52/1901) Késöbb 
olvasokör, de olvasó nem igen volt.

- Repülö híd. Volt a községnek rév joga. 
Voltak dereglyék, ladikok, és a repülö 
híd, ami két nagyobb hajó volt, geren-
dákkal össze erösitve és ledeszkázva. A 
víz sodra hajtotta.

- Voltak a községnek földjei, épületei. 
Községháza, pásztor házak, apa állat 
istállo és a kóter.(Fogda.)”(A pásztor-
ház udvarán karámmal bekerített terület 
volt, ahol a gazdák a csôdörrel „fedez-
tették” a kancát, a bikával „hágatták” a 
tehenet, és a kannal „búgatták” a disz-
nót.)
(Folytatjuk.)

Kiegészítésekkel közreadja: 
G. Szalai István, 

2018. február

A hagyományos világ alkonya Tahitótfaluban.
(A 100 évvel ez elôtti élet: a bölcsôtôl a koporsóig.) 

VII. rész 
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Kati néni kertjében sok virág nyílik. De 
nemcsak a kertben, hanem a teraszon is 
növényeket nevel.

Ott lakik a gyönyörû, bár kicsit ráncos 
levelû muskátli, a megtépázott szirmú 
margaréta és a szerény, álmodozó árvács-
ka.
- Jó reggelt barátaim!- fuvolázta a hang-

ja az árvácskának. -Hahh! Ti is fáradtak 
vagytok? Egész éjjel az esôt vártam. 

- Ó, szia! Igen, én is a zivatart várom, 
még most is. – dörmögött a margaréta. 
– És te, muskátli barátom? Mit csináltál 
az éjszaka? 

- Én? Hát, aludtam. – furcsállotta a kér-
dést a muskátli. – Miért, ti nem aludta-

tok?
- Jaj, ha tudnék, aludnék. Csak hát három 

napja nem ittam semmit. – siránkozott 
az árvácska.

- Igen, igen. De ma végre meglocsolnak 
minket, hiszen szombat van. – vidult fel 
a margaréta. – Jól jönne egy kis víz.

- Figyeljetek csak! Lépteket hallok! – 
hallgatózott a muskátli. – Jön a friss ital!
Ekkor kilépett a teraszra az idôs néni. 

Az ám, meglocsolt mindenkit, csak ôket 
nem. Mikor becsukódott mögötte az 
ajtó, a három virág elszontyolodva nézett 
össze. 
- Ne már! Elfelejtett minket! – szomorko-

dott az árvácska. 

- Hé! Kati néni! Ne tessék itt hagyni min-
ket szomjasan! – kurjantott Kati néni 
utána a bohókás muskátli. 
És ekkor, mintha az asszony tényleg 

meghallotta volna a muskátli sóhaját, 
kinyílt a teraszajtó. 
- Jaj, édes, drága kis virágaim. – szólt 

Kati néni. – Hogy is felejthettelek el 
titeket!
És bôségesen megitatta a szomjas növé-

nyeket.  
A három virág aznap éjjel nagyon szé-

pet álmodott. 

Perényi Blanka 4.b 

A kertben sokféle virág i l latozik. 
Közöttük él a szép,nagy, vörös szir-
mú rózsa , meg a gyönyörû lila és sárga 
árvácska. A rózsa éppen a napon sütkére-
zett és várta, hogy a méhecskék meghoz-
zák neki a sziromszépítô mézet. Eközben 
az árvácska azt hallgatta,mit énekelnek a 
vörösbegyek,a rigók és a meggyvágók. 

Egyszer csak a rózsa odaszól neki:
- Ne hallgasd azokat a madarakat! Inkább 

gyere, és legyél olyan mint én ! –hívta a 
rózsa.

-  Hogy én odamenjek? Hát még az kéne 
, hogy én is olyan hiú legyek mint te! –
húzta fel magát az árvácska.

-  Még hogy én hiú ? Ez még tôled is sértô! 
–kezdte a vitát , a még mindig a mézre 
váró rózsa.

-  Hogy még tôlem is sértô? Mikor sértet-
telek meg téged? –kédezte kissé dühö-
sen az árvácska.

-  Miért piszkáljátok egymást? –jött távol-
ról egy furcsa hang.

-  Ez meg ki? –nézett össze a két virág
-  Bumm! –hallatszott a hang irányából.
-  Ki…ki…ki az? –rettentek meg az eddig 

veszekedô növények.
A távolból egy furcsa, hegyes, narancs-

sárga alak jött elô.
-Sziasztok! Hallgattam ahogy veszeked-

tek, ezért gondoltam kibékítelek tite-
ket!

A két rettegô virág egyszer csak, egy fején 
kosarat viselô répát láttott meg.

-  Én vagyok az, Répa Hegyi Repper Répa. 
–mutatkozott be a répa.

-  Repper ki? –értetlenkedett az árvácska.
-  Répa Hegyi Repper Répa. Talán nem 

értetted jól? –vonta fel a szemöldökét a 

répa. –Titeket hogy hívnak?
-  Hát ez milyen kérdés? Mindenki tudja, 

hogy én vagyok Csodás Vörös Rózsa. - 
jelentette ki a hiú rózsa.

-  Jaj, vele ne törôdj! Ô már csak ilyen 
nagyképû. Egyébként én Árva Völgyi 
Violácska vagyok. –vonta magára a 
figyelmet a kis virág.

-  Hej! Én mondtam elôbb! –lökte meg 
rózsa, a kis virágot.

-  Fejezzétek már be! –szólt a répa
-  Ha már itt tartunk honnan jöttél? –kér-

dezték egyszerre.
-  Megszöktem!
-  Honnan? –nyitották nagyra a szemüket.
-  A házból. pontosabban a kosárból.

A két kis virág lökdösôdni kezdett, már 
oda sem figyeltek a répa beszédére.
-  Miért nem hagysz békén?
-  Te piszkálsz engem!
-  Mindketten fejezzétek be! – hallatszott 

egy mély hang.
-  Ki vagy te már megint? – néztek mind a 

hárman a hang irányába.
-  Én vagyok, a Tölgy.
-  Ja! Én tudom hogy ki vagy, én ismer-

lek! Te segítettél felborítani a kosarat! – 
ismerte fel a fát a répa.

-  És ti kik vagytok? – nézett a még min-
dig a mindig civakodó virágokra a 
tölgy.

-  Én vagyok a csodás Vörös Rózsa!
-  Én pedig Árvavölgyi Violácska Árvács-

ka.
-  De miért veszekedtek folyton? Nem 

vagytok barátok? – húzta fel a szemöl-
dökét az öreg tölgyfa – mondjátok el 
hogy történt! Hogy kezdôdött az egész 
vita?

Egymás szavába vágva elmesélték mi 
történt, hogy ismerkedtek meg a répával, 
egészen idáig.

- Hát most már tudod, hogyan történt – 
mondták egyszerre.

- Rendben, most fogjatok „levelet” és 
béküljetek ki!

Minden így is történt, és ettôl fogva 
mind a négyen a legjobb barátok lettek. 
Többet abban a kertben nem veszekedett 
senki, jól kijöttek és nem bántották egy-
mást.

Molnár Zoé 4.b

Köszönjük Tahitót fa lu i Á lta lános 
I sko l a  Gye r meke ié r t  A l ap í t v á ny 
Kuratóriumának és elnökének Csizmadi 
Andreának, valamint a kedves szülôknek 
a támogatást. Ez tette lehetôvé, hogy isko-
lánk két új hangszerrel gazdagodhatott. 

Iskolavezetés

Kerti szépségek

Már így tudok írni
Szomjas virágok

Megérkeztek az új 
hangszerek
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2018. január 25-én Dunabogdányban 
rendezték meg az általános iskolások próza-
mondó versenyét. Az újságolvasók minden 
évben hírt kaptak a versenyrôl valamint 
Fábián Zoltánról, a Dunakanyar írójáról. 
Ezúttal tanárként, a gyerekek szemszögébôl 
írok a megmérettetésrôl.

Vajon mi motiválta azt a 31 tanulót, akik a 
verseny elôtti hónapokban 4-5 oldalas szép-
irodalmi szövegeket tanultak meg, majd 
még hetekig csiszolták, alakítgatták taná-
raik segítségével, míg végre a zsûri elôtt a 
versenyen elôadták? 

Az irodalmi mû szépsége, humora, tanul-
sága? A siker, ami egyszer már megérin-
tette ôket? Saját bátorságuk kipróbálása? 
Iskolatársaik, szüleik elismerése?

Talán ez mind együtt, különbözô fontos-
sági sorrendben.

A tanulókat 3 kategóriában nevezzük 
a versenyre: 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. 
osztály. A kijelölt teremben sorszámot húz-
nak, mindig nagy izgalommal lépnek a 
zsûri és a közönség elé. Kíváncsian figyelik 
a többi versenyzô elôadását.

További fejlôdésükben sokat segít az, 
hogy a hozzáértô zsûri az elôadás után 
egyénileg értékeli ôket. Felhívja a figyel-

met a helyes hangképzésre, a párbeszédek 
elôadásakor a különbözô hangszínekre, a 
szöveg tagolására, a szünetek beiktatására. 

Az eredményhirdetéskor a 3 kategória 
gyôztesei a teljes közönség elôtt elôadják 
prózájukat. Ekkor szembesülünk mi, taná-
rok, szülôk azzal, hogy az évek során 
néhány gyerek komoly színészi képessé-
gekre tett szert. 

Két fiú a televíziós Showder Klub han-
gulatát hozta el a mûvelôdési házba, 
olyan nagy sikert arattak humoros prózá-
juk elôadásával. (Komlósi Ákos, Takács 
Sólyom) Az ô elôadásuk még nagyobb tel-
jesítményre sarkallja a környékbeli iskolák-
ból érkezett gyerekeket. 

Tahitótfaluból Perényi Blanka, G. Szalai 
Csilla, Kemechey Álmos, Bánáti Lilla és 
Gyugos Liliána vett részt a megméretteté-
sen.

Blankát Ormándi Jánosné, Csillát Viplak 
Katalin tanítónô készítette fel a versenyre, 
Álmost és Lillát Gyarmathy Réka tanárnô, 
Gyugos Liliánát Papp Judit.

Gyugos Liliána 3. helyezést ért el, megis-
mételte tavalyi eredményét.

Gratulálunk mind az öt versenyzônek!
Papp Judit magyartanár

XXIII. Fábián Zoltán prózamondó verseny

Alapítványunk székhelye a 2010-es 
megalakulástól Tahitótfalu, de tevékeny-
ségünk csak kisebb mértékben köthetô 
településünkhöz. A Kárpát-medencei 
együttmûködéssel, a határon túli magyar-
sággal kapcsolatos alaptevékenységünk 
keretében a Háromszék vármegyéhez tar-
tozó Gelence község székelységével pró-
báljuk szorosabbá fûzni a kapcsolatot. 
Ennek a falunak a leghíresebb szülöttje az 
1854. és 1930. között élt a kiváló székely 
történész, Jancsó Benedek, akinek a szel-
lemi hagyatékát gondozza Alapítványunk. 
A sokoldalú tudós irodalomtörténeti, tör-
ténelemi és pedagógiai munkásságával 
alkotott maradandót, de a közéleti sze-
repvállalása is figyelemre méltó, elég, 
ha csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy 
ez évben ünnepeljük az általa alapított 
Székely Nemzeti Tanács 100 éves évfordu-
lóját. Annak érdekében, hogy a már-már 
elfelejtett életmûvet újra megismertes-
sük könyveket adunk ki, könyvbemutató-
kat szervezünk (Tahitótfaluban általában 
az Adventi Hét ünnepségsorozat kereté-
ben), felújíttattuk a Farkasréti temetôben 
álló síremlékét, a mai kor jeles tudósai-
nak bevonásával tudományos elôadásokat 
szervezünk, megszerveztük és második 
éve bonyolítjuk a Jancsó Benedek tör-

ténelmi emlékversenyt Székelyföldön 
7-8. osztályos általános iskolások részé-
re. A névadója elôtt tisztelgô székelyföl-
di (gelencei) Jancsó Benedek Általános 
Iskolával közösen ünnepségeket, prog-
ramokat szervezünk Háromszéken, és 
tavaly elôször Magyarországon is. A mint-
egy 800 kilométerre található színma-
gyar iskola egy 40 fôs diák csoporttal 
meghívásunkra Magyarországra látoga-
tott a 2017. évi Nemzeti Összetartozás 

Napjára. A több mint 600 magyar gyerme-
ket nevelô iskola diákcsoportja és a helyi 
cserkészcsapat tagjai közel egy hetet töl-
töttek nálunk, a Dunakanyarban, a cso-
port egy része Tahitótfalun szállt meg, 
a tartalmas és élménydús programok 
között alkalom nyílt a Trianoni emlékmû 
elôtt is fejet hajtani. A program a Nemzeti 
Együttmûködési Alap támogatásával való-
sulhatott meg.

Jancsó Alapítvány

A Jancsó Alapítvány tevékenysége 2017-ben
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Munkatársakat keresünk
Szentendrei telephelyû cég szakembereket keres az alábbi 
munkakörben:

• asztalos • gázszerelô
• kômûves • vízszerelô
• burkoló • villanyszerelô
• lakatos • segédmunkás
• rakodó • gépkocsivezetô 

Elvárások:
• Szakmunkás-technikumi végzettség 
• önálló munkavégzésre való képesség
• kreativitás, terhelhetôség
• gépkocsivezetô esetén C kategóriás jogosítvány
Amit kínálunk: 
• megbízható, stabil munkakörnyezet
• bejelentett munkahely
• utazási költségtérítés vidéki kollégáinknak
• fix jövedelem
• egyéb juttatások
Jelentkezés rövid szakmai önéletrajzzal az alábbi elérhetôségek 
egyikén lehetséges:
Levelezési cím: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
                       2000 Szentendre, Szabadkai u.9
Email: gondnoksag@szentendre.hu
Telefonon érdeklôdni munkanapokon 8:30 – 15:30 óráig lehet.
Telefonszám:  +3626816644
Önéletrajzát személyesen is leadhatja a VSZ NZrt. portáján a fent 
megadott címen, munkaidôben 8:00-16:00 óráig.

KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h, Szombat: 8-13 h

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 16.500,- Ft/m3 (ömlesztve)
Akác hasítva 18.000,- 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
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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: 11-15 óra között
 – Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13-17 óra között
 – Deim Éva pszichológus minden páros héten 13-18 óra között  

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpont egyeztetés és regisztráció szükséges!

06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

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 reklám -

táblákat, 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!

Apróhirdetés
Nyugdíjas közgazdász hölgy napi 4 órában irodai munkát vállalna. Telefon: 06-30-38-20-422

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
A Borda István Húsbolt Dunabogdányban az alábbi munka 
körökbe várja az álláskeresôk jelentkezését! Nyugdíjasok és 
Pályakezdôk jelentkezését is egyaránt várjuk.
Csemegepultos (6 és 8 órás) és Pénztáros

Feladat:  
• Vásárlók kiszolgálása
• Csemegepult rendben tartása
Elvárások:
• Alkalmazkodó készség
• Igényes és pontos munkavégzés
• Csapatmunka
Amit kínálunk:
• Tiszta, rendezett, modern környezett
• Versenyképes bérezés
• Bejelentett munkahely
• Munkaruha biztosítása

Mindössze csak annyi szükséges, hogy küldj egy fényképes 
önéletrajzot info@bordahusfeldogozo.hu email címre vagy 
hívj a 0626-390-734-os telefonszámon.

A Borda Húsfeldolgozó Dunabogdányban és a nem sokára nyitó Tahitótfalusi 
üzemünkben az alábbi munka körökbe várja az álláskeresôk jelentkezését! 
Nyugdíjasok és Pályakezdôk jelentkezését is egyaránt várjuk.
Hentes és betanított munkás

Feladat:  
• Beérkezô hús feldolgozása • Hús elôkészítése, darabolása, formázása
• Egyéb, a húsfeldolgozáshoz kapcsolódó feladatok
Elvárások:
• Alkalmazkodó készség • Igényes és pontos munkavégzés
• Csapatmunka • Felelôsségteljes, precíz munkavégzés
Amit kínálunk:
• Tiszta, rendezett, modern környezett • Versenyképes bérezés
• Bejelentett munkahely • Munkaruha biztosítása, mosatása

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL
Mindössze csak annyi szükséges, 
hogy küldj egy fényképes önéletrajzot 
info@bordahusfeldogozo.hu email címre 
vagy hívj a 0626-390-734-os 
telefonszámon.

Hirdetés



1 6

2 0 1 8 .  F E B R U Á RHirdetés

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 szál-
lítjuk.

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200

Februári készletkisöprés!
Készüljön fel idejében a változásokra!
Vásárolja meg a megszokott, hatékony 
rágcsálóirtókat kedvezményes áron!

Február 15-28-a között 
15% engedménnyel!

A készlet erejéig! Március 1. után ezeket a szere-
ket nem lehet forgalmazni! Látogasson meg minket 
Tahiban a híd lábánál található Gazdaboltunkban!

Nyitva tartás: H-P 8-17 óráig, Szombaton 8-13 óráig. 
Tel: 26/386-375

2018-ban fejünkre nôhetnek 
a rágcsálók?

Nagyon komoly változások lépnek életbe a rágcsálóirtó szerek forgalmazá-
sában 2018. március 1-jétôl, ha már egy egér vagy patkány gondolatától is 
kirázza a hideg, akkor érdemes elolvasni a cikket!
Az 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a lakossági 
felhasználásra szánt véralvadásgátló szereket tartalmazó rágcsálóirtók ható-
anyagát közel a felére kell csökkenteni (az eddigi 0,005% helyet 0,003%  
PPM lehet). 
Az érintett termékek kiszerelése, töltôsúlya is megváltozik!  Granulátum és 
pép esetén maximum 150 g, parafinos termékek esetén maximum 200 g-os 
kiszerelésben gyárthatóak, forgalmazhatóak. Kihelyezésük kizárólag erre a 
célra gyártott egér vagy patkány csalétek állomásokban engedélyezett.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy rágcsálónak lényegesen nagyobb 
mennyiséget kell megennie a méregbôl, hogy elpusztuljon. A kis kiszerelésû 
mérgek persze lényegesen drágábbak, mint a gazdaságosabb 0,5 vagy 1 
kg-is csomagok, tehát minimum kétszer annyiba fog kerülni egy rágcsáló 
irtás, mint eddig.
A rendelet célja az emberek, a háziállatok és a környezet védelme.  Sokan 
szakszerûtlenül használták fel ezeket a szereket, ami gyakran mérgezések-
hez vezetett.
A jövô nagy kérdése, hogy milyen következménnyel járnak majd ezek a 
változások, de bízom benne, hogy az új rágcsálóirtó szerek szakszerû hasz-
nálatával problémamentes lesz az átállás!
Kártevômentes évet kívánok!

Kovács András 
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Szabó Zènó Attila a tahitótfalui általános 
iskola 4.b osztályos tanulója családjának 
köszönhetôen Kínában járt egy sárkányha-
jó versenyen.

Édesanyja, Varga Zsuzsanna küldött 
nekünk képes beszámolót Zénó Kínában 
töltött egy hetérôl.

„2006-ban kezdtük az apukájával a sár-
kányhajózást. Azóta számtalan orszá-
gos és nemzetközi versenyen szerepel-
tünk a Dunai Sárkányok Vác leigazolt 
versenyzôjeként. Zénó pici kora óta aktí-
van részt vesz a sportos életünkben. Hazai 
versenyeken már többször állt dobogón 
dobosként. A mostani verseny egy új szak-
ág legelsô világbajnoksága volt Kínában. 
Sárkányhajózás jègen. -20 és -36 C -ban. 
Kihívást jelentett minden aktívan sportoló 
számára. 22 nemzet vett részt a versenyen. 
Több számban ezüst és egy távon világbaj-
nok lett a Magyar csapat. Helyszín; Duolun, 
Belsô-Mongolia, Kína.

Mi minden fér bele egy hétbe! 
Amikor azt hiszed, hogy szerencsés 

vagy hogy nappal utazol mert majd sokat 
nézelôdsz de csalódsz, mert a jégvirág 
belülrôl mindent takar. Az élmény kár-
pótol, amit azoktól az emberektôl kapsz  
akik a jégvirágban élnek, és boldogok. 
Keményen dolgoznak, mosolyognak és 
valószínû majd az unokáiknak is mesélik, 
hogy egyszer , amikor ....”
 Varga Zsuzsanna, Szabó Zénó édesanyja

Ebben az évben is részt vettünk a 
Magyar Diáksport Szövetség által kiírt 
Területi Diákolimpián.

Két korosztályban szerepeltünk a III. 
korcsoportban (2005-2006), és a IV. kor-
csoportban (2003-2004) évfolyamokban.

Mindkét korosztályban III. helyen 
végeztünk, olyan ellenfelekkel szemben 
sikerült helyt állni, ahol évtizedek óta 
kézilabda élet van.

A két csapat tagjainak zöme az iskolá-
ban mûködô Budakalász CYEB NB1-es 
kézilabda csapat korosztályos csapatai-
nak tagja. A létszámot ügyes, nem kézi-
labdás iskolai tanulókkal egészítettem ki.

A megvívott meccseken kiderült, hogy 
az elmúlt évhez képest sokat fejlôdtünk, 
közelebb kerültünk profibb ellenfeleink-
hez, a szentendrei, pilisvörösvári csapa-
tokhoz.

Jövôre a IV. korcsoportban jobb ered-
ményre számíthatunk, ugyanis az egész 
csapat idén hetedikesekbôl állt, akik 
jövôre tudásban, erôben gyarapodva sike-
resebbek lehetnek.

Munkám segítését köszönöm:
Dr. Sajtos Sándor polgármester úrnak, 

Zakar Ágnes iskolaigazgatónak, Kovács 
Lászlóné Judit és Turóczi Csaba testnevelô 
kollégáknak.

Érdeklôdôk részére edzésidôpontok:
Hétfô: 15:45-16:30 (2008-2010 évfolya-
mok)
 16:30-18:00 (2005-2007 évfolyamok)
Szerda: 16:30-18:00 
(2005-2007 évfolyamok)
Péntek: 14:00-15:00 
(2008-2010 évfolyamok)
15:00-16:30 (2005-2007 évfolyamok) 
részére a Sportcsarnokban.

     Pacor Vilmos
testnevelô tanár-edzô

Csapattagok
III. korcsoport IV. korcsoport
Budai Roland Balla Dániel
Deák Andor Jenei Ákos
Frey Ábel Juhász Levente
Hegedûs-Bartha Tádé Kristóf Bence
Horváth Gábor Mlincsek Mózes
Kemechey Álmos Nyusa Levente
Kovács Balázs Percze Patrik
Nyusa Levente Sápy Márton
Steiner Dávid Steiner Dávid
Szolnoki Bence Szolnoki Bence
 Tánczos Tamás
 Tóth Gergely

Sárkányhajózás Kínában

Kézilabda Diákolimpia
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Üzemeltető: 
Tahitótfalu Község Önkormányzata

kapcsolat: 30/337 5527

Tahitótfalui 

piac

Nyitás 2018. március 10.
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2018. március 3. szombat 9.00-17.00 óra
Tahitótfalu Sportcsarnok és Népház,  Szabadság u. 1., Bajcsy Zs. u. 2.

Programok a Sportcsarnokban:
9:00-17:00 Kézmûves kiállítás és vásár

16:00-16:30 VIII. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár Díjátadó Ünnepsége

Programok a Népházban:
10:00-13:00  Bütykölde gyerekeknek

11:00-11:45  Rózsa, Viola, Ibolya - táncba szôtt mese a Görömbô Kompániával
12:00-13:30 Szamóca Waldorf Óvoda játszóháza

13:30-14:30  Télûzô zsongás a Dunakanyar ifjú muzsikusaival. Fellépnek a szentendrei Vujicsics Zeneiskola 
népzenész növendékei, a szigetmonostori Zöldsziget Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjai 

és a tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola zeneiskolásai.
14:30-15:30 Kerek zenekar népzenei koncertje gyerekeknek

Hívjuk és várjuk a Dunakanyar településein alkotó kézmûvesek jelentkezését.

Jelentkezési határidô: 2018. február 23.  A rendezvény a kiállítók és a látogatók részére is díjtalan.
A kiállításon és vásáron szakmai zsûri választja ki a Dunakanyar legkiválóbb kézmûves alkotásait az alábbi 

kategóriákban: kerámia tárgyak, kôtárgyak; fatárgyak; bôrtárgyak, üveg és fémtárgyak; csuhé és szalma tárgyak; textil 
és nemez tárgyak; papír tárgyak; egyéb anyagból készült tárgyak.

A kézmûves portékák versenyére kiállítónként 2 db alkotást lehet nevezni a helyszínen.
A közönség kategóriáktól független közönségdíjat ad át.

A rendezvény fôvédnökei: dr. Sajtos Sándor Imre – Tahitótfalu polgármestere
Molnár Zsolt – Szigetmonostor polgármestere

Szervezôk: 
Tahitótfalu Faluház és 

Szigetmonostor Faluház
Jelentkezés: 

program@tahitotfalu.hu 
és faluhaz@szigetmonostor.hu

Telefon: 
+36 30 337-5527 és 

+36 70 374-0541
További információ: 

www.tahitotfalu.hu és 
www.szigetmonostor.hu

nn
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Folytatás az 1. oldalról
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökume-
nikus Kórus próbája. Szeretettel várjuk az éne-
kelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô 
Andrea 70/334 4096.                                                            
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, 20/560 4065
Péntek 16:30-18:00: Akrobatikus rock and roll. 
Pink Panthers. Érd.: Móra Eszter 30/928 7898
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 
8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit 20/569 7507
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
9:00-11:00: Baba-mama Klub. Vezeti: 
Benyóné Ott Ildikó 70/330 8588
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:45: Képességfejlesztô kézi-
labda alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 
4244, 16:45-18:00: Kézilabda felsôsöknek. 
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd, csütörtök 17:00-18:30: Judo-kung-
fu edzés. Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp 

Bence 30/215 4442 
Szerda 16:30-18:00: Kézilabda felsô-
söknek, 18:00-19:00: Gyerek foci. Érd.: 
Vaczó Tamás 30/551 3366 
19:00-20:30: Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946
Péntek 14:00-15:00: Képességfejlesztô 
kézilabda alsósoknak
15:00-16:30: Kézilabda felsôsöknek
16:30-17:30: Ovis foci. Érd.: Óvoda 30/326 
6272
18:00-19:00: Baranta edzés 4 éves kor-
tól. Edzô: Vukics Ferenc, Baranta Országos 
Szövetség elnöke. Érd.: 70/598 4345
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôd-
ni az alábbi elérhetôségeken lehet: 
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella 
30/337 5527, Sportszár: Szabó Mónika 
70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátoga-
tást szervezünk, utazás bérelt busszal tör-
ténik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 
minden egyéb programról érdeklôdni lehet 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
30/337 5527.

Tahitótfalu februári programjai 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, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT – 0626/312 
605 • CSATORNA – DMRV Zrt. hibabejelentô: 06/27511-511, 
06/40/88-11-88 • ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., 
ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-
40 • FALUHÁZ – 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 
385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, 
csüt.: 14–18-ig, szerda: iskola fo gászat • 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 
– 0640/474 474. • 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 – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök 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  • GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del 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 • KÉMÉNY SEPRÔ – Magyar Kémény Kft. 
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: 
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • 
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna-
kor zó 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 • MUNKA ÜGYI 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 • OKMÁNYIRODA 
– Szentendre, Vá ros háztér 4. Ügyfélfogadás: Hétfô: 07-17-
ig; Kedd, Csüt.:08-18-ig; Szerda: 08-20-ig; Péntek:08-16-ig, 
Telefon: 06-26/501-460; 501-461; 501-462; 501-463; 501-
464; 501-465; 501-467; 501-468; 501-469, Fax: 06-26/501-
466 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi 
út 12. munkanapokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon 
folyama tosan, tel.: (26)387-030 • ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. 
u. 17., tel.: 385-893 – Tahi tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 
• POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-
123, 387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00– -
17.30, kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, 
péntek 8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: 
hétfô 8–12 és 12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–
15.30; csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, 
nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; 
szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS 
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent-
endre, Kano nok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent-
end re, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, 
Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – AHK Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637. Ügyfélszolgálat: hétfô: 
8:00-20:00-ig, csütörtök: 9:00-13:00-ig, péntek: 9:00-13:00-ig. 
Telefon: 06/1459-6722. E-mail: ahk@fkf.hu • TAKARÉK-
SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-
ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, 
Hibabejelentés: 06/40881188, 1 mellék 

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tahitótfalu 
Önkormányzata • Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A 
szerkesz tô  bizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, 
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500 
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden 
hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap 
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 
egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-
fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 
vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. 
A helyes megfejtést beküldôk minden 
hónapban ajándéksorsoláson vesznek 
részt. Januári számunkban a tótfalui Hôsök 
terén álló Vaczó ház homlokzatdíszének 
részlete volt látható. Gratulálunk szeren-
csés megfejtônknek, Vaczó Sándornénak.

Vedd észre!


