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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Lomtalanítást tartottunk Tahitótfaluban
2018. június 23-án és június 30 -án lomtalanítást, veszélyes hulladék gyûjtést szerveztünk
Tahitótfaluban a Fôvárosi Közterületfenntartó Zrt.vel kötött közszolgálati szerzôdés alapján. A korábbi évek tapasztalatait felhasználva szerveztük meg
munkánkat, így több apró módosítással igyekeztünk
hatékonyabbá tenni mindkét településrészen a felhalmozódott lakossági háztartási lomok és veszélyes hulladékok begyûjtését. Június 23-án Tótfalu
településrészen az FKF Zrt. 15 célgéppel (kukásautó), egy platós és két ellenôri autóval végezte a lomtalanítást. A munkálatok során a Zrt. 51 fôvel dol-

gozott kora reggeltôl a déli órákig. Ehhez csatlakozott önkormányzatunk három gépjármûvel és hat
dolgozóval. Tótfalu településrészen 12 óráig minden utca letakarításra került. A mérlegkönyvek
alapján 122 tonna lomot gyûjtöttek be és szállítottak el. Ezzel egyidôben a TSZ épületével szemben
lévô önkormányzati tulajdonban lévô ipari épülethez tartozó udvaron a veszélyes hulladék számára kialakított gyûjtôkonténerekben lehetett leadni festékeket, hígítókat, lejárt szavatosságú gyógyszereket, akkumulátorokat, szárazelemeket, fáradt
olajat, használt sütôolajat, növényvédôszereket,
gépjármû gumikat és elektromos hulladékokat.
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Gyermekhetek, táborok a nyári szünet idején
Július 9-20. hétfôtôl péntekig 9:00-13:00-ig. Ingyenes Nyári
Gyermekhetek a Szabadidôparkban. Szervezô: Tahitótfalu
Önkormányzata, Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány.
Július 30-augusztus 3. „Sirítsd meg, fordítsd meg!” Néptánc- és
fôzôtábor általános iskolásoknak. Szervezô: Tahitótfalu Önkormányzata.
Részletek a plakátokon.

Július 22. „Amiért a harang szól…” Kerékpáros zarándoklat. Részletek
a plakátokon.
Augusztus 6-10. EEDE Gyermektábor. Szervezô: Együtt Egymásért
Dunakanyar Egyesület. Részletek a plakátokon.
Augusztus 11. II. Szigeti Szántóverseny. Szervezô: Magyar Koppány és
Molnár Bence. Részletek a plakátokon.
A Népház, a Faluház és a Sportcsarnok rendszeres programjai
júliusban szünetelnek.
Folytatás a 12. oldalon

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

Közel 20 tonna veszélyes hulladék került
begyûjtésre. A lakosság részérôl fegyelmezett
és türelmes együttmûködést tapasztaltunk,
amelyért köszönetemet fejezem ki. Korábbi
években a benzinkúttal szembeni üres területen gyûjtöttük a hulladékot, és azt tapasztaltuk, hogy már az elôzô éjszaka során nagy
mennyiségû veszélyes hulladékot és sok építési törmeléket helyeztek le ellenôrizetlenül. Ezt
megelôzendô a késô esti órákban és kora hajnalban a közterület-felügyelô együttmûködve
a körzeti megbízottakkal járôrszolgálatot tartott, amely eredményeként megakadályoztuk
az illegális hulladék lerakását.
Tahi településrészen június 30-án bonyolítottuk le a begyûjtést, ahol 8 platós autó, 14
célgép, két ellenôri autó és 69 fô végezte a
munkát. A Tahi településrész terepviszonyainak és sajátos úthálózatának következtében
(szûk utcák, számos zsákutca) lassabban zajlott a begyûjtési folyamat, így a munka 16
órakor fejezôdött be, amely során 151 tonna
lom került begyûjtésre, illetve a Tahi hídfô
lábánál kialakított veszélyes hulladékgyûjtô
ponton közel 30 tonna hulladékot adtak le.
Sajnálatos módon a közterületek azon részén
is került veszélyes hulladék elhelyezésre,
ahol ez tilos! Az elmúlt évhez képest ötször
több hulladékot adtak le ebben az évben. A
veszélyes hulladék begyûjtési rendet a nagyszámú lakossági megjelenés miatt menetközben
át kellett szervezni, mert számos alkalommal a

gépjármûvel érkezô ingatlantulajdonosok nem várták ki türelemmel a sorukat, így várakozás közben a gépjármû mellé egyszerûen
kirakták a veszélyes hulladékot és
kiálltak a sorból. Természetesen e
rossz példa igen gyorsan terjedt,
így sok plusz munkával, korlátozott ellenôrzés mellett került
begyûjtésre a veszélyes hulladék.
Természetesen ezen tapasztalatokból tanulva tovább csiszoljuk
begyûjtési módszereinket.
Összegez ve el mond ható,
hogy szervezetten és eredményesen zárult a 2018. évi lomtalanítás és veszélyes hulladék gyûjtés. Sajnálatos módon
a k ihelyezett lomok között
elhelyezésre kerültek veszélyes hulladékok,
gépjármû gumi, hûtôszekrény, televízió és
ipari tevékenységbôl származó anyagok, úgymint lökhárítók, szélvédôk.
A Településüzemeltetés vezetôje azt javasolta, hogy az év során minden ipari tevékenységet
végzô vállalkozásnál hajtsunk végre ellenôrzést,
hogy tevékenységükkel összefüggôen rendelkeznek-e közszolgálati szerzôdéssel, amely kiterjed a használt autógumik, fáradt olaj, szélvédôk
és egyéb veszélyes anyagok elszállítására is. Ha
azt vesszük alapul, hogy egy 120 literes hulladéktároló (kuka), éves díja 21.000,- Ft, amelybe
beletartozik az éves lomtalanítás, veszélyes hulladékgyûjtés,
szelektív hulladékgyûjtés is,
nem tekinthetô nagy összegnek. Ezekhez a tényekhez hozzátartozik az is, hogy mind a
mai napig hetente 1-1 konténer illegálisan elhelyezett hulladékot gyûjtenek be munkatársaink, amely elszállítása alkalmanként 50.000,- Ft
költséget jelent a település
számára. Abban az esetben,
ha nagyobb együttmûködést
k apná n k e téma körben,
akkor évente több millió
forintot tudnánk megspórolni és más közösségépítô,

településfejlesztô beruházást tudnánk megvalósítani, mint például játszóterek felújítását,
bôvítését vagy akár építését.
A Rendôrséggel kötött megállapodás alapján a közösségi együttélés alapvetô szabályairól és ezek megszegésének következményeirôl
szóló önkormányzati rendeletünk betartását a
körzeti megbízottak a hivatal munkatársaival
együttmûködve ellenôrizni fogják.
Az elmúlt héten az FKF Zrt. vezetôivel
egyeztetve vizsgáltuk meg annak lehetôségét,
hogy a jövôben a zöldhulladék begyûjtés
hatékonyságát hogyan tudnánk jobbá tenni
a lakosság érdekében. Elképzeléseink szerint tavasszal és ôsszel több napon keresztül
végeznénk el a két településrészen a zöldhulladék gyûjtését. Tavasszal faágakat, nyesedékeket, gallyakat gyûjtenénk be négy egymást
követô napon, ôsszel alapvetôen a lombhulláshoz igazodva hasonló idôtartamban végeznénk a lehullott levelek begyûjtését. Ezzel az
ôszi és a tavaszi égetésnek nevezett levegôt
szennyezô füstölést nagymértékben csökkenthetnénk. Terveink szerint erre már ez év
ôszétôl, de legkésôbb 2019. tavaszától szeretnénk lehetôséget biztosítani.
A fenti munkák és célok megvalósításában
tisztelettel kérem a lakosság eddig is tapasztalható segítô együttmûködését.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Gondolkodjunk közösen házunk tájáról és tájunk házáról!
Régiós Arculati Kézikönyv készül
A régió településeinek többsége éppen túl
van egy nehéz feladaton: elkészítette településképi arculati kézikönyvét (TAK) és a hozzá
tartozó rendeletet. Az egyes települések TAKban számba vett értékei azonban több ponton összefüggnek, egymásba fonódnak, közös
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régiós arculatot adva. Ezen értékek, jellemzôk
és összefüggések feltérképezésének, régió
szintû bemutatásának ad teret az „ÉpítészetiTájegységi Arculati Kézikönyv”, továbbiakban
ÉTAK, mely a régió esszenciáját adja.
A kiadvány célja, hogy gondolkodjunk közö-

sen és fogalmazzuk meg a régió jövôjét érintô,
a döntéshozók és a lakosság munkáját is segítô
alapvetéseket „házunk tájáról és tájunk házáról”. Ehhez össze kell gyûjteni a régiónkat
meghatározó, annak egyediségét adó épített
és táji értékeket, megismerve a bennük rejlô
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erôt és szépséget, hogy megôrizhessük a jövô
nemzedék számára. A Lechner Tudásközpont
szakmai felügyelete alatt folyó projektnek számos elônye van mind a település, mind a teljes
régió tekintetében. Egyrészt promóciós anyagként összegzi a térség értékeit, a benne rejlô
lehetôségeket és összefogó erôt, ezáltal mozgatórugója és sorvezetôje lehet fejlesztéseknek.
Másrészt a helyben lakók, építtetôk számára is
iránytûként szolgál, a TAK esetleges kiegészítéseként. Nem utolsó sorban régiós szinten segíti
a meglévô építészeti és táji értékek megóvását
valamint az új értékek születését. A kézikönyv
alaptartalma hasonló ugyan a TAK-hoz, ugyanakkor új struktúrában esszenciális tartalmat
fogalmaz meg közérthetô módon. A kézikönyv
elsôsorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segíti.
A kiadvány megalapozása a szakmai konzultáció mellett széleskörû társadalmi bevonással
történik, melynek keretében lakossági fórumok
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kerülnek megrendezésre több településen.
E régió ÉTAK-ját a DNS-Mûterem és a DZone
Kft. konzorciuma készíti. A Pro Architectura
díjas építészek, gyakorló fôépítészek, tájépítész, településtervezô, épületfotós és építészfestômûvészbôl álló csapat mintegy tizenöt –
a szakmai zsûri által kiemelkedô színvonalúnak és példamutatónak ítélt - települési arculati kézikönyvet (TAK) készített a 2017-2018-as
év során. Megrendelôik között kistelepülések,
fôvárosi kerület, valamint városok is megtalálhatóak. Valamennyien tervezési gyakorlattal
rendelkeznek, a legkülönbözôbb léptékû referenciamunkákkal.
A Tervezôk tisztelettel és szeretettel várnak
minden érdeklôdôt a munkaindító rendezvényeire, melyek három helyszínen és három
idôpontban kerülnek megrendezésre:
2018. június 26.: Budakalász, Kós Károly
Mûvelôdési Ház, (Budakalász, Szentendrei út 9.)
14.00 – 16.30 Indító munkamegbeszélés

17.00 – Indító lakossági egyeztetés
2018. június 28.: Piliscsaba, Klarissza-ház
(Piliscsaba, Templom tér 9.)
15.00 – 17.30 Indító munkamegbeszélés
18.00 - Indító lakossági egyeztetés
2018. július 3.: Kesztölc, Mûvelôdési ház
(Kesztölc, Iskola utca 64.)
14.00 – 16.30 Indító munkamegbeszélés
17.00 – Indító lakossági egyeztetés
A helyszíni szemle és munka során fotók
és légifotók készülnek utcákról, terekrôl,
épületekrôl (legyen az mûemlék, régi vagy új
családi ház vagy középület, egy-egy építészeti
jellemzô részlet - például ablak, kapu, kerítés,
tornác, homlokzati dísz stb. - , gazdasági melléképület, vagy kert. Ehhez kérjük a lakosság
szíves megértését és támogatását.
A kézikönyv készítésével kapcsolatos tudnivalókat követheti a „Pilisi Térségi Arculati
Kézikönyv” facebook oldalon.
Körmendi Judit fôépítész

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Iharosi Brúnó 2018.06.05
Hagymási Zente 2018.06.19
Házasságot kötöttek:
Tóth Gábor – Szabó Bernadett
Elhunytak:
Juhász István, Ódry Árpád u., élt 74 évet

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

Könyvtár
Kedves Olvasóink! A könyvtár júliusban
és augusztusban zárva tart.
Kubanekné Bencze Hajnal, könyvtáros
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Közösség

20. eperfesztivál

Képek: Almássy Csaba
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A Ferences Gimnázium sportnapja
A szentendrei Ferences Gimnázium 400
diákja is ellátogatott a 20. Eperfesztiválra.
Voltak, akik gyalog, voltak, akik biciklivel, de olyanok is akadtak, akik sárkányhajóval közelítették meg a helyszínt, ahol
négy különbözô tematikájú akadályversenyen vettek részt.

IQ + történelem
Ökológia
Sport
Hagyományôrzés
A nap végén a diákok beálltak a
mezôn egy „Tau” alakzatba, ami a
ferencesek jelképe.
Bencze Dávid

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. Júniusi számunkban a Tahi oldalon a vízmû területen lévô csápos kutak korlátjának egy részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Nagy Istvánnak.

A Leányfalui Szekér Színház Tahitótfalun
2018. június 5-én diákjaink nagy örömére ellátogatott a Népházba Póka Éva
Kölcsey-díjas színmûvésznô társulata,
akik tavasztól ôszig járják az országot és
gyönyörû magyar nyelven elôadott dalokkal, színdarabokkal örvendeztetnek meg
kicsiket és nagyokat. A 2003-tól mûködô
színház Déryné echós szekere és a
Kelemen társulat ötletét eleveníti fel napjainkban mindannyiunk szórakoztatására.
Kisfaludy Károly Mátyás Deák címû
történelmi játékát sok nevetés és renge-

teg taps kísérte. A két zenész muzsikája, a színészek tánca és vidám elôadása
mindannyiunknak nagyon tetszett. A gyerekek sokat nevettek a viccesen megformált kántor alakításon és ôszintén szorítottak Örzsinek, nehogy hozzá kelljen mennie szegénynek feleségül Jancsi helyett,
aki éppen az ország védelmében katonáskodik.
A fordulatokban gazdag történet mellett a gyönyörû jelmezek sem kerülték el
figyelmünket. Mátyás király csodálatos

királyi palástjának láttán mind elámultunk.
Nem csoda, hogy a kántor is csak döbbenten hebegett, habogott.
Köszönjük szépen még egyszer a
Leányfalui Szekér Színháznak, hogy elhozták hozzánk ezt a kedves darabot és reméljük, hogy hamarosan újra találkozhatunk
majd velük egy másik elôadás kapcsán.
Sziváné Bergmann Henriett
Osztályfônök

Zeneiskolai szereplés a Szív Lelkiségi Központban
Június 10-én, túl az év végi vizsgákon,
iskolánk hegedûs és gitáros növendékei
tartottak kis hangversenyt a tahitótfalui
Szív Lelkiségi Központban, melyre Suller
Melinda, a Központ vezetôje kért fel bennünket. A gyerekek is örömmel vállalták
a szereplést, pedig közülük többen aznap
már szerepeltek az Eperfesztiválon is. A
mise után a teltházas kápolnában szólók,
duók és kvartettek hangzottak el a barokk
kor zenéitôl a XX. századig. Zongorán
közremûködött Gratzl Erika tanárnô,
felkészítô tanárok Marosi Ágnes és Gellért
Gabriella voltak. A kellemes hangulatú
nyár esti hangverseny után a szervezôk
szeretetvendégséggel ajándékozták meg a
közremûködôket.
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Emlékezés, emlékeztetés az elsô bécsi döntés 80.
évfordulójára, avagy Felvidékünk egy részének
hazatérésére, I. rész
Az emlékezni akaró, ha szépen, igazán mélyen szeretne emlékezni, megnyitja szíve rejtett zugait, felszínre, napfényre hozza szépen faragott lelki bölcsôjének
legféltettebb titkait. Mind ezekért, a gondolkodó, nemes értékeket megôrizni
akaró embernek nem könnyû emlékezni, s
ugyan így, emlékeztetni. Az, amiért emlékezésre-emlékeztetésre hívom a Tisztelt
Olvasót olyan, amit sem a szívbôl, sem a
lélekbôl nem lehet kitörölni, hanem minden egyes emlékezéssel mindkettôben
még becsesebb pódiumra kell emelni.
Volt Európa politika térképén (remélem,
sokak lelkében máig s ez után is meglévô)
ezer évig egy, szinte jókedvû isteni teremtésként megszületett ország, melynek
népe vérzivataros és értékteremtô századok után testében széjjelszaggattatott,
emberi mivoltában megaláztatott, lelkében megkínoztatott. S ez az ország –mással össze nem téveszthetô, máshoz nem
hasonlítható ország-Magyarország, melynek területe nagy részét tudatlan rossz
akarók, prédára éhes, soha nem létezett
országok becsvágyó senkiházijai, rabló
hordái magukhoz ragadták. Ez történt
hazánk Felvidéknek nevezett részével is,
melyet a magyar védelmezett-oltalmazott,
kérges tenyerével termôre fordított, kultúrájával a magukat rávetôkkel szemben
áldásos szellemi magaslatokra emelt.
Az 1920-as trianoni diktátum a területének két harmadát elvesztett országból,
- a mai Magyarország területe 2/3 részének megfelelô területet-a teljes történelmi Felvidékünket egy mesterségesen,
mondhatni császármetszéssel szült, kitalált országhoz, un. Csehszlovákiához csatolta 62.937 nkm-el, 1.084.343 ôslakos
magyarral. Nem könnyû érzelmileg áthidalni azt az idôszakot-itt pedig helyszûke
miatt tárgyszerûen sem lehet - ami a jelen
emlékezésünk tárgyát képezô történelmi,
és egyben nagyszerû, de késôbb mégis tragédiába hajló emberi-nemzeti sorsfordulós napokat, rövid esztendôket jelenti. (Az
említett idôszak rossz emlékezetû eseményeit a késôbbiekben igyekszem felvázolni, jóllehet, azok a háborút követô békeévekben felfokozott módon ismétlôdtek,
s máig is, „modernizált” formákban folytatódnak. Elkerülhetetlen, és életbevágóan –
a jövô miatt – fontos ezeknek emlékezetünkbe történô beágyazása.) Tehát: 1938.
november 2.-án megszületett az elsô bécsi
döntés, melynek értelmében a magyarok által legsûrûbben lakott dél-felvidé-
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ki részekbôl úgy 12 ezer nkm-nyi hazatért
810 ezer emberrel, akiknek közel90%-a
magyar volt. A szlovákokkal zajló tárgyalások, az ô hajthatatlanságuk, felkészületlenségük, ostoba makacskodásuk miatt
1938.október 9-13. között zajlottak Jókai
és Klapka városában, a magyarok által
feldíszített, felzászlózott Komáromban.
Ezt követôen az ország újonnan megvont északi határvonaláig négy magyar
vegyesdandár vonult fel, közöttük számos szolgálatot ellátó tahitótfalui is:
1938 ôszén a Felvidéken szolgált V.
Csereklye Sándor, Debreczeni József.
Bálint Mihály, Csörgô József, Csörgô
Mihály, Csörgô Sándor, Csörgi Sándor,
Budai András, Marosi János, Pistyúr István,
Üller András, Szûcs István, Sági László,
Róka András decemberben a leventezenekarral jártak Nagysalló, Zseliz, Kéménd,
Csata, Lekér, Garamvezekényben. Ôk
az I. honvéd gyalogezred nyomán mentek át a Mária Valéria hídon, miközben
még Párkánynána körül szóltak a fegyverek. Debreczeni Mihály a 101-es légvédelmi tüzérekhez vonult be Galántára.
Debreczeni Sándor 1939 szeptembere, 1940 áprilisa között Losoncon szolgált. Debreczeni Lajos és Demény Sándor
1941 telén Kassán páncéltörô kiképzést
kaptak. Gyürki József 1942 februárjától kapott kiképzést Érsekújvárott, Jakab
Károly 1944-ben Csallóközaranyoson
szolgált, Kollár Mihály meghatározatlan helyen, Marton József 9 hónapot töltött a Felvidéken a 2. honvéd gyalogezred
III. zászlóalj 7. századában. Molnár Lajos
a 101. tüzérosztállyal Pozsonyban szolgált. Pistyúr András a magyar királyi „Vak
Bottyán” 14. honvéd kerékpár-zászlóaljában vett részt a visszacsatolásban, Rajos
József is szolgált a Felvidéken, Rácz József
Léván, Verebélyen, Érsekújvárt, Sági
István ugyan itt, Sági László a leventékkel járt itt. V. Szabó István már ’44 végén
járt a Csallóközben, Tóth János ÉrsekújvárTarnóc térségében esett fogságba. L.
Vaczó Sándor állítólag lóháton ment át
a Mária Valéria hídon Párkányba. Több
monostori között volt édesapám, G. Szalai
István, akik 1938 decemberében helyreállították a csehek által Losoncon felrobbantott Kossuth szobrot. vitéz nagybányai
Horthy Miklós kormányzó úr november
6.-án vonult be Komáromba. (A korabeli
tudósítás szerint, mikor a tömeg meglátta, szinte robbanás erejû üdvrivalgás tört
ki. Az édesanyák gyermekeiket fejük fölé

föltartva sírtak, öregek-fiatalok örömkönnyekben úsztak, s a fehér ló térdig járt a
virágban.) Hasonló fogadtatás mellett tért
vissza e napon Párkány, Királyhelmec, s
a Bodrogköz. Nov.7. Visszatért Ó-Gyalla,
Torna. Nov.8. Érsekújvár, Krasznahorka.
Nov.9. Rozsnyó, Léva, Losonc, Fülek,
Beregszász. November 10. Kassa, Ungvár,
Munkács. (Mikor Kárpátalja kormányzója megtudta, hogy Munkács is visszatér:
elájult. De elájult a román nagykövet is,
amikor a 2. bécsi döntés 1940-ben visszaadta É-Erdélyt a hazának.) (A magyar
honvédség 1939.márc.15.-én vonult be
Kárpátaljára, az akkor 174 ezer magyar
felszabadítására.) (Azon idôk visszacsatolásai, É-Erdély, Kárpátalja, Délvidék,
Felvidékkel közel 80 ezer nkm-t tettek ki,
ennyivel növelve a megcsonkított haza
területét.)
Miként fentebb mondom, ezeket a
szép napokat késôbb tragédiákba hajló
idôszakok követték: a háború utáni 2. trianoni döntés még 3, Pozsony közeli falut
adott Csehszlovákiának. Annak a mesterséges tákolmánynak, ami az ezer éves
Magyarországhoz képest 1918. novemberében jött létre. Sunyi, hamis politikai csatározások, intrikák a csehek részérôl, képzelt nyugati érdekszférák keleti megteremtési szándékával, Clemenceau, és társai politikai elvakultsága, csatlósaik felfokozott magyargyûlölete mellett. A nyugat a csehek-szlovákok érdemeiként tudta
be azt, (bár Hitler szövetségeseiként
közremûködtek Lengyelország megtámadásában, több tízezer zsidót kiirtottakmiközben Magyarország menedéke lett a
menekülô lengyelek, zsidók tízezreinek-) s
hogy zerzôdést szegve kiugrottak a háború utolsó szakaszában, és szinte felszabadítóként nyomultak be a Felvidékre Sztálin
csapataival.
-Emlékezésünk teljesebb lesz a következô
számban megjelenô felvidéki magyarság
szenvedéstörténetével. Azzal együtt, miként
lett a Felvidék a haza része a honfoglalás
után, mit adott a magyarság a Felvidéknek,
és mind ezért mit kapott az új „bérlôktôl?”
(Ha csak egyetlen egy valaki is lesz a Tisztelt
Olvasók közül, aki e kérdésben még szélesebb kitekintést kíván tenni, ajánlom e lap
alábbi számait: „Az örök Felvidék”, 2013.
jún., „Kirándulás a Felvidéken”, 2013.aug.,
és a visszacsatolások katonanótáit: „A második bécsi döntés…2017.szept.) (Folytatás a
szeptemberi számban.)
G. Szalai István, 2018. július
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Ö n k o r má n yza t

A fogyasztókat megtévesztô
árubemutatók új formája
Minden bizonnyal Önök is hallottak
az árubemutatós kirándulásokról, esetleg részt vettek árubemutatós cég által
szer vezett „i ng yenes” egészség üg yi
szûrôvizsgálatokról, amelynek a célja a valamilyen „csodás” tulajdonsággal, „gyógyhatással” bíró túlárazott termék megvetetése
volt. Az ilyen vásárlások után a vevôk nagy
többsége becsapottnak érzi magát. A felesleges bosszúságok, nagyobb problémák
elkerülése érdekében kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat.
Az árubemutatók célközönségét az idôs,
nyugdíjas korú betegséggel küzdô emberek jelentik. Az árubemutatós tevékenységet folytató vállalkozások a korábbi években jellemzôen postaládákba elhelyezett
szórólapokkal invitálták az érdeklôdôket
az elôadás helyszínére. A szórólapokon a
termékbemutatót általában kirándulásokkal, vonzó programmal és ebéddel kötötték
össze. A részvételért cserébe még apró ajándékokat is adtak. A szervezô cégek a legtöbb esetben magányos idôseket, nyugdíjasokat céloztak meg, akik a kirándulás miatt
úgy érezték, hogy cserébe „hálával” tartoznak és olyan, többnyire magas áron kínált
termékeket vásároltak meg, helyszínen közvetített hitelre, amelyekre valójában nem is
volt szükségük. Az ilyen bemutatókat rendszerint éttermekben, fogadókban, kultúrházakban tartották meg. Az elôadás alkalmával, többnyire nem tisztességes módszereket pl.: a termék gyógyhatására vonatkozó tisztességtelen tájékoztatást alkalmazva bemutatásra kerülnek az értékesíteni kívánt, általában meglehetôsen drága,
a gyakorlatban semmilyen gyógyhatással
nem rendelkezô termékek. Az ilyen külsô
helyszíneken vásárolt termékek esetében
a jogszabály lehetôvé teszi a vevô részére,
hogy 14 napon belül elálljon a szerzôdéstôl,
vagyis visszaadja a terméket a vállalkozásnak és visszakapja a termék árát.
Az árubemutatókról szóló 2015 decemberében elfogadott törvénymódosítás
három lépcsôben kezelte a kérdéskört:
az ingyenes juttatás reklámjának tilalmával, az ügyfélszolgálati elôírások bevezetésével és a bemutatókon a hitelközvetítés lehetôségének a megszüntetésével. Az
árubemutatókra vonatkozó jogszabályi szigorítások miatt a jellemzôen szórólapokon
hirdetett külsô, üzleten kívül szervezett
bemutatók száma lecsökkent.
Az árubemutatós cégek a jogszabályi szigorítások miatt, a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva a meghirdetett
bemutatókat ma már elegáns magánorvosi

rendelôknek kinézô bejelentett üzletekben
tartják meg. Az árubemutatók szervezôi
jelenleg leginkább telefonon keresik meg az
érdeklôdôket, vagy személyre szóló meghívót postáznak. A telefonszámokat, címeket
korábbi bemutatókról, ismerôsöktôl, a hatóságok által nem ismert módon szerzik be a
vállalkozások. Használatosak olyan meghívók is, amelyek rejtvényt tartalmaznak és a
helyes megfejtést beküldôknek ajándékot
ígérnek. Elôfordult, hogy a fogyasztót azzal
keresték fel telefonon, hogy elmulasztotta visszaküldeni a neki címzett kérdôívet,
ezért be kell fáradnia a megadott címre,
hogy pótolja a kérdôív kitöltését.
A bemutatókat az utóbbi idôben többnyire „szûrôvizsgálatként”, „egészségnapként”, „ingyenes állapotfelmérésként” hirdetik meg. Az ilyen jellegû üzletek kialakítása, valamint a fehér köpenybe öltözött
alkalmazottak szintén a fogyasztók megtévesztését szolgálják, mivel a bemutatókon
közremûködô személyek nemhogy orvosi,
hanem egyéb egészségügyi végzettséggel
sem rendelkeznek. Az „egészségügyi vizsgálat” mindig nagyon rossz eredményt állapít meg és olyan, jellemzôen erôsen túlárazott terméket kínálnak megvételre, amely
a vizsgálat során feltárt problémákra nyújt
megoldást. Természetesen minden esetben kihangsúlyozzák a termékek egészségre gyakorolt, pozitív tulajdonságait, amelyek valóságát a késôbbiek során már nem
tudják bizonyítani. Az árubemutatók során
az érdeklôdôknek különbözô lézerterápiás készülékeket, lézeres agystimulátort,
alvásrendszereket (takaró, párna, derékalj), inframatracokat, ionizátorokat, segélyhívó okosórákat kínálnak megvételre. Az
esetek többségében az sem jelent akadályt, hogy nincs készpénz a fogyasztónál.
Elôfordul, hogy ilyen esetekben a vállalkozás felajánlja, hogy saját gépkocsiján bankba, bankautomatához kíséri vagy hazaszál-

lítja a vásárlót, aki a lakásán fizetheti ki a
termék – általában többszázezer forintos –
vételárat, ami akár a beszerzési ár többszöröse is lehet. Az idôsek sérelmére elkövetett súlyos bûncselekmények miatt, ez igen
komoly veszélyekkel járhat.
Nagyon fontos különbség a külsô helyszínen végzett értékesítéshez képest, hogy
az üzletben végzett kereskedelem esetén a
vásárlót nem illeti meg a fentiekben említett elállási jog, így tehát a kereskedô nem
köteles a termék visszavételére és a vételár
visszatérítésére.
Kérjük, hog y a fentiek alapján ne
dôljenek be a hangzatos ígéreteknek, magabiztos elôadóknak az ilyen „vizsgálat”-ot
követôen megvett terméktôl nem várhatnak gyógyulást vagy az egészségi állapot
javulását. Bármilyen egészségügyi probléma esetén inkább forduljanak háziorvosukhoz.
Ha mégis megtörténik, a vásárlás mit a
tehet vevô?
A vásárlást követôen minden esetb en
kérjük, hogy forduljanak a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely 2017-tôl lakóhely szerinti járási hivatalokat jelenti. A járási hivatalokban a hatósági eljárás megindításán
túl, az egyedi igényérvényesítéshez szükséges békéltetô testületi gyors és ingyenes eljárásának megindításához is tudnak
segítséget nyújtani. Javasoljuk továbbá a
rendôrség felkeresését is, ahol fogyasztók
megtévesztése, vagy kuruzslás miatt tehetnek feljelentést.

Igazgatási szünet

Juhar Viktória mezôôr: 06 (30)324-6667
Balláné Karnevál Magdolna
anyakönyvvezetô: 06 (30) 380-4622
Kérjük, szíveskedjenek leveleiket, beadványaikat a Polgármesteri Hivatal postaládájába tenni vagy címünkre postán feladni.
2018. augusztus 21-tôl a megszokott ügyfélfogadási idôben várjuk kedves ügyfeleinket.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Mindenkinek kellemes pihenést kívánunk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tahitótfalui
Közös Önkormányzati Hivatal Tahitótfalu
Község
Önkormányzat
Képviselôtestületének 4/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete alapján 2018. július 30-tól
- 2018. augusztus 17-ig közigazgatási
szünetet tart. Az igazgatási szünet alatt
azonnali intézkedést igénylô halaszthatatlan ügyekben az alábbi telefonszámok hívhatók:
Szabados-Molnár István falugondnok: 06
(30) 289-6966

Forrás: a Szentendrei Rendôr
kapitányság Rend-trend kiadványa

Tahitótfalui Közös Önkormányzati
Hivatal
Tahitótfalu Község Önkormányzata
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Iskola

Búcsúzunk diákjainktól

Zakar Ágnes iskolaigazgató asszony ünnepi beszéde
Kollégáim, iskolánk munkatársai nevében búcsúzom a végzôs diákoktól ma. A
mai ballagással egy fontos fejezet zárul
le az életetekben, kedves 8. osztályosok,
hogy elkezdôdhessen egy új. Kívánom nektek, hogy az ebben a 8 évben megszerzett
tudás, képességek, az itt kapott törôdés,
szeretet valóban hasznotokra váljék az életben, sok szép élménnyel gazdagon hagyjátok el az általános iskolát.
Három olyan értéket szeretnék kiemelni,
amit szeretném, ha magatokkal vinnétek.
1. Szorgalom
Elsô egy saját emlékem a gimnáziumból. Volt olyan osztálytársam, akit irigyeltem azért, mert neki mindig mindenbôl jó
jegye volt. Jó lehet neki, neki könnyû - gondoltam. Nem remeg, amikor a tanár felelés
elôtt a naplót lapozza, hogy kit hívjon ki.
Karinthy, a jó tanuló felel címû mûve számtalanszor megelevenedett elôttünk. Amikor
ôt hívták ki, mindenki szusszant egyet,
hátradôlt, és tudta, hogy ennek az akciónak nem lehet más a végkimenete, csak
ötös. És tényleg, mindig az lett az eredménye. Irigyeltem, és szerettem volna, ha én is
ilyen jó tanulónak születek. Azt gondoltam,
hogy ilyennek születik az ember. Hogy valami különleges képessége predesztinálta ôt
erre a szerepre.
Késôbb rájöttem, hogy szorgalommal,
odafigyeléssel, verejtékes munkával, én is
el tudom érni ezt. Ezt próbáltuk átadni nektek mi is itt az iskolában, volt, akinek maximális sikerrel, volt, akinek kisebb eredménnyel, amit a szakirodalom feladatelkötelezettségnek nevez. Ezt nem irigyelni
kell, hanem utánozni, eltanulni. Vagy ahogy
Szent Ferenc mondja, „akinek az Úr megadta a munka kegyelmét, az dolgozzon.”
Visszatekintve tanulmányi idôszakomra
megtanultam azt, hogy az eredmény
elsôsorban nem valamiféle különleges
képességen múlik (és nem is annyira a tanáron), hanem a saját munkámon.
Billy Gates, a windowst feltaláló milliárdos mondta egyszer, hogy „légy kedves az
eminens tanulóhoz, könnyen lehet, hogy
az egyikük egyszer a fônököd lesz.”
2. A dolgokra való nyitottság és alázat
Sokat beszélgettünk, fôleg az etika órákon, értékekrôl, mi mitôl jó, jólét-jóllét,
közösségi érdek-egyéni érdek, teljes élet,
hit kérdésérôl. A Tûzszekerek címû Oscar
díjas film kapcsán igyekeztem és igyekszem most is felhívni a figyelmeteket, hogy
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a dolgokhoz, elvégzendô feladatokhoz hittel és alázattal érdemes hozzáállni. Éltem,
tanultam, dolgoztam akár egy fôvárosban
Budapesten, egy kisvárosban, Szentendrén,
egy metropolis-ban New Yorkban, vagy
egy községben, mint most Tahitótfaluban,
az alázat, mások véleményére figyelés,
ÁLLANDÓ FEJLÔDÉS képessége mindig
sokat segített az elôrejutásomban.
Ez az, amit másodsorban szeretnék
kiemelni, a visszajelzés kultúrája, reflexivitás képessége. Az ember egy életen át
fejlôdik. Legyél nyitott arra, hogy befogadd környezeted elôremutató visszajelzését. Akkor is, ha ez esetleg fájdalmasan
érint. Nem megsértôdni kell, hanem beépíteni a másik jó meglátását, legyen az egy
társ, szülô, tanár, de legyen az egy igazgatóvezetô intô szava, észrevenni benne az
elôremutató jó szándékot. Ehhez alázat kell.
Az alázat jelenti számomra a helyes önismeretet, vagyis hogy elfogadjuk a tényt, hogy
nem vagyunk tökéletesek, de azt is, hogy
megvan bennünk az erô, hogy képesek
vagyunk nagy dolgokat tenni és esetleg változni is.
Billy Gates után szabadon: légy kedves a munkáját alázattal végzô emberhez,
könnyen lehet, hogy az egyikük egyszer a
fônököd lesz.

versenyeket, a 8.b-s történelemórákat, ahol
nagyon szerettem tanítani, a 8.a-s „parti a
folyosón” hangulatot, a közös Terror háza
látogatást, a szerelésekben, takarításokban
való segítôkészségeteket fogom tudatosan elôhozni az emlékeim közül, ha szóba
kerültök majd akkor, amikor már nem lesztek itt.
Nézd meg, hogy kik tesznek sokat a
közösségért, és légy kedves az áldozatot vállaló társadhoz, mert könnyen lehet,
hogy az egyikük egyszer a fônököd lesz.”,
Billy Gates 3. idézet.
Kedves 8. osztályos végzôsök! Kazinczy
szavaival zárom köszöntéseteket, mint a
tegnap Szentendrén elballagó volt tanítványaimét: „Jót s jól, ebben áll a nagy titok!”
Szép nyarat, sikeres továbbtanulást kívánok Mindnyájatoknak! Kívánom, hogy céltudatosan, szorgalmasan, a világra nyitottan éljetek, dolgozzatok és legyetek, amikor csak tudtok segítôkészek, aktív tagjai a
kisebb-nagyobb titeket körülvevô közösségeiteknek.
Szorgalom, alázat, önzetlenség a 3 mai
beszédemben kiemelt útravaló ajándékom
a tarisznyátokba az elôttetek álló szép hosszú útra, az életre.

3. Áldozatvállalás - önzetlenség
Ez a harmadik, amire fel szeretném
hívni a figyelmeteket, ez már konkrétan veletek egy közös élmény, mely az
együttmûködésrôl szól. Csak közösen, egymásnak segítve, egymással olykor vitázva
lehet elôrejutni. Életem egyik legnagyobb
élménye volt 2017. október 23-a, amikor a
forradalom ünnepén együtt voltam veletek,
kedves nyolcadikosok, este Tahitótfalun
a könnyfakasztó, tökéletes elôadáson,
délelôtt Kisorosziban az ottani ünnepélyen, amit polgármesteri hívásra vállaltunk
el. HIHETETLEN képességeitek mutatkoztak meg azon a napon számomra –a kisoroszi faluház negyed akkora színpadán, mint
a kipróbált otthoni, kellett félóra alatt átállni, utána elôadni a mûsort. Az elôadás alatt
úgy éreztem, ez felelôtlen vállalás volt a
részemrôl, de megcsináltátok, és ez nekem
nagyon sokat jelentett, megláttam azt a
képességeteket, hogy biztatok egymásban,
a közös sikerben, összetartottatok akkor és
ott mind a 28-an. Ezért járt egy szabadnap,
és egy DÖK bulit is bevállaltam kérésetekre, ami szintén szép emlékem veletek.
Én ezeket a szép emlékeket, valamint a
sikeres nyelvvizsgákat, sport és tanulmányi

Kitüntetések, jutalmak, dicséretek következnek
Alapfokú angol nyelvvizsgát tett hat tanulónk, Berki Blanka, Ferencz Réka, Kovács
Benjámin, Kovács Laura, Repárszky Roland
és Szalai Roland, középfokú angol nyelvvizsgát tett három tanulónk: Bíró Zoltán,
Lebek Bálint és Schönberger Dominik.
Az iskola vezetése és a Váci Tankerületi
Központ köszönetet mond Lintner Andrea
felkészítô tanárnônek ezért a kimagasló
munkáért.
Pollack emlékplakettet, oklevelet és
könyvjutalmat vehet át kitûnô tanulmányi
eredményéért Szalay Roland 8.a osztályos
tanuló.
Pollack emlékérmet az iskola azoknak a
diákoknak oszt 8. osztály végén, akik tanulmányi munkájukkal vagy sporteredményükkel értek el kiváló eredményt vagy
az iskoláért végeztek kiemelkedô munkát.
Idén Pollack emlékérmet vehetnek át jeles
eredményükért és a közösségért végzett
munkájukért Ferencz Réka 8.b osztályos
tanuló és Kovács Laura 8.a osztályos tanuló.
Az emlékérmet és emlékplakettet Szántó
Sándor festômûvész készítette.
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A nevelô testület oklevél és könyvjutalomban részesíti Berki Blankát kiváló tanulmányi eredményéért és szorgalmáért, és
Bíró Zoltánt az iskoláért végzett közösségi
munkájáért.
Búcsúnk jeléül átadjuk a 8. osztályo
soknak és osztályfônökeiknek a Tahitótfalu
címerével díszített nyakba akasztható jelvényeket, melyeket Princzné Bérczi Krisztina
keramikus, iskolánk pedagógiai asszisztense készített.
Búcsúzunk 8. osztályos diákjainktól:

I sk ola

8.a osztályfônök: Vaczó Zoltán
1. Bóka Mercédesz Jázmin
2. Dombai Kristóf Márk
3. Juhász Gábor
4. Kiss Zsolt
5. Kokas Marcell
6. Kovács Laura
7. Kovács Viktor Benjámin
8. Lebek Bálint
9. Mihalik Viktória
10. Mile Petra
11. Puji Viktória
12. Schönberger Dominik
13. Szalai Roland Balázs
14. Szvetlik Klaudia

8.b osztályfônök: Papp Judit
1. Ábrahám Jázmin Csenge
2. Balla Dániel Zsolt
3. Bényei Bence
4. Berki Blanka
5. Bíró Zoltán Balázs
6. Csörgô Benedek
7. Elsik Attila
8. Ferencz Réka
9. Niegreis Norbert
10. Ráczkevi Tibor Bence
11. Repárszky Roland
12. Szabó Barbara Fanni
13. Tánczos Tamás
14. Vaczó Luca
Zakar Ágnes iskolaigazgató

ESTI ZENÉS ÁHITATOK

XVIII. SZIGET HANGJA
Ökumenikus Művészeti Hét
2018. július 9-13.
Július 9. hétfő 19.00 h
„KLASSZIKUSOK FURULYÁN” címmel
Kökényné Krafcsik Ibolya furulyaestje
Zongorán közreműködik: Gratzl Erika
Tahitótfalu, Baptista imaház

Július 10. kedd 19.00 h
„NYÁRESTI SZERENÁD” címmel
Pápista Andrea fuvolaestje
Orgonán közreműködik: Rostetter Szilveszter
Tahitótfalu, Református templom

Július 11. szerda 19.00 h
„AZ ÖRÖK SZERELEM TITKA”
Szerelmi háromszög Krisztussal
Misszió az életünkben, a kifáradás próbája
Dr. Csókay András idegsebész és felesége, Altay Daniella előadása
Tahitótfalu, Római Katolikus templom

Július 12. csütörtök 19.00 h
„A TÖBBÉ, ÉS A KEVÉSBÉ ISMERT BAROKK” címmel
Sonatores Pannoniae koncertje
Borsódy László, Félegyházi Bence - trombita,
Kócziás Ferenc, Koppányi Béla – harsona.
Orgonán közreműködik: Rostetter Szilveszter
Tahitótfalu, Református templom

Július 13. péntek 19.00 h
SZIGET HANGJA ÖKUMENIKUS MŰVÉSZETI HÉT KÓRUSÁNAK
ZÁRÓKONCERTJE
Tahitótfalu, Református templom
A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Az estekre a támogatói jegy ára 500, 1000 és 2000 Ft, mellyel
a helyi játszóterek felújítását, bővítését, illetve a szigetmonostori
Abajdóc kórus kínai utazását támogatja. Köszönjük!
Számlaszám: 64700021-10011049
Információ: szigethangjaegyesulet@gmail.com ◦ www.tahitotfalu.hu
A művészeti hetet a VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület szervezi.
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Közösség

Az EEDE köszönetét fejezi ki a
Családi Sportnap segítôinek
Köszönjük a támogatást a Dunakanyar
Szolgálat Közösségi Alapítványnak, a helyszínt
Magyar Zoltánnak, az eszközöket és egyéb
segítséget a Tahitótfalui Önkormányzatnak, az
adományokat a Tahitótfalui Eperbor Kftnek, a Mûszaki Tahi Kft-nek, az áramot
a Kôháznak, a tûzoltó készülékeket a
Pyromax Kft-nek, a tombola felajánlást

a Stihl boltnak (Öregfûrész Kft), a Hídfô
Falodának, az Erzsébet divatárunak, Bántó
Andrásnak, a Háztartási boltnak (100as), a Los Amigos Pizzériának, az
Erm’s burger bisztrónak, a Piknik
Falatozónak, a Szolárium Shine-nak,
illetve Kerekes Krisztinának.
Köszönjük szépen a fôvédnök
séget Dr. Sajtos Sándor polgár
mesternek, a futóverseny védnök
ségét Erdôs Attila plébánosnak - a
BEAC atlétájának -, a bemelegítést
Langhoffer Klára olimpikon evezô
sn ek, a jelenlétet Zemen János
olimpikon atlétának, mestered
zônek és Pacor Vilmos kézilabda
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edzônek.
Hálásak vagyunk a nap fellépôinek,
együttmûködôinek: a Visegrádi Önkéntes
Tûzoltó Egyesületnek, a Szigetmonostori
Vízisport Egyesületnek, a SZIV SE-nek,
a Turul Íjászoknak (Szigetmonostor),
a Tahitótfalu Sportegyesület RSG
szakosztályának, Pataki Juditnak és
csapatának, a Szigeti Angyaloknak,
a Szent György Lovagrend Visegrádi
Apródképzôjének, a Kisoroszi
Judo és Kung-fu Klubnak, a Pink
Panthers Táncsport Egyesületnek
és a sok-sok önkéntesnek.
Külön köszönet illeti az egész
nap levezényléséért, a melegben
való kitartó konferálásért Argyelán
Krisztina rádiós mûsorvezetôt.
Kiemelt hálával tartozunk Sajtos
Sándor polgármesternek, SzabadosMolnár Istvánnak, Szabados-Molnár
Péternek, Császár Barnabásnak
és Jenei Ákosnak, akik szabad idejüket
feláldozva segítettek a színpad, a sátrak
felállításában.

Tahitótfalu júliusiaugusztus eleji
programjai
Folytatás az 1. oldalról
Terembérlési lehetôségekrôl érdek
lôdni 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 színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és
minden egyéb programról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
30/337 5527.

Teherfuvarozás
7,5 tonnás darus-billencs
teherautóval
- ömlesztett, raklapos
és kalodás áru,
- rönkszállítás,
tûzifaszállítás,
- zöldhulladék elszállítása,
- ágdarálás, kisebb
mennyiségben.
Telefon: 0620 823 27 68
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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!

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 kéthetente hétfôn 13-18 óra között
Jogsegély és pszichológusi 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.

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

AUTÓKULCS ÉS
KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány,
Kossuth L. u. 33

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

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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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.

Az élet nyáron sem állhat meg!
Adj vért!
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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Véradókampánnyal toboroz a Vöröskereszt és az OVSZ
Az élet nyáron sem állhat meg! Adj vért! elnevezéssel indított nyári
véradókampányt a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó
Szolgálat. A véradókra értékes heti, havi nyeremények várnak és egy
fôdíjat is kisorsolnak a játékban résztvevô önzetlen segítôk között.
Nyáron a nagy meleg és a szabadságolások miatt csökken a véradói
aktivitás, ezért döntöttek úgy az országos szervezetek, hogy június 18-a
és szeptember 2-a között kampányt indított. Mindenki, aki vért ad, egy
személyre szabott köszönôkártyát kap, amely egyben nyereményszelvény is. Akik feltöltik a kártyán szereplô kódot a www.voroskereszt.hu/
veradasnyar oldalon, értékes heti és havi nyereményre pályázhatnak,
sôt, a kampány végén egy fôdíj is gazdára talál.
A heti nyertes egy igazi véradó élménycsomaggal gazdagodik, mely
tartalmaz egy páros belépôt a Budapest Park valamelyik koncertjére,
egy páros RepTár belépôt a szolnoki repülômúzeumba és egy két személyre szóló borkóstolót a badacsonyi Laposa Birtokra. A szervezôk
havonta kisorsolnak egy kétszemélyes, 3 nap 2 éjszakás exkluzív wellness pihenést is a véradók között, a fôdíj pedig egy nagyképernyôs tévé
lesz a Tesco Magyarország felajánlásából.
A napi biztonságos vérellátáshoz 1600-1800 véradóra lenne szükség,
ezért a Vöröskereszt és az OVSZ minden lehetôséget megragad, hogy
véradókat toborozzon. Idén is kitelepülnek a nagyobb fesztiválokra –
elsôként a VOLT Fesztiválon lesz lehetôség véradásra a Vöröskereszt véradókamionjában.
A pontos véradóhelyszínek és idôpontok a www.veradas.hu és
www.ovsz.hu oldalakon, valamint a Vöröskereszt ingyenes véradós
mobilapplikációján érhetôek el.
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K özössé g

Sportszervásárlás
az iskolában
A Pollack-gála megrendezésekor az iskola kulturális bemutatkozása mellett fontos cél volt, hogy az eladott jegyekbôl befolyt
összegbôl udvari játékokat, sportszereket tudjunk vásárolni..
Ez a kitûzött cél várakozáson felül sikerült köszönhetôen a Rosco
Sport Internetes Áruháznak. Ping-pong asztalt, kosárpalánkokat,
labdákat, ping-pong ütôket, tollas szetteket tudtunk vásárolni.
Köszönjük Rozgonyi Gábor cégvezetô segítségét, az iskolánknak
nyújtott kedvezményt, támogatást.
Köszönjük a szülôknek a gála támogatását, különösen Horváth
Zoltán Daráló-Aprító Kft-nek, Kollerits Zsolt és Czikora Zsolt
szülôknek, akik nagyobb összeggel támogatták a fejlesztést.
A gyerekek örömmel vették birtokba az új játékszereket.
Zakar Ágnes intézményvezetô

HôSÖK TERE

2018.07.22. (VASÁRNAP)
10:00 - 12:00, 19:00 -22:00
MÛSORVEZETÔK: DR. SZABÓ ANDRÁS ÉS TAKÁCS BENCE
FELLÉPNEK: DÉVAI NAGY KAMILLA, DOBOS TESTVÉREK,
KRAJCSÓ BENCE, SZABÓNÉ JUHÁSZ KATALIN,
HOLLÓÉNEK HUNGARICA RÉGIZENE EGYÜTTES,

HISTORICA KONCERT
INFO: FOLTÁN LÁSZLÓ: FOLTANLASZLO@T-ONLINE.HU 20/667 8646,
JANEK GYÖRGY: GYJANEK@GMAIL.COM 30/382 7226
A BVSC-ZUGLÓ WELLNESS SZABADIDô SZAKOSZTÁLY

KERÉKPÁROS CSATLAKOZÁSI PONTOK

12:00
Zugló
Hôsök
tere

14,4

13:20
13:56
Budakalász Szentendre
Faluház
Dunakorzó
km

a

6,6

km

a

5,7

km

14:34
Leányfalu
faluház

a

15:05
Tahitótfalu
Hídi parkoló

4,0

km

a

6,3

15:45
Dunabogdány
Strand
km

a

16:24
Visegrád
POLGÁRMESTERI
HIVATAL

6,0

km

a

1,0

16:43
Visegrád
Temetô sor
km

a

18:23
Pilisszentlászló

Kis Rigó vendéglô

11,9

km

a

19:18
19:31
Szentendre Budakalász
Dunakanyar
Faluház
krt

10,1

km

a

7,0

km

a

20:50
ZUGLÓ
Hôsök tere

15,6

km

FÔVÉDNÖKÖK
SZATMÁRy KRISTÓF

PARLAMENTI KÉPVISELô,
A BVSC-ZUGLÓ ELNÖKE

TARLÓS ISTVÁN

fôpolgármester

szabó istván

honvédelmi államtitkár

Dr. SEMJÉN ZSOLT

miniszterelnök helyettes

prof. Dr. Kasler Miklós
MINISZTER

Dr. CSIZMADIA LÁSZLÓ
CÖF és a CÖKA ELNÖKE

ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA

honvédelmi
minisztérium
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Iskola

Sárkányhajó sikerek az iskolában
Június 2-án immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a nagysikerû sárkányhajó versenyt az Omszki tavon. A
rendezôk már régi ismerôsként üdvözölték az egész csapatot, ami számunkra
nagy elismerés. És az is, hogy esélyesként
tekintettek ránk. 5-6 osztályos kategóriában indult idén csapatunk, mint az elmúlt
évben. Mindig ebben jön össze a legnépe-

sebb mezôny. Tizenkét csapat nevezett,
így nagy küzdelem várt csapatunkra. Nagy
örömünkre a selejtezô után a középdöntôt
is nagy fölénnyel, magabiztosan nyerték
evezôseink. A döntôt a szervezôbizottság
elnökével közösen néztük végig. Azt is
magabiztosan nyerte csapatunk, így megvédték tavalyi elsôségüket. Ezzel ismét
lehetôséget nyertünk az országos baj-

nokságon való indulásra, mely FaddDomboriban kerül megrendezésre szep
tember 7-én. Reméljük, idén tudunk feljebb lépni a dobogón.
Gratulálunk az egész csapatnak és
további sok sikert!
Fábián Csaba

Békesség az érkezônek, áldás a távozónak
A Tihanyi Apátság történetét bemutató
kisfilm vissza-visszatérô mondata a fenti
áldásmondás. Ennek valóságát mindany
nyian megtapasztaltuk, akik egy remek
tantestületi kiránduláson vettünk részt
június 20-án. Csapatunk kiegészült iskolai dolgozókkal, vendég gyermekekkel és
Béres Gabi mûvelôdésszervezôvel.
Már az utazáskor is kiváló volt a
hangulat, ám amikor megpillantottuk a Balatont, a Balaton-felvidéki
településeket, a virágos tereket, a
levendulamezôket, majd Tihany
kanyargós utcácskáit, azt éreztük,
hogy remek döntés volt egy hosszú
tanév fáradalmait ilyen környezetben kipihenni. Az apátsági altemplomban I. András király síremléke,
a tihanyi apátság híres alapítólevelének másolata és más kiállítások vártak bennünket.
Utunk innen az alsóörsi kilátóba vezetett, ahonnan Balatonfüred,
Csopak, Lovas, Palóznak és Alsóörs
természeti szépségeiben gyönyörködtünk. A kissé kimerítô gyalogtúrát követôen egy kellemes kerthelyiségben ebédeltünk. A délután
hátralevô részében voltak, akik megmártóztak a Balatonban, voltak, akik
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a mólón töltötték az idôt beszélgetésbe
merülve, vagy fagyiztak, kávéztak. Jó volt
felfedezni egymásban azokat az értékeket,
amelyek megismerésére a tanév során aligalig jut idô.
Köszönjük a Váci Tankerületi Köz
pontnak, Tahitótfalu Község Önkormány

zatának és a Tahitótfalui Általános Iskola
Gyermekeiért Alapítványnak ezt a szép
napot!
Békesség az érkezônek, áldás a távozónak!
Lintner Andrea
tanárnô

2018. JÚLIUS

Hirde té s

Búcsú...
Életünkben sajnos sokszor elôfordul, hogy búcsúznunk kell.
Ez még, ha tudjuk is, hogy az életünkhöz tartozik, amikor bekövetkezik, fájdalmas, és még fájóbb, ha ez tragikus hirtelenséggel
jön el, és olyan embert veszítünk el, aki az életünk, emlékeink
és történetünk része. Ilyen ember volt Szônyi Zsuzsanna, akinek
kedves lényét könnyen a szívünkbe zártuk.
Szônyi Zsuzsanna 1959. április 10-én született Kiskunmajsán.
1978-ban felvételt nyert a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola
faszobrász - restaurátor szakára, ahol 1983-ban diplomázott.
Diplomamunkája és diplomadolgozata az esztergomi Keresztény
Múzeum gyûjteményében található Szt. Afrát ábrázoló középkori
szárnyas oltár egy darabja volt.
A fôiskola befejezése után felvételt nyert a Magyar
Képzômûvészeti Alapba, majd jogutódjának a MAOE-nek is tagja
volt. A Magyar Restaurátorok Egyesületének megalakulásától
tagja volt.
A tanulmányi évek után önálló restaurátorként dolgozott, majd
1986-1987-ben az Országos Mûemlékvédelmi Felügyelôség szakrestaurátoraként dolgozott.
1988 óta ismét önálló restaurátorként tevékenykedett. 1998ban családi vállalkozásban, a Szônyi-Wegrosta Kkt-ban végezte a
restaurátori munkákat
1991-ben a Szent Ferenc Sebei templomban végzett restaurátori munkájáért Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek
úrtól elismerô okiratot és aranyérmet kapott. A fertôdi Eszterházy
Kastély-kápolna restaurálása 2001-ben Európa Nostra-díjban
részesült, ahol Szônyi Zsuzsanna az oltár restaurálását végezte.
A fertôszentmiklósi Szent Miklós templom restaurálása 2015-ben
ICOMOS-díjat kapott, ahol a templom fôoltárát, mellékoltárát és
szószékét restaurálta.
1983-tól számos katolikus ás református templom faberende-

zési tárgya újult meg keze munkájától, többek között a szigetmonostori katolikus templom szószéke, a pócsmegyeri református
templom szószéke és Mózes-padja.
Számtalan helytörténeti kiállítás szervezésében, rendezésében
vállalt aktív szerepet, melyeket a gyülekezeti teremben láthattunk. Több beszélgetést szervezett a 90-es években a településünkön élô idôs emberekkel a falu múltjáról, életükrôl, amelyeket kép- és hanganyag ôriz. A településért végzett munkájáért
Tahitótfalu Önkormányzat képviselôtestülete Szônyi Zsuzsannát
2006-ban Tahitótfaluért Emlékéremmel tüntette ki.
Azt mondják, akire sokat gondolnak, nem felejtenek el, az nem
hal meg, csak fizikai valójában nincs többé velünk. Szônyi Zsuzsanna
ilyen ember, mindig itt lesz velünk, az emlékeinkben, a szívünkben.
Gaál Sándorné képviselô
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Közhasznú adatok

Bettenbuk Krisztina néptánc pedagógus és Princzné Bérczi Krisztina kézműves
oktató vezetésével
Várjuk azoknak az általános iskolás lányoknak és fiúknak a jelentkezését, akik
szívesen eltöltenének egy hangulatos hetet a Faluházban, miközben belekóstolnak a magyar néptánc és népdalkincsbe valamint a közösen elkészített
magyar ételekbe.
Foglalkozások ideje: 2018. július 30. - augusztus 3-ig, hétfőtől péntekig 8:30-16:00
A hét önköltsége: 15 000 Ft/fő, mely tartalmazza a közösen elkészített tízórait,
ebédet és uzsonnát.
Jelentkezés: Béres Gabriella, faluhaz@tahitotfalu.hu, 30/337 5527.
Jelentkezési határidő: 2018. július 27.
Helyszín: Tahitótfalu Faluház, 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.
Szervező: Tahitótfalu Község Önkormányzata

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:
10–18-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: 8.30–13.30-ig, kedd,
csüt.: 14–19-ig, péntek: 8.30–13.00-ig, szerda: iskolafogászat
• FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.:
312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-331 •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: 0640/474474, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal: 0640/477-333 •
GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi Ilona,
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.: 06-82314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00ig; p: 7.00–13.00-ig • KORMÁNYABLAK – Tahitótfalu,
Szabadság tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva:
H 7-17, K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ –
dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300763, 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 – Szentendre, 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 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055
• POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387123, 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:
ebédszünet minden nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 8–20; péntek 8–16; 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
– 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.: 387140 • 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 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – 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 • 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: Tahitót
falu
Pol
gár
mesteri Hivatala • Felelôs ki
adó: Tahitótfalu
Önkormányzata • Fô
szerkesztô: Almássy Csaba • A
szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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