
Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Újabb mini csoportot indítottunk az óvodában

A 2019. június 13-án tartott lakossági fóru-
mon vázoltam annak lehetôségét, hogyan lehet 
megoldani az Almásy utcai régi épületben újabb 
mini csoport indítását. Az újabb csoport indítá-
sát az tette lehetôvé, hogy az elmúlt idôszakban 
sikeresen indultunk óvodai kapacitásnövelést 
célzó pályázaton, így két új foglalkoztatót ala-
kíthattunk ki az épületben. Településünkön 
nagy igény jelentkezett a két és fél évet betöl-
tött, de még nem óvodáskorú gyermekek ellá-

tására. 2019. szeptember 2-án 10 órakor volt az 
óvodai évnyitó, ahová 17 újonnan felvett mini 
csoportos gyermek érkezett szüleivel, akik 
érezhetô módon örültek ennek a lehetôségnek. 
Szeptembertôl 17 anyukának sikerült megköny-
nyíteni a munka világába való – fél évvel koráb-
bi – visszatérését. Az óvodavezetô tájékozta-
tása alapján november végéig újabb két gyer-
mek felvételére nyílik majd lehetôség. A nyári 
idôszakban – alapvetôen a fizikai állományra épít-
ve – elvégeztük a szükséges karbantartásokat, 

Folytatás a 2. oldalon

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Szeptember 7. Pilisi Tekerô. Tahitótfalui állomás: Magyar Családi Gazdaság.
Szeptember 9. 16:00-18:00 Véradás a Népházban
Szeptember 15. Családi- és Egészségnap. Helyszín: Népház, Faluház. 
Részletek a plakátokon.
Szeptember 15-21. Egészséghét. Részletek a plakátokon.
Szeptember 28. 10:00 Habakuk Bábszínház: A kelekótya kiskakas. 
Helyszín: Népház, Bajcsy Zs. u. 2.

Szeptember 29. 8-17 ó Vasárnapi Vásárnap – Szent Mihály-napi jószág-
behajtás. Állat-, termény és kézmûvesvásár a Tildy Zoltán híd melletti 
füves területen.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak. Érd.: Szathmári Loretta 70/429 
4994, 17:00-17:45 RG az óvodásoknak 

Folytatás a 15. oldalon

Tahitótfalu szeptemberi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

3 2 5 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu

2 0 1 9 .  S Z E P T E M B E R

A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 2.

Negyedik testvértelepülésünk, 

a felvidéki kisújfalu 3.

Augusztus 20. képriport 4.

A helyi önkormányzati 

választás fôbb szabályai 6.

Szavazóköri névjegyzékkel 

kapcsolatos kérelmek 7.

Interjú Szabó Istvánnal, 

a Pest Megyei Közgyûlés 

elnökével 9.

Csoda Tóthfalun 9.

Bemutatkozik a Tahitótfalui 

Óvodák, Mini bölcsöde és 

Konyha új vezetôsége 14.



2

2 0 1 9 .  S Z E P T E M B E RÖnkormányzat

Folytatás az 1. oldalról
a tálaló-mosogató helyiség csempézését, 
új eszközök beszerzését. Az augusztu-
si lapszámban tájékoztatást adtam arról, 
hogy önkormányzatunk pályázatot nyújt 
be négy csoportszobás bölcsôde építé-
sére, bruttó 460 millió forint összegben. 
Az is kedvezô számunkra, hogy adóerô 
képességünkbôl adódóan nem kell önrészt 
biztosítanunk, amely 22 millió forint plusz 
kiadást jelentett volna. Örömmel tájékoz-
tatom Önöket, hogy 2019. augusztus 30-án 
elektronikus úton sikeresen benyújtottuk 
pályázatunkat. Pozitív elbírálás esetén ter-
veink szerint 2020-ban kezdôdhet meg az 
építkezés. 

Sportcsónak kikötô létesítése 

Tahitótfalu Önkormányzatának Képvi-
selô-testülete ez év tavaszán megbíz-
ta a Tandem Mérnökiroda Kft-t, hogy 

Tahitótfaluban a Szentendrei-Dunaág bal 
partján (19+700 fkm) létesítendô sport-
csónak kikötô megépítéséhez szüksé-
ges engedélyezési tervet és a hozzá tar-
tozó mûszaki leí rást dolgozza k i. A 
szerzôdésnek megfelelôen határidôre elké-
szült a tervdokumentáció, melyet augusz-
tus elején beadtunk a Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatósághoz engedélyezés cél-
jából. A helyszín kiválasztásakor figyelem-
be vettük a szakmai szempontokat és a 
településfejlesztési koncepciót. A Fôvárosi 
Vízmûvek Zrt. és Tahitótfalu Község 
Önkormányzata között született környe-
zetvédelemre vonatkozó együttmûködési 
tervben is szerepel egy csónakkikötô léte-
sítése, mely a szabadidôs tevékenységet 
és a sportolást segítené, és sportcsóna-
kok (kajak-kenu, sárkányhajó) kikötéséhez 
használnánk. Célunk, hogy minél több 
diák tudjon hódolni a vízi sportoknak. 
Megvalósításának egyik kezdeményezôje a 

Szigeti Sárkányok Sportegyesület. A kikötô 
és ahhoz kapcsolódó létesítmények telepí-
tésével a Duna-part ezen része még kihasz-
nálhatóbbá és kedveltebb hellyé válna, így 
még több ember kerülhetne közelebb a 
természethez, a vízi sportokhoz. A kikötô 
létesítés rendezési terve a bejáró híd, kis-
hajó leeresztô, rámpa (sólya), kikötôbak, 
öltözôtároló kocsi, mobil WC, szeméttá-
rolás és kerékpártárolás mûszaki és szak-
mai követelményeit is tartalmazni fogja. 
Az engedélyes terv elfogadását követôen 
részletes kiviteli tervet illetve költségbecs-
lést kell készíttetnünk. Ezek megléte után 
lehet majd vizsgálni, hogy milyen forrás-
ból és milyen együttmûködési formában 
tudjuk megépíteni és üzemeltetni a sport-
csónak kikötôt.

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek:
Jámbor Levente Imre – Szakács Izabella Heléna

Újszülöttek: 
Németh Emma   2019.08.26
Miskolczi  Dániel 2019.08.28

Elhunytak: 
Gál Sándorné – Szentendrei út – élt 93 évet
Fodor Károly – Erdész utca – élt 96 évet
Bucskó György – Vöröskô út – élt 79 évet
Bélteki József – Szentendrei út – élt 83 évet
Kiss Ferencné – Akácfa utca – élt 78 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 9.00-12.00
Csütörtök:  17.00-18.00
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 

Negyedik testvértelepülésünk, 
a felvidéki Kisújfalu

Tahitótfalu és Kisújfalu az augusztus 20-i 
Szent István és új kenyér ünnepe alkalmával 
testvértelepülési szerzôdést írt alá. A kapcsolat 
törvényesítését több éves ismerkedés, barát-
kozás elôzte meg. A két település polgármeste-
re, Geri Valéria és Dr. Sajtos Sándor, valamint 
képviselôik testvértelepülési rendezvényeken, 
határon átnyúló uniós pályázati rendszerekrôl 
szóló konferenciákon többszöri találko-
zás után úgy döntött, hogy testvértelepülési 
szerzôdést kötnek. Ily módon a két település 
közelségébôl adódó lehetôségeket jobban ki 
tudják használni. 

Kisújfalu Párkánytól 23 km-re található 
Nyitra kerületben, lakosainak száma 737.

A település egy 1233-as adásvételi szerzô-
désben szerepel elôször Ösztövér néven. 1437-
ben „Újfalu” néven említik Zsigmond király 
várlistáján - a települést északról mocsár nyu-
gatról erdô határolta akkoriban. 1601-ben már 

„Kisújfalu” néven szerepel, lényegében a mai 
helyén. 1874-ben egy tûzvészben tíz házon 
kívül leég az egész falu, a község krónikája is 
ekkor pusztul el. A trianoni békeszerzôdésig 
Esztergom vármegye Párkányi járásához tar-
tozott. 1920-ban Csehszlovákia részévé válik, 
majd 1938-ban a Felvidék visszacsatolásakor 
ismét Magyarországhoz tartozik. 1945-ben 
ismét Csehszlovákia része, majd annak ketté-
válása után 1993-ban Szlovákia része lesz.

Jövôbéli közös rendezvényeink alkalmával 
egymás hagyományait, kulturális életét sze-
retnénk megismerni és megismertetni a két 
falu lakóival. Fontos a személyes kapcsolatok 
kialakítása, gyermekeink cseretáboroztatása, 
hiszen a mindennapokon keresztül lehet iga-
zán megismerni az önszántukon kívül idegen-
be szakadt, magyarul gondolkodó és érzô hon-
fitársaink, „testvéreink” életét.

Béres Gabriella

Fotó: Kollok Alajos
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Augusztus 20. – képriport

Fotó: Danubia TV
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Tisztelt Polgármester- és Képvise-
lôjelöltek!

Tahitótfalu Önkormányzata a 2019. 
évi helyhatósági választások alkalmá-
val is lehetôséget biztosít a nyilvántar-
tásba vett jelöltek számára a Tahitótfalu 
Községi Tájékoztató Választási Külön-
kiadás számában való bemutatkozásra. 
Az újság terjesztése megegyezik a havi 
rendszerességgel megjelenô Községi 
Tájékoztatóéval.

A megjelenés ingyenes.

A bemutatkozó anyag leadási határide-
je: 2019. szeptember 13. (péntek) 18:00 
óra

Kérjük a leadási határidô pontos 
betartását!

Bemutatkozó anyag leadási paraméte-
rek:

Szöveg terjedelme: max. 1800 karak-
ter (szóközökkel együtt)

Portré: nagyfelbontású, színes jpg for-
mátumú kép (min 8x12 cm 300 dpi) 

Támogató párt emblémája (min. 5 cm 
széles 300 dpi) 

Politikai párthoz kapcsolódó egyéb 
kampányelemet nem áll módunkban 
megjelentetni!

A polgármester-, ill. képviselôjelöltek 
anyagait ABC sorrendben közöljük.

Az elkészült anyagokat kérjük e-mail-
ben a tahitotfalu@tahitotfalu.hu címre 
a leadási határidôig megküldeni szíves-
kedjenek.

Szerkesztôbizottság

Önkormányzati választás 2019.
Községi Tájékoztató Választási Különkiadás

Szent István királyunk és az új kenyér 
napjának megünneplését idén augusztus 
18-án tartottuk a Faluházban, ahol az egyhá-
zi vezetôk igehirdetését és az új kenyér meg-
áldását a kitüntetô címek átadása követte. 
Címzetes fôorvosi cím viselésére jogosító dísz-
oklevelet kapott Dr. Bellavics Erzsébet és Dr. 
Magyar Gábor háziorvosok és Dr. Kutvölgyi 

Ida fogor vos. Posz tumusz Tah itót fa lu 
Község Díszpolgára kitüntetô címet kapott 
d’Ouvenou Lórándné tanítónô, Tahitótfaluért 
Emlékérmet vehetett át Bánk Zsuzsanna zene-
tanár. Az ünnepi beszédeket Dr. Sajtos Sándor 
polgármester és Kubanek István, a Kulturális 
Bizottság elnöke tartotta. Az ünnepség kere-
tein belül került sor a testvértelepülési 

szerzôdés aláírására negyedik testvértelepülé-
sünkkel, a felvidéki Kisújfaluval. Delegációjuk 
vezetôje Geri Valéria polgármester asszony 
volt. Ünnepségünk díszvendégei voltak test-
vértelepüléseink, a délvidéki Tótfalu és az 
erdélyi Nyárádmagyarós küldöttségei, akik 
kétnapos vendéglátásban részesültek.

Béres Gabriella

Tahitótfalu Képviselô-testülete az idei 
évben posztumusz Tahitót fa lu Község 
Díszpolgára kitüntetô címet adományozott 
d’Ouvenou Lórándné tanítónônek. A cím-
mel járó díszoklevelet, plakettet, ezüst falucí-
mer kitûzôt és 150 000 Ft-ot leánya, Csereklye 
Mihályné d’Ouvenou Adrienn vette át Dr. 
Sajtos Sándor polgármestertôl. 

D’Ouvenou Lórándné Hajós Sarolta 1921. 
február 28-án született, idén június 8-án 98 
éves korában hunyt el. Tahitótfalu Önkor-
mányzata saját halottjának tekintette.

D’ Ouvenou Lórándné Budapesten a Krisz-
tina városban nevelkedett, 14 évesen került 
az angolkisasszonyok tanítóképzô iskolájába. 
1957-tôl tanítónôként dolgozott településün-
kön. Elôször az egykori árvaházban mûködô 
iskolában tanított. A hely szûke és a tanárhi-
ány miatt felváltva, délelôtt és délután folyt 
két-két osztállyal a tanítás. Sarolta a hatvanas 
évek elején bekerült a falu központi iskolájá-
ba. Alsós tanítónôként oktatott a Népházban, 
a gyülekezeti teremben, az egykori katolikus 
iskolában és a Tanácsházán. 1980-ban nyugdíj-
ba vonult, de megszakításokkal tíz évig a nap-
köziben tanított tovább. A tanításban az igaz-
ságosságot tartotta nagyon fontosnak. Közel 
ötszáz gyerekkel ismertette meg az írást, olva-

sást és a számolást. Tanítványaira nagy szere-
tettel gondolt mindig, többükkel élete utolsó 
éveiben is baráti kapcsolatot ápolt.

Tahitótfalu Önkormányzatának képviselô-
testülete Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetô 
címben részesítette Bánk Zsuzsanna zeneta-
nárt. A címmel járó díszoklevelet, plakettet, 
ezüst falucímer kitûzôt és 80 000 Ft-ot Dr. 
Sajtos Sándor polgármester adta át a kitünte-
tettnek. 

Bánk Zsuzsanna a Zeneakadémia után, 
1963-tôl az éppen önállóvá vált Szentendrei 
Á l l a m i  Zene i skol ába n kezdte  meg a 
hegedûtanári pályáját. Az iskolaépítés, tan-
szaképítés mellett 1969-tôl a Vonószenekar 
létrehozásában is jelentôs szerepet játszott, 
és igazgatóhelyetteseként 1974-tôl az egyre 
gyarapodó iskola vezetésében is részt vett. 
1984-tôl nyugdíjba vonulásáig, 1994-ig igaz-
gatóként felelt a szentendrei zeneiskoláért. 
Nyugdíjba vonulása után, 1996-ban testvéré-
vel Bánk Judittal és iskolánk jelenlegi zenei 
igazgatóhelyettesével Mákó Miklóssal  a békás-
megyeri Etüd Zeneiskola tagozataként indí-
tott zeneiskolai képzést szeretett falujában, 
Tahitótfaluban. Két év után Tasnádi Józsefné 
akkori iskolaigazgató lelkes támogatásával 

Általános- és Zeneiskolaként kezdhették el a 
tanévet a zeneiskolai tanárok és növendéke-
ik. A zeneiskolai tagozat vezetôjeként fáradha-
tatlan lelkesedéssel és szorgalommal szervez-
te a zenei képzést: az egyre növekvô igényt 
kielégítendô létrejött a fuvola, gitár, klari-
nét tanszak is. A zeneiskolai létszám jelenleg 
8 tanár és 150 gyermek. Hangversenyeinken, 
községi ünnepeinken, templomainkban rend-
szeresen fellépnek növendékeik és tanára-
ik egyaránt. 2006-ban az ô támogatásával 
indult útjára a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok 
Kamaratalálkozója, melyen a régió zeneisko-
lái szívesen vesznek részt, s két évvel ezelôttig 
zsûritagként ô maga is részt vett a találkozó-
kon. Növendékei közül többen az egyete-
mi éveik alatt is folytatták a hegedûtanulást. 
Tahitótfaluban 2010-ig tanított. Távozásakor 
növendékeit egykori tanítványa, Marosi Ágnes 
vette át.

Tahitótfalu zenei életének megálmodója, 
megszervezôje idén lesz 80 éves.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!

Béres Gabriella

Szent István és az új kenyér ünnepe

Augusztus 20-a alkalmával kitüntetett polgáraink
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Mint ismert a köztársasági elnök 2019. októ-
ber 13. napjára, vasárnapra tûzte ki a helyi 
önkormányzati általános választásokat.

Választójog
Az önkormányzati képviselôk és polgár-

mesterek általános választásán választójog-
gal rendelkezik minden, Magyarország terüle-
tén lakóhellyel rendelkezô nagykorú magyar 
és európai uniós állampolgár, továbbá aktív 
választójoga van a menekültként, bevándorolt-
ként vagy letelepedettként elismert nagykorú 
személyeknek is.

Nem választhat és nem választható (azaz 
nem rendelkezik sem aktív, sem passzív 
választójoggal) az,
• aki közügyektôl eltiltás hatálya alatt áll,
• akit a bíróság kizárt a választójogból, mert 

a választójog gyakorlásához szükséges 
belátási képessége pszichés állapota, szel-
lemi fogyatkozása vagy szenvedélybeteg-
sége miatt tartósan vagy idôszakonként 
visszatérôen nagymértékben csökkent, 
vagy pszichés állapota vagy szellemi 
fogyatkozása miatt tartósan teljes mérték-
ben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám 
nem választható, aki jogerôs ítélet alapján sza-
badságvesztés büntetését tölti (feltéve, hogy 
nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától) vagy 
büntetôeljárásban elrendelt intézeti kényszer-
gyógykezelés alatt áll.

Választójog gyakorlása

Minden szavazásra jogosult választópolgár 
automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti 
település szavazóköri névjegyzékére. A helyi 
önkormányzati képviselôk és polgármesterek 
választásán a választópolgárok szavazati jogu-
kat kizárólag lakóhelyükön vagy – ha lakóhe-
lyük mellett legkésôbb 2019. június 26-ig tar-
tózkodási helyet is létesítettek és annak érvé-
nyessége a szavazás napjáig, azaz 2019. októ-
ber 13-ig tart – bejelentett tartózkodási helyü-
kön gyakorolhatják.  A bejelentett tartózko-
dási helyen való szavazáshoz a választópolgá-
roknak átjelentkezésre irányuló kérelmet kell 
benyújtaniuk a helyi választási irodához. A 
választópolgár ebben az esetben a tartózkodá-
si helye szerinti település szavazólapjain sza-
vaz. 

Magyarország külképviseletein való szava-
zásra a helyi önkormányzati képviselôk és pol-
gármesterek választásán nincs lehetôség. 

A választópolgár passzív választójogát bár-

hol gyakorolhatja, azaz bármely településen, 
választókerületben választható.

Az önkormányzati választási rendszer
Az önkormányzati választás egyfordulós. A 

választás sikerének nincs érvényességi (hány 
embernek kell szavazni) és eredményességi 
feltétele (hány szavazat kell a gyôzelemhez). 
Az önkormányzati választásokon a választó-
polgárok polgármestert, helyi képviselôket 
választanak.

A helyi önkormányzati képviselôk és pol-
gármesterek 2019. évi választásának eredmé-
nyes lebonyolításával kerülnek megválasztás-
ra a települési önkormányzati és a fôvárosi 
kerületi képviselôk, a megyei közgyûlések tag-
jai, valamint a települési polgármesterek, illet-
ve a fôvárosban a fôpolgármester.

Helyi önkormányzati képviselô-választás a 
10 000 vagy ennél kevesebb lakosú települé-
seken a képviselôk választása ún. egyéni listás 
választási rendszer alkalmazásával történik. 

E választástípusban a település egésze alkot 
egy választókerületet, amelyben a képviselôk 
száma a következôképpen alakul: 

100 lakosig 2 fô, 
1000 lakosig 4 fô, 
5000 lakosig 6 fô, 
10 000 lakosig 8 fô. 

Jelölés 

Egyéni listás képviselôjelölt az, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 
1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármester jelölt az, 
akit az adott választókerület választópolgárai-
nak legalább 3%-a ajánlott. A szükséges érvé-
nyes ajánlások számának megállapításakor a 
választópolgárok számát a központi névjegy-
zéknek a 2019. augusztus 7. napi adatai alapján 
kellett megállapítani. 

A jelöléshez szükséges ajánlások számát a 
helyi választási iroda vezetôje állapította meg 
2019. augusztus 8-án, mely közlemény a honla-
pon megtalálható. 

Szavazás 

A szavazólapon a választópolgár akár egy, 
akár több, de legfeljebb annyi jelöltre szavaz-
hat, ahány egyéni listás mandátum a települé-
sen kiosztható. 

A választási eredmény megállapítása
 
Az egyéni listán képviselôk azok a jelöltek 

lesznek, akik a megválasztható képviselôk 
száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot 
kapták. Szavazategyenlôség esetén sorsolással 
kell megállapítani, hogy az egyenlô számú sza-
vazatot elért jelöltek közül melyik szerez man-
dátumot. Ha az egyéni lista jelöltjét polgár-
mesternek is megválasztották, törölni kell az 
egyéni listáról, és helyébe a következô legtöbb 
szavazatot elért jelölt lép.

A polgármestert a települések választópol-
gárai közvetlenül választják. A választópol-
gár érvényesen csak egy jelöltre szavazhat. 
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb 
érvényes szavazatot kapta.

Választási kampány

A kampányidôszak augusztus 24-tôl októ-
ber 13-án 19:00 óráig tart.

Kampánytevékenységnek minôsül:
- kampányeszközök kampányidôszakban 

történô felhasználása és
- kampányidôszakban folytatott minden 

egyéb tevékenység, amelynek célja a 
választói akarat befolyásolása 

Kampányeszköz lehet:
 1. plakát
 2. jelölô szervezet vagy jelölt által történô 

közvetlen megkeresés
 3. politikai reklám
 4. politikai hirdetés és
 5. választási gyûlés

A plakát az egyik legrégebben és leggyak-
rabban használt kampányeszköz, célja a pol-
gárok tájékoztatása, meggyôzése, szavazásra 
történô buzdítása. 

Plakátot elhelyezni
- magántulajdonban álló dolgon kizárólag a 

tulajdonos vagy bérlô,
- állami vagy önkormányzati tulajdonban 

lévô dolgon a vagyonkezelôi jog gyakorló-
jának 

elôzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet. 

Törvényi tilalom a plakátolásra:
- védett mûemléki értéken, védett örökségi 

elemen, az építészeti örökség védett ele-
mén, védett természeti területen és érté-
ken, továbbá

- állami vagy önkormányzati hatóság elhe-
lyezésére szolgáló épületen vagy azon 
belül

plakátot elhelyezni tilos.

A választási kampányt szolgáló önálló 

A helyi önkormányzati képviselôk és 
polgármester választás fôbb szabályai
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hirdetô-berendezés elhelyezésére, valamint 
az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-
használatról szóló jogszabályokat (helyi rende-
let) kell alkalmazni.

Plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne 
fedje más jelölt vagy jelölô szervezet plakát-
ját és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A 
plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdeké-
ben elhelyezték, 2019. november 12-ig köteles 
eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az 
eltávolítás költségét viselni.

A kampányidôszakban kiemelten fontos a 
választási eljárás alapelveinek, elsôsorban a 
választás tisztasága, a jelöltek és jelölô szer-

vezetek közötti esélyegyenlôség, valamint a 
jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás 
követelményének érvényesülése.

A Helyi Választási Iroda (2021 Tahitótfalu, 
Kossuth L. u. 4.) hétfôtôl-péntekig 8-16-óra 
között fogadja a tisztelt választópolgárokat.

A választással kapcsolatos bármely kérdés-
ben a Helyi Választási Iroda tagjai közül az 
alábbi személyekhez fordulhatnak: 

Eôryné Dr Mezei Orsolya, HVI vezetô  
26/387-198

Miklós Melinda, HVI vezetô helyettes 
26/387-198, 06/30/373-0895

A Helyi Választási Bizottság elérhetôsége: 
cím: 2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
tel.: 06 26 387-198
email.: jegyzo@tahitotfalu.hu
tagjai: Budai Mihály elnök
 Csörginé kemény Ildikó 
 elnök helyettes
 Rajos Istvánné tag
 Bozóki Sándorné póttag
 Lakatos Linda póttag

Tahitótfalu, 2019. augusztus 30.

Helyi Választási Iroda
Tahitótfalu

Mozgóurna iránti kérelem

Ha Ön a szavazás napján nem tud meg-
jelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyi-
ségben, mert egészségi állapota (pl. kór-
házban van), fogyatékossága vagy fogva 
tartása (pl. elôzetes letartóztatás, sza-
badságvesztés) ebben megakadályozza, 
mozgóurnát kérhet. A törvény kizáró-
lag a fenti esetekben engedi meg a moz-
góurna igénybevételét, más indokokra 
tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) 
nem vehetô igénybe.

A mozgóurna igénylésének szabályai
• ONLINE igénylés 
  - ügyfélkapus azonosítás nélkül: 

2019. október 9-én (szerdán) 16.00 
óráig nyújtható be.

  - ügyfélkapus azonosítással: a szava-
zás napján 12.00 óráig nyújtható be.

  
• SZEMÉLYESEN történô igénylés 

- 2019. október 11-én (pénteken) 
16.00 óráig nyújtható be.

• POSTÁN történô igénylésnek 
- 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 
óráig kell megérkeznie.

• írásbeli meghatalmazással rendel-
kezô MEGHATALMAZOTT útján 
történô igénylés 

  - 2019. október 11-én (pénteken) 
16.00 óráig a helyi választási irodá-
hoz vagy

  - a szavazás napján 12.00 óráig a sza-
vazatszámláló bizottsághoz nyújtha-
tó be.

  
• í rásbel i meghatalmazással nem 

rendelkezô KÉZBESÍTÔVEL (futár, 

hozzátartozó vagy egyéb személy)
  - 2019. október 9-én (szerdán) 16.00 

óráig a helyi választási irodához vagy
  - a szavazás napján 12.00 óráig a sza-

vazatszámláló bizottsághoz nyújtha-
tó be.

A kérelmet 2019. október 11-én (pén-
tek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a moz-
góurna-igénylés okát, valamint, ha nem 
a lakcímére kéri, akkor a pontos címet 
is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

Figyelem! A kérelemben feltüntetett 
személyes adatainak meg kell egyezniük 
az Ön lakcímkártyáján feltüntetett ada-
tokkal, ellenkezô esetben a helyi válasz-
tási iroda a kérelmet elutasítja.

A szavazás napján a szavazatszámlá-
ló bizottság két tagja felkeresi Önt lakó-
helyén vagy az Ön által megadott más 
címen (pl. kórházban), annak érdeké-
ben, hogy szavazatát a mozgóurnába 
dobja be.

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a sza-
vazókörben „hagyományos módon”, 
azaz személyesen nem szavazhat.

Átjelentkezésre irányuló kérelem

A tartózkodási hely szerinti szavazó-
körbe történô átjelentkezés szabályai 
(helyi és nemzetiségi önkormányzati 
általános választások)

Az önkormányzati választásokon a 
választópolgárok a lakóhelyük szerinti 
településen szavazhatnak. Az, aki lakó-
helye mellett – legkésôbb 2019. június 
26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel 
is rendelkezik, választhat, hogy a lakó-
helye vagy a tartózkodási helye szerinti 
település vezetôit szeretné megválaszta-
ni. Aki a tartózkodási helyén kíván sza-

vazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat 
be. Az átjelentkezés feltétele, hogy a tar-
tózkodási helyét legkésôbb 2019. júni-
us 26-ig bejelentette, és a tartózkodási 
hely érvényessége legalább 2019. októ-
ber 13-ig tart.

Átjelentkezés esetén is igényelhet 
mozgóurnát abban az esetben, ha egész-
ségi állapota vagy fogva tartás miatt nem 
tud megjelenni a szavazóhelyiségben, és 
a mozgóurnát a bejelentett tartózkodási 
helyére vagy azzal azonos szavazókörbe 
tartozó egyéb címre kéri.

Figyelem! A kérelemben feltünte-
tett adatainak meg kell egyezniük az 
Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatok-
kal, ellenkezô esetben a helyi választási 
iroda a kérelmet elutasítja.

A kérelemnyomtatványok elérhetôk 
a település honlapján vagy a Nemzeti 
Választási Iroda honlapján (www.
valasztas.hu).

A Helyi Választási Iroda (2021 Tahitót-
falu, Kossuth L. u. 4.) hétfôtôl-péntekig 
8-16-óra között fogadja a tisztelt válasz-
tópolgárokat.

A választással kapcsolatos bármely 
kérdésben a Helyi Választási Iroda tag-
jai közül az alábbi személyekhez fordul-
hatnak: 
Eôryné Dr Mezei Orsolya, HVI vezetô  
26/387-198
Miklós Melinda, HVI vezetô helyettes 
26/387-198, 06/30/373-0895

Tahitótfalu, 2019. augusztus 30.

Helyi Választási Iroda
Tahitótfalu

Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos 
kérelmek
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Tahitót fa lu Község Önkormány-
zatának Képviselô-testülete pályázatot 
ír ki a nem közmûvel összegyûjtött ház-
tartási szennyvíz begyûjtésére vonatko-
zó kötelezô közszolgáltatás biztosítása 
érdekében.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A nem közmûvel összegyûjtött ház-
tartási szennyvíz begyûjtésére, elszállí-
tására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 
elvégzésére Tahitótfalu község területén

1. Ajánlatkérô szerv megnevezése, 
székhelye:

Tahitótfalu Község Önkormányzata 
(2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.)

2. Ajánlattételi határidô:
Az ajánlati felhívás Tahitótfalu Község 

Önkormányzat honlapján és a faluújság-
ban történô közzétételével indul.

Az ajánlatok benyújtásának határide-
je: 2019.  október 31. 16.00 óra

A teljes pályázati anyag megtalálható a 
www.tahitotfalu.hu honlapon.

Tahitótfalu, 2019. augusztus 29.

Dr. Sajtos Sándor s.k.
polgármester

Ajánlattételi 
felhívás

Ismét mögöttünk egy forró nyár, sok-
szor már-már embert próbáló melegre-
kordokkal. Ezeken a napokon sokunk-
nak jelentett felüdülést a Duna hûsítô 
vizében megmártózni, árnyas parti fái 
alatt hûsölni. Ezt a csodás természe-
ti kincset a legtöbbünk felelôsséggel 
használja, és az ott keletkezett hulladé-
kot nem hagyja a parton. Sajnos vannak 
kivételek, akik „még” nem így gondol-
kodnak, és az önfeledt kikapcsolódás 
után nem csak az élmények maradnak 
meg, hanem a szemét is a parton.

Szeretném, ha „megtisztelnénk” azzal 

szeretett Dunánkat, hogy kitakarítjuk a 
partot, így zárva le az idei strandszezont.

Tisztelettel hívok és várok minden 
környezetet szeretô polgárt, aki segítene 
szeptember 21-én szombaton megtisztí-
tani a folyópartokat.

Gyülekezés a Tahi nagy-parkoló -
ban található Ti ldy emlékmû mel-
lett 8:30-tól, ahol átadásra kerülnek a 
hulladékgyûjtéshez szükséges eszközök 
is.

Nagyházu Miklós
Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság elnöke

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy Tahitótfalu községben

2019. október 16-án és
2019. október 17-én

TÜDÔSZÛRÉS LESZ AZ ALÁBBI IDÔPONTOKBAN:

OKTÓBER 16. SZERDA: 08:00-18:00 
OKTÓBER 17. CSÜTÖRTÖK: 08:00-18:00 

A TÜDÔSZÛRÉS HELYE: NÉPHÁZ

A szûrôvizsgálatot az idei évben is digitális géppel fogják végezni, mely az egész-
ségre ártalmatlan. Kérjük, egészsége érdekében éljen a lehetôséggel!

A szûrôvizsgálat:

- 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes a vizsgálat.
Az eredményt személyesen át lehet venni, Egészségügyi Intézmény 2000 

Szentendre, Kanonok utca 1. szám alatt.
Amennyiben postán kéri az eredményt abban az esetben 1.700.-Ft a vizsgálat 

díja, mely az OEP által országosan elrendelt összeg.
A befizetés a szûrôállomáson kapható, a postán befizetendô csekken történik.
Kérjük saját címre felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot mellékeljenek!

- 40 év alatti lakosoknak a vizsgálat díja 1700 Ft. A befizetés a szûrôállomáson 
kapható, a postán befizetendô csekken történik.

Kérjük saját címre felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot mellékeljenek!

- 18 év alatti lakosoknak a szûrés ingyenes, de beutaló és szülôi beleegyezô nyi-
latkozat. Kérjük saját címre felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot mellékel-

jenek! 

A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idôsebb tanulóknál, akiknek az 
oktatási törvény ezt elôírja, a vizsgálat ingyenes.

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve 
ha van, az elôzô évi tüdôszûrô igazolást!

Duna-part tisztítás

Tüdôszûrés

Tisztelt 
Partnerünk!

2019-ben hirdetési díjaink a Községi 

Tájékoztatóban változatlanok:

 

20 szóig apróhírdetés 2 600 Ft

1/16 oldal 3 300 Ft

1/8 oldal 4 800 Ft

1/4 oldal 9 400 Ft

Az árak 27%-os Áfa-t tartalmaznak.

A hirdetések leadásának határideje 

minden hónap 20-a 

a faluhaz@tahitotfalu.hu e-mail címen.
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- 2016. januárjában jelentette be, 
hogy önálló régió lesz Pest megye 2021-
tôl. Milyen elônyökkel jár ez a megye és 
Tahitótfalu számára?

A fôvárostól való leválás célja, hogy 
a Budapesthez képest kevésbé fejlett 
Pest megyére kedvezôbb európai uniós 
támogatási feltételek legyenek érvé-
nyesek 2020 után. A megye települé-
sei ugyanis semmivel sem nyertek töb-
bet Budapest közelségébôl, mint bár-
melyik hazai nagyváros. Uniós forrás-
ból sem jutott több, sôt, kevesebb, ezért 
is hozta létre a kormány a Pest Megyei 
Kompenzációs Alapot, amellyel 80 milli-
árd forintot biztosított a megye számára. 
Így minden településünk – Tahitótfalu is 
– több pénzhez jutott.

- Milyen fejlesztések valósultak meg 
ebbôl a megyében és a településünkön?

Olyan nagyságú beruházásokat hajtot-
tunk végre, amelyekre nem volt példa 
az elmúlt évtizedekben Pest megyében. 
60 egészségügyi szakrendelô épült vagy 
újult meg a megyében; 285 kis- és közép-
vállalkozást nyert összesen 9 milliárd 
forintot telephelyfejlesztésre, eszközbe-
szerzésre; 123 településen épültek/újul-

tak meg utak 11 milliárd forintból; 81 
településen épül óvoda/bölcsôde, 80 
km hosszú belterületi kerékpárút épül; 
ipari parkokat alakítottunk ki; megol-
dottuk több település csapadékvíz elve-
zetését; 20 település élelmiszerpiaca 
újul meg.  Az elmúlt hónapokban nem 
volt olyan nap, amikor ne lett volna egy 
elkészült fejlesztés átadója a megye vala-
melyik településén.

Tahitótfalu 140 millió forintnyi pályá-
zati forráshoz jutott hozzá. Ebbôl fog 
megúju ln i a helyi élelmiszerpiac. 
Fontos, hogy nemcsak az önkormány-
zat, hanem helyi vállalkozások is kaptak 
támogatást telephelyfejlesztésre, eszköz-
beszerzésre.

- A megyei önkormányzat gyûjti össze 
a Pest megyei értékeket, hol tart ez a 
munka?

Ez egy igazi sikertörténet. Nemcsak 
az értékek száma miatt,  ami már jóval 
meghaladja a 200-at, hanem ahogy az 
emberek, települések reagáltak erre a 
kezdeményezésre. Nagyszerû az élmény, 
ahogy újra felfedezzük egymás értéke-
it. Tahitótfaluról is van már egy nagyon 
fontos megyei értékünk: Pollack Mihály 

síremléke. Remélem, ezt a közös, sike-
res munkát tudjuk folytatni a következô 
5 évben is.

Délvidéki testvértelepülésünknk, Tóthfalu 
polgármesterének, Bata Ferencnek többek 
között volt egy nagyszerû álma, amit idén 
augusztusban valósított meg. Bata Ferenc a 
testvértelepülések között kialakított jó kapcso-
latokat kívánta tovább mélyíteni, illetve széle-
síteni. Ennek érdekében képzômûvészeket 
(vagy azt szeretô és gyakorló embereket) 
hívott meg településükre, egy közös együttlét-
re, alkotásra. Nem szabta meg a témát, ugyanis 
a cél elsôsorban nem az alkotás mint produk-
tum megvalósítása volt, hanem ennél több: 
baráti kapcsolatok építése, annak megélése.

Azt, hogy ebben én is szerepet kaptam, 
nem csak lehetôségnek, hanem megtisztelte-
tésnek is veszem.

Tóthfalu lakói a település 110 éves rövid 
élettörténete alatt döbbenetes eredményeket, 
sikereket, elôrehaladást éltek meg, melyek 
már túlmutatnak amúgy is kitartó, tevékeny, 
személyközpontú életvitelük természetes-
nek mondható eredményein. A 650 fôs tele-
pülésen található óvoda, iskola, Labdarúgó 
Akadémia, kollégium, posta, templom, 5 gon-
dozott park (pl. Szentek és Királyok parkja), 
tájház, stb. Táborokat, fesztiválokat rendez-
nek. Törekvésük és szemléletük annyira meg-

indított engem, hogy úgy döntöttem, olyan 
mûvet alkotok/faragok, amelynek mondaniva-
lója - reményeim szerint - hitet ad nekik a foly-
tatáshoz.

Ezzel az alkotásommal több dologra is 
fel akartam hívni a figyelmet.  Arra, hogy a 
kôfaragás/kôszobrászat egy olyan ôsi mester-
ség, amelynek az évezredek alatt kialakított 
hagyományos vagy éppen megújuló formavi-
lága az emberi szellem rendkí-
vül esztétikus és kreatív meg-
nyilvánulása. Egy–egy épület-
plasztika vagy az épülethomlok-
zat díszeinek egésze, annak har-
móniája mûvészi kvalitások hor-
dozója, kivetülése. Ezzel a mun-
kámmal ezt a sajátos értéket és 
egyben a tiszteletemet kíván-
tam megmutatni az e szakmá-
ban dolgozók iránt.

A másik, ami ennél sok-
kal fontosabb, az a forma és a 
vésett szöveg együttes tartal-
ma. Ugyanis a motívum szándé-
kosan nincs teljesen körbefarag-
va, de a megmaradt tömbrész 
magában foglalja azt.

Tehát a lehetôség adott. Fantázia kell hozzá, 
hogy belelássuk, majd munka (ez esetben fara-
gás), hogy megvalósulhasson.

A faragatlan tömbrészben a vésett szöveg a 
következô: „NEM LÁTOD, MÉGIS LÉTEZIK” 

Ez utal az elôbbiekre, de utal minden jelen-
leg még a szemünkkel nem látható valóság-
ra, az elôttünk álló nemes feladatokra, a 
jövônkre, célkitûzéseinkre, amelyek megvaló-
sításához fantázia, munka és Hit kell. 

Hegedûs István Péter

Interjú Szabó Istvánnal, a Pest Megyei 
Közgyûlés elnökével

Csoda Tóthfalun

Karácsony Ádám tahitótfalui képviselô, 
a Pest Megyei Közgyûlés tagja Szabó 

István Pest Megyei Közgyûlés elnökkel
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muszakitahi.hu

MŰSZAKI VIZSGA

Tahitótfalu, Szabadság út 15.
BENT A TSZ TERÜLETÉN

EREDETVIZSGA

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS

OKMÁNY ÜGYINTÉZÉS

+36 30 900 4898 

ELŐZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉS
/ 2000 Ft,- amit a műszaki vizsga árából levonunk /

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!

Lakossági 
Klímák:

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315

A hagyományos Szent Mihály-napi jószágbe-
hajtás, a Vasárnapi Vásárnap idén szeptember 
29-én 25. alkalommal várja a látogatókat. Hogy 
helye van a rendezvénynek Tahitótfalu kulturá-
lis életében, mi sem igazolja jobban, mint hogy 
immár 13. éve, évente két alkalommal sikerül 
megrendeznünk a paraszti hagyományokra 
épülô, a kézmûves értékeket bemutató állat-, ter-
mény- és kézmûvesvásárt. Itt szeretnénk köszö-
netet mondani Dr. Sajtos Sándor polgármester-
nek, aki elejétôl fogva támogatja rendezvényün-
ket és Magyar Zoltánnak, aki a területet rendel-
kezésünkre bocsájtja. Dr. Magyar Gábornak is 
sokat köszönhetünk, amiért vásárról vásárra 
áthajthatjuk racka nyáját a vásártérre. Az önkor-
mányzat és a hivatal fizikai állománya minden 
segítséget megad, hogy gördülékeny és sikeres 
legyen a mára már országos hírûvé cseperedett 
vásár. Az önkéntes segítôk munkája is elenged-
hetetlen ahhoz, hogy a rendezvény hangulata, 
színvonala olyan legyen, amilyennel a hozzánk 
ellátogatók találkoznak.

Az évek során „belaktuk” a teljes rétet, és 
egész napos színpadi és földi forgataggal vár-
juk a látogatókat.  Ez évi Szent Mihály-napi vásá-
runkon is dúskálhatnak a házi finomságok-
ban és míves szépségekben, vetélkedhetnek 
vásárfiáért, vásári bábjátékot, magyar kutyafaj-
ta bemutatót nézhetnek, táncra perdülhetnek, 
szôlôt préselhetnek, népmesékbe csöppenhet-
nek, traktoron portyázhatnak, szalmában ugrál-
hatnak, és ki tudja még, mennyi egyszerû és 
nagyszerû elfoglaltságba vethetik bele magu-
kat. A nap végén pedig, régi szokás szerint bete-
reljük a nyári szállást jelképezô rétrôl a téli szál-
lásra a jószágokat a Tildy Zoltán hídon át. Hogy 
egyetlen állatot se veszejtsünk el a hajtás során, 
ôrtüzet gyújtunk, hogy az elkóborolt jószágok 
is hazataláljanak.    Szervezôk: Magyar Orsolya, 

Béres Gabriella

Vasárnapi Vásárnap, 
ahol jelen a múlt
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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	kéthetente	hétfôn	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.

AUTÓKULCS ÉS 
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

Gyógyító 
Masszázs

Tahiban
Bejelentkezés:

Párkánszky Éva
0620 441 93 91

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár 
tartalmazza Tahitótfalu 10 km-es 

körzetében a házhoz szállítás 
költségét is.

AKÁCOSZLOP

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

	NYÍLÁSZÁRÓK,	REDŐNYÖK,	SZÚNYOGHÁLÓK		
Kiváló	minőségben,	gyors	szállítási	határidővel,	5	év	garanciával	

GAZDASÁGOS	FŰTÉSMEGOLDÁSOK	
NOBO	norvég	elektromos	fűtőpanel,	a	világ	leggazdaságosabb	megoldása:	75	watt/nm,		

99,5	%	hatásfok,	okostelefon-vezérlés,	stb.	

JOTUL	kályhák,	kandallók	–	drágább	van,	jobb	nincs	(szerintem	–	Frey	Attila)	

THERMOROSSI	kazánok:	fa,	faelgázosítás,	pellet,	intelligens	puffer,	puffer,	stb.	

Napelemes	rendszerek	tervezése	és	kiépítése.	0	%-os,	EU-s	támogatású	hitel	ügyintézése.	

Frey Attila     

           
NEO 80 / PASSIVE                                                                NOBO                           JOTUL         THERMOROSSI 

www.freykft.hu - info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

Vállaljuk házak, lakások, vendéglátó egységek, telkek, földek, 
rétek, legelők, szántók, erdők értékesítését és bérbeadását. 

Részt veszünk az ingatlanokhoz kötődő földhivatali, építéshatósági és banki ügyintézésben. 

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

Frey Attila     
info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	
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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 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

PUSCHO ÁLLÁS
A Puscho Kft nagyüzemi mosodája villanyszerelôt keres 

fôállásban vagy részmunkaidôben. 

Feltételek:  szakirányú végzettség, 2-5 év tapasztalat

A jelentkezéseket munkaidôben 

az alábbi elérhetôségeken várjuk:

személyesen: Dunabogdány, Táncsics M. u. 57.

e-mailen: mosoda@puscho.hu

telefonon: 06-26-391-167
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PAPÍRGYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN 

	

	

2019. szeptember 30-án, hétfőn papírgyűjtés lesz az 
iskolában 7 órától délig az iskola főépülete előtti 

parkolóban. 

Nagyon köszönjük, ha a nálunk leadott papírral támogatja 
iskolánkat! 

A befolyt összeget két projektor vásárlására fordítjuk.   

 

 

	

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

2019. szeptember 28-án szombaton 
10 órakor

bemutatja

című mesét.

Mindenkit szeretettel várunk!
. Támogatói jegy ára 1000 Ft / fő

Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2

A kelekótya
kiskakas
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2019. augusztus 16-ától az intézmény 
vezetôje Bánáti Anita, aki a korábbi, nyug-
díjba vonult Csörginé Kemény Ildikót vál-
totta. A bemutatkozó cikkben közelebbrôl 
megismerkedhetünk az új vezetôvel és 
helyettesével, Molnár Gergelyné Árgyellán 
Ibolyával. 

Új utakon
A nevem Bánáti Anita, 1998 óta élek 

Tahitótfaluban, a Petôfi Sándor utcai óvo-
dában pedig két gyermekem megszületé-
se után, 13 éve kezdtem dolgozni óvodape-
dagógusként. Vezetôm, Csörginé Kemény 
Ildikó bíztatására 2 éve szakvizsgáz-
tam az ELTE Tanító- és Óvóképzô Karán 
vezetô óvodapedagógus szakon. Elérkezett 
az idô, hogy az itt megszerzett elméle-
ti tudást a gyakorlatban is kamatoztathas-
sam. Augusztus 16-tól kollégáim, a szülôk 
és Tahitótfalu Képviselô Testületének dön-
tése alapján - akiknek támogatását és bíz-
tatását ezúton is köszönöm - én lettem a 
Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsôde és 
Konyha vezetôje. Az elsô hét elteltével 
már érzékelem a rám váró feladatok súlyát, 
sokszínûségét és összetettségét, de bátor-
ságot és biztonságot jelent számomra a 
mellettem álló, széleskörû tudással és szak-
mai tapasztalattal rendelkezô munkatár-
sak gyûrûje, a várakozással teli, mosoly-
gós szülôi arcok, a minden segítséget meg-
adó Képviselô Testület és a Polgármesteri 
Hivatal dolgozói. A korábbi óvodavezetôk 
által megteremtett gyermekközpontú-
ság, családias légkör és magas színvona-
lú szakmai munka magasra tette számom-
ra a lécet, melyhez még a folyamatosan 
változó társadalmi elvárások is társulnak. 
Fontosnak tartom, hogy kollégáimmal csa-

patként reagáljunk az elôttünk álló felada-
tokra, kihívásokra és olyan célokat állít-
sunk fel, melyekkel minden dolgozónk 
azonosulni tud. Támogató szakmai közös-
séggel szeretnénk a pályakezdô és új kollé-
gák számára vonzóvá tenni óvodánkat és a 
pedagógus pályát, hogy a szükséges dolgo-
zói létszámot folyamatosan biztosítani tud-
juk. Legfontosabb „partnerünk” továbbra 
is a gyermek, akiknek sokoldalú, harmoni-
kus fejlôdése érdekében a családokkal való 
együttmûködésünket még széleskörûbbé 
szeretnénk tenni. Pedagógiai progra-
munk kiemelt feladata a környezeti neve-
lés, melynek tartalmi gazdagításához és 
élménydússá tételéhez a településünket 
körülvevô természeti környezet számtalan 
lehetôséget kínál. A gyermekekben rejlô 
tehetségcsírák felismerésére és kibonta-
koztatására tehetségmûhelyek beindítását 
tervezzük. Az óvodák tárgyi környezeté-
nek alakítása és gazdagítása érdekében a 
pályázati lehetôségek kiaknázása, szpon-
zorok, támogatók megkeresése fontos fel-
adatunk. Mûködésünk minden területén 
fontosnak tartom, hogy a kialakult gyakor-
latot megvizsgáljuk a gyermekek minde-
nekfelett álló érdeke és a modern pedagó-
gia eredményeinek szempontjából, majd a 
hagyományainkat tiszteletben tartva, ne 
riadjunk meg az új utak keresésétôl.

Bánáti Anita intézményvezetô

Molnár Gergelyné, Árgyellán Ibolya 
vagyok. 1974. április 11-én születtem 
Budapesten, de gyermekkorom óta 
a Dunakanyarban élek. Szigetmonos-
toron végeztem az általános iskolát, 
és Szentendrén a Móricz Zsigmond 
Gimnáziumban a középiskolát. Középisko-

lai tanulmányaim után néhány évig keres-
tem az utamat, több helyen is dolgoztam.

Ebben az idôben ismertem meg férje-
met is, akivel 2010 óta Tahitótfalun nevel-
jük két gyermekünket. 2006-tól két évig 
Szentendrén a Bárczy Gusztáv Általános 
Iskolában dolgoztam gyógypedagógiai 
asszisztensként. Az itt töltött évek alatt úgy 
éreztem, megtaláltam a számomra kije-
lölt utat, és jelentkeztem az Apor Vilmos 
Katolikus Fôiskolára, ahol 2009-ben végez-
tem Óvodapedagógusként. 

Második gyermekemmel együtt kezd-
tem az óvodát itt Tahitótfalun 2014-ben. 
Az itt töltött évek alatt folyamatosan az volt 
a célom, hogy minden gyermeknek meg-
adjam azt a segítséget, amire fejlôdéséhez 
szüksége van, ezért olyan továbbképzé-
seket, tanfolyamokat kerestem, ahol az 
ehhez szükséges pluszt meg tudom sze-
rezni, hogy munkám során a maximálisat 
tudjam számukra nyújtani. 2019 nyarán 
Szakvizsgás Fejlesztôpedagógus végzettsé-
get szereztem. 

Nagy megtiszteltetés volt számom-
ra Bánáti Anita óvodavezetô felkérése az 
intézményvezetô helyettesi posztra. Az 
elmúlt években sok közös munkában vet-
tünk részt, melyek során kialakult az össz-
hang közöttünk. Ezt további munkám 
során is szeretném megôrizni, az óvoda és 
a gyermekek javára fordítani. 

Molnár Gergelyné Árgyellán Ibolya 
intézményvezetô helyettes

Bemutatkozik a Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsôde 
és Konyha új vezetôsége

Vedd észre!
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 hónap-
ban ajándéksorsoláson vesznek részt. 
Augusztusi számunkban a református 
temetô ravatalozója elôtetejének egy rész-
lete volt látható. Gratulálunk szerencsés 
megfejtônknek, Verebes Gábornak.
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Szakosztályunk 2017 szeptemberé-
ben kezdte meg munkásságát Tahitótfalu 
Községében. Már az edzések megkezdése 
elôtt számíthattunk az Önkormányzat, és 
legfôképp Dr. Sajtos Sándor Polgármester 
Úr támogatására, de egyikônk sem sejtette 
mennyire sikeres dologba kezdünk.

2017. szeptember elején rengeteg 
tahitótfalui gyermek érdeklôdött a sport 
iránt, gyorsan tanultak a lányok, a 2017-
2018 tanévben, több mint 50 gyermek 
vett részt foglalkozásainkon, 3 éves kor-
tól egészen 14 éves korig. A 2017-es 
évben az önkormányzat a kezdeti nehéz-
ségek áthidalását megkönnyítve ingye-
nes teremhasználattal segítette munkán-
kat. Decemberben a karácsonyi gálán-
kon már betekintést nyerhettek a szülôk 
is a fejlôdési folyamatba. 2018-ban pedig 
már hazai és nemzetközi versenyeken 

is meg mérettetük magunkat sikeresen. 
Elsô hazai versenyünket is megtartottuk 
Tahitótfalu szívében az Önkormányzat 
támogatásával.  A 2018-2019-es tanév-
ben is hasonlóan népszerû volt a ritmi-
kus gimnasztika. Sok új érdeklôdô látogat-
ta óráinkat. 2019-ben mûködési költsége-
ink fedezésében is kaptunk segítséget az 
Önkormányzattól.  A gyermekek és szülôk 
örömére minden évben meghívást kapunk 
a Dunakanyar leghíresebb fesztiváljára, az 
Eperfesztiválra. Itt minden tanítványunk a 
kisóvodástól a nagyiskolásig szerepel egy 
színvonalas mûsor keretein belül.

Örülünk a közös munkának, a támoga-
tással még sikeresebbek lehetnek a lányok. 
Mára már közel 200 érem fémjelezi tevé-
kenységüket. 

Baumann Loretta/ Gyöngyszem SE 
vezetôedzô

Ritmikus gimnasztika beszámoló

Folytatás az 1. oldalról
Hétfô 18:00-19:00 Akrobatikus rock and roll. 
Pink Panthers. Érd.: Varga Dániel 30/871 
5713
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, 20/560 4065
Szerda 17:15-18:00 RG az óvodásoknak
Csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock 
and roll. Pink Panthers.
17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna.
18:30-19:30 Zumba. Érd.: Petyerák Andrea 
20/258 1760
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 
8476, palvolgyi2@t-online.hu 
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit 20/569 7507
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
Jóga: hétfô 17:00 – 18:30, 19:00 – 20:30            
szerda 07:45 – 09:15, 18:00 – 19:30 
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina 
30/9727084 
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30. 
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:30 Képességfejlesztô kézi-
labda alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 
4244
16:30-18:00 Kézilabda felsôsöknek. Érd.: 
Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd 17:30-19:00 Judo-kungfu edzés. 
Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp Bence 
30/215 4442 
Szerda 15:00-17:00 RG az iskolásoknak. 
Érd.: Szathmári Loretta 70/429 4994
17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek 
18:30-20:00 Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu edzés.
Péntek 15:00-16:30 Kézilabda felsôsöknek
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajó-
sok erônléti edzése.
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 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 
szeptemberi 
programjai
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CSALÁDI EGÉSZSÉGHÉT ÉS SPORTNAP
TAHITÓTFALUN

2019. szeptember 15-21-ig Tahitótfalu  -  Népház (Bajcsy Zsilinszky u. 2.)
Programok:  09.15. Vasárnap 9.00 – 16.00:   Ingyenes szűrővizsgálatok - Egészségkamion

37 féle  ÁTFOGÓ VIZSGÁLAT !   EGY HELYEN,  EGY IDŐBEN.
Szív- és érrendszeri vizsgálat - vénás elégtelenség doppler vizsgálat -  légzésfunkció hallásvizsgálat -  

szemnyomás vizsgálat, computeres látásvizsgálat - állapotfelmérés- teljes testanalízis - bőrpigmentáció
Bejelentkezés a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében a 06303847083-as telefonszámon

ÉLETMÓD  TANÁCSADÁS -  LÁTVÁNYOS  ANATÓMIAI  BEMUTATÓ- 3D ANATÓMIAI MOZI

 09.15-én vasárnap  10.00 - 16.00 óráig • 09.16-20-ig 15.00 -17.00 óráig • 09.21-én 9.00 -13.00 óráig 
09.16-20-ig  9-15 óráig óvodai és  iskolai csoportok  számára időpontkérés a 06309434046-os telefonszámon 

Családi sportnap két keréken

„TESTÜNK  A CSODA” 
interaktív kiállítás és játékok a tudomány világából 5 - 100 éves korúaknak

Európai Szociális

Alap

A sportnap teljes időtartama alatt a kerékpárok számá-
ra kijelölt, őrzött parkolót biztosítunk a Pap-kertben. 
A sportnapon való részvétel regisztrációhoz kötött, mely 
családonként 500 Ft. Óvodáink Gyerkőc Alapítványának 
számláját gyarapítja a büfé, tombola, sportszerbörze és 
a regisztráció bevétele, melyet udvari játékaink bővíté-
sére fordítunk.

09.15. Vasárnap 9.00-14.00 óráig
8.30 – 9.00 – Konyha parkoló: Regisztráció
9.00 – Köszöntő, megnyitó: Dr. Pázmány Annamária 
Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek igazga-
tója és Dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu Polgármestere
9.10 – Közös bemelegítés
9.30 – Kerékpáros felvonulás
10.00 -12.00 – Tornacsarnok: Óvodásaink
 flashmobja és helyi sportegyesületek bemutatói                                                                                                                                        

(zumba, RG, rocky, judo)
- Konyha parkoló: KRESZ pálya gyerekeknek 
és sebességmérés
10.00 – 14.00 – Népház udvara: Kerékpáros 
ügyességi pálya - Faluház udvara: Táplálkozási 
tanácsadás, büfé, sportszer börze, tombola
Pap kert: Ugrálóvár
12.00 – 13.00 – Konyha: Ebéd, zenélnek Szabó 
Enikő és barátai

 A rendezvény szervezői és támogatói:


