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Elôállítás költsége: 115 Ft
www.tahitotfalu.hu

Augusztus 20.
Tahitótfalun
Korán reggel a Pihenôparkban nagy volt
a zsongás, mert az önkormányzat dolgozói
mellett a nyári táborban résztvevô gyerekek
is nagy izgalommal készültek az ünnepre.
Sok kis kéz méltóan díszítette fel a parkot
államalapító Szent István királyunk és az
Újkenyér ünnepére.
Lobogtak a nemzeti színû zászlók, papírszalagok és léggömbök vették körbe az
„Isten hozott” kapuváró üdvözletet.
Kiállítás is készült gyermekeink nyári tábori foglalkozásáról.
Örömünkre, csodálatos szép idôben vette kezdetét ünnepségünk: nemzeti imánkkal, a magyar Himnusszal.
Folytatás a 4. oldalon

Tahitótfalu szeptemberi programjai
Tahitótfalu Népház
2008. szeptember (kedd, csütörtök)
16-tól 17.30-18.30-ig – Egészségmegôrzô gyógytorna indul! Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, telefon: 06/20 560-4065
Támogatás: 400 Ft
2008. szeptember 16-tól (kedd, csütörtök) 15.00-16.00-ig – Iskolás néptánc
szakkör indul! Vezeti: Szabó Judit, telefon: 30/ 338-6806, ingyenes

2008. október 4. (szombat) 18.00 Hagyományôrzô Kör filmvetítése – Beszélgetés Dr. Patócs Andrással és feleségével I. rész
Tahitótfalu Pintérház (alakuló faluház)
2008. szeptembertôl hétfônként 18.0020.00-ig – Sok szeretettel vár minden régi
és új tagot az Ôszirózsa Nyugdíjas Klub!
Vezeti: Katonáné Nyírô Ágnes, telefon:
06/26 385-774, ingyenes
Folytatás a 3. oldalon
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Önkormányzati hírek
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Közhasznú oldal
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Önkormányzati
hírek
A másfél hónapos nyári szünet után
augusztus 21-én ismét összeült a Képviselô-testület. A testületi ülésrôl Budai
Mihály polgármester, valamint Törökné
Kelemen Ildikó, Schottner Jánosné és
Wágner Péter képviselôk maradtak távol.
Elôször Gillich Péterné igazgató számolt be a Pollack Mihály Általános és
Zeneiskolai-alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény 2007/2008 tanévi tevékenységérôl.
Második napirendi pont alatt elôször
a 2008 évi Nyárbúcsúztató tervezett
programját ismertette Tóth János jegyzô
és Magyar Zoltán. A háromnapos program tervezett költsége nettó 3 millió
forint, mely egy 1500 fôt befogadó sátor
bérletét is tartalmazta. A korábbi testületi ülésen a Képviselô-testület úgy járult
Folytatás a 2. oldalon

Önkormányzat

Tahitótfalu

2008. SZEPTEMBER

Községi Tájékoztató

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
hozzá a rendezvény szervezéséhez, ha az,
az Önkormányzatnak nem kerül külön
pénzébe, azaz a szponzoroktól, rendezvényszervezôtôl befolyó támogatás fedezi
annak költségét. A költségkalkuláció alapján 800 ezer forint önrészt kellene vállalni
a községnek. Ezt a képviselôk nem hagyták
jóvá. Több módosító javaslat is szavazásra
került, ám sem az 500 ezer, sem a 400
ezer, sem a 600 ezer forintos javaslat nem
kapott többséget.
Ezután következett az úgynevezett
AQUAVITY program ismertetése. A szeptember 13-ra szervezett dunai evezôs kalandtúra egyik állomása Tahitótfaluban
lenne. Az itt kikötô csapatok egy játékos
feladat teljesítése után mennek tovább
Szentendre felé. Ezt a rendezvényt is a
Pilis-Dunakanyar Kistérségi Társulás szervezi, mint ahogyan a Pilis-Dunakanyar Nyári Játékokat is, melynek része volt az Eperfesztiválon felhangzó Ghymes koncert is.
Mivel a kistérség pályázaton támogatást
nyert a Nyári Játékokra, ezért a községünk
által befizetett 300 ezer forint hozzájárulást visszakapjuk.
A második napirendben volt szó a 11-es
út sávelhúzásos forgalomlassítójáról is. A
kivitelezés nyárra tervezett idôpontja eltolódik ôszre, mert a Magyar Közút Kht. által
kiírt közbeszerzési eljárás érvénytelen lett,
és újat írnak ki helyette. Hasonló típusú
pályázat kiírása várható hamarosan.
Befejezôdött a kátyúzás. 36 utcában közel 1680 m2 útfelületet javított ki a kivitelezô. Ady Endre 190 m2, Szállások 129
m2, Viola 126 m2, Rózsa 114 m2, Akácfa 89
m2, Bercsényi 74 m2, Almássy 65 m2, Ódry
Árpád 61 m2, Gesztenyés 61 m2, Focipályánál 60 m2, Feszty Árpád 60 m2, Pacsirta 58 m2, Gyöngyvirág 52 m2, Sionhegyi 47
m2, Bartók Béla 46 m2, külsô Nyulas 42 m2,
Küry Klára 41 m2, Nyulas 39 m2, Vöröskô
39 m2, Semmelweis 37 m2. A többi 250 m2
további 16 utcában oszlott meg. A Tamási
Áron utca 48 m-es szakaszán egybefüggô
javításra van szükség. Erre 264 m2-es szakaszra és 83 fm új vízelvezetô árok
készítésére bruttó 628 368 Ft-ot szavazott
meg a Képviselô-testület.
Az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázaton nyertünk, a szerzôdéskötés folyamatban van. Tahi óvodában a
nyárra tervezett felújítási munkák elkészültek, az iskolában az udvari ajtók és a fôbejárat nyílászárója kicserélésre került.
A két ülés közötti beszámolók után a
bizottságok számoltak be munkájukról. A
Pénzügyi Ügyrendi Ellenôrzô Bizottság
augusztus 21-i ülésén a 2008 évi költségvetés I. féléves teljesítését és a 2008 évi
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költségvetés módosítását tárgyalta. Elôterjesztésüket a képviselôtestület egyhangúlag elfogadta. A Népjóléti Bizottság ülésén
beiskolázási segélyek ügyében döntött. A
bizottsági beszámolók után a Képviselôtestület a tankönyvtámogatásról határozott: a helyi általános iskolába beíratott 42
elsô osztályos tanulónak ingyen biztosítja a
tankönyvcsomagot.
Építési, Településfejlesztési Bizottsági
ülés nem volt, de a Rendezési Terv módosítása folyamatban van, szakhatósági egyeztetése zajlik. Az ezzel kapcsolatos Lakossági Fórumot szeptember végére tervezi a
Polgármesteri Hivatal. Errôl külön hirdetményben tájékoztatjuk a lakosságot!
A költségvetés teljesítése kapcsán került
elô ismét az adóhátralékok kérdése. Az
adóhátralékkal rendelkezôk, az adózók viszonylag szûk rétege: 27 adózó halmozott
fel 24 millió forintot! A Képviselôtestület
úgy döntött, hogy amennyiben 2008. szeptember 30-ig nem rendezik tartozásukat,
akkor Bírósági Végrehajtót bízunk meg a
kintlévôségek behajtásával. A következô
testületi ülésre a Polgármesteri Hivatal elôkészíti, hogy a 72 millió forintos Optima
befektetési értékjegyünket milyen egyéb
jobban kamatozó befektetési formára lehetne cserélni.
A Zrínyi közben ingatlan adásvétel kapcsán jeleztük, hogy elôvásárlási jogunkkal
szeretnénk élni. Az Alsókáposztás utcában
Matáv oszlopok áthelyezését kérelmezték.
Az oszlopok áthelyezéséhez hozzájárulását
adta a Testület, de anyagilag nem tudja támogatni. Az Elekfy Jenô utca lakói fekvôrendôr létesítését kérték. A Polgármesteri
Hivatal árajánlatot kér erre a munkára,
majd ennek függvényében kell a lakóknak
nyilatkozniuk a hozzájárulásuk mértékérôl.
Községünk csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy további 5 évvel hosszabbítsák meg a játszóterek eurokomformitásának határidejét. Várjuk a választ.
Az augusztus 19-i testületi bejárás során
észlelte a Képviselô-testület, hogy a Béke
utcában illegálisan mûködik egy beton-tégla daráló üzem. A Testület felkérte Tóth
János jegyzôt a hatósági eljárás megindítására.
A Közigazgatási Hivatal törvényességi
észrevétellel élt községünk Hulladékkezelési szolgáltatási díj megállapításáról szóló
5/2008. (III.21.) rendeletével kapcsolatosan. Az átdolgozott rendelet-tervezetet Dr.
Sajtos Sándor alpolgármester megküldi a
Közigazgatási Hivatalnak elôzetes véleményeztetés céljából. Amennyiben a hivatal
nem talál benne kivetnivalót, úgy a Képviselô-testület elé kerül a módosítási javaslat.
Az egyebek napirend alatt foglalkozott a
Testület azzal, hogy ismét csatlakozunk a
Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz.

Pest megyérôl új térkép készül, melynek
hátoldalán röviden Tahitótfalu is bemutatkozik. Elkészült a kistérség Közoktatási
Terve, közel 50 oldalas terjedelemben. Sajnos a Testület késôn kapta kézhez, így
érdemben nem tudott foglalkozni vele.
Tahi orvosi ügyelet mûködési feltételeinek
biztosítása érdekében dr. Bazsa Márta kérésére a 7 település 200 e. Ft támogatást biztosít havonta lakosságarányosan elosztva,
melynek Tahitótfalura esô része 58 e. Ft/hó.
Elter József helyi vállalkozó felajánlotta,
hogy a régi híd emlékmûvének kô, illetve
gránittábláját felújítja a híd 30 éves ünnepségének tiszteletére. Köszönjük!
Az elôterjesztô ismét szavazásra bocsátotta a nyugdíjba vonuló óvodavezetô helyettesítésének kérdését. Az egy évre szóló
megbízatásra a két helyettes közül kellett
volna választani, de a titkos szavazáskor
megint nem lett meg a minôsített többség,
így továbbra sem került megválasztásra a
megbízott óvodavezetô személye. Mindez
köszönhetô annak, hogy a 14 fôs Képviselôtestület rendszeresen 9-10 fôvel ülésezik,
így nehéz személyi ügyekben dönteni
véleményeltérés esetén.
Az augusztus 22-én 9.00 órai rendkívüli
testületi ülésen nem volt jelen Budai Mihály polgármester, Schottner Jánosné,
Szabó Judit, Verebes Sándor, Wágner Péter, Kubanek István képviselôk. Elsô napirend a Nyárbúcsúztató rendezvény megrendezése volt. A Képviselô-testület korábbi döntését megváltoztatva, a Pénzügyi-,
Ügyrendi és Ellenôrzô Bizottság eredeti
javaslatát elfogadva 400 ezer forintot szavazott meg a rendezvényre.
Második napirend során az óvodavezetôi
megbízásról titkos szavazással döntött a
testület. A Képviselôk Csörginé Kemény
Ildikót bízták meg az óvodavezetéssel egy
év idôtartamra. Harmadik napirendi pont a
Hídavató ünnepség elôkészítése volt. A
hídfô rendbetételére 500 ezer forintot
szavazott meg a Képviselô-testület.

Ôszi
lomtalanítás
ÉRTESÍTJÜK TISZTELT LAKOSAINKAT,
HOGY ÔSZI LOMTALANÍTÁSI
AKCIÓNKRA NOVEMBERBEN
KERÜL SOR.
A PONTOS IDÔPONTOT
KÖVETKEZÔ SZÁMUNKBAN
KÖZÖLJÜK.
ÖNKORMÁNYZAT

2008. SZEPTEMBER

Tahitótfalu

Önkormányzat

Községi Tájékoztató

Anyakönyvi
hírek

Tahitótfalu szeptemberi
programjai
Folytatás az 1. oldalról
2008. szeptembertôl keddenként 13.0016.00-ig – Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadása (elôzetes egyeztetés szerint)!
Vezeti: Borbáth Zsuzsanna
Telefon: 26/ 312-605
2008. szeptembertôl keddenként 18.0019.30-ig – Bibliai elôadás! Vezeti: Zsíros
Anita, telefon: 30/991-6332, ingyenes
2008. szeptembertôl szerdánként 13.0016.00-ig – Családsegítô Szolgálat ügyfélfogadása (elôzetes egyeztetés szerint), vezeti: Ferencsák István, Telefon: 26/ 312-605
2008. szeptember 17.(szerda) 16.3017.30-ig – Szabás-varrás tanfolyam indul
kéthetente szerdánként a faluházban, minimum 10 fô esetében! Vezeti: Nagy
Lászlóné Erzsike, telefon: 30/337-5527

2008. évben eddig született 15 fiú, 21
leány, összesen 36 gyermek

2008. szeptember 6. (szombat) 8.3010.00-ig – Ingyenes szem és látásvizsgálat
a faluházban!

Adóhátralékok
Mindenki elôtt ismert, hogy a 2. félévi
esedékes adó pótlékmentes befizetési határideje szeptember 15. (hétfô), melyhez az
adóíveket és csekkeket mindenki számára
postáztuk.
De emellett van egy fontos információ!!!
A Képviselô-testület legutóbbi ülésén
arról döntött, hogy a hivatali behajtás mellett igénybe veszi a bírósági végrehajtó
segítségét a hosszabb ideje, és nagyobb
összegô adóhátralékok behajtása végett.
A döntés értelmében, amennyiben a
hátralékok befizetése nem történik meg,
vagy a hátralékok befizetésérôl írásbeli
megállapodás 2008. szeptember 30-ig nem
születik, abban az esetben a végrehajtás
átadásra kerül. A bírósági végrehajtó pedig
a hátralékok mellett a végrehajtás költségét
is ráterheli a hátralékosokra és akár ingó,
illetve ingatlan végrehajtás során a hátralékot behajtja.
Együttmûködésükben bízva!
Polgármesteri hivatal

Megszülettem!
2008. július 27-én, nevem: Terjék József
2008. augusztus 02-án, nevem: Tauber Elvira
2008. augusztus 29-én, nevem: Ferenczi Noémi

2008. szeptember 15-tôl (hétfônként)
14.00-17.00-ig – Kézmûves foglalkozás
indul kéthetente! Vezeti: Sirkó – Németh
Mariann, telefon: 30/337-5527, ingyenes

2008-ban eddig házasságot kötött 24 pár.

Szeptember 22.
autómentes
világnap

2008. szeptember 13-án szombaton
14.00-17.00 óra között Ruhabörze lesz a Népházban (Tahitótfalu, Bajcsy Zsilinszky u.).
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Baba-, gyermek és felnôtt ruhákat, cipôket,
játékszereket és használati tárgyakat bátran
lehet hozni, árusítani. Várjuk a vevôket, és
a karitatív célú tárgyi felajánlásokat. Ez utóbbiakat a helyszínen osztjuk ki, a maradékot
a szentendrei Vöröskeresztnek továbbítjuk.

Már tavaly is hírt adtunk arról, hogy a Kulturális Örökség Napjain milyen érdekes
programokba kapcsolódhatunk be országszerte. Az idén a központi téma a reneszánsz
éve miatt az „ÚJJÁSZÜLETÉS”.
Sok száz olyan épület és helyszín tekinthetô meg ezen a hétvégén, mely amúgy
nem látogatható, illetve csak a társadalom
bizonyos rétegei láthatják belülrôl. Ízelítôül
néhány helyszín: Budapesten a Köztársasági
Elnöki Hivatal (volt Sándor-palota) 10-18 óra
között, a Külügyminisztérium 10-17 óra
között, Országos Levéltár 10-17 óra között,
Rendôrség-történeti Múzeum csak szombaton 16-22 óra között látogatható.
Ez utóbbi két helyen gyermekprogramok
is várják az érdeklôdôket. Bôvebben a
www.oroksegnapok.hu weboldalon tájékozódhatnak.

Az idén szeptember 22. hétfôre esik. Talán
a hétfô reggeli dugóra gondolva, elég nehéz
elképzelni, mi lenne, ha aznap tömegközlekedéssel kellene eljutnunk úti célunkhoz
–idôben?! Netán gyalog, vagy kerékpárral?!
Ma még nem tudhatjuk, hogy az M0 hidat
átadják-e szeptember 22-re, és annak milyen
várható következményei lesznek a térségre.
Valószínûleg hamarabb eljutunk a pesti
oldalon lévô munkahelyünkre, a keleti országrészben élô rokonainkat is kerülôút nélkül tudjuk meglátogatni. Hogy a teherautó
forgalom mennyivel fog megnôni a Dunakanyarban, és a levegô szennyezettsége
mekkora lesz ennek következtében? Azt csak
a Jóisten, és esetleg a környezeti hatástanulmányt készítôk tudnák megmondani – ha
akarnák…
Szóval: szeptember 22-én AUTÓMENTES
VILÁGNAP! Akinek módjában áll, ezen a
napon NE üljön autóba. Mindezt tegye azzal
a szándékkal, hogy csatlakozik az Európai
Unió Chartájához. Felhívva az emberek
figyelmét a a motorizáció és az elavult
közlekedésszervezés által okozott súlyos
környezeti és egészségügyi problémákra.

Szabó Judit

Sz. J.

Sz. J.

Az elmúlt idôszak halottjai:
Tóth Ferencné, 67 éves, Honvéd u. 4.
Fanczal István, 78 éves, Ifjúság u. 30.
Elsik Lászlóné, 63 éves, Béke út 48.
Váradi Ferenc, 81 éves, Bercsényi út 15.
Jáhner János, 55 éves, Nyárfa u. 18.
Debreczeni Lajos, 63 éves, Vörösmarty u. 18.
Szokolai László, 49 éves, Béke út 22.

Tanévkezdési
ruhabörze

Szeptember 20-21.
kulturális
örökség napjai
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Közösség, hagyomány

Tahitótfalu

2008. SZEPTEMBER

Községi Tájékoztató

Augusztus 20. Tahitótfalun
Folytatás az 1. oldalról
A Katolikus Egyház képviseletében
Vénusz Gellért plébános úr elmondta igehirdetését és megáldotta az új búzából
készült kenyereket, Szénási László tiszteletes úr az áldott kenyerünkrôl, a búzáról
tartott elgondolkoztató prédikációt.

próbára ügyességét Sirkóné-Németh Mariann, Jákfalviné Hortenzia és Borné Haluska
Mariann közremûködésével. A Szentendrei
Tûzoltóság kivonult egy gyönyörû tûzoltó
autóval, hogy annak mûködését kívülrôlbelûrôl megmutathassák a sok érdeklôdô
fiatalnak.

Magyar ruhába öltözött kislányaink a
megszegett kenyerekkel kínálták körbe
vendégeinket.

Az ünnepség legnagyobb színfoltja a
felvidéki Zselízrôl érkezett Apró Kincsô
Néptáncegyüttes mûsora volt, akiktôl moldvai dallamokat, dél-alföldi táncokat, dunántúli ugrósokat, valamint rábaközi táncokat
láthattunk nagy sikerrel. A Gereben zenekar
kísérete ôket.

Megemlékezésünk Dr. Magyar Gábor
ünnepi beszédével folytatódott, majd Budainé Sipos Erzsébet és tanítványai elôadásában a Zengô Citera Együttes mûsorát hallhattuk.
A rendezvény folytatásaként Jákfalvi Blanka szavalata következett, aki írói vénáját
megcsillantva, felolvasta a pihenôparki
foglalkozásról írt kedves versét.
Ezután a Cók-Mók gyermekszínház mûsora foglalkoztatta nagy sikerrel kicsinyeinket.
Közben azok a gyerekek, akik a mozgásra és a sorversenyekre készültek, részt vehettek a különféle játékos feladatok megoldásában. Aki még mindig valami másra
vágyott, az a kézmûves sátorban tehette
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Az est fénypontja a tûzijáték volt, amit
ezúttal is köszönünk a sok-sok éven át
nekünk örömet szerzô kis csapatnak. A
hangulatot fokozta Balla Mária és Szecsei
László zenei szolgáltatásával: kicsik és nagyok boldogan táncoltak a jó zenére. Az est
folyamán elkészült a finom marhapörkölt
vacsora, ami mindenki megelégedésére
szolgált, köszönet illeti ezért Nógrádiné
Ildikót és barátait, a Lovas Sport Egyesületet.
A rendezvény gördülékeny és méltó
lebonyolításáért sokak közremûködésére
volt szükség.

Ezúton szeretném megköszönni a segítséget Tahitótfalu Önkormányzatának nevében a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítványnak, a Szentendrei Tûzoltóságnak, a
Rendôrségnek.
Mengyi Gábor
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Szeptemberi színek és hangulatok
(képriport a vasárnapi vásárnapról)

A büszkeségtôl nem csak a termelô
mellkasa dagad, hanem
az óriásira nôtt termés is!

Késô nyári vagy kora ôszi illatok - a fûszernövények felôl

Séta a szabadban – a mázas edények elôtt

Kovácsoltvas áruk és fûszereshölgy kalapban – különös szomszédság!

Aranybarnán pihenô fûzfakosarak

Fából - ha nem is vaskarika, de - számtalan más tárgy varázsolható
A fotókat készítette és a képszövegeket írta: P. Fogarasi Dianna
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Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

A múlt nyomában a Hagyományôrzô Körrel
ahonnan a sikeres felvételi eredmény
ellenére „egyéb származása” miatt elutasították. A Gödöllôi Agrártudományi Egyetem felajánlotta, hogy a felvételi eredménye alapján bármelyik karára azonnal
felveszi. Szerencsére az Állatorvosi Egyetemre beadott fellebbezése sikeres volt,
így itt kezdhette el tanulmányait. A tanulás
és az aktív sport teljesen kitöltötte az
egyetemen töltött éveket. Ma már klasszikusnak mondható egyetemi tanárok tanították az egyetemen, mint például Kotlán
Sándor és Manninger Rezsô professzorok.

Beszélgetés Dr. Patócs Andrással és
feleségével
Kutyatartó gazdaként két évtizedes a
kapcsolatunk az idôközben nyugdíjassá
vált, de a mai napig aktívan praktizáló doktor úrral. Az elmúlt évtizedek során a rendelôben történô gyógyítások alatt rövid
beszélgetésekre is sor kerülhetett. A negyvennégy éve községünkben letelepedett
állatorvosunk és mellette a gyógyító munkában is nélkülözhetetlen felesége, Sára
(mivel ôt szinte mindenki így szólítja)
visszaemlékezései fontos adatokkal egészítik ki községünk közelmúltjának megismerését.
A doktor úr édesapja, Patócs András kereskedô ember volt, családi vállalkozásban
fûszer- és csemegeüzletet vezetett Zuglóban, de más hasonló üzletben is társ volt.
Az egyik üzletet a háború után kivásárolta,
de az 1952-es államosítás kényszerûen
megszüntette az üzlet tulajdonjogát. Édesanyja Sztraka Erzsébet családanya volt, hiszen a megszületett két-két fiú ikerpár felnevelése nem nélkülözhette az édesanyát.
Az államosítás után a család összefogott és
kényszervállalkozásba kezdett. Édesapja
és testvére, Patócs Zsigmond – aki mint
bádogos mester a háború után a budapesti
Szt. István Bazilika teljes bádogos javítását,
felújítását végezte – közösen megalapították a Híradástechnika Szövetkezetet. E kis
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szövetkezet késôbb olyan nagy céggé fejlôdött, hogy a Varsói Szerzôdés hadseregeinek optikai eszközeit gyárthatta.
„Boldog gyermekkorom volt” – emlékezett vissza a doktor úr. Aktívan sportolt
kisgyerek kora óta, késôbb válogatott szinten jégkorongozott. Magyar Bajnokságot is
nyertek egyesületével. A sportnak köszönheti, hogy ifjú korában beutazhatta Európát. Gyermekkori indíttatás volt az állatszeretet és az állatok iránti gyógyítás vágya. Hétéves korában szemtanúja volt,
hogy társai télen egy kismacskát úsztattak
egy hordóban. Kabátja alatt vitte haza a kimentett kis állatot, de sajnos akkor még
nem tudott segíteni rajta. Az általános iskola befejezése után az István Gimnáziumba iratkozott be. A beiratkozás után egy
ismerôse – aki már egy éve az Állategészségügyi Technikumba járt – mesélt az
iskolájáról. Ennek hatására átjelentkezett a
még fennmaradó egy szabad helyre. Ebben a kiváló iskolában az Állatorvosi
Fôiskola tanárai tanítottak, a diákoknak a
szakmai gyakorlatok helyét a fôiskola biztosította. Nyaranként az ország különbözô
részein hathetes gyakorlatokon vettek
részt. Az iskola sokkal jobb szakembereket
képzett, mint amire az országnak szüksége
volt: sajnos a technikumot emiatt hat-hét
év múlva meg is szüntették. A technikumot jeles eredménnyel végezte, majd
jelentkezett az Állatorvosi Egyetemre,

Egyetem után két hétig Vácon lett
városi állatorvos, de a Vácott népszerû
Haracsi Sándor állatorvos közölte vele:
„Kisfiam, én vagyok itt az állatorvos, te itt
vitézkedhetsz, de nem fogsz mellettem
megélni.” „Mivel egyébként sem tetszett a
hely” – folytatta a doktor úr – „elhelyezkedtem a Philaxia Állami Oltóanyag-termelô Intézetben.” A labormunkához mindig is vonzódott, bakteriológiával, oltóanyag-készítéssel foglalkozott. Egy év után
mégis váltania kellett, a budapesti Marhavágóhídon talált magának megfelelô állást.
Ekkor folyt az országban a szarvasmarhaállomány gümôkortól való mentesítése. A
munkája folytán olyan gümôkoros esetekkel találkozott, amelyeket a mai fiatal kollegái csak fényképekrôl ismerhetnek meg.
Az itt szerzett tapasztalatokat késôbb a
Szövetkezet vágóhídján hasznosította.
Egyetem után Kardeván Máriával kötött
házasságot. Feleségével a technikumi évek
alatt ismerkedtek meg, egy osztályba jártak, igazi diákszerelem volt. Felesége állategészségügyi technikusként dolgozott az
Országos Állat-egészségügyi Intézetben.
Tahitótfalut már idekerülése elôtt ismerte. Nyaranként hetente többször feleveztek a Római-parttól a Szentendrei-szigetig.
Gyakran itt sátoroztak. Felesége a vidéki
életben látta az elôrelépés lehetôségét, e
cél eléréséhez három település állatorvosi
állása közül választhattak. Tahitótfalu mellett döntöttek. Elsô emléke a Kossuth Lajos utcához kötôdik: „Az utcának nem
voltak járdái, talán makadámburkolata volt
– emlékezett vissza. Fújt a szél, por volt.
Az utca a Dunáig ért. A Dunához érve idilli kép fogadta ôket. A vízben egy szekér
állt két igavonó tehénnel. A tehenek mellett egy idôs ember állt, fekete kalapban,
fekete zakóban, nyakig begombolt fehér
ingben. A zakó és az ing egy fekete klottgatyát takart, az embernek fehér lábai látszódtak ki a vízbôl és nézte, hogy a
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tehenei isznak.” Késôbb tudta meg, hogy
ez a falubeli Pék Vaczó Józsi bácsi volt,
akivel késôbb jó kapcsolatot ápolt.
Állat-egészségügyi szempontból a körzet a szentendrei járáshoz tartozott, Tahitótfalu e körzet központja volt. Négy település tartozott hozzá: Kisoroszi, Dunabogdány, Visegrád és Tahi, amely ugyan
Tahitótfaluhoz tartozott, mégis külön
területként kezelték. A doktor úr elmondta, hogy pesti, városi emberként neki
szokatlan volt a vidéki élet, nem nagyon
volt tisztában egy falu társadalmi, szervezeti életével, nehéz volt ezt elfogadni. Két
év kellett ahhoz, hogy ôt is elfogadják, és
ô is elfogadja ezeket a viszonyokat. A beilleszkedését megkönnyítô emberekre ma
is nagy szeretettel és hálával gondol. Elsôként elôdjét, Kass Ferencet említette meg,
akit klasszikus vidéki állatorvosként jellemzett, tôle nagyon sokat tanult. Hasznos
tanácsokkal látta el Losonczi Benjámin, a
Szövetkezet elnöke, Lázár Antal fôagronómus társaságát mindig szerette, a fôkönyvelô Kállai Sándorra is jó szívvel gondol. Idôs Budai Mihály vadásztársa volt,
nagyon sokat jártak együtt vadászni. A falu
gazdáit, többek között Szalai Sándort,
Csörgi Sándort is segítôi, támogatói között
sorolta fel a doktor úr.
Kezdetben albérletben lakott Ocsenász
Mariska néninél a Zrínyi utcában. Felesége
Pesten dolgozott, egy héten kétszer tudtak találkozni. Felesége idôközben agrármérnök lett, 1968-ban lehetôség nyílt arra,
hogy a Szakszövetkezetben elhelyezkedjen. A kutyatáp- és vetômagcsomagolóüzem vezetôje lett, egy idôben a fólia alatt

Focihírek
Augusztus 17-én megkezdôdött az idei
labdarúgó idény. Az elmúlt évi bajnokságot
a 11. helyen zártuk, s némi szerencsével
bennmaradtunk a megyei II. osztályban. A
tavalyi csapatból ketten, Batári Csaba és
Farkas Kálmán abbahagyta az aktív játékot,
három budakalászi kölcsönjátékost pedig
visszarendeltek eredeti klubjukba. Érkezett
Ferencz József (Bp. II. osztályból és Németi
Csaba (Borsod megye II. osztályból), ifi
csapatunkból feljött Aladics Dániel és Balázs
Máté, valamint reaktiváltuk korábbi hazai
játékosaink közül Nagy Lajost, Reményi
Gyulát és Kerekes Leventét. Az idei bajnokságból nem lesz kiesô, az 1. helyezett a
megyei I. osztályba, a 2-9. helyezett az újonnan létrehozandó megyei I./B osztályba
kerül.
Jelenleg két forduló után a 7. helyen
állunk.

termelt zöldségek részlegének vezetése is
ráhárult. Szolgálati lakással a település
nem rendelkezett. Dunabogdányban Rudolf József tanácselnök felajánlott több
házat, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy
így Dunabogdányból nem kell szaladni
Tahitótfaluba állatorvosért, és ily módon a
területi központ is odakerülhet. A tahitótfalui tanácselnök miután megtudta, hogy
az állatorvos elkerülésével a területi központ is elveszhet, a Bajcsy-Zsilinszky utcában, az egykori dr. Kuniczer-házat ajánlotta fel megvételre. A házat lakták, tulajdonosa 140 000 forintot kért érte, mivel ô
Tahiban a Köves-villa felét szerette volna
ezért az árért megvenni. A házrészt akkor
Török Lajos kereskedô lakta. A villa Köves
János professzor tulajdonában volt, aki a
háború elôtt megalapította és vezérigazgatójaként irányította a Philaxiát. A
házban korábban Köves professzor veje,
dr. Billing Henrik is lakott, aki egy kis
kórházat tartott fent az épületben. Köves
professzor azt szerette volna, ha az állatorvos kapná meg az épületrészt. A lakást végül a Földmûvelôdési Minisztérium 100 000
forintos támogatásával és a négy község
hozzájárulásával sikerült megvenni, és így
válhatott az állatorvos szolgálati lakásává.
A járásban akkor a fôállatorvossal együtt
öt állatorvos látta el a 11 községet és
Szentendrét. A munka mindnyájuknak
gyakorlatilag mindennap 24 órás szolgálatot jelentett. A területet kezdetben a doktor úr télen-nyáron egy 250-es Pannónia
motorral járta be. Feladatát két nagy csoportra lehetett osztani: egyrészt a hatósági
állami állatorvosi feladatokra, másrészt
szolgáltatóként a beteg állatok ellátására.

IKLAD – TAHITÓTFALU 2-1 (1-1), gól:
Józsa A. Sok helyzetet kihagytunk, végül a
88. percben kapott balszerencsés góllal
vesztettünk, pedig közvetlenül a gól elôtt
Puzder János büntetôt hárított.
TAHITÓTFALU – VÁCI REMÉNYSÉG 3-2
(1-1), gól Czifferi T. (2), Balázs Á. Nem játszottunk jól, de fegyelmezetten küzdöttünk, és a 93. percben szerencsés góllal
nyertünk.
Ifjúsági csapatunk 4 ponttal az 5-6. helyen
áll, edzôjük az idén társadalmi munkában
Turóczi Csaba, a felnôttek edzôje.
Hazai ôszi mérkôzések:
Tahitótfalu – Vácrátót, szeptember 07. 16:30
Tahitótfalu – Kisnémedi, szeptember 21. 16:00
Tahitótfalu – Kerepes, október 04. 15:30
Tahitótfalu – Isaszeg, október 25. 14:00
Tahitótfalu – Verôce, november 09. 13:30
Turóczi Csaba edzô

Állami feladat volt az élelmiszert elôállító
és forgalmazó helyek hatósági ellenôrzése
pl.: üzlet, konyha, óvoda, iskola stb.
Járványvédelmi feladatokhoz tartozott az
egész állatállomány folyamatos felügyelete
és állatorvosi ellátása pl. védôoltások,
húsvizsgálatok. Heti másfél napját az állatok elszállításának lebonyolítása kötötte
le, a járásban Tahitótfalun volt csak állatátvétel és elszállító hely. Mindemellett a
négy község nagyüzemi és háztáji állatállományának ellátása is feladata volt. A
Dunabogdányi Úttörô Tsz-ben 300-350
szarvasmarha, a visegrádi Pilisi Erdôgazdaságban kb. 40 igásló egészségéért felelt. Itt
még a vadhús-ellenôrzés is feladatai közé
tartozott. A terület háztáji állományának
gyógyításáról is gondoskodnia kellett.
Számokban elmondva ez 3-400 szarvasmarha, 3–4000 disznó, 30 000 baromfi,
400 birka, valamint a mézelô méh állományának egészségügyi ellátását, ellenôrzését és ezeknek évenkénti védôoltását jelentette. Ehhez még hozzájárult az évenkénti eboltás, ami akkor a területre vetítve
2000 kutyát érintett. Doktor úrtól megtudtuk, hogy a veszettség elleni vakcinát
hazánkban kísérletezték ki, és Európában
legelôször itt vezették be a kötelezô eboltást az 1930-as években. Állatorvosi
munkáját munkatársként legelôszôr Bencsik András, majd Rau József segítette.
(folytatjuk)

A beszélgetés elsô részét 2008. október
4-én, szombaton 18 órai kezdettel nézhetik meg a Népházban. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

Kedves Szülôk!
Jó érzés töltött el, amikor fiatal szülôk
megkerestek azzal az ötlettel, hogy jó lenne,
ha lenne egy olyan terület falunkban, ahova
újszülött gyermek érkezésekor fát ültethetnének – természetesen saját költségükbôl –
és gondozhatnák, ezzel létrehoznának egy
„újszülöttek ligetét”.
Nekem tetszett a gondolat, szép lakóhelyünk levegôje jobb lenne, egy fiatal erdô is
örömteli látvány, ezért szeretném kérni véleményüket, csatlakoznának a felvetéshez,
megvalósításhoz?
Feltesszük a falunk honlapjára szavazásra,
amenyiben többen támogatják ennek megvalósitását, tovább görgetjük e szép ötletet.
Kérjük szavazzanak!
Rainer Gariella
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MA-STÚDIÓ
A Visegrádi Faipari Kft. munkatársat keres
az alábbi munkakörbe: ÜZEMVEZETÔ
Feladat:

- prémium kategóriás, egyedi
belsô ajtók gyártása

Szakmai elvárások: - szakirányú végzettség
- min. 5 év gyakorlat
Személyi elvárások: - jó emberismeret
- jó kommunikációs készség
- pontos, precíz, önálló munkavégzés
- felelôsségtudat
Amit kínálunk:

- versenyképes jövedelem
- kreatív munka
- kellemes munkakörnyezet

Munkavégzés helye: Visegrád
Jelentkezés módja:
Jelentkezését szakmai önéletrajzzal a következô címeken
várjuk: recepcio@vifa.hu; VIFA Visegrádi Faipari Kft. 2025.
Visegrád, Bányatelep. Tel.: 06-26-398-240

Ha gondtalan utazásra
vágyik, ne habozzon a
HÉDATOURST hívni máris!
Cégünk alapvetô profilja
a személyszállítás
szárazföldön és vízen.
Buszaink és hajóink
a nap 24 órájában várják
kedves utasaikat. Legyen
szó buszos kirándulásról
az ország egész területén
a nevezetes helyekre,
vagy hajókirándulásról
HEGY – VÍZ – VÁR a Dunakanyarban.
Az utakhoz igény szerint
MEGALAKULTUNK! teljes ellátást, és többnyelvû idegenvezetést
biztosítunk. Egyedi kívánságait is teljesítjük (zene, étel, ital,
stb.). Hajókirándulásainkhoz Visegrád 14 km-es körzetében
ingyenes transzfert nyújtunk buszaink segítségével.
A részletekért és az árakért kérjük
érdeklôdjenek telefonon.
Hajózással kapcsolatban:
06-70/930-5750, www.atlantisclubkft.hu
Buszrendeléssel kapcsolatban:
06-70/ 930-5761, 06-70/930-5755
e-mail: hedatours@t-online.hu, www.hedatours.hu
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Képzések, tanfolyamok, programok –
helyszínen is!
Az akkreditált és ISO minôsített MA-STÚDIÓ OKJ-s
(államilag elismert bizonyítványt adó), valamint OKJ-s
képzésre épülô, OKLEVELET és igazolást adó
tanfolyamokat indít folyamatosan:
újságíró/riporter (szerkesztô, riporter/újságíró, mûsorvezetô,
konferanszié, hírszerkesztô, bemondó, asszisztens),
protokoll ügyintézô, PR-szakreferens/sajtófônök/szóvivô,
ügyintézô titkár, titkárságvezetô/személyi titkár, irodavezetô,
hostess, kézbesítô, futár, rendezvényszervezô,
tanfolyamszervezô, takarító. Az oktatást egyénileg,
személyre szóló tematikával is vállaljuk és, amennyiben
nem OKJ-s tanfolyamra jelentkezik az érdeklôdô,
akkor is adunk oklevelet és igazolást.
Szakképzési és felnôttképzési tevékenységünkön túl, teljes
körûen szervezünk és rendezünk:
sajtótájékoztatókat/sajtóbemutatókat, szakmai konferenciákat, különbözô rendezvényeket, eseményeket, felépítjük
és kialakítjuk egy adott cég arculatát, annak dolgozóit
betanítjuk az adott munkára.
Részletes tájékoztatás és érdeklôdés:
www.mastudio.hu
ÚT A KOMMUNIKÁCIÓHOZ!
Szakmaiság, megbízhatóság, kreativitás!
mastudio@t-email.hu, 30/9224-805

A VIFA Visegrádi Faipari Kft.
szakképzett munkatársakat
keres, igényes kivitelû beltéri
ajtók gyártásához, az alábbi munkakörökbe:
– Asztalos ( bútor- és épületasztalos)
– Bútoripari felületkezelô vagy autófényezô
– Gyártás elôkészítô (mûszaki rajzok és
dokumentációk készítése)
– Termék minôségellenôr
Jelentkezni az alábbi címen lehet:
VIFA Visegrádi Faipari Kft., 2025. Visegrád, Bányatelep
Tel.: 26/398-144; E-mail: recepcio@vifa.hu

Friss biozöldség a
Szentendrei-szigetrôl
kapható a Háromkaptár

Kertészeti Árudában.
Leányfalu, Móricz Zs. út 49/a.
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VASTELEP

Munkalehetôség!

Tahitótfalu, Szabadság út 48.

Barta Sütôde felvesz pékség iránt érdeklôdô jelentkezôket.
Állandó 8 órás, 4 órás munkára és alkalmi munkavállalóival is. Idôpont egyeztetés de. 9-12 óra között telefonon:
06-30-984-1102
***
Alsóhatár I/I. dülôben 1220 n.öl (14 AK) osztatlan közös
tulajdonú szántó eladó! Érdeklôdni lehet: 06-30-380-2439

Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009
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

2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.

Cím: 2021 Tahitótfalu,
Tamási Áron utca 1/B.
Telefon/fax:
06-26-585-170,
585-171,
06-20-960-4288

Ô

T

Épülettervezés,
kivitelezés

TE

30/9483709

DORCA KFT.

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Számítógépszerviz

Tahitótfalu, Béke u. 50.
Tel../fax: 26-585-134,
30/900-1975, 20/556-4663
Nyitva: hétfô-péntek
800-1600 óráig

cserepek, gyári áron kiszállítással

S Z Á R A Z T Ü Z I FA
ELADÓ!
Tölgy kugli 1 800,-Ft/q
Akác kugli 2 100,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

Schindler
tetôtéri ablakok
eresz- és csatornarendszer

MENNYISÉGI KEDVEZMÉNY!
Zsindelyrendszerek, bitumenes hullámlemezek
Árajánlatkészítés, szaktanácsadás

…Minden, ami a tetôhöz kell…
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Közhasznú oldal
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Községi Tájékoztató
A szentendrei

Emberélet Alapítvány
Önkéntes segítôk
jelentkezését várja
Szentendrérôl és a környékbeli
településekrôl.
Az Alapítvány célja:
Regionális, szociális háló létrehozása.
Daganatos betegeknek történô segítô
közremûködés a kezelések folyamatában,
a beteg és a családtagok részére.
Olyan önkéntesek jelentkezését várjuk,
akik azonosulni tudnak
az Alapítvány céljaival és lakóhelyükön
szívesen összefognák az Alapítvány
munkáját.
Érdeklôdni:
Emberélet Alapítvány
06-20-995-7167
Szentendre Paprikabíró u. 4.
emberelet@gmail.com

Családsegítôk
2008.szeptember 8. (hétfô)
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
pszichológiai tanácsadása – kéthetente – az
óvódából új helyre költözött!
Helyszín: Tahitótfalu Pintérház (alakuló
faluház), 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 2.
A szolgáltatás továbbra is mindenki számára ingyenesen igénybe vehetô, elôzetes
egyeztetés alapján
Tiszóczi Enikô pszichológus
Telefon: 26/312 - 605 vagy 26/400 - 172

Bábszínház
2008. szeptember 27-én szombaton 10
órai kezdéssel a Népházban, a Habakuk
Bábszínház bemutatja „A telhetetlen méhecske” címû mesét.
Minden bábszínház kedvelôt, legyen az
gyerek vagy felnôtt szívesen látunk.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány
Kézmûves foglalkozások programja, 2008.
Faluház
Tahitótfalu, Szabadság út 2., telefon: 06-30-337-5527
Szeptember 15 és 29.

Szövés (szalagszövô és szövôkeret használatával), fonás

Október 13. és 27.

Nemezelés ( játékok, ékszerek, táskák)

November 10. és 24.

Gyöngyszövés, gyöngyfûzés

December 8. és 22.

Csuhé bábok, betlehem, díszek készítése
és mézeskalács sütés

A foglalkozások 14 órától 17 óráig tartanak és díjmentesek.
Vezeti : Sirkó - Németh Mariann
Minden gyermeket szeretettel várunk!

Könyvtár nyitvatartási rend
Hétfô
Kedd

14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár
8–10 óráig községi könyvtár
10–13 óráig iskolai könyvtár

Szerda
Csütörtök
Péntek

14–16 óráig iskolai könyvtár
16–19 óráig községi könyvtár
8–10 óráig községi könyvtár
10–12 óráig iskolai könyvtár
14–16 óráig iskolai könyvtár
16–18 óráig községi könyvtár

Szeretettel várok minden olvasni és kutatni vágyó fiatalt és felnôttet:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Tahitótfaluban vásárolnánk kicsi
házat kicsi kerttel. Út mellett,
és a faluban is lehetséges.
30/9224-805
12

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, Dr. Szolnoki János Tahitótfalu, Szentendrei út 6.,
tel.: 385-152, 06-30-9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden
nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385078 • CSATORNA – hibabejelentô: 501-050 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18, csüt.: 8–15ig, tel.: 06 40 38-38-38 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.:
14–18-ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, pént.: 8–12-ig •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – vevôszolgálat: (40) 502-500, (26) 501100 – TIGÁZ 2 Kft., Szerencs, Huszárvár u. 32., tel.: (47) 361778, fax: (47) 361-892 • GYERMEKGYÓGYÁSZAT – dr.
Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11., rendel: H: 11–14-ig, K, P: 8–11ig, Sze, Cs: 14–17-ig. Tanácsadás: hétfô: 8–10-ig, tel.: 386-719,
mobil: 06 30 221-7125 • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁR –
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 387-060, nyitva: hétfô–pént.:
8–16.30-ig • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda,
páros hét péntek 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, páratlan hét
péntek 8–11; adminisztrációs rend.: hétfô 16–18, kedd, csüt.
11–12, üzemorvosi rendelés: hétfô, szerda, csüt. 12–13, kedd
11–12, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, páros hét péntek 8–11, kedd, csüt. páratlan
hét péntek 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 387-046 • KÁBEL TV – 590-073 • KÉMÉNYSEPRÔ – Pest megyei Kéményseprô Vállalat, 1054 Bp., Steindl
I. út 12., III., tel.: 06 1 374-0064, 374-0061 • KÖZJEGYZÔ –
dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763,
ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig •
MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Szabadkai
út 9., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 8.30–17-ig, kedd-csüt.:
8.30–15-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ – Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385597, 585-024 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér
2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503381, 503-300/482 (népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási
kártya), 503-300/484 (útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.),
503-383, 503-300/483, 487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû),
503-380 (jogosítvány), ügyf.: hétfô: 8–12, 13–17-ig, szerda:
8–12, 13–16-ig, péntek: 8-12-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVÓDÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 387-178 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, ügyf.:
hétfô 8–12-ig és 13–18-ig szerda 8–12-ig és 13–16-ig, pént.
8–12-ig • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és
12.30–17; kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30;
csütörtök 8–12, 12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva:
hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda,
csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET –
Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG –
Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 •
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 •
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – Kaposvári Városgazdálkodási Zrt., Póta
Zsuzsana, tel.: 06-30-6501-508 • 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: 501444/118 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., tel.: 385-873,
fogadóórák: Tomasetits Sándorné kedd 8.30–10.30,
Karneválné Székely Erzsébet péntek 8–10, egészséges csecsemô tanácsadás hétfô 8–10. • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út
2., tel.: 310-796
Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János • Fôszerkesztô:
Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Szabó Judit,
Boronkai Gábor, Budai Mihály, Karácsony János Ádám,
Képíró Gábor, Dr. Magyar Gábor Sándor, Vaczó Zoltán •
Megjelenik: havonta 1700 példányban • Kéziratok leadásának
határideje minden hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés:
minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

