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1848 – 2009.
161 éve szakadó esôben magyar fiatalok
gyülekeztek a Pilvax Kávéházban. Mind
egyet akart. Visszakapni szeretett hazájukat.
Rabok voltak. Az ország szavak nélkül
tûr, és szenved.
Azon a szürke napon felébredt a nemzeti öntudat, a szívekben újra lángra
kapott az érzés, hogy visszaszerezze azt,
amit elragadtak tôle.
Emlékezzünk arra a napra, mikor e nép
még összefogott, a szabadságért, s elôtérbe nemzetünket helyezte. Mikor még nem
játszott szerepet a megtorlástól való

félelem, a gyávaság, a vagyon. És a magyar
megelégelte, hogy a véres ostort kezében
tartó hatalom lábai elôtt csússzon. Nem
akart a világ ura lenni, nem akart meghódított földek rabszolgái felett uralkodni.
Vágya csupán az volt, hogy saját hazájában
magyar lehessen, ne rabszolga és visszakaphassa azt ami az övé, s újra egyenlô
legyen a többivel.

Választásról,
falunkról

Köszönetnyilvánítás

Mindenekelôtt gratulálok Sajtos Sándornak a gyôzelemhez, és kívánok kitartást,
türelmet és jó egészséget polgármesteri
munkájához!
A választási kampányban néhányszor
szóba került, hogy Tahitótfaluban az utóbbi években nem történt semmi, nem épült
semmi. Kérdés: hány év az az „utóbbi
évek”? 4-5 évbôl 2-3 év, 10-20 évbôl
több...
Folytatás a 5. oldalon
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Vegyük fel, s viseljük büszkén nemzeti
színû kokárdáinkat!
Folytatás a 4. oldalon

Tisztelt Választópolgárok!
Ezúton szeretném megköszönni, hogy a
2009. február 1-én megtartott idôközi polgármester választáson megtiszteltek bizalmukkal, és polgármesterré választottak. A
2010-ig szóló mandátumom alatt szeretném
mindazon elôkészített terveket megvalósítani, amelyek az elmúlt évben elôkészítésre
kerültek. E tervekrôl már többször adtam
tájékoztatást a Községi Tájékoztatóban és a
Dunakanyar TV riportjaiban.
Kérem Önöket észrevételeikkel, javaslataikkal továbbra is segítsék munkámat.
Tisztelettel:
Dr. Sajtos Sándor

A tartalomból:
Önkormányzati hírek
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Önkormányzati
hírek
Február 12-én tartotta második testületi ülését a Képviselô-testület. Ezen
az ülésen hiányzott Kubanek István,
Magyar Gábor és Verebes Sándor képviselô.
Elôször Karnevál Margit, a Helyi
Választási Bizottság elnöke beszámolt
az idôközi polgármester választás eredményérôl, majd Sajtos Sándor polgármesternek az eskütételt követôen átadta a megbízólevelet. Ezt követôen a
polgármester megnevezte alpolgármester-jelöltjét Csörgô Mihály személyében. A testület titkos szavazással elfogadta a javaslatot.
A két ülés között történt fontosabb
események beszámolója következett:
elkészült a falvédôs kiadvány utánnyoFolytatás a 2. oldalon

Nôk napja alkalmából jelképes virággal
köszöntjük minden kedves nô olvasónkat!
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Községi Tájékoztató

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
mása, így az ismét megvásárolható a Polgármesteri Hivatalban.
Az óvodavezetôi pályázat kiírása megjelent.
Március 9-én Szentendrén a Kistérségi
irodában a Közép-Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Iroda szakértôje
fogadóórát tart a menetrenddel kapcsolatosan, ahol az Önkormányzat is képviselteti magát.
Elkészült az úgynevezett Csapás felmérése, mely a majdani önkormányzati tulajdonbavételhez szükséges.
Megérkezett az ombudsman állásfoglalása a Tiszta Forrás Tahiért Egyesület
beadványával kapcsolatosan: a közszolgáltatást végzô vállalatnak kell megadnia a
szemétszállítással kapcsolatos adatokat,
melyeket ô tart nyilván. Azóta megküldte
a kaposvári cég a kérdéses adatokat, így
azokat már a Polgármesteri Hivatal is tudja továbbítani az Egyesület felé.
A Képviselô-testület elfogadta a 2009.
évi költségvetést, mely a honlapon részletesen megtekinthetô.
A polgármester illetményét 11,5-szeres
szorzóval 444 500 Ft + 30% költségtérítésben határozta meg a Testület. A szorzó
mértéke 11 és 12,5 között lehet, a törvény által megszabva.
A kábel tv támogatására 1,7 millió forintot biztosít az új költségvetésben a Testület.
Február 18-án e-közigazgatás ügyében
kistérségi ülés lesz. A Képviselô-testület
felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezze a EU-s GVOP pályázat keretében
elnyert e-közig projekt jelenlegi helyzetének feltárását és szükség szerint a
felelôsség megállapítását.
A Képviselô-testület a a legalacsonyabb
temetési költség összegét 160 ezerrôl 200
ezer forintra emelte, így a temetési segély
(mely ennek 10 %-a lehet) 20 ezer forintra
emelkedett.
A Gallardó cég kérelmére a Testület a
honlap üzemeltetésre vonatkozó szolgáltatási szerzôdés díjtételét 25 ezer forint/hó-ra emelte, elfogadva azt a tényt,
hogy a jelentôsen megnövekedtek a honlap frissítés teendôi az utóbbi idôkben.
Az e-közigazgatás fenntartására költségvetésben elkülönített összeg csak külön
erre vonatkozó testületi határozat értelmében utalható a kistérség részére.
A Testület elfogadta a nagyberuházások
lebonyolítására kiírandó pályázatot. A tervezett többszáz milliós összértékû beruházások (iskola felújítás, polgármesteri hivatal bôvítés, útépítés, óvoda- és Sportcsarnok tetô felújítás) mûszaki felügyeletére nincs alkalmas szakember a Polgármesteri Hivatalban. Hatalmas felelôsség,
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feszített tempó és egyszerre több, párhuzamosan folyó beruházás. Nem szeretne
az Önkormányzat úgy járni, hogy utólag
derüljenek ki mulasztások, rossz mûszaki
megoldások, plusz kiadások, ezért már az
elôkészítô munkában is részt vesz az, aki
megnyeri a pályázatot.
A Képviselôtestület a helyi Községi
Tájékoztató szerkesztôbizottságát újraválasztotta: Béres Gabriella, Budai Mihály,
Karácsony Ádám, Szabó Judit, Vaczó
Zoltán személyében.
Az idei év harmadik Képviselô-testületi
ülése február 19-én volt, ahonnan Karácsony Ádám, Kelemen Ildikó, Magyar Gábor és Verebes Sándor képviselôk hiányoztak. Az elsô napirendet megelôzôen,
több mint egy év után ismét teljes létszámú lett a Képviselô-testület: Sajtos
Sándor polgármester úr megüresedett
képviselôi helyére lépett a kislistán szereplô következô képviselô Jüsztl Zsófia
személyében, aki a Helyi Választási Bizottság elnöke, Karnevál Margit levezetésével
letette a képviselôi esküt.
Ezután – mintegy bevezetve az elsô napirendet – megbízási keretszerzôdést
kötöttünk közbeszerzési eljárások elôkészítésére, lebonyolítására. A korábbi szerzôdést azért kellett újrakötni, mert a jogszabályi változások miatt más típusú
közbeszerzési eljárásokat kell ezentúl kiírnunk: megszûnik az úgynevezett három
meghívásos egyszerû közbeszerzés, és
már a legegyszerûbb eljárás is csak minimum nemzeti nyílt közbeszerzés lehet. Ez
utóbbi (a keretszerzôdés mellékletében
meghatározott módon) szolgáltatás díja
eljárásonként minimum 380 ezer forint +
ÁFA. 2009. évre két ilyen eljárás van
betervezve.
Az idei nagyberuházások lebonyolítására kiírt mûszaki ellenôri és lebonyolítói
pályázatra három ajánlat érkezett. A három ajánlat közül a Testület a legolcsóbb,
bruttó 6960 ezer forintos ajánlatot fogadta el, melyet a PDK cég adott be.
A polgármesteri hivatal bôvítésének
kiviteli tervezésére kiírt pályázatra egy
ajánlat érkezett (nettó 3060 ezer forint
összegben), ezért a Testület egy héttel
elnapolta a döntést, és új ajánlattételi felhívást tett közzé.
A Tornacsarnok felújításához szükséges
statikai vizsgálatok és tervek elkészítésére
érkezett nettó 200 ezer forintos ajánlatot
a Képviselô-testület elfogadta, melyet a
Fríz Építôipari Szolgáltató Kht adott.
Egyebek között a Testület döntött arról,
hogy a tervezett lakossági hozzájárulásos
útépítéseknél (amennyiben az ott lakók
60%-a pozitívan nyilatkozik) – azon ingatlanokra is, melyek mérete miatt jelenleg
nem építési telkek – ráterhelôdik az ingat-

lanra a fizetési kötelezettség, de annak
határideje kitolódik az építési telek kialakulásának idôpontjára. A kétutcás ingatlanokra akkor kell hozzájárulást fizetniük,
ha a tervezett utcákra gépkocsis használatra is alkalmas kapubehajtót nyitnak.
A Képviselô-testület elfogadta a Schell
Kft. településrendezési szerzôdéstervezetét. A szerzôdés értelmében az Önkormányzat módosítja a Helyi Építési Szabályzat érintett területre vonatkozó elôírásait,
cserébe a szerzôdô fél 400 ezer forinttal
hozzájárul a HÉSZ módosítás költségeihez. Megtervezteti és átépíti a 11-es út
hídfônél lévô keresztezôdését, felújítja a
járdákat és a csapadékvíz elvezetô rendszert, átépíti a meglévô gyalogátkelôhelyet
és még további kettôt kiépít, átépíti a
közvilágítást a „körforgalomban”, valamint mintegy 3483 m2 területen parkosítást végez. Mindezek elkészülte esetén
adható ki a tervezett szolgáltatóház használatbavételi engedélye.
Mengyi Gábor mûvelôdésszervezô március 31-i hatállyal megszûnteti közalkalmazotti jogviszonyát. Helyére a Képviselôtestület pályázatot kíván kiírni.
A Váci révre kiadott, tahitótfalui diákok
részére biztosított 4500 Ft-os kedvezményt a vállalkozó visszavonta, így a diákok február 1-tôl 11 000 Ft-ot fizetnek a
havi tanulóbérletre.
A Tornacsarnok kettéválasztására alkalmas függöny létesítésére jött kérelem. A
Testület megnézi a térelválasztó rendszer
mûködését, mielôtt dönt annak engedélyezésérôl.
A Kisoroszi felé vezetô fôút melletti
terület tulajdonosa fel lesz szólítva a
területén engedély nélkül elhelyezett
konténerek elszállítására.
Február 26-án ismét rendkívüli testületi ülést tartott a Képviselô-testület. A
képviselôk közül Verebes Sándor és
Wágner Péter hiányoztak. Fô napirend a
polgármesteri hivatal kiviteli terveinek
elkészítésére meghirdetett pályázat értékelése volt. A beérkezett két ajánlat közül
a jóval kedvezôbb SZ-L Bau Kft. 2,8 millió
forintos bruttó ajánlatát fogadta el a
Testület. A kiviteli tervekre azért van
szükség, mert anélkül nem végezhetô kivitelezési munka, és azért is, mert a meglévô tervek alapján nem lehet korrekt árajánlatot kérni a kivitelezésre pályázóktól.
Egyebek között a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel kötött szerzôdés módosítási feltételeit tárgyalta a testület. Ahhoz, hogy a Testület kérésére a szolgáltató ne emelje a díjakat, a következô változások várhatók: Tahi településrészen a
szállítási nap KEDD lesz, lomtalanítás és
veszélyes hulladék gyûjtés évente csak
egyszer, az utcai szemeteseket az önkor-
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Községi Tájékoztató
mányzat üríti, a szelektív gyûjtôket csak
havonta 2 alkalommal ürítik. A Kék Duna
Szövetkezet területén kialakítandó telephelyen azonban lehetôség lesz az újságpapír és a pet palackok leadására. A veszélyes hulladék gyûjtés ügyében még folytatódnak a tárgyalások.
Polgármester úr tájékoztatta a jelenlévôket, hogy az útépítésre ismételten beadott pályázatunkat forráshiány miatt elutasították. Ez azt jelenti gyakorlatilag,
hogy 2013-ig nem írnak ki hasonló útépítési pályázatot, elfogyott a pénz.
A testületi ülést követôen FALUGYÛLÉS volt 18.00 órától, ahol körülbelül 3040 érdeklôdô vett részt a testületei tago-

Anyakönyvi hírek
2009. évben eddig született 3 fiú, 8 leány,
összesen 11 gyermek
Megszülettem!
2009. január 31-én, nevem: Kiss Anna
2009. február 01-én, nevem: Pacor Kíra
2009. február 11-én, nevem: Zakara Ákos
2009. február 15-én, nevem:
Juhász Melinda Hilda
2009. február 18-án, nevem: Gáti Iringó

kon kívül. Elôször Tóth János jegyzô ismertette a 2009. évi költségvetés készítésének folyamatát, állomásait, majd azután
Sajtos Sándor polgármester a költségvetés
fôbb pontjait sorolta fel. Lakossági felszólalások következtek. Kérdést tettek fel
a költségvetés részletesebb tételeire,
miért csak az elfogadás után ismerteti az
önkormányzat a költségvetést. A részletesebb ismertetés után Tóth János jegyzô
ismét elmondta, hogy a 2008. év végén
közmeghallgatáson ismertetett koncepció után csak januárban és februárban
jutott olyan adatok birtokába, melyek
meghatározzák a költségvetés sarokszámait. A feszített tempójú költségvetés ké-

szítésbe nem fért bele a falugyûlés összehívása. Mivel ezt a kötelezettséget a Testület hozta magának, és képtelenség tartani, ezért valószínûleg módosítani kell az
SZMSZ ide vonatkozó részét. Földutak
karbantartására, illetve az üdülôben ténylegesen ott lakók adómérséklése ügyében
szólaltak fel. Elôbbire ígéretet kaptak, míg
az utóbbi ügyet már egyszer tárgyalta a
Testület. Akkor nem jutott megoldásra,
azonban nem zárkózik el attól, hogy ismét foglalkozzon a kérdéssel. Február 23án a kistérségtôl belsôellenôrzést végeztek (a költségvetés anyagát is átnézték),
annak eredményérôl tájékoztatót ad a
Polgármesteri Hivatal.
Sz. J.

Értesítés az ebek 2009. évi veszettség
elleni védôoltásáról.
A veszettség elleni védekezés jogszabályi háttere megváltozott.
Az új jogszabály [164/ 2008. (XII. 20)
FVM rendelete és a MÁOK (Magyar Állatorvosi Kamara) hatályos szabályzata] tartalmazza az eboltás megszervezésének és
végrehajtásának rendjét (www.maok.hu
honlapon).
Összevezetéses oltásra irányuló kérelmemet a MÁOK Pest m.-i Szervezete nem
támogatta, ezért 2009-ben Tahitótfaluban
összevezetéses eboltás nem lehet szervezni.
Ezért az oltást egész évben folyamatosan végezzük a Tahi. Elekfy J u. 4. sz. alatti állatorvosi rendelôben rendelési idô
alatt: hétfôtôl-péntekig 9-11, 16-19, szombaton 9-12 óra között.
Háznál történô oltás igényét a (26) 387177, (30) 470-7984, (30) 290 7082 számokon lehet kérni.
Tahitótfalu területén kiszállási költséget
nem számolunk fel.
Az oltás akciós ára márc. 1–ápr. 30 között 3000 Ft. A féreghajtó tbl. akciós ára
150 Ft (10 kg-ként 1 tbl.). Lehet kérni
kombinált oltást (szopornyica, parvo, lep-

tospirozis, májgyulladás, veszettség) is,
melynek akciós ára márc. 1 és ápr. 30.-a
között 5000 Ft.
A veszettség nem gyógyítható állatról
emberre terjedô fertôzô betegség. Az
ebek veszettség elleni évenkénti oltása
kötelezô, az eb tartójának a felelôssége.
Együttmûködésüket köszönve tisztelettel
Dr. Patócs András állatorvos

Közmûvelôdésszervezô pályázat
Tahitótfalu Képviselô-testülete pályázatot ír ki közmûvelôdés és szabadidôszervezôi állásra.
Feltételek:
• felsôfokú végzettség
• szakirányú szakképesítés
• erkölcsi bizonyítvány
• szakterületen szerzett gyakorlat
Részletes kiírás március 13-tól a honlapon jelenik meg.

Könyvtár nyitvatartási rend
Hétfô
Házasságkötés nem volt.
Kedd
Az elmúlt idôszak halottjai:
Vaczó Andrásné, 69 éves, Ereszvények
Soltész János, 52 éves, Dózsa Gy. út 56.

Csütörtök 18.00 óra. Ismétlések: péntek 18.00
óra, szombat, vasárnap, hétfô 10.00 és 18.00 óra

10–13 óráig iskolai könyvtár
14–16 óráig iskolai könyvtár

Szerda
Csütörtök

Dunakanyar
televízió adásai

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

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

Péntek
16–18 óráig községi könyvtár

Szeretettel várok minden olvasni és kutatni vágyó fiatalt és felnôttet:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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1848 – 2009.
Folytatás az 1. oldalról
Igen, számtalan sérelem ért és ér a mai
napig minket, de nem tûntünk el a föld
színérôl. Itt vagyunk, magyarok vagyunk,
ma sem akarunk többet, mint 161 éve.
Mert nem vagyunk kevesebbek senkinél
sem.
Ünnepeljük a dicsô márciust, s ne felejtsük azoknak az emlékét, akik értünk szálltak sírba, akiknek tettei máig példa elôttünk!
Mengyi Gábor
Gyulai Pál: Hazám
Sokszor valál már életedben
Veszendô, oh szegény hazám!
Tatár, török és német gyilkolt
S haldoklál fényes rabigán:
Mi lesz majd sorsod a jövôben?
Ki tudja azt; sötét titok;
De most, de most, ha rád tekintek,
Csak sírok és csak sirhatok.
Nem gyáva bú e könnyek anyja,
Haragom sirja azokat;
Beszélünk hangos, büszke szóval,
S hazánk még csak névben szabad.
Nem csüggedés e könnyek anyja,

Rajtok tettek villáma ég;
Versengünk puszta semmiségen,
S fölöttünk mind borúsb az ég.
Hah mennyi gúny! gyôzelmi hymnus
Harsog körûlbe mindenütt,
S a vértôl megszentelt mezôkre
Szabadság fényes napja süt.
Nekünk e hang tán síri dal lesz,
S a szent sugár tán búcsufény,

Véres felhôben elhunyó nap,
Halottak gyászos mezején.
Inkább halál, mint gyáva élet,
Igen, vesszünk, ha veszni kell,
De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz
És vérezzünk dicsôen el.
Lesz legalább a történetben
Rólunk egy nagy emlékezet
Egy büszke nép élt meggyalázva,
De dicsôn halt, mint született.

Téltemetô farsangi felvonulás
Tahitótfaluban
Csodaszép napsütéses szombat délelôttön,
hatalmas farsangi felvonulással búcsúztatta az
idei farsangot a falu és az idelátogatók aprajanagyja. Volt itt minden, ami a farsanghoz kell:
téltemetô szalmabáb amit elégettünk, és a Dunába dobtunk, koszorút, színes szalagos lufikat
is küldtünk vele, hogy messzire vigye a telet
tôlünk.
– Maskarába bújt kedélyes alakoskodók sokasága kereplôkkel, kolompokkal nagy zajt csapva
ûzte a telet, ami még
jelezte, maradni akar.
– Lovaskocsira ült a napocska és az eprecske,
akik azt énekelték, hogy
„jöjjön a tavasz, vesszen a

tél” reméljük, meghallotta és megijedt.
Zeneszó kísérte a farsangi felvonulókat a Hôsök teréig, ahol farsangifánk-evô verseny és a
jelmezverseny koronázta meg a kellemes
napot. Aki ott volt, jól érezte magát, az tükrözôdött, hogy szeretünk együtt lenni az ilyen
hangulatos rendezvényeken
Köszönet a szervezôknek, a résztvevôknek
és a megvalósítóknak!
R. G.

Református népfôiskolai hét Pócsmegyeren
Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk estéinkre a Pócsmegyeri Református Templomba!
Március 10. kedd 18.00 óra
IZLANDON JÁRTUNK
Bécsi László és felesége Módos Ilona földrajzi, természetrajzi, madártani elôadása, helyszínen készült lenyûgözô szépségû természetképekkel.
Március 11. szerda 18.00 óra
KÁLVIN ÉS A MAGYAR TÖRTÉNELEM
Elôadónk Tôkéczki László történész, egyetemi tanár több nagy sikerû
elôadást tartott már Pócsmegyeren. Kálvin Jánosnak, a nagy reformátornak idén van születése 500. évfordulója. Elôadónk arra vállalkozik,
hogy bemutassa, Kálvin szellemi örökségének mekkora hatással volt a
magyar történelemre.
Március 12. csütörtök 18.00 óra
NÉPRAJZI KUTATÁSAIM PÓCSMEGYEREN II.
Balogh Jánosné Horváth Terézia néprajzkutató tavaly nagy sikert aratott az 50-es években végzett pócsmegyeri kutatásának bemutatásával.
Most a második rész következik, amely múltunk feltárásával a tavalyihoz hasonló élményt nyújthat.
Március 13. péntek 18.00
A MAGYAR POLITIKAI KÖZÉLET MEGÚJULÁSÁNAK LEHETÔSÉGEI
Elôadónk Balog Zoltán református lelkipásztor, országgyûlési képviselô (FIDESZ), az Országgyûlés Emberjogi Bizottságának elnöke.
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Idôközi polgármestercsere Tahitótfaluban
(Kistérségünk több újságja is foglalkozott a választással. A következô írás a
Pilis-Dunakanyari Hírmondó 2009 februári számában jelent meg.)
Február elsején, idôközi választást tartottak Tahitótfaluban. A nyugdíjba vonuló
Budai Mihálynak 18 évig szavazott bizalmat a lakosság, de az elmúlt esztendô nagy
részében már betegállományban volt. A
közmûkiépítés oroszlánrésze a leköszönô
polgármester nevéhez fûzôdik, amikor –
idôben lépve – 15 évvel ezelôtt megkezdték a fejlesztéseket. Gyarapodott a gázhálózat, kiépült a MATÁV rendszer, megvalósult a csatornázási koncepció. Utak készültek, közintézmények bôvültek, és a fejlôdésnek köszönhetôen, 1990 óta 50%-kal
emelkedett a falu lélekszáma is, ami mostanság, átlag 100 fôre tehetô évente. Így
jelenleg 5300 állandó lakost jegyeznek.
Az ex-polgármester jelentôs vonzerônek tartja, hogy Szentendréhez, Leány-

faluhoz viszonyítva tágasabb, élhetôbb
telkeken élvezhetik itt, a falu adta otthon
érzetét az új honalapítók.
Közel tíz éven keresztül (1996-2005
között) a Dunakanyar-Pilis Kistérség elnöke is volt, melynek irodája a tahitótfalui
polgármesteri hivatalban mûködött. Nem
hallgathatjuk el azt sem, hogy térségünk
lapja, Budai Mihály vezetése alatt talált
támogatásra az EU-ba lépésünk apropóján
2004. májusában. Köszönjük polgármester úr eddigi munkáját és kívánjuk, egészségben és örömben teljenek nyugdíjas
évei! (a Szerk.)
A vasárnapi szavazáson a jogosultak
(4327 fô) közül 1815, azaz a választópolgárok kevesebb, mint fele jelent meg. A
két független jelölt közül Pörzse Sándor
667 szavazatot kapott (37%), dr. Sajtos
Sándor Imre pedig 1141 szavazatot
(63%), így ô nyerte az idôközi polgármester választást Tahitótfaluban.
2006. óta képviselô Tahitótfaluban (25

Választásról, falunkról
Folytatás az 1. oldalról
A decemberi újságban megjelent cikkem írása elôtt többen javasolták, hogy készítsek leltárt az „utóbbi évekrôl”. Megjelenése után és a kampány során is
többen számon kérték ugyanezt. Nem
hallgattam a tanácsra és írásomban csak
röviden említettem meg az elmúlt éveket.
Segítve falunk, és az elmúlt évek jobb
megismerését, íme egy teljesebb leltár:
– szilárd burkolatú utak építése: Gábor
Áron u., Ady E. u., Kisköz, Zrínyi utca,
Rózsa u., Hársfa u., Somogyi Béla u.,
Elekfy u., Semmelweis u., Móricz Zs. u.,
Egri I. u., Sionhegyi út, Nefelejcs u.,
Viola u., Méhész u., Deák F. u., Mátyás
kir. u., Tökösmezô u., Nyárfa u.,
Meggyfa u., Jázmin u., Vajda u., Bajcsy
Zs. u., Nagy Imre u., Villasor, Pataksor,
Napsugár u., Gombaszögi u., Küry K. u.,
…
– az útépítéshez kapcsolódóan víznyelôk
és elvezetôk is épültek több helyen;
– támfal építése a Mátyás kir. utcában;
– nagyobb járdafelújítás, építés volt Tahiban a 11-es út mellett, Tótfaluban a
Rózsa utcában és környékén, valamint a
Hôsök terén;
– a Népház és az ottani tantermek berendezése, a kis épület átépítése, átalakítása;
– a volt GAMESZ épület (Hôsök tere) felújítása, átalakítása üzletekké, védônôi
szolgálattá;
– rendôrôrs építése;
– iskola bôvítése több tanteremmel, tetô
javítása, udvarok burkolása;

– megbízotti iroda, lakás átalakítása orvosi
ügyeletté;
– óvodák felújítása és bôvítése;
– egészségház felújítása;
– fogászat korszerûsítése;
– gyermekgyógyászati szakrendelés megszervezése, rendelô kialakítása;
– focipálya felújítása, öltözô bôvítése,
korszerûsítése;
– közvilágítás teljes felújítása;
– játszóterek létesítése;
– posta, gyógyszertár tetôfelújítása;
– az intézményi fûtések átalakítása gázfûtésre;
– tornaterem építése;
– telefonhálózat bôvítése;
– gázhálózat létesítése;
– szennyvízcsatorna hálózat építése;
– két „villanytársulat” kisegítése hitellel;
– Pollack Mihály sírjának felújítása, emlékszoba berendezése;
– a Hôsök szobrának felújítása;
– Tildy Zoltán emléktábla elhelyezése,
emlékhely létesítése;
– busz várók cseréje;
– zeneiskola megszervezése;
– gyermekjóléti szolgálat beindítása;
– rendezvények szervezése (Eperfesztivál,
Nyárbúcsúztató, Millenniumi ünnepség,
kiállítások…);
– nyugdíjas klub, majd a késôbb alakult
civil szervezetek segítése;
– újság, falutérkép, képeslap, könyvek
kiadása;
– számítástechnikai beruházások (iskola,
hivatal, egészségügy)
– gépkocsik beszerzése;

évig katona volt, egyetemi docens, 48
éves, nôs, két gyermek édesapja). Egy éve,
megbízott alpolgármesterré választotta a
képviselô testület. Korábbi képviselôi feladatköre, az uniós és állami szintû pályázatok lehetôségeinek kiaknázása volt. Ennek
köszönhetôen kapott 63 millió Ft céltámogatást Tahitótfalu a Közlekedési Hírközlési
és Energiaügyi Minisztérium jóváhagyásával, melyet gyalogátkelôhelyek, buszöböl,
járda építésére és felszíni csapadékvíz
elvezetésére, valamint a Tahi közvilágítás
fejlesztésére költenek 2009-ben. Sajtos úr
konstruktív együttmûködésre készül a
szigeti vízbázis megóvása, a minôség megôrzése és a jogos vízkészlet járulék visszatérítésének ügyében mind a Szentendreisziget többi érintett települései összefogásának szorgalmazásával, mind pedig
az illetékes szakhatóságok – Fôvárosi
Vízmûvek, Fôváros Közgyûlése, valamint
az érintett minisztériumok vonatkozásában.
(Cik)
–
–
–
–

ingatlanok vásárlása;
rendezési terv készítése;
rendszeres lomtalanítások beindítása;
szennyvíztisztító bôvítése közösen
Szentendrével, Pomázzal és Leányfaluval;
– a Földkiadó Bizottság mûködtetése, támogatása;
– és volt 2 kisebb és 2 nagy árvíz az elmúlt
években…
A felsoroltak összértéke mai árakon számolva több milliárd Ft-ot tenne ki. A legnagyobb beruházás a felsoroltak közül a
csatorna építése volt (a „100 éves rangsorban” is valószínûleg csak a híd elôzi meg).
A községünket ritkán felkeresô idegenek szerint sokat változott a falu, ehhez
persze hozzájárult az évenként épült,
megújult 50–80 db lakóház is. Mi itt élôk
ezt a változást talán nem észleljük ennyire.
A beruházások önkormányzati bevételekbôl, lakossági hozzájárulásokból, vállalkozói befektetésekbôl és pályázatokon
nyert pénzekbôl valósultak meg. Természetesen több pénzbôl, pl. magasabb helyi
adókkal, sikeresebb pályázatokkal, stb.
többet is lehetett volna tenni. A jelenlegi
válság rontani fogja lehetôségeinket, és az
utóbbi évek fejlesztései e romló helyzetben nehezebben folytathatók.
Remélem, új polgármesterünknek, a
képviselôtestületnek, falunk minden lakójának békés együttmûködésével sikerül
folytatni a gazdasági nehézségek ellenére
községünk fejlesztését. Ehhez kívánok
még egyszer jó egészséget és sikeres
munkát!
Budai Mihály
ny. polgármester
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Tahitótfalu Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetése (ezer Ft-ban)
BEVÉTELEK
• Normatív állami támogatás
164.452
• Átvett pénzeszközök, támogatások
159.253
• Gépjármûadó (átengedett adó) 40.000
• Helyi adóbevételek
- építményadó
65.000
- idegenforgalmi adó
700
- iparûzési adó
40.000
• Saját mûködési bevételek
37.600

• Egyéb sajátos bevételek
• OEP támogatás
• Tervezett pénzmaradvány
• Hitelkeret
Összesen:

3.600
7.600
160.000
270.000
948.205

KIADÁSOK
• Mûködési kiadások
477.429
• Felhalmozási kiadások
284.850
• Támogatások, átadott pénzek
18.100

• Hiteltörlesztés
• Fejlesztési célú tartalék
• Tartalék
Összesen:

5.000
48.000
114.826
948.205

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérôl szóló rendelet mellékleteivel
együtt megtekinthetô honlapunkon:
www.tahitotfalu.hu

TAHITÓTFALU 2009. MÁRCIUSI PROGRAMOK
Pintérház (leendô faluház) rendszeres
programjai
Hétfônként:
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub találkozója
17.00–19.00-ig
Sok szeretettel vár minden régi és új
tagot az Ôszirózsa Nyugdíjas Klub!
Vezeti: Katonáné Nyírô Ágnes
Telefon: 06/26 385-774, ingyenes

Elôadás az egészséges életmódról
2009. március 6-án, (péntek) 16 óra
Elôadó: Dr. Petendi Zsolt gyógyszerészkutató
2009. március 11. (szerda) 18 óra
„Ha már az Isten kertet adott...”
Biotermesztésrôl közérthetôen
Elôadó: Nagy István kertészmérnök
Az elôadások ingyenesek

Keddenként:
Bibliai elôadás 17.00–18.30-ig!
Vezeti: Zsíros Anita
Telefon: 30/991-6332, ingyenes

2009. március 12. (csütörtök) 18 óra
Elôadó: dr. Varga Tibor (jogtörténész)
Téma: Koppány vagy Szent István- történelmi balítéletek

Szerdánként
Szabás-varrás tanfolyam a faluházban
15.30–17.00-ig!
Vezeti: Nagy Lászlóné Erzsike
Telefon: 26/385-325

Elôadás az egészséges életmódról
2009. március 14-én (szombat) 14 óra
Elôadó: Dr. Petendi Zsolt gyógyszerész

Népház állandó programjai
Kedden és csütörtökön
Egészségmegôrzô gyógytorna 17.30 18.30
Vezeti: Kákonyiné Adorján Veronika
Érdeklôdni: 06/20 560-4065
Támogatás: 400 Ft
Kedden és csütörtökön
Iskolás néptánc szakkör 15.00-16.00-ig
Vezeti: Szabó Judit
Telefon: 30/ 338-6806
Ingyenes
Pintérház (leendô faluház) programjai
2009. március 4. (szerda) 18 óra
„Ha már az Isten kertet adott...”
Biotermesztésrôl közérthetôen
Elôadó: Nagy István kertészmérnök
Az elôadások ingyenesek
2009. március 5. (csütörtök) 18 óra
Elôadó: Aradi Lajos (piliskutató, újságíró)
Téma: Pilis-rejtély 6.: Rejtélyes kövek a
föld mélyérõl
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2009. március 19. (csütörtök) 18 óra
Elôadó: Kováts Ildikó (antropológus,
kineziológus)
Téma: Nôi test - nôi bölcsesség
2009. március 26. (csütörtök) 18 óra
Elôadó: dr. Varga Tibor (jogtörténész)
Téma: „Íme a te fiad” - régi magyar
kereszténység
2009. április 2. (csütörtök) 18 óra
Elôadó: Aradi Lajos (piliskutató, újságíró)
Téma: Pilis-rejtély 7.: A Pilis gyógyító ereje
Programok Tahitótfalun
2009. március 13. (péntek) 14.00-16.00
„Nemzeti Ünnepünk Jelképei” címmel
kézmûves foglalkozást tartunk
gyermekeink részére!
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Mindenkit szeretettel várunk!
2009. március 15. (vasárnap)
Nemzeti ünnep
17.30 Koszorúzás a Hôsök terén
18.00 Ünnepség a Tahitótfalu
Sportcsarnokban

2009. március 20.(péntek) 18.00-21.00
Családi Magyar Táncház
18.00-20.00-ig tánctanítás
20.00-21.00-ig táncház
A talpalávalót a tahitótfalusi Mandorla
zenekar húzza
Tánctanár: Nagy Zoltán (Púder)
Helyszín: Tahitótfalu, Népház
Belépôként hozhatsz magaddal terményt,
tojást is, vagy amit jónak látsz.
2009. március 25-én, április 1-én és 8án, szerdánként 18 óra
Magyar gabonáink – böjti ételeink –
egészségesen
Kóstolóval egybekötött elôadássorozatra
hívunk minden kedves érdeklôdôt a
tahitótfalui KINCSESSZIGET Waldorf
irányba tevékenykedô óvodába.
Az elôadások ingyenesek, adományokat
az óvoda javára elfogadunk.
Az elôadásokat vezeti: Marjai Mária és
Horváth Alíz
Helyszín: Tahitótfalu, Zrínyi utca 33.
2009. március 29. (vasárnap) 10.00-12.00
A Habakukk Bábszínház bemutatja „A telhetetlen méhecske” címû mesét
Helyszín: Tahitótfalu Népház
Hozzájárulás: 500 Ft

Tisztelt tahitótfalui lakosok!
Sajnálatosan nagyon kevés a nemzeti
ünnepek alkalmával házainkon, épületeinken lobogó nemzeti zászló.
Az 1848-as forradalom évfordulójának
megünneplésére, kérünk minden tahitótfalui lakost, hogy az ünnep tiszteletére
tûzze fel a kokárdát és lobogózza fel házát
nemzeti zászlónkkal!
Az Önkormányzat ezúton felkínálja azt a
lehetôséget a helybéli lakosoknak, hogy
Tahitótfalu címeres zászlóját és nemzeti
zászlónkat a hivatalban (60x90 méretben)
3000 Ft-ért megvásárolhatják.
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Egy rövid idôre elkényeztetett minket
az enyhébb idô, majd újra meglepett a tél.
Puha csend ült a fákra. Csipkévé varázsolta az ágakat, vastag lepellel fedte, óvta a
kikelt magot a fagyos éjszakáktól. Kései
rohamával feltölti a föld vízraktárát,
amibôl a növény néhol gazdálkodni tud az
érésig. Vastag hótól terhelten talán utoljára kényszerülnek földig hajolni a fenyôk,
megadva a tiszteletet az elköszönô télnek.
A madarak itt-ott ránk szólnak, ha a fák
duzzadó rügyeit vizsgálva a metszést tervezgetjük. Fontos, hogy a korona belsejét
kikönnyítsük a kusza ágaktól. Még van
idônk utánanézni az egyes gyümölcsfajták
metszésének. A bogyós bokrok rendbetételét, formázását ez idô szerint lassan
befejezzük. Az áttelelô kórokozók állományát ritkíthatjuk a lemosó permetezéssel.
A megcsorduló, 2%-os bordói leves permetezés pont megfelel erre a célra. (10 lhez 2 dl szer). A melegtalpunkba elvethetjük a korai káposzta és karalábé magokat, a salátának valót.
A melegtalp nagyon hasznos építménye
a palántanevelésnek. Kihasználva az érô
trágya hôtermelését, „biofûthetjük” a
palántáinkat. Egy kb. 1 nm-es területen
(felnevelhetô kb 600 darab paradicsom-

palánta) kiásunk egy 60-70-cm-es gödröt,
amelybe állandó taposás és gyakori locsolás közepette friss trágyát rétegzünk (trágya=állati ürülék, vizelet, és alomanyag).
Legjobb a lótrágya, mert az a „legmelegebb”. Úgy ügyeskedünk, hogy a zömített
fûtôanyag a föld színe felé kerüljön úgy,
hogy egy 10 cm magas deszkakerettel körül tudjuk azt venni. A keretbe egyenletesen (5-7 cm magasan) megrostált komposzt és illatos föld keverékét simítunk,
majd jó erôsen megöntözzük. Végezetül
betakarjuk szimpla vagy dupla réteg fóliával. Nem baj, ha a keretbe púposan rakjuk
a földet, a melegtalpunk idôvel összeesik.
Célszerû a vetésig egy hetet pihentetni az
így elkészült ágyásunkat. A palántanevelés
után a keretbe tápanyagigényes növényeket ültethetünk, vagy bátran teríthetjük a
beérett trágyát (sekélyen bekapálva) paradicsom, paprika uborka káposzta, padlizsán alá.
Még nem késô odabent meleg (22-25°C)
és napos helyen a paprika, paradicsom
vetése, figyelve, hogy kikelés után a szikleveles palánta akár 6°C-al is alacsonyabb
hômérsékletet kíván. A megnyúlás ellen
alacsonyabb hômérséklettel, kevesebb
öntözéssel védekezhetünk, valamint a palántadôlést is megakadályozhatjuk ugyanezen fortélyokkal és a steril földdel. A
párolgást csökkenthetjük, ha üveglappal,
fóliával takarjuk a vetôtálcákat. A kikelt kis
növényeket permetezve locsoljuk. A valódi levelek megjelenésekor ismét adhatunk

meleget, újabb 3-4 fokot. Március végén a
rózsákkal is érdemes foglalkozni. A szobanövényeket átültetve új tápanyaggal serkenthetjük növekedésüket.
Ha az idô engedi (amikor rá lehet menni az ásásra úgy, hogy nem köpülünk
agyagot a földbôl), a terveinknek megfelelô ágyásokat elgereblyézzük, amivel bezárjuk a nedvességet a talajba. Szerencsés
esetben így egy hetet is pihenhet háborítatlanul. Az ülepedett talajba hagyomány
szerint március közepétôl vethetünk. Segítségünkre van a vetômagos tasak hátoldala a vetési mélység, az idôpont megállapításához. Kisebb a kockázat, ha a magágyat szabadföldön is letakarjuk a vetés
után fátyolfóliával, fóliával.
Nem probléma, ha az elôzô évben lekéstük a talajlazítást, mert a jó állapotú föld
elbírja, ha csak harmadévenként van bolygatva. Szellôzésén segíthetünk, ha alaposan átszurkáljuk taposóvillával. Vetôcsövet fabrikálhatunk, hogy ne kelljen lehajolni magvetés közben. Egy mûanyag
csôre tölcsért erôsítve már el is készült a
„praktikum”. Akik még bírják derékkal,
azok hajladozzanak megköszönve a földnek, amit ad. „A kerti munka a legszentebb imádság, mert hajlongva és térden
végzi az ember.” Termékeny imákat kívánva:
2009. Böjtelô hava
Nagy István kertészmérnök
Háromkaptár biokertészet, Tahitótfalu
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Tahitótfalui családi nevek csoportosítása
Már korábban is közöltünk Tahitótfalu
egykori jegyzôjének, Kontra Imrének írásaiból. A most közölt jegyzetében megpróbálta Tahitótfalu lakosainak családneveit,
azok hangzása és jelentése alapján csoportosítani.
Amiért fontosnak tartjuk közölni az
írást, az az, hogy átfogó képet ad, abban az
idôben itt élt családok vezetékneveirôl.
Legszokásosabb keresztnevek: Antal,
Albert, Ádám, Bálint, Bencze, Benedek,
Csaba, Demeter, Domokos, Ezekiel, Farkas, Fábián, Ferencz, Fridrich, Fülöp, Gál,
Gábor, Jakab, Kálmán, Kristóf, Krisztián,
Lukács, Márkus, Márton, Mátyás, Miklós,
Pál, Pethô, Rudolf, Sebestyén, Simon,
Valter, Viktor, Vincze, Zsigmond.
Nemzetiség: Cseh, Horváth, Kozák, Lengyel, Magyar, Németh, Oláh, Polyák, Rácz,
Székely, Tóth, Török.
Ó kor: Bene, Beta, Kontra.
Rang, cím: Bán, Dékány, Hajdú, Király,
Papp, Vajda.
Színek: Barna, Fehér, Piros, Szôke, Zöld.
Tehetség, szellemi tulajdonság: Dôre,
Zseni, Fejes, Szabados, Szende, Szelles
Idegenek: Bajcsi, Baracskai, Baksai,
Baranyai, Baráti, Barsi, Bándi, Bánhegyi,
Bányai, Básti, Becsei, Bécsi, Bozóki, Budai,
Buzási, Csábi, Csáki, Csáni, Cseri, Csörgi,
Darnai, Debreczeni, Devecseri, Décsi,
Diósi, Dömösi, Ecsedy, Endrányi, Erdélyi,
Fabi, Felméri, Fenyvesi, Fügedi, Gombai,
Gyarmati, Gyemi, Gyôri, Gyürki, Hagymási, Hartyányi, Hollósi, Hubai, Iványi,

Jánossy, Kapornai, Kazi, Kállay, Károssy,
Kárpáti, Keleti, Koltai, Komlósi, Kôhegyi,
Kökényesi, Kövesdi, Küry, Lakati, Liptai,
Losonczi, Macsali, Makoldi, Makai, Makrai,
Marosi, Maróti, Márai, Megyeri, Mesterházi, Mikolai, Mócsai, Muraközi, Nagymajtényi, Nyáry, Nyitrai, Ócsai Palásthy, Pataki,
Pargavi, Pávai, Pécsi, Perjesi, Petneházi,
Puky, Tordai, Váczi, Ványi, Viski, Zabolai,
Zagyvai, Zámbori Zimányi, Zsarnói,
Zselényi, Zsitvai
Állatvilág: Csuka, Daru, Farkas, Róka,
Szarvas, Szunyogh.
Növények: Bors, Mák, Virág.
Testalkat: Hosszú, Kiss, Nagy, Surján,
Csorba, Sánta.
Testrészek: Bajusz, Borda, Szôr.
Tulajdonságok: Bodor, Bödös, Soós,
Vándor.
Szokások: Borissza, Boros, Bujdosó,
Duhaj, Dúló.
Nyavaják: Csömör.
Urak: Pistyúr.
Vagyon: Nagyházú.
Foglakozás:
Ôstermelés: Galambos, Gémes, Göbölyös, Gulyás, Halász, Horgász, Juhász,
Kecskés, Kocsis, Lovas, Madarász, Pásztor,
Verebes.
Ipar: Csizmadi(a), Kádas, Kovács, Lakatos, Mészáros, Molnár, Pintér, Seres,
Suszter, Szabó, Szûcs, Takács, Varga.
Kereskedelem: Kalmár, Vámos.
Egyéb foglakozás: Deák, Rajos
Mûvészet: Képíró.

Menetrendi változások
a Dunakanyari Kistérségben
Tisztelt Lakosság, Kedves Utasok!
- Kérdése, észrevétele van az elmúlt idôszakban bevezetett
menetrendi módosításokkal kapcsolatban?
- Kellemetlenül, vagy akár elônyösen érintik Önt a változások,
vagy éppen a változatlanság?
- Kérése, módosítási javaslata, kielégítetlen utazási igénye van?
Kérjük, hogy észrevételeit juttassa el a Közép-Magyarországi Regionális
Közlekedésszervezési Irodához:
cím: 1119, Thán Károly utca 3-5.
e-mail: kapusy.kata@kti.hu
telefon: 06-1-371-5897
Irodánk szakértôje 2009. március 9-én (hétfôn) 14-18 óráig
a Kistérségi Irodában (2000, Szentendre, Duna korzó 18., I. emelet)
fogadóórát tart.
Ez idô alatt személyesen is megtehetik észrevételeiket.
Számítunk megjelenésükre!
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Zene: Csörgô, Dobos, Dudás, Hegedûs,
Kürtös, Sipos
Vegyes: Bötkös, Csereklye, Csákó,
Czérna, Csuha, Dombó, Fodor, Gémes,
Guba, Karnevál, Koczka, Kormány, Kosár,
Kozma, Köves, Ménkô, Szakmáry, Szente,
Tompai, Vaczó, Gille, Sille, Malik, Palik,
Kindl, Kundl, Kollár, Szollár, Tellár,
Zsellár, Czeller, Decker, Gráber, Dobner,
Fischer, Krámer, Krimer, Kepler, Kollár,
Müller, Nádler, Nizner, Stecker, Sindler,
Unger, Üller, Vázner, Weigler, Supauer,
Czinolder.
Az apró betûkkel írt nevek nehezen
olvashatóak, egy-egy név esetén a tévedés
ebbôl eredhet.
Szônyi Zsuzsanna,
Wegroszta Gyula

Idôjárás – jóslás
A népi megfigyelések alapján rengeteg idôjárásjósló napunk van. A február 2-höz, gyertyaszentelô napjához kötôdô az idén bejött: délelôtt sütött a nap, vagyis a medve megláthatta
az árnyékát, visszabújt a barlangjába, és bizony
a tél még jócskán megmutatta magát. Ennek
ismeretében ajánlom az alábbi hiedelmeket:
Március 12. Gergely napja
„Megrázza még Gergely a szakállát!”, azaz
„Gergely napja ritka, ha jó, hideg, szeles, sokszor van hó.”
„Gergely-napi szél, Szent György-napig él.”
Egyes vidékeken ezen a napon vetették a búzát, a rozst, a hüvelyeseket, a krumplit, de még
a palántamagokat is ekkor tették földbe. Az
ezen a napon elszórt mák nem lesz férges. –
tartja a néphit.
Március 18. Sándor napja
Az elsô meleghozó nap: „Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak meleget.” (ha szép az
idô, jó lesz a termés)
Március 19. József napja
„Ha József napján derült, hôség hozzánk
beül.” (ha ezen a napon kisüt a nap, bátran
meg lehet kezdeni a tavaszi vetést)
Ha József napján fúj a szél, sok tûz lesz. Ha
viszont szivárványt látunk, akkor a széles sárga
sáv jó búzatermést, a széles piros sáv bô
szôlôtermést (bort) ígér.
„Fecskét látok, szeplôt hányok.” Ezen a
napon várták vissza a fecskéket, gólyákat is. Ha
József-napkor látott gólya tolla piszkos, bô termés várható, ha fehér, akkor szûk esztendô.
Március 21. Benedek napja
„Benedek, jönnek a jó melegek.” Ha Benedek napján dörög az ég, száraz lesz a nyár.” Az
ezen a napon ültetett hagymának gyógyító erôt
tulajdonítottak.
Sz. J.
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Apróhirdetések
Barta Sütôdében munkalehetôség!
Heti 3x4 órára esti mûszakba kézilányt, és 3x4 órára
napközbeni takarítót felveszünk.
Érdeklôdni lehet: Barta István 06-30/9841-102
Eladó
Megkímélt állapotban lévô pianínó 300 ezer forintért
eladó. Érdeklôdni lehet: 26-387-119
Gyógyítás szeretettel, kézrátéttel.
Ricsi
06-20-923-3527

COOP
ÜZLETHÁZ
Tahitótfalu, Szentendrei út 1.
(Parkolóval szemben)

Új szolgáltatással bôvült üzletünk:
• Kaphatók a gyógyszertáron
kívül forgalmazható gyógyszerek.
Várjuk minden kedves régi és új vevônket
két hetente megjelenô COOP akciónkkal!
Nyitva tartás: hétfôtôl–péntekig: 0600–1800-ig
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szombaton:

0600–1400-ig

vasárnap:

0700–1200-ig

„FÉ” Könyvelô BT
egyéni vállalkozók, egyesületek, alapítványok és cégek teljes körû könyvelését
vállalja garanciával, visszamenôleg is,
könyvvizsgálói háttérrel.
Tahi, Visegrádi út 68.
Tel/fax: 26/387-079, 06-20-547-1362

TELJESKÖRÙ
ÁLLATORVOSI ELLÁTÁS!
Szakrendelések - ortopédia,
szemészet, belgyógyászat,
szülészet,
Mûtétek - igény szerint állatszállítással, bentfekvéssel,
Ambuláns ellátás, kiszállások,
Éjszakai, hétvégi ügyelet
(30) 66-26-849
Március–április hónapban akciós
veszettség elleni oltás,
ÁLLATKÓRHÁZ - Szentendre,
Római sánc u. 2/b
(26) 317-532, (30) 9370-863
Rendelô -Tahitótfalu,Szentendrei u.
6. (26)385-152
www.hegyvidekiklin.fw.hu

Csókavár-Ker
Kft.
Eredeti és utángyártott
nyomtatókellékek
ingyenes, 24 órán belüli
házhozszállítással,
szuper árakon

www.irodasprinter.hu
info@irodasprinter.hu
Telefon/fax:
06-20 5500-582

Tahitótfalu
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VASTELEP

Irisz szépségszalon
Tahi, Szentendrei út 1.
Telefon: 06 30 582 5813

Tahitótfalu, Szabadság út 48.
Telefon: 06-(26)-386-703
Telefon, fax: 06-(26)-386-009

Szépülj velünk!
Szolgáltatásaink:
- álló turbószolárium

A szoláriumban csôcsere volt!
- svédmasszázs
- infraszauna
- nyirokmasszázs
- talpmasszázs
- pedikûr, manikûr
- mûköröm – 20- 349-4099
- kozmetika – 70-365-0581
- fodrászat – 30-617-3180
•
Szeretettel várjuk régi és új vendégeinket!

Nyitva: h- sz- p 900-1900 óráig
k-cs 900-1830
szo.: 900-1400 óráig

30/9483709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.

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

DORCA KFT.

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

T

Ô

TE

Épülettervezés,
kivitelezés

TETÔFEDÔ
SZAKKERESKEDÉS

R
TÁ

Számítógépszerviz

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.

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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Egy százalék
Tisztelt Adózó!
A személyi jövedelemadó törvény
alapján idén is lehetôségünk van adónk
kétszer 1%-ának felajánlására. Az elsô 1%ot közhasznú alapítványnak vagy társadalmi szervezetnek, a másik 1%-ot valamely
egyház javára rendelhetjük.
Ehhez csak egy rendelkezô nyilatkozatot kell kitöltenünk és azt a jövedelemadóbevalláshoz mellékelnünk. Akinek
adóját a munkahelye intézi, annak a
munkahelyén kell leadni rendelkezô nyilatkozatát.
Ez a támogatási forma Önnek külön terhet nem jelent, mert ezt az adót így is, úgy
is meg kell fizetnie. Ha nem rendelkezik
errôl a 2x1%- ról, úgy ez az összeg is az
állami költségvetésbe kerül.
De Ön most meghatározhatja ennek az
összegnek a sorsát.

támogatására.
Adószám: 18704390-1-13
A VOX INSULAE SZIGET HANGJA
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését,
zenemûvek publikálását, elôadócsoportok támogatását tûzte ki célul. Legfontosabb szervezete a Sziget Hangja Ökumenikus Énekkar, mely rendszeres szereplôje Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek.
Adójuk 1%-ának felajánlásával az egyesület és az énekkar munkáját, valamint a
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét
programsorozatát támogatják.
Adószám: 18704723-1-13

A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
2003. május óta bejegyzett szervezet. Legfontosabb rendezvényei: bábszínházak
szervezése, ingyenes nyári gyermekfoglalkozások a Pihenôparkban, Adventi hét,
Hagyományôrzô Kör.

A TAHITÓTFALUI ÁLTALÁNOS ISKOLA GYERMEKEIÉRT ALAPÍTVÁNY célja
a községünkben tanuló általános iskolás
tanulók gyermekek segítése, az iskolai
nevelô-oktató munka anyagi támogatása,
az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek
javítása.

Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, kérjük, ajánlja fel adója
1%-át alapítványunk javára. Támogatását
elôre is köszönjük.

Kiemelt feladatul tûztük ki a 20082009-as tanévre az idegen nyelv tanulásának elôsegítését, az iskolai szabadidôs
tevékenységek, tanulmányi, sport- és kulturális versenyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos körülmények között
élô diákok társadalmi esélyegyenlôségének megteremtését.

Adószámunk: 18699636-1-13
A TAHITÓTFALUÉRT ALAPÍTVÁNY
célja a nehéz helyzetbe került tahitótfalui
lakosok illetve családok támogatása, ha saját közremûködés is tapasztalható az illetôk részérôl.
Kérjük segítsenek, hogy gyôzni tudjon
az ôszinte segítôkészség – az élet valós
nehézségeivel szemben, a bizalom – a bizalmatlansággal szemben, a reális segítô
szándék – a naív jóhiszemûséggel szemben. Kérjük ajánlja fel adója 1%-át e szándékra!
Adószám: 18685279-1-13
A TAHITÓTFALUI ARANYSZARVAS
KÖZHASZNÚ ÍJÁSZ SPORT EGYESÜLET a helyi íjászok egyesülete. Évente két
alkalommal megrendezett országos szintû
versenyükkel, valamint az egyesület tagjainak versenyeken elért kiváló eredményeivel öregbítik Tahitótfalu hírnevét.
Kérjük adójuk 1%-át ajánlják fel e szép
magyar hagyományt ápoló egyesület
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Az alapítvány céljainak eléréséhez kérjük idén is adójuk 1%-ával támogassanak
bennünket!
Adószám: 18681952-1-13
Vaczó Zoltán

Varrótanfolyam
Mûködik a Faluházban a varrótanfolyam, mindenkit szeretettel várunk!

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: 12–17 (mûszaki),
12–17.30 (pénztár), 12-20 (számlázási ügyek), csüt.: 8–16-ig,
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
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi
foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13,
kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387122, 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.: 10–12ig, 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-szerda:
8.30–15-ig, péntek: 8.30–13-ig • MÛVELÔDÉSI HÁZ –
Bajcsy Zs. u. 2., tel.: 385-597, 585-024 • OKMÁNYIRODA –
Szentendre, Városháztér 2., tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték,
állampolgárság), 503-381, 503-300/482 (népességnyilv.,
lakcím, mozg. parkolási kártya), 503-300/484 (útlevél), 503374 (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.: 387040, 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.: 385807 • 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: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 105
és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, pént.
8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30., 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: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony Ádám,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2000
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 25-e, a Községházán • Megjelenés: minden
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

