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Falutörténet –

„Éli, Éli, lamá sabaktáni!”
azaz: „Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engem?” (Máté 27,46)
Húsvét ünnepe kettôs ünnep. Megváltásunk
a nagypénteki kereszthalál és a húsvét vasárnapi feltámadás által lett teljessé. Ha csak kereszthalál lett volna: akkor nem derült volna ki, hogy
Krisztus igazat mondott magáról. Ha meghal és a
sírban marad, akkor nincs értelme a megváltásnak, és nincs rá semmiféle bizonyíték. Ha viszont
csak úgy, természetes halállal halt volna meg,
és az után támadt volna fel, akkor a boldog feltámadás azért nem lenne ránk érvényes, mert a
bûneinkkel kárhozatra szolgálunk rá, nem boldog
feltámadásra. Akkor a feltámadás csak a bûntelen
Krisztus sorsa lenne, nem a Benne hívô embereké.

Az Úr Jézus nagypénteki kereszthalála: elégtétel a mi bûneinkért. Húsvétvasárnapi feltámadása:
az újra élô Krisztus a bizonyítéka és biztosítéka
annak, hogy van visszaút a halálból, a sírból minden ember számára. Persze az, hogy ezt milyen
sors – örök élet vagy örök kárhozat – követi, rajtunk is múlik. Mégpedig annyiban, hogy engedtük-e, komolyan vettük-e, hogy Isten Krisztusban
közeledni akart hozzánk, vagy hiába szólongatott,
mi egyre távolabbra mentünk Tôle.
Kedves Olvasó, aki most olvasod ezeket a sorokat, tudd: csodában van részed! Ezekkel a sorokkal is keres Téged az Isten.
Folytatás a 6. oldalon

Tahitótfalu áprilisi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Április 12. szombat: Nyeregszemle Kupa. Helyszín: Tahitótfalu Zablakert
Lovarda. Részletek a plakátokon.
Április 12. szombat 14:00-17:00: Ruhabörze. Helyszín: Népház
Április 17. csütörtök 10:00-13:00: Húsvéti tojásírás és díszítés a
Faluházban Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvésszel. Foglalkozás díja:
300 Ft.
Április 23. Föld Napj
Napja alkalmával faültetés a Csapáson
a 8. osztályos diákok
di
közremûködésével

régi sírkövek

4.

A közönség ítélete

6.

Sialia

8.

Gyöngysor a Duna
két partján

9.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület március hónapban két alkalommal ülésezett. Az eredetileg is tervezett munkatervben
szereplô március 13-án, és rendkívüli
ülést tartott március 21-én.
A március 13-án megtartott testületi ülésen Gaál Sándorné és Rédai Dávid
nem volt jelen.
Folytatás az 5. oldalon

Április 27. Vasárnapi Vásárnap. Állat, termény és kézmûves vásár a Tildy
híd északi lábánál lévô füves réten 9-15 óráig. Részletek a plakátokon.
Május 1. Szigeti Majális. Helyszín: Faluház. Részletek a plakátokon.
Faluház programja áprilisban
Április 26. 15:00-19:00: Lélekrendezés-fénytöltés önismereti képzés. Tel.: 0620/ 970 3000
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569 7507
Folytatás a 20. oldalon

B
Békés,
örömteli húsvéti ünnepeket
k
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Megkötöttük a stratégiai megállapodást a Fôvárosi Vízmûvekkel
2014. március 28-án aláírásra került a
stratégiai együttmûködésrôl szóló megállapodás a Fôvárosi Vízmûvek és a Szigeti
Önkormányzat Társulás települései között.
E megállapodás több éves elôkészítô
munka eredménye. Kidolgozásra került
az együttmûködés tartalma és feltételei. A
Szentendrei-sziget településeinek igen nagy
kötöttséget jelent, hogy a fôváros kiemelt
stratégiai vízbázisa itt található. A környezet megóvása szigorú feltételekhez kötött,
hogy a kitermelt vízminôség ne romoljon.
2009-ben a Fôvárosi Közgyûlés rendeletben
fogadta el a Fôvárosi Vízmûvek által nyújtott támogatás mértékét. Ezek alapján 2011tôl a Fôvárosi Vízmûvek és a települések
között egyeztetett környezetvédelmi program került finanszírozásra. Tahitótfalu esetében ez évente 30-35.000.000 Ft-ot jelent.
Ebbôl eddig is számos környezetvédelmi
programot valósítottunk meg. Megkezdtük
a Duna-part rendbetételét, a külterületeken
lévô illegális hulladék lerakóhelyek felszámolását, a szelektív hulladékgyûjtô szigetek
fejlesztését.
Környezetvédelmi járôrt alkalmazunk,
több, környezetvédelmi célokat szolgáló
jármûvet, illetve gépeket sikerült beszereznünk.
2014. március 28-án 13 órakor az érintett
felek jelenlétében nyilvános sajtótájékoztatón került aláírásra a stratégiai megállapodás. E rendezvényre a Fôvárosi Vízmûvek
az alábbi kommunikációs anyagot tette
közzé:
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„Stratégiai együttmûködés az ivóvízszolgáltatás biztonságának megôrzéséért
Középpontban 2 millió ember ivóvízbázisának védelme
A környezet- és vízbázisvédelmet
célzó stratégiai együttmûködési megállapodást írt alá a Fôvárosi Vízmûvek
Zrt. és a Szentendrei-szigeti települések önkormányzatait összefogó Szigeti
Önkormányzati Társulás.

A Fôvárosi Vízmûvek Zrt. szolgáltatási területén élô 2 millió ember ivóvízellátásában meghatározó szerepet tölt be
a Szentendrei-szigeti ivóvízbázis, ahol
a Társaság 750 ivóvíztermelô kútjának
mintegy 70 százaléka található. A páratlan szépségû sziget természeti adottságai is páratlanok, ennek köszönheti a
Fôváros és agglomerációja a természetes tisztítással, úgynevezett parti szûréssel
nyert, európai viszonylatban is kiváló
minôségû ivóvizet. Különleges adottság,
hogy Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szûrésû ivóvízkészlete található a Szentendrei-szigeten.
Az ivóvízbázisok területén élni felelôsség és egyúttal korlátokat is jelent mind
az ott lakók, mind az önkormányzatok
számára. A Fôvárosi Vízmûvek és a helyi
önkormányzatok, illetve az azokat összefogó Szigeti Önkormányzatok Társulása
között kialakított, hosszú évtizedekre viszszanyúló partneri kapcsolat, folyamatos
párbeszéd az alapja annak, hogy a korlátozások, tiltások okait megértsék és elfogadják a helyiek, hiszen ôk azok, akik
ténylegesen sokat tudnak tenni a vízbázisok védelméért.
A Fôvárosi Vízmûvek ugyanakkor minden lehetséges eszközzel igyekszik hozzájárulni a szigetiek életkörülményeinek,
életminôségének javításához, támogató és
tevôleges partnerként részt venni a Szigeti
Önkormányzatok Társulása tagjainak a
vízbázis-védelemmel harmonizáló fejlesztéseiben. Ennek egyik eszköze az a 2011
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óta mûködô rendszer, melynek keretében az egyes önkormányzatok közigazgatási területén termelt vízmennyiség minden értékesített köbmétere után az arra
jutó díj egy százalékát az önkormányzat
kapja meg vízbázis-védelem céljára.
A 2014. március 28-án aláírt stratégiai
együttmûködési megállapodás célja, hogy
az ivóvíz-szolgáltató és az érintett önkormányzatok környezet-és vízbázisvédelmi
tevékenysége, az erre fordítható összegek felhasználása összehangoltan, a szakmai célok és a lakossági érdekek harmonizálásával történjék, lehetôséget teremtve a helyi települések népszerûsítésére,
a környezetvédelmi törekvésekkel
összeegyeztethetô turizmus fejlesztésére.
A megállapodás az együttmûködés
kiemelt területeként jelöli meg többek közt
a települések csatornázottságának megvalósítását, az árvízi gátrendszer fejlesztését, a hulladékgazdálkodás, azon belül
is a szelektív hulladékgyûjtés, a zöldhulladék-kezelés, az illegális szemétlerakók felszámolásának kérdéskörét. A természeti
környezet megóvását környezetvédelmi
járôrszolgálat felállításával is biztosítani
kívánják.

Ö n kormá n yza t

Az együttmûködô partnerek nagy
hangsúlyt helyeznek a szemléletformálásra, melynek keretében közös környezet- és vízbázisvédelmi tájékoztatókat és
elôadásokat, a helyi újságokban környezettudatos nevelést célzó cikkeket terveznek.
A környezetvédelemmel harmonizáló turizmus elôsegítésére tanösvények,
túraútvonalak kijelölése, Duna-parti
pihenôhely és csónakkikötô létesítése,
valamint a tavak és partjaik gondozása is
szerepel a kitûzött célok között.”
Bízunk abban, hogy a tervezett programjaink sikeresen megvalósulnak.
Optimizmusra az adhat okot, hogy eme stratégiai megállapodásnak elôkészítési szakaszában már egy jövôbe mutató területhasználati megállapodást aláírhattunk, amely a
Szentendrei-szigeten tervezett lovas út kijelölését, megépítését is jelenti.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Tahitótfalu Község Díszpolgára,
Tahitótfaluért Emlékérem 2014.
Idén ismét lehetôség van arra, hogy a helyi
közösségünk szolgálatában kiemelkedô érdemeket szerzô személyeket méltó elismerésben részesíthessük, valamint személyüket
és cselekedeteiket példaként állíthassuk jelenünk és az utókor elé. Kérjük, hogy kezdeményezéseiket, javaslataikat 2014. május 16-ig
a polgármesterhez nyújtsák be, az alábbiak
figyelembe vételével:
Tahitótfalu Község Díszpolgára cím adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak, aki valamely kiemelkedôen
jelentôs munkájával vagy egész életmûvével
Tahitótfalun belül, vagy pedig országosan,
vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a
község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt
egyébként köztiszteletben áll.
A díszpolgári cím évenként egy személynek adományozható, további egy személy
posztumusz kitüntetésben részesülhet évente.
Tahitótfalu Emlékérem kitüntetés adományozható annak a magyar vagy külföldi
állampolgárnak vagy állampolgárok közösségének, aki vagy akik a településen gazdasági, kulturális, oktatási, mûvészeti, tudományos, közbiztonsági, sport, egészségügyi
és szociális területeken – az adományozást

Anyakönyvi hírek

megelôzô idôszakban – kifejtett kiemelkedô
tevékenységgel, átlagon felüli teljesítménnyel
hozzájárult(ak) a falu tekintélyének emeléséhez, fejlôdéséhez.
A Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés
évente két díjazott személynek vagy közösségnek adományozható.
A kitüntetô címek adományozását kezdeményezheti:
• a polgármester
• települési képviselô
• a képviselô-testület bizottsága
• a településen mûködô társadalmi szervezet, egyház, érdekképviseleti szerv.
Amennyiben magánszemélyként szeretnének javaslatot tenni, kérjük keressenek fel
valakit a felsorolt személyek illetve szervezetek közül, hogy azok támogatni tudják
kezdeményezésüket.
A javaslatoknak tartalmaznia kell az ajánlott személy vagy közösség pontos adatait
(név,
cím), valamint az adományozás alapjául
szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes
ismertetését és méltatását.
A képviselô -testü let az el ismerés
odaítélésérôl minôsített többséggel dönt.
A kitüntetések az augusztus 20-i ünnepségen kerülnek átadásra.
Önkormányzat

Az elmúlt idôszakban eddig született 5 fiú
és 8 leány, összesen 13 gyermek.
Megszülettem!
2014. március 03-án, nevem: Szabó Lili
2014. március 14-én, nevem:
Majercsik János Jonatán
2014. március 18-án, nevem: Tóth Csepke
2014. március 18-án, nevem: Tóth Zselyke
2014. március 23-án, nevem: Angyalos Dávid
2014. március 27-én, nevem: Sipôcz Zselyke
2014-ben házasságot kötött 3 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Boda Mihály, 56 éves, Rózsa u. 42.
Papp Károly, 79 éves, Dózsa Gy. u. 29.
Kopasz Imre Antal, 71 éves, Pataksor 46.
Vaczó Sándor, 84 éves, Petôfi S. u. 10.
Zagyvai János, 65 éves, Boros I. u. 1/2
Nyugodjanak békében!

Képviselôi fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Könyvtár
nyitvatartási
rend
Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

14–18 óráig
8–12 óráig
14–19 óráig
8–12 óráig
14–18 óráig
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Helytörténet

Falutörténet – régi sírkövek
A halottak sírját már ôsidôktôl fogva
megjelölték az utódok. A jelek készülhettek fából, kôbôl, fémbôl.
A falusi temetôk fejfáinak, sírkeresztjeinek leggyakoribb alapanyaga a fa volt. A
rávésett feliratokon túl formájuk, díszítésük
is utalhatott a halott nemére, korára, vallására.

történô volt, és befizették a harangozás
díját, 36 krajcárt is.

Szív alakú sírköveirôl híres az 1770-80-as
években megnyitott, ma védett mûemlék
temetô Balatonudvariban.
Temetôink ôrzik elôdeink emlékét és a
sírköveket faragó mesterek munkáit. Mi,
ma élôk pedig ôrizzük és óvjuk a temetôt!
Budai Mihály

A kôbôl készült sírjelek a falusi temetôk–
ben az 1700-as években kezdtek elterjedni, az 1800-as években pedig gyakorivá váltak. Községünk református temetôjében is
szép számmal állnak még 19. századi sírkövek. Ezek közül egymáshoz közel található „Néhai Tiszteletes Tudós Falussi János
Úr” szürke bogdányi kôbôl faragott síremléke, aki „életének 29-dik, Tótfalusi
Káplánságának 2-dik Esztendejében” 1807ben halt meg, és „Szeretô halgatóinak s
kedves testvéreinek köz akaratjokból ide
takaríttatott”.
Szinte szomszédja Nemes Nagyházú
Mihály sírköve szépen, díszesen faragott

vörös mészkôbôl, aki „megholt életének
61-dik esztendeibe, júniusnak 28-dikán
1834-dik” évben.
A harmadik, közeli síremlék a legérdekesebb. Temetôinkben igen ritka szív alakú
sírkô, a tetején Jézus keresztjére utaló
koponyával és lábszárcsontokkal. A sírkô
felirata:
Itt nyugszik néhai Nemes Szelle
Dániel Úr ki volt Nótáriusságot
Viselô. Megholt életének 63.
esztendejében Febr. 2. nap 1818.
A felirat szerint nemes ember és „nótárius” vagyis jegyzô volt. Az eredeti halotti anyakönyvi bejegyzés 1818 február
5-én kelt. A bejegyzés szerint a 63 éves
Ör.(Öreg) N.(Nemes) Szelle Dániel száraz
betegségben (valószínûleg tüdôbajban)
halt meg. A temetés módja „tanítással”

Tahitótfalu község településrendezési eszközeinek
módosítása, véleményezési anyag ismertetése
Tahitótfalu község önkormányzata
39/2013.(02.14.) számú határozatában foglalt partnerségi egyeztetési szabályok szerint közzé teszi Tahitótfalu község telepü-

lésrendezési eszközei módosításának véleményezési dokumentációját. A véleményezési dokumentáció megtekinthetô a honlapon (www.tahitotfalu.hu), vagy félfogadási

FIGYELEM LÁNYOK ASSZONYOK!
Rákszûrés Önkormányzati Támogatással!
Tahitótfalu Önkormányzata a Védônôi
Szolgálat kezdeményezésére rákszûrési
programot szervez. Nagyszámú jelentkezés esetén az Önkormányzat megvizsgálja
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annak lehetôségét, hogy módjában áll-e a
tervezett programot megismételni.
Idôpontja:
2014. 05. 09. Péntek 8-12 óra

idôben a Polgármesteri Hivatalban.
Kérjük, hogy az anyaggal kapcsolatos észrevételeiket 2014. április 20-ig a foepitesz@
tahitótfalu.hu e-mail címre küldjék meg,
vagy személyesen adják le a polgármesteri
hivatal titkárságán.

Helye:
Tahitótfalu, Kossuth L. u. 30.
Védônôi Szolgálat
Idôpont egyeztetés a 385-873 telefonszámon a reggeli órákban a védônôknél
Önkormányzat
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A Képviselô-testület döntéseit általában
egyhangúlag hozta, amelyik döntésnél ez
nem így történt, azt ott külön jelezzük.
Az elsô napirend keretében a testület
tájékoztatást hallgatott meg a Rendôrôrs
munkájáról, melyet a 42/2014.(03.13.)
határozattal el is fogadott.
A második napirend keretében a testület tájékoztatást kapott a március 15-i
ünnepség elôkészületekrôl, majd a 3. napirend keretében a testület tájékoztatást
kapott a két ülés között történt fontosabb
eseményekrôl, illetve a megelôzô üléseken
hozott határozatok végrehajtásáról.
A 4. napirend keretében a testület az
intézmények valamint az egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításával kapcsolatos elképzelésekrôl szóló tájékoztatást hallgatta meg. E napirend keretében a 43-44/2014. (03.13.) határozatokkal
döntött a testület a Trianon Emlékmû környezetének, valamint a Faluház bejáratának
és udvarának térkövezéséhez szükséges
kôfajtákról, és a kivitelezés pályáztatásáról.
Az 5. napirend keretében a Bizottságok
elnökei adtak tájékoztatást, és ezen belül a
45/2014.(03.13.) határozattal döntött a testület az „Ófalu” védett területén lévô épületek felújításával kapcsolatos pályázati kiírásról.
A Kulturális Bizottság javaslata alapján a
46/2014.(03.13.) határozattal döntött a testület a civil szervezetek támogatása pályázat kiírásáról. Még e napirend keretén belül
a 47/2014.(03.13.) határozattal fogadta el a
testület az elsô világháborús emlékmû felújításával kapcsolatos pályázati dokumentációt.
A 6. napirend tulajdoni ügyekrôl szólt,
melynek keretében a 48/2014.(03.13.)

határozattal döntött a testület Egyházy
Zoltán részére a szennyvízcsatorna hozzájárulási összeg visszafizetésérôl, tekintettel
arra, hogy a gerincvezetéktôl részére nem
áll rendelkezésre a bekötô leágazás.
A 49/2014.(03.13.) határozattal hagyta
jóvá a testület a termelôi piac mûködésére
vonatkozó megállapodást 2014-re.
Az 50/2014.(03.13.) határozattal döntött
a testület a Káty-Út Kft. kátyúzásra vonatkozó ajánlatának elfogadásáról (4900 Ft/m2),
2014. évre.
A Boros Izabella utca közvilágításának bôvítésével kapcsolatos kérelmet az
51/2014.(03.13.) határozattal támogatta a
testület.
Az 52-53/2014.(03.13.) határozatokkal
döntött a testület föld adásvételek kapcsán
arról, hogy nem kíván élni elôvételi jogával.
Az 54/2014.(03.13.) határozattal elfogadta a testület a Figyelj Rám! Közhasznú
Egyesület beszámolóját az idôsgondozásról.
Az 55/2014.(03.13.) határozattal támogatta a testület a Sportcsarnok ingyenes biztosítását a Kung-fu, Judo Egyesület ünnepi
programjához.
Az 56/2014.(03.13.) határozattal döntött a testület az önkormányzati tulajdonban álló területtel határos 3830 hrsz-ú
ingatlannal kapcsolatban. A társtulajdonos Pócsi Lilla felajánlását, mely szerint az
Önkormányzat vásárolja meg az ingatlant, a
testület elutasította.
A Képviselô-testület a védônôk javaslatával egyezôen az 57/2014.(03.13.) határozattal támogatta az ingyenes méhnyakrák
szûrés megszervezését, és ehhez 100.000
Ft költséget a költségvetési tartalék terhére biztosított.
A testület elvi támogatást adott az
58/2014.(03.13.) határozattal a fogorvos

Értékvédelmi pályázat kiírás
Tahitótfalu szigeti településrészén lévô helyi
védett épületek külsô utcai homlokzatának,
utcai kapujának, kerítésének helyreállítására.
Tahitótfalu község önkormányzata településünk
értékes faluképének megóvása, a helyi jelentôségû építészeti értékek védelme érdekében pályázatot hirdet
az értékmegôrzô és teremtô felújításokra. A pályázat
lehetôséget biztosít utcai homlokzat esetén: maximum
400.000 Ft, utcai kapu, utcai kerítés felújítása esetén:
maximum 100.000 forint vissza nem térítendô pénzügyi támogatás igénybevételére, a rendelkezésre álló
keretösszeg 1.000.000 Ft. A pályázathoz 10% önrész
hozzáadása szükséges, melyet a pályázó a felújítás után
visszakap. Sikeres pályázat esetén az összeg két részletben kerül kifizetésre, elsô részlet a felújítás megkezdésekor, a fennmaradó összeg a munka befejezésekor
vehetô igénybe. A pályázatra bárki jelentkezhet írásban
a mellékelt formanyomtatványon. A pályázat nyerteseit szakmai bizottság választja ki, a pályázat elbírálásának

határideje: 2014. május 30.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30. 16.00 óra.
A pályázat szabályai:
1. A pályázatra írásban a mellékelt adatlapon
lehet jelentkezni, a pályázó által összeállított költségvetés és a tervezett felújítás rövid ismertetésével, és fotójával.
2. A felújítás csak egy tervezôi jogosultsággal
rendelkezô építész-szakember felügyeletével és irányításával történhet.
3. Az elsôdleges cél a hagyományos homlokzati
kép, anyaghasználat, színezés, helyreállítása.
4. A pályázaton csak a tömegükben, méreteikben, arányaikban hagyományokat ôrzô a felsorolt utcák mentén elhelyezkedô ún. parasztházak
vehetnek részt, melyek utcai homlokzata megfelel a kiírásban foglaltaknak: Hôsök tere, Táncsics
Mihály, Ady Endre, Kis köz, Templom köz, József

magánvállalkozóból társas vállalkozássá alakulásához.
A Babaruha börze megtartásához az
59/2014.(03.13.) határozattal biztosította a
Népház ingyenes használatát. (A Képviselôtestület 5 igen, 1 tartózkodás Schottner
Jánosné mellett döntött a kérelemrôl, a szavazáson Szabó Judit nem vett részt.)
A 60/2014.(03.13.) határozattal döntött a testület a Baptista Gyülekezet nyári
gyermekhetek programjának (tábor) megtartásához az önkormányzati intézmények
ingyenes biztosításáról.
A 61/2014.(03.13.) határozattal elvi
támogatását adta a testület a Sportpálya
és Sportház hosszú távú együttmûködési
megállapodáson alapuló bérbeadásához a
Dunakanyar SE részére.
A tulajdoni ügyek napirend keretében az
utolsó döntés a 62/2014.(03.13.) határozat
volt, mely a Mátyás király utca, Ódry Árpád
utca közötti járdaszakasz felújításának kivitelezési pályázatáról szólt.
A 7. napirend keretében a Képviselôtestület a 63/2014.(03.13.) határozattal
döntött a választások szavazás lebonyolítását végzô Szavazatszámláló Bizottságok
megválasztásáról.
A testület az Egyebek napirend keretében nem hozott döntést.
A Képviselô-testület március 21-én a
reggeli órákban rendkívüli ülést tartott,
melyen Rédai Dávid és Dr. Pálvölgyi Tamás
nem vett részt. Az egyetlen döntés egyhangúlag született.
Az ülésnek egyetlen napirendje volt,
melynek keretében a testület a 64/2014.
(03.21.) határozattal döntött a Faluház
udvar és a Trianon Emlékmû környezetének térburkolása kivitelezôjérôl a beérkezett ajánlat alapján. (A kivitelezô a Cserker
Top Kft.)
Tóth János jegyzô
Attila, Ifjúság, Petôfi Sándor, Hársfa, Kossuth Lajos,
Árpád, Somogyi Béla, Béke, Dózsa György, Gábor
Áron, Rákóczi Ferenc, Zrínyi Miklós utcák.
5. A rendelkezésre álló összeg csak utcai homlokzat, kapu, kerítés felújításhoz vehetô igénybe. A
munkálatokat elôre egyeztetett határidôre be kell
fejezni.
6. A pályázó köteles betartani a szakmai bizottság elôírásait, és az elôre egyeztetett kivitelezési határidôt. Ennek elmulasztása esetén a pályázat aláírásakor felvett elsô részletet a visszafizetés
idôpontjában érvényes jegybanki alapkamattal terhelten kell visszafizetnie.
A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban,
ügyfélfogadási idôben átvehetô, vagy a www.
tahitotfalu.hu honlapról letölthetô. A pályázat további részleteirôl a 06/26 387-198 vagy
foepitesz@tahitotfalu.hu email címen lehet
érdeklôdni.
Tahitótfalu, 2014. március 12.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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E g y h á z , k u ltú r a

„Éli, Éli, lamá sabaktáni!” azaz: „Én Istenem, én Istenem,
miért hagytál el engem?” (Máté 27,46)
Folytatás az 1. oldalról
Az az Isten, Aki úgy adta oda érted a Fiát,
hogy Te még nem is léteztél, se nem kérted, se nem köszönted meg ezt az életrehalálra szóló, akkor még teljesen viszonzatlan szeretetet. Értesülsz errôl a jó hírrôl
– ez a csoda –, de vajon mit kezdesz vele?
Megfeledkezel róla, vagy megmelengeti remegô szívedet a tény: igazán szeret
Valaki?
Az Úr Jézus a kereszten rettenetesen
szenvedett, ekkor mondta az írás címéül
felírt mondatot: „Éli, Éli, lamá sabaktáni?”
Mert Isten a bûnt nem viseli el, elzárkózik minden lázadástól. Ô a legjobbat akarja, készíti, ajándékozza az emberiségnek,
erre mi lázadással, okoskodással válaszolunk. Szeretetére kihasználással, közeledésére távolodással. Ezt mind magára vette az
Úr Jézus a kereszten, ezért érezte úgy, hogy
az Atyaisten elhagyta Ôt. De ez az elhagyás
azért történt, hogy Istennek ne kelljen bennünket, a lázadókat örökre elhagynia. Az
Úr Jézus életében sem volt végérvényes:

hiszen húsvétvasárnap az Atya támasztotta
fel Krisztust a halálból, nem Ô saját magát.
Elhagyottsága tulajdonképpen már halála pillanatában megszûnt: a bûneinkért
való elégtétel, megváltás a Krisztus ártatlan halála volt. Amikor ez bekövetkezett, az
Atya újra közösségben volt Fiával, és van is
mindörökre!
Ha úgy érzed, hogy Isten elhagyott
Téged, mert rosszul mennek a dolgaid, és
egyik baj a másik után ér, gondolj erre:
Krisztust hagyta el Isten, Ôt is csak azért,
hogy minket ne kelljen elhagynia, és csak
addig, amíg feltétlenül muszáj volt. Gondolj
tehát szeretettel erre az Úrra, Aki életét
adta érted rettenetes elhagyatottságban és
szenvedésben. Mivel engedelmes volt, Ô
visszakapta az életét. Neked is ezt kínálja: hogy új életed lehessen most, a feltámadás után pedig örökké tartó boldogságban lehess Istennel és minden hívôvel. Mi
a válaszod erre?
Református istentiszteleti rend húsvét
ünnepén:

A magyarság az idén emlékezik az elsô
világháború kitörésének 100. évfordulójára. Tahitótfalu polgárai is szándékozzák tiszteletüket és hálájukat kifejezni a
falu háborúban elesett hôsei elôtt, és méltón megôrizni emléküket az utókornak.
Az Önkormányzat és a civil szervezôdések
széleskörû megemlékezéseket tartanak,
beleértve egy, a háborút, ill. az abban részt

vettek sorsát bemutató kiállítás megrendezését is. Ezért, tisztelettel kérjük a falu lakosait, hogy akiknek birtokukban vannak az
ezen idôszakból megôrzött tárgyi emlékek (képeslap, fénykép, tábori levelezôlap,
egyéb tárgyak) szíveskedjenek azokat a
Faluházban munkanapokon 8-9 óra között
vagy G. Szalai Istvánnak személyesen átadni.(T: 387-039) A leadott tárgyakról átvéte-

• április 13. vasárnap de.10 óra: virágvasárnapi istentisztelet a templomban hittanosaink szolgálatával
• április 17. csütörtök este 6 óra: nagycsütörtöki áhítat a gyülekezeti teremben
• április 18. péntek de. 10 óra: nagypénteki úrvacsorás istentisztelet a templomban
este 6 óra: nagypénteki passiós istentisztelet a gyülekezeti teremben
• április 19. szombat este 6 óra: nagyszombati áhítat a gyülekezeti teremben
• április 20. vasárnap de. 10 óra: húsvét
elsô napi ünnepi, úrvacsorás istentisztelet a templomban gyülekezeti énekkarunk szolgálatával
• április 21. hétfô de. 10 óra: húsvét második napi ünnepi, úrvacsorás istentisztelet
Pál Eszter III. éves budapesti th. szolgálatával és felnôtt konfirmációval
Minden Kedves Olvasónak áldott ünnepet kíván:
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Felhívás
li elismervényt állítunk ki. Természetesen
a kiállítás zárása után mindenkinek visszaszolgáltatjuk jogos tulajdonát. A kiállítás
nyitva tartását május végétôl június közepéig tervezzük a református gyülekezeti
teremben. A kiállítási anyagot május 10-ig
szeretnénk összegyûjteni.
Tisztelettel és köszönettel:
G. Szalai István

A közönség ítélete

Fónad István, a IV. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár közönségdíjat elnyert
alkotója másodszor érdemelte ki e nemes
ítéletet. A Pomázon élô fafaragó és kürtfaragó népi iparmûvész fafaragással 1967ben kezdett foglalkozni Nagy Ferenc, majd
Hamar János irányításával. Éveken keresztül résztvevôje volt a Népi Iparmûvészeti
Tanács által rendezett országos fafaragó táboroknak, kiállításoknak. Sikeresen
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vett részt több országos és megyei pályázaton, valamint több csoportos, amatôr
népmûvészeknek rendezett kiállításon.
Fónad István a fa, a népi, pásztor faragás míves mestere, szerelmese. De nem
idegen tôle a csont és szaru megmunkálása, kifaragása, sôt a székely kapu faragása sem. Egy Balaton-parti étterem kapujában az ô székely kapuja csalogatja a vendégeket. Egyre többen állítanak szeretteik sírjára kô és márvány emlékmû helyett,
egyénre szabott kopjafát. Ezek teszik teljessé munkássága napjait. Rendszeresen részt
vesz „Szentendre éjjel-nappal” 3 napos
utcai nyárbúcsúztató rendezvényen, megismertetve a látogatókat, elsôsorban a fiatalokat a népi fafaragás rejtelmeivel, a fa és a
fából készült használati tárgyak, dísztárgyak
szeretetére. Itt nálunk, Tahitótfaluban is jó
néhány fiatal kapott már kedvet a mesterséghez az István bácsival való közös fafa-

ragás során a Vasárnapi Vásárnapokon és a
kézmûves kiállításokon.
2000. szeptemberében Pomáz község
várossá avatása alkalmából rendezett díszünnepségen Habsburg Ottó Pomáz város
díszpolgáraként vehette át Fónad István
„Pomázi lakodalmas” címû juharfából
készült dombormûvét.
Fónad István számára fontos, hogy ô
faraghatta ki barátjának és tanítómesterének Hamar Jánosnak kopjafáját. Zsûrizett
munkáit bemutató gyûjteményes kiállítását 2009. szeptemberében tekinthették meg a látogatók a Pomázi Mûvelôdési
Házban. A pomázi Szent István Parkban
Pomáz várossá válásának 10. évfordulójára
került felállításra alkotása, a köztéri kopjafa Pomáz város címerével. Budakalászon és
Békásmegyeren is rendeztek a mester munkáit bemutató gyûjteményes kiállítást.
Béres Gabriella
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Kultúra

Egy kiállításról: avagy miért éppen Japán?
Figyelemreméltó érdeklôdés kísérte a
községünkben 2003 ôszén megtartott,
képeslapokon Japán természeti szépségeit bemutató kiállításunkat, melyen részt
vett a budapesti Japán Nagykövetség elsôés másod tikára is. Ez úttal ismét, - de nem
csak a feszített íjra hasonlító, - a 3800 kmes szigetvilág számos természeti szépségeiben gyönyörködhettünk, hanem emelkedettebben, a sokoldalú japán kultúra egy,
az egész világon egyre ismertebb mûvészeti
ágában, a virágelrendezés mûvészetében,
az Ikebanában is. (A mind ezeket bemutató anyag roppant egyszerû, hiszen csupán
falinaptár képeken keresztül csodálhattuk
meg azokat.)
Elmehettünk a természeti szépségeket
bemutató képek elôtt úgy, mintha a szuper
expressz, a Hikari (Villám) ablakán tekintettünk volna ki, de nem úgy a virágelrendezés iskoláit bemutatók elôtt. Az elsô,
és a mostani bemutató célja ugyanaz volt:
megismerni egy távoli szigetország magyar
szemnek szokatlan szépségeit, megcsodálni a természet soha nem látott formájú, változatos alkotásait. Az embernek mind ezekhez való viszonyulását, felfedezni bennük
azt az összhangot, harmóniát, ami a mind
magasabbra törô emberi szellem gazdagodását szolgálja hihetetlenül egyszerû, természetes, de mégis látványos eszközeivel.
Az Ikebana ma is az egyik legnépszerûbb, a
mindennapi életben megjelenô mûvészet,
természetesen tovább és tovább finomodva utóbbi négy évszázados fejlôdése, változása során, amikor is kilépett a kiváltságosok világából és a japán ember mindennapjainak részévé vált. A természet szépségeit ajándékként felfogó ember lassanként szellemi értékké magasztosította a
kezdetben „Kado” „-virágok útjának” nevezett mûvészi virágelrendezést. Nem csoda,
hiszen mindig is felfokozott figyelmet szentelt, és érzületet fejezett ki a természet vál-

Helyreigazítás
A Tahitótfalui Községi Tájékoztató 2014. márciusi számának 6. oldalán, valamint a Danubia
Televízió híreiben tévesen jelent meg az az
információ, miszerint a költségvetésben a magasabb elôirányzat oka többek között az iskolai pedagógusok bérfejlesztésének finanszírozása. A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola pedagógusainak és nevelô-oktató munkát segítô alkalmazottainak 2014. évi bruttó bére a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ költségvetésében szerepel, az iskola dolgozói Tahitótfalu
Költségvetésébôl sem bért, sem béren kívüli juttatást, sem jutalmat nem kapnak. A téves információ közléséért elnézést kérünk.

tozásai, az elegáns egyszerûség, az esztétikai és érzelmi harmónia egybeötvözôdése
iránt. Ebbôl következik, hogy befogadta és
tovább nemesítette azt a nyugati kulturális
áramlatokkal, hatásokkal. Az Ikebana meghatározott rendet követ. Azt a háromszöget, amelynek egy-egy csúcsán a Menny,
a Föld, és az Ember áll. Eközben hangsúlyt helyez a vízszintes megjelenési formára, a színharmóniára, a térre és formára. Itt, naptári képeinken 4 iskola képei
jelentek meg: az Ikenobo, a Ko-ryu, Ohararyu és a Sogetsu ryu. (Japán 7000 éves
mûvészettörténete egy-egy korszakának ha
csak egy-egy mondatot szentelnénk is, nem
tudnánk határt szabni az írásnak.)
Hogy miért éppen Japán? Egyrészt a fentiek, másrészt az alábbiak miatt: miként
a japán ember, úgy a magyar is hallatlanul nyitott, befogadó az új, az újszerûség,
a szépség és harmónia iránt, melyet igazol
nyughatatlan találékonysága, a minden akadályon magát átküzdeni való képessége,
akarata, ugyanakkor múltjához, történelméhez, hagyományaihoz való ragaszkodása. Mind ezekbôl következik, hogy erôs hajlama van arra, hogy a befogadottakat magasabb szellemi, esztékiai szintekre emelje,
beépítse életébe, hasznosítsa a másoktól
tanultakat.
Tolmácsként is számos alkalommal
utazhattam végig Japánt. Csak az utóbbi negyed században, mint idegenvezetô,
vezethettem Magyarországon mintegy 11
ezer különbözô rendû-rangú japán embert.
Bennük pedig azt kerestem, amit fentebb
írtam: japáni mivoltukból, kulturáltságukból, - sokszor együttérzésükbôl a magyarok iránt- miként tûnik fel, jelenik meg az a
bizonyos „tiszta forrás”? Megtapasztalván,
hogy ennek a forrásnak a sziklakútjához
csak úgy lehetett/lehet hozzáférni, ô úgy
enged hozzá, ha azt látja, hogy a vele való,
neki szóló odaadó együttmûködés magá-

Pogány zsoltárok –

április 13., 15. 19.00 óra
A Zöldsziget Táncegyüttesnél a tavasz
évek óta a Költészet napjára készülôdés
jegyében telik. Mindig egy kiválasztott
magyar költô mûveire épül a mûsor. Az
idén Szilágyi Domokos és a 80 éve született Hervay Gizella versei szólalnak meg
a táncosok és barátaik elôadásában. A
költôházaspár erdélyi származása kapcsán a mûsort természetesen erdélyi táncok frissítik, teret adva a társmûvészetek
összekapcsolódásának. Az elôadások
Szigetmonostoron lesznek a Faluházban.
Mindenkit várunk sok szeretettel!
Szabó Judit és a Zöldsziget Táncegyüttes

ban hordozza a megkérdôjelezhetetlen
elkötelezettséget, felelôsséget, - nagy szavak nélkül - mint küldetéses értékeket.
Ezekért ajánlottam a Tisztelt Látogató
figyelmébe ezt az igen szerény kiállítást.
Remélem, el-el idôztek a gyönyörû képek
elôtt, és felidézték az elmondottakat úgy,
hogy sikerült önmaguk meglátásaival, ráérzéseivel gazdagítani saját szellemi tékájuk
sokszínûségét, átvívén azokat a maradandóságba.
Nekem pedig marad az az öröm, hogy
mind ezeket néhány magyar honfitársam
elé tárhattam, és az, hogy a 265. zsoltár szerint „Hagyjad az Úr Istenre minden útadat”
érzülettel és hittel, a világ e csodáit megláthattam.
A kiállítás másik témájának, a milpengôs
bemutatónak az a célja, hogy lássuk: 20.századi sorozatos tragédiáink sokadik nehéz
idôszaka volt a 2.világháborút követô. Amikor
is a lerombolt, kifosztott, megalázott ország
talpra állásának éveit a politikán túl terhelte
az a gazdasági helyzet, amelyben a számában
megfogyatkozott, életlehetôségeiben kevés
reménnyel bizakodó magyar ember mindennapos munkájának értéke szinte a semmivel volt egyenlô. Az egyetlen vigasz az lehetett, hogy a papírpénzek többsége, - értéktelen mivoltában is – szemnek, lelkületnek
tetszetôs, szép volt.
G. Szalai István, 2014. tavaszán

Nagyheti szertartások a katolikus
templomban
A húsvét szent három napján
Nagycsütörtök: 1800 Szentmise az utolsó vacsora emlékére
Nagypéntek: 1800 Az Úr szenvedésének ünneplése
Nagyszombat: 1800 A húsvéti vigilia szertartása
Húsvétvasárnap: 900 Ünnepi mise
Húsvéthétfô: 900 Szentmise
Nagypénteken: 1500 Keresztútjárás a templomban
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Iskola

Sialia
Maurice Maeterlinck sokféleképpen feldolgozott híres meséje nyomán lett a kék
madár a boldogság szimbóluma. Latin
nevét felhasználva választottuk iskolai
énekversenyünk névadójául, amely elsô
ízben 2014. március 6-án került megrendezésre intézményünkben, a Tahitótfalui
Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskolában. „Sokkal több boldogságot lehet találni a földön, mint ahogy általában hiszik, de az emberek legnagyobb
része soha föl nem fedezi ôket.” – írta a
szerzô. A verseny legfôbb érdemét az éneklés boldogságának felfedezésében látta a
zsûri, a váratlanul nagy létszámban megjelent közönséggel együtt. Az okleveleket és díjakat a verseny fô szervezôjével,
Kökényné Krafcsik Ibolyával a következô
tanulóknak nyújthattam át:
1-2. osztályos korcsoport:
Egyéni I. díj: Szolnoki Máté

Kamaraének
I. díj: Szabó Alexandra és Szabó Emília
II. díj: Biró Anna, Biró Róza, Bodor Tekla,
Csereklye Dóra, Kapornai Anna
III. díj: Csóka Bence, Takács Marcell

Rebeka
Kamaraének különdíj: Csereklye Laura,
Neumann Natália, Princz Panna, Szalai
Nikolett
Közönségdíj: Sziráki Botond

3-4. osztályos korcsoport:

A közös muzsikálás boldogságát tükrözte zenetanáraink március 21-én, a Baptista
Imaházban rendezett tavaszi hangversenye, valamint a „Cseresznyevirágzás” kiállítás megnyitóján japánul éneklô lelkes kis
kamarakórusunk produkciója is. Szintén
boldogság, hogy a Dunakeszin megrendezett VIII. Regionális Gitárversenyen
növendékeink szép eredményt értek el:
Schönberger Dominik 3. díjat kapott, Jenei
Ákos pedig 6. helyezést ért el. Tanáruk
Gellért Gabriella. Mindnyájuknak szívbôl
gratulálunk!

Egyéni I. díj (megosztott): Csereklye Kata,
Kovács Karola
Kamaraének
I. díj: Takács Orsolya és Csereklye Lili
II. díj: Vaczó Julianna, Csereklye Kata,
Kovács Karola
III. díj: Bánáti Lilla, Csereklye Lili, Takács
Orsolya
Felsôs korcsoport:
Egyéni I. díj: Szalai Nikolett
Különdíjak:
Egyéni bátorságdíj: Nyusa Levente
Kamaraének bátorságdíj: Bagi Nimród,
Berki Blanka, Ferencz Réka, Kupicz-Szabó
Dániel, Szfárli Evelin, Vaczó Luca, Veimál

„A kék madarat nem kell távoli országokban keresni. A kék madár mindig velünk
van, ha szeretjük egymást és örülünk az
élet legkisebb ajándékainak is.”
Kisné Balázs Enikô
iskolaigazgató

Tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról
A nevelési-oktatási intézmények mûködésérôl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.
§ (2) bekezdése alapján az adott évben tanköteles korba lépô gyermeket (az idei évben a 2008. augusztus 31-ig született gyermekeket) a
szülô a Kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett idôpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a
választott iskola elsô évfolyamára.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)
és a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást (óvodai szakvélemény).
Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
A nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (1)
bekezdése értelmében az általános iskolába történô felvételrôl vagy
átvételrôl az iskola igazgatója dönt. Döntését írásban közli a szülôvel.
A felvételi kérelem elutasításáról határozatot hoz. A felvétel elutasítása
esetén a szülônek joga van az elutasító határozat kézhezvételétôl számított 15 napon belül jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslattal élni. Fellebbezését állami általános iskola esetében
az illetékes tankerület igazgatójához, egyházi és magán iskola esetében
a fenntartóhoz nyújthatja be.
Amennyiben nem a kötelezô felvételt biztosító körzetes iskolába
kívánja a szülô gyermekét beíratni, és a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülô a gyermekét a döntés jogerôre
emelkedését követô öt napon belül köteles beíratni a kötelezô felvételt
biztosító iskola elsô évfolyamára.
Felhívjuk a tisztelt szülôk figyelmét, hogy:
• Külföldi tartózkodás esetén kötelesek tájékoztatni a járási hivatalt a
tanköteles korú gyermek külföldön történô iskolába járásáról,
• Amennyiben nem íratják be a tanköteles korú gyermeküket az általános iskolába, akkor szabálysértést követnek el, amely pénzbírság
kiszabását vonhatja maga után.
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A szeptemberben induló 2014/2015. tanévhez ezúton kívánunk sok
sikert a tankötelezettség teljesítését kezdô elsôs tanulóknak!
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H e lytörté n e t

Gyöngysor a Duna két partján
Interjú készült Rudolf Jánosnéval,
a Dunakanyar Takarékszövetkezet
elnök ügyvezetôjével, melybôl egy
kivonatot szeretnénk közölni.
Úgy gondoljuk, hogy sok olyan
ismeretet tartalmaz, amely saját
Ügyfeleinknek is új információ.
Az interjú teljes szövege olvasható a Takarékszövetkezet honlapján a
www.dunakanyar-tksz.hu címen.
„A Dunakanyar Takarékszövetkezet hazánk egyik legszebb táján
mûködik, hiszen – ahogy a nevében is jelzi – a Dunakanyar kisebbnagyobb településeit foglalja magában, három város is a
vonzáskörzetükben van. Ennél a
takaréknál a jó, az alkotó, a kellemes munkahelyi légkör jelenti a
szakmaiság mellett a másik legnagyobb vonzerôt.
- Annak idején valóban kimaradtunk a nagy, közös integrációból,
de a kis integrációban, a TÉSZ-ben
(Takarékszövetkezetek Érdekvédelmi
Szövetsége) tagok voltunk. Itt tömörült az a 14 takarék, amely nem
lépett be az OTSZ-be. Amikor 2003ban a Pilismaróti Takarék beolvadt a
Dunakanyar Takarékszövetkezetbe –
ekkor még nem én voltam az elnök
ügyvezetô – akkor a két másik vezetô
kollégám döntése alapján a TÉSZ-bôl is
kiléptünk, így mire én vettem át a stafétabotot – ez 2007-ben történt – már
nem voltunk egyik érdekvédelmi szervezetnek sem a tagja.
Az önállóságnak sok elônye volt.
Saját magunk alakíthattuk az üzletpolitikánkat, a termékpalettánkat.
Gyorsan és rugalmasan tudtunk reagál-

Papírgyûjtés az
iskolában
2014. április 14-én, hétfôn PAPÍRGYÛJTÉST
szervezünk. Kérjük a tahitótfalui lakosok szíves
segítségét! A papírgyûjtés bevételét sportszerek és játékok beszerzésére kívánjuk fordítani.
A papírgyûjtésnek nem csak anyagi haszna van,
mert összefogásra, környezettudatos életvitelre,
sôt kapcsolatok teremtésére, ápolására neveli a
gyerekeket és felnôtteket egyaránt. A hulladék
papírt az iskola központi épületénél reggel 7-11
óra között gyûjtjük konténerbe.
Tahitótfalui Pollack Mihály
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola

ni a gazdasági környezet változásaira
A közepes takarékokhoz tartozunk,
13 kirendeltségünk Pilismaróttól
Szentendréig mindegyik településen
szolgáltat. Csak a hitelesség kedvéért
felsorolom a kirendeltségeink helyszíneit: Pilismarót, Dömös, Visegrád,
Dunabogdány, Tahitótfalu, Leányfalu,
Pócsmegyer, Szigetmonostor, Szentendre, Alsó- és Felsô-Göd, Szôd, és
Szôdliget. A korábbi vezetôink úgy
fogalmaztak, hogy mint egy gyöngysor, úgy vagyunk felfûzve a Duna két
oldalán.
A mérlegfô-összegünk meghaladja
a 13 milliárd forintot, amely az utóbbi évben egy kicsit ugyan csökkent. A
betétállományunk 11,6 milliárd forint,
a hitelállományunk jelenleg 5,9 milliárd forintot tesz ki. Az év elején a
hitel-betét arányunk 50 százalék körül
mozgott.
Az elmúlt évtizedekben – úgymond
– meghatározó közéleti szereplôkké
váltunk, „beépültünk” a lakosság köztudatába. A helyi sajtón keresztül
népszerûsítjük önmagunkat és a termékeinket. De a különbözô helyi rendezvényeken is részt veszünk, a falunapokat, a bálokat, az óvodai, iskolai
és sport rendezvényeket anyagi eszközökkel is támogatjuk. S a falakon
kívül is megjelenünk, hiszen a kollégáim rendszeresen visznek szórólapokat az iskolákba, a közintézményekbe.
Nagyon sok energiát fektetünk abba,
hogy a fiatalokat megnyerjük magunknak, ezért is indítottunk többféle, fiataloknak szóló konstrukciót, mint például a 14 év alatti ifjúsági számlát. S
a szülôkhöz is eljutunk a prospektusokon, szórólapokon, a tanárokon
keresztül.
A nyugdíjasokkal is szoros a kapcsolatunk, igyekszünk támogatni
ôket. Fél áron biztosítjuk részükre
az alapvetô szolgáltatásokat, a számlavezetést és a bankkártyát. A családok számára is nyújtunk kedvezményeket. Említhetem a gondoskodási
betétszámlát is, amellyel egyes célok
eléréséhez spórolhatnak az emberek,
valamint a gyermekek részére takarékoskodhatnak a szülôk, nagyszülôk.
Rendszeresen hirdetünk kedvezményes hitelakciókat is. A lakásfelújításra támogatott hiteleket biztosítunk,
fôleg a tavaszi idôszakban. A lakástá-

mogatásokra is odafigyelünk, folyamatosan kínáljuk a kamattámogatásos
kölcsönöket. Ha az ügyfél nem felel
meg a feltételeknek, akkor kedvezményes kamattal adunk hitelt lakásvásárlásra, felújításra. Aztán a hagyományos
fogyasztási, jelzáloghitelek is igénybe
vehetôk a piachoz képest mérsékeltebb kamattal. Csodálkozom is azon,
hogy miért nem „özönlenek” az ügyfelek, amikor más bankok ajánlatait
kézbe veszem. Magunk hirdetjük a termékeinket, mégpedig úgy, hogy saját
hirdetéseket készítünk.
Említettem már a gondoskodási
számlákat, amelyek minden életkorban aktuálisak lehetnek. Régen volt
az ifjúsági betét, amely megszûnt,
most viszont jönnek a nagyszülôk, a
szülôk, hogy a gyerekeknek szeretnének pénzt megtakarítani. Nos, nekik is
a gondoskodási betétet tudjuk ajánlani. Aztán van a hagyományos takarékszelvény, ami szintén népszerû, mert
aki szeretné kézzel foghatóan is magának tudni a betétjét, az ezt választja. A
lekötött számlabetét konstrukciókat
ugyancsak sokan igénybe veszik. Mi
igyekszünk egyszerû termékeket kitalálni, amelyek könnyen átláthatóak az
ügyfél számára is. Azt gondolom, hogy
így tiszta a kép, mi egyenes emberek
vagyunk, nincs mit takargatnunk. Itt
vidéken a becsület, a bizalom, az egyenesség a legfontosabb emberi tulajdonságok.
Ezeken a településeken mi képviseljük a pénzügyi kultúrát. Örülök, hogy
ezt is szóba hozhatom, mert elmondanám, hogy szerintem több állami támogatást érdemelnének a takarékszövetkezetek. A legkisebb településeken
is ott vannak, és ha mi nem lennénk,
akkor semmiféle pénzügyi szolgáltatás nem állna a helyi lakosok rendelkezésre. Miért nincs a vidéki embernek ugyanolyan joga arra, hogy pénzügyi szolgáltatásokat kapjon, mint egy
városi lakosnak? Mi nem csak a gazdaságos mûködést nézzük, mert ha ezt
tennénk, akkor régen bezártuk volna
a kisebb fiókjainkat, hiszen gyakran
önmaguk mûködési költségét sem tudják kitermelni. Úgy érzem, belôlünk
még nem veszett ki az emberbaráti
érzés. Nagy energiát fektetünk abba,
hogy az emberekkel szoros, személyes
kapcsolatot építsünk ki, mert együtt
sírunk, és együtt nevetünk.”
H. Gy.
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Cselgáncs siker!
A 2013 év végi sikeres nemzetközi cselgáncs versenyt követôen, a KISOROSZI
YUDO ÉS KUNG-FU KLUB újabb sikereket könyvelhet el. 2014 február 22-én
Budapesten cselgáncs diákolimpia került
megrendezésre. A rangos eseményen
klubunkat Csizmadi Petra képviselte
arany érmet szerezve. A következô napon
Pilismaróton nemzetközi tehetségkutató
cselgáncs verseny lebonyolítására került
sor. Nemes küzdelemben Csizmadi Petra
ezüst, Kulcsár Evelin bronz, Szimilkó Kolos
/élete elsô versenyén/ bronz érmet szereztek. A felkészítést Rácz Gábor vezetô edzô
irányította.
Gratulálunk!
Sütô Béla
Kisoroszi yudo és kung-fu klub

Kulcsár Evelin

Szimilkó Kolos

Csizmadia Petra

Tahitótfalu Ifjú Tehetsége 2014
3 Árpád kupa Hajdúszoboszló: 200 mell 2. hely, 200 pillangó 4. hely
4. Pest megyei Csapatbajnokság II. ford.:
200 mell - 1. hely
5. Pest megyei Csapatbajnokság III. ford.:
2 db. 4. hely, 1 db 1. hely
6. Százhalombatta nemzetközi úszóverseny: 100 mell - 3. hely, 50 mell- 3. hely
7. Kecskeméti nemzetközi úszóverseny:
200 pillangó 5. hely, 200 mell - 3. hely, 50
mell- 3. hely, 100 pillangó- 3. hely, 100 mell
2. hely, 200 vegyes - 3. hely
8. Budapest kupa II. ford.: 50 mell – 6.
hely
9. Pest megyei Csapatbajnokság IV. ford.:
400 gyors: 5- hely, 200 vegyes - 5. hely

Szabó Álmos
Idén Tahitótfalu Község Önkormányzata
Szabó Álmost választotta Tahitótfalu Ifjú
Tehetségének 2014-ben. Álmos az úszás
sportágban elért országos és nemzetközi
sikerei valamint kimagasló tanulmányi
eredménye elismeréseként kapta e díjat.
A díszoklevelet, 50 000 Ft értékû vásárlási
utalványt valamint egy, a Tahitótfalu címerét ábrázoló ezüst kitûzôt a március 15-i
ünnepség keretében vehette át Álmos a
polgármester úrtól. Álmos a Pollack Mihály
Általános Iskola évek óta kitûnô 6. b. osztályos tanulója, több tantárgyból dicséretes.
Emberi magatartása, társaival való kapcsolata, érett világfelfogása példamutató.
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Közösségi munkája magas színvonalú.
2013-ban az Orchidea Pangea matematika
versenyen bejutott az országos döntôbe. A
Fábián Zoltán mese- és prózamondó verseny
döntôjében az 5-6. osztályos kategóriában
1. helyezést ért el.
2013. évi kiemelkedô sporteredményei a
következôk:
1. Megyei diákolimpia: 100 mell - 4. hely
2. Budapest kupa I. ford.: 50 pillangó - 4.
hely

10. Szombathely nemzetközi úszóverseny:
100 mell - 3. hely
11. 2014. évi megyei diákolimpia: 100 pillangó 5. hely, 100 mell - 3. hely
A 2013. évi országos ranglistán a 2001ben születettek között 50 m-es mellúszásban 9. helyen, 100 m-es mellúszásban 8.
helyen áll. Ezen eredmények a hétköznapokra lefordítva: Álmos hetente 4 alkalommal
hajnali edzésre és 5 alkalommal délutáni
edzésre jár a Váci Vízmû Sport Egyesületbe.
Gratulálunk!
Béres Gabriella

3. Á
F EP BR RI LUIÁS R
2014

Ö n k o r m án y zat , prog
ra mokg
Közössé

Közhírré tétetik!
2014. április 27-ik napján megrendezésre kerül a tahitótfalui híd lábánál a
Vasárnapi Vásárnap.
A hagyományokhoz híven, a nap folyamán mindenki kedvére válogathat a
Dunakanyar kézmûves mestereinek
termékeibôl, a helyi termelôk minôségi
portékáiból és környékbeli gazdák eladó
jószágaiból.
Nagyra tartjuk a kicsiket, így az idei
tavaszi vásár programjait a gyermekek
köré szervezzük.
Programjainkat 10 órakor a legkisebbek Ringatójával indítjuk, majd mikor
minden aprónépet kiénekeltünk, fél 11
kor kezdetét veszi az óvodai-iskolai korosztály vetélkedôje. A Régi Idôk Játékai
Vetélkedôben minden gyerek versenybe

szállhat az értékes vásári kézmûves termékekért.
11 órakor a nagyérdemû közönség a
fûbe lekuporodva kipihenheti a verseny
fáradalmait, s közben élvezheti Nyáry
Bernadett bábelôadását. A Bubabálban
Abonyi Zsófia segítségével megismerkedhetünk a régi népi körjátékokkal, a néptánc alaplépéseivel.
12 órára a vásártér közepére érkeznek
Tahitótfalu lovasai a Zablakert vezetésével, majd az aprónépek ki is próbálhatják a
lovaglást és a lovaskocsizást.
De idén sem marad ki a programjaink
közül a traktoros porontyfuvarozás és a
Szamóca Waldorf óvoda népi játszóháza, sôt hogy minden gyermek megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, a vásártér

Ódon Masinák Mustrája
Április 27-ére, a Vasárnapi Vásárnapra
meghirdetjük az Ódon Masinák Mustráját.
Hozzák el a vásártérre reggel 10 órára szeretett régi masinájukat, melyek nagyapáiknak mindennapi segítségük volt a gazdálkodásban vagy a közlekedésben. 14 óra-

kor a vásári közönség legfiatalabbjai fogják
kiválasztani a számukra legszebb, legérdekesebb gépezeteket. A gyôztes tulajdonosokat ajándék illeti.
Érd.: 06/30 337 5527

Aprók tánca, avagy már kikeltek a pávafiókák
Javában zajlik a televízióban a Felszállott a páva
népzenei tehetségkutató mûsor. Tavaly irigykedve néztük az e századi elsô évadot, a sok tehetséges fiatalt. Szerencsére az idén sem fogytak el
a hagyományt ôrzôk és ápolók. Sôt felröppent a
hír, miszerint gyerekek körében is meghirdetik a
versenyt. Nagy izgalommal várom, mert tudom,
hogy milyen hatással lehet majd a gyermekekre
az, ha saját kortársaikat látják táncolni, énekelni, népzenét játszani. Remélem, hogy az illetékesek községünkben is megteremtik a lehetôségét
annak, hogy a népi kultúrát tanulni vágyó gyerekek az óvodát elhagyva is néptáncolhassanak,
énekelhessenek népdalokat, tanulhassák és ápolhassák népszokásainkat.
Az idén március 12-én hiába várták az óvodások az iskolás néptáncosokat Gergely-járásra,
nem tudtuk folytatni ezt a több éves, iskolába hívogató néphagyományt, mert megszûnt a
Néptánc szakkör. Viszont remélem, legalább az
óvodásokat kárpótolta a március 1-jei Népházbeli
szereplés. Mindkét óvodánkból eljöttek a
néptáncoskák, és a nagy izgalommal várt „szereplésen” megmutathatták apának, anyának, a
nagyszülôknek azt, hogy ôk milyen ügyesek. És
persze milyen csinosak a néptáncos ruhában,
hiszen sok gyereknek nincs is lehetôsége (ruha
és alkalom hiánya) arra, hogy népviseletbe bújjon. A gyermekek roppant ügyesek és talpraesettek voltak. Nem zavarta ôket az sem, hogy a fele
fellépô csapatot nem ismerik, hogy a helyszínt

sem ismerik, hisz azt csinálhatták a szüleik és persze a többiek szülei elôtt, amit civil ruhában megszoktak és megszerettek. Olyan jó lenne, ha több
ilyen alkalom lenne, hisz a hagyományokkal élô
módon, testközelbôl nemcsak a gyerekek, de szüleik sem találkoznak. Ezek a gyerekek a kispávák,
akik már kikeltek a tojásukból, tanítsuk meg ôket
repülni, és engedjük szárnyalni!
Szabó Judit

közepén kosárkörhinta, kisállat simogató
és gyermekkönyv vásár várja a kicsiket és
nagyokat.
A gyermekvilág a népi kultúrában – kiállításban képi és írott néprajzi gyûjtéseket
láthatunk, 14 órakor pedig kezdetét veszi
a Dunakanyar ódon masináinak szépségversenye, melyet a szokásokhoz híven a
nagyérdemû közönség bírálhat.
Jöjjenek hát muzsikára,
szép magyar vásárra,
Szent György havának 27 napjára.
Továbbra is várjuk a Dunakanyar állattartóit, eladásra szánt jószágaikkal jelentkezzenek a szervezôknél az alábbi
elérhetôségeken: Béres Gabriella 06/30
3375527, Rokob Orsolya 06/70 598 4345,
tahivasar@gmail.com

Ruhabörze – április 12.
A már hagyományosnak nevezhetô
Baba-mama Ruhabörze ismét megrendezésre kerül. 2014. április 12-én,
szombaton délután 14.00.-17.00 óráig
Tahitótfaluban, a Népházban lesz rá
lehetôség, hogy a használható, de már
megunt vagy kinôtt ruhák, cipôk, játékok vagy egyéb használati tárgyak gazdát cseréljenek. A képviselôtestület jóvoltából a rendezvény helyszíne ingyenesen vehetô igénybe. Természetesen ismét
befogadjuk a karitatív célra szánt, jó állapotban lévô ruhanemûket, cipôket, játékokat, melyeket 16.00 órától helyben osztunk ki, a maradékot pedig a szentendrei
Vöröskeresztnek továbbítjuk. Érdeklôdni
lehet: 06(20)543-1269
Szabó Judit szervezô
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Közösség

Március 15. alkalmából kitüntetett fiataljaink, akik 2014ben kiérdemelték a „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj”-at
A „Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány” kuratóriuma a 2005-ös évben
díjat hozott létre Tahitótfaluért Ifjúsági
Díj néven, melyet minden év március 15-e
alkalmával olyan diákok kaphatnak, akik
kimagasló tanulmányi-, és tanulmányi verseny eredményeikkel valamint a sport, a
tudomány, vagy mûvészet területén elért
sikereikkel öregbítik Tahitótfalu hírnevét.
Feltétel továbbá, hogy életvitelükkel
falunk lakóinak és korosztályuknak elismerését kiérdemeljék, és követendô utat
mutassanak kortársaik számára.
A kiválasztásban megkértük iskolánk
tantestületének véleményét is, és nagy
örömmel láttuk, hogy az 2013-as évben
végzett évfolyamban olyan kimagasló
tehetségû tanulók végeztek, hogy a díjazottak létszámát – az alapítványunk által
szokásosan 3 fô fiatal helyett - 5 fôre megemeltük.
Mivel a plusz 2 fô jutalmazását az
Önkormányzat anyagi támogatásban
részesítette, ebben az évben a TETA által
alapított díjat közösen adtuk át.
Sorrendet felállítani a gyermekek között
szinte lehetetlen. Szorgalmuk, magatartásuk, kimagasló tanulmányi és versenyeredményeik, pozitív személyiségük legyen
példakép.
Az Alapítvány az Önkormányzattal közösen a kiválasztott 5 diák részére átadott
egy-egy:

den körülmények között megtartja. Tisztel
másokat, saját eredményeivel sosem kérkedik. Személyes érdekeit képes alárendelni a közösség érdekeinek. A múlt tanév
végén Pollack emlékplakettet kapott.
Tanulmányait Vácott, a Boronkay
György Mûszaki Középiskola és
Gimnázium informatika tagozatán folytaja
szép eredménnyel.
Az elsô félévet 4,8 tizedes átlaggal zárta,
matematika és fizika tantárgyakból dicséretes jeles osztályzatot kapott, és matematika versenyeken is eredményesen szerepel.
Csicsay Emese.
maradt el kiváló tanulmányi eredményei
mögött, munkájában alapos és precíz.
A közösségért mindig szívesen vállal
kreatív feladatokat, jó problémamegoldó és konfliktuskezelô képességgel bír. A
múlt tanév végén Pollack emlékplakettet
kapott.
Jelenleg Vácott, a Boronkay György
Mûszaki Középiskola és Gimnázium környezetvédelem-vegyészet tagozatán tanul
eredményesen.
Az elsô félévben 4,7 lett a tanulmányi
átlaga, biofizikát és spanyolt tanul emelt
óraszámban, valamint aktívan atlétizál.
Kovács Dávid

• „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” elismerô
oklevelet
• 20 000-20 000 Ft-os könyvutalványt
• Kósa Klára Szimbólumok és ajándékok
c. könyvét Bor Zoltán felajánlásaként
• Fekete Júlia ötvös ékszerész által készített ezüst falucímer medált
• Prinzné Bérczi Krisztina népi fazekasmester által készített, falucímerrel ellátott csuprot
Gratulálunk diákjainknak, akik a legkiválóbbak voltak:
Csicsay Emese
8 évig kitûnô tanulmányi eredményt ért
el, ballagásakor nevelôtestületi dicséretben részesült.
Magatartása, közösségi munkája mindig
kimagasló volt.
Számos versenyen: vers- és prózamondó, környezetvédelmi, angol, atlétikai versenyeken ért el kiváló eredményeket.
Tûzzománc képeivel különdíjat és két
ezüstérmet szerzett.
Emese emberi magatartása sosem
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Kovács Gábor

8 éven keresztül kitûnô tanulmányi eredményt ért el, ballagásakor nevelôtestületi
dicséretben részesült. Magatartása, társaival, tanáraival szemben mindig kifogástalan volt.
Számos versenyen ért el szép eredményeket: vers- és prózamondó versenyeken,
matematika versenyeken, nyelvi levelezôs
versenyeken. Tûzzománc képeivel országos 1., nemzetközi 3. helyezést ért el.
Sikeres alapfokú C típusú nyelvvizsgát
tett angolból.
Dávid felelôsségteljes, adott szavát min-

8 évig kitûnô tanulmányi eredményt ért
el, ballagásakor nevelôtestületi dicséretet
kapott.
Számos versenyen ért el szép eredményeket: vers- és prózamondó versenyeken, versíró versenyen, nyelvi és szaktárgyi versenyeken.
A helyi judo szakosztályban sportol
eredményesen.
2013-ban sikeres alapfokú C típusú
nyelvvizsgát tett angolból.
A faluünnepségek rendszeres fellépôje.
A múlt tanév végén Pollack emlékplakettet kapott.
Gábor szívesen és önként vállal részt
a faluban szervezett megmozdulásokon.
Tanáraival és társaival szemben mindig
tisztelettudó és becsületes volt. Feladatait
pontosan, idôre elvégzi most is a szentendrei Ferences Gimnázium diákjaként.
Hozzáállása a tanuláshoz, az osztálytársakhoz, a katolikus közösséghez példamutató és szeretetteljes.
Tanulmányi átlaga alapján az évfolyam
legjobbjai között van.
Egyik kedvenc tantárgya a fizika, rendszeresen indul tanulmányi versenyeken,
jelenleg résztvevôje a Jedlik Ányos fizika
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tanulmányi versenynek, ahol most országos megmérettetés vár rá.
Tagja a katolikus gimnáziumok között
megrendezett Károly Iréniusz fizika tanulmányi versenyen induló csapatnak is.
Tervei között szerepel még egy középfokú nyelvvizsga letétele angol nyelvbôl,
amelyhez jó alapokat adott a tahitótfalui
általános iskola.

Közössé g

Zerinváry Lóránd

Plascsevics Nóra

8 évig kitûnô tanulmányi eredményt ért
el, ballagásakor nevelôtestületi dicséretben részesült.
Nyelvi levelezôs versenyeken indult
németbôl és angolból, ahol eredményesen
szerepelt.
2013-ban sikeres alapfokú C típusú
nyelvvizsgát tett angolból.
Nóra ôszinte, megbízható, nyílt személyiség, akinek nemcsak baráti kapcsolatai jók, hanem tanáraival szemben is mindig tisztelettudó volt. A közösség iránt
felelôsséggel bír, képes másokhoz alkalmazkodni, nagylelkû.
Tanulmányait Budapesten az Ady Endre
Gimnáziumban folytatja tovább, szép eredménnyel. Az elsô félévet osztályelsôként
végezte.
Közérdekû önkéntes munkáját volt
iskolájában, a Pollack Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola rendezvényein végzi.

8 évig kitûnô tanulmányi eredményt ért
el, ballagásakor nevelôtestületi dicséretben
részesült. Közösségi munkája, társaival való
kapcsolata mindig példaértékû volt. Diák
önkormányzati képviselôként sokat segített
általános iskolája mindennapjaiban.
2013-ban sikeres alapfokú C típusú nyelvvizsgát tett angolból. Tûzzománc képeivel
1. és 3. helyezést ért el, valamint különdíjat
kapott.
Kimagasló eredményekkel büszkélkedhet
több sportágban, különösen vízilabdában.
Fiatalabb korában jeleskedett jégkorongban,
úszásban és íjászatban is.
2012-ben megkapta a „Pollack iskola jó
tanulója, jó sportolója” díjat. 2013 márciusában Tahitótfalu Önkormányzata „Tahitótfalu
ifjú tehetsége” díjjal tüntette ki. Ballagásakor
„Pollack emlékplakettet” vehetett át.
Lóránd azon ritka kivételek egyike, aki
mind sportban, mind tanulásban, mind
közösségi munkában képes kimagasló teljesítményre.
Szimpatikus, megnyerô személyiség. A
felnôtteket és kortársait is tiszteli, becsüli.
Tanulmányait az Óbudai Gimnázium angol
tagozatán folytatja, az elsô félévben 4.5 átlaga volt.
Vízilabda pályafutását a KÓ-PÉ-ban kezdte,
majd az MTK-ban, jelenleg pedig a KSI-ben
folytatja. A 2012/13-as szezont 1 aranyéremmel és 2 bronzéremmel zárta.
Országos bajnoki címet nyert ifiben, országos 3. helyezett lett gyerekkorosztályban és

Kiadó Cserkeszôlôn!
50 nm-es szépen
berendezett lakás.
Fürdô 3 percre gyalog.
5 fô-ig 3 500 Ft/fô
Érdeklôdni: 06-20-9321-339

Budapest Bajnokságon is.
Nyáron Belgrádban a Nemzetközi Darko
Djukich Emléktornán vett részt a korosztályos utánpótlás válogatott tagjaként. Szép
játékkal és gólokkal járult hozzá a csapat szerepléséhez.
Nagy megtiszteltetésben volt januárban
része, behívták az utánpótlás válogatottba,
februárban pedig bekerült az Európa bajnokságra készülô keretbe.
Gratulálunk a kitüntetett fiataloknak és kérjük, hogy töretlenül folytassák további munkájukat maguk, szeretteik, hazánk és falunk
javára.
Végezetül, köszönetet mondunk iskolánk
tisztelt tanárainak, nevelôinek, az iskola minden dolgozójának és a kedves szülôknek is
azért, hogy áldozatos munkájuk eredményeképpen minden évben lehetôségünk van
kiemelkedô tehetségû és tudású fiatalok megjutalmazására és példaképül állíthatjuk ôket
falunk fiataljai elé. Legyünk rájuk nagyon
büszkék.
Ne felejtse el senki, hogy a tudás hatalmas
kincs, és a jövônkért az ifjú nemzedék a letéteményes.
A díjátadásban részt vett kis segítôink
Ferencz Réka,Weimal Rebeka és Szfárli
Evelin voltak. Kedves munkájukat köszönjük.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma nevében a díjakat Bozóki Sándorné, Takács Györgyné
adták át, az önkormányzat és egyben az alapítvány nevében Kubanek István képviselô,
a Kulturális Bizottság elnöke és a TETA alapító tagja adta át.
Takács Györgyné

Húsvéti tojásírás és
díszítés a Faluházban
Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket április 17-én csütörtökön 10-13
óráig a Faluházba, ahol Jókainé Gombosi
Beatrix népi iparmûvész, a Népmûvészet
Ifjú Mestere vezetésével kipróbálhatják a
hagyományos tojásírást és egyéb díszítô
technikát. A foglalkozás díja 300 Ft.

RÉGISÉGET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent ami régi,
értékes és szép hosszú évek óta gyûjtök. Legyen az
régi bútor, festmény, lakberendezési tárgy, hímzett
ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelánok,
népviseleti ruhák, régi játékok, mezôgazdasági
eszközök és sok minden más. Készpénzzel ﬁzetek.
Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit
szeretne eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta vagyok,
elérhetôségem: 06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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E n e r g i a t u d a to s s á g

Takarékoskodjunk az energiával!
Mire jó az energetikai tanúsítvány?
Az épületek energetikai tulajdonságaival foglalkozó eddigi cikkeim alapján
valószínûleg kiderül, hogy minôségi
különbséget okoz az épületek között azok
energiafelhasználása. Cél, hogy a meglévô
régi épületek energetikai minôségét
javítsuk, és csak olyan új épületek épülhessenek meg, melyek eleget tesznek egy
bizonyos követelmény-szintnek. 2006-ban
született meg az a rendelet, mely meghatározza az épületek funkciója alapján, - azok
geometriai méretétôl függôen - az elvárt
energiafelhasználás mértékét, s ezen
meghatározott értékekhez viszonyítva
lehetôvé teszi meglévô épületek energetikai felhasználásának minôsítését.
A minôsítés a 100%-ként meghatározott
követelmény értékkel való összehasonlítás alapján történik. A 100%-nál kisebb
értékek a követelménynél jobb, a 100%nál nagyobb értékek a követelménynél
rosszabb fogyasztási adatokat jelentenek.
Egy épület besorolása megmutatja
annak energetikai „jóságát”, tehát nyilván befolyást gyakorol az ingatlan értékére is, mert minél jobb egy épület energetikai besorolása, annál értékesebb,
hiszen kisebb annak fenntartási költsége.
2012 januárja óta ingatlan eladásokhoz
kötelezôen el kell készíttetni az épület
energetikai tanúsítványát. Tapasztalataim
alapján, a tanúsítvány szükségességét
egyelôre fölösleges pénzkidobásnak
érzik az emberek. Csak akkor készítteti
el a tulajdonos, ha az ingatlan már elkelt,
s az eladásban résztvevô felek nem tudják, hogy már az áralku idején érdekük
fûzôdne a tanúsítvány meglétéhez. A
tanúsítvány az eladás után is hasznos a
tulajdonosnak, hiszen a benne található
energetikai számítás egy késôbbi felújítás
megtervezéséhez feltétlenül szükséges.
A homlokzatszigetelés vastagságának
megállapítása, az ablakszerkezetek cseréjével elérhetô javulás mértéke csak az
energetikai tanúsítványokban szereplô
energetikai számítások elkészítésével
lehetséges. A tanúsítónak kötelessége is,
hogy röviden tájékoztassa a tulajdonost
az energetikai javítás módjáról. Nem
mindegy tehát, hogy az energetikai tanúsítvány elkészítése milyen pontossággal
és szakszerûséggel történik. A tanúsító felelôsséget vállal a dokumentációs
központba feltöltött Hiteles Energetikai
Tanúsítvány (úgynevezett HET tanúsítvány) helyességéért.
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Az energetikai tanúsítványban szereplô
energetikai eredmények átlagfogyasztóra vonatkoznak, nem veszik figyelembe
például az átlagtól eltérô kisebb vagy
nagyobb létszámot, az átlagtól eltérô kevesebb vagy több melegvíz használatot, az
átlagtól eltérô melegebb vagy hidegebb
téli hónapokat. Ezért, ha összehasonlítjuk a tanúsítványban szereplô becsült
fogyasztási adatokat a valódi, számlákon
feltüntetett értékekkel, általában valamennyi eltérés mindig mutatkozik.
A tanúsítvány elkészítéséhez szükség
van az épület helyiségeinek geometriai

méreteire, az épületszerkezetek, valamint
a gépészeti rendszerek ismeretére. Nagy
segítség a tanúsítónak, ha rendelkezésre
áll az épület tervdokumentációja. Ennek
hiányában az épületet elôször fel kell
mérni.
Tartson velem a következô lapszámban
is. Téma: Mi az a passzív ház?
Téglássy Györgyi
okleveles építészmérnök,
energetikai szakértô
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A VOX INSULAE SZIGET HANGJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 10
évvel ezelôtt alakult. Egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését, zenemûvek publikálását,
elôadócsoportok támogatását tûzte ki
célul. Legfontosabb szervezete a Vox
Insulae Sziget Hangja Ökumenikus
Énekkar, mely rendszeres szereplôje
Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek, valamint évente
több alkalommal - az ország számos
pontján- sikeres koncertjeivel szerez
hírnevet községünknek. Adójuk 1%ának felajánlásával az egyesület és
az énekkar munkáját, valamint a
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti
Hét programsorozatát támogatják.
Adószám: 18704723-1-13

Hirde té s

Tisztelt Adományozók!
A TEGYÜNK EGYÜTT
TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY
2003. május óta bejegyzett szervezet,
ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi
jövedelemadókból felajánlható 1%-ot.
Ha munkánkat eredményesnek tartja
és szeretne segíteni, azt az alábbi
adószámon teheti meg, melyet elôre is
köszönünk.
Adószámunk:
18699636-1-13
Számlaszámunk :
64700021-1000923,
Dunakanyar Takarékszövetkezet,
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért” Alapítvány célja a községünkben
tanuló általános iskolás gyermekek segítése, az iskolai nevelô-oktató munka anyagi támogatása, az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, a hátrányos
körülmények között élô diákok társadalmi esélyegyenlôségének megteremtése.
Az Alapítvány céljainak eléréséhez kérjük idén is támogassanak
bennünket adójuk 1% -ával! Adószám: 18681952-1-13
Köszönjük!

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által
nyújtott szolgáltatások ügyfélfogadási rendje
Tahitótfalun:
• Ferencsák István, családgondozó
(Családsegítô Szolgálat)
szerda: 11:30-15:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó
(Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16-17 óra között, csütörtök 10-11
óra között
• Deák Judit, pszichológus,
páratlan hétfôkön 13-17 óra között
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta
egyszer hétfônként 13-17 óra között.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
által nyújtott szolgáltatások ingyenesek és
elôzetes idôpontegyeztetés
és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195,
06 26/312-605, 06 26/400-172

Tisztelt Partnerünk!
2014-ban hirdetési díjaink a Községi
Tájékoztatóban változatlanok:
20 szóig apróhirdetés
1/16 oldal
1/8 oldal
1/4 oldal
1/2 oldal
egész oldal A/4-es
Az árak 27%-os Áfa-t tartalmaznak.

2 600 Ft
3 300 Ft
4 800 Ft
9 400 Ft
19 000 Ft
37 700 Ft

A BORDA
HÚSBOLT
áprilisi ajánlata:
Vf. grillkolbász többféle ízesítéssel
1460 Ft helyett 1350 Ft
Löncshús természetes bélben
1390 Ft helyett 1200 Ft (új termék)
- Az Akció a mindenkori készlet
erejéig érvényes HÚSVÉTI KÍNÁLAT: Házias jellegû
füstöléssel készült kötözött sonka,
füstölt sonka,füstölt csülök és csont
nélküli parasztsonka.
Húsvéti árainkról tájékozódhat a Húsbolt Facebook oldalán és az elérhetôségeinken.
Nyitva tartás: Hétfô: Szünnap
Kedd: 07.00-13.00-ig
Szerda-Péntek: 07.00-17.00-ig
Szombat: 07.00-13.00-ig
Cím: 2023 Dunabogdány Kossuth L. u. 40.
Telefon: 06-26-390-350
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H i r de t é s

„FÉ” KÖNYVELÔIRODA
Regisztrált könyvelô cég,
az Adókamara tagja, egyéni
vállalkozók, alapítványok és
társas vállalkozások teljes
körû könyvelését vállalja
garanciával, visszamenôleg
is, könyvvizsgálói háttérrel.
2022 Tahitótfalu, Visegrádi
út 68. Tel/fax: 26/387-079,
06-20-547-1362,
febt@t-online.hu

Számítógépszerviz
30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

Konténer rendelés
Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Telephelyünkön kis és nagy tételben van
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk.

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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Ü n n e pe in k

Az Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 20 éves jubileumi
estje és a március 15-i ünnepség képekben
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Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása.
Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

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

Nyeregszemle Kupa
Tahitótfalu Zablakert Lovarda
n 2014. április 12., szombat n
Nyeregszemle és hortobágyi lovasnapok 2014. Június 20-22.
A Nyeregszemle Engedelmesség és Ügyességi Terepverseny
2014. évi kupafordulóinak
ulóinak elsô helyszíne

8.00-8.30:
88.00
00-88.30:
30: N
30:
Nevezés
9.00:
9
Pályabejárás
110.00-tól: Verseny
12.30-tól:
12.30- Eredményhirdetés
és
Lovas Polgárôr Minôsítôô Verseny
14.00: Elsô Lo
Napközben: Fônix Mediball
Cegléd Bemutatója,
Med
tója, állatsimogató,
családi programok, babgul
babgulyás, büfé és jó hangulat
lat várja a látogatókat!

k

Versenyzôknek jelentkezés: www.nyeregszemle.hu => kupa => regisztráció
További információ: www.zablakert.hu oldalon illetve a Facebookon
Verseny Fôvédnökei: Dr. Budai Gyula Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkára
és Dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu Polgármestere
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T ö r t é n e l e m , p r o gr a m o k

Régi magyar névnapok
Április-Szent György Hava/Szelek Hava
1. Katul
2. Ond, honfoglaló vezér Anonymusnál,
„öregecske”, tized szülött”
3.Gyöngyvirág, virágnév
4. Pós, besenyô név, „Pali”
5. Szilamér, Zelemér, „A bálványos vár”
c. regényben
6. Burtáj
7. Tonuzaba, besenyô vezér, Örkönd
apja, „apadisznó”, vadkan apa
8. Ividô, Árpád leánya
9. Meggyfavirágzás ünnepe
10. Habílán, Csatár leánya
11. Torontál, „Kis sólyom”
12. Gyula, választott fôbíró, vezér
Anonymusnál, „káklya, aki vezet”
13. Büvellô, Marót leánya, Tündér
14. Tas, vezér Anonymusnál, „kô vagy
jóllakott”
15. Askam, Atilla felesége
16. Ubul, Eubul, görög név
17. Bíborka, Bíbor, Bíbora
18. Ilma, Ilona + Vilma
19. Kocsárd, „vadkökény”, németben:
Gotthard
20. Apor, székely Rabonbán, „apácska”
21. Ekese-Ekszede, egy kun rokona
22. Aranyos
23. Béla, „belsô rész”
24. Sellô, vízi tündér
25. Keán, Keyan, kagán „Fejedelem”
26. Csobánka, „pásztorka” Iráni, „pásztorlány”
27. Dancs, „Domokoska”
28. Bulcsú, Vérbulcsú, Anonymusnál

kedd 19:00-20:00: erôsítô-kondicionáló
torna
szerda 8:10-9:10: hatha jóga
szerda 10:00-12:00: baba-mama klub
csütörtök: 19:00-20:00: alakformáló torna
péntek 8:10-9:10: erôsítô-kondicionáló
torna, 9:30-10:30: kismama torna.
Az alakformáló torna, zsírégetô step aerobic, erôsítô-kondicionáló torna, hatha jóga
és kismama torna 900 forint/alkalom. Igény
esetén gyermekjóga foglalkozásokat indítunk márciustól. Bejelentkezés: Liptainé
Székhelyi Fruzsinánál a 20-2966000-es
telefonszámon. A tornákról érdeklôdni a
fenti számon, továbbá Földesi Andreánál, a
70-6000855-es számon.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és
minden egyéb programról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
+3630/337 5527.

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság
tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Szabó Judit •
Megjelenik: havonta 2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje minden hónap 20-a, a Községházán •
Megjelenés: minden hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés:
Almássy és Fiai Bt.

vezér, „vért bocsátó”
29. Énee, Énet, Marót vezér neje
30. Buda, hun vezér Anonymusnál, „bot,
buzogány”

Tahitótfalu áprilisi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Népház programjai áprilisban
Április 26. szombat 10:00: Habakuk
Bábszínház: Holle anyó. Támogatói jegy 500 Ft.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
hétfô 8:10-9:10: alakformáló torna, 19:0020:00: zsírégetô step aerobic
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás
kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos
István 0630/2742880
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 •
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSALÁDSEGÍTÔ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 •
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd,
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028
• FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, 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: 8–12ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS
– Dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig,
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK –
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19;
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11;
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11,
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft.
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás:
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig •
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, 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,
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 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),
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – 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 – AHK
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig,
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 •
VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VÍZMÛ
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, Hibabejelentés:
06/40881188, 1 mellék • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE
– Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727

