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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Nyertes óvodafejlesztési pályázat
2015. március végén Tahitótfalu Önkormányzata pályázatot nyújtott be, melynek célja óvodai kapacitásbôvítést célzó beruházás. Korábbi
tájékoztatásainkban szerepelt, hogy az új konyha-étkezde megépítése esetén a jelenleg mûködô
konyhát átalakítjuk csoportszobákká a hozzátartozó vizesblokkal együtt. A 2015. évi központi költségvetés mellékletében szereplô pályázati lehetôséget kihasználva elkészítettük az
átalakításhoz szükséges dokumentációt, amely
a csoportszobák kialakítása mellett a fûtés
korszerûsítését is tartalmazza. A benyújtott pályázatunkról 2015. május 29-én kaptunk tájékozta-

tást a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, mely szerint Tahitótfalu központi költségvetési támogatásban részesül, mintegy 22 millió forint értékben.
A támogatási összeggel legkésôbb 2016. december 31-ig kell elszámolnunk. Az átalakítást akkor
tudjuk megkezdeni, ha a tervezett konyha beüzemelése megtörténik. Ebbôl is látható, hogy az egymásra épülô feladatok nagyon intenzív és precíz
munkát igényelnek majd.
Megkezdôdött a kormányablak kialakítása
A Községi Tájékoztató áprilisi számában arról
adtam tájékoztatást, hogy Dr. Tarnai Richárd
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu júniusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Június 4. 18:00 Nemzeti Összetartozás Napja. A Trianoni békediktátum 95. évfordulójára emlékezünk. Helyszín: Trianon emlékmû
19:00 „Az I. világháborút lezáró békék, Trianon, Magyarország”
címmel elôadást tart Dr. Horváth Csaba ezredes, a Honvédelmi
Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnok-helyettese. Helyszín: Faluház. Belépés ingyenes.
Június 5. 10:00-13:00 Kihívás Napja. Helyszín: Sportcsarnok, focipálya. Részletek a plakátokon.
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Eperfesztivál - képriport
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Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület május hónapban
egy munkatervben meghatározott ülést
tartott május 18-án, és egy rendkívüli
ülést május 22-én.
Május 18-án a Képviselô-testület minden tagja részt vett az ülésen, 22-én
Gaál Sándorné, Kubanek István és
Vaczó Zoltán képviselô hiányzott, ôk
elôre jelezték távollétüket. A Képviselôtestület döntéseit egyhangúlag hozta,
ahol nem, ott külön jelzem.
Folytatás az 5. oldalon

Június 20. 10:00-18:00 Tahitótfalui Vágta, a Nemzeti Vágta Elôfutama.
Helyszín: Zablakert Lovastanya. Belépés ingyenes. Részletek a plakátokon.
Faluház júniusi programja
Június 6. szombat 15:00 Scrapbook Klub. Elôzetes bejelentkezés:
Pappné Marcsi 30/900 1975
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu Folytatás a 8. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
kormánymegbízott úr ígéretet tett arra,
hogy a Kormányablak kialakítására hamarosan sor kerül, és addig is kéri az érintett
lakosok türelmét. Öröm számunkra, hogy
az akkor leírtak valósággá váltak, és május
12-én az Önkormányzat átadta a munkaterületet. Jelenleg a belsô átalakítások folynak
a földszinten és az emeleti részen egyaránt.
Új irodák, irattárak, ügyfélterek és vizesblokkok is kiépítésre kerülnek. Az átadás
várhatóan augusztus végéig megtörténik.
A Kormányablak kialakításával Tahitótfalu
polgárainak, illetve a környezô települések
lakóinak jól megközelíthetô gyors ügyinté-

zési lehetôséget tudunk biztosítani. Az érintett, közel 20.000 környéken élô lakos ügyintézése komfortosabbá, kényelmesebbé,
nem utolsó sorban idôtakarékosabbá válik.
Tótfalu településrészen új áruház épül
A Hôsök terén a régi üzlet lebontásra ker ült a mellette lévô ingatlannal
együtt. Helyére új, a településképbe jobban illeszkedô üzletház épül. 2013-ban
Tahitótfalu Község Önkormányzata és a
Beruházó – hasonló módon, mint ahogy
tettük a Tahiban lévô üzletház megépíté-

sekor is – településfejlesztési szerzôdést
kötött. A megkötött szerzôdés meghatározza az üzletház utcai homlokzati kialakítását, azaz a valamikori Hangyaszövetkezet
homlokzatának megfelelôt kell megépíte-

ni. Ezzel együtt Beruházó a Posta mögötti területen burkolt parkolót épít és felújítja a József Attila utca aszfaltburkolatát a
Református templomig, továbbá részben
átalakítja és felújítja a Hôsök szobra melletti közterületet és felújítja a zöld felületeket.
Ezzel egyidôben az önkormányzatunk által
elkészített engedélyes tervvel rendelkezô
gyalogátkelôhelyet a Kossuth utca és a Béke
utca sarkán megépítjük.
Dr. Sajtos Sándor

Tervezett ügyfélfogadó tér

Német-francia nyelvû szavalóverseny
Idén 3. alkalommal rendeztük meg
a német szavalóversenyt, ami az idén
kibôvült a 4. osztályosok francia nyelven
elôadott verseivel is. Május 19-én délután,
népes közönség elôtt zajlott le. A szép
számú versenyzôt iskolánk 3 tanára készítette fel: Papp Judit, Makray Andrea és
Kerekes Klára. Az élvezetes délutánt egy
rangos díjkiosztó követett értékes, édes
nyereményekkel, amit egy helyi szülô
szponzorált! Köszönet mindenkinek!

Helyezettek:
4. osztály, francia nyelv:
1. Csereklye Kata, 4.b
2. Vaczó Julianna, 4.b és Bagdány
Jázmin, 4.a 3. Horváth Liliána, 4.a és
Földes Tibor, 4.a Felkészítô tanár: Kerekes
Klára
4. osztály, német nyelv:
1. Csereklye Lili, 4.a és Takács Orsolya,
4.a 2. Bánáti Lilla, 4.b, Kovács Karola, 4.b
és Jenei Ákos, 4.b 3. Mlincsek Mózes, 4.a
Felkészítô tanár: Makray Andrea

5. osztály, német nyelv:
1. Ferencz Réka, 5.b
2. Balla Dániel, 5.b és Csörgô Benedek,
5.b 3. Tánczos Tamás, 5.b
Különdíjasok: Szabó Barbara, 5.b és
Ráczkevi Tibor, 5.b Felkészítô tanár: Papp
Judit
6-8. osztály, német nyelv:
1. Halász Csenge, 8.b
2. Cserkuti István, 6.a és Szalai Balázs,
6.b Felkészítô tanár: Kerekes Klára
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Szoboravatás és Pünkösdi
rózsa- és virágfesztivál
testvértelepülésünkön, Tóthfaluban
Bata Ferenc polgármester úr meghívására
2015. május 23-án villámlátogatást tettünk
délvidéki testvértelepülésünkön dr. Sajtos
Sándor polgármester úr vezetésével.
Korán reggel indultunk, megérkezésünk után szentmisén vettünk részt.
Az ünnepi szentmisének celebrálását és
Szent II. János Pál pápa szobrának leleplezését és megszentelését Orlando Antonini
pápai nuncius végezte. A pápa mellszobrát a keszthelyi Túri Török Tibor mûvész
alkotta. Az eseményen jelen voltak a belgrádi magyar nagykövetség képviselôi, a
belgrádi lengyel nagykövet, a szabadkai
fôkonzulátus elöljárói, a magyarkanizsai
önkormányzat és a környezô települések
képviselôi, valamint a testvértelepülések
képviselôi. A mise végére az égiek is kedveztek, kisütött a nap is Tóthfaluban.
A nemzetközi szintû rózsa- és virágkötészeti versenyen a benevezett tizenhét település versenyzôi szebbnél szebb
csokrokat és asztali díszeket készítettek.
Községünket Seres Lilla képviselte, akinek
alkotását a több mint negyven mû közül
a zsûri különdíjjal jutalmazta. Gratulálunk

neki!
Nem véletlen, hogy Tóthfalun rózsafesztivált rendeztek, hiszen egykor nagy
hagyománya volt a rózsatermesztésnek a
faluban.
A délutáni program felvonulással folytatódott, majd ünnepi mûsor és családi játékok tették még színesebbé az egész napot.
Az elsô Pünkösdi rózsa- és virágfesztivál
Tóthfalu teljes összefogásából jött létre.
A szervezésben és az elôkészületekben
közremûködtek a helyi közösség, a plébánia, a civil szervezetek, a falu apraja és
nagyja.
Megint megtapasztalhattuk a tóthfalusiak vendégszeretetét. A korai viszontlátás reményében búcsúztunk el, tudniillik
dr. Sajtos Sándor polgármester úr meghívta Tóthfalu küldöttségét és versenyzôjét
a június 20-án tartandó Nemzeti Vágta
elôfutamára, a Tahitófalui Vágtára.
Ugyan csak egy napot töltöttünk ott,
de maradandó élményekkel tértünk haza.
Köszönjük szépen Tóthfalu!
Kubanek István képviselô

Anyakönyvi hírek

2015-ben eddig született 16 fiú, 11 leány,
összesen 27 gyermek.
Megszülettem!
2015. május 04-én, nevem: Stumpf Patrik
2015. május 08-án, nevem: Öreglaki Borbála Bejke
2015. május 19-én, nevem: Gulyás Milán
Házasságot kötött 13 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Lóczi József, 52 éves, Gábor Á. u. 37.
Zabolai Lászlóné, 86 éves, Dózsa Gy. út 50.
Csereklye Gyôzô, 61 éves, Erdész u. 18.
Petrik Dezsô, 62 éves, Klapka u. 7.
Maróthi János, 89 éves, Béke út 36.
Papp János , 59 éves, Hársfa u. 8.
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
Kedves Olvasóink!
A nyári szünet ideje alatt, 2015. július
1-tôl szeptemberig a könyvtár zárva tart.
Nyitás szeptember 2-án, szerdán délután.
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Pollack Mihály életmûvét bemutató sorozat halálának
160. évfordulója tiszteletére

Ludoviceum
A Magyar Királyi Honvéd Ludovika
Akadémia (latinos nevén: Ludoviceum) a
magyar katonai felsôoktatás legmagasabb
képzési szintjét nyújtó intézménye volt
az 1945 elôtti Magyarországon. Az intézmény 1836-ban elkészült monumentális
fôépülete Pollack Mihály tervei alapján
épült klasszicista stílusban.
A Ludovika Akadémia felállítását az
1808. évi országgyûlés mondta ki. Nevét
Habsburg–Estei Mária Ludovika magyar
királynéról, I. Ferenc király (1792-1835)

harmadik feleségérôl nyerte, aki koronázási tiszteletdíjából 50 000 forintot ajánlott föl építésére. Közadakozás útján és
egyes hazafiak adományából tekintélyes
összeg gyûlt össze. A hosszan elhúzódó
alapkôletételben nem csak külsô akadályok (napóleoni háborúk, pénzromlás, jár-

vány) játszottak közre, hanem az a minden
téren tapasztalható törekvés, amellyel Bécs
a maga érdekében minden magyar kezdeményezést, amely emelkedést és függetlenedést jelenthetett hazánk számára, meggátolni igyekezett. Az építkezésrôl annyi
tudható, hogy 1830 végén a fôhomlokzati
szárny falai már emeletmagasságban állnak, a hátsó szárny és a kert munkálatait is megkezdték. 1832-re lebontják a
fôhomlokzat állványait, Pollack az építészeti zárójelentést 1836 végén nyújtotta
be. Noha a fôépület teljesen, a kert pedig
már nagyjában készen állt, és a még esedékes teendôk – lovarda, istálló befejezése – kevés idôt és költséget igényeltek
volna, a munka ez után roppant vontatottan haladt, aminek oka, hogy Bécs az épületet nem kívánta rendeltetésének átadni.
Végül csak a kiegyezés (1867) után, 1872.
november 21-én nyílt meg, mint Magyar
Királyi Honvédségi Ludovika Akadémia.

A második világháború után a Ludovika
fedett lovardájában az Alfa Mozi üzemelt,
amely 1992-ben leégett. A fôépületet évtizedeken át az ELTE egyes tanszékei használták, rendkívül lepusztult állapotban.
1994-ben Mádl Ferenc javaslatára a Magyar
Természettudományi Múzeum kiállítását,
gyûjteményeit és kutató laboratóriumait
itt helyezzék el, a fôépület felújítása azonban a 2000-es évektôl gyakorlatilag leállt.
A teljesen felújított déli szárnyban napjainkig a Raoul Wallenberg Humán Szakképzô

Iskola és Gimnázium mûködött.
A Ludovika fôépületében 2012-tôl a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem mûködik.
(Forrás: Zádor Anna: Pollack Mihály;
Wikipeda)
Vaczó Zoltán

„És hull a virág a vizek, erdôk, mezôk, rétek világára”
Diákalkotók VI. Országos Tûzzománc Pályázata

Szabó Debóra: Marci kakas
és a tyúkok (Pollack Mihály Ált. Isk.)
Fekete István ifjúsági regényeinek szereplôi,
tájai elevenedtek meg az Eperfesztiválon látható tûzzománc kiállításon. A Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány és Tahitótfalu
Önkormányzata szervezésében kétévente megrendezésre kerülô pályázatra a 6-18 éves alkotók az
ország 22 iskolájából, tûzománc mûhelyébôl 209
mûvel neveztek. Munkájukat szakmai zsûri értékelte
Paál Sándor tûzzománc mûvész vezetésével.
I. helyezettek: Tûzománc kép kategória 1. korcsoport: Fuszonecker Vanessza (Liszt Ferenc
Ált. Isk. és AMI, Baja), 2. korcsoport: Beregszászi

Zoltán, Tóth Krisztina (Kazinczy Ferenc
Ált. Isk. és AMI, Debrecen) 3. korcsoport: Tóth Csenge Napsugár (Vörösmarty
Mihály Ált. Iskola, Újszász), 4. korcsoport:
Vindish Zsanett, Kovács Margit Ált. Isk. és
AMI, Gyôr). Dísztárgy kategória: Tóth Lilla
(Kazinczy Ferenc Ált. Isk. és AMI, Debrecen).
Kollektív kategória: Kazinczy Ferenc Ált. Isk.
és AMI. A fôdíjat szintén a Kazinczy Ferenc
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Harcsakaland címû kollektív alkotása nyerte el. Az oktatói díj I. helyezettje Bessenyei
Valária, a Kazinczy Ferenc Ált. Isk. és AMI
felkészítô tanára lett. Iskolánk két tanulója is
a díjazottak között szerepel, Szabó Debóra az
I. korcsoport ezüstérmese, Majercsik Natália
a II. korcsoport különdíjasa lett. Felkészítô
tanáruk Kovács Hajnalka. Gratulálunk minden résztvevônek, két év múlva örömmel várjuk ôket újra Tahitótfaluba! A díjazottak teljes
névsora és a pályamunkák a www.tahitotfalu.
hu honlapon megtekinthetôk.
Béres Gabriella

Debreceni Kazinczy AMI
kollektív alkotása: Harcsakaland

4

Tahitotfalu_2015_06_150604.indd 4

2015.06.04. 16:27

Ön k ormá n yza t

2015. JÚNIUS

Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A munkatervben meghatározott május
18-i ülésen a napirend elfogadását követôen
a Képviselô-testület tájékoztatót hallgatott meg a két ülés között történt fontosabb
eseményekrôl, valamint a lejárt határidejû
határozatot végrehajtásáról.
Ezt követôen a Bizottságok beszámolója során a Közbeszerzési Bizottság javaslatára a Képviselô-testület a gát pályázat
Bíráló Bizottságának tagsága alól felmentette Uzsovics Mária pénzügyi vezetôt munkaviszonyának megszûnésére hivatkozva, és
helyette Paál Mária pénzügyi elôadót delegálta a pénzügyi szakértelem biztosítására.
A 3. napirend keretében szintén a
Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a
Képviselô-testület jóváhagyta az új konyha-étterem közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és dokumentációját, majd
az eljárás Bíráló Bizottságába Tóth Lajos
mûszaki ellenôrt (PDK Kft.), valamint
Paál Mária pénzügyi elôadót delegálta. Ezt
követôen a Magyarország 2015. évi központi költségvetésérôl szóló 2014. évi C. törvény
3. melléklet II. 9. pont szerint meghirdetett
„A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása” címû pályázaton való
indulással és a pályázat önrészének biztosításával összefüggésben hozott a Képviselôtestület támogató döntést. A pályázat elektronikus úton történô benyújtásának határideje 2015.05.29. 16:00 óra.
Ezután Csörgô István budapesti lakos tulajdonában lévô Tahitótfalu 075/88, 075/91,
075/90 hrsz. alatt felvett ingatlanok megvásárlásáról döntött a Képviselô-testület. Az
Önkormányzat által megajánlott, és tulajdo-

nos nyilatkozata alapján elfogadott vételár
180 Ft/m2, összesen 290.340 Ft.
A 4. napi rend sor á n a Képv iselô testület jóváhagyta a Tahitótfalui Közös
Önkormányzati Hivatal Szer vezeti és
Mûködési Szabályzatát, majd rendeletben
döntött az igazgatási szünet idejérôl, mely
szerint a Hivatal a nyári idôszakban 2015.
július 27-tôl, 2015. augusztus 14-ig, téli
idôszakban 2015. december 21-tôl 2015. december 31-ig igazgatási szünetet tart. Az igazgatási szünet idôtartama alatt a feladatellátás
folyamatosságának biztosítása érdekében a
Hivatal ügyeletet tart, viszont az ügyfélfogadás szünetel.
A 6. napirend keretében a helyi rendeletek felülvizsgálatáról szóló 10/2015. (V.19.)
rendeletet fogadta el a Képviselô-testület,
majd 11/2015. (V.19.) rendeletével módosította a helyi díjakról szóló 15/2011. (XI.30.)
rendeletet.
A 12/2015. (V.19.) önkormányzati rendelettel elfogadta a Képviselô-testület a
képviselôk díjazásáról szóló rendeletet, majd
Karácsony Ádám önkormányzati képviselôt
tanácsnokká választotta. (Karácsony Ádám
nem vett részt a szavazáson)
A polgármesteri illetmény csökkentésének kompenzációjára vonatkozó döntést a
Képviselô-testület elnapolta, és kérte a döntés alapos elôkészítését.
Következô határozatával a Képviselôtestület megbízta a Dr. Nedwed Mária
Ügy védi Irodát a „Hulladékszállítás –
kiegészítô szolgáltatások” tárgyú közbeszerzési eljárás teljes körû lebonyolításával. A
közbeszerzési eljárás lefolytatásának vállalási ára bruttó 317.500 Ft.

Lomtalanítás Tahitótfaluban!
Értesítjük Önöket, hogy a 2015 évi lomtalanítást Tahitótfaluban a két településrészen
eltérô idôpontban (Tótfalu településrészen
2015. június 27-én szombaton, Tahi településrészen 2015. július 04-én szombaton) rendezzük meg. Kérjük, hogy a lomokat elôzô
nap (péntek este) helyezzék el az ingatlanok
elôtt. A késôbb kihelyezett lomokat nem
áll módunkban elszállítani. Kérjük a tisztelt
lakosokat, hogy bútort (pl. szekrény, ágy
stb.) kizárólag lapra szétszerelve tegyenek

ki, mert egyben nem fér a tömörítô autóba.

Ne készítsenek ki:
– a háztartásban naponta képzôdô háztartási
hulladékot,
– ipari, mezôgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot,
– veszélyes hulladékot,
– építési törmeléket,
– zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).
A lomok kikészítésének módja: kérjük, hogy az ingatlan elôtt a lomokat úgy

A Tu lajdon i üg yek napi rendben a
Képviselô-testület több döntést is hozott.
Elsôként támogatta Niesz Ferenc kérelmét, és engedélyt adott kérelmezô ingatlana elôtti közterület burkolatának elkészítésére, majd támogatva a Baptista Gyülekezet
kérelmét ifjúsági gyermektábor lebonyolítására, a Népházat térítésmentesen bocsátotta a Gyülekezet rendelkezésére. Következô
döntésével a Képviselô-testület kiegészítette 26/2015.(02.12.) határozatát, és támogatta a Református Egyházközség tulajdonában lévô 083/69 hrsz-ú ingatlan, temetô
célra történô végleges, más célú hasznosítását. A Szentendre Város Egészségügyi
Intézményei által tervezett eszközbeszerzéshez a Képviselô-testület 375.144 Ft-ot biztosított, amennyiben a kistérség érintett települései is hozzájárulnak a rendelôintézet fejlesztéséhez, majd a Nemzeti Vágta Tahitótfalui
Elôfutamára 365.900 Ft+Áfa értékben pólók
beszerzését hagyta jóvá.
Ezt követôen a Képviselô-testület személyiségi jogokra hivatkozva zárt ülésen folytatta munkáját, ahol határozatot nem hozott.
A május 22-én tartott rendkívüli ülésén a
Képviselô-testület „A Duna-menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén” tárgyú pályázat, befejezési munkálatai tárgyában a FIDIC Piros Könyv szerint elnevezésû,
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról döntött. A Bíráló Bizottság és a Közbeszerzési
Bizottság javaslatára, az eljárást eredményesnek nyilvánította, és mivel a hiánypótlást
csak egyik ajánlattevô teljesítette a határidô
lejárta elôtt, a május 26-ra tervezett tárgyaláson csak a Diamit Zrt. jogosult részt venni.
Tahitótfalu, 2015. május 28.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô
helyezzék ki, hogy a Szolgáltató munkatársai
jármûveikkel könnyen és gyorsan meg tudják közelíteni. Fontos, hogy a kirakott lomok
a forgalmat ne akadályozzák.
Lomtalanítás utáni takarítás: a Szolgáltató az úttest megtisztításáról gondoskodik a lomtalanítás után. Az ingatlanok elôtti
járdaszakasz a tulajdonosok feladata. Kérjük,
hogy a lomtalanítás utáni rend helyreállításában együttmûködni szíveskedjenek.

Polgármesteri Hivatal

Veszélyeshulladék-gyûjtés Tahitótfaluban!

2015. június 27-én (szombat) veszélyeshulladék-gyûjtést rendezünk Tahitótfaluban.
Helyszín:
– Tahiban a híd melletti szelektívhulladékgyûjtô sziget mellett 800-1200 óráig,
– Tótfaluban a TSZ-szel szembeni területen
800-1200 óráig.

A veszélyeshulladék-gyûjtés alkalmával
leadható hulladékok:
– pala, hullámpala,
– festékek, hígítók, azok csomagolóanyagai,
– lejárt szavatosságú gyógyszerek,
– akkumulátor, szárazelem,
– fáradt olaj, használt sütôolaj,

–
–
–
–

növényvédôszer, azok csomagolóanyagai,
autógumi, gumihulladék,
szóró palack, fénycsô,
elektronikai hulladék (rádió, tv, mobil
telefon, fénycsô, stb.)

Polgármesteri Hivatal
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Óvodai álláspályázatok
Tahitótfalui Óvodák
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Tahitótfalu I. sz. Óvoda
1 fô óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony
idôtartama: határozott idejû 3 évig tartó
közalkalmazotti jogviszony

Tahitótfalui Óvodák
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Tahitótfalu II.sz. Óvoda
1 fô óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidô
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Petôfi Sándor
utca 12.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi
megbízással járó lényeges feladatok:
óvodai nevelés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A közalkalmazotti jogviszony idôtartama:
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidô
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2022 Tahitótfalu, Almásy László
utca 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi
megbízással járó lényeges feladatok:
óvodai nevelés
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Fôiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elôélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• szakmai önéletrajz, oklevél és tanúsítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetôségének idôpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1.
napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
június 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Csörginé Kemény Ildikó nyújt, a
06-30-326-6272 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalui
Óvodák címére történô megküldésével (2021
Tahitótfalu, Petôfi Sándor utca 12.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplô azonosító számot: KJT118229, valamint a munkakör megnevezését: 1 fô óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
• www.tahitotfalu.hu - 2015. május 18.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idôpontja: 2015.
május 18.
A pályázati kiírás közzétevôje a Nemzeti
Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázati feltételek:
• Fôiskola, óvodapedagógus,
• büntetlen elôélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
• szakmai önéletrajz, oklevél és tanúsítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetôségének idôpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1.
napjától tölthetô be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
június 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Csörginé Kemény Ildikó nyújt, a
06-30-326-6272 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Tahitótfalui
Óvodák címére történô megküldésével (2021
Tahitótfalu, Petôfi Sándor utca 12.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban
szereplô azonosító számot: KJT118230, valamint a munkakör megnevezését: 1 fô óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
• www.tahitotfalu.hu - 2015. május 18.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási idôpontja: 2015.
május 18.
A pályázati kiírás közzétevôje a Nemzeti
Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás
a munkáltató által az NKI részére megküldött
adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a
pályázatot kiíró szerv felel.

NIL ADMIRARI
Horáciusz bölcsessége méltán jellemzi életünket ebben az idôben. A tanév végének közeledtével többfordulós versenyek utolsó válogatói zajlanak, végeredményeket hirdetnek, szintfelmérôk
és közelgô tanév végi eredmények mutatják,
hogyan dolgoztunk, ki mit tett/nem tett, és ez az
éppen értékelô(k) számára mennyit ér.
Újra elmondhatjuk, számos kiváló versenyeredménnyel és nyelvvizsga-bizonyítvánnyal
büszkélkedhetünk. A legnagyobb sporteredményt idén Kovács Judit 7.b osztályos tanuló
érte el, aki az Országos Diákolimpia 3. korcsoportjában sakkbajnok lett. Számos további kiváló sporteredmény született, errôl részletesen az
iskolai sport cikk számol be. Nyolcadikosaink
mindegyikét elsô körben vették fel középiskolába. Közülük heten, az évfolyam 32 %-a tett
sikeres alapfokú, „C” típusú angol nyelvvizsgát. Errôl külön cikkben olvashatnak. Iskolánk
felsô tagozatán testnevelô tanáraink befejezték
a NETFIT felmérést. 6. és 8. osztályaink még két
megmérettetés elôtt állnak: május 27-én országos kompetenciamérés lesz matematikából és
szövegértésbôl, valamint június 11-én angol és
német idegen nyelvi mérés.
Zeneiskolásaink sem tétlenkedtek: 2015.
április 24-én a Visegrádi ifjú mûvészek találkozóján jártunk, este tavaszi hangversenyt tartottunk. Április 30-án, a Dabasi Klasszikus
Gitárversenyen Schönberger Dominik korcsoportjában ezüst oklevelet kapott, felkészítô
tanára: Gellért Gabriella. Az V. Országos
Komplex Ének-zenei Mûveltségi Verseny KözépMagyarországi régiós fordulójában, Gödöllôn
Kovács Kamilla, Májer Hanna és Szalai Nikolett
2. helyezést ért el. 2015. május 15-én az országos fordulóban, Iszkaszentgyörgyön a 6. helyen
végeztek, felkészítô tanáruk Kökényné Krafcsik
Ibolya. Két alkalommal muzsikáltunk helyi gyülekezetekben: május 3-án a Református templom istentiszteletén és május 8-án a Baptista imaházban. Növendékeink megkezdték tanév végi
erôpróbáikat a skála-meghallgatásokkal, amelyet
az elméleti tárgyak vizsgái: szolfézs, zenetörténet, egyházzene követnek, a fôtárgy-vizsgákra
pedig június 1-3. között kerül sor. Az óvodásokat május 28-án látjuk vendégül hangszerbemutatónkon.
A tanév utolsó napja június 15. hétfô, amelyen a Tahitótfalu Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítvánnyal közösen „Ifjúsági napot” rendezünk a szabadban. Zeneiskolásaink a következô
tanévre 2015. június 16-18. között, 8-18 óráig iratkozhatnak be a fôépületben. Tanévzáró ünnepélyünket 2015. június 19-én, pénteken, 18 órai
kezdettel tartjuk, mindenki ekkor kapja bizonyítványát.
Újabb Horáciusz idézettel kívánok mindenkinek kitartást a tanév végi hajrához: „Osztatlan
tetszést az arat, mi a hasznosat és édest jól elegyítve tanít, s közben komoly élvezetet nyújt.”
Kisné Balázs Enikô igazgató
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Kedves ballagó nyolcadikosok!
Az elmúlt években naponta kísértük
figyelemmel osztályfônökként az életeteket, tanulmányaitokat. Voltak vidám és voltak szomorú perceink is együtt. Ahogy teltek az évek ,a feladatok is megnövekedtek. Nyolcadik év elejétôl a felvételire való
készüléssel, az iskolaválasztás nehézségeivel küzdöttünk. Szerencsére a 8 év is úgy
fejezôdött be, mint a mesékben: „Minden
jó, ha a vége jó”. Felvételt nyertetek az általatok választott középiskolába, ahol biztos sok
új kihívásnak kell eleget tegyetek!
Búcsúajándékként az együtt eltöltött
közös élmények, kirándulások pillanatait,
emlékeit adjuk gondolatban Nektek.
Sok szerencsét kívánunk Nektek az életetek során!
Búcsúzik Tôletek:
Szûcs Kata a 8.b és Gyarmathy Réka a
8.a osztályfônöke

8.a osztály
osztályfônök:
Gyarmathy Réka

8.b osztály
osztályfônök:
Szûcs Kata

Bencsik Balázs
Buda Benjámin
Elsik Máté
Horváth Orsolya
Juhász Balázs
Kazi László
Kulcsár Evelin
Sós József
Szikra Tamás
Szilágyi Balázs
Takács Henriett

Antal Ruben
Boros Richárd
Csereklye Laura Zita
Flachner Mária
Flachner Terézia
Gonda Kristóf Dominik
Halász Csenge
Neumann Natália Zsófia
Patai Barnabás Szilveszter
Pósa Lili
Sas Roland
Surján Reni
Szalai Nikolett
Tóth István

Néhány gondolat a ballagó fiataloktól,
hogy mi lesz vajon velük 10 év múlva.
„10 év múlva valószínûleg nem Magyarországon fogok élni. Egy szállodában vagy
egy hajón szeretnék dolgozni. Ha szállodában, akkor remélem, hogy a nôvéremmel.
Norvégiában vagy Amerikában szeretnék elhelyezkedni. Szeretnék venni egy
nagyobb házat és családot alapítani 2-3 gyerekkel. Remélem, nagyon sokat fogok találkozni a mostani osztálytársaimmal.”
NÉMETH ZSOLT
„10 év múlva a saját vállalkozásomat szeretném építeni a barátnômmel. Szentendrén
szeretnék lakni és családot alapítani. 2 gyereket szeretnék, 1 fiút és 1 lányt.”
ELSIK MÁTÉ
„10 év múlva már túl leszek a gimnáziumon és lehetséges, hogy a fôiskolán
is. Reményeim szer int írónô leszek.
Szentendrére költöznék, mert nagyon szeretem azt a nyugalmat, ami ott körül vesz.
Minden reggel kiülnék egy kis teraszra és
megírnám életem egyik legjobb regényét.
Persze a mostani osztálytársaimmal is tartani fogom a kapcsolatot és ha minden igaz,
akkora már 2-szer is volt osztálytalálkozónk.”
FLACHNER TERÉZIA
„Mi lesz velem tíz év múlva? Igazából
nem tudom. A Szentendrei Református
Gimnáziumban fogok érettségizni, hogy
onnan melyik egyetemre megyek, azt még
nem tudom, van még pár évem kigondolni. Terveim között egyelôre a tanári munka
szerepel. Addigra meg lesz a középfokúm
angolból és a diploma is a kezemben lesz.
Valószínûleg már munka után kell néznem.
PATAI BARNABÁS SZILVESZTER

Tájékoztató
Július 1-je a Közszolgálati Tisztviselôk
Napja és Semmelweis nap
Július 1-je 2001-tôl a Közszolgálati
Tisztviselôk Napja, amely a 2011. évi
CXCIX. tv. a közszolgálati tisztviselôkrôl
szóló törvény 93. §. (2) bekezdése szerint a köztisztviselôk valamint kormányzati tisztviselôk számára munkaszüneti nap,
valamint a 2003. évi LXXXIV. törvény értelmében július 1-je Semmelweis nap, mely az
egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi dolgozókra, és az egészségügyben dolgozókra is
kiterjedôen munkaszüneti nap.
Ezennel tájékoztatjuk a T. Lakosságot,

hogy ezen a napon minden Polgármesteri
Hivatal, valamint a megyei és fôvárosi kormányhivatalok által fenntartott okmányirodák, kormányablakok és a szakigazgatási
szervek ügyfélszolgálatai zárva tartanak.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy ennek
megfelelôen 2015. július 1.-én szerdai napon
Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal,
a háziorvosi rendelôk, fogorvosi rendelôk, a
védônôi szolgálat is zárva tartanak.
Eôryné dr. Mezei Orsolya
jegyzô

„Mi lesz velem 10 év múlva? Hát tíz évvel
idôsebb leszek! Na jó, igazából nem tudom.
Abban viszont biztos vagyok, hogy gimnázium után tovább tanulok, mert nagyon jó
jövôt szeretnék.
FLACHNER MÁRIA
„10 év múlva animátorként szeretnék
dolgozni filmeknél és reklámoknál. Angol
tudásommal Amerikában vagy Angliában
szeretnék élni és családot alapítani.”
CSEREKLYE LAURA ZITA
„8 év általános iskola után tanulmányaimat az Arany János Mûszaki Szakközépiskolában folytatom központi gáz-, és fûtés
szakon Budapesten. Az én nagy álmom,
hogy egy nagyon jó mûszaki ember legyek.
Én a családi vállalkozást szeretném tovább
vinni! 10év múlva remélem, hogy nagyon
jó szakember leszek!”
GONDA KRISTÓF DOMINIK
„Tanu l mányai mat a Dózsa Györg y
Gimnázium és Táncmûvészeti Szakközépiskolában folytatom, utána a Táncmûvészeti
Fôiskolán fogok tanulni. 24 éves koromra
egy színházban szeretnék táncolni. Angol
és olasz tudásomnak köszönhetôen külföldön is sok színházba eljutok. Férjemmel
állandóan úton leszünk munkánk miatt.
Karrierem végén tánctanár leszek, remélem a fôiskolán.”
HALÁSZ CSENGE
„Terveim szerint 5 év múlva a Békásmegyeren lévô Varga István Szakközépiskola
idegenforgalmi és turisztikai szakon fogok
végezni. Idegenvezetôként fogok dolgozni külföldön és az ország több pontján.
Szentendrén szeretnék családot alapítani és
két gyereket vállalni a barátommal. “
NEUMANN NATÁLIA ZSÓFIA

Scrapbook klub
indul a
Faluházban
Egyedi fényképes ajándékkészítés szeretteinknek - megôrizni egy pillanatot az
életünkbôl, saját kezeddel alkotni, örömet
okozni, az emlékeket újra felidézni... csupa-csupa jó dolog.
Gyertek – alkossunk együtt – várlak
benneteket klub délutánunkon, június
6-án 15 órakor a tahitótfalui Faluházban.
Cím: Szabadság út 1/a. Mottó: hozz egy
fényképet magaddal...
Pappné Marcsi. Elôzetes bejelentkezést
kérek, hogy elegendô mennyiségû kellékkel készülhessek. Tel.: 30/900 1975
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Karatésaink a válogatottban!
helyezés.
• Kollár András: junior formagyakorlat
összesített 2. helyezés.
• Tóth Péter: Felnôtt formagyakorlat összesített 3. helyezés, csapat formagyakorlat
összesített 1. helyezés.
Mind a három versenyzônk meghívást

kapott a Szövetség válogatottjába és izgatottan várhatják a felkészülést a november
hónapban Luxemburgban megrendezésre
kerülô Wadokai Karate Európa Bajnokságra.
Gratulálunk, sikeres felkészülést kívánunk!
Tóth Attila

j

Tahitótfalu júniusi programjai

Május elején rendezte meg a Magyar
Wadokai Karate Szövetség rendhagyó
évzáró rendezvényét, melyen a Magyar
Bajnoki címek kerültek átadásra és a
Szövetségi Kapitány kihirdette a válogatott keretet. Hosszú út vezetett a díjátadóig, hiszen a karatékáknak a három fordulós Magyar Bajnokságon és számos kisebb
versenyen kellett bizonyítani. A Piramis
Sportegyesület 3 tahitótfalui versenyzôje
kiemelkedôen szerepelt az év során és az
alábbi eredményeket érték el:
• Kollár Eszter: kadet formagyakorlat összesített 2., junior formagyakorlat összesített
1. helyezés, kadet küzdelem összesített 1.

Folytatás az 1. oldalról
Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600
Ft. A foglalkozásokat Kökényné Krafcsik
Ibolya vezeti, 70/362 1886.
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések.
Vezeti: Néhlich Edit, +36 20/569 7507
Népház programja
Június 5. 19:00 Dobogókô Zenekar Zenés
Klub Estje. Belépés ingyenes.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Kórus
próbája. Szeretettel várjuk az énekelni
vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô
Andrea, 30/386 4480.
Hétfô, szerda 16:00-18:00 Akrobatikus
rock and roll. Érd.: Leiner Andrea 30/489
8844.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné

Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Sportcsarnok állandó ingyenes programja
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:0018:30 Judo, kung-fu edzés 5-90 éves korig.
Edzô: Rácz Gábor.
Aerobic terem állandó programjai
(tahitótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate
oktatás kezdô szinten 7-100 éves korig.
Érd.: Sípos István 0630/2742880
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
A programokról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 5527.

A

Április 22- a Föld napja
A Föld napja alkalmából az iskola felsô tagozata biciklitúrán vett
részt. Szép, napsütéses idôben kerekeztünk Kisorosziba. A cél a
Szentendrei-sziget északi csúcsa volt. A nyolc osztály két csoportban indult útnak tanáraik kíséretében. A falut elhagyva a Vízmû
területén haladtunk, ahol az érintetlen természetet csodálhattuk
meg.

s
Kisorosziban szalonnasütés mellett sportprogramok közül
választhattak a diákok. Mindenki szép élményekkel tért haza, valamint ami fontos: balesetmentesen végzôdött a túra.
Fábián Csaba
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Siker az ORIGÓ nyelvvizsgán
Hét nyolcadikos diákunk tett sikeres alapfokú
C típusú nyelvvizsgát angol nyelvbôl 2015. április 10-11-én. Külön öröm ez az eredmény, mert
az elmúlt években nem fordult elô, hogy ilyen jó
eredménnyel (80-90%) zárták volna a szóbeli és
az írásbeli fordulót. A szóbeli vizsgán a csoportjukban a 20 fô közül a legjobb hét helyet szerezte meg Neumann Natália, Patai Barnabás, Pósa
Lili, Surján Renáta, Szalai Nikolett, Szikra Tamás
és Szilágyi Balázs, akiknek ezúton is gratulálunk
a sikeres vizsgához.
Meggyôzôdésem, hogy a szép nyelvvizsgabizonyítvány mögött álló tudás segíteni fogja
ôket a további fejlôdésben és terveik valóra váltásában. Külön kiemelendô ennek a kis csapatnak a felkészítés során tapasztalt hozzáállása:
kitartóan fokozatosan fejlôdtek, és a lelkesedésük engem személyesen is inspirált.
Köszönjük az iskola alapítványa által nyújtott
anyagi támogatást és a szülôk segítségét.
Lintner Andrea
szaktanár
Amikor megtudtam, hogy lehetôségünk van
elmenni angol alapfokú nyelvvizsgára, nagyon
megörültem. Imádom az angolt és szerintem
nagyon fontos a mai világban a nyelvtudás.
A vizsgára való felkészülés is izgalmas volt,
októberben kezdtünk el gyakorolni az írásbeli,
majd januárban pedig a vizsga szóbeli részére.
A megmérettetés napján kicsit izgultam, de
ezt leszámítva nagyon jó buli volt.
Örülök, hogy a csapatból mindenkinek sikerült a nyelvvizsga.
Köszönjük Andi néninek a felkészítést!
Pósa Lili
Nyelvvizsgán voltunk, mindenkinek sikerült, de ezt is vártuk, hiszen nagyon sok gyakorlás van a hátunk mögött. Lintner Andi néni
segített minket, még ha az elején passzívak is

voltunk, ô kitartott mellettünk. Nem emlékszem sok mindenre, de arra igen, hogy fáradt
voltam. Szombaton hatkor kelni. Mi ez már?
Ettôl függetlenül nagyon izgultam, de amint
megkaptam a lapot elszállt minden kétségem.
Összességében örülök, hogy megvan az alapfokúm, mert így jobb lesz elindulni a középiskolába.
Surján Renáta
Az én esetemben nagyon fontos, hogy
angolt tanuljak, mivel idegenvezetônek készülök. Összesen hat hónapot töltöttünk az írásbelire való készülésre, és hármat a szóbelire.
Alapjáraton fejlettek voltunk angolból, de a
sok gyakorlás alatt még jobban feltornáztuk
magunkat. Mind a heten sikeres nyelvvizsgát
tettünk, amiért nagyon hálásak vagyunk tanárainknak.
Neumann Nati
Sikerült a nyelvvizsga. Sokat készültünk rá
az amúgy is küzdelmes nyolcadik évben. De
minden különóra, feladatlap, vizsgadíj befektetése megérte. Nekem nagyon sokat jelent, hogy
megszerezhettem: jó lesz a középiskolába alapfokúval indulni, hiszen tudom, hogy mire számíthatok a középfokúnál, és büszkén mondhatom el majd, hogy én is a Pollackba jártam és
nekem is van alapfokúm. Sokat köszönhetek
a nyolc év alatt tanáraimnak, akik hozzásegítettek a nyelvvizsga megszerzéséhez. Remélem,
a megszerzett tudásom elég lesz a középiskolában.
Patai Barnabás
Két éve nagyon szeretem az angol nyelvet,
majdnem mindent angolul csinálok, olvasok,
TV-t nézek, beszélek és írok. Éppen ezért hozott
lázba a nyelvvizsga gondolata még ha „csak”
alapfokú is. Élveztem a felkészítéseket, jó volt

látni, ahogy feladatlapról feladatlapra, ha csak
egy ponttal is, de fejlôdtem. Aztán egy jó pár
hónap gyakorlás után elérkezett a nyelvvizsga
ideje. Szavakkal nem lehet kifejezni mennyire
ideges voltam, fôleg a szóbeli részénél. Mintha
az elsô szóbeli felvételimet éltem volna át újra
és újra. De aztán kiderült, hogy nem volt okom
idegeskedni, ugyanis a téma számomra rokonszenves volt. Az írásbelinél már nem voltam
olyan ideges, de furcsállottam, hogy negyedórával hamarabb befejeztem a feladatok megoldását, annak ellenére, hogy utána még négyszer
átnéztem. Végül sikerült a nyelvvizsga, aminek nagyon örülök és egy-két év múlva esetleg a felsôfokú is menni fog egy második nyelv
mellett, ami nekem a gimnáziumban a francia
lesz. Terveim is vannak a jövôre nézve: állatorvos szeretnék lenni Angliában, de majd meglátjuk, mi lesz belôle.
Szalai Nikolett
A felkészülés elején mindannyian ügyetlenek és félénkek voltunk, és sok hibát követtünk
el. Majd erôt vettünk magunkon, és elkezdtünk
komolyan tanulni . A felkészülés végén mindenki csak arra gondolt, hogy mit tud, és nem
arra, hogy mit nem. Végül a tanulásnak meglett az eredménye: mindenki átment az angol
alapfokú nyelvvizsgán.
Szikra Tamás

Iskolai sport
Országos bajnokaink vannak!
A röplabda Leány Diákolimpián 5.-6. osztályos
csapatunk a 6. helyen végzett a körzetben.
A kézilabda Diákolimpián 5.-6. osztályos fiúcsapatunk szintén körzeti 6. helyezést ért el.
A teremfoci Diákolimpián 7.-8. osztályos fiúcsapatunk körzeti 3. helyen végzett.
Leányfoci csapatunk „DUNA KUPA” 2. helyezést ért el.
A Leányfoci Diákolimpián körzeti 1. helyezést
szereztünk.
A Leányfoci Diákolimpia megyei-területi
döntôjén 2. helyezést értünk el.
A Leányfoci Bozsik-programban összetett 1.
helyezést értünk el a Buda-Szentendre régióban.
(Összesen 4 bajnokság volt, iskolánk csapatai
két 1. és két 3. helyezéssel zártak.)
A Bozsik-programban 5 alsós fiúcsapattal is

részt vettünk, számukra nem mérkôzéseket,
hanem „Fesztiválokat” rendeztek 4 alkalommal, ôk is mindig szépen szerepeltek. A Bozsikprogramban minden eddiginél több, 75 fiatal
játékossal vettünk részt, mind a 12 bajnokságot,
illetve fesztivált a tahitótfalui Sportcsarnokban,
illetve futballpályán rendezték, mivel a programban mi vagyunk az északi körzetközpont.
Bötkös Patr ik 2.b osztályos tanulónk
Szentendrén az integrált úszóversenyen hátúszásban az 5. helyezést szerezte meg, a szentendrei járási úszóversenyen pedig gyorsúszásban és hátúszásban is a 2. helyen végzett. Takács
Orsolya 4.a osztályos tanulónk akrobatikus tornában Vácon a megyei versenyen a 3-as csapat tagjaként 1. helyezett lett. Ugyanô ritmikus
sportgimnasztikában egyéni összetettben orszá-

gos 1. helyezést ért el!
Kovács Judit 7.b osztályos tanulónk sakk
sportágban a Diákolimpián megyei 1. helyezést
ért el, majd az országos döntôben megszerezte a
bajnoki címet!
Az eredményekhez szívbôl gratulálunk!
Hajrá Pollack!
Turóczi Csaba
testnevelô tanár
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Trianon…
A magyar nemzet ezredéves, egyben a 20.századi legnagyobb tragédiájának, Trianonnak, 95!, és az elsô
bécsi döntésnek 77. évfordulójára…(I)
(Avagy, a magyarságvesztés további
kísérletei, és a megmaradás mûvészete
1100, és még több év alatt. Teljesség nélkül. Mert nem ismerjük a múlt összes, és
nem ismerhetjük a jövô egyetlen titkát
sem.) (Ez úton szeretném kifejezni tiszteletemet ebben, -s az augusztusi számban is – azon tótfalusi férfiaknak, akik
leventeként, vagy katonaként részt vettek
azon történelmi, sorsfordító eseményekben, amelyeket bécsi döntéseknek nevezünk, s akiket már az óta magához szólított a Hadak Ura. És akik az óta is Csaba
királyfi csillagösvényérôl vigyázzák azt a
hazát, amelyért életüket adták, vérüket
ontották.)
Mint a címsorban is, úgy hullámzott, és
hullámzik –miként Székelyföld ôsi bércein hangzott a lármafák üzenete- 95 év óta a
Kárpát-haza hegyein-völgyein át ama nap
délutánján fél ötkor elhangzott harangszónak csengése-bongása, veszedelmet
hozó-jelentô, az érzô-vérzô jó magyar szívet, lelket megrengetô kongása. Apáink
még térdre hullottak hallatán. Mert beleépült minden idegszálukba egy ezeréves
európai, jobb sorsra érdemes nemzet végzetesnek hitt megcsonkításának, elpusztításának félelme, döbbenete. S a felrianó kérdés: miért?! S az, hogy hogyan lesz
ez után? S az, hogy a magukat európai
kultúrnemzetek vezetôinek tartó politikai barbár hentesek egy ezer éven át tökéletesnek kiküzdött nemzettest tudatlan,
érzéketlen megcsonkításával-már akkor
is megtagadva az európai keresztyénség
alapelveit-mekkora, az emberiség történelmében példátlan történelmi bûnt
követnek el?! S az is, hogy lesz-e egyáltalán, s vajon mikor, egy testi-lelki gyógyulás, szívbéli megnyugvás? Ami csak az
elszakítottak újbóli megépítésével lehetséges.(Úgy vélem, ez az érzés még most
is erôsen jelen van, határon kívül, avagy
belül) Egy nemzet hordozta két keserves évtizeden át mindennapi imáibankicsinytôl aggastyánig-a „Hiszekegyet”:
„…hiszek, hiszek, egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország föltámadásában.” S igazán hittek. Mert az azt követô
22 év Csonka-Magyarországa lélekbenszellemiségében, hazaszeretetében, anyagi javai tekintetében talpra állt. (Ne feledjük, hogy elôtte néhány évvel közel 3/4
millió magyar maradt a harctereken, s a
háború mellett a kommunista forradalom

is megroggyantotta a nemzetet! A magyar
sorstragédia része, hogy az elsô 10 év alatt
(1921-1931) az országot talpra állító miniszterelnökünket szovjetoroszországi börtönben pusztították el!) S a nemzet mégis
készen, felkészülten fogadta a magyarnak
ezer éven át ritkán megadatott történelmi sorsforduló ôt megilletô, jogos hozadékát: a Felvidék, Kárpátalja, Észak-Erdély, a
Délvidék magyarjainak visszatérését a biztonságosnak remélt anyai ölbe. Az édesanya, s a gyermekek öröme, boldogsága
határtalan volt. S ami még mai is erôforrás!
Bebizonyosodott, hogy holtnak hitt testrészek újraéledhetnek. Megindult a szellemilelki, mindennapos vérkeringés, hogy az
anyatesttel együtt megerôsödve egy nemzet sorsa – Európáért való küzdelmei, áldozatai okán-jogán is – ismét jobbra forduljon. A Mindenható Isten azonban nemzetünket további, súlyos megpróbáltatásokkal terhelte. Melyek közül a legbénítóbb
egy mostoha, a magyar szellemiségtôl teljesen idegen ideológia embert, erkölcsöt,
egy ezer éven át építô csodálatos értékrendet romhalmazzá pusztító folyamata,
az, ami miatt ma már alig-alig hatol el a
magyar lélekig a fenti harangszó fájdalmas szava. S többek között azért is, mert
miként az ember sem tudja idônként pontosan megmondani orvosának hol fáj, úgy
orvosa sem tudja sokszor megmondani,
hogyan gyógyítson ilyenkor a legjobban?
Ezért, felidézem a szentistváni ezer éves
Magyarország azon területi-gazdasági, és
egyéb fontos jellemzôinek veszteséglistáját, amelynek ismeretében könnyebben meg tudjuk határozni, hogy nekünk,
magyaroknak mi, s miért is fáj?
- „Az ország területe Hor vátszlavonországgal együtt Trianon elôtt 325.411
km²- nélküle: 282.870 km². Utána,
ma: 93.073 km²
- Az ország lakossága 7.515.886-re csökkent.( Közel 20 millióról.)
- Csehszlovákiához csatolták az „Örök
Felvidéket”: 1.084.343 magyart
- Romániához 1.704.851 magyart
- Jugoszláviához 563.545 –öt,
- Ausztriához 64.646 magyart,
- Olaszországhoz 6.493-at, Lengyelországhoz 24.880 fôs magyar-lengyel vegyes
lakosságot.
- A területbôl kapott: Cseh/Szlovákia
62.937 km²-t,
- Románia 102.787 km²-t, Jugoszlávia

63.497 km²-t, Ausztria 4.926 km²-t,
Olaszország 21 km²-t, Lengyelország
589 km²-t.
- Az ország több, mint 14 ezer helységébôl
(város, falu) mára maradt 3200! Trianon
elôtti 137 városunkból a diktátum 95
várost helyezett idegen hatalom alá.
Trianon elôtt
Után
Vasútaink hossza 22.081 km
8363km
(A vasúti berendezések 64%-a, a gördülôállomány
80%-a elveszett.)
Szántóföldünk: 24.781127 kat.hold
9.568.630 kat. hold (A termôföld 64%-a)
Rét, legelô:
12.077.913 kat.hold
2.902.531 kat.hold
Erdeink:
15.223.917 kat.hold
1.825.181 kat.hold (88%-a)
Szôlôink:
600.444 kat.hold
375.032 kat.hold
Állatállományunk:
szarvasmarha 7.319.121 db
2.149.756 db
Ló: 2.351.481 db
896.498 db
Juh: 8.548.204 db
2.406.041 db
Sertés: 7.580.446 db
3.322.407 db
Megtermett búza: 44.497.421 mázsa
19.950.076 mázsa
Rozs: 13.225.493 mázsa
8.042.139. mázsa
Árpa. 15.628.568 mázsa
7.141.212 mázsa
Zab: 13.366.160 mázsa
4.404.705 mázsa
Kukorica: 48.132.242 mázsa
15.055.696 mázsa
Ipartelepeink száma: 4.688 2.075 (Az ipar 56%-a.)
Össztermelés értéke: 3.135.169.148 korona
1.644.467.790 korona
Feketeszén termelés: 10.972.546 mázsa
7.992.068 mázsa
Barnaszén: 81.636.167 mázsa
56.770.119 mázsa
Vas: 3.883.470 mázsa
1.225.192 mázsa
Vasérc: 12.382.683 mázsa
2.096.232 mázsa (83%-a került idegen kézre.)
Mangánérc: 117.094 mázsa
Antiononérc: 114.273 mázsa
Horganyérc: 1.330 mázsa
Rézérc. 104.642 mázsa
Arany-és ezüstérc: 3.019.308 mázsa
Bauxit: 590.670 mázsa
Kôolaj: 65.363 mázsa
Só: 2.483.471 mázsa
Az össztermelés értéke:
205.349.300 korona
84.515.389 korona
Ezeken túl, Magyarországot akkori
300 millió USD kártérítés megfizetésére
kötelezték, amibôl Oroszország 200 milliót, Jugoszlávia és Csehszlovákia 50-50
millió USD-t kapott. (A Magyar királyi
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Statisztikai Hivatal korabeli jelentése.)
(Figyelemreméltó: az I.vh.-ban a kitûnô
magyar pilóták Szerbia, Olaszország,
Oroszország, Románia, s az Adria felett
harcoltak. A legjobbak 19,17,16 légi
gyôzelmet arattak! Volt, aki háromszor
nyert arany vitézségi érmet! Trianon betiltotta a magyar katonai repülést, és hogy,
hogy nem, Románia volt az, ami részére
az antant-természetesen elfogulatlanul-a
megmaradt 77 repülôgépbôl 66 –ot hadizsákmányként neki ítélt!)
A Szerzôdés záradéka szerint az aláíró felek kötelezettséget vállaltak a területükön élô valamennyi nemzeti kisebbség jogainak maradéktalan biztosítására!!!
Hogy lehet az, hogy széles e világban senkit sem zavar - az aláírást kikényszerítôk
közül különösen nem, a kedvezményezetteket EU tagként sem, az (ha ez egyáltalán mond valamit) - hogy semmibe veszik,
arcátlanul kijátszva a világot –miként 95
év alatt is-„kötelezettségeiket?!”
Már csak ezek után is mondja valaki azt,
hogy a magyar nacionalista!
Maradtak a nyugtalanító kérdések –
melyeket 95 év alatt sem válaszolt meg
senki,- a „csodált” Európa sem:
„Magyar kérdések” /Szentantalfai
Lajos/ (A Föld Naptára 1929)
„Isten, ki ura vagy a jövendônek, Kit
Hadurnak neveztek ôseink,
Ór iás birodal mak rombadôl nek,
Hatalmas karod, hogyha egyet int.
Miért hoztad ki messze Ázsiából, Szittya
magyarok vándor seregét,
Miért hevült szívük a forró vágytól,
Hogy ezt a földet honukká tegyék?
Miért vezetted ide e nemzetet, Ha ezeréves hazánk elveszett?
Tíz századig kezünkben véres karddal,
Miért álltunk ôrt Nyugat, Kelet között,
Magyar a rokon tatár-török fajjal, Sajó,
Mohács mellett miért küzködött?
Miért kellett a kereszt glóriáját Magyar
vérrel öntöznünk gazdagon,
Mit ér, ha vitézségünk megcsodálták,
Ha hálátlanság lett a jutalom?
Nyugat! Éretted hányszor síkra szálltunk, Miért raboltad el jogunk, igazságunk?
A szabadság szerelmét miért oltottad
Ôsapáink szívébe, Istenünk,
Rákóczi, Kossuth zászlót mért bontottak, Zsarnoksággal mért kellett küzdenünk?
Magyar szabadság! Mért vagy tûnô álom,
Mért kellet nyögnünk Kufstein kínjait,
Mért halt meg az aradi tizenhárom, Mért
zengett Petôfi lantja itt,
Mért véreztünk szent szabadság érted,

Ha szolgaságot mért reánk a végzet?!
Meddig hordozzuk kínos keresztünket,
Meddig búsul még a Turul-madár,
Visszanyerjük-e régi nagy nevünket,
Lesz-e a Tátra fölött magyar határ,
Jön- e husvétja jognak, igazságnak,
Ragyog-e itt szabadság csillaga,
Lesz-e bukása gôgös zsarnokságnak,
Megvirrad-e fölöttünk valaha,
Ver-e visszhangot ez a kuruc ének?
Árpád sarjai mind azt feleljétek:
van igaz Isten, én hiszek s remélek!”
S a maradék magyar, ahogy fentebb
írtam, 22 fájdalmas esztendôn át állhatatosan fohászkodott. Miként Úz Bence a feltámadásért édesanyja halálát követô vasárnapon a Hargita súlyos lombú fenyvesei
alatt. Az erdô vadjaival, az ég madaraival, a rét virágaival, a cserefából faragott
kereszt elôtt. Oly nagy volt a hitük, hogy „
a kereszt pedig visszanézett rájuk.” S velük
együtt fohászkodott a maradék magyarság
is oly hittel, reménnyel,- meghallgattattak hogy két évtized múltán visszatért Erdély-,
a Felvidék-, a Délvidék egy része, s velük
a Kárpátalja. Elképzelhetetlenül boldog,
örömben, lélekben gazdag idôk voltak! A
diktátum –nagy formátumú politikusok
jóslata szerint is - további súlyos európai
bonyodalmakhoz, netán háborúhoz vezethet-mondták. E folyamat része volt az elsô
bécsi döntés, amelynek 2015 a 77. évfordulója! A két évtized alatti lepkeszárnylibbenésû reményeink látszottak részben
megvalósulni, amikor is 1938.nov.1. után
visszatért a Felvidék egy része, 11.915 nkm,
862.747 lakossal.(História, 2011/8.) „Az
elsô visszatért magyar város 1938.okt.11.”
állt Ipolyság pecsétjén, ahol e napon délben lépték át a magyar csapatok az ideiglenes határt. vitéz Nagybányai Horthy
Miklós kormányzó urunk már nov.6.-án
bevonult Komáromba, mely napon hazatért Párkány, Királyhelmec, Bodrogköz,
míg nov. 7.-én Ógyalla,Torna. Nov.8.-án a
VI. gyalogdandár bevonult Érsekújvárra,
míg Rozsnyóra a miskolci VII. hadtest
virágesô közepette. November 10.-én tért
haza Kassa, Munkács, Ungvár. A kormányzó nov.11.-én részt vett a kassai dómban
a nagyságos fejedelem, az Ô szerettei, és
bujdosótársainak koporsói melletti Te
Deum-ban.
v. Somogyváry Gyula: „Kassa énekel”
„A régi dómban térdenállt a nép, a könynye hullt, a lelke reszketett. S ahogy fölmutatták élô Istenét s mea-culpázva jártak a kezek: valami titkos, bûvös fuvalom
rezdült ott végig, minden padsoron S csodát hallottak azok, ott alant: huzatlan szólalt meg a vén harang, huzatlan szólalt
meg apraja és bongott, bongott a torony

dala…Már gördül a sírról a szikla, a kô,
S lent, bent a dómban a térdelô nép fölkapta riadva lecsüggedt fejét, a lelke megrendült e szózat alatt, a könnye megáradt,
akár a patak és tördelte búgva az egykori dalt, hogy áldja meg Isten az árva
magyart! S hogy kizúgott a régi ének szárnya, fegyverbe állt a szurony és kaszárnya: „Torkukra fojtjuk! Indulj! Riadó!
Templomkapuba vágtatott a ló, ököl, gépfegyver, puska fölvonult s ének, imádság
– könnybe, jajba fult. A templom-küszöbön csattogott a ló s tajtékos szájból harsogott a szó: „Kassán nincs Himnusz!
Vége! Értitek?” Egy szemhúnyásig állt a
döbbenet, aztán – messzirôl megzendült
az ének…- Ezerkilencszáz meg még harmincnyolcban Krisztus vezényelt a kassai
dómban, s akárhogy üldözte Prága szuronya: azóta szól a lélek-orgona!”
( A felvidéki katonai mûveletekben részben mint leventék, részben mint katonák részt vettek: Benedek László,Budai
A ndrás,Csörgi Sándor, Üller A ndrás,
C s ö r g ô S á n d o r,C s e r e k l y e L a j o s ,V.
Csereklye Sándor, Molnár István, Szûcs
István, Sági László, Róka András,Bálint
Mihály, Marosi János, Pistyúr István,
Debreczeni József és Mihály, Debreczeni
Sándor, Demény Sándor, Gyürki József,
Kollár Mihály, Kristóf István, Marton
József, Liptai Lajos, Nagyházú Lajos,
Rajos József, Rácz József, Sági István,
Sille István, Tóth János, L. Vaczó Sándor,
Zsellár János.)
„Azóta is különbözô formákban láttatja magát az „Igazságot Magyarországnak!,
Mindent vissza!”követelés. De kik adhatnak igazságot a magyaroknak? Azok, akik
az adományozók voltak, vagy a kedvezményezettek?! Nyilván, egyikük sem! Csak a
mindenható Istentôl kérhetjük mind ezt,
csak ô szolgáltathat igazságot a magyarnak! S miként eleink is így kérték hittel,
egyszer 22 év után beteljesedett kérésük, a magyar ma sem kérheti másként
az ôt megilletô jogot, igazságot! Így kérjük! Hittel, elszántsággal! (Lengyelország
há romszor szû nt meg, m i nt ország.
Abban, hogy ma is létezik, tényezô az
európai politikában, több, mint bizonyos,
hogy a katolikus lengyel nép hite, hazaszeretete voltak a legfôbb tényezôk! Nem
jelentéktelenítve a magyar lelkiség ebbe
az irányba ható hatalmas mivoltát!)
(Szept.6-20. között a református gyülekezeti teremben kiállítás tartatik a két
bécsi döntés révén hazatért Kárpátalja, a
felvidéki részek, és Észak-Erdély sorsfordulós napjairól.)
G. Szalai István, 2015. június
(Folytatás az augusztusi számban)
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Horoszkópok, ezotéria, babonás praktikák
a sátánizmus árnyékában
Az emberi lélek természete szerint vágyik a transzcendensre. A
vallások egyidôsek az emberiséggel. Aquinói Szent Tamás, amikor
Summa Theologicájában az ateizmust tárgyalta, azt csak elméleti
lehetôségként tudta elképzelni. A „felvilágosodás” óta viszont az ateizmus teret nyert és az északi féltekén ma is terjed. Ma már az emberek jelentôs része nem hogy nem gyakorolja a vallását, de Istenben
sem hisz. A „felvilágosodott” ember megveti a természettudományos alapon megmagyarázhatatlan dolgokat. Érdekes, hogy ezzel
párhuzamosan viszont a „felvilágosodás” óta terjed a babonákban,
igaz, azok kifinomult, áltudományos formájában való hit. Nem véletlenül: az okkultizmusban való hit valláspótlék.
Az okkultizmus a bulvárlapok apróbetûs horoszkóprovataiban
kezdôdik. Ezeken mindenki nevet, mégis sokan elolvassák „biztos, ami biztos” alapon. A fekete macskával kapcsolatos babonán is
sokan nevetnek ma már, mégis amuletteket hordanak (sokszor sajnos vallásos jelképeket), kabalákat tartanak maguknál, hogy az megvédje ôket a rossztól, szerencsét hozzon, stb. Ezekben sem hisznek
kifejezetten, de „mit lehet tudni”. Mindig dühöngök, amikor egyházi ünnepek kapcsán megkérdezik a néprajztudóst is az ünnepekhez
kapcsolódó népszokásokról: ezek is tele vannak ostoba babonákkal.
Sokkal veszélyesebb az ezotéria. Ez nem új dolog, az ókori gnoszticizmusnak már fontos jellemzôje volt, ma pedig tudományos köntösbe burkolózva, keleti vallási elemekkel keverve adja el magát.
Olyan ismeretet kínál, ami sokáig el volt rejtve az emberiség elôl
és csak most, csak neked (meg aki még megveszi a könyvet), megnyílik a titok! A transzcendentális meditáció, az autogén tréning,
a keleti meditációs technikák segítenek „megtalálni önmagadat”,
megoldani a problémáidat, felszabadítani a szunnyadó képességeidet, a reiki, a pránanadi gyógyulást kínál. Megválthatod önmagadat. Ugyanezt kínálta a gnoszticizmus is az ókor óta. Ma mindezt
összefoglalóan New Agenek hívjuk.
A New Age hatásának nagy ára van. Akik belemerülnek, sokszor
pszichiátrián kötnek ki és ez még a jobbik eset. Az ezotéria energiákat, angyalokat, sôt, arkangyalokat emleget, akiknek olyan hatalmat tulajdonít, mint Istennek van. Az angyalok bukásának is ez volt
az oka: Isten helyére akartak lépni. Az ezotéria praktikákat ajánl,
amelyekkel a használója ezeket az erôket a maga számára fordíthatja. Sajnos, az a helyzet, hogy nem is alaptalanul. A világban Istenen
kívül bizony, másoknak is van hatalmuk. A szellemi lények közül
akik megmaradtak Isten pártján, ôt szolgálják és nem próbálják a
hatalmukat fitogtatni, sem az ember gôgjét növelni. A bukott angyalok, vagyis az ördögök igen. Teszik ezt úgy, hogy magukat igyekeznek álcázni, így jelennek meg az ezotériában az angyalok, energiák, személytelen erôk.
Ferenc pápa elôdeinél jóval gyakrabban beszél a sátánról.
Életszentsége nyilvánvaló mindenki elôtt, tudja, hogy az ördög
mennyire mesterkedik a világban és bátran szembe is száll vele.
A Kléruskongregáció tavaly októberben egyházi jogi személyiséget adott az Ördögûzôk Nemzetközi Szövetségének. Az érsekségtôl
nemrég megkaptuk a Alberto Bottari de Castello budapesti nuncius úr A Sátán jelenléte a világban címû cikkét. Az ördög
mûködését mindenki tapasztalja a kísértésekben, de ma a lidércnyomás, az ördögtôl való zaklatás, megszállottság is egyre gyakrabban
elôfordul. Ennek oka pont az okkult pszichotechnikák, újpogány
meditációk, szellemidézés, jóslás, ezoterikus energiagyógyászat terjedése. Még ha materiális, újpogány praktikáknak tekintik is használóik, valójában vallásos cselekedetek, csak Isten helyett az ördögnek adnak hatalmat maguk fölött. Ezt a hívô ember nem árt, ha
észben tartja, és természetesen súlyos bûn akármilyen kis mértékben is átengedni magunkat neki. Senki ne gondolja, hogy túlbuzgó-

ságból borzolom a kedélyeket, jelenleg inkább az a veszély fenyeget minket, hogy túlságosan lebecsüljük az ördög által jelentett
veszélyt. Ô szeret rejtôzködni és nevetségessé tenni azt, aki megpróbálja lebuktatni.
Ajánlott olvasmányok azoknak, akiket a téma megfogott: Rafael
Gómez Pérez, Az okkultizmus inváziója; Godfried Daneels, A
vízöntô kora; Corrado Balducci, Sátánizmus és rockzene; és a legalaposabb munka magyar nyelven: Gál Péter, A New Age keresztény szemmel. Szeptembertôl kezdve a szombat esti misék után a
felnôtt hitoktatás keretében sorozatot kezdek a témáról, amelyre a
nem katolikus testvéreket is szeretettel hívom.
Attila atya

 2All
A 2

Y


͜͞͝͡Ǥ l ͝͠Ǥͣ͝


À±òǨ


ͣ͝×ÝÝò±
ǡ
±

ÝÀò͜͜͝±Ý
±À±ǡ
òÚǤ


 Ú×
òöǤ

ò±ò±
öǡ±ò±ǡ±ǡ
Ǥ


ÀǨ

À±Ú
ǡͣǦͥǤ


Közlemény
Banki károsultak és eladósodott családok részére INGYENES segítségnyújtási lehetôség.
Segítjük a lakosságot a banki elszámoltatással kapcsolatos feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkezô ügyfelek részére
ingyenes válságkezelési tanácsadást biztosítunk. Az eladósodott családok
részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a késôbbi magáncsôd eljárások során. Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez
határidôs, csak az elkövetkezô 2 hónapban van rá lehetôség)
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület
70/253-2910, 70/432-8868, valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu
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Falutörténet
Régi rövid hírek falunkról
1926 augusztus
A tahitótfalui szérûskert közelében pajkos
gyermekek gyufával játszottak és azt felgyújtották. A tûz villámgyorsan terjedt úgy, hogy
három pajta teljes takarmánya és egy búza asztag a lángok martalékává lett. A szomszédos
Pócsmegyer és Leányfalu levente csapatai siettek a veszélyeztetett termés megmentésére… A
milliárdokat érô termést sikerült megmenteni,
a kár 750 millió korona.
1932 május
Tahitótfaluban sáskaveszedelem lépett fel.
A község határában oly nagy tömegben vannak a sáskák, hogy minden terményt elpusztítanak. A járás fôszolgabírája kiszállott a helyszínre és intézkedett, hogy a községi elöljáróság megfelelô szerekkel védekezhessen a sáskák ellen. Tahitótfalu határát 10 évvel ezelôtt
már egyszer elpusztították a sáskák.
1932 szeptember
Tahitótfalun a református egyházközség
iskolát építtetett. A felavató ünnepségen Ravasz
László püspök is részt vett és ünnepi beszédet
mondott.
1933 február 6.
Özv. Rajos Józsefné háza tegnap este kigyulladt s a tûz átterjedt az istállóra is. A tûzoltóknak

sikerült a házat megmenteni, az istálló azonban
leégett. Benne pusztult két ló és négy tehén. A
kár 10000 pengô.
1936 augusztus
Tahitótfalu határában teheneket ôrzött Pap
József gazdálkodó 13 éves és 9 éves fia. A két
gyermeket a mezôn érte a vihar. A gyermekek
egy fa alá menekültek, amelybe villám csapott.
Az idôsebb fiút a villámcsapás szénné égette,
öccse életveszélyesen sérült meg.
1938 szeptember: Vidéki leventék az
országzászlónál
Vasárnap a székesfôvárosi ôrség zenekarával Tahitótfalu csizmás, magyar inges leventéi
vonultak fel az országzászlóhoz ôrségváltásra.
Az Ereklyés Országzászló Nagybizottsága
nevében vitéz Horváth Béla dr. székesfôvárosi
fôjegyzô mondott beszédet… Ezután Szente
Lajos ( József?) tahitótfalui kisgazda mondott beszédet, amelyben ígéretet tett arra,
hogy a vidék fiai, akik most még az eke szarva mellett dolgoznak, ha kell oda mennek,
ahova a haza ôket parancsolja. A vidéki leventék ôrségváltásán részt vett Ember Sándor
országgyûlési képviselô és sokan mások. (forrás: korabeli MTI, MOT hírek és újságok)
Budai Mihály

VÍZ- ÉS
CSATORNABEKÖTÉS
VÁLLALJUK a teljes külsô és belsô VÍZ és
CSATORNA valamint locsoló vízmérô tervezését,
engedélyeztetését, kiépítését, elôre gyártott beton
vízmérô akna telepítését, vezetékek fektetését!
BONTÁS NÉLKÜLI vezetékfektetést, csigás és
rakétás fúrással, utak, kocsi beállók, járdák, épületek, alatti átfúrással, nem kell felbontani,
újra építeni!
KAMERÁS csatorna vizsgálat, beállás
megkeresése!
GÉPI FÖLDMUNKÁT épület bontását, sávalapok,
pincetömbök kiemelését, tereprendezést!
Az elvégzett munkákra garanciát vállalunk!
Felmérésért és árajánlatért
hívjon vagy írjon!
T: 06 30 206 8686
T: 06 30 9345 830
T: 06 26 380 392
E-mail: istvanpavai@gmail.com

Szeretettel várjuk a Boróka Óvoda és Családi Napközi új lakóit!
Ha a gyermek elmúlt már 1-1,5 éves és szívesen töltene akár heti 1 napot vagy
egy hetet közösségben, szeretettel látjuk.
Amit nyújtunk:
- barátságos, családias környezet
- a saját konyhánkban készülnek az ételek a legfrissebb alapanyagok
felhasználásával, ételallergiásokat glutén- és laktózmentes étrenddel várunk.
- napi mozgásos foglalkozások
- gyermekközpontú, személyiségközpontú nevelés
- minden héten izgalmas programok, sok mese, játék
- néptánc és úszás, logopédiai fejlesztés, fejleszt pedagógia külön foglalkozás
keretében
- együtt sütünk, fzünk
- rugalmas nyitva tartás.
2 015. július 27-tl 31-ig napközis táborral várjuk a gyermekeket.
Programok: kézmves, táncos, énekes foglalkozás minden nap, kirándulás a
környéken.
Bvebb információ és jelentkezés:
www.borokaovi.hu
www.facebook.com/borokaovi
Csicsek Beáta +36 20 471 1019
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Tahitótfalui mester az idei
közönségdíj tulajdonosa
Az V. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár közönségdíját Csöbi Andrea
érdemelte ki egy restaurált és rekonstruált szecessziós bôrszékkel. Andrea
ritka mesterséget választott, nem sokan foglalkoznak régi bôr bútorok javításával és újrateremtésével. Mesterségének titkairól, szépségeirôl kérdezem a
településünkön élô kétgyermekes fiatalasszonyt.
-Hogyan talált rá erre a különleges szakmai területre?
-Képzô- és Iparmûvészeti Szakközépiskolába jártam bôrmûves szakra,
végzôs voltam, amikor kaptam egy meglehetôsen rossz állapotban lévô ónémet jellegû karszéket, amit nem akartam veszni hagyni. Kidolgoztam hát az
elôállítási módszert rengeteg kísérletezéssel, kutatómunkával, végül kialakult a kézmûves gyártási technológiám. A munka során rekonstruálok, reprodukálom az eredetit, egy tartósabb, a napi használatba befogható darabot
hozok létre, vagyis az értéket átmentem. A bôr megmintázására kidolgoztam a saját technológiámat, ami
nagyon aprólékos és mindig egyedi részlet megoldásokat igényel. A plasztikát újra kell készíteni, megmintázni, ami szinte dombormûszerû megjelenést mutat, komoly szobrászmunkának tekinthetô. Ezeket az ónémet
jellegû és szecessziós bútorokat a századforduló környékén ipari méretekben készítették a polgári otthonok berendezésére. A gyárban minden egyes munkafázisra volt egy külön ember és egy gép. Én kézmûves
technikával rekonstruálom ôket, nagyon alaposan és nagy odafigyeléssel
kell aládolgoznom a mintának, lassan, apró lépésenként készítem el az új
dombormûvekkel ékesített bútort.
-Az Ön munkája jóval nagyobb értéket képvisel, mint az ipari
elôállítású szék.
-Ez így van, ez a munka tele van szépséggel, izgalommal, kihívással. Pont ezért szeretem. És azt is
elmondhatom, hogy ilyen szakma igazából nincs is. Nem tudok róla, hogy lenne olyan szakember, aki
egymaga vinné végig, készítené el az összes munkafázist és ekkora felületet egyben meg tudna domborítani. Sajnos ezeket a székeket kevesen tartják meg eredeti állapotukban. Sokkal egyszerûbb és lényegesen olcsóbb is textillel behúzatni, no, de ezek elveszítik, mind az anyagi, mind pedig az eszmei értéküket is. Az én általam rendbehozott székek, nemhogy tartják, inkább emelik az értéküket, örökíthetô
darabot kapunk, ami nagyon fontos a bútor továbbélése szempontjából.
-Néhány éve költözött családjával Tahitótfaluba, mi vonzotta ide a fôvárosi létbôl?
-Tahit a szépsége miatt választottuk lakhelyül, meg van a falusi hangulata, a természet érintetlensége, és nagyon jó a közösség, befogadják az idegent, ha az jó szívvel közelít. A városban túl sok az inger
(nagy többségében feleslegesen), ami összezavarja az embert, sokkal nehezebben fér hozzá a saját gondolataihoz. Amióta itt élünk, lényegesen letisztultabb a látásmódom, sokkal emberibb léptékû itt az élet.
Minden nap rácsodálkozom az itteni természeti szépségekre és egyre inkább erôsödik bennem az érzés,
hogy itt maradéktalanul jó helyen vagyok. Gyökeret eresztettem.
Csöbi Andrea munkái a www.tobbszem.hu/CsA.html honlapon megtekinthetôk. Béres Gabriella

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

Bélteki Sándor
tûzoltó százados
70-334-8427
favagotuzoltok@gmail.com
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ESTI ZENÉS ÁHITATOK

XV. SZIGET
HANGJA
Ökumenikus Mvészeti Hét
2015. július 6-10.
Július 6. hétf 19.00 h
A „ROHONCI-KÓDEX REJTÉLYE”
címmel
Király Levente református teológus és programozó matematikus tart eladást
Tahitótfalu, Református gyülekezeti terem

Július 7. kedd 19.00 h
„MINDENKI, AKI BACH”
címmel
Rostetter Szilveszter orgonamvész estje
Tahitótfalu, Református templom

Július 8. szerda 19.00 h
VIRTUÓZOK EST
Ifj. Puporka Jen (nagybg) és Gembela Gergely (gitár) estje
A két fiatal zenészt a televízió komolyzenei tehetségkutató msorában ismerhettük meg.
Tahitótfalu, Baptista imaház

Július 9. csütörtök 19.00 h
„NYÁRI FUVOLLATOK”
címmel
Fehérvári Ágnes fuvolaestje
Zongorán kísér: Rostetter Szilveszter
Tahitótfalu, Baptista imaház

Július 10. péntek 19.00 h
SZIGET HANGJA ÖKUMENIKUS MVÉSZETI HÉT KÓRUSÁNAK
ZÁRÓKONCERTJE
Tahitótfalu, Református templom
A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

A zenés áhítatokra a belépés ingyenes, adományokat örömmel fogadunk Tahitótfalu kárpátaljai
testvértelepülésének, Mezvári lakosainak támogatására.
Számlaszám: 64700021-10011049
Információ: szigethangjaegyesulet@gmail.com  www.tahitotfalu.hu
A mvészeti hetet a VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület szervezi.






 

  

Támogatók: Tahitótfalu Önkormányzata, Zöldség Gyümölcs Vegyesbolt Tahitótfalu Hsök tere, Háztartási Bolt Tahitótfalu Hsök
tere, Epermester Pincészet Tahitótfalu
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SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q
Akácoszlop
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Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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Konténer rendelés
Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

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

Számítógép
szerviz
30/948-3709
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
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Ha Eperfesztivál, akkor eper
minden mennyiségben és formában!
Az idei Eperfesztivál fôszereplôje természetesen az eper volt, gyümölcsként, sütiben, lekvárban, borban, bóléban, pálinkában, sörben, szörpben, mézben, salátában. A fesztivál jó hangulatáról színvona-

las koncertek, bábelôadások, környékbéli
elôadók gondoskodtak. Igazi családi hétvégén vehettek részt az ország különbözô
pontjairól ideérkezô látogatók ezrei. A
Diákalkotók VI. Országos Tûzzománc

Pályázatának kiállítása éppúgy büszkesége településünknek, mint az Epermester
Pincészet díjnyertes borai. Európa legrangosabb Gyümölcsbor Versenyén, Gyulán
boraik egy arany, egy ezüst és az Év
Legjobb Fehér Gyümölcsbora minôsítést
k apt á k, édes Eper méz bor u k ped ig
az Abszolút Champion, az Év Legjobb
Gyümölcsbora kitüntetô címet nyerte el.
Béres Gabriella
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„Táncolni kell, uram. A zene majd csak
megjön valahonnan.” (Zorba, a görög)
A k i eljöt t május 17- én a „Ha szól
a buzu k i…” c. musicalt meg nézn i a
Népházba, felhôtlenül szórakozhatott a
leányfalui Ripacsok amatôr színtársulat és
a szigetmonostori Zöld Sziget Táncegyüttes
közös produkcióján. Együtt volt minden,

ami egy jó elôadáshoz kell. A tánc, a zene,
a játék, a játékosság, a humor, a kedvesség.
Köszönjük a rendezônek, Bolba Lajosnak,
a koreográfusnak, M. Nagy Emesének és a
környékbéli lelkes, amatôr színészeknek,
táncosoknak, hogy megmutatták nekünk
tehetségüket. Akiket a színpadon láthattunk: a Ripacsok: Szirony György, Száger

Vedd észre!
Májusi számunkban a Hôsök terén álló I.
világháborús emlékmû oldalán olvasható
hôsi halottak névsorának részlete volt látható. Júniusi rejtvényünk megfejtését a program@tahitotfalu.hu címre várjuk.

Ica, Neumann Dóra, Orbán Nándor, Gliba
Zsuzsa, Jenei Gábor, Balázs Blanka, Lupták
Ernô, Kiss Tamás, Kádár Erzsébet, Redô
Ferenc, Kovács István, Sziráki Botond, a
Zöld Sziget Táncegyüttes: Ádok Marietta,
Balázs Blanka, Benedek Renáta, Gombosi
Beatrix, Gulyás Renáta, Gyarmathy Réka,
Kiss Tamás, Kondacs Krisztina, Magyar
József, Mokos Andrea, Németh Zoltán,
Orbán Eszter, Szabó Judit, Székely András,
Szôke Erzsébet, Tircsi Zsuzsa, Urbán
Márton, Vékony Levente, Wágner Gabriella.
És akit a színpadon nem láthattunk: Sziráki
Tibor, technikus.
Béres Gabriella
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Református gyülekezeti hírek
„Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és
Isten, a mi Atyánk…erôsítsen meg Titeket
minden jó cselekedetben és beszédben!”
(2Thessz 2,16-17)
Május 17-én harangjaink még ünnepibb
kongással hívogatták a gyülekezetet a templomba: ismét konfirmációi fogadalomtételre került sor. Amint arról egyházunk országos újságja, a Reformátusok Lapja május
10-i számában is beszámolt, húsvét hétfôjén
kilenc felnôtt testvérünk tett konfirmációi
fogadalmat, május 17-én pedig ôket további tizenhét fiatal követte: kilenc lány és
nyolc fiú jelentette ki Isten és a templomi
gyülekezet elôtt, hogy Krisztust a református egyházban kívánja követni, közülük
ketten a keresztség szentségében is ezen az
Istentiszteleten részesültek.
A fogadalomtételt felkészülési idôszak
elôzte meg: kérdés-felelet formában igyekeztünk elmagyarázni és megjegyezhetôvé
tenni hitünk legfontosabb igazságait a
Bibliáról, az Apostoli Hitvallás tartalmáról, a két szentségrôl, a Tízparancsolatról
és a református ünnepekrôl. A fogadalomtételt megelôzô szombaton a Presbitérium
és rokonaik elôtt számoltak be tudásukról.

A fogadalomtétel vasárnapján a címadó
Igeszakasz üzenete hangzott: abban bízunk,
hogy fiataljaink megérezték Krisztus szeretetét, a gyülekezeti együttlétek jó hangulatát, és felnôtt korukban is Krisztussal, nem
pedig Nélküle igyekeznek majd döntéseket
hozni, boldogulni. Az ôsgyülekezetek gyakorlata szerint kezünket fejükre helyezve
kértük rájuk egyenként Isten áldását, majd
a gyülekezet szeretetét még inkább meg-

mutatandó, a Presbiter testvérek is áldásra emelték kezüket. A gyülekezet keresztelésük óta számon tartotta ôket, és most is
a szívünkbe vannak zárva: Isten megtartó
kegyelmét kívánjuk életükre!
A kedves Olvasóra pedig Isten áldását
kéri szeretettel:
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Elsôáldozás 2015. május 17. Urunk mennybemenetele

A Pollack Mihály Általános Iskola 5 izgatott, 3. b. osztályos tanulója Ifju Kata,
Kapornai Anna, Kovács Boróka, KupiczSzabó Liliána és egy szem fiúként Bartis
Lóránd számára érkezett el a nagy nap
május 17-én, Húsvét 7. vasárnapján.
A lányok már óvodás koruk óta ismerték
egymást, hiszen együtt jártak az Almásy
László utcai óvodába, majd egy osztályba
is kerültek. Általános iskolában hitoktatóikkal, Balla Erika nénivel, majd Balla Béla
bácsival készültek fel az elsô gyónásra és az

ezt követô elsô Szentáldozásra.
Május 16-án, szombaton a tahitótfalui
Szent István Király római katolikus templomban Erdôs Attila atya bátorításával megtörtént életük elsô gyónása, melyre minden gyermek lelkiismeretesen és izgatottan
készült, a kirótt penitenciákat pedig becsülettel elmondták. Kicsi lelkük megtisztult a
gyermeki bûneik alól, mi szülôk pedig meghatottan figyeltük ôket.
Húsvét 7. vasárnapjának reggelén szerintem egy gyermeket sem kellett felkelteni, mindenki tudta, hogy a Szentáldozást
1 órás böjt elôzi meg, így idôben el kell
készülni. Picit elôbb érkeztünk a templomhoz, hogy szülôként elôkészíthessük a hittan termet a mise utáni Agapéra, azaz szeretetvendégségre, a gyerekeink pedig felöltötték magukra a fehér ministráns ruhákat.
9 órára a templom megtelt szülôkkel, rokonokkal, barátokkal, hívôkkel. A ministránsok vezetésével bevonultak az elsô áldozók
és Attila atya, aki a prédikációjában Pazzi
Szent Mária Magdolna történetét mutatta
be.
Szülôtársaimmal együtt igyekeztünk
nem csak a szervezésben, hanem a szentmise részeként az egyetemes könyörgésekben
és az áldozati adományok felajánlásában is
részt venni.
Ezekrôl a 9-10 éves gyerekekrôl sok

felnôtt példát vehetne, hogy mennyire
komolyan vették a felkészülést, bevallották
a kis bûneiket, és valóban tiszta lélekkel vették magukhoz Krisztus testét.
A szentmise végeztével, Attila atyától
átvették az emléklapokat, majd felszabadultan rohamozták meg a süteményekkel,
üdítôkkel roskadozó asztalokat, melyek az
Agapé részeként várták ôket a hittanteremben, ezt követôen került sor a családi fotózásokra is mindenki igénye szerint.
Köszönettel tartozunk hitoktatóinknak
a felkészítésért, valamint Attila atyának a
szép és meghitt miséért, és mindenkinek,
aki tevékenyen részt vett abban, hogy ez a
vasárnap különleges lehessen gyermekeink
számára.
A szülôk nevében:
Ifjuné Kosztán Magdolna
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Júniusi idôjóslás
Június - Napisten hava
Szent István hava, Gödölyetor (Eper
hava)
„Júniusi derû: bôség, júniusi sár: szükség.”
„Júniusi sár koldusbotot nyomhat a gazda
kezébe.”
Június 8. Medárd
Ha Medárdkor esik, Negyven napig esik.
Június 10. Margit
Margit-napi esôcseppek, negyven napig
elperegnek.
Június 24. János (Iván)
János-napi zivatar, negyven napig elkavar.

LEGYEN A VENDÉGÜNK A TAHITÓTFALUI VÁGTÁN
HELYSZÍN: ZABLAKERT LOVASTANYA
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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: 8–12-ig és
13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-331
• 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. Ügyfélfogadás: Hétfô: 07-17-ig; Kedd, Csüt.:08-18-ig;
Szerda: 08-20-ig; Péntek:08-16-ig, Telefon: 06-26/501-460;
501-461; 501-462; 501-463; 501-464; 501-465; 501-467; 501468; 501-469, Fax: 06-26/501-466 • 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
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511,
Hibabejelentés: 06/40881188, 1 mellék
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Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tahitótfalu
Önkormányzata • Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A
szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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