
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)

Augusztus 20. 16:00 Szent István és az Újkenyér Ünnepe. Helyszín: 
Faluház

Faluház programja

Szeptember 5. szombat 15:00 Scrapbook Klub. Elôzetes bejelentke-
zés: 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    

Kedd 10:00: Ringató foglalkozás. Belépô 600 Ft. A foglalkozásokat Kö -
kényné Krafcsik Ibo lya vezeti, 70/362 1886.   

Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +36 20/569 
7507                                               

Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu augusztusi programjai
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Elôállítás költsége: 93 Ft
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A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 2.

Megyeháza - építkezések 4.

Rendelet a közösségi 

együttélés szabályairól 6.

Mi a titok? 8

A surányi királyság 13.

Útitárs tábor tóthfaluban 14.

A Képviselô-testület július hónapban 
egy rendkívüli és egy munkatervben 
meghatározott ülést tartott. 

A július 13-án megtartott rendkívüli 
ülésrôl Csörgô Mihály, Kubanek István 
és Dr. Pálvölgyi tamás képviselôk hiá-
nyoztak, mindhárman elôre jelezték más 
jellegû elfoglaltságukat. 

Az ülésen csak 1 napirendet tárgyal-
tak, melynek során a Képviselô-testület 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírekAugusztus 20. nemcsak nemzeti ünne-
pünk, nem is csak Szent István ünnepe, hanem 
tahitótfalu katolikusai számára temploma 
védôszentjének ünnepe, vagyis búcsú.

Szent Istvánt az egész világegyház ünnep-
l i, csak 16 -án, halála másnapján. Egyszer 
Németországban helyettesítettem és aug. 16. épp 
beleesett. Ez a nap vasárnapra esett, 20. pedig a 
szabadnapom volt (és Németországban olyankor 
még a fû se nô, nemhogy a papok miséznének), 
ezért úgy tûnt, hogy nekem Szent István ünnepe 
abban az évben teljesen kimarad. Kértem a sek-
restyést, hogy hadd misézzek egyet, akár egyedül 
is 20-án. Kiírta a templom kapujára, hogy 20-án 
lesz mise és elég sokan el is jöttek. Nagyon meg-

hatódtam, és prédikáció helyett meséltem nekik 
egy kicsit arról, hogy miért is fontos nekünk, 
magyaroknak Szent István és hogyan ünnepeljük.

Németországban volt egy másik élményem is 
Szent Istvánnal, Bambergben, ahol nagyon keres-
tem a bambergi lovast. Egy hatalmas szobor-
ra gondoltam, olyat meg nem láttam se a temp-
lomon kívül, se belül. Megkérdeztem hát az 
idegenvezetôt, aki épp egy csoportnak mutogat-
ta Szent Henrik és Kunigunda (István királyunk 
sógora és felesége) sírját, hogy mégis hol talá-
lom. A hátam mögött felmutatott a falra, majd a 
pólómra pillantva (Budapest Marathon) hozzátet-
te: „Heiliger Stefan, König von ungarn”. 

Folytatás a  3. oldalon

Szent István ünnepére
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A települési hulladékgyûjtés megvál-
tozott szabályai 

tahitótfalu Község Önkormányzata 
Képviselô-testülete  a 17/2015. (VII.21.) 
Önkormányzati rendeletével a települési 
hulladék gyûjtésére és elszállítására vonat-
kozó közszolgáltatás helyi szabályairól 
módosított rendeletet alkotott. A megválto-
zott rendelet alapvetô oka, hogy magasabb 
szintû jogszabály módosítást hajtott végre a 
kormány, továbbá az elmúlt idôszak tapasz-
talatai megkívánták, hogy a rendeletünket 
felülvizsgáljuk.  A rendelet megtekinthetô 
tahitótfalu honlapján teljes terjedelmé-
ben. Szeretnék a rendelet egy igen fontos 
részére kitérni, amely a legnagyobb gondot 
okozó szelektív hulladékgyûjtô szigetekre 
vonatkozik.  Az egész országra kiterjedô tör-
vény 2015. január 1-tôl kötelezôen elrendeli 
a háztól történô szelektív hulladékgyûjtést, 
amelyet önkormányzatunk már 2013. júli-
us 1-tôl bevezetett. Ez a papír, illetve a 
mûanyag pet palackok és fém dobozok 
(üdítôk és egyéb italok dobozai) elszállítását 
teszik lehetôvé közszolgálati szerzôdésben 
foglaltak szerint. A módosított  rendele-
tünk 2016. január 1-tôl lép hatályba, hogy 
a lakosságot tájékoztatni tudjuk, és önkor-
mányzatunk is fel tudjon készülni az új fel-
adatok végrehajtására. A leglényegesebb 
változás, hogy felszámoljuk a szelektív 
hulladékgyûjtô szigeteket.  Közterületen 
kizárólag üveggyûjtô pontokat hozunk 
létre, amelyeket új helyszíneken fogunk 
elhelyezni, lehetôség szerint kereskedelmi 
egységek környezetében.  Évente 4-5 millió 
forint költséget jelent a hulladékgyûjtô szi-
getek környezetében elhelyezett hulladé-
kok gyûjtése.  Annak érdekében, hogy tele-
pülésünk rendezett képet adjon, szombaton 
és vasárnap is folyamatosan tisztítják önkor-
mányzatunk dolgozói a hulladékgyûjtô szi-

geteket. Az ingatlan tulajdonosoknak ren-
deletben foglalt idôpontokban ingatla-
nuk elé kell kihelyezni a szelektív hulladé-
kot, így szükségtelenné válik tahitótfalu 
polgárai számára a hulladékgyûjtô szige-
tekhez történô szállítás. Sajnálatos módon 
a hulladékgyûjtô szigetek túlterhelését az 
átutazó polgárok által elhelyezett hulladé-
kok is terhelik. Ezt kívánjuk felszámolni. 
Az erre vonatkozó alapszabályban rögzítet-
tük, hogy a rendelet megsértôi 50–150 e. Ft 
bírsággal sújthatók, jogi személyek eseté-
ben ez másfél millió forint is lehet.  Abban 
az esetben, ha sikerül felszámolni a szelek-
tív hulladékgyûjtô szigeteket, megtakarított 
anyagi forrásaink mindenben évben pl. 50 – 
100 méter hosszú járdaszakasz megépítését 
vagy felújítását tenné lehetôvé. 

Megkezdôdtek a nyári felújítások

Mint minden évben, most is a nyári 
szünidôben minden intézményükben, isko-
lában, óvodákban, Népházban, sportcsar-
nokban, konyhában elvégezzük a tisztasá-
gi festést, és mindig bizonyos mértékû fel-
újítást is végrehajtunk.  A napokban meg-
kezdjük a sportcsarnok homlokzatának fel-
újítását, továbbá fûtésének korszerûsítését, 
amelyre konkrét gépészeti tervvel rendelke-
zünk. Pusztán a fûtés korszerûsítése éven-
te másfél, két millió forint költségmegtaka-
rítást jelent. A Népházban három tanterem 
padlózatának felújítását hajtottuk végre, és 
valamennyi tanteremben felújítottuk a vilá-
gító berendezéseket. tettük ezt annak érde-
kében, hogy az általános iskolai tanulmá-
nyokat megkezdô gyermekek, valamint a 
második, harmadik évfolyam komfortosabb 
környezetben tanulhassanak.

Mint minden évben, így most is meg-
kezdtük az utak felújítását, karbantartá-

sát.  tótfalui településrészen a napokban 
kezdôdött el az utak felújítása. tahi telepü-
lésrészen igazodni kell a folyamatban lévô 
csatornázási munkálatokhoz, mivel az épít-
kezések miatt több utca nem járható. 

Csatornahálózat építése és annak 
gondjai

A tahi településrészen lakók tapasztalhat-
ják, hogy sok gondot jelent a csatornaháló-
zat kiépítése, amelynek több összetevôje 
van. Alvállalkozók tucatjai váltották egy-
mást, korábban kiépített közmûvek nyom-
vonalai több esetben már a megépítéskor 
is érvényben lévô szabályoktól eltérôen 
lettek kialakítva, így több esetben gáz- és 
vízvezeték rongálás fordult elô.  Minden 
héten részt veszek a kooperációs ülése-
ken, ahol határozottan jelzem a több eset-
ben kifogásolható minôségû munkát. Az 
elmúlt napokban látható javulás tapasztalha-
tó, ennek egyik jele, hogy a Mátyás király 
utca aszfaltos szakasza soron kívül helyreál-
lításra került. Kértem a projekt vezetôket, 
hogy fokozott szakfelügyeletet végezzenek, 
továbbá az üzemeltetôt (DMRV) vonják be 
a szakfelügyeletbe. Kérem az érintett ingat-
lan tulajdonosokat, problémájukkal fordul-
janak bizalommal önkormányzatunkhoz. 

 
dr. Sajtos Sándor 
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi hírek

Igazgatási szünet

Anyakönyvi híreket a következô, szeptem-
beri számunkban jelentetünk meg.

Kedves Olvasóink!
A nyári szünet ideje alatt, 2015. július 

1-tôl szeptemberig a könyvtár zárva tart. 
Nyitás szeptember 2-án, szerdán dél-

után.
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

Dr. Pálvölgyi tamás önkormányzati 
képviselô fogadóórát tart minden hónap 
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között 
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô 
idôpont telefonon történô (0036/30-9601-
230)  egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi 
fogadóóra

tisztelt Ügyfeleink!

tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Polgármesteri Hivatal

a 9/2015. (V.19.) önkormányzati rendelet 
alapján

július 27-tôl augusztus 14-ig 
igazgatási szünetet tart, 

mely idô alatt az ügyfélfogadás szünetel, 
csak ügyeletet tartunk.

Ügyintézés és ügyfélfogadás nincs,
(kivéve rendkívüli veszélyhelyzet esetén).
Kérjük, szíveskedjenek leveleiket, beadvá-
nyaikat a Polgármesteri Hivatal postaládájá-

ba tenni vagy címünkre postán feladni.
Szíves megértésüket kérjük!

tisztelettel: 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya sk.
jegyzô

Szent István ünnepére
Folytatás az 1. oldalról

Mivel a mûvészettörténészek egyáltalán 
nincsenek egyetértésen, hogy a lovas tény-
leg Szent István, kijelentése különösen jól 
esett. Nem tudom, a világegyház más része-
in is így megbecsülik Szent Istvánt, de a 
bajorok mindenképpen.

Augusztus 20. ta lán az 
egyetlen nemzeti ünnep, 
amit egy párt se tud 
kisajátítani magá-
nak. Nem tudja 
eg y ik pol it i -
kai oldal sem 
azt monda-
ni, hogy ha 
Szent István 
ma élne, az 
ô  o l d a l u -
kon á l lna. 
Ô nem volt 
forradalmár, 
nem kelt fel 
semmi el len, 
épp ellenkezôleg: 
ö s s z e f o g t a  a 
magyarságot, de még 
az idegeneket is. Ô ala-
pította meg államunkat, ame-
lyet ügyes politikai, diplomáciai lépéseivel, 
de hiszem, hogy mély keresztény hitével 
olyan ügyesen felhelyezett Európa térképé-
re, hogy onnan még a török se tudta letöröl-
ni. Magyar emberbôl sosem volt igazán sok 
a Kárpát-medencében, Magyarország mégis 
hatalmas és erôs volt egészen a trianoni 
békediktátumig. Ezt az ország éppen annak 
az összefogásra építô politikának köszön-
hette, amelynek a töredezése trianon oka 
is volt.

Az összefogás, a másik elfogadása a 
kereszténységben alapvetô. Szokták mon-
dogatni, hogy a globalizáció ötlete még 
sehol sem volt, amikor azt már megvalósí-
totta a Katolikus Egyház. Hiszen elterjedt az 
egész világon, az azonos hit, Krisztus kultu-
sza összefogta a keresztényeket. Ez történt 
Magyarországon is, Szent István elkötele-
zett keresztényként élt és akarta, hogy az 
új állam is ekként éljen. Magyarországot a 
keresztény Európa integráns részévé tette, 
ezer évvel azelôtt, hogy Európa elkezdte 
volna a küszködést az egységesedésért gaz-
dasági érdekekbôl, eszmei közösség nélkül.

templomunk védôszentje is Szent István. 
Az egyházmegyében összesen 14 Szent 
István templomot számoltam össze, orszá-
gosan valószínûleg száz fölött lehet. Ez 
komoly kultuszt mutat, elkötelezett, hálás 
szeretetet államalapítónk és a keresztény 
hit nagy apostola iránt. tahitótfaluban 
már az 1801-ben elkészült vályogtemplom 

védôszentje is Szent István volt. 1813-ban 
készült el a kôtemplom, azzal egyidôben 
(valószínûleg Pollack Mihály alkotásaként) 
a fôoltár. A templom kétszer is leégett, így 
az oltárkép áldozatul esett. A ma is látha-
tó mozaik, amely plébániánk egyfajta emb-

lémája is, 1967-ben készült, Máky 
Ödön munkája. Az 1900-ban 

a toronyba beemelt nagy-
harang is Szent István 

nevét viselte, majd 
amikor ezt 1917-

ben hadicélra 
elvitték, 1926-
ban sikerült 
pótolni, újra 
csak Szent 
István nevû 
haranggal.

A  búcsú 
nem pusztán 

egy ünnep -
s é g ,  a h o l 

mutatványosok 
szedik a pénzt 

a csepûrágásér t. 
N e m  a z o n o s  a 

bû nbocsá nat t a l  sem, 
ahogy ezt sokan félreértik. 

A búcsú a bûnbocsánat után fennmara-
dó ideig tartó büntetések elengedése. Ha 
valakit megkárosítunk, kevés azt monda-
ni neki, hogy bocsánat, a kárt is meg kell 
téríteni. Ezért kapunk a gyónáskor elég-
tételt, amit utána el kell végezni. A búcsú 
lényege az, hogy ezt a büntetést a Jóisten 
elengedi Jézus végtelen és a szentek túlára-
dó érdemei miatt. Részleges búcsút szinte 
folyamatosan lehet nyerni pusztán az élet 
nehézségeinek az állhatatos viselésével, 
imádsággal, jótékonysággal. teljes búcsút 
például a búcsúi szentmisén való részvé-
tellel és szentáldozással lehet nyerni, ha 
ehhez még a pápa szándékára imádkozunk 
egy Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégyet. 
Akinek gyónnia kell, megteheti ezt a ven-
dég atyánál fél 11-tôl. Szent István ünne-
pén fontos az államalapítás, az államalapító 
szent királyunkról való megemlékezés, az 
új kenyér megáldása, de a legfontosabb az, 
hogy megszabaduljunk minden bûnünktôl 
és az érte járó büntetéstôl. Új életet kezdhe-
tünk, ez óriási lehetôség!

Szent István halála elôtt, aug. 14-én 
a Szûzanyának ajánlotta fel országun-
kat. Kérjük, hogy községünket is ajánlja a 
Szûzanya oltalmába! Mindenkit szeretettel 
várunk augusztus 20-án 11 órakor az ünne-
pi szentmisére, 15 órakor pedig a községért 
végzett imádságra a kitett Oltáriszentség 
elôtt.

Attila atya
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A magyarországi klasszicizmus középü-
letei között fontos helyen állnak a megye-
háza-építkezések. A vidéki nemesség 
elôretörésének az építkezések sürgetésé-
ben megjelenô célja nem csak az, hogy a 
megyegyûléseket valamilyen reprezenta-
tív helyen tartsák, hanem az is, hogy egy 
megyei központ révén politikai erejük 
növekedjen, valamint ezen épületekkel is 
jelezzék Bécstôl (és Pozsonytól) való föld-
rajzi függetlenedésüket.

A XIX. század elsô felében épülô megye-
háza-sorozatnak két jelentékeny tagja, a szé-
kesfehérvári és a szekszárdi fûzôdik Pollack 
Mihály nevéhez.

A székesfehérvári építkezés megkezdé-
se után – mivel az eredeti, Bécs által kije-
lölt tervezô elképzelései nem tetszettek a 
helyi vezetôségnek –, 1807-ben fordulnak 
Pollack Mihályhoz. A megkezdett munkála-
tok miatt az alaprajz kialakításánál meg volt 
kötve a keze, viszont a hatásos és erôteljes 

homlokzati kialakítást ô 
tervezte. Érdekesség, és 
egyben bizonyítéka is a 
Béccsel való szembefor-
dulásnak, hogy a mintegy 
öt éven át tartó építkezés 
számadáskönyvei magyar 
nyelven íródtak, olyan 
korban, amikor ilyen eset 
alig-alig fordult elô. Az 

épület 1812-ben készül el, az 
épület pincéje egészen 1901-ig a 
vármegye börtöne volt.

A szekszárdi megyeháza mes-
terünk legfontosabb vidéki középülete. 
Az építkezés fôleg anyagi okok miatt hosz-
szú ideig nem indulhatott meg. Egy burkolt 
adózás kimunkálása után, melyben rábír-
ták a megye nemességét, hogy a nekik járó 
robot (ingyenmunka) egy részét a megyehá-
za építkezésénél dolgoztassák le jobbágya-
ikkal, megteremtôdött az anyagi fedezet. 
Pollack tervei 1827-re készülnek el, melyet 
a bizottság következôképpen nyugtáz: 
„nemcsak külsô formájára csinos és jó ízlés-
sel vagyon elkészülve, de az egyes felosztá-
sában is … tükélletessen meg felel”. Az épít-
kezést 1828-ban kezdik, de akadályozza az 
1831-es kolerajárvány, valamint az épület 
részletei körül kialakuló állandó viták, amely-
lyel kapcsolatban Pollack egy levelében így 
fakad ki: „építészethez és orvostudomány-

hoz mindenki érteni vél”. Az épület a vidé-
kies hangulatnak megfelelô nyugodt tago-
lásával, ünnepélyes homlokzatával, tágas 
és kényelmes, a közlekedést megkönnyítô 
beosztásával, jó térhatású, zárt udvarával a 
vidéki középület sokféle követelményének 
felelt meg.

(Forrás: Zádor Anna: Pollack Mihály)                
Vaczó Zoltán

A városokban, körzetközpontokban a ter-
mények, termékek adásvételének helyei, ese-
tenkénti, de rendszeres alkalmai voltak a vásá-
rok. A nagyobb városokban a napi ellátásra 
folyamatosan mûködô piacok alakultak ki. A 
környék, a „vidék” termelôi körében a biztos 
értékesítési lehetôség fellendítette az önellá-
tás mellett az árutermelést is. Így Pest körül is 
beindult ez a folyamat, és megjelentek a pia-

cokon a zöldséget, gyümölcsöt, 
tejterméket, kenyeret árusító 
kistermelôk.

Ennek falunkról, a tótfalu-
si kenyérrôl is szóló két emlékét 
ismertetem.

Az elsô garay János 1846-ban 
megjelent „tollrajzából” szárma-
zik, és egy „inasgyerkôczrôl” szól. 
Ez az inasgyerkôcz a mûhelyben 
végzett feladatok mellett házi-
munkát is folytatott. Ezek közé 
tartozott a mester feleségével a 
piaci bevásárlás. „Illyenkor vagy 

egy irgalmatlan füles kosarat visz, vagy…
talicskát tol asszonya után, mellyet az neki 
a piaczi bôségszarunak minden nemei-
vel, a petreselyemtôl kezdve, a káposztafe-
jig, a krajczáros kolbásztól az ercsényi vagy 
tÓtFALuSI KENYÉRIg bôven megrak”. 
Vagyis a tótfalusi kenyér 1846-ban már Pesten 
közismert árucikk volt.

Az áruk piacra szállításának fô eszközé-
ül a dunai hajó szolgált. Ennek bizonyíté-
kaként olvashatjuk a Vasárnapi Újság egy 
1855-ös írását a pesti dunai rakodópartról. 

„A lánczhídon alól és fölül, a pesti hídfô 
mellett… szabályozott kikötô épül, hol nem 
vesztegelnek, hanem csak le- és felrakodni 
állanak meg a járókelô hajók.

természetes, hogy itt nem a tÓtFALuSI 
KENYEREt és gyümölcsöt vagy az ó-bu-
dai zöldséges hajókat kell érteni, hanem …
nagyobbszerû kereskedelmi hajókat….

Illyen kikötô lesz… mellyet, minthogy 
még eddigelé sehol sem olvastuk magyar 
nevét, ezennel megpróbáljuk rakodó-part-
nak elnevezni”.

A falusi hagyomány is megôrizte a korai 
piacozás emlékét. Nagyházú László elmon-
dása szerint az 1850-es évektôl ismert 
kenyérsütô volt a dunaparti B Csereklye 
család.

Budai Mihály 

Pollack Mihály életmûvét bemutató sorozat halálának 
160. évfordulója tiszteletére

Megyeháza – építkezések

Tótfalusi kenyér a pesti piacon

Bruck Lajos: Piac a pesti Dunaparton
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Folytatás az 1. oldalról
döntött a Kormány által, a helyi 
önkormányzatok vis maior esemé-
nyeinek támogatására kiírt pályáza-
ton való indulásról, tekintettel arra, 
hogy a 2015 tavaszától bekövetkezett 
jelentôs mennyiségû csapadékot hozó 
idôjárás, a Házas patak partfalában, a 
korábbi években már megindult erózi-
ót felgyorsítva, jelentôs kárt okozott. 

Következô, munkatervben meghatá-
rozott ülését a Képviselô-testület júli-
us 20-án tartotta, az ülésrôl Karácsony 
Ádám képviselô igazoltan hiányzott. 

Elsôként a „Vállalkozási szerzôdés 
keretében új konyha-étterem épü-
let k iv itelezése tahitót fa luban” 
elnevezésû közbeszerzési eljárás során 
az ajánlat-tételre jogosultak kiválasztá-
sának jóváhagyása napirendet tárgyal-
ta a testület. Az eljárásban felállított 
Bíráló Bizottság írásbeli szakvélemé-
nyével foglaltakkal megegyezôen az 
eljárás részvételi szakaszát eredmé-
nyesnek, négy részvételre jelentkezô 
részvételi jelentkezését érvényesnek, 
három részvételre jelentkezô részvé-
teli jelentkezését érvénytelennek nyil-
vánította.  

A második napirendben az augusz-
tus 20-i ünnepség elôkészületeirôl 
h a l l g a t t a  m e g  a  K é p v i s e l ô -
testület Kubanek István Kulturális 
Bizottsági elnök és Béres gabriella 
mûvelôdésszervezô beszámolóját. 

A következô napirendekben ren-
de le tek  e l fogad á sá t ,  v a l a m i nt 
módosítását tárgyalta a Képviselô-
testü let. Módosult a tahitótfa lu 
Község Díszpolgára és tahitótfaluért 
Emlékérem kitüntetés alapításáról 
és adományozásának rendjérôl szóló 
rendelet, elfogadásra került az adóz-
tatással kapcsolatos feladatokat ellá-
tó köztisztviselôk anyagi érdekelt-
ségi rendszerérôl szóló, valamint 
az új hulladékgazdálkodási rende-
let is. társadalmi vitára bocsátotta a 
testület a településképi véleménye-
zési, a településképi bejelentési eljá-
rások, valamint a településképi köte-
lezés szabályairól szóló önkormány-
zati rendelet-tervezet. Az elfogadott 
rendeletek megtalálhatóak az önkor-
mányzati honlapon a hatályos rende-
letek között, továbbá az Polgármesteri 

Hivatal hirdetôjén. A társadalmi vitá-
ra bocsátott rendelet-tervezet tekinte-
tében pedig, mely szintén megtalálha-
tó az önkormányzat honlapján, várjuk 
a lakosság véleményét.

A 7. napirendi pontban tárgyalt a 
Képviselô-testület a polgármesteri ide-
gennyelv-tudási pótlék megállapításá-
ról. A döntés megkönnyítése céljából 
a kérdésben kikértem a Pest Megyei 
Kormányh ivata l  tör vényesség i 
Felügyeleti Fôosztályának szakvé-
leményét, és ezt figyelembe véve, 
továbbá a gazdasági Bizottság hatá-
rozatával megegyezôen a Képviselô-
testület jelen önkormányzati ciklus-
ra visszamenôleg egy összegben kifi-
zeti az idegennyelv-tudási pótlékot, a 
továbbiakban pedig havonta a jogsza-
bályok szerint folyamatosan. Dr. Sajtos 
Sándor polgármester a 2010 évtôl járó 
nyelvvizsga pótlék, valamint a törvény 
szerint meghatározott mértékû kamat 
összegérôl lemondott, döntése alapján 
a mintegy 1.000.000 Ft-ot a Képviselô-
testület valamelyik önkormányzati 
intézmény felújítására fordíthatja. 

A 8. napirendi pont során tájékoz-
tatást hallgatott meg a Képviselô-
testület az elmúlt idôszak fonto -
sabb eseményeirôl, valamint a lejárt 
határidejû határozatok végrehajtásá-
ról. 

Következô döntésével a Képviselô-
testület megbízta Dr. Pálvölgyi tamás 
képviselôt, hogy a hogy a tahitótfalut 
Leányfaluval összekötô Dunával pár-
huzamos földút kerékpáros használa-
ta ügyében vízbázis-védelmi egyedi 
vizsgálati dokumentáció készítésére 
árajánlatot kérjen be.

A Bizottságok beszámolója napiren-
di pontban gaál Sándorné a gazdasági 
Bizottság elnöke elôterjesztése alap-
ján Dr. Sajtos Sándor polgármestert 
a Képviselô-testület két havi illetmé-
nyének megfelelô összegû jutalomban 
részesítette. 

Dr. Pálvölgyi tamás a Közbeszerzési 
Bizottság elnöke javaslatát elfogad-
va a Képviselô-testület a 3 tagból álló 
Bizottság létszámát 5 fôre módosítot-
ta. 

A tulajdoni ügyek napirend során 

több döntés született. 

Elsôként a Sportcsarnok homlok-
zatának felújításával bízta meg a 
Képviselô-testület Kammerer Endrét, 
tekintettel arra, hogy a dunabogdányi 
vállalkozó adta a legkedvezôbb ajánla-
tot a beruházás kivitelezésére. 

A  K é p v i s e l ô - t e s t ü l e t  a z 
Önkormányzat ingatlanvagyon katasz-
terének egyeztetésére a földhivata-
li nyilvántartással, szükség szerint 
helyszíni szemlével és értékbecslés-
sel, kataszteri rögzítéssel Horváth 
Sándor egyéni vállalkozót bízta meg, 
majd támogatta Kövér tamás kérel-
mét, és hozzájárult a 3715 hrsz-ú, 
az Önkormányzat tu lajdonában 
levô „közút” minôsítésû közterület 
Hosszúmezô köz –re való elnevezésé-
hez. 

Ezt követôen a Képviselô-testület 
döntött a Polgármesteri Hivatalban 
gipszkarton falazatú irodák kialakí-
tásáról, majd az Együtt Egymásért 
Egyesület számára a szeptembe-
ri jótékonysági bál lebonyolítására 
a Népházat, a tahitótfalui Óvodák 
kérelmére a mini sportágválasztó ren-
dezvény lebonyolítására az Ifjúsági 
tábor használatát engedélyezte térí-
tésmentesen.

támogatta a Képviselô-testület a 
Szentendrei Közös Önkormányzati 
Hivatal kérelmét és a Pilisi tekerô 
illetve a Nagy Sportágválasztó rendez-
vény lebonyolítására az önkormány-
zat tulajdonában lévô színpadot térí-
tésmentesen biztosítja. 

Elvben támogatta a Képviselô -
testület a Duna Pisztráng Kft. kérel-
mét és az Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô 083/114 hrsz. alatti ingatlan-
ra vonatkozóan hosszú távú bérleti 
szerzôdés köt, a vállalkozás fejleszté-
sének elôsegítése céljából. 

Ezt követôen Dr. Sajtos Sándor pol-
gármester a személyiségi jogok védel-
mében zárt ülést rendelt el, melynek 
során két elutasító határozat született. 

tahitótfalu, 2015. július 22.

Eôryné Dr. Mezei Orsolya 
jegyzô

Önkormányzati hírek
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Az elôzô számban közzétett tájékozta-
tó szerint, folytatólagosan kivonatos for-
mában tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, 
a közösségi együttélés alapvetô szabá-
lyairól és ezek megszegésének követ-
kezményeirôl szóló 13/2015. (VI.12.)
ön kor mányzati rendeletben (a továbbiak-
ban: R) fogla ltakról.

A Rendelet  tel jes ter jedelmében 
megtekinthetô a www.tahitotfalu.hu 
honlapon. Az egyes közösségi együttélés 
alapvetô szabályait sértô magatartáso-
kat, külön csoportosítva, folytatólagosan 
további újságcikkekben részletezzük.

Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy a 
békés együttélés érdekében a zavaró hatá-
sokat önállóan, vagy akár a szomszédokkal 
együttmûködve szüntessék meg, illetve 
tartózkodjanak a Rendeletben megfogal-
mazott közösségellenes magatartásoktól.

tahitótfalu, 2015. július 27.
tisztelettel:

     Eôryné dr. Mezei Orsolya s.k
    jegyzô

Kivonatos Tájékoztató II.

R. 9. Kereskedelmi és vendéglátási 
tevékenység

9. § A közösségi együttélés alapvetô sza-
bályait sértô magatartást követ el a keres-
kedelmi és vendéglátási tevékenység köré-
ben, aki

a) közterület-használati hozzájárulás 
nélkül vagy attól eltérô módon alkalmi és 
mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedel-
mi tevékenységet végez,

b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rend-
jével kapcsolatos elôírásokat és kötelezett-
ségeket megszegi,

c) vendéglátó -helyiséghez tar tozó 
teraszt, elôkertet közterület-használa-
ti hozzájárulás nélkül vagy attól eltérô 
módon létesít, mûködtet,

d) közterületen nem árusítható termé-
ket értékesít, közterületen állatot forgal-
maz, kivéve ez alól a községi piac területe 
és a Vasárnapi Vásárnap rendezvény alkal-
ma,

e) közterületen zajkeltésre alkalmas han-
gosító berendezést elhelyez és mûködtet, 
vagy közterületen olyan helyhez kötött 
hangosító berendezést üzemeltet, amely 
nincs összefüggésben jogszerûen folyta-
tott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevé-
kenységgel - az engedélyezett közterületi 
rendezvény keretében történô zeneszol-
gáltatás kivételével - és amely indokolatla-
nul zavarja mások nyugalmát,

f) lakóterületen belül üzletek, raktárak 
áruval történô feltöltése, zajjal járó rako-
dás és áruszállítás szabályára vonatkozó, 
a környezetvédelemrôl szóló önkormány-
zati rendeletben foglalt elôírásokat meg-
szegi,

g) az üzemeltetésében lévô vendéglátó 
létesítménnyel kapcsolatos, vagy onnan 
kiszûrôdô, a szomszédokat zavaró hang-
hatást (pl. gépzenét, vagy a vendégek által 
közvetve, vagy közvetlenül keltett zavaró 
hanghatást) 22 óra és reggel 06 óra között 
nem szünteti meg, kivéve a jegyzôi írásos 
engedéllyel megtartott egyszeri rendezvé-
nyek,

h) a köznyugalom megzavarására alkal-
mas tevékenységet folytat.

10. A köztisztaság fenntartása

10. § (1) A közösségi együttélés alapvetô 
szabályait sértô magatartást követ el a köz-
tisztaság fenntartása körében, az ingatlan 
tulajdonosa, kezelôje, tartós használója, 
illetôleg haszonélvezôje (a továbbiakban 
együtt: tulajdonos), másnak a használatá-
ban lévô ingatlanok (ingatlanrészek, helyi-
ségek) tisztán tartása tekintetében pedig 
a használó, illetôleg –a bérleti jogviszony-
ból származó kötelezettsége szerint – a 
bérlô (a továbbiakban együtt: használó), 
aki nem gondoskodik:

a) az egyes ingatlanok tisztán tartásáról, 
gondozásáról, szükség szerinti takarításá-
ról, rovar és rágcsálómentesítésérôl, 

b) a lakó-, és az emberi tartózkodás-
ra szolgáló más épületek közös használa-
tú részének (pl. kapualj, lépcsôház, folyo-
só, terasz, pince-és padlásrész, közös 
illemhely, hulladékgyûjtô, udvar) tiszta-
ságáról, rendszeres takarításáról, rovar és 
rágcsálómentesítésérôl, 

c) a lakásnak és a lakás céljára használt 
más helyiségnek, továbbá a nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségnek és az ezekhez 
tartozó területeknek a tisztaságáról, rend-
szeres takarításáról, rovarmentesítésérôl 
és rágcsálómentesítésérôl,

d) az ingatlan elôtti járdaszakasz, járda 
hiányában 1 méter széles területsáv, illet-
ve ha a járda mellett zöld sáv is van, az 
úttestig terjedô teljes terület tisztán tar-
tásáról, fûfélék rendszeres kaszálásáról, 
vágásáról, a hulladék, valamint a kaszálék 
eltávolításáról,

e) a járdaszakasz melletti nyílt árok és 
ennek mûtárgyai tisztán tartásáról, fûfélék 
rendszeres kaszálásáról, vágásáról,

f) tömbtelken a külön tulajdonban álló 
egyes épületek gyalogos megközelítésé-
re és körüljárására szolgáló terület tisztán 
tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefo-
lyását akadályozó anyagok és más hulladé-
kok eltávolításáról,

g) az ingatlanokról, az ingatlan elôtti 
járdaszakasz fölé, járda hiányában 1 méter 
széles területsáv, illetôleg ha a járda mel-
lett zöldsáv is van, az úttestig terjedô tel-
jes terület fölé kinyúló ágak, bokrok 
nyesésérôl, gallyazásáról, a fûfélék rend-
szeres kaszálásáról, vágásáról, valamint 
ezen a területen lévô növények lehullott 
lombjának, és egyéb növényi részeinek 
takarításáról, összegyûjtésérôl, elszállítá-
sáról/elszállíttatásáról; oly módon, hogy az 
érintett járdaszakasz, területsáv, illetôleg 
terület biztonságos közlekedésre alkalmas 
legyen,

h) az épület tetôcsatornájának tisztán 
tartásáról,

i) arról, hogy az ingatlan csapadékvíz-
elvezetési rendszerének használata során, 
a víz közterületen, közterületi építmények-
ben, kárt ne okozzon, a rendeltetésszerû 
használatot, az építmények állékonyságát 
ne akadályozza, és ne veszélyeztesse,

j) a közterülettel határos ingatlan épü-
letének madár fészkelô helyei alatti bur-
kolattal ellátott közterületnek a madarak 
okozta szennyezôdéstôl való megtisztítá-
sáról,

Új rendelet lépett hatályba 2015. július 01-én
A közösségi együttélés alapvetô szabályairól és ezek 

megszegésének következményeirôl szóló 13/2015. (VI.12.) 
önkormányzati rendelet
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(2) A közösségi együttélés alapvetô sza-
bályait sértô magatartást követ el a köztisz-
taság fenntartása körében, aki: 

a) a szokásos mennyiségû hulladék-
nál nagyobb mennyiségû hulladék, több-
let-hulladék összegyûjtésérôl - ameny-
nyiben az a hulladék elszállítását végzô 
szolgáltatóval kötött Közszolgáltatói 
szerzôdésben foglaltakon kívül, az álta-
la biztosított lehetôségek igénybevéte-
lén felül keletkezô hulladék –, annak a 
hulladékgyûjtô udvarra történô elszállítá-
sáról nem gondoskodik,

b) a község közigazgatási területén hul-
ladékot közterületen, magánterületen 
nyílt téren éget.

(3) A közösségi együttélés alapvetô sza-
bályait sértô magatartást követ el a köz-
tisztaság fenntartása körében, az üzlet és 
egyéb elárusító hely, vendéglátó egység, 
intézmény, szolgáltató egység tulajdono-
sa, aki a vendéglátó egységek, intézmé-
nyek, szolgáltató egységek bejárata mel-
lett szemétgyûjtôt, csikktartót nem helyez 
el és azoknak a szemétszállításra rendsze-
resített edénybe való ürítésérôl nem gon-
doskodik.

(4) A közösségi együttélés alapvetô sza-
bályait sértô magatartást követ el a köztisz-
taság fenntartása körében, aki

a) az építési területen és az építés köz-
vetlen környékének tisztán tartásáról, az 
úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb 
szennyezés folyamatos megszüntetésérôl 
nem gondoskodik,

b) az építési, bontási, tatarozási munká-
kat, valamint minden közmûépítéssel kap-
csolatos burkolatfelbontási, illetve talaj-
feltárási tevékenységet nem úgy végzi, 
hogy az annak során keletkezett hulladék, 
illetve a kitermelt anyag a környezetet ne 
szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne 
akadályozza, a környezô növényzetet ne 
károsítsa,

c) a földmunkák végzésénél a termô réteg 
külön tárolásáról (deponálás), a termôréteg 
fedôrétegként való visszaterítésérôl a munka 
végeztével nem gondoskodik, 

d) az építkezési terület és az építési 
munkálatokkal beszennyezett környék 
takarítását elmulasztja, az építkezés befe-
jezését követôen a munkálatok végzése 
során keletkezett építési törmeléket, illet-
ve hulladékot folyamatosan, legkésôbb a 
munka befejezésétôl számított 5 munka-
napon belül nem szállítja, szállíttatja el, az 
eredeti állapot helyreállítására vonatkozó 

kötelezettségének nem tesz eleget,

e) közterületen építési, bontási és egyéb 
anyagokat közterület-foglalási engedély 
nélkül tárol, illetve munkaterületet a 
jegyzô engedélye nélkül létesít.

(5) A közösségi együttélés alapvetô sza-
bályait sértô magatartást követ el a köz-
tisztaság fenntartása körében, az ingatlan 
tulajdonosa, használója, aki

a) az ingatlan elôtti, illetve az ingat-
lan megközelítését szolgáló járdák, jár-
daszakaszok, járda hiányában egy méter 
széles terü letsáv, lépcsôk, síkosság 
mentesítésérôl folyamatosan nem gondos-
kodik,

d) síkosság el leni védekezéshez a 
környezetkímélô anyagokon kívül kony-
hasót túlzottan nagy mértékben használ.

e) síkosság elleni védekezéshez zöld 
területen és közvetlen környékén konyha-
sót használ.

(6) A közösségi együttélés alapvetô 
szabályait sértô magatartást követ el, az 
az utcai árus, aki az utcai árusítás céljá-
ra bérelt helyet, valamint annak közvet-
len környezetét a használat idôtartama 
alatt nem tartja folyamatosan tisztán, 
az árusítás során keletkezett hulladék 
összegyûjtésérôl, elszállításáról, elszállít-
tatásáról és megfelelô elhelyezésérôl saját 
költségén nem gondoskodik.

(7) A közösségi együttélés alapvetô sza-
bályait sértô magatartást követ el, a ren-
dezvény szervezôje, aki

 a) vásárok, sport- és egyéb rendez-
vények tartása idején, saját költségén 
nem gondoskodik a várható forgalom-
nak megfelelô számú illemhely, illetve 
szeméttároló edényzet biztosításáról és 
üzemeltetésérôl, valamint a rendezvény 
alatt és azt követôen a terület megtisztí-
tásáról, szükség esetén fertôtlenítésérôl,

b) a közterületen lévô játszótereket, 
azok játszószereit nem rendeltetésüknek 
megfelelôen használja.

(8) A közösségi együttélés alapvetô sza-
bályait sértô magatartást követ el, aki 

a) fás szárú növény közterületre történô 
ültetéséhez a polgármester elôzetes írásos 
hozzájárulását nem kéri meg,

b) a közterületre történô növényültetés-
nél a következô szempontokat nem tartja 
be:

ba) nagylombú fát épület falától és egy-
mástól minimum 7 méter távolságra sza-
bad ültetni,

bb) az elültetett fa töve ivóvíz-, tele-
fon-, kábeltelevízió -, csapadékvíz-és 
szennyvízvezetéktôl, földkábeltôl legalább 
1.5 méterre, távfûtési- és gázvezetéktôl 
legalább 2 méterre lehet,

bc) meglévô közterületi fasorba idegen 
fafaj nem ültethetô,

bd) a villamos berendezés biztonsági 
övezetét érintô tevékenységhez szüksé-
ges üzemben tartói elôzetes írásbeli hoz-
zájárulás nem szerzi be, 

be) sövény vagy fa telepítésekor be kell 
tartani a közutakra és a közlekedés bizton-
ságára vonatkozó elôírásokat.

(9) A közösségi együttélés alapvetô sza-
bályait sértô magatartást követ el, aki a sze-
lektív hulladékgyûjtô szigeten, hulladék-
lerakóban, hulladékgyûjtô edényekbôl, a 
lomtalanítás idején a közterületre kihelye-
zett szükségtelenné vált háztartási, szilárd 
hulladékból guberál.

(10) A közösségi együttélés alapvetô 
szabályait sértô magatartást követ el, aki 
élelmiszer- és vendéglátó üzemekbe, üzle-
tekbe, helyiségekbe, szórakozóhelyekre, 
egészségügyi intézményekbe, óvodákba, 
iskolákba, strandra állatot – az üzemeltetô 
által meghatározott feltételek mellett, a 
vakvezetô kutya kivételével- bevisz.

(11) A közösségi együttélés alapvetô sza-
bályait sértô magatartást követ el, aki

a) ásott vagy fúrt kutak közvetlen kör-
nyezetében  - a közegészségügyi és építés-
ügyi szabályokban meghatározott távol-
ság figyelmen kívül hagyásával  - olyan 
szennyezôforrást létesít, amely a kút vizét 
vagy a talajon keresztül a talajvizet szeny-
nyezheti, 

b) az ivóvizet szolgáltató kutat nem ház-
tartási ivóvíz ellátás céljára használ, más 
célú felhasználáshoz nem rendelkezik a 
vízszolgáltató elôzetes engedélyével,

c) a közkutakból termôföldet locsol, 
gépjármûvet mos.

(12) A közösségi együttélés alapvetô 
szabályait sértô magatartást követ el, aki 
a köztisztaság fenntartásáról, valamint a 
települési szilárd hulladék gyûjtésére és 
elszállítására vonatkozó közszolgáltatás 
helyi szabályozásáról szóló önkormányza-
ti rendelet elôírásait megszegi.
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Nem régen a Dunakanyarba visszatelepült, 
és immáron tahitótfalui lakossá vált lelkipász-
torként érdekes élményeim vannak. Az utcán 
sétálva, a Duna partján vagy egy bolti bevásár-
lás közben szólítanak meg számomra ismeret-
len emberek, és köszönik meg mindazt, “amit 
a gyermekekért és a fiatalokért” tettünk az idei 
két, angol nyelvû bibliai táborunkban.

Június 23-28 között az ifjúsági korosztály 
számára szerveztünk tábort. Ezen a héten az 
Angliából érkezô, felekezet-közötti segítôinkkel 
(anglikánok, baptisták) 80-an voltunk együtt 
nagy vidámságban, örömben, Jónás prófé-
ta könyvét tanulmányozva, angol nyelven is. 
Ezután gyülekezeti tagjainknak egy rövid kis 
hete volt a feltöltôdésre, mert július 6-tól az 
Amerikai Egyesült Államokból és Mexikóból 
érkezô lelki testvéreinkkel (presbiteriánusok, 
baptisták) kezdtük a gyermekek számára szer-
vezett hetünket. Ezen a héten a külföldi vendé-
gekkel együtt 180-an voltunk! Hatalmas szám. 
Rengeteg gyermek, nagy felelôsség, minden 
nap tízórai, ebéd, uzsonna, sok-sok hûsítô ital 
a hatalmas hôségben, takarítás reggel, takarí-
tás este, hogy minden szépen mehessen a nap 

során. Közben pedig a színes programok soka-
sága… Angol oktatás, bibliai oktatás, vizes játé-
kok, rodeó-bika, buborék-foci, csillám testdíszí-
tés, ékszer-készítés, és a többi…

Elnéztem a gyülekezetem tagjait. Az egyik 
beteg. A másik óriási nagy hitelteherrel éli éle-
tét. A harmadiknak, a negyediknek is - mind-
nek - meg van a maga gondja. Mégis heteket 
vesznek ki szabadságként a munkahelyrôl, 
vagy hagyják ott egyéb feladataikat, hogy szol-
gálhassanak. A 70 év feletti testvér is jön, és 
pakolja a nehéz dobozokat. A nehezen járó, álló 
testvérnô porciózza a 180 adag ebédet… Kis 
csapat - hatalmas odaszánással. 

Az egyik környezô településrôl való apuka 
azt kérdezte: “mi a titkotok, baptisták?” Ilyen 
nincsen. Nincsen titok. Nincsen baptista titok. 
Sôt, mi nem is arra vagyunk büszkék, hogy 
baptisták vagyunk. Mi annak örülünk, hogy 
követhetjük az Úr Jézust. Így alakult Isten veze-
tése illetve engedélye által, hogy mi éppen 
ebbe a felekezetbe tartozunk, de ez csak egy 
dolog. Jó dolog. Ami azonban sokkal fonto-
sabb, hogy igazán élni szeretnénk a Biblia taní-
tását. Örülünk, ha ebben partnerekre találunk, 

így nagyon köszönjük az Önkormányzat és a 
Népház vezetôinek és munkatársainak segít-
ségét!

tahitótfaluban gyülekezetünk több tagja 
által is jelen van a Baptista Szeretetszolgálat. Dr. 
Szilágyi Béla gyülekezetvezetô-presbiter testvé-
rem személyében is, aki a segélyszervezetünk 
alelnöke, és személyem által is, aki az orszá-
gos missziói igazgató szolgálatát látom el. Még 
több gyülekezeti tagunk is velünk dolgozik. 
Mi ebben a szervezetben sem csak a mi egy-
házunkba tartozókon segítünk. Nagyon fonto-
sak számunkra katolikus, református és más 
felekezetû keresztény testvéreink. Számos, más 
világvallásba tartozó embertársunkat is támo-
gatni igyekszünk itthon (a valós menekültek és 
oltalmazottak körében), és szerte a világon a 
külföldi segélyakcióink során.

Olyanok vagyunk, mint a többi keresztyén 
testvérünk - csak mi úgy gondoljuk, hogy a hit-
vallókat kereszteljük meg, teljes alámerítéssel. 
Augusztus 23-án 10:00 órakor ismét lesz ilyen 
ünnepünk, amikor az imaházból a Dunához 
menetelünk, hogy hitre jutottainkat ott meg-
kereszteljük.

Ez sem a mi érdemünk. Mindent Krisztustól 
kapunk. Az erôt, az erôforrásokat, az elszántsá-
got, motivációt, a cselekvésre való képességet, 
a segítésre való vágyat. Kegyelem, hogy tehet-
jük!

Szeretjük országunkat, településünket, 
tahitótfalut, és ezt tevékenyen éljük meg. A 
Mennyei Atya áldását kívánjuk minden közeli 
és távoli ismerôsünkre!

Steiner József
lelkipásztor

“Mi a titok?”
Baptisták Tahitótfalu és környéke gyermekeiért és fiataljaiért
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A Dunakanyari Családsegítô és gyer-
mek  jóléti Szolgálat szervezésében az idén 
nyáron is megrendezésre került a nyári 
üdülés Balatonszárszón. A térségünkben 
ellátott településekrôl összesen 20 isko-
lás korú gyermeknek volt arra lehetôsége, 
hogy térítésmentesen eltölthessen egy 
hetet a Balaton partján. 

Az idôjárás a hét nagy részében kegye-
ibe fogadta a táborozókat, így hatalmas 
fürdôzésekre volt lehetôségük a gyere-
keknek, akik szinte kivétel nélkül mind 
elôször jártak a Balatonnál. A borúsabb 
napokon és az esték folyamán közös 
vetélkedôk, játékok, sport programok 
során sok-sok közös élménnyel gazdagod-
tak. 

A strandolás mellett lehetôség nyílt bala-
toni sétahajózásra, és meglátogatták a gye-
rekek a Napfényudvar Minigazdaságot és 
Állatsimogatót, ahol a jelentkezôk  póni-
lovagláson vehettek részt.

Ismét egy sikeres és tartalmas hetet 
sikerült biztosítani azon gyerekek számá-
ra, akiknek ritkán adatik meg, hogy csa-
ládjukkal együtt nyaralhassanak.

 

 Dunakanyari Családsegítô és 
Gyermekjóléti Szolgálat

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással 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

Táborozás Balatonszárszón
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Üdítő hitelkamatok!
Egyedi hitelbírálat lehetséges 5M Ft-ig!

A fentiekben közölt információk tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a Takarékszövetkezet részéről konkrét ajánlattételnek ! 
A Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja! A jelen tájékoztatás nem teljeskörű, a részletekről érdeklődjön

kirendeltségeinkben.

KIRENDELTSÉGEINK:
Dunabogdány, Hajó u. 3.  Tel.: 06-26-391-085, Tahitótfalu, Petőfi S. u. 27. Tel.: 06-26-387-187, 

Visegrád, Rév u.9. Tel.: 06-26-398-150, Pócsmegyer, Ady E. u.8. Tel.: 06-26-395-003, 
Göd-alsó Göd, Pesti u. 93. Tel.: 06-27-345-145, Göd-felső Göd, Ady E. u. 8. Tel.: 06-27-345-008, 

Szentendre, Kossuth L. u. 22. Tel.: 06-26-311-691, Leányfalu, Móricz Zs. u. 126. Tel.: 06-26-381-250, 
Szigetmonostor, Ady E. u. 4. Tel.: 06-26-393-742, Sződ, Dózsa Gy. u. 102. Tel.: 06-27-388-519, 

Sződliget, Dr. Kemény J. u. 30. Tel.: 06-27-352-617, Pilismarót, Köztársaság tér 17. Tel.: 06-33-508-130, 
Dömös, Hősök tere 4. Tel.: 06-33-482-313.

www.dunakanyar-tksz.huwww.dunakanyar-tksz.hu

Szabadfelhasználású fogyasztási hitelakció!
Kamata 6 havi BUBOR + 7,7%

500.000 Ft-ig akár ingatlanfedezet nélkül is!
Teljes hiteldíj mutató (THM):

9,78 – 13,02%
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S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

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

PK ÁÉ RRE  SK ZT EE R

G VI ÍZ ZS

TAHITÓTFALU
JÓSÁG DŰLŐ II. Hrsz.: 4722
A SZIGETEN KISOROSZI FELÉ, 13. km kőnél

NYITVATARTÁS:
szerda kivételével minden nap 09.00 - 19.00

Telefon: 06 20 929 2826
E-mail: szigetkerekpar@gmail.com

https://www.facebook.com/szigetkerekparszerviz

Kerékpárok teljeskörű szervízelése.
Ingyenes állapot felmérés, árajánlattal.

Egyedi kerékpárok építése.

VÍZ- ÉS CSATORNABEKÖTÉS
VÁLLALJUK a teljes külsô és belsô VÍZ és CSATORNA valamint locsoló vízmérô  
tervezését, engedélyeztetését, kiépítését, elôre gyártott beton vízmérô akna tele-

pítését, vezetékek fektetését! 
BONTÁS NÉLKÜLI vezetékfektetést, csigás és rakétás fúrással, utak, kocsi beál-

lók, 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

A visegrádi Hotel Silvanus**** az alábbi 
pozíciókra keres munkatársakat:

szobalány, felszolgáló, szakács, 
recepciós, segédmunkás.
A Hotel Silvanus szívesen alkalmaz 
egész évben részmunkaidôben estis/
levelezôs fôiskolás/egyetemista
diákokat!
Az önéletrajzokat a marketing@
hotelsilvanus.hu e-mail címre várjuk.
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 
konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Számítógép
szerviz

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

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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Idén már 19. alkalommal rendeztük meg 
Szigetmonostor, Surány és tahitótfalu kato-
likus hittanosai számára a sátortábort a 
surányi kápolna kertjében. Idén elôször a 
tábor területét független államként kiáltot-
ták ki Surányi Királyság néven. Az ötletet a 
Kesztölci Köztársaság legendája és fôleg a 
Röszkei Közkormányzóság két évtizeden át 
mûködô modellje adta. A táborlakók szabá-
lyos alkotmányozó nemzetgyûlést tartottak, 
ahol az egyes nemzetségek komoly és vic-
ces javaslatokkal színesítették a szervezôk 
által hónapok óta alakított alkotmány ter-
vezetét. Az alkotmány szerint az államfor-
ma királyság, ahol Jézus Krisztus a király, 
a kormányt a tábort vezetô fiatalok adták, 
a miniszterelnök pedig a táborvezetô, 
Bodnár Ágnes volt. A kormányban volt 
belügyminiszter (aki az állampolgárok-
nak az útleveleket adta, a határôrséget és 
a csendôrséget vezette, a ki- és beléptetést 
felügyelte), a pénzügyminiszter (mert saját 
pénzünk is volt, a surányi fabatka!), a hír-
közlési miniszter (aki alá tartozott a Surányi 
Posta és a Surányi Nemzet címû napilap), a 
népjóléti miniszter (aki az élelmiszerellátást 
felügyelte) és további felelôs miniszterek.

Az állam címerére pályázatot írtunk ki, 
amelyen Ignácz Borka terve diadalmasko-
dott. Ez került a tábor végén a pólóra is.

Mindenki tudja, hogy egy állam annyit ér, 
ahányan elismerik. Külügyminiszter híján 
a környezô államokkal nem tudtuk felven-
ni a kapcsolatot, de legalább a környezô 
önkormányzatokkal igyekeztünk elismer-
tetni államunkat. Szigetmonostor polgár-
mestere szívhez szóló levélben biztosított 
minket támogatásáról, a legszebb kivitelû 
elismerô nyilatkozatot pedig tahitótfalu 

polgármesterétôl kaptuk. Mindkettô örök 
emlék, köszönjük!

A gyerekek az állami intézményekben fel-
adatot vállalhattak, amiért fizetést kaptak. 
Ilyen feladat volt csendôrnek, határôrnek 
lenni, a Királyi tûzszolgálat keretében a 
tábortûz körüli feladatokat intézni, cikke-
ket írni a napilapba, a konyhán feladatot vál-
lalni (ez nem volt azonos a napossággal!), 
stb. A keresetet el lehetett költeni a postán, 
a kaszinóban és a tábor végén rendezett 
nagy bazárjátékban.

A programok részben hagyományos-
nak tekinthetôk: hétfôn kirándulás (idén 
a Vöröskôre), kedden biciklitúra, ame-
lyen üzeneteket kellett megtalálni rejtvé-
nyek megoldásával (kifejezetten nehéz 
feladatok voltak!), csütörtökön stran-
dolás Esztergomban. Ezeken kívül szer-
dán barlangászni mentünk a Pál-völgyi-
barlangban, több este tábortûz volt, reg-
gelente ima, szerdán este mise, péntek 
délután pedig szentségimádás és gyónási 
lehetôség.

Szombat délelôtt vallásos éneklés kereté-
ben mondhatta el mindenki a legszebb és 

legrosszabb élményeit. A tábor vége miatt 
ez szükségszerûen kicsit szomorkás hangu-
latban történt, de az emlékek mindenki szá-
mára megszépítették a búcsút. Reméljük, 
a gyerekeket az állampolgári kötelessé-
gek játékos gyakorlása közelebb vitte a 
felnôttkor felelôsségteljes megéléséhez és 
fôleg Krisztus királyhoz, akinek szelíd ural-
ma áthatja a világot.

 Attila atya
Fotó: Bokor Borbála
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Júliusi számunkban a református gyüle-
kezeti terem homlokzatán lévô református 
címert láthatták, Szántó Sándor festômûvész 
tûzzománc alkotását. gratulálunk szerencsés 
nyertesünknek, Ziller Rolandnak. E havi felad-
ványunk megfejtését a program@tahitotfalu.
hu címre vagy a 30/337 5527-es telefonszám-
ra várjuk.

Vedd észre!

A Surányi Királyság
Rendhagyó beszámoló a katolikus hittantáborról
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Jó kedv, sok játék, nevetés, mesteri kézmûves 
alkotások, baráti beszélgetések jellemezték 
idén is a kéthetes ingyenes nyári napközis gyer-
mektábort, melyet az önkormányzat a tegyünk 
Együtt tahitótfaluért Alapítvánnyal közösen 
minden évben megrendez. A közel 80 táborba 
érkezô gyermek minden nap több gyönyörû 
kézmûves munkával távozott. Került a háti-
zsákba tûzzománc medál, kép, bôr karkötô, 
nyaklánc, gyöngyékszer, hímzett könyvecske, 
batikolt kendô, festett póló, zokni manó, var-

rott notesz, tûpárna, rongylabda, nemez labda, 
nemez tulipán, szövött ékszer, szôttes szütyô, 
virágkép, festett magyar népi motívum, sóliszt 
figura, öntött és mártott gyertya, esôcsináló, ter-
més állatka, mézeskalács és sok-sok szép közös 
élmény. Ellátogatott hozzánk a Szentendrei 
tûzoltóság mûszaki mentô gépkocsija valamint 
a tahitótfalui Rendôrörs és szentendrei, viseg-
rádi kollégái, akikkel KRESZ totóztunk, kerék-
páros tanpályán versengtünk, és rendôri felsze-
reléseket tanulmányozhattunk. Az Árkosi Nóri 
és barátainak vadászkutya bemutatója, a Fábián 
Csabával való lovaskocsikázás és a Családsegítô 
Szolgálat Játszónapja mellett tovább színesítet-
ték idei programjainkat Mákó Miklós és Kata 
ütôhangszeres foglalkozásai. Zárónapunkat a 
Sasvári Vera és Horváth Dani segítségével közö-
sen elkészített és a Faluház kemencéjében meg-
sütött kenyérlángos elfogyasztásával zártuk. 

Köszönjük a kézmûves mestereknek: 
Jókainé gombosi Beatrixnek, Princzné Bérczi 

Krisztinának, Kelemen Emmának, Kovács 
Hajnalkának, Sasvári Verának, Kerekes 
Pálmának, Dániel Rékának és Kiss Attilának 
valamint Szedlacsek Jutkának és Nagy 
Erzsikének a tartalmas, színvonalas foglalkozá-
sokat. Köszönjük a pedagógusoknak és az egy-
kori táborjáró fiatal diák segítôinknek a lelkes 
és önkéntes munkát. Jövôre veletek ugyanitt!

Béres Gabriella

Szabadon a Szabadidôparkban

Július 5-12-ig testvértelepülésünkön, a 
vajdasági tóthfaluban vettünk részt tábo-
rozáson. Ferencz Réka, Kovács-Deme 
Jázmin, Balla Nóra, Dombai Kristóf, tóth 
Bence és Büi Soma képviselték falun-
kat. A lányok az Útitárs tábor részeként 
elôadásokat hallgattak meg, rajzoltak, 
kézmûveskedtek. Az elkészült munkákból 
a tábor végén kis kiállítást is rendeztek. A 
fiúk a sokszor kánikulai idôben hôsiesen 
vettek részt a napi kétszeri futballedzé-
sen, szombaton pedig meccseken mérték 
össze erejüket. A sok programtól elfárad-
va tértünk haza, ismét megtapasztalva a 
tóthfalusiak vendégszeretetét.

Vaczó Zoltán
   képviselô

   

Útitárs tábor 
Tóthfaluban

A zeneiskolában ôsszel induló 
ritmuskörre melegítve Zoknimanók

Készül a kenyérlángos Jól sikerült a mézeskalács
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2CSEH
SÖRÖK
FESZTIVÁLJA
TAHITÓTFALU

  

Közel húszféle cseh csapolt sör,
jobbnál jobb falatok, BBQ,

árnyas Duna-parti liget és esténként élő zene
várja a sörbarátokat.

Tahitótfalu a habok hátán!

Igény esetén sátorozási és szálláslehetőség.

2015. augusztus 20-23.
Őrház, Duna kemping

AZ ÉS A BEMUTATJA

Július hónap a táborok hónapja volt 
tahitótfaluban. Minden közösség (önkor-
mányzat, felekezetek) tartalmas program-
mal várta a gyerekeket. Egyesületünk azon-
ban ismét elsôsorban a felnôtteket szólítot-
ta meg mûvészeti hetével. 

Mint azt már bizonyára sokan tudják, 
a július 6-10. közötti XV. Sziget Hangja 
Ökumenikus Mûvészeti Héten két pár-
huzamos programunk futott: az egyik a 
délelôttönként zajló kemény szólam- és 
kóruspróbák, hisz 5 nap alatt kellett meg-
tanulni 8 kórusmûvet, melybôl a Brahms 

darab ráadásul németül szólalt meg. A másik 
program, mely a nagyközönségnek volt hir-
detve, az Esti Zenés Áhítatok volt. Elsô este 
a Rohonci-kódexrôl tartott elôadást Király 
Levente, aki kedves barátja az egyesületnek, 
és tudományos kutatója a rejtélyes kódex-
nek. Második este Rostetter Szilveszter - aki 
egyben a Hét mûvészeti vezetôje is – káp-
ráztatott el minket nemcsak orgonajátéká-
val, hanem J. S. Bach családtörténetével is. 
Még a szerda esti vihar sem tántorította el 
azokat a kíváncsi szemeket és füleket, akik 
a Virtuózok címû televíziós komolyzenei 

tehetségkutatóból megismert fia-
talembereket szerették volna sze-
mélyesen megismerni és hallani. 
A koncert végén ifj. Puporka Jenô 
nagybôgôs, ifj. Balázs Elemér zon-
gorista és gembela gergely gitáros 
még autogramot is adott a közön-
ség fiataljainak. A hét eleji hôség, 
majd a viharos szerda este után az 
enyhülést adó fuvallatokkal együtt 
Fehérvári Ágnes fuvolakoncert-
jét élvezhettük „Nyári fuvollatok” 
címmel. A pénteki Hét-záró kon-
certen fonódott össze a két párhu-
zamos rendezvényünk: amit egész 
héten tanultunk, azt mutattuk meg 

Önöknek: Mendelssohn, Brahms, Rossini, 
Bárdos Lajos, Zákányi Bálint és Rostetter 
Szilveszter darabokat. Reméljük a szívbôl 
jövô ének a szívekhez is eljutott.

Köszönjük a támogatóinknak, a közönsé-
günknek, az egyesületi tagjainknak a figyel-
mét, a szeretetét, a munkáját. Jövôre újra 
szól a Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti 
Hét!

Aki lemaradt, annak szíves figyelmébe 
ajánlom a helyi tv által felvett mûsort.

VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület  

A XV. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hétrôl
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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, 06-30-9370-
863, 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 (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda: 
iskola fo gászat • 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 ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • GYERmEKORVOS SZAKRENdELéS 
– Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-
221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, 
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERmEKORVOSI ÜGYELETI 
RENdELéS – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYóGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-
103, 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  • GYóGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del 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 • KéméNY SEPRô – 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, Duna kor zó 
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 • mUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: ele-
ktronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), 
Péntek:08,00-12,00 • OKmÁNYIROdA – Szentendre, Vá ros-
háztér 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; 501-
468; 501-469, Fax: 06-26/501-466 • ORVOSI ÜGYELET – 
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 
óráig, munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 
• óVOdÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRmESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, 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 – Szent endre, Kano nok u. 
1., tel.: 501 – 444 • RENdôRSéG – Szent end re, Dózsa Gy. 
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RómAI KATOLIKUS 
PLéBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEméTSZÁLLí TÁS – AHK 
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig, 
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 • 
TAKARéK SZÖVET KEZET – 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 • TER HES  GONdOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
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 

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tahitótfalu 
Önkormányzata • Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A 
szerkesz tô  bizottság tagjai: Béres gabriella, Budai Mihály, 
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500 
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden 
hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap 
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.
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Augusztus - Újkenyér hava
Kisasszony hava, Aranyasszony (Bôség 
hava)

„Sûrû esô augusztusban, jó mustot ád a 
hordóban.”

Augusztus 4. Domonkos

Ha Domonkos forró, kemény tél várható.
Domonkos napján ha esik, a tél szárazság-
gal telik.

Augusztus 6. Berta
 
Úr színeváltozása
Az Úr színeváltozása, a szôlôknek 
tarkulása.

Augusztus 10. Lôrinc

Lôrinc napja, ha szép, sok a gyümölcs, és 
ép.
Lôrinc belekotor a sárgadinnyébe.

Folytatás az 1. oldalról

Népház rendszeres programjai

Nyári szünet 

Községi Könyvtár programja

A nyári szünet ideje alatt, 2015. július 
1-tôl szeptemberig a könyvtár zárva 
tart. Nyitás szeptember 2-án, szerda 
délután.

Aerobic terem állandó programjai 

(tahi tótfalui sportpálya mellett sport-
öltözô)

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 mûvelôdésszervezô-
nél, tel.: +3630/337 5527.

Tahitótfalu augusztusi 
programjai

Augusztusi 
idôjóslás


