
Polgármesteri köszöntô
Alig pár napja, hogy beköszöntött egy új év. 

Ilyenkor visszatekintünk, számot vetünk az 
elmúlt esztendô történéseivel, de egyúttal ter-
veket is szövögetünk, célokat állítunk fel az 
elôttünk álló idôszakra. 

Amikor egy új év elkezdôdik, az olyan, mint 
egy újjászületés. Átgondoljuk a mögöttünk álló 
idôt, megvizsgáljuk, hogy minden úgy sikerült-e, 
ahogy terveztük, és mi az, amin javítanunk kell. 

Folytatás a 2. oldalon

2 8 1 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu

J A N U Á R

A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 2.

Megtörtént a csoda 

22 év után 4.

Vigyázzunk egymásra! 5.

2016. évi eseménynaptár 6.

A Don-kanyar 12.

Velünk élnek, védjük öket 16.

A Képviselô-testület 2015-ben tartott 
utolsó ülésére december 10-én került 
sor. Az ülésen hozott határozatok 
mind egyhangú szavazással születtek, 
a tanácskozáson a Képviselô-testület 
tagjai hiánytalanul részt vettek. 
A napirend elfogadását követôen a 
Képviselô-testület megbízta Dr. Saj tos 
Sándor polgármestert, hogy a Duna-
Vértes köze Regionális Hulladék-

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

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

Január 12. kedd 17:00 Emléktûz gyújtás a Don kanyari tragédia magyar 
katonáinak és hôseinek emlékére a református temetôben. Szolgálatot 
tart nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor, beszédet mond G. Szalai István.

18:00: „Mit kerestünk a Donnál? Fejezetek a magyar 2. 
hadsereg történetébôl” címmel elôadást tart Babucs 

Zoltán hadtörténész a Faluházban (Szabadság út 

1/a.). Belépés ingyenes.
Január 17-24. Ökumenikus Imahét.
Január 22. Magyar Kultúra Napja - Újévi Zenés Áhitat. Pollack Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola koncertje a baptista ima-
házban (Ifjúság u. 13.)
Február 6. 11:00 Farsangi felvonulás. Indulás a Tildy Zoltán híd Tahi 
hídfôjétôl. Részletek a plakátokon.

Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu januári, február eleji programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
Minden kedves olvasónknak sikerekben 
gazdag, boldog új esztendôt kívánunk!



2

2 0 1 6 .  J A N U Á RÖnkormányzat

Folytatás az 1. oldalról
A karácsonyi várakozás felmelegítet-

te a szívünket, a szeretteink körében töl-
tött órák feledtették az év során átélt sok-
szor nehéz pillanatokat. Pezsgôs poharak 
csilingelô hangjai kíséretében léptünk át 
2016 küszöbén és elmondtuk a szokásos 
jókívánságokat. 

Tavaly az elôzô évekhez hasonlóan ren-
geteg teendôvel végeztünk. Megépült a 
szigeten az új gát, elkészült a 400 ingat-
lant érintô csatornahálózat fejlesztés, útja-
inkat több helyen felújítottuk, új homlok-
zatot kapott a Sportcsarnok. Nyár végére a 
sziget fôtere megújult, megnyitotta kapu-
it a kibôvített élelmiszer áruház, Tahi olda-
lon pedig a kormányablak.

Az év során folyamatosan kerestük 
településünk fejlôdésének lehetôségeit. 
Megpihenni, megállni csak a ritka ünne-
peken tudtunk. De jólesô fáradtsággal és 
örömmel tekinthetünk vissza, hiszen szá-
mos sikert tudhatunk magunk mögött. 

Lakóközösségünk formálódik, egység-
gé alakul, melyben kiemelt szerepet töl-
tenek be az egyházak és azok vezetôi. 
Szerencsésnek mondhatja magát az a pol-
gármester, település vezetô, aki egy ilyen 
harmonikus, a gyülekezeteik közös érde-
keit szem elôtt tartó egyházi vezetôkkel 
dolgozhat együtt. Tahitótfalu ilyen tele-
pülés. 

Egy építkezés mindig az alapoktól 
kezdôdik. Nincs ez másképp egy telepü-
lés életében sem. Egy helyi társadalom, 
közösség alapjait a gyerekek, a fiatalság 
adja. Nekik kell majd annak az erôs bástyá-
nak lenniük, akik a késôbbiekben óvják, 
védik Tahitótfalu létét, fejlôdését. Jelen 
idôszakban a mi feladatunk, hogy azokat 
a fundamentumokat megteremtsük, ame-
lyek szülôfalujukhoz kötik ôket. Hiszen 
egy település ereje a helyi közösség ere-
jében rejlik! Azért, hogy ez megmaradjon, 
tennünk kell. 

Az újszülöttek száma a tavalyi évben 
örömte l i  módon megdupl á zó dot t 

Tahitótfaluban, ezért 
az óvodai és iskolai ellá-
tási rendszerünket fej-
lesztenünk kell.

E h hez  pé ld a ként 
kel l  megeml ítenem 
a Népház szomszéd-
ságában épü lô 200 
férôhelyes konyha -
étkezôt. Iskolásaink 
és óvodásaink étke-
zését ôsszel már ez 
az intézmény látja el. 
Megvalósítása lehetôvé 
tesz i ,  hog y sz intén 
ebben az évben a mos-
tan i elavu lt konyha 
helyén pályázati pén-
zek felhasználásával 
az Almásy utcai óvo-
dát két új 20 fôs cso-
portszobával tudjuk 
bôvíteni. 

A gondtalan gyer-
mekkor elengedhetet-
len része a játék. Ezért 
tavaly az Almásy utcá-
ban egy korszerû új ját-
szóteret építettünk, a 
posta-gyógyszertár épülete mögött a szi-
geten egy másikat felújítottunk. 

2016. az újabb kihívások éve lesz. 
Keressük a pénzügyi forrásokat az újon-
nan megépült gát mellett egy szabad 
strand létrehozásához. Munkatársaimmal 
azon dolgozom, hogy mind az anyagi, 
mind a technikai feltételeit megteremt-
sük a mostani ifjúsági tábor felújításához, 
hogy iskolásaink, óvodásaink helyben tölt-
hessék el a szünidô egy részét.

A sikerhez vezetô út, ami Tahitótfalu 
és lakóinak érdekében történik, sokszor 
rögös. 

Tudom, hogy a lakosságnak nagy 
türelemrôl, megértésrôl kell, kellett tanú-
bizonyságot tennie a kiépülô csatorna-
hálózat fejlesztése folyamán a hegyi tele-

pülésrészen. A megértést és a támogató 
együttmûködést ezúton is köszönöm.

Ebben az évben is biz tosan lesz -
nek nehézségek a hétköznapokban. De 
egy valamit látnunk kell, a cél nemes, a 
jövônkrôl van szó. Ezért kérem Önöket, 
hogy a továbbiakban is segítsék munkán-
kat településünk fejlôdése érdekében.

Tegyünk együtt tovább Tahitótfaluért!
Békés, boldog, sikeres új évet kívánok!

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Értesítjük Önöket, hogy 2016. február 
1-tôl Tótfalu településrészen a kommuná-
lis hulladék elszállításának a napja hétfôrôl 
keddre változik.

Kérjük Önöket, hogy a hulladékgyûjtô 
edényt vagy zsákot keddenként reggel 
06.00 óráig készítsék ki az ingatlanuk elé.

Tahitótfalu Önkormányzata

Tisztelt Tótfalu 
településrészen 
élô lakosaink!
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Anyakönyvi hírek

2015. decemberében nincsenek újszü-
lötteink.

Elhunytak: 
Makkai Zoltán, 49 éves, Méhész u. 1.
Rosztocsil Károlyné, 69 éves, Vajda u. 8.
Rácz Istvánné, 85 éves, Gyöngyvirág u. 16. 

Házasságot kötöttek decemberben: 
Maróthi Ágnes és Motesiczky Máté Pál 2015. 
december 5-én.
 

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

Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô 14–18 óráig
Kedd 8–12 óráig
Szerda 14–19 óráig 
Csütörtök 8–12 óráig
Péntek 14–18 óráig 
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden ked-

ves olvasót és látogatót: 
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2015. | 12. | 22. 

SZENTENDREI SZENNYVÍZ-AGGLOMERÁCIÓHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK  
CSATORNAHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE - KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061  

DUNAKANYARI CSATORNÁZÁS 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   
A DUNAKANYARI CSATORNÁZÁS PROJEKTZÁRÓ ÜNNEPSÉGE A PÓCSMEGYERI 
INKUBÁTORHÁZBAN 
 
2015. december 22-én, Pócsmegyeren, a nemrég átadott Inkubátorházban rendezték meg a szentendrei 
szennyvíz-agglomerációhoz tartozó öt település (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és 
Szigetmonostor) csatornahálózatának bővítése tárgyú, KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 azonosítási számú, több mint 
4 milliárd forintos projekt záróeseményét.  
 
Az öt szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó település (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer és 
Szigetmonostor) csatornahálózatának bővítésével közel 4000 háztartás bővült. A 3,661 milliárd forint uniós 
támogatásból, illetve a lakossági befizetésekkel összességében több mint 4 milliárd forintból megvalósuló beruházás 
révén jelentősen nő a lakosság életminősége és csökken a környezet terhelése.  
A pócsmegyeri Pázsit-tóval szemben nemrég megnyílt Magyar-Szlovák Közös Inkubációs Központ adott otthont a 
projekt záróeseményének. A rendezvényen részt vettek a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős 
képviselői, a Dunakanyar Csatornázási Társulás projektvezetősége, a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási 
Társulat képviselői, az öt település polgármesterei, a Vízművek és a DMRV Zrt. vezetői, a Dunakanyar Konzorcium (A-
Híd és PENTA Kft.) képviselői, a projektben résztvevő mérnökszervezet tagjai, a kivitelező cégek szakemberei, az 
érintett önkormányzatok tisztségviselői. 
Az ünnepséget Németh Miklós, a Dunakanyari Csatornázási Társulás elnöke, Pócsmegyer polgármestere nyitotta meg, 
aki kiemelte, hogy a beruházással mintegy 60 kilométernyi csőhálózat épült meg, és a projekttel párhuzamosan idén 
befejeződött szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztésével jelentősen csökken a régió környezeti terhelése.      
Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkára beszédében szintén a beruházás 
környezetmegóvó jelentőségét emelte ki: "Megőrizzük a Szentendrei-sziget és a Dunakanyar természeti értékeit azáltal, 
hogy a csatornarendszer kiépítésével megakadályozzuk a szennyező anyagok talajba és vízbe jutását". A felelős 
államtitkár asszony hangsúlyozta: az uniós fejlesztések területén az átalakított pályázati intézményrendszernek 
köszönhetően Magyarország a forrásvesztés helyett a tagállamok közül elsőként használta fel a 2007-2013 közötti 
fejlesztési időszakban rendelkezésre álló források száz százalékát. Mára a kifizetések meghaladják a 9 ezer milliárd 
forintot. Magyarországon 70 560 projekt részesült támogatásban, s a kormány szándéka ezt az útirányt folytatni, cél, 
hogy a tartalmilag és formailag átalakított uniós források felhasználásának pályázati rendszerével minél több sikeres 
pályázat születhessen.      
 
 
Dunakanyari Csatornázási Társulás  
Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.  
Telefon: +36 (30) 844-4439  
Fax: 06 (26) 395-702  
E-mail: dcstiroda@pocsmegyer.hu  
Honlap: www.dunakanyaricsatornazas.hu 
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2015. szeptember 12-én óvodánk elsô alka-
lommal rendezte meg a családi sportnapot. 
A rendezvény azzal a céllal jött létre, hogy 
egy jó hangulatú, mozgással teli napot tölt-
sünk a szülôkkel, gyerekekkel, valamint sze-
rettük volna a helybéli és a környékbeli spor-
tolási lehetôségeket népszerûsíteni. A ren-
dezvény bevételébôl az óvoda alapítványa 
részére gyûjtöttünk, amelybôl sóhomokozót 
terveztünk létesíteni óvodás gyermeke-
ink egészségmegôrzése céljából. A sport-
nap egy közös bemelegítéssel, a Fitness Vital 
edzôivel, Békefi Henivel és Varga Zsuzsával 
kezdôdött, ezt pedig a futóverseny követ-
te, 14 óráig pedig a Dunai Sárkányok segít-
ségével lehetett sárkányhajózni. A színpadon 
fellépett a Pollack Pom-pom Tánccsoport, 
Vaczó Viktória és Melinda ugrókötéllel, a 

Fitness Vital showtáncosai, a Négy Muskétás 
Sportegyesület pedig akrobatikus rock and 
roll bemutatót tartott. A Stampok Lovardával 
lovagolni, Vaczó Tamással focizni lehetett. 
Rácz Gábor és Sütô Béla vezetésével a csel-
gáncsot és a kung fu-t lehetett kipróbál-
ni. A rendezvény ideje alatt sportszer börze 
mûködött, valamint tombolát lehetett vásá-
rolni.

A rendezvény sikeresen zárult. Szakember 
javaslatára és mivel az alapítvány anyagi kere-
tei lehetôvé tették, a felajánlott összegekbôl 
mindkét óvoda részére sófalat készítettünk. 
Ezek egy csoportszobába, illetve a logopé-
diai terembe kerültek. A termeket felvált-
va használják az óvodások a foglalkozások 
alkalmával. A késôbbiekben sóhomokozó 
telepítésével szeretnénk még ezt a fejlesztést 
folytatni.

Köszönjük a támogatást Dr. Sajtos 
Sándor polgármester úrnak, Tahitótfalu 
Önkormányzatának, képviselô testületének, 
Gaál Sándornak, a Dunai Sárkányoknak, a 
fellépô csapatoknak és edzôknek, a Laki 
Cukrászdának, a Heim pékségnek, Molnár 
Gergelynek, Angelmayer Évának, Bánáti 
Balázsnak, Csörgi Tamásnak, Princzné Bérczi 
Krisztinának, a kedves szülôknek a büfé hoz-
zájárulásért, Seres Adriennek, Szabados-

Molnár Péteréknek, Popelka Erzsébetnek, 
Were kínai boltnak, Tahi zöldségesnek, ifj. 
Rudolf Mártonnak, a JT-Duó Kft-nek, Stumpf 
Péternek, Matz Bélának, Lugosi Ákosnak és 
az óvoda minden dolgozójának a teljesség 
igénye nélkül. 

Csörginé Kemény Ildikó óvodavezetô
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Az I. Tahitótfalui Családi Sportnap eredményesen zárult,
megépült a sófal az óvodában

A Dagober Kupa eredményei
 
1. Dagober és barátai
2. Pomáz
3. Beagle Boy
4. Vulkán
 
Gólkirály: Léhi Dávid (Pomáz)

Legjobb játékos: Szijj Krisztián (alias 
Borsó, Beagle Boy)

Legjobb kapus: Horváth Gergô (Pomáz)

Dagober legjobbjai különdíj: Nagy Szil-
veszter, Szávuj Zoltán

 Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik a kupát támogatták, 
nélkülük nem jött volna létre:

 
Tahitótfalu Önkormányzata, Balta Kft. 

(Jani), Italdiszkont (Attila), 100 Ft-os bolt 
(Évi), Almássy Csaba, Epermester Pincészet, 
Zöldségbolt (Márti), Magyar és Fiai, Húsbolt 
(Szabolcs), Rosco  Sport, Bódi Ferenc 

(kupák), Herr Cukrászda, Niesz Ferenc, 
Topán Cipôbolt, Ágoston György, Kósa 
Reneszánsz Stúdió.

 Plascsevics János

Megtörtént a csoda 22 év után!

Adventi rendezvénysorozatunk színpad-
képét egy csodálatos fenyôfa egészítette 
ki, amit Tóth Mária a Feszti Árpád utcából 
ajánlott fel kis falunknak.

Köszönjük szépen, hogy gyönyörködhet-
tünk benne.

Köszönet
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Folytatás az 1. oldalról
gazdálkodási Társulás vállalt feladataira 
vonatkozóan egyeztessen a Társulás tag-
jaival, majd elfogadta a település Helyi 
Esélyegyenlôségi Programjának felülvizs-
gálati dokumentációját. 

Elvben támogatta a Testület a 898/3, 
898/12, 862/1 hrsz-ú ingatlanok elidege-
nítését, majd ingyenesen biztosította a 

sportcsarnokot a Dagober Kupa megren-
dezéséhez. 

Elfogadta a Képviselô-testület a Tahitótfalu, 
Béke út 70. szám alatti ingatlan víz és 
csatornadíj tartozásának mérséklését, így 
csak az elmaradás 50%-a került kifizetésre 
szolgáltató részére. 

A következô napirend során elfogadta a 

Képviselô-testület a 2016. évi esemény-
naptárt.

Utolsó határozatában a Képviselô-testület 
úgy döntött, hogy a Pollack Mihály Általános 
Iskola és AMI intézményvezetôjének kivá-
lasztása a Nemzeti Köznevelésrôl szóló 
2011. évi CXC. törvény 83 §. (3-5) bekez-
dése szerint nyilvános pályázat útján tör-
ténjen. 

Tahitótfalu, 2015. január 5. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô
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Önkormányzati hírek

Az Ön lakása betörôbiztos?

Felfokozott életvitelünk során gyakran nehe-
zen megkeresett vagyonunk védelmét is 
csak sebtében látjuk el. Igyekszünk mindent 
a magunk javára optimalizálni, ám elfeledke-
zünk arról, hogy ezzel az elkövetôknek is táp-
talajt nyújtunk a bûncselekmények elköveté-
séhez. A pótkulcs leggyakoribb „elrejtési” 
helyei között szerepel a bejárati ajtóhoz köze-
li kaspó, virágedény mögött-alatt, a lábtörlô 
alatt, ajtókeret felett vagy az egyik cipôben. 
Amennyiben Ön is ezen helyek valamelyiké-
ben tartja a bejárati ajtó kulcsát, javasoljuk, 
hogy biztonságosabb helyet keressen neki! 
A mobiltelefonok, közösségi portálok elter-
jedésével akaratunkon kívül is rengeteg 

információt szolgáltatunk a szakosodott 
bûnözôknek. A lakásunkról, értékeinkrôl, 
utazásainkról nyilvánosan közölt fényképek 
pontos információt szolgáltathatnak arról, 
hogy hol lakunk, mit hol tartunk, mikor nem 
leszünk otthon, így egyenesen térképként 
szolgálhatnak a bûnözôknek! Biztonsági esz-
közök (rács, lakat, riasztó, szomszéd) igénybe 
vételével sokat tehetünk a bûncselekmények 
megelôzéséért. 
Ne feledjék: egy kis elôvigyázatossággal 
rengeteg kellemetlenségtôl megvédhetjük 
magunkat!

Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, 
azt mindig tegye biztonságos, mások által 
nem ismert helyre! Tanácsos lemez vagy 
pénzkazettát vásárolni. A pontos hely isme-
rete csak Önre tartozik, azt senkivel ne ossza 
meg!

A nyílászárók képezik a behatolási pontok 
meghatározó hányadát, ezért szükséges az 
elsô és hátsó ajtók, ablakok megerôsítése. 
Az ajtólap, ajtótok, pánt, zárszerkezet 
megerôsítése acéllemezzel, fémrács szerke-
zet kialakításával lehetséges. Az ajtóbefeszítés 
ellen hatékony lehet a hevederzár, amennyi-

ben az megfelelôen van kialakítva, lehetôleg 
falba záródik és jó minôségû a zárszerkezet. 
Fontos szempont, hogy az ajtó több ponton 
záródjon. Amennyiben a földszinti ablakok-
ra szerelt biztonsági rácsot túl drasztikusnak 
érezzük, az üvegfelületen törésvédelmi fólia 
kisebb láthatatlan védelmet biztosít. A job-
ban védett ingatlan érdekében kikérhetjük 
vagyonvédelmi vállalkozások tanácsát!
Ha elmegyünk otthonról:

- zárjuk be az ajtókat, ablakokat, kapukat
- hagyjunk égve egy kislámpát
- kérjük meg barátunkat, megbízható szom-

szédunkat lakóingatlanunk ellenôrzésére
- hosszabb távollét esetén gondoskodjunk a 

postaláda ürítésérôl
- kérjük meg szomszédunkat, hogy figyeljen 

a gyanús körülményekre!

A kerti munkák során használt eszközöket 

(létrát, fûrészt, stb.) mindig tegye el, ne köny-
nyítse meg az elkövetôk dolgát, mert az elôl 
hagyott eszközöket felhasználhatják a beju-
táshoz.

Apró praktikákkal megelôzhetôek a betöré-
sek, lopások!
A Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) 
a polgárôrséggel közösen, a lakótelepi és a 
családi házas övezetben az ingatlanok védel-
me érdekében szervezett állampolgári össze-
fogás. A program lényegi eleme a saját és 
szomszédjaink portájának szemmel tartása. 
Vagyontárgyaink, különösen ingatlanunk 
védelmében kiemelt szerepet játszhatnak a 
gyakran otthon tartózkodó nyugdíjasok, kis-
mamák, egyéb okból otthon maradók, akik 
észlelik a napközbeni „gyanús” személyeket, 
gépjármûveket, eseményeket. 

Ha ismeretlen, gyanús személyeket, 
autót lát többször elhaladni a környé-
ken, jegyezze fel a rendszámát vagy 
típusát, ismertetôjelét, ne féljen felven-
ni a kapcsolatot munkatársainkkal, vagy 
hívja azonnal az ingyenesen hívható 107 
és 112 telefonszámainkat!

        Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság 
          Bûnmegelôzési Osztály

Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrörs rovata
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Dátum Program Szervezô , helyszín

január 12. Don-kanyari tragédiára emlékezés.  Emléktûz gyújtás 
a református temetôben, elôadás a Faluházban Önkormányzat - református temetô, Faluház

január 17-24. Ökumenikus Imahét református, katolikus, baptista egyház, 
Önkormányzat

január 22. Magyar Kultúra Napja – Újévi Zenés Áhitat Pollack M. Iskola – baptista imaház
január 29. Fábián Zoltán Prózamondó Verseny Pollack M. Iskola - Népház

február 6. Farsangi felvonulás Önkormányzat, Óvoda - Tahi parkoló - Tótfalu 
Hôsök tere

február 20. Puzder János Emléktorna Tömegsport Egyesület, Önkormányzat

február 20. Dunakanyari Ifjú Muzsikusok X. Kamarazenei 
Találkozója

Iskola, Önkormányzat-
Népház

február 27. V. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár Tahitótfalu Önkormányzata, Szigetmonostor 
Faluház-Tahitótfalu Faluház

március 11. Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom és szabadság-
harc emlékére Iskola, Önkormányzat, TETA - Sportcsarnok

március 15. Országos Íjászverseny TAHI

április 24 - május 8. A Tátrától az Ojtozi-szorosig, Vereckétôl Dévényig-
kiállítás

G. Szalai István, Wegroszta Gyula, Szônyi 
Zsuzsa-református gyülekezeti terem

április 13. Zenei est az Ôszirózsa Nyugdíjas Klubban Iskola - Faluház
április 16. A holokauszt áldozatainak napja Önkormányzat
április 23. A Föld Napja Önkormányzat

április 24. Vasárnapi Vásárnap Béres Gabriella, Rokob Orsolya, TETA, TAHI - 
Fesztiválpark

április 29. Tavaszi Zenei Est Pollack M. Iskola - Népház
május 1. Szigeti Majális Szigetmonostor-Szigetmonostor

május 27-28-29. EPERFESZTIVÁL 
kiállítás Önkormányzat, TETA, TAHI

május 28. Eperart Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület – katoli-
kus templom

május 29. Gyereknap Óvoda, Iskola - óvoda
május 29. Hôsök napja Önkormányzat – Hôsök tere

június 4. Nemzeti Összetartozás Napja Önkormányzat, egyházak, Iskola-Trianon 
emlékmû, Faluház

június 18. Ballagás Iskola – központi épület
június 18. Nemzeti Vágta Pest megyei Elôfutama Zablakert, Önkormányzat - Zablakert
június 20. Tanévzáró Iskola – központi épület

június 20-25. Református gyerektábor református egyház, Önkormányzat – Isten 
tábora

június 28-július 3. Angol bibliai ifjúsági tábor baptista gyülekezet - Népház

július 2. Halászléfôzô verseny
1. kirándulóhajó zenés köszöntése

Tömegsport és Szabadidô Egyesület – 
Dunapart
Önkormányzat, Magyar Zoltán-Tahi hajóállo-
más

július 4-9. XVI. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület – 
Faluház, Népház, templomok

július 4-8. Angol bibliai gyermektábor baptista gyülekezet - Népház

július 11-23. Nyári gyerektábor Önkormányzat, TETA, Iskola – Szabadidôpark, 
Faluház, Népház

július 17. Amiért a harang szól – Kerékpáros zarándoklat 
BVSC Wellness szakosztály,
Önkormányzat – Budapest, Hôsök tere, Tahi 
parkoló

augusztus 20. Szent István ünnepe Önkormányzat, TETA, egyházak - Faluház
augusztus 31. Tanévnyitó Iskola – központi épület
szeptember 17-18. Nemzeti Vágta Önkormányzat - Hôsök tere

szeptember 24.
Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!, Szüreti felvonu-
lás, mulatság
Népmese Napja

Önkormányzat, egyházak, iskola, óvoda, civil 
szervezetek – szigeti településrész

október 2. Vasárnapi Vásárnap
Béres Gabriella, Rokob Orsolya, TETA, TAHI-
Fesztiválpark

október 6. Nemzeti gyásznap Önkormányzat, Iskola – Hôsök tere

2016. évi eseménynaptár - tervezet  
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Dátum Program Szervezô , helyszín
október 23. Ünnepi mûsor az 1956-os forradalom emlékére Iskola, Önkormányzat – Sportcsarnok
október 23. Országos íjászverseny TAHI

november 27. Erzsébet-Katalin Bál Önkormányzat-Népház

december 3-11. Adventi hét
TETA, Önkormányzat, egyházak, iskola, civil 
szervezetek – Sportcsarnok, Népház, egyházi 
helyszínek, piac területe

december 5. Mézeskalács koncert Iskola - Népház
december 8 Idôsek Napja Önkormányzat - Sportcsarnok
december 9. Adventi hangverseny Iskola - Sportcsarnok
december 27. Dagober Kupa Plascsevics János – Sportcsarnok, Népház
december 27. Borszentelés katolikus egyház

Idén is ellátogattunk Törökbálintra, a 
Tábitha házba, ami egy gyerekhospice. 12 
gyerek, Kerekes Klára tanárnô, aki meg-
szervezte az utat, valamint a buszsofôr. 
A felsô tagozatos gyerekek jöhettek el, 
önkéntes alapon. A legtöbben a 8. évfo-
lyamból voltak. A buszos utazás sok neve-
téssel telt. Mikor odaértünk és belép-
tünk a házba, sokan csodálkozva néztek 
körül. Idén is körbevezettek minket. Kb. 
4-5 szoba felszerelve mindenféle ellátással 
(pl. lélegeztetô gép, tv), 2 fürdôszoba, 2 

nagyobb konyha és egy nagy nappali van 
a házban. Ezt követôen átadtuk az ajándé-
kokat úgy, hogy kipakoltuk a karácsony-
fájuk alá. Csináltunk rengeteg képet az 
általunk készített rajzokkal, festmények-
kel, és egy csoportképet is. Akik a csopor-
tunkból meg nem jártak ott, azokat kicsit 
megviselték a dolgok. Ezután még beszél-
gettünk, és megnéztük a kisfiút, aki bent 
volt. Elmondták, hogy általában 3-4 gyer-
mek lakik ott egyszerre, de most csak ô 
volt bent. Ô kb. 12 éves, nem tud kommu-
nikálni, és csak feküdni tud. A gondozók 
idén is megvendégeltek minket sütivel, 
szaloncukorral. Már régi ismerôsöknek 
tekintettek minket, és várnak minket visz-
sza húsvétra. Megható, hogy a Tábitha ház 
a 2015-ös képes videós megemlékezésébe 
minket is belerakott, egy tavalyi képünk-
kel. Ez a videó megtekinthetô az alábbi 
linken: http://tabitha.hu/boldog-uj-evet-
kivan-a-tabitha-haz/

Zabolai Fanni, 8.a

,,Angyalkodtunk …”
Tanulóink ôsszel úszóversenyeken és 

futballmérkôzéseken vettek részt.
2015.09.15-én Szentendrére, a V8 uszodá-

ba, a KÓPÉ SE meghívására utaztunk úszó-
versenyre. 8 fôs iskolai csapatok váltóver-
senyében alsó tagozatosaink szerepeltek. 8 
csapat vett részt, mi Szigetmonostor elôtt a 
7. helyen végeztünk. Ezen nincs szégyellni-
való, hiszen a szentendrei és leányfalui isko-
láknak több lehetôségük van az úszásra.

December 11-én a dunabogdányi tan-
medencében rendezett ,,MIKULÁS KUPA” 
úszóversenyt a bogdányi önkormányzat. 4 
korosztályban 26 fôvel vettünk részt, saj-
nos a 3 legjobb úszónk betegség miatt nem 
tudott eljönni. Alsó tagozatosaink a csapat-
versenyben egy 2., egy 3., és két 4. helyezést 
értek el a 4 iskola versenyében. Felsô tago-
zatban Ferencz Réka 6.b osztályos tanulónk 
három egyéni ezüstérmet szerzett, ugyanígy 
Büi Soma 7.b osztályosunk is. 5.-6. osztályos 
csapatunk a víz alatti úszásban a 2. helyet 
szerezte meg, 7.-8.-os tanulóink pedig a 3. 
helyen zártak.

Novemberben a futball ,,Bozsik-Program” 
keretében játszottak tanulóink. Az alsó 
tagozatos fiúk két korosztályban ügyes-
kedtek a tahitótfalui focipályán, mindkét 
csapatunk egy gyôzelemmel és két szo-
ros vereséggel zárt. A lányok tornája a 
helyi Tornacsarnokban zajlott hat csapatos 
mezônnyel. Az elmúlt tanévi ,,csodacsapa-
tunk” erejébôl ezúttal csak két döntetlen-
re és egy egygólos vereségre futotta, pedig 
minden meccset végigtámadott. Bízunk 
benne, hogy a következô fordulókban több 
szerencséjük lesz a lányoknak.

Az úszó-és futballeseményekre a tanulókat 
kiválasztotta, és a versenyeken ,,istápolta” 
Turóczi Csaba testnevelô. Ezúton is köszön-
jük a versenyzôknek a részvételt, további 
sikereket kívánunk. Köszönettel tartozunk a 
gyerekeket elkísérô szülôknek és pedagógu-
soknak is. 

Turóczi Csaba
 testnevelô tanár

Iskolai sport
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Falusi, kisgyermekkori eszmélésem óta min-
dig a legnagyobb tisztelettel néztem föl a súlyos 
betegségbôl engem meggyógyító tótfalusi-megyeri 
orvos kettôsre, a rektor-igazgatói jobbegyenes tasli, 
és szeretett, jóságos, de szigorú tanító nénim mogyo-
rófa pálcás tenyerese, körmöse után is, a tanítóra.  Ez 
a szeretet és tisztelet megmaradt változatlanul ben-
nem a lelkész, az orvos és a pedagógus iránt. „Szent 
embernek” tartottam a tanárt, a professzort, a taní-
tót, mert ôk az emberi szellem pallérjai, a lelkész 
az isteni ige hirdetôje, s általa az emberi lélek sza-
bályozója, Isten felé fordítója, az orvos pedig a min-
den bizonnyal legbonyolultabb teremtménynek, az 
emberi testnek gyógyítója. Tiszteletem és csodála-
tom irántuk azért volt megkérdôjelezhetetlen, mert 
olyat tudtak, amit más halandó nem tudott. Ezen túl, 
esküt is tettek arra, hogy átadják tudásukat a földi 
halandónak, önzetlenül felhasználják annak javára. 
Vagyis, hitet tettek. (Ki mennyire volt, s maradt meg 
hitében, hû esküjéhez, arról kinek-kinek van tapasz-
talata.) Mind ez azonban nem változtat fenti érték-
ítéletemen. Szerintem-ezek okán is,- ôk a társada-
lom zászlóvivôi.  Ôk kell, hogy elôször elmagyaráz-
zák az 1x1-et, az ABC-t, nekik kell kezdeni énekelni 
a zsoltárt, a nemzet himnuszát. Ki-, és fölülmagasod-
va az embergyûrûn. Különbnek lenni a különbeknél. 
Miként Mikszáth (Ô az az író, akinek hírneve túlszár-
nyalt még az Atlanti Óceánon is. Amikor T. Roosevelt 
amerikai elnök Budapesten járt 1910-ben, egyetlen 
kérése az volt, hogy találkozhasson Mikszáth-tal!)  
írta rimaszombati diákéveire emlékezve: a külsô, 
akkori fagyos világ ellenében „…minden melegség 
bennszorult  az ilyen intézményekben, mint a rima-
szombati protestáns/református gimnázium. Ezek 
voltak a végvárak, amelyekben magyar levegôt lehe-
tett szívni. Ezek a férfiak, akik akkor itt tanítottak, 
nem afféle tanügyi bácsikák voltak, hanem az utol-
só generálisok, akik titokban hadsereget nevelnek, 
ügyes politikusok, akik óvatosan, nagy furfanggal 
belecsepegtetik a rideg, száraz tananyagba azokat az 
édes érzéseket, melyekbôl a hazaszeretet lomboso-
dik ki, bûvészek voltak, akik úgy tudják mutogatni 
a múltat, hogy benne látszik kidomborodva a jövô, 
próféták voltak, akikben a hit nem szétfoszló ábránd, 
hanem élô fa, mely gyökereit beleereszti a fogékony 
gyermeki szívekbe.”     Úgy tudom, ma is sokan kere-
sik az ilyen „mindeneseket”. És azokat is, akik olya-
nok, mint a „Keresztyén család képes naptára, 1929-
ik közönséges évre” c. kalendáriumban, Nagy Ferenc 
versébôl, a „Magyar tanító”-t:

„Vándorbottal, vidáman dalolva, Poros úton, apos-
tolok lován Az új tanító elindult az örsre  És hogy 
elérje, lépdelt szaporán.

A Szentlélek tüze hevítette, Felébólintott útszé-
li virág. Valahol egy kislány álmokat szôtt…Fénylett 
elôtte az egész világ.

S várt reá már az öreg teremben Szúette pad-
ban száz kicsiny gyerek…És kezdôdött nehéz, hôsi 
munka, Sok csillogó szem mind reá meredt.

Évek suhantak tûnt évek során És folyt a munka, 
áldott magvetés. Meleg családi fészek is megépült, 

Gyönyörû volt az iga, nem nehéz.
És az édes teherhordozásban Sebes szárnyakon 

az idô oson. Fáradt, öreg, szelíd oktató úr Múlton 
mereng már az ámbituson.

És elvonult nyugalomba, csöndben, Mint névtelen 
hôs pihenôre tér. Márványtáblába nem vésik nevét S 
nem koszorúzza homlokát babér.

Csak én szegény, kóbor, kósza lantos Zengem 
dalomban: szívünk nem feled. Tanítóink emléke él, 
örök! Magyar tanító Áldott a neved!”

S mind ez akkor íródott, amikor néhány évvel 
korábban Trianonban szétszabdalták az ezeréves 
magyar hazát, amikor hitében, erkölcsében, gazdasá-
gában megroggyant, javaitól megfosztott országban a 
mára már elismert egyik legnagyobb kultuszminiszte-
rünk- gr. Klebelsberg Kuno-1928-ban 222 ezer köte-
tes, 1500 népkönyvtárat indított útjára, 10 év alatt 
ötezer új iskolát, két egyetemet, kutatóintézeteket, 
külföldi magyar intézeteket, ösztöndíjakat alapítva 
mentette át az elveszített magyar területek évszáza-
dos egyetemeit - a pozsonyit, a kolozsvárit-a meg-
csonkított hazába! 1935-ös politikai hitvallásában - 
magyarázat nélkül - ezt írja:” „…hogyha a magas kul-
túrának laboratóriumaiban Magyarországon megáll a 
munka, akkor az a magyar néptanító is kint a falun és 
tanyán csak idegen mûveltségnek lehet utazóügynö-
ke, de semmi esetre sem terjeszti azt a mûvelôdést, 
amelytôl évezredes nemzetünknek egy második 
évezredét is várjuk.” (Mily szerencse, hogy akkor –
miként ma-a politikai oktondik -nem akarták, nem 
tudták kivéreztetni a magyar közoktatást!)

Súlyos, hiteles, elôrelátó megállapítások, figyel-
meztetések. Mindenkinek! Méltók az Ô szellemi 
nagyságához.

Az idén ünnepeljük a „Himnusz” születésének 
171. évfordulóját: Kölcsey gyönyörûségesen igaz 
„himnuszát”, Erkel csodálatos zenemûvét.  Oly sokat: 
rosszat és szépet írtak róla. Voltak, akik meg akarták 
változtatni, átírni, voltak – vannak – akik gúny tárgyá-
vá tették-teszik. Mindhiába! De voltak ezeknél sok-
kal többen,- e senkikhez mérten - szellemi-történel-
mi nagyok, akik oly sok szépet, igazat, hiteleset írtak 
róla. Nem hiába!  Legyen itt eggyel több az utóbbiak 
közül. id. Szente János bácsi 1945-ben, még ausztri-
ai fogságában imígyen érezte át a Himnusz csodála-
tos mivoltát:

„Isten álld meg a magyart…(Ahogyan ô írta)
Isten álld meg a magyart  hiszen úgy vár az áldá-

sodra. Ha most Te is elhagyod, a földön már nem 
viszi sokra.

Eddig csak vertél minket Vedd le rólunk a korbá-
csot  Bocsásd meg bûneinket S terjeszd ki reánk áldá-
sod. Had ölelkezen újra magyar föld, a magas éggel…
Isten álld meg a magyart jókeddvel bôséggel.

   Nyújts feléje védö kart, és ragadd meg reszketö 
kezünk  Mástol semmit se várunk ha Te nem segitesz 
nekünk. Néztünk mi balra, jobbra, másoktol vártunk 
segitséget Terveinkböl kihagytunk félretettünk sok-
szor Téged. Most küzd megint a magyar a reá sza-
kadt bajjal, vésszel Nyújts feléje védö kart ha küzd 
ellenségel.

Balsors akit régen tép  Ez a magyar nép a Te 
néped  Belsö és külsö csapással  ezer éve folyton 
téped. Kaptunk ezernyi sebet fáj és sajog. Testünk, 
lelkünk A nagy önfejüségünk  volt nagyon sokszor a 
vesztünk. Nyilljon meg végre az ég Oszlasd el felet-
tünk a felhöt  Balsors, akit régen tép hozz reá vig 
esztendöt.

Megbünhödte már e nép és megbánta nagy 
büneit  és szeretne boldog lenni Teveled szöni ter-
veit.  Szeretne szabad lenni ha Te adnád a szabadsá-
gát Nagy dolgokrol álmodozni Te vezetnéd az álmát 
Halgassad meg imánkat a hozzád sirót, s kesergôt  
Megbünhödte már e nép a múltat s jövendôt.”

Igaz, hiteles igék 1823, és amióta énekeljük 1844 
óta, de igazak 1945 óta is, mind örökké!

G. Szalai István, Tahitótfalu, 
2015. február

A magyar kultúra napjára, avagy az Idô múlik, de a 
kultúra idôszerûsége örök…

Ökumenikus 
imahét

“Egy mindenkiért - mindenki egyért!”
Ezzel a jól ismert mondattal hívogatok mindenkit 
római katolikus és református lelkész-társammal 
együtt az idei Ökumenikus Imahéten való rész-
vételre. “Egy mindenkiért”: Isten üdvözítô ke-
gyelme MINDEN ember számára megjelent Jézus 
Krisztusban. “Mindenki egyért”: legyünk hát 
EGYÜTT, Krisztusban EGYSÉGBEN az év kezde-
tén, egymás templomaiban január 17-24-ig.

Január 17. Vasárnap, 18.00 
Helyszín: római katolikus templom
Igehirdetô: Árvavölgyi Béla református lelkipásztor 
Január 18. Hétfô, 18.00 
Helyszín: református gyülekezeti terem 
Igehirdetô: Steiner József baptista lelkipásztor
Január 19. Kedd, 18.00 
Helyszín: református gyülekezeti terem
Igehirdetô: Erdôs Attila plébániai kormányzó
Január 20. Szerda, 18.00 
Helyszín: református gyülekezeti terem
Igehirdetô: Horváth-Hegyi Olivér szentendrei 
evangélikus lelkipásztor
Január 21. Csütörtök, 18.00 
Helyszín: baptista imaház
Igehirdetô: Árvavölgyi Béla református lelkipásztor
Január 22. Péntek, 18.00 
Helyszín: római katolikus templom 
Igehirdetô: Steiner József baptista lelkipásztor
Január 23. Szombat, 18.00 
Helyszín: baptista imaház 
Igehirdetô: Erdôs Attila plébániai kormányzó
Január 24. Vasárnap, 17.00 
Helyszín: református templom 
Igehirdetô: Steiner József baptista lelkipásztor
A hét szeretetvendégséggel zárul a tornacsarnok-
ban. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

Tahitótfalu lelkész-közössége nevében, 
Steiner József
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Köszönjük mindazoknak, akik Karl 
Lászlónét, született Szabó Annát elkísérték 
utolsó útjára, sírján elhelyezték a megem-
lékezés virágait, imádkoztak érte és osz-
toztak fájdalmunkban. Külön köszönet az 
osztálytársaknak és a katolikus híveknek, 
akik adományukkal segítették a gyászoló 
családot.

Lánya, Anna és gyermekei, testvére, 
Jolán és családja

Köszönet-
nyilvánítás 

A KISOROSZI JUDO és KUNGFU KLUB 
2015. november 24-én 17-órai kezdettel 
nyílt edzés keretében Tahitótfalu sport-
csarnokban cselgáncs öv vizsgát tartott. 
Valamennyi vizsgázó felkészülten hajtot-
ta végre az elôírt feladatokat, majd ezt 
követôen boldogan vehették át a vizs-
gát igazoló diplomát. Vizsgázóink: 5 
kyu (citromsárga öv): Szimilkó Virág, 
Lakatos Mária, Somogyi Dániel, Nagyházú 
Dávid, Szimilkó Kolos, Szimilkó  Roland, 
Kemechey Álmos; 6 kyu (fehér öv):  Beja 
Ákos, Zakara Ákos, Bodor Miklós, Szmutni 
Péter.

Vizsgabiztosok: Réti Henrik és Sütô 
Béla. Gratulálunk vizsgázóinknak!  

Kis  közösségünk, 
2015 december 15-én 
tartotta az év utol -
só edzését. Az edzés 
végén valamennyi gyer-
mek emléklapot kapott 
szorgalmas sportmun-
kájáért, ezen belül 3 
fô (Rácz Ákos, Szabó 
Tamás, Sütô Atti la) 
kapott serleget, mint 

a 2015. év legszorgalmasabb sportoló-
ja. Minden sportolónknak szívbôl gratulá-
lunk.

Köszönjük Rácz Gábor (Gabi bácsi)
vezetô edzô áldozatos munkáját, és sok 
erôt, egészséget  kívánunk a további foly-
tatáshoz.

Köszönjük az egész éves segítséget 
Tahitótfalu Önkormányzat, valamint 
a Kisoroszi Önkormányzat képviselô 
testületének, és nem utolsó sorban a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
vezetôségének.

Várunk mindenkit edzéseinkre, ame-
lyek hagyományainkhoz hûen ingyenesek. 
Az edzések idôpontja: kedd 17:00-19:00, 

csütörtök 17:00-18:30 a Sportcsarnokban.
A klub élete képekben megtekinthetô a 

Facebook/Kisoroszi Judo és kungfu klub 
címszó alatt.

További jó sportolást és sikereket kívá-
nunk minden korosztályunknak.

Sütô Béla segédedzô

Cselgáncs öv vizsga Tahitótfaluban

Futballcsapatunk utolsó mérkôzései: 
Nagykovácsi - Tahitótfalu 1-8
Csobánka - Tahitótfalu 1-1 (félbeszakadt)
A mérkôzés tettlegesség miatt szakadt félbe.
Bízunk benne, hogy a versenybizottság a
javunkra ítéli a 3 pontot, ez esetben csapa-
tunk az ôszi szezont a 6. helyen zárja a 15 
csapatos mezônyben.
Mérkôzéseinken mindig sok gól esik, 
ezért hiszünk abban, hogy a tavaszi hazai 
meccseinkre több futballszeretô ember 
látogat majd ki.
Sportegyesületünk nevében ezúton kívá-
nok Tahitótfalu valamennyi lakosának 
Boldog Új Esztendôt!

Turóczi Csaba 
Tahitótfalu S.E.

Focihírek
Tisztelt Lakosság! Szeretnénk felhívni figyelmüket 

intézményünk új szolgáltatására.
Készenléti Szolgálat Készenléti jelzôrendszeri telefonügyelet 2016.

A Gyermekjóléti Központ a nyitva tartáson túli idôben telefonos ügyeleti 
szolgálatot mûködtet.

Ügyeleti idô: hétfôtôl–péntekig: este 17 óra–reggel 9 óra, 
szombat-vasárnap: 0-24 óra között

Telefonszám: 0620/364-08-27
A készenléti telefonon a segítséget kérô gyermek, szülô kapcsolatba léphet a 
gyermekjóléti  központ ügyeletet tartó munkatársával és támogatást, tanácsot 

kap problémái  rendezéséhez.
Dunakanyari Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat

Szentendre tel: 06 26 312-605, 06 26 400-172. Budakalász tel: 06 26 340-121

Ha felismered a képet, ami 
Tahitótfalu egy apró részle-
tét ábrázolja, küldd a megfej-
tést a program@tahitotfalu.hu 
címre vagy a 30/337 5527-es 
telefonszámra. A helyes megfej-
tést beküldôk minden hónap-
ban ajándéksorsoláson vesz-
nek részt. Decemberi számunk-
ban a katolikus templom kert-
jében felállított betlehemi 
jászol egy részlete volt látható. 
Gratulálunk szerencsés nyerte-
sünknek, Bihari Mariannának. 

Vedd észre!
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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

RÉGISÉGET 
VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, 

aki mindent ami régi, 

értékes és szép hosszú évek óta gyûjtök. 

Legyen az régi bútor, festmény, lakberen-

dezési tárgy, hímzett ágynemûk, bronz-

szobrok, vagy porcelánok, 

népviseleti ruhák, régi játékok, 

mezôgazdasági 

eszközök és sok minden más. 

Kész pénzzel fizetek.

Kérem, ha bármilyen régi használati tár-

gya van, amit szeretne eladni, hívjon! dr. 

Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

Lakott területi fakitermelést, viharkár 
elhárítást emelôkosárral is. Kiszáradt, ill. 

veszélyes fák gallyazását, alpintechnikával 
történô ledarabolását.

.

   
                 Bélteki Sándor 

tûzoltó százados
70-334-8427 
favagotuzoltok@gmail.com
favagotuzoltok.hu

Apróhirdetés 
Tahitótfalu, Szentpéteren 3132 m2 szántó 
eladó. Tel: 20/9131-361
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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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Tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntöm a Tisztelt Olvasót, és 
falunk azon polgárait is, akik szívbéli indíttatásból kitartók és állhatato-
sak abban, hogy eljönnek a református temetôbe azért, hogy minden év 
január 12-én együtt emlékezzünk nemzeti létünk sokadik tragédiájára, 
az 1943 január 12-én történt doni tragédiára. Azért vagyunk együtt és 
azért leszünk és kell, hogy együtt legyünk, míg a világ tart, mert szent 
kötelességünk tisztelettel fejet hajtanunk a magyar katona hôsiessége 
elôtt, és azért, hogy emberfeletti áldozata okán csendes imával is emlé-
kezzünk reá. Az ilyen emberi emlékezést diktálja a becsület, a tisztes-
ség, a honszeretet, egy szóval egy magasabb lelki kényszer. De fájdal-
mas, az egész nemzetet megrázó, a nemzet, és az összmagyarság sorsát - 
miként Mohács és Arad - évtizedekre befolyásoló, meghatározó, életün-
ket, és vérünket követelô tragédiára rendre emlékezni olyan, mint újra 
és újra, szüntelenül törölgetni a Haza orcájáról a keserû könnypatakokat. 
Azért, hogy könnyebb legyen a lélek, s a csendes fájdalom ne bántsa a szí-
vet. Mindnyájan tudjuk, hogy az ama napon történt tragikus eseményig 
vezetô, és az azt követô háborús esztendôk több tízezer magyar kato-
na méltatlan halálát okozták, a tízezrekre tehetô sebesültek embertelen 
szenvedését, és több tízezer hadifogoly számára a testi-lelki fájdalommal 
terhelt reménytelenség, az édes haza, a szülôföld, s a család utáni hiába-
való vágyakozásnak, a megálló, jégbefagyott idônek lassan múló eszten-
deit jelentették. Azokra a nagyszerû magyarokra emlékezünk, akik apáik-
hoz méltóan híven, és becsülettel álltak a vártán, összeszorított ököllel, 
fegyvertusra fagyott kézzel, olykor ûzött farkashoz hasonlóan nélkülöz-
ve, cserbenhagyatva, de az élet lángjának utolsó lobbanásáig, reményte-
len helyzetükben is kitartva, hôsként. De a sokszoros túlerôvel szemben 
már nem állhattak meg. Pedig „álltak szilárdan, mint Sion hegye, és nem 
ingadoztak.” Nagy volt a hitük, töretlen a bátorságuk, önfeláldozásuk. De 
mégis, a Sors, a Végzet, miként a magyartól oly sokszor, a legdrágábbat, 

egyetlen életüket követelte el tôlük. Mint sziklákon széttörô hegyi folyam 
porladtak szét a kegyetlen hideg télben, nyomukban az irgalmat nem 
ismerô ellenség tüzében, a csikorgó lánctalpak rémületes dübörgésé-
ben. Ez idáig csak töredékekként kerülhetett fel történelmünk fájdalmas, 
de egyben dicsô lapjaira hôsi helytállásuk, megannyi ezer áldozatválla-
lásuk, hihetetlen kitartásuk, csodálatraméltó bátorságuk, önfeláldozásuk 
egy-egy kicsiny szelete. Ezért most és mindig emlékezzünk tisztelettel, 
nagyrabecsüléssel a nem csak a Donnál elesett, megsebesült, fogságba 
esett mintegy 130 ezer magyarra, hanem az 1941 júniusától 1945 máju-
sáig tartó magyar háborús részvétel áldozataira is. Hajtsunk fejet emlékük 
elôtt, gyújtsunk a magasságos ég felé fénylô szikrákat szóró máglyát, és 
nem pislákoló, hanem világító lángú gyertyát a hazáért, a magyar jövôért 
hozott áldozatuk emlékére. Mert ôk úgy tudták, és úgy érezték, hogy az 
ezekért hozott áldozat kötelesség, és miként már egyszer idéztem Jézus 
szavát, most is mondom:”...senkinek nincsen nagyobb szeretete annál, 
mint aki életét adja övéiért.” S ezt az egyetlen életet áldozták fel az elsô 
és a második magyar hadsereg katonái, a „Kárpát -Csoport”, az Erdély-
hadsereg, az anyaország védelmében küzdôk és a visszatért területeken 
elesettek. De terjessze ki minden tisztességes hazaszeretô magyar a gyá-
szát hadseregeink minden fegyvernemében szolgálókért, a bombatáma-
dásokban szülôföldjükön elesett áldozatokért, a kényszermunkára elhur-
coltakért, a megszállók által megbecstelenített nôi áldozatokért. Akiknek, 
miként falunk parasztköltôje írta „Emlékezzünk rájuk” c. versében: „...de 
sokan elestek, de sokan meghaltak, megcsonkított testük számára nem 
jutott csendes, és ligetes falusi temetô, és nem borult reá a sírjukra anya, 
hitves, gyermek, és síró szeretô...”

Miként fentebb mondtam, a nemzet, az összmagyarság sorsát több 
évtizedre meghatározta és meghatározza, és minden bizonnyal örökre 
20. századi, alig egy szûk emberöltônyi alatti ötödik tragédiánk, mely-
ben „csak” emberveszteségünk ¾ millióra becsülhetô. (Egy legalább 
ennyi áldozatot jelentô elsô nagy háború után.) Most is felteszem, mert 
sem én, sem senki nem szabadulhat az örök kérdés elôl: mennyi alko-
tó, értékteremtô munka, áldozat az, ami a magyar népet gazdagíthat-
ta, feljebb emelhette volna? Ami ma is része lehetne a magyarság bol-
dogulásának! Kifejezhetô-e számokban a nemzetgazdaság háborús kára, 
amit tetéz a megszálló német, orosz-román hadsereg rablása, oktalan 
pusztítása?! A szavakon kívül miben fejezhetôk ki a sírba hullt szeretô 
szívek, s az ôket halálukig hazavárók, gyászolók, s az ostoba politi-
ka által megalázottak érzései, érzelmei?! Avagy a békeidôk újabb nem-
zetcsonkító „békeszerzôdése?” A háború során összesen 1024 tele-
pülést, az összes egyharmadát érték bombatámadások. Csak az angol-
szász légierô 26.422 tonna bombát dobott le Magyarországra-, mint-
egy 20 ezer civil halálát okozva. Ezeket ma a modern Európa terrortá-
madásoknak nevezné. Budapest ostroma során kb. 40 ezer magyar kato-
na halt hôsi halált, ugyanannyi német. Az összesen kb. 80 ezerbôl csu-
pán 6-800 -an menekültek meg. A fôváros polgári áldozatainak száma 52 
ezer fô volt. A tahitótfalusiak közül Budapesten esett el Fejes István bom-
batalálat következtében. Kollár Mihály 1945 februárjában aknára lépett, 
Nagy Sándor Budapest ostroma alatt végzetesen megfázott, abban halt el, 
Pittner Benedek István oly sok próbatétel, sok-sok doni harctéri hôstett 
után Budán - csak mert az óvóhelyen vízért könyörgô kis gyermeknek 
segíteni akart - aknarepesztôl szenvedett azonnali halált. Halas Vaczó 
Sándor a Vérmezôn esett el, minden bizonnyal a kitörési kísérlet során! 
Emlékezzünk reájuk is a meglódult idô sodrában meg-megújuló örök tisz-
telettel! Tegyük mind ezt értük, és önmagunkért is, hogy a jó magyar szí-
vekben oly sokszor csak búvópatakként felszínre törô titkos álmaink egy-
szer valóra váljanak hazánk, a magyar nemzet teljesebb, és teljesebb meg- 
és újraépülésében. Így elesett hôseink lelke is bizonyára megnyugvást 
talál. Megnyugszik az ember, és a Haza feltámadásának hitében, remé-
nyében.

G. Szalai István
Tahitótfalu, 2016. január

Elhangzott a helyi református temetôben, január 12-én.

A Don-kanyar
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával, a LOLA pékség támogatásával a 

 

bemutatja a  
Furfangos herceg és 

a sárkány 
című mesét. 

 
 

2016. január 30-án szombaton 10 órakor 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Támogatói jegy ára 500 Ft / fő 
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2. 
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-
vány, Tahitótfalu Község Önkor mány zata 
valamint a civil szervezetek segítségével idén 
is megrendeztük az Advent Tahitótfalun egy-
hetes ünnepi rendezvényünket 2015. decem-
ber 5. és december 13. között.

Szeretném megköszönni mindenki -
nek, aki valamilyen formában segített ren-
dezvénysorozatunk lebonyolításában. Az 
arculattervezônek, a berendezôknek, a vállal-
kozóknak, a fellépô és kiállító mûvészeknek 
és gyerekeknek, óvodásainknak és iskolá-
sainknak, a hangosítónak, világosítónak, a 
TETA minden tagjának, az önkormányzat dol-
gozóinak és nem utolsó sorban a három egy-
házközségnek. Nem szeretnék neveket sorol-
ni, mert egyrészt hosszú lenne, másrészt óha-
tatlanul kihagynék valakit.

Jó volt együtt készülôdni Jézus Krisztus 
születésére. A keresztény világban a kará-
csony Jézus Krisztus születésének az ünnepe, 
a Megváltóé, így éljük meg már 2000 év óta 
több száz millió keresztény, ebbôl erôt merít-
ve és erôt adva.

Hogy ez mindig így lesz-e a mai zaklatott 
világunkban nem tudhatjuk. Tágabb értelem-
ben, hacsak az újkori népvándorlásra gondo-
lunk és az ezt végignézô tehetetlen európai 
vezetôket, nem sok jóval kecsegtet a jövô. 

Szûkebb értelemben, emberi kapcsolata-
inkban gyakran vissza kell tekintenünk, érté-

kelnünk cselekedeteinket, megállapítani tet-
teink helyességét vagy éppen helytelensé-
gét. Ennek a számbavételéhez azonban csend 
kell. Adventben egyik feladatunk az is, hogy 
megteremtsük életünkben a csendet. A csen-
det, hogy halljuk Isten szavát és szívünk, lel-
künk felkészülhessen az ünnepre. Jó lenne 
szeretni és a szeretetet megvallani, mert a 
szeretet nem a gyengeség jele, hanem éppen 
a legnagyobb erôé.

Mint már annyiszor, most is Wass Albertet 
hívom segítségül,  akinek Karácsonyi 
üzenetébôl egy részletet idézek, amely sajnos 
mind a mai napig érvényes.

„Én úgy látom, hogy most is, mint már 
annyiszor történelmünk során, a szeretet 
hiányzik belôlünk. Az igazi szeretet. Az az 
isteni erôforrás, mely nélkül nincs se élet, se 
békesség, se szabadság, se igazság, se jólét, s 
se semmi más érdemes emberi megnyilvánu-
lás. Az a szeretet, mely egybeolvaszt testvért 
a testvérrel, magyart a magyarral. Mely meg-
értést és békességet teremt a civódás helyett, 
egységet a széthúzók között, építô szándékot 
a rombolók szívében, és közös nagy emberi 
mozdulatokhoz erôt ad a leggyöngébbeknek is.

Úgy érzem ez, a valódi szeretet hiányzik 
belôlünk, mely nem a hibát keresi egymás-
ban, hanem Isten képmását, nem ellenfelet 
lát, hanem testvért, nem civódásra ösztökél, 
hanem együttmûködésre. Nem gyöngeséget 

jelent, hanem erôt. Hiányzik belôlünk ez a lát-
hatatlan lelki kötôanyag, mely, mint cement 
a téglát, embert emberhez tapaszt, s alkalmat 
ad ezzel jóféle szellemi erôknek, hogy mara-
dandót alkothassanak Isten dicsôségére és az 
emberiség javára.”

Minket, keresztényeket a kis Jézus szerete-
te köt össze, kell, hogy összekössön. Jó volt 
hallani, ahogy az iskolások és tanáraik éne-
kelték, hogy a szeretet nem fogy el sosem. 
Bízom benne, hogy ez idén meg is fog való-
sulni. Ezekkel a gondolatokkal szeretnék bol-
dog új évet kívánni és azt kívánom, hogy tel-
jesedjék be a legfontosabb: a szeretet a csa-
ládjainkban, falunkban és magyar hazánkban.

Kubanek István képviselô
A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Közhasznú 

Alapítvány ezúton is köszöni mindazok mun-
káját, segítségét, amellyel hozzájárultak az 
Adventi Hét rendezvénysorozat sikeréhez, 
munkánkhoz, kérjük, hogy a jövôben is támo-
gassanak bennünket, és célkitûzésünket, 
hogy ebben a szép falunkban igazán tartal-
mas legyen az élet, és reméljük a jövôben is 
számíthatunk a rengeteg segítô civilre, mert 
munkájuk kapcsán kijelenthetjük, hogy elin-
dult egy folyamat, hogy ne csak község, de 
közösség is legyünk.

 Továbbra is tegyünk 
együtt Tahitótfaluért!

 Kubanek István

Visszatekintés a 14. Advent Tahitótfalun 
rendezvénysorozatra



1 5

2 0 1 6 .  J A N U Á R Közösséf



1 61 6

Programok, természet 2 0 1 6 .  J A N U Á R

Folytatás az 1. oldalról
Faluház programja
Január 7. csütörtök 18:00 A Pálos Rend története. 
Verseghy Ferenc, Virág Benedek, Ányos Pál. Elôadó: 
Újházi Simonné rendtörténész. Belépés ingyenes, az 
elôadó tiszteletdíjához hozzájárulást elfogadunk.
Január 8. péntek 18:00-20:00: Szövô szakkör Dániel 
Réka, szövô népi iparmûvész és szakoktató vezetésével. 
Részvételi díj anyagköltséggel együtt 800 Ft/fô/alkalom. 
Csak elôzetes jelentkezés alapján tudjuk fogadni a 
résztvevôket. Jelentkezni a 30/337-55-27 számon lehet.
Január 21. csütörtök 18:00-21:00 Film piknik 
a Faluházban. Szirtes András filmtörténeti elôadása: 
Európa mozija, Jean-Pierre Jeunet: Amélie csodálatos 
élete. Hozd magaddal a bögrédet és egy kis enni-inniva-
lót! Belépés ingyenes, az elôadó tiszteletdíjához hozzájá-
rulást elfogadunk.
Érdeklôdni a 06203494099 számon Alajtner Annánál.
Scrapbook Klub minden hónapban elôre egyezte-
tett idôpontban a köv. telefonszámon: 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  9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600 Ft. A foglal-
kozásokat Kökényné Kraf csik Ibolya vezeti, 70/362 1886.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, 
20/569 7507
Népház programja
Január 23. szombat 17:00 Családi Tánc ház Csoóri 
Juliannával és a Kerek zenekarral. Részletek a plakátokon.
Január 29. Fábián Zoltán prózamondó ver seny a 
Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola szervezésében.
Január 30. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: 
Furfangos herceg és a sárkány. Helyszín: Népház. 

Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.
Február 13. 19:00 Farsangi Batyusbál. Részletek a 
plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Öku me ni kus Énekkar 
próbája. Szeretettel várjuk az énekelni vágyókat. 
Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség megôrzô gyógy-
torna. Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, +3620/560-4065
A 4M Dance Company Akrobatikus rock and roll és 
Fashion Dance modern táncedzéseket tart gyerekeknek, 
és aerobik órát felnôtteknek a Népházban.
Hétfô 16:00-17:00 alsós, 17.00-18.00 felsô évfolyamos 
táncedzés
Szerda: 16.30-17.30 alsós, 17.30-18.30 felsô évfolya-
mos táncedzés, 18.30-19.30 nôi aerobik. Folyamatos 
csatlakozási lehetôség! További információ: Nagy Réka: 
20/274 16 40, Leiner Orsolya: 30/ 598 31 68.
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Sportcsarnok állandó ingyenes programja
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30 Judo, kung-
fu edzés 5-90 éves korig. Edzô: Rácz Gábor.
Aerobic terem állandó programja i (tahi tótfalui 
sportpálya melletti sportöl tö zô)
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás 
kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos István 
0630/2742880
Kedd-csütörtök 19:00-20:00 Viki-aerobik. Alakformáló 
torna lányoknak, asszonyoknak. Érd.: 30/249-39-87, 
facebook: ‚Viki-aerobik’ csoport
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást 
szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az 
aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 5527.

Kék cinege
A kék cinege, becézôen kék-
cinke apró termetû madárfaj, 
az európai régió egyetlen 
sárga-kék cinegefaja. A szín-
pompás kis madár nevét kék 
fejtetôjérôl és kékes szárny- 
és farokvégérôl kapta. Csôre, 
torka, valamint fehér arcfolt-
jait közrefogó szem- és nyak-
szalagja fekete, hasa sárga, háta és szárnyai zöl-
des színûek. A nemek egyformák. A kék cinege 
igen hasznos kis rovarpusztító, kedvelt táp-
lálékát lepkehernyók, pókok, poloskalárvák, 
lószúnyogok, bársonylegyek képezik. Állandó 
madár, telente kényszerûségbôl magvakat fog-
yaszt. Szûkös kínálat esetén kóborolhat is. 
Énekhangja vidám trilla, egyébként sokféle 
hangadása közül a legismertebb a „tszí-tszí-
tszí-tszit”.
A kék cinege szaporodása erdôkhöz kötôdik, 
mivel fészkét faodvakban rendezi be. Gyakori 

vendég a kihelyezett fészekod-
vakban. Az elfoglalt odvakban 
gyökerekbôl és fûszálakból 
építi fel fiókái jövendô lakhely-
ét, amit mohával és szôrszálak-
kal puhán kibélel. Évente 
kétszer költ. A költés ideje 
április-július között van.
Egy fészekalj kb. 12 tojásból 
áll, amelyeken a szülôk felvált-

va kotlanak két hétig. A kikelô csupasz és vak 
fiókák fészeklakók, de alig 18-22 napon belül 
kitollasodnak és kirepülnek. Addig gondos 
szüleik különféle ízeltlábúakkal, lárvákkal táp-
lálják ôket.
Az emberi közelséghez alkalmazkodott faj 
a Természetvédelmi Világszövetség szerint 
nemzetközi léptékben is jó kilátású, zömmel 
európai faj. Magyarországon ennek ellenére 
védettséget élvez.

forrás: Internet
fotó: Osvald Olivér

Tahitótfalu januári, február eleji programjai

Velünk élnek, védjük ôket!
A Pilis erdeinek és a Szentendrei-sziget rétjeinek védett lakói

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.


