
Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Elkészült a két óvodai csoportszoba

Az Almásy utcai óvoda két új csoportszo-
bával bôvült, melyek az átalakítás elôtt önkor-
mányzati konyhaként mûködtek. 2015. július 
18. napján a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Támogatói Okiratának megfelelôen óvodai 
kapacitásbôvítést célzó beruházások támoga-
tásának jogcímén önkormányzatunk 22 mil-
lió forint vissza nem térítendô támogatásban 
részesült. Az elkészített kiviteli tervek alapján 
2016. szeptemberében kezdôdtek meg az építé-
si munkálatok, miután a Bajcsy-Zsilinszky utcá-

ban megépített új konyha és étkezde megkezd-
te mûködését. Az elkészített tervdokumentá-
ció két 20 fôs csoportszoba, a szükséges vizes-
blokkok, illetve szociális helyiségek kialakítását 
tartalmazta. A pályázati összeg 2 M Ft értékben 
bútorzatok beszerzését is lehetôvé tette. A cso-
portszoba mûködtetéséhez szükséges kiegészítô 
berendezések, úgymint függönyök, mosó-, és 
szárítógép, elektromos melegentartó és pára-
elszívó rövidesen beszerzésre kerül. A támoga-
tói szerzôdés szerint 2017. február 28-ig kellett 
elszámolnunk a minisztérium által kiadott útmu-

Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu Község Képviselô-
testülete 2017. évi soron következô 
ülését február 14-én tartotta, az ülésen 
a képviselôk teljes létszámban részt 
vettek. 

A napirendi pontok elfogadását 
követôen a március 15-ei ünnep-
ség elôkészületeirôl hallgatta meg 
a Képviselô-testület Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezô beszámolóját. A 
tájékoztató során Dr. Sajtos Sándor 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Március 15. 17:30: Emlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harcra. Koszorúzás a Hôsök terén, ünnepi mûsor a Sportcsarnokban. 
Részletek a plakátokon.
Április 1. Tahitótfalui Termelôi Piac tavaszi nyitása

Faluház programjai
Március 4.-május 27. szombatonként 9:00-12:00 Programozás 

szakkör gyerekeknek. Érd.: princzp@gmail.com

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 700 Ft. A foglalkozásokat 
Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.

Folytatás a 15. oldalon

Tahitótfalu márciusi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

2 9 5 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Dunakanyari Ifjú 

Muzsikusok XI. Kamarazenei 

Találkozója 14.
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Folytatás az 1. oldalról
tató alapján, mely szakmai és pénzügyi 
beszámolót is jelentett. 

A dokumentációt elektronikus úton feb-
ruár 24-én teljesítettük, papír alapon 2017. 
február 27-én adtuk be. Az épület mûszaki 
átadására február 24-én került sor. A beru-
házás lehetôvé tette, hogy a mindhárom 
épületrészt kiszolgáló fûtési rendszert is 
felújítsuk, ennek keretében két darab kon-
denzációs kazán is beépítésre került. Az 
új csoportszobák lehetôvé teszik, hogy a 
2017. szeptemberében kezdôdô óvodai 
pedagógiai évet a gyermekek tágabb és 
komfortosabb körülmények között kezd-
hessék meg. 

A szeptemberi nyitást azonban két körül-
mény is befolyásolhatja. Az egyik, hogy 
az elmúlt évben pályázatot nyújtottunk 
be a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program keretében a régen 
bölcsôdeként mûködô, ma az óvoda épü-
leteként funkcionáló ingatlan külsô fel-
újítására. E felújítás tartalmazza a nyílás-
zárók cseréjét, hôszigetelést és a födém 
hôszigetelésének javítását. A pályázati 
összeg 16 M Ft, az elôzetes elbírálás meg-
történt, jelenleg a minisztériumi döntés-
re várunk. Amennyiben pályázatunk pozi-
tív elbírálásban részesül, a felújítás azon-
nal megkezdhetô, tekintettel arra, hogy az 

elôkészítés kötelezô 
e l e m e  v o l t  a z 
elôzetes közbeszer-
zés lebonyolítása, 
vagyis a kivitelezô 
már k iválasztásra 
került. Amennyiben 
a munkálatokat meg 
tudjuk kezdeni, a 
két csoportot felköl-
töztetjük az új cso-
portszobákba, ezért 
az új részben kétsé-
gessé válhat a 2017-
es év bôvített felté-
telekkel történô megkezdése. 

A másik befolyásoló tényezô, hogy a 
2017. januárjában hatályba lépett gyer-
mekvédelmi törvény értelmében a mi 
településünkre vonatkozóan, ha a három 
év alatti lakosaink száma meghaladja a 
40 fôt, illetve legalább 5 gyermek tekin-
tetében igény jelentkezik bölcsôdei ellá-
tásra, a települési önkormányzat köteles 
errôl gondoskodni. Településünkre nézve 
e kötelezettség 2018. decemberében lép 
hatályba. Amennyiben a jelzett határidôig 
pályázat útján nem tudunk bölcsôdei 
intézményt kialakítani, abban az esetben 
fel kell arra készülnünk, hogy un. mini-
bölcsôdeként funkcionáljon a most kiala-

kított csoportszoba, 
amelybe maximum 7 
gyermek vehetô fel. 
Ez a megoldás nem azt 
jelenti, hogy nagyobb 
igény esetén nem gon-
doskodunk megfelelô 
kapacitású bölcsôde 
k ialak ításáról, de a 
mi esetünkben a tör-
vényi kötelezettség-
nek így tudunk eleget 
tenni. Az így kialakí-
tott minimális igényt 
biztosító férôhely a 
régi bölcsôdei épület-
rész részleges belsô 

átalakítását is szükségessé teszi, lehetôség 
szerint a pályázati forrás megnyerése 
esetén végrehajtandó külsô felújítással 
egyidôben. 

A bölcsôdei férôhelyek kialakításának 
egy másik lehetséges formája is elôkészítés 
a latt van. A napokban tárgyaltam a 
Leányfalun mûködô családi bölcsôde 
vezetôjével. Településünk feltételesen egy 
családi bölcsôde csoportszobára tartana 
igényt, amely legfeljebb 5 kisgyermeket 
láthat el. Volt egy másik elképzelésem is, 
miszerint a községünkben lévô Szamóca 
óvodával kössünk együttmûködési meg-
állapodást, azonban a velük folytatott tár-
gyalás során elzárkóztak a bölcsôdei kapa-
citás biztosítástól. Ezzel együtt az ingatlan 
önkormányzat részére történô esetleges 
eladása is szóba került. 

A fentiekbôl látható, hogy a törvé-
nyi elôírásnak megfelelni nem könnyû, 
hiszen nagyon szerteágazó, összetett tör-
vényi, hatósági, jogszabályi feltételek-
nek kell közel egyidôben megfelelni. 
Természetesen, ha megfelelô forrás áll 
rendelkezésünkre, e problémák megoldá-
sa lényegesen egyszerûbb. 

A törvényben rögzített bölcsôdei ellátás 
igénybevételének felmérésérôl e lapszá-
munkban tájékoztatást olvashatnak. 

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Pályázati kiírás
Tahitótfalu szigeti településrészén lévô helyi védett épületek külsô utcai homlokzatának, utcai kapujának, 

kerítésének helyreállítására.
Tahitótfalu Község Önkormányzata településünk értékes faluképének megóvása, a helyi jelentôségû építészeti értékek védelme érdeké-

ben pályázatot hirdet az értékmegôrzô és teremtô felújításokra. A pályázat lehetôséget biztosít utcai homlokzat esetén: maximum 400.000 Ft, 
utcai kapu, utcai kerítés felújítása esetén: maximum 100.000 forint vissza nem térítendô pénzügyi támogatás igénybe vételére. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 19. 12. óra.
A pályázatra írásban a honlapon található adatlapon lehet jelentkezni, a pályázó által összeállított költségvetés és a tervezett felújítás rövid 

ismertetésével és fotójával.
A pályázat részletes kiírása és a jelentkezési adatlap a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási idôben átvehetô, vagy a www.tahitotfalu.hu 

honlapról letölthetô. A pályázat további részleteirôl a 06/26 387-198 vagy foepitesz@tahitotfalu.hu email címen lehet érdeklôdni.
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek: 
Talabos Regina 2017. 01. 30.
Kôbányai Roland 2017. 02. 15.
Elischer Levente 2017. 02. 15.
Heves Attila Milán 2017. 02. 21.
Vass Miksa 2017. 02. 07.
Mazány Dénes 2017. 02. 14.
Balla Emma Elizabet 2017. 02. 20.

Elhunytak: 
Vas Dezsôné - Szentendrei út 129., élt 86 évet
Horváth Józsefné Pataksor 36., élt 90 évet
Radnay Mária, Kossuth Lajos u. 43., élt 64 évet
Mákné Portel Melinda, Ifjúság út 26., élt 49 évet
Szabados Tamás Gábor, Pataksor 46., élt 39 évet
Várady Béláné, Mezô I. u. 6., élt 77 évet
Vaczó András, Ereszvények 3389 hrsz, élt 78 évet
Bíró Ferenc, Árpád út 11., élt: 74 évet
Molnár Csaba, Bercsényi út 24., élt 65 évet.

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 zárva
Kedd  12.00-15.00
Szerda  15.00-19.00
Csütörtök  8.00-11.00
Péntek  8.00-14.00

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 

Tahitótfalu Község Önkormányzata a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint sze-
mélyek szakmai feladatairól és mûködésük 
feltételeirôl szóló 15/1998. (IV.30.) NM ren-
delet (a továbbiakban: NM rendelet) 34. §-a 
alapján, az alábbi felhívást teszi közzé:

Kérjük, hogy amennyiben az alábbi-
ak szerint jogosult és bölcsôdei ellátásra 
igény tart, a www.tahitotfalu.hu honlap-
ról letölthetô adatlap kitöltésével jelezze 
az Önkormányzat felé. A kitöltött adat-
lapokat legkésôbb 2017. április 15. nap-
jáig lehet benyújtani a Tahitótfalui 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz (2021 
Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.).

Tájékoztatom, hogy a szülô vagy más tör-
vényes képviselô április 15-ig jelezheti a tele-
pülési önkormányzat felé a bölcsôdei ellátás 
biztosítása iránti igényét, amennyiben meg-
felel a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben 
(a továbbiakban: Gyvt.) foglalt követelmé-
nyeknek: 

Gyvt. 41. § (1) A gyermekek napközbeni 
ellátásaként az életkornak megfelelô nappali 
felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoz-
tatást és étkeztetést kell megszervezni azon 
gyermekek számára, akiknek szülei, törvényes 
képviselôi munkavégzésük - ideértve a gyer-
mekgondozási díj, a gyermekgondozást segítô 
ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyó-
sítása melletti munkavégzést is -, munkaerô-
piaci részvételt elôsegítô programban, kép-
zésben való részvételük, nappali rendszerû 
iskolai oktatásban, a nappali oktatás munka-
rendje szerint szervezett felnôttoktatásban, 
felsôoktatási intézményben nappali képzés-
ben való részvételük, betegségük vagy egyéb 
ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 
gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében 
biztosított szolgáltatások idôtartama lehetôleg 
a szülô, törvényes képviselô munkarendjéhez 
igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának 
igénybevételére jogosult az átmeneti gon-
dozásban és az otthont nyújtó ellátásban 
részesülô gyermek is. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt 
a gyermekek napközbeni ellátását különö-
sen az olyan gyermek számára kell biztosí-
tani, a) akinek fejlôdése érdekében állandó 
napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit 
egyedülálló vagy idôskorú személy nevel, c) 
akinek a szülôje, törvényes képviselôje szo-
ciális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 
gondoskodni. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátásának 

formái - a gyermekek életkorának megfelelôen 
- a) a bölcsôdei ellátás, b) a napközbeni gyer-
mekfelügyelet, és c) az alternatív napközbeni 
ellátás. Gyvt. 42. § (1) A bölcsôdei ellátás 
keretében - ha e törvény kivételt nem tesz - 
a három éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását kell biztosítani. (2) Bölcsôdei ellátást 
biztosíthat a bölcsôde, a mini bölcsôde, a 
munkahelyi bölcsôde és a családi bölcsôde. 
Gyvt. 42/A. § (1) Bölcsôdei ellátás keretében 
a gyermek húszhetes korától nevelhetô és 
gondozható.

Az NM rendelet 42. § (1) bekezdése szerint: 
a gyermek bölcsôdébe és mini bölcsôdébe 
történô felvételét a szülô hozzájárulásával a) a 
körzeti védônô, b) a házi gyermekorvos vagy 
a háziorvos, c) a család- és gyermekjóléti szol-
gálat, d) a gyámhatóság is kezdeményezheti.

Gyvt. 94. § (3a) bekezdése, amely szerint, 
ha a bölcsôdei ellátásra az adott települé-
sen legalább öt gyermek tekintetében igény 
jelentkezik, vagy a település - jogszabályban 
meghatározottak szerint megállapított - 3 év 
alatti lakosainak száma meghaladja a 40 fôt, 
a települési önkormányzat köteles gondos-
kodni a gyermekek bölcsôdei ellátásáról a 
42. § (2) bekezdése szerinti bölcsôdei ellá-
tást nyújtó intézmények, szolgáltatások bár-
melyik formájának biztosításával, önállóan, 
társulásban vagy ellátási szerzôdés útján. Az 
Önkormányzatnak ezen kötelezettségének 
legkésôbb 2018. december 31-ig kell eleget 
tennie.

Tahitótfalu, 2017. február 28.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Bölcsôdei ellátás, igényfelmérés

Értesítjük Önöket, hogy községünk önkor-
mányzata 2017. április hónapban ismét biz-
tosítja az ingatlanokon keletkezett faágak, és 
venyige térítésmentes elszállítását. Aki ezt a 
szolgáltatást igényli, az 2017. április 1. után 
jelentse be a Polgármesteri Hivatalban (T: 
26/387-123, 127-es mellék, vagy gondnoksag@
tahitotfalu.hu) ezt követôen összekötve, max. 
(15 kg-os csomag) rakja ki az ingatlan elé az 
ágakat. (Fenyô, tuja, valamint 6 cm vastagságot 
meghaladó ágakat nem szállítunk el.) Kérünk 
mindenkit, hogy fokozottan figyeljen arra, 
hogy a kirakott ágak a forgalmat ne akadályoz-
zák! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a faágakon 
és venyigén kívül közterületen elhelyezett hul-
ladék valamint a korábban kirakott ágak esetén 
szabálysértési eljárást kezdeményezünk!

Polgármesteri Hivatal

Tisztelt 
Ingatlantulajdonosok!
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Lakossági tájékoztató 
Tahi településrész - csatorna bekötés

Farsangi képriport

Tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy a 2015. decemberében elkészült közcsatorna hálózattal kapcsolatban 
a rákötési kötelezettség határideje 2016. december 31. helyett 2017. június 30-ra változott. 

A korábban, az önkormányzat által nyújtott kedvezmények ennek megfelelôen érvényben maradnak a fenti határidôig, úgy mint : 
- tulajdoni lap másolat és hivatalos helyszínrajz biztosítása 
- szakmai segítség nyújtás Bana Erzsébet kollégánk által (telefon: 06-20/549-3779, email: banaerzs@gmail.com) 
- személyes ügyfélfogadás biztosítása keddi napokon 14-18 óra között a polgármesteri hivatal gondnokságán ( 2021 Tahitótfalu, 
  Kossuth L. utca 4. a kapucsengôn: gondnokság gomb)
- A rákötés után a helyszíni szemle díját az önkormányzat visszatéríti az ingatlantulajdonosok részére. 
(Ehhez a szemlérôl készült számla benyújtása szükséges!)

A rákötés tényének bejelentését kérjük írásban (levél vagy e-mail) tegyék meg !

 Fénykép: Boldog Vince, 
Danubia TV
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Folytatás az 1. oldalról
polgármester elôterjesztését elfogadva a 
Képviselô-testület 2017. évben a Tahitótfalu Ifjú 
Tehetsége díjat Szöllôsi Ferenc sportolónak ado-
mányozta a triatlon és CycloCross sportágban 
elért eredményeiért. Gratulálunk és kívánunk 
neki további sportsikereket. 

A következô napirend során elfogadta a 
Képviselô-testület az önkormányzat 2017. évi 
költségvetését, majd a környezetvédelemrôl szóló 
23/2000. (XII. 08.) rendelet módosítását bocsátot-
ta társadalmi egyeztetésre. Ez utóbbi rendelet-ter-
vezet a település honlapján megtalálható, észre-
vételeiket a tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.hu 
e-mail címre küldhetik meg. Következô döntésé-
vel a reklámhordozókról szóló rendeletet helyez-
te hatályon kívül, majd a reklámtáblák kihelyezé-
sére vonatkozó közterület-használati szerzôdések 
felmondásáról hozott határozatot. 

A következô napirendi pontban a Villám-patak 
mederburkolására benyújtott vis maior pályázat 
keretében megvalósuló beruházás kivitelezôjérôl 
döntött a Képviselô-testület, így a beszerzési eljá-
rást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította, 
amely alapján az M-FMGÉP Kft. ajánlattevôt bízta 
meg a mederburkolási feladatok elvégzésével. 

Ezt követôen tájékoztatót hallgatott meg a 
Képviselô-testület a két ülés között történt fon-
tosabb eseményekrôl, a határozatok végrehajtásá-
ról, majd elfogadta a vízbázisvédelmi koncepció 
2017. évi felhasználásának tervét. Következô dön-

téseivel jóváhagyta a Dunakanyari Önkormányzati 
Társulás, valamint a Szigeti Önkormányzati 
Társulás 2017. évi költségvetését, majd az óvo-
dai beiratkozás idôpontjáról, valamint az óvodák 
nyári zárva tartásáról hozott határozatot. Ennek 
megfelelôen az óvodai beiratkozásra 2017. május 
2-tól, 2017. május 12-ig, 8:00-16:00 óra között lesz 
lehetôség. A beiratkozás kötelezô mindazon gyer-
mekek számára, akik 2017. augusztus 31. napjáig 
betöltik harmadik életévüket. A 2017/2018-as 
nevelési évre a köznevelési törvény alapján azo-
kat a gyermekeket várja az óvoda, akik 2018. 
május 31-ig a 3. életévüket betöltik. A nyári zárás 
idei évben az I. számú Óvoda (Tótfalu) tekinteté-
ben 2017. július 10-tôl, 2017. augusztus 18-ig, a 
II. számú Óvoda (Tahi) tekintetében pedig 2017. 
június 19-tôl, 2017. július 28-ig tart, azonban ez 
a határozat az igények felmérését követôen lép 
hatályba. 

A tulajdoni ügyek napirend során több határo-
zatot hozott a Képviselô-testület. Elsôként elfo-
gadta Csereklye István felajánlását, és annak 
értelmében térítésmentesen vette tulajdonba az 
alábbi területeket: 075/178 hrsz; 075/179 hrsz; 
061/1 hrsz. 7824/294708 tulajdoni hányada; 
045/103 hrsz. 3540/106302 tulajdoni hányada; 
045/105 hrsz. 3540/106302 tulajdoni hányada; 
a 045/106 hrsz. 3540/106302 tulajdoni hányada. 
Ezt követô határozatával megvásárolta a 075/176 
hrsz-ú ingatlant 300.000 Ft, illetve a 03/1 hrsz-ú 
erdô 2736/1527984 tulajdoni arányát 188.900 

Ft. vételáron. Következô döntésével tulajdono-
si és közútkezelôi hozzájárulását adta a 622/1 
hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához, majd 
elutasította a 3829 hrsz-ú zártkerti ingatlan tulaj-
donrészének megvásárlását. Jóváhagyta a Bodor 
és Fiai 2003. Kft. kérelmét, és tekintettel arra, 
hogy jégzajlás miatt a komp január 8-tól, január 
15-ig, valamint január 21-tôl január 25-ig nem 
közlekedett, a január hónapban esedékes bér-
leti díj megfizetését elengedte a Kft. számára. 
Határozott abban, hogy a Széchenyi 2020 pályá-
zati rendszeren keresztül támogatási kérelmet 
nyújt be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú 
„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzat 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú 
pályázati felhívás keretében. Megbízta Dr. Sajtos 
Sándor polgármestert, hogy a Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kar által üzemeltetett végrehajtás 
alatt álló ingatlanok elektronikus felületén regiszt-
ráljon. Támogatta az Eperfesztivál megrendezését, 
illetve jóváhagyta annak programját, a Kulturális 
Bizottság javaslatával megegyezôen. Támogatta a 
Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub kérelmét, 
és engedélyezte a 2017. április 2-án megrendezés-
re kerülô kerékpárverseny lebonyolításához a 084 
hrsz-ú önkormányzati út igénybevételét. 

A Képviselô-testület döntéseit egyhangúlag 
hozta, kivétel a Tahitótfalu Község Díszpolgára, a 
Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetés, a Tahitótfalu 
Ifjú Tehetsége díj és a Tahitótfalu Pedagógusa díj 
alapításáról és adományozásának rendjérôl szóló 
3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet elfogadá-
sát, ahol Dr. Pálvölgyi Tamás képviselô nemmel 
szavazott. 

Önkormányzati hírek

Ingyenes programozás szakkör indul 
Tahitótfaluban, a Faluházban, szombat dél-
elôttönként (ingyenessége ne tévesszen meg 
senkit, szakmailag kifejezetten igényes anyag-
gal készülünk).

Kikre számítunk? Elsôsorban környékbeli, 12 
évesnél idôsebb gyerekekre. Teljesen kezdôket 
is várunk, akik még sosem programoztak, de 
azok sem fognak unatkozni, akik már eset-
leg igen. Nem csak jó matekosokat hívunk, ez 
(most még) nem tehetséggondozó, de azért 
nem is játszóház. Az elôadások/gyakorlatok egy-
másra épülnek, jobb lenne folyamatosan járni, 
minél kevesebbet kihagyni, és komolyan venni. 
Ha a szülô is szeretne a gyerekével együtt prog-
ramozni tanulni, erre is van lehetôség.

Hol és mikor? Tahitótfaluban, a Faluházban, 
szombat délelôttönként, március elejétôl 
május végéig. Elôzetes megbeszélés már-
cius 2.-án csütörtökön 18-19 óra között a 
Faluházban, Tahitótfaluban. Ide akkor is jöjjön 
szülô, ha a szakkörbe csak a gyereke fog járni, 
ô maga nem. Elsô szakköri alkalom: március 4., 
szombat, 9-12, Tahitótfalu, Faluház. És onnan-

tól május végéig minden szombaton, ugyan-
akkor, ugyanott. Egyetlen kivétel Húsvétkor a 
Nagyszombat, akkor nem lesz, ez így pont 12 
alkalom május végéig:

március 4, 11, 18, 25, április 1, 8, 22, 29 
(kimarad április 15), május 6, 13, 20, 27.

Mit fogunk tanulni? A szakkör bevezetés a 
számítógép-programozás világába, korszerû 
eszközökkel, interaktívan, játéko- san, sok gya-
korlással, önálló programozással és sikerél-
ménnyel. Leginkább a Python nyelven keresz-
tül ismerkedünk majd az imperatív programo-
zás fogalmaival, de más nyelvekre/paradig-
mákra is kitekintéssel: érintjük az objektum-
orientált és a funkcionális programozást is, a 
Python mellett megjelenik a C, Java, Haskell 
nyelv is. Csiszoljuk a problémamegoldó ké- 
pességünket, gyakoroljuk az algoritmikus gon-
dolkodást, az absztrakciót, az analitikus szem-
léletet. A modern programozó eszköztárának 
áttekintése, esetleg egy géptermi látogatás zár-
hatja a szemesztert, ha lesz érdeklôdés és bele-
fér az idônkbe. Mélyebb algoritmusok, bonyo-
lultabb adatszerkezetek, egyéni és csapat-

versenyre felkészítés most még nem célunk. 
Lassú, alapozó munkát szeretnénk végezni.

Mit kell hozni? Laptopot (és töltôt, egeret) 
sajnos hoznia kell mindenkinek magának, de 
szülô+gyerek párnak elég összesen egy, ha 
nincs fejenként egy. Füzet és írószer kellhet. 
Innivalót akkor is hozz, ha óra alatt nem szok-
tál inni, és zárható palackban, hogy semmi-
képp se borítsd a laptopodra.

További teendôk:
1. Kitölteni az alábbi û rlapot, fejenként egyet a 

családból, ha többen jönnétek: 
 https://goo.gl/9RRTFw
2. Szülôvel együtt eljönni az elôkészítô megbe-

szélésre (2017. március 2, csütörtök, 18.00-
19.00, Faluház). Laptop ekkor még nem kell, 
de 2 nap múlva már igen.

3. Csütörtöktôl szombatig feltelepíteni mind-
azt, ami ott elhangzik. (Minden ingyenes és 
jogtiszta, de magadnak kell tele- pítened. A 
szakköri foglalkozások alatt nem lesz wifi.)

4. Rendszeresen járni a szakkörbe, minél több 
alkalommal.

Princz Péter, princzp@gmail.com

Programozás szakkör Tahitótfaluban
Környékbeli 12+ éves gyerekeknek (...és esetleg a szüleiknek is)
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„Csodálatos gondviselés, mely annyira 
hallgatag, mégis oly hatásos, oly állandó, 
oly tévedhetetlen! Ez az, ami meghiúsít-
ja a sátán hatalmát. A sátán nem tudja 
felismerni, hol mûködik az események-
ben az Isten keze, s ha áltatja is magát, 
hogy találkozik vele és rábukkan: az ég 
elleni ôrült és istenkáromló lázadásában 
mégsem tudja ôt megtalálni.” (Newman-
breviárium, 44.)

A mögöttünk álló év szentév volt, külön-
leges kegyelmi idôszak. Sajnos nem érez-
tem a különleges kegyelmi hatásokat. A 
szentévi zarándoklatra senki sem jelentke-
zett, pedig korábban többen kérték, hogy 
szervezzek zarándoklatokat. Ferenc pápa 
minden papnak megadta a joghatóságot 
az abortusz bûncselekménye alóli feloldo-
zásra, errôl sokat beszéltem az év során, 
de senki nem jött gyónni kifejezetten erre 
hivatkozással. Aprószentek ünnepén sem 
volt tele a templom a magzati élet elfo-
gadásáért imádkozó hívekkel. Viszont 
készült egy kézzel varrott, új terítô a szent-
év emblémájával és jelmondatával, ami a 
szentév elmúltával emléktárgyként is soká-
ig megmarad használatban. Remélem, 
hogy azért sokan végezték el gyónásukat, 
egyénileg eljutottak Rómába, vagy az egy-
házmegyében kijelölt templomokba és 
elnyerték a szentévi búcsút.

Januárban sok családhoz eljutottam a 
házszentelés alkalmával, jó alkalom volt 
ismerkedni és sok olyan téma elôkerült a 
beszélgetésekben, amelyek egy mise utáni 
pár perces beszélgetésben nem kerülhet-
tek elô.

Az ökumenikus imahetet idén is nagy 
érdeklôdés övezte. Templomunkban 
taizéi imaóra is volt, ezzel széles körben 
megismertettük a falu keresztényei elôtt 
ezt az istentiszteleti formát és lelkiséget.

Beteg és idôs testvéreink otthonukban 
február 5-én, itt a templomban 7-én része-
sülhettek a betegek kenetében. Itt szeret-
ném felhívni a figyelmet, hogy sokan van-
nak, akik gyakorolnák hitüket, de nem 
tudnak eljönni a templomba, mégse jár-
hatok hozzájuk elsôpénteken vagy mert 
ôk nem tudnak a lehetôségrôl, vagy a 
családtagok hanyagsága miatt. Idén több 
olyan testvérünket is temettem, akik éve-
kig voltak otthonukhoz kötve és elzárva 
a szentségektôl. Ismételten jelzem, hogy 
a beteglátogatás nemcsak az irgalmasság 
testi cselekedete, de a pap egyik legfon-
tosabb feladata, amelyet örömmel végzek!

Nagyböjtben Szabó Ferenc SJ atya tar-
tott népszerû lelkigyakorlatos prédikációt 

és sokakat meggyóntatott. Személyesen is 
nagy élmény volt az idôs, de annál fiata-
labb jezsuita atyával találkozni.

Tavasszal közös munkában kitakarí-
tottuk a temetôt. Egy nagy konténer-
nyi szemetet gyûjtöttünk össze és fel-
számoltuk a szemétdombokat. Egyesek 
mondták, hogy ez fölösleges volt, mert 
a temetôlátogatóknak erre nincs igénye 
és úgyis szét fogják dobálni a hulladékot. 
Sajnos ebben részben igazuk volt: nagyon 
lassan megy a szemléletváltás. Kérek min-
denkit, hogy szóljon rá azokra, akik eldo-
bálják a szemetet! A temetôben kérjük, ne 
legyen hangos szó, dohányzás és semmi 
olyan tevékenység, ami a hely szentségé-
vel ellentétes! Temetés után a koszorúkat 
kérjük a kijelölt helyre vinni! A temetési 
menetben tessék énekelni, nem beszél-
getni! Temetôtakarítást jövô tavasszal is 
fogunk végezni, figyeljék a hirdetéseket!

Húsvétra felújítottuk a baldachint egy új 
mennyezet textillel. A varrás Kollár János 
munkája, köszönet neki érte!

Urunk mennybemenetelének ünnepén 
4 fiú és 1 lány járult elsôáldozáshoz, felké-
szítésüket köszönöm Balla Bélának!

Sajnos középiskolás vagy egyetemis-
ta hittan idén sem indult érdeklôdés hiá-
nyában. Kérem a szülôket, hogy figyelje-
nek oda gyermekük hitoktatására az álta-
lános iskola befejezte után is! Ha az isko-
lában nincs hittan, jelentkezzenek a plé-
bánián szeptemberben! Kérem az egyete-
mistákat is, hogy tartsák fontosnak a lelki 
elôrehaladást is a pályájukra való készület 
mellett!

Úrnapjára elkészült a templom és a plé-
bánia közti lépcsô kiszélesítése és bur-
kolása, amely Hegedûs István munkája. 
Ezzel lehetôvé vált a templom körül úrna-
pi körmenet tartása. A lépcsô felirata: 
„O sacrum convivium, in quo Christus 
sumitur”, azaz Ó, szent vendégség, amely-
ben Krisztust vesszük. Az oltárokat is a 
templom körül helyeztük el, nagy örö-
mömre szolgált, hogy a negyedik oltár fel-
állítására, feldíszítésére is összeállt egy csa-
pat.

Megújítottuk a képviselô testületet, a 
jóváhagyott testület tagjai június 26-án tet-
ték le ígéretüket. Idén négy képviselô tes-
tületi ülést tartottunk, ezeken megbeszél-
tük a gazdasági ügyeket, a lépcsô-, oltár-
építést, templomfelújítást és lelki progra-
mokról is beszéltünk.

A surányi hittanos táborban idén részt 
vett hitoktatónk, Balla Béla is. Ismét tartal-
mas programokkal készültek a szervezôk, 
némileg több volt a lelkiség is.

Augusztus 20-án Harmai Gábor atya 
gyóntatásával és szentmiséjével ünnepel-
tük meg templomunk védôszentjét. A 
mise végén megáldottuk az új kenyeret. A 
mise után Eperjes Károly színmûvész val-
lott hitérôl, majd az ebédlô udvaron ismét 
palócgulyással, az új kenyérrel és süte-
ménnyel vendégeltük meg híveinket.

Augusztus végétôl minden vasárnapi 
mise után megnyitott a Stephanus Café, 
azaz kávé, majd ôsztôl Ferencz Réka ötle-
tére tea is várta a miselátogatókat egy kis 
beszélgetésre.

November 5-én Füzes Ádám elôadást 
tartott arról, hogy mitôl szent a templom, 
hogyan alakult ki a jelenleg szokásos litur-
gikus tér, milyen lehetôségek vannak más 
kialakításra, miért szentelik fel a temp-
lomot. Sokan voltak kíváncsiak, hiszen 
templomunkban új oltárt és ambót terve-
zünk építeni.

November 13-án Ella István és a veres-
egyházi plébánia adott templomunkban 
jótékonysági koncertet a monostori temp-
lom orgonájára.

Legalább egy éves munka eredmé-
nyeként elkészült a temetô nyilván-
tartása. Amint mindenki tudja, koráb-
ban egy füzetben jegyeztek fel minimá-
lis mennyiségû adatot a sírokba temetett 
elhunytakról, és csak egy sok tekintetben 
megbízhatatlan, kézzel rajzolt térkép volt. 
Az új térképet Kleszky Gyula és Kleszky 
Ákos készítette geodéziai módszerekkel, 
le is fényképezték a sírokat. A számítógé-
pes nyilvántartáshoz az adatrögzítést Karl 
Anna végezte. Köszönjük mindazoknak, 
akik felhívásunkra vették a fáradságot és a 
hiányzó adatokat, elsôsorban a rendelkezô 
nevét és elérhetôségeit bediktálták, ezzel 
lehetôvé tették, hogy a törvény által elôírt 
adatokat számítógépre vihessük és min-
denki számára elérhetôvé tegyük. Ezek 
a találkozások jó alkalmak voltak arra is, 
hogy megismerkedjek sok hívô anyagi 
vagy lelki szükségével is.

Halottak napja elôestéjén imádkoztunk 
községünk és plébániánk elhunytjaiért.

Az új egyházi évben a miseszándékokat 
már a plébánia Google-naptárában rögzít-
jük, amelyet az interneten mindenki nyo-
mon követhet.

Ôsszel kínálkozott egy lehetôség sípos 
orgona építésére virtuális regiszterek-
kel kiegészítve igen jutányos áron. A 
képviselô testület nem támogatta, vélemé-
nyüket elfogadtam. Remélem, azért vala-
mikor ismét lehet igazi orgonája templo-
munknak.

Az ádventi szent idôszakot idén is koszo-

Lelkipásztori beszámoló 
a 2016-os naptári évrôl
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 „Téli munka volt még a tollfosztás. Sok tréfá-
ra és csinyre adott alkalmat, mert ez kimondot-
tan nöi munka volt és este csinálták. Ráértek, 
mert könyv nem volt a házaknál csak a Biblia 
és a kalendárium. Nem értek ráolvasni, minden 
idöt kitöltött a munka…volt még egy igen fon-
tos dolog a disznó ölés. Mert a parasztembernek 
ez volt az egész évi huskészlete. A gyerekeknek 
ez végtelen boldogság volt. …ölés elött a gazda 
és a gazdasszony megtárgyalták hogy mikor lehet 
ölni. Kinézték a kalendáriumbol a hold járását, 
mert csak „fogytán” volt szabad ölni. Hogyha 
ujkor vagy holdtöltén ölnek, abba a husba beles-
nek a férgek. Meghivták a hozzáértö rokont, bará-
tot, ez külön megtiszteltetés volt…akkor szalmá-
val pörköltek, mindent kézzel csináltak. Azért 
volt jelentösége a disznó ölésnek mert marhahust 
csak vasárnap vettek, nem sokat…”másfél fon-
tot” kb. 75 dekát. Az ebböl fözött leves biztos 
nem csinált magas vérnyomást…hétfön bable-
ves, szerdán, szombaton tészta, a közbe esö napo-
kon gölödin leves, csipetke, káposzta, krumpli, 
reszelt/rütyüke leves, csira málé, bunda gallér és 
más hasonlók. És a barna négy-ötnapos kenyér.  A 
héját össze gyüjtötték és a szalonna börivel, amit 
nembirtunk elrágni, befözték a levesbe és lett jó 
étel. Étkezési szokások: akkor is volt illem, csak 
más. Az evö eszközök között nem volt kés, mert 
mindenkinek volt bicsakja és azzal evett. Nem 
igen használtak poharat, a közös korsóbol ittak 
egymás után. Azt mondták hogy a szájfájást csak 
a marhák kapják el. Tésztát a közös nagytálbol vil-
láztuk ki. Disznótorba vagy vendégsége illövolt 
a levest kanálbol úgy szürcsölni hogy mások is 
halják, igy mutatni hogy mijen jó izû. Ha vala-
ki a hust a tányérjába a bicsakjával nagy csikor-
gások között össze akarta darabolni, rászoltak, 
hogy mit uraskodol vedd a kezedbe és ugy edd 
meg. Nem volt szalvéta, ha maszatos lett az ujjuk, 
nem számitott leszopták.  Husevésközben illô volt 
erössen csámcsogni, igy mutatni hogy a hus mijen 
jó izü. Evés után pedig kötelezö volt nagyokat 
böffenteni(Érdekes, hogy a japánok is pontosan 
így csinálják!)…Iskolaköteles lettem, beirattak a 
református népiskolába. A tanitás azzal kezdödött 
hogy minden reggel templomba mentünk utánna 
közös ima.. a táska nem volt nehéz, mert nem-
igen volt. Volt egy ábécé könyv és egy palatáb-
la…ha tele lett az oldal ráköptünk egy formásat és 
a könyökünkkel letöröltük…Az elsö világháboru 
kitöréséröl a nép csak annyit tudott, hogy a szer-
bek megölték a tronörököst, és a király háborut 
inditott ellenük. A mozgositást a kisbiro kidobolta 
a faluba, hogy jelentkezzen minden 22-42 közöt-
ti ember, aki már volt katona. A dobolás után a 
padalá rugta a dobot és ment ô is katonának…
(Csörgi Sándorné elmondta nekem, hogy az öre-
gek mesélték azt, hogy Vácott látták, amint lovas 

katona véres kardot hordott körbe az országban, 
jelezvén a háború kitörését.) A férfiak elmentek, 
csak az üresfalu, az öregek és asszonyok, gyere-
kek, meg a sok munka maradt….minket, gyere-
keket vittek Vácra a vasutállomásra, bucsuztatni 
a harctérre menö katonákat…voltak sejembe 
öltözött uri asszonyok rózsa csokorral a kezük-
be, cilinderes urak, szivart osztogattak, kijöttek 
templomi zászlókkal és szentelt vizzel a papok. 
Be szentelték és meg áldották az ágyukat, fegyve-
reket, amivel a másik embertársukat ölték, Jézus 
Krisztus nevében…mi énekeltünk, hazafias ver-
seket szavaltunk. Nem sok idö után ismét Vácra 
vittek sebesült katonák fogadására…nem vol-
tak nagyságák, sem urak, nem volt zászló, vagy 
szenteltviz, pap. …voltak egyszerü asszonyok, ök 
hoztak némi élelmet. Marhavagonokban hozták a 
sebesülteket…szalmán feküdtek, össze zsufolva 
magyar és orosz, az egyik nyögött, a másik jajga-
tott, kinek mi fájt. Káromkodtak is ki magyarul, 
ki oroszul…. a vonat elment s mi ott maradtunk 
szomoruan…A tanitot is behivták katonának…
hejette jött egy öreg tanitó, aki szigoru, de jó 
ember volt.  Jól tudott énekelni, orgonálni, zenél-
ni…néha minket is elhegedült. Akkor még a nád-
pálca hozzátartozot a tanitáshoz. Nem fájt annyi-
ra mint amennyire orditottunk. Mujának tartot-
ták azt a gyereket, aki annyi rosszat se tett hogy 
a tanitó elverje….tiz éves voltam, de már muszáj 
volt szántani…vetni, ha élni akartunk….nekünk 
már volt vasekénk. A régi faekét mindig fogni 
kellett…mert rögtön kidölt. Hoztak ojan intéz-
kedést, hogy amikor betakaritás, vetés, sürgös 
munka volt, nem kellett menni az iskolába. A 
tanitás sokba került. A polgári iskolai tanulásom a 
családnak négy tinó árába került… A királyt csak 
ugy emlegették „ferenc jóska”…ô is meghalt, akár 
tetszett neki, akár nem. Nagy gyászpompával elte-
mették, nyugodjon békébe ott ahol van. Uj király 
koronázására készült az ország. Meg kellett tanul-
ni a koronázási szertartásokat. Mikor koronázható 
meg, a koronát ki tené a fejére, a palástot ki teszi 
rá, az ország almáját ki adja át. Hogyan lovagol a 
király fel az eskü dombra és hogyan sujt kardal 
a négy égtáj felé jelezvén ezzel hogy megvédi az 
országot akárhonnan jön az ellenség…”(Az egyik 
koronázási domb a Lánchíd pesti hídfôjénél volt, 
a volt Roosevelt,  mai nevén Széchenyi István   
téren. Az ezer éves magyar haza minden egyes 
tájáról hozott földbôl épült a domb. Innen a szer-
tartáson részt vevôk felmentek a Mátyás temp-
lomba, ahol az utolsó magyar király, IV. Károly 
koronázása volt,(Amit Ô említ.) 1916.december 
30.-án.)     

(Folytatjuk)

Kiegészítette, közreadja: 
G. Szalai István, 2017. március

A hagyományos világ alkonya 
Tahitótfaluban…

(A 100 évvel ez elôtti élet: a bölcsô-
tôl a koporsóig.) II. rész

rú-készítéssel kezdtük, amelynek megszer-
vezését köszönjük Seres Lillának!

Az ádventi hétbôl is kivettük részünket 
egy szép kiállítással és a templom melletti 
betlehemmel.

A rorátékon idén igazán sokan voltak, 
de a gyerekeket hiányoltam. Az agapék 
is népszerûek voltak, talán a végére már 
túl gazdagok is lettek ahhoz képest, hogy 
bûnbánati idôszak volt, de köszönjük a fel-
ajánlásokat!

Ádventi lelkigyakorlatunkat Szôke Lajos 
atya tartotta, amelyért ezúton is köszöne-
temet fejezem ki.

Sajnos a betlehemezés és a pásztorjá-
ték idén meghiúsult. Reméljük, jövôre 
tudjuk folytatni ezt a szép hagyományt.A 
karácsonyfákat köszönjük idén is Ferenczi 
Attilánénak!

A hétköznapi miséken nagyjából mindig 
ugyanaz a néhány, de nagyon buzgó hívô 
vesz részt. Buzdítok mindenkit, aki hazaér 
este 6-ra, hogy legalább alkalmanként jöj-
jön el misére!

A katolikus egyházban számos para-
liturgikus imára van lehetôség: májusi litá-
niák, nagyböjti keresztúti ájtatosságok, 
októberi rózsafüzér, elsôpénteki szent-
ségimádás 13-i fatimai ájtatosság, stb. Jó 
lenne, ha ezek nem ugyanazokat vonza-
nák pusztán (bár keresztúton sokkal töb-
ben szoktak lenni). Az elsôpénteki gyó-
nások némileg szaporodtak, de még min-
dig sokan nem érdeklôdnek azok iránt 
a kegyelmek iránt, amelyek kötôdnek 
hozzá.

A surányi temetôben tavasszal Mócsai 
Péter gyönyörûen megritkította a növény-
zetet. Már sokkal inkább néz ki ligetes sír-
kertnek, mint ôsvadonnak. Rajos Tibor 
készített zárt hirdetôtáblát. Nagykaput is 
elkezdtünk készíteni, aggregátor hiányá-
ban a befejezés még várat magára.

Anyakönyvi adatok: Idén 3 keresztelés, 
5 elsôáldozás, 4 esküvô és 20 temetés volt.

Ha valami jóban részesültél, nem csu-
pán az Egyházban, hanem az Egyház 
által; ha az istentiszteletre jöttél és meg-
áldattál békességgel vagy megvilágoso-
dással, amire rászorultál; … vagy ha a 
szentbeszédek nagy hatással voltak rád 
és lelki javakkal áldottak meg; vagy ha 
lelked mintegy átváltozott benned, ami-
kor a Legnagyobb Szentséghez járultál; 
… Ó állj meg, mielôtt kételkedsz benne, 
hogy az Isten jelen van közöttünk! 
(Newman-breviárium, 256.)

Elhangzott: a tahitótfalui templomban 
2016. Szilveszterén, a hálaadó szentmi-
sén.

Erdôs Attila atya 
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A Tahitótfalu S.E. immár 7. alkalom-
mal rendezte meg ezt a tornát néhai 
kiváló kapusa emlékének tisztelegve a 
helyi tornacsarnokban 2017. február 
11-én.

Puzder jános, aki az NB I-et és az NB 
II-t is megjárta, még 49 évesen is védte 
a tahitófalui kaput. Emberi és szakmai 
kvalitásai alapján is példaképül állítha-
tó a fiatalabb generációk elé. Nagy sze-
repe volt abban, hogy Tahitótfalu fut-
ballcsapata a legalsóbb osztály utolsó 
helyérôl a megye I/B osztályig jutott.

A tornán 8 környékbeli csapat vett 
részt, sportszerû, hajtós mérkôzéseket 
láthattunk. Jelen volt Puzderné Csala 
Erika és kisfiuk, Marci is, akiknek a 
szervezôk apró ajándékokkal kedves-
kedtek.

  
Eljött a Danubia Televízió is, forgat tak 

a mérkôzésekrôl és a záróünnepségrôl, 

valamint összeállítást készítettek 
Puz der János egykori képeibôl és 
csapatképeibôl.

Bár egy emléktorna nem elsôsorban 
a helyezésekrôl szól – mutatja ezt az is, 
hogy minden csapat egyforma serleget 
kapott – azért álljon itt a végeredmény 
is :

I. Leányfalu
II. Pomáz
III. Szentendre öregfiúk
IV. Dunabogdány
V. Színes Ceruzák
VI. Szentendre IFI
VII. Szigetmonostor
VIII. Tahitótfalu

A játékvezetôk : Gráfel László (már 
7. alkalommal) Kult Ferenc (3. alka-
lommal) felajánlásból, térítésmente-
sen vezették a mérkôzéseket, köszönet 
érte!

Különdíjat kaptak : 
Gólkirály : Varga Richárd  (Színes 

Ceruzák)
Legjobb mezônyjátékos : Lovas 

Károly  (Pomáz)
Legjobb kapus : Vilics János 

(Leányfalu)

A torna támogatói voltak : Tahitótfalu 
Önkormányzata

Tahitótfalu S.E.
Ifj. Ferenczi Attila
Plascsevics János
Budai András
Turóczi Csaba
Vass János
Szijj László

Köszönjük!

Turóczi Csaba szervezô
Tahitótfalu S.E.

2017. február 23-án iskolánk immár 4. 
alkalommal rendezte meg a Duna Kupa 
leány teremlabdarúgó tornát. 

A tornán – amelynek mezônye erôsebb, 
mint a körzeti Diákolimpia, vagy a térsé-
gi Bozsik-Progam – iskolánk csapata az 
elôkelô 2. helyen végzett. 

Több hiányzónk miatt 5. osztályos 
kapussal álltunk ki a 7.-8. osztályos 
mezônyben, az utolsó mérkôzésig gólt 
sem kaptunk. Az addigi eredmények alap-
ján a zárómeccsen nekünk a döntetlen is 
elég lett volna a kupagyôzelemhez, de a 
kevés cserejátékos miatt a lányok elfárad-
tak, így nem valósult meg az álmunk.

A csapat így is nagyon szépen teljesített, 
szívbôl gratulálunk!

Az eredmények : 
Tahitótfalu – Nagymaros 0-0
Tahitótfalu – Visegrád 2-0
Tahitótfalu – Verôce 1-0
Tahitótfalu – Pomáz 1-3
A tornát a pomázi Mátyás Király Iskola 

csapata nyerte.
A torna legjobb játékosának Kovács 

Laura 7. osztályos tanulónkat választották.
Csapatunk tagjai a következôk voltak: 

Rizmicsenko Léna, Ferencz Réka, Hirt 
Erika, Mihalik Viktória, Kovács Laura, 
Virág Annamária, Szvetlik Klaudia, Szabó 
Barbara.

Február 24-én Pomázon rendezték meg 
a térségi Bozsik-Program tavaszi  nyitófor-
dulóját. Iskolánk 5.-6. osztályos fiú csa-
pata megnyerte a tornát! A Programban 

hivatalos helyezéseket nem hirdetnek, 
de minden testnevelô-edzô számon tart-
ja az eredményeket. Csapatunk mérlege 
két gyôzelem, egy döntetlen és egy vere-
ség volt. 

Az elsô mérkôzést elveszítettük, 
elsôsorban azért, mert mûfüvön még soha 
nem játszottak a gyerekek, számukra telje-
sen szokatlan volt a puha, ruganyos talaj. 
A folytatásban viszont nagyszerûen játszot-
tak a fiúk. Teljesítményük értékét növeli, 
hogy nagyrészt ötödikes gyerekekkel áll-

tunk ki a hatodik osztályos csapatok ellen, 
nekünk csak két fô hatodikosunk volt. 

A csapat névsora: Ádám Ramón, Steiner 
Dávid, Trybek Ádám, Steiner Krisztián, 
Kecskés Máté, Szalai Tamás, Mészáros 
Jázon, Antal Kevin, Antal Kenéz, Bozai 
Bence.

Gratulálunk!

Turóczi Csaba
testnevelô tanár

Puzder János Emléktorna

Iskolai sport – szép foci sikerek
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Szeretettel köszöntjük a Tahitótfaluban 
élô Schell Lászlót, a nemzetközileg is elismert 
jégkorong játékvezetôt születésnapja alkal-
mával. A méltán kiérdemelt kitüntetést több 
évtizedes munkája elismeréseként 2009-
ben kapta László, amikor is a Nemzetközi 
Jégkorong Szövetség Történeti Bizottsága 
a Hall of Fame, azaz a Halhatatlanok 
Csarnokának tagjai közé választotta. A 
Magyar Jégkorong Szövetség is megalakítot-
ta a Halhatatlanok Csarnokát, ahová elsôk 
között került be Schell László. Emellett meg-
kapta a szövetségtôl „A XX. század legjobb 
magyar játékvezetôje” kitüntetést.

- Számtalan nemzetközi mérkôzésen, 
Bajnokcsapatok Európa Kupáján, több világ-
bajnokságon Finnországtól Görögországig 
vezetett meccset. Melyek voltak a legneveze-
tesebb események? 

- Egymás utáni években vezettem négy A 
csoportos világbajnokságon összesen negy-
vennégy világbajnoki meccset, volt egy év, 
amikor huszonkét világbajnoki meccset 
vezettem A és B csoportos világbajnokságon, 
kettô A csoportos világbajnokságon pedig 
döntôt vezettem. Könnyebb volt egyébként 
egy világbajnokságon meccset vezetni, mint 
egy hazai rangadón, ahol elôfordult, hogy 
provokálták a bírót. Egy profi meccsen nincs 
ideje a játékosnak a bíróval foglalkoznia, 
az ellenfélre kell figyeljen, az a dolga, hogy 
játsszon, egy show-t adjon elô. 

- Igen összetett képességeket igényel 
egy játékvezetô munkája. Kondícióban, 
reakcióidôben a legjobb játékosokhoz 
kell hasonlítania. Szeme, ítélôképessége 
csalhatatlan kell legyen. Hogy lehet 
minderre felkészülni?

- Játékosként kezdtem, mint gyerek, de 
el kell mondjam, nagyon ügyetlen voltam. 
A lábam, fejem, szemem, eszem meg volt 
hozzá, de a kezem nem. A hoki közelében 
akartam maradni és kedvet éreztem a játék-
vezetéshez. Szinte egész évben jégen vol-
tam, az edzéstervet magam állítottam össze, 
egyedül edzettem. Természetesen nemzet-
közi felméréseken kellett rendszeresen részt 
venni, ahol gyakorlati és elméleti teszteken 
kellett jól teljesíteni.

- Komoly csapatmunka a játékvezetôk 
részérôl egy mérkôzés levezetése. Hogyan 

tudtak egy-egy mérkôzés elôtt összehan-
golódni?

- Igen, nem csak kollégák, de nagyon jó 
barátok is voltak a játékvezetôk, akikkel egy 
csapatot tudott az ember alkotni. Elôször 
ketten, majd hárman, ma pedig már négyen 
fütyülnek együtt. Nemzetközi bajnokságo-
kon természetesen komoly válogatás elôzi 
meg a játékvezetôk kijelölését. Egy héttel a 
bajnokság elôtt úgynevezett összetartás van, 
ahol megismerjük egymást szakmailag és 
emberileg. Ilyen magas szinten egyébként 
mindenki tudja már a dolgát. Soha nem volt 
köztünk féltékenység, szóba se jött a másik 
lejáratása. Van egy mondás, miszerint egy 
játékvezetés akkor jó, ha nem veszik észre a 
játékvezetôt a pályán.

- Ötven éves elmúlt, amikor lekerült a 
jégrôl, mint játékvezetô. Kapott a hoki 
ezután is szerepet az életében?

- Igen, felkértek itthon arra, hogy a 
játékvezetô testületet vezessem. Célom 
volt, hogy minél több fiatalt képezzünk ki 
magas szinten, és lehetôséget adjunk nekik 
a nemzetközi világban. Nagyon jól állunk a 
játékvezetôinkkel, van olyan fiatal, aki már 
A csoportban szerepelt, van, aki osztrák baj-
nokságot vezetett, majd bekerült a KHL régi-
ós bajnokságba. Kívánom nekik, hogy még 
messzebb jussanak el, mint én.

Béres Gabriella

A jégkorong halhatatlanja, Schell László

            Kedves 
           Gazdik,
Március 1-tôl újra a megszokott módon 

rendelünk Tahitótfalu központjában a TESCO-val szemben.
Tavasszal veszettség oltási akciók!

 TAHITÓTFALU, SZENTENDREI ÚT 6. (Tesco-val szemben)
DR. SZOLNOKI JÁNOS, 06/26 385 152, 06/30 937 0863

RENDELÉSI IDÔ: 
hétfô, szerda, péntek: 16-18 óráig, 

szombat: 10-12 óráig bejelentkezés alapján egész nap!

ÁLLATKÓRHÁZ – SZENTENDRE, RÓMAI SÁNC U. 2/B.
DR. SZOLNOKI JÁNOS, 06/26 317 532, 06/30 937 0863

Rendelési idô: hétfô-péntek: 8-20 óráig, szombat: 9-12 óráig 
bejelentkezés alapján

ÉJSZAKAI, HÉTVÉGI ÜGYELET 06/30 662 6849
SZOLGÁLTATÁSAINK: Sebészet, ortopédia, belgyógyászat, 

szülészet, szemészet, röntgen, labor, endoszkóp, lézer, 
mágnesterápia, ultrahang

Teljes körû ellátás, kiszállás, házi állatorvosi ellátás
Várjuk szeretettel, Dr.Szolnoki János és kollégái

www.drszolnokiallatkorhazak.hu
Hegyvidéki Kisállatklinika Bt.

www.hegyvidekiklin@freemail.hu

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 
egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-
fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 
vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. 
A helyes megfejtést beküldôk minden 
hónapban ajándéksorsoláson vesznek 
részt. Februári számunkban a Gyepes utcai 
zsilip elôtti ellennyomó medence egy rész-
lete volt látható. Gratulálunk szerencsés 
nyertesünknek, Fanczal Zsuzsannának.

Vedd észre!
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Tölgy kugli 2.400,- Ft/q + fuvar
Tölgy hasítva 2.500,- Ft/q + fuvar

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 13.500,- Ft/m3

(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô!  

1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén 
az ár tartalmazza Tahitótfalu 

10 km-es körzetében a házhoz 
szállítás költségét is.

Forester Kft. – Szabó Zoltán
06 20 9331 945

Elsôsegély 
  Állatvédô Alapítvány
Alapítványunk célja: Gazdátlan állatok 

orvosi ellátása, gyógyulásuk utá új gazdi keresése
MINDEN TÁMOGATÁST KÖSZÖNÜNK

A gazdátlan kutyák és macskák nevében!
(Pl. : kutya-, macskaeledelek, takarók, stb.)

TÁMOGASSA ALAPÍTVÁNYUNKAT AZ ADÓJA 1%-ÁVAL!
Számlaszámunk: 64700076-30100062

Adószámunk: 18716913-1-13
Telefonunk: 06 26 317-532

Visegrádon az Atlantis-Visegrád 
Club Kft. matróz munkakörbe felvételt hirdet.

Amit kínálunk:
- munkaruha

- étkezési hozzájárulás
- utazási hozzájárulás

- megfelelô képesítés megszerzése
- heti 3-4 nap munka

- fizetés megegyezés szerint

Jelentkezni lehet Jung Vilmosnál a 70/930-5751-es 
telefonszámon vagy az alábbi címen: 

2025 Visegrád, Révkikötô.

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 alezredes
70-334-8427 
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com

Válassza Ön is 
a lakás-takarékpénztárt.

Lakáscélok megvalósítása apró pénz-
bôl. Lakásszámla az Ön otthonáért.

Állami támogatás, nagyfokú biztonság. 
Széleskörû felhasználási lehetôségek.
Gyors és kedvezô hitelügyintézés. Legyen 
lendületes csapatunk tagja. Számíthat 

ránk.  Elérhetôség: 06-70-369-0900
Várom szíves hívását.

Jani bácsi (Matyi) 
csavarboltja 

továbbra is nyitva! 

A megszokott választékkal, 
engedményekkel várjuk ked-
ves vevôinket Leányfalun az 

Alszeghy Kálmán téren.
Nyitvatartás: 

hétfôtôl péntekig 7:00-16:00, 
szombaton 7:00-13:00-ig.

Telefon: 0626/380-182

Apróhirdetések
A Vitalitás Tánc és Sportegyesület tánctanárokat, táncos 
múlttal rendelkezô fiatalokat keres tánctanári munkakörbe több 
mûfajban, vidékre (Dunakanyar és környéke) és Budapestre. 
Pedagógia jártasság elôny. Jelentkezés: fényképes önéletrajzzal: 
allashirdetes.4m@gmail.com
Akrobatikus Rock and Roll és Modern Tánctanfolyam 
Tahitótfaluban óvodás, iskolás gyermekeknek. Kezdô és haladó 
csoportban kedden, csütörtökön 16:30-18:30-ig az aerobik terem-
ben. Folyamatos becsatlakozással! Nagy Réka: 0620/274-16-40

FIGYELEM LÁNYOK, ASSZONYOK!

Rákszûrés Önkormányzati Támogatással!
Idôpontja:  2017.03.24.  péntek 9-12  óra 

Helye:Tahitótfalu, Kossuth L. u. 30., Védônôi Szolgálat
Idôpont egyeztetés: 

telefonon 385-873 a reggeli órákban a védônôknél.

Védônôk
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Család-  és Gyermekjóléti 

Intézmény,  hirdetés

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, Zsolnay 

és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, pati-

kai tárgyakat és sok más érdekes régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

– Németh Ádám, családsegítô 
   szerda: 10:00-13:00 óra között
– Szimok Veronika, családsegítô 
   kedd: 10-13 óra között, 
   csütörtök: 11-16 óra között
– dr. Tóth Mária, jogász 
   havonta egyszer hétfônként

Jogsegély szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpontegyeztetés és regisztráció 

szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 

06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások 

térítésmentesen vehetôk igénybe.

Cégünk keres tehergépkocsi vezetôt 
C kategóriával, esetleg daru vizsgával 

terepes billenôs tgk.-ra 
Tahitótfalu vonzásköre munkaterületre. 

Érd: 06 20 942 5016, Cserker építôanyag
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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, hajlí-

tása. 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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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával, a HEIM pékség támogatásával a 

 

bemutatja a 
Telhetetlen méhecske  

című mesét. 
 

 
 
 

2017. március 25-én, szombaton 10 órakor 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Támogatói jegy ára 500 Ft / fő 

Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2. 

Jézus  mondja: aki  szomjazik, 

jöjjön  hozzám  és  igyék 

                                   

                            ÉLET A LÉLEKBEN 
       szeminárium indul Tahitótfalun 

Az Élet a Lélekben szeminárium egy önállóan otthon 
végzett több hetes lelkigyakorlat, mely a résztvevők 

részéről napi fél óra tökéletes elcsendesedést igényel. A 
lelkigyakorlat résztvevői heti 1 alkalommal találkoznak 

(csütörtökönként este 18 órakor), ahol az éppen 
aktuális témáról szóló előadás után az elmúlt hét 

megtapasztalásait osztják meg egymással. 

Célja: egyéni csendességben találkozni Istennel, és 
meglelni mindazt, amire régóta szomjazik lelkünk. 

Első alkalom: 2017. márc.23.  18:00 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők: a Szent Mihály 
harcosai katolikus karizmatikus közösség 

Jelentkezés:  a 06 30 724 6078  és 06 30 594 3501-es 
telefonszámokon    vagy a bartha.gabi.1@gmail.com	 

és fejudy@gmail.com  e- mail címeken 
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Tizenegyedjére gyûltek össze a 
Dunakanyar hét zeneiskolájából a zenét 
tanuló fiatalok és tanáraik Tahitótfaluban, 
iskolánk meghívására, hogy megmutassák 
egymásnak és a közönségnek a kamaraze-
nében való jártasságukat.

 A rendezvényt Zakar Ágnes igaz-
gató asszony nyitotta meg, kiemel-
ve a résztvevôk nagy létszámát és az 
érdeklôdés mértékét.

Dr. Sajtos Sándor polgármester úr 
köszöntôje után a Tankerület Igazgatója 
Verebélyi Ákos arról beszélt, hogy a zené-
ben ott a lehetôség az örömszerzésre, ami 
a közönség és a zenész számára egyaránt 
adott, csak élni kell vele. 

A buzdító szavak után kezdetét vette 
a hangverseny, amelyen a duótól a tíz és 

még többtagú kamaracsoportokig mutat-
ták be tudásukat a gyerekek.

 Budakalásztól Visegrádig minden iskola 
a legérdekesebb produkciójával állt ki. A 
klarinétötöstôl a vonószenekaron keresz-
tül a fuvolaegyüttesen át a gitárzenekarig, 

a szaxofonkvartettôl a rit-
muszenekarig minden 
hangszercsoport képvi-
seltette magát. A hangsze-
res és mûfaji sokszínûség  
így mutatkozhatott meg, 
nálunk ritkán hallható élô 
produkciókban.

A nagy múltú zeneis-
kolák mellett a mi fiatal 
zeneiskolánk is tudott 
versenyképes együttest 
kiállítani a gitárzenekar 
és a hegedûsök személyé-
ben, Marosi Ági és Gellért 
Gabi munkáját dicsérve.

Mint  a  nevébôl  i s 
következik, nem a ver-

sengés volt a célja a talál-
kozónak, hanem egymás 
munkájának megisme-
rése, a kapcsolatok ápo-
lása,  az együttmuzsiká-
lás, amire  a hangver-
seny végén kerítettünk 
sort Kökényné Krafcsik 
Ibolya vezetésével.   

A zsûri Bánk Zsuzsa 
vezetéséve l  é r téke l -
te a produkciókat, és 
különdíjakat adott át a 
kiemelkedô muzsikusok-
nak és tanáraiknak.

 Nagy boldogság szá-
munkra, hogy a közvet-
len reakciók mind a jó 

hangulatot, az értékes szakmai tapasztala-
tokat és a meleg vendéglátást emelték ki.

Köszönjük a polgármester úr támogatá-
sát és az önkéntes segítôk munkáját. 

Mákó Miklós
zeneiskolai igazgatóhelyettes

 Köszönjük a támogató segítséget Dr. 
Sajtos Sándor polgármesternek, a szent-
endrei Líra és Lant könyvesboltnak, 
Bodnárné Németh Mariannak a virágdeko-
rációt, Bánk Zsuzsának, Gratzl Erikának, 
Papp Miklósnénak a zsûrizést! Külön 
köszönet a Tahitótfalui Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítványnak, Bándiné 
Tasnádi Ágnes és Csereklyéné Szente 
Ildikónak valamint Csörgi Eszternek a 
büfét.

Nagy öröm, hogy a Dunakanyarban 
ilyen sok lelkes fiatal zenész van, akik sze-
retnek muzsikálni. A legfôbb köszönet a 
zenetanárokat illeti!

Köszönöm Mákó Miklós igazgató-
helyettes, Kökényné Krafcsik Ibolya 
munkaközösség-vezetô és Marosi Ágnes 
szervezésben nyújtott munkáját!

Zakar Ágnes
intézményvezetô

Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XI. Kamarazenei 
Találkozója
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A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

 

NYÍLT TANÍTÁSI NAPot tart 

2017. március 8-án 8-10 óra között 

 

10 órakor a hitoktatók tájékoztatást tartanak a leendő 
elsősök szüleinek a 2017/2018. tanév 

hittanoktatásáról 

Helyszíne: az iskola központi épületében (Tahitótfalu, 
Kossuth Lajos utca 26.) , az 5. a osztály termében 

Minden érdeklődő szülőt szeretettel várunk! 

06-26-385-741  szigetisk@gmail.com 

Kirándulni  mentünk pénte -
ken, február 10-én a Városligeti 
Mûjégpályára. 8 órakor indultunk és 
körülbelül 2 órára értünk haza. Az 
egész felsô tagozat útra kelt az összes 
osztályfônökkel és a testnevelô taná-
rokkal. Rendkívül izgatottak vol-
tunk, mert már régóta vártuk ezt a 
napot.

Mikor megérkeztünk, elég hideg 
volt, ezért nagyon fáztunk, de ami-
kor bementünk a jégpályára és 
elkezdtünk korizni, már egyálta-
lán nem éreztük a hideget. Elôször 
kicsit döcögôsen ment a korizás, 
egyszer-kétszer el is estem, de a végén már 
jól ment. Az idô sajnos gyorsan eltelt, a 
lábunk is fájt, meg is éheztünk.

Remélem, jövôre is megyünk és megint 
eltölthetünk egy mozgalmas napot a 
koripályán.

Kovács Laura 7.a

A Pest Megyei Értéktár vetélkedôre iskolánk egy négyfôs csa-
pattal nevezett be: Büi Soma, Fábián Márk, Szalai Balázs és Tóth 
Bence 8.b osztályos tanulók, a „Hihetetlen négyes” csapata a 
Dunakeszin rendezett második fordulóban a középmezônyben 
végzett. Gratulálunk nekik és a felkészítô tanáraiknak: Vaczó 
Zoltánnak és Zakar Ágnesnak. Köszönjük Róka Erika szülônek a 
szállításban nyújtott segítséget!

Ferencz Réka 7.b osztályos tanulónk nagy 
örömünkre bejutott a 7-8. osztályosoknak hir-
detett verseny megyei fordulójába. A tanulan-
dó korszak: „Európa és Magyarország 1703 és 
1815 között” volt. A döntô megírására a buda-
pesti Fazekas Mihály Gimnáziumban került 
sor, ahol Réka a 1,5 órás 11 feladatból álló 
egyéni versenyben az elôkelô 15. helyen vég-
zett. Sok délutánt töltöttünk a közös tanulás-
sal együtt Rékával, a II. Rákóczi szabadságharc-
tól Napóleonig terjedô idôszak tanulmányozá-
sával, de megérte! Köszönjük Ferencz Béla és 
Rajos Tibor szülôknek a segítséget!

Gratulálok, csak így tovább, Réka!
Zakar Ágnes, felkészítô tanár

Bárcsak több ilyen napunk lenne!

Pest Megyei Értéktár 
vetélkedô

OH által 
meghirdetett 7-8. osztályos 
történelemverseny Pest 

megyei fordulója

Folytatás az 1. oldalról
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, 20/569 7507
Szombat 9:00-12:00: Programozás szakkör gyerekeknek. Érd.: princzp@gmail.com
Népház programja
Március 18. szombat 17:00-19:00:  Családi Fonó a Kerek zenekarral. Helyszín: Népház. 
Részletek a plakátokon.
Március 25. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: A telhetetlen méhecske. Hely szín: 
Népház. Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumeni kus Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az    
énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd 16:00-17:00: Baranta edzés 4 éves kortól. Edzô: Vukics Ferenc, Baranta Országos 
Szövetség elnöke. Érd.: 0670/598 4345.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség meg ôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
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
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busz-
szal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb programról 
érdeklôdni lehet Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 5527.

Tahitótfalu márciusi programjai
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, 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 • DunAKAnYARI 
CSALÁD- éS GYERmEKjóLéTI InTéZménY – 0626/312 605 
• 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 – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: 
0640/474-474, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal: 0640/477-
333 • 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, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, 
csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos 
bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 
385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, 
rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, csüt. 13–16; admin-
isztrációs 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 • KORmÁnYABLAK 
–  Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 
685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. 
• 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: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem 
lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • 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: hétfô: 8:00-20:00-ig, 
csütörtök: 9:00-13:00-ig, péntek: 9:00-13:00-ig. 
Telefon: 06/1459-6722. E-mail: ahk@fkf.hu • 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., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-511-511, 06-40-881-188

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.


