
Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Megkezdôdött a Petôfi Sándor utca felújítása

Az egyes települési önkormányzatok feladata-
inak támogatása érdekében történô elôirányzat 
átcsoportosításról szóló 2016. december 22-én 
kelt Kormány határozat alapján Tahitótfalu 
Község Önkormányzata 350.000.000,- Ft visz-
sza nem térítendô költségvetési támogatásban 
részesült. 2018. szeptember 18-án a belügymi-
niszter által jóváhagyott támogatói okirat módo-
sításának megfelelôen e forrásból a Felsôvilla 
sor útépítése és a hozzátartozó csapadékvíz 
elvezetésének kiépítése, illetve a megépítendô 

egészségház belsô úthálózatának és parkolójá-
nak megépítésére kerül sor. A támogatói okirat 
második megvalósítandó projektje az Ifjúsági 
tábor felújítása, a harmadik eleme pedig a Petôfi 
Sándor utcai járda és út felújítását tartalmazza. A 
Petôfi Sándor utca járdafelülete keskeny, törede-
zett, néhány helyen járhatatlan. A több évtize-
de ültetett fák megemelték, széttördelték a járda 
felületét, körbe ölelték az oszlopok légvezetéke-
it. Az útfelújítás során elsôként a veszélyessé vált 
fák kitermelését végezzük el, majd megkezdôdik 
a járda bontása. A projekt része a zöldfelület 
megújítása, növelése is.      Folytatás a 2. oldalon

A Képviselô-testület 2019. évben 
négy ülést tartott, három rendkívüli 
és egy soron következô rendes ülést. 

Az elsô rendkívüli ülésre 2019. 
január 17-én került sor, a képviselô-
testület tagjai mind megjelentek. Az 
elsô napirend keretében az ebr42 
341392 Mátyás király utca II. 142 hrsz. 
elnevezésû vis maior pályázat közbe-
szerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló 
Bizottsági tagjainak megválasztásáról, 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

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

Március 9. IX. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár. Szervezôk: 
Tahitótfalu Faluház és Szigetmonostor Faluház. Helyszín: Szigetmonostor 
Faluház.
Március 14. csütörtök 17:30 Koszorúzás és ünnepi mûsor az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc emlékére. Helyszín: Hôsök tere, Sportcsarnok.
Március 23. szombat Habakuk Bábszínház: Hattyúk tava. Szervezô: TETA. 
Helyszín: Népház.

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak, 17:00-17:45: RG az óvodások-
nak. Érd.: Szatmári Loretta 70/429 4994
Hétfô 18:00-19:00 Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. Érd.: Varga 
Dániel 30/871 5713                                                    
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség megôrzô gyógytorna. Vezeti: 
Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065
Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu márciusi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott 
karácsonyt
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Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 2.

Önkormányzati hírek 5.

Bölcsödei ellátásigény-

felmérés 6.

Emlékezés Kárpátalja haza-

térésének 80. évfordulóján... 8.

1% felhívások 9.

Pályázati kiírás civil

szervezetek részére 11.

Boldog nônapot kíván minden kedves
hölgy olvasójának az önkormányzat!
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Folytatás az 1. oldalról
Az útpályához süllyesztett és kiemelt 

szegélykövek kerülnek kiépítésre, a ter-
vezési szakaszon kapubeállók is teher-
bíró új felületet kapnak. A 1,5 méter szé-
les járda semmelrock, antikolt zöld-feke-
te kôvel épül meg, megegyezô módon a 
Hôsök terén, illetve a Kossuth utcában 
felújított járda térburkolatával. Az útbur-
kolatot 5 méter szélességben újítjuk fel, 
amely magába foglalja a 60 cm széles 
folyókát is. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatósággal egyeztetve fedvényterv 
alapján a gát feljárónál is átalakításra 
kerül az utca szerkezete annak érdeké-
ben, hogy a Petôfi Sándor utca, Ifjúság 
utca, Gát utca torkolata akadálymentesen 
legyen járható. Az önkormányzati kezelés-
ben lévô Petôfi Sándor utca forgalma rend-
kívüli módon megnôtt, illetve az ingatla-
nokra esô gépjármûvek száma is megnö-
vekedett. A reggeli és délutáni órákban 
tapasztalható, hogy veszélyes a gyerme-
kek óvodába illetve óvodából történô kísé-
rése. A téli idôszakban a hóeltakarítás és 
síkosságmentesítés is akadályokba ütkö-
zik. A felújításra kerülô utca biztonságo-
sabb, esztétikusabb lesz, és komforto-
sabb gyalogos és gépjármû közlekedést 
tesz lehetôvé. Az óvoda zökkenômentes 
mûködése érdekében forgalmi rend vál-
tozást kellett eszközölnünk. Az ideigle-
nesen megváltoztatott közlekedési rend 
okozta kellemetlenségek miatt megértô 
együttmûködésüket és segítségüket 
kérem. 

Megkezdôdött az Ifjúsági tábor felújí-
tása

A fent hivatkozott támogatói okirat 
része az Ifjúsági tábor felújítása is. A 
tábor felújítására eredményes közbe-
szerzés lefolytatását követôen bruttó 
128.127.000, - Ft-ot tudunk fordítani. A fel-
újítás tartalmazza a fôépület héjazatának 
és födémszerkezetének cseréjét, szigetelé-
sét. A külsô homlokzat teljes mértékben 
megújul, 10 cm-es hôszigetelô réteg kerül 
felhelyezésre nemesvakolattal és színezés-
sel. Valamennyi nyílászáró cserére kerül, 

színezett mûanyag ajtókkal és ablakokkal, 
elôírásnak megfelelô hôtechnikai para-
méterekkel. A belsô térben a teljes meny-
nyezeti rész felújításra kerül, a padlóbur-
kolat és csempés felületek is megújul-
nak. A régi vizesblokkok lebontásra kerül-
tek, a padozatban új rétegrenddel kiala-

kított aljzat épül, amely megfelelô stati-
kai képességgel fogadja a válaszfalakat. 
Az épület mûködtetéséhez, üzemeltetésé-
hez szükséges raktárhelyiségek is ebben 
a blokkban lesznek elhelyezve. Az épü-
letben 15 – 20 fô befogadására alkalmas 
szobák is kialakításra kerülnek. Az épüle-
tet szeretnénk téli üzemeltetésre is alkal-

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek: 
Tóth Janka, 2019.02.08
Bihari Dominik Krisztián, 2019.02.11
Komori Krisztofer, 2019.02.07
Vass Vilmos Sebestyén, 2019.02.18

Elhunytak: 
Herr Mihályné – Bercsényi u. – élt 73 évet
Bogdán István – Elekfy J. u. – élt 62 évet
Dokmány Ferenc – Levendula u. – élt 77 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.

A „TE SZEDD!” országos szemétgyûjtési 
akciójához kapcsolódva Tahitótfaluban 
is várjuk a környezettudatos, településük 
tisztaságát fontosnak érzô polgárok segít-
ségét.

Kérjük jöjjön el, hozza el gyermekét, és 
szánjon egy órát településünk tavaszi taka-
rítására. Kesztyût és zsákot biztosítunk.

Találkozási pont: 2019. márc. 23. szom-
bat 9 óra, Tahi nagy parkoló (Tildy emlék-
mû mellett). Kordinátor: Nagyházu Miklós 
képviselô (0630/384-9659)

Képviselôi 
fogadóóra

Országos
szemétgyûjtési 

akció
Figyelem 
lányok,

asszonyok! Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô 9.00-12.00
Kedd:  8.00-13.00
Szerda:  16.00-19.00
Csütörtök:  17.00-18.00
Péntek:  9.00-13.00
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 

massá tenni, ennek érdekében faelgázosí-
tó kazánt telepítünk, tekintettel arra, hogy 
a tábor elhelyezkedésénél fogva nehéz 
más alternatív fûtési rendszert kialakítani. 
A melegítô konyha is részben felújításra 
kerül. A meglévô azonos szerkezetû három 
faház tetôhéjazatát felújítják, kicserélik a 
nyílászárókat, a homlokzat és tetôfelület 
hôszigetelést kap. Ezekben a faházak-
ban további 40-50 fô elszállásolására lesz 
lehetôség. 

Mini bölcsôdét létesítünk

Korábbi kormánydöntés alapján 2018. 
de cember 31- ig a telepü lési önkor -
mány zatok kötelezôen ellátandó felada-
tai közé emelték a települési bölcsôdék 
mûködtetését. 2019. januárjá ban tör-
vénymódosítás alapján ezt a határidôt 
a Kormány 2020. december 31-ig kitol-
ta. Annak érdekében, hogy a bölcsôdei 
mûködtetésrôl tapasztalatot szerezzünk, 
már ebben az évben mini bölcsôdét ho zunk 
létre. A törvény a klasszikus bölcsôdén 
túl megnevez munkahelyi bölcsôdét, csa-
ládi bölcsôdét és mini bölcsôdét. Mind 
a négy mûködési forma más-más köve-
telményi rendszert és mûködési struk-
túrát feltételez. Településünk adottsá-
gai elsô lépésként mini bölcsôde bein-
dítását teszik lehetôvé. A mini bölcsôde 
az óvodába integrálva kerül beindításra, 
ennek érdekében az óvoda alapító okira-
tát a Kincstárral történô elôzetes egyez-
tetést követôen a Képviselô-testület jóvá-
hagyásával felterjesztettük. Ezzel együtt a 
bölcsôde beindításához több dokumentu-
mot át kell dolgozni. Ilyen az óvoda szer-
vezeti és mûködési szabályzata, szakmai 
programja, házirendje, pénzkezelési sza-
bályzata, együttmûködési megállapodá-
sa az Önkormányzattal. Elengedhetetlen 
feladat lesz az étkezési tér ítési d íj -
ról szóló új rendeletet megalkotása is. 
Hamarosan pályázatot kell kiírnunk 1 
fô kisgyermeknevelô, és 1 fô dajka állás 

betöltésére. A mini bölcsôdébe felvehetô 
létszám 7-8 fô/csoport (8 fô csak akkor, 
ha a csoportba járó valamennyi gyermek 
betöltötte a 2. életévét). A bölcsôdei ellá-
tás eszközeirôl és felszereléseirôl, az épü-
let kialakításáról külön rendelet rendelke-
zik. A régi bölcsôdei épület melletti udva-
ri játszóteret is át kell alakítani, tekintet-
tel arra, hogy külön térben kell udva-
ri játszóteret biztosítani a bölcsôdések 
számára. Tudjuk, hogy az egy bölcsôdei 
csoport által biztosított férôhelynél már 
most nagyobb igény jelentkezik a telepü-
lésen. Tervezzük az igényekhez igazodó 
lehetôségek kidolgozását. Azt a célt kell 
kitûznünk, hogy zöldmezôs beruházás-
ban teremtsük meg egy új bölcsôde épí-
tésének pénzügyi lehetôségeit. A jelen-
leg ismert pályázati rendszer és az abból 
elérhetô források, valamint a mai piaci 
árak 60-70 %-on képesek lefedni a valós 
bekerülési építési költséget. Ezzel együtt 
nem csak az építésre, hanem a fenntar-
táshoz, mûködtetéshez szükséges költsé-
geket is fel kell térképezni. A bölcsôdét 
mûködtetô környezô települések tapasz-
talatai azt mutatják, hogy a normatívában 
kapott állami támogatáson felül az önkor-
mányzat gyermekenként 1 millió forint 
többletkiadásra számíthat évente. Egy 4 
csoportszobás bölcsôde esetében ez évi 
25-28 millió forintot jelent. E forrás éven-
kénti és hosszú távon megnyugtató biz-
tosításának lehetôségeit is fel kell tárni. 
Figyelembe véve, hogy Tahitótfalu Község 
Önkormányzatának adóerôképessége igen 
alacsony, a következô idôszakban meg 
kell újítani a közép- és hosszútávú gaz-
dasági programunkat. Ennek egyik alko-
tóeleme lehet, hogy 2019-ben kibôvítjük 
erdôgazdálkodói tevékenyégünket, ezzel is 
többlet forráshoz juttatva költségvetésün-
ket. Az erre vonatkozó konkrét lépésekrôl 
hamarosan tájékoztatást adok települé-
sünk polgárai számára. 

Dr. Sajtos Sándor 

Rákszûrés Önkormányzati Támogatással!
Idôpontja: 

2019. 04. 12. 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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A Régiók Európai Bizottsága az Európai 
Unió régióinak és városainak szószóló-
ja. Az Európai Unió különbözô része-
in mûködô helyi és regionális önkor-
mányzatokat képviseli, és tanácsokat ad 
azokkal az új jogszabályokkal kapcsolat-
ban, amelyek hatással vannak a régiókra 
és a városokra (az uniós joganyag 70%-a 
ilyen).

Az RB politikai közgyûlés, amelynek 
valamennyi uniós országból összesen 
350 tagja és 350 póttagja van, akik politi-
kai pártok szerinti csoportokba tömörül-
nek, élükön pedig az elnök áll. A tagok 
és póttagok helyi vagy regionális szinten 
megválasztott képviselôk akik plenáris- 
és szakbizottsági üléseken vitatják meg 
a különféle jogszabályjavaslatokról kidol-
gozott véleményeiket, és az EU további 
fellépéseire vonatkozó állásfoglalásokat 
fogadnak el.

K.Á.: „Nyilvánvalóan ehhez a mun-
kához kel l egy fajta érdek lôdés és 
elkötelezôdés az uniós ügyek iránt. 
Számomra ez az ifjúságpolitikai múl-

tamból adódott; a Fidelitas országos 
alelnökeként négy éven keresztül fog-
lalkoztam - ifjúsági szinten – külügyek-
kel. Ezért is volt nagyon megtisztelô szá-
momra, hogy a 2015 januárjában szüle-
tett Kormányhatározat alapján a Régiók 
Bizottsága magyar nemzeti delegáció 
póttagjának jelöltek. Ebben a határozat-
ban 12 rendes tag és 12 póttag került 
kijelölésre, én a 12 póttag egyike vagyok.

Azt gondolom, a Régiók Bizottságának 
tagjai – képletesen szólva - hidat képez-
nek a brüsszeli döntéshozatal és a helyi 
lakosság, a választópolgárok között. 
Brüsszelben is - a helyi szinthez hason-
lóan - megoldásra váró feladatokról vitá-
zunk és döntünk, legyen szó, kultúrá-
ról, környezetvédelemrôl, turizmusról 
vagy éppen infrastruktúra-fejlesztésrôl. 
Ha már infrastruktúra-fejlesztés, ehhez 
kapcsolódóan hadd említsem meg pél-
daként a közvetlen uniós finanszírozású 
Wifi4EU programot. Ennek a program-
nak a keretében - Tahitótfalu képviselô-
testületének döntése után - sikeres pályá-
zatot adtunk be, melynek eredményekép-

pen közel 5 millió forintos vissza nem 
térítendô támogatást nyert településünk. 

A Régiók Bizottsága – az Európai 
Néppárt támogatásával - 2018 nyarán 
jelölte ki Karácsony Ádám képviselôt 
jelentéstevônek a „A Kreatív Európa 
program és az új európai kulturális 
menetrend” címû dosszié kapcsán. Ez 
már a második alkalom volt, amikor a 
képviselô véleményt terjesztett a bizott-
ság elé. Elôször egy határmenti kérdések-
kel foglalkozó anyagot készített elô „A 
növekedés és a kohézió elômozdítása az 
EU határrégióiban” címmel, most pedig 
kulturális témában készített véleményt. 

K.Á.: „Tavaly szeptembertôl kezdve 
számos egyeztetésre és szakmai fórum-
ra került sor, ahol értékes észrevétele-
ket kaptunk a készülôben lévô szöveg-
tervezetünkhöz. Három európai par-
lamenti képviselôvel is lehetôségünk 

volt egyeztetni, de az Európai Tanács 
elôzô és a mostani soros elnökségének 
képviselôivel is találkoztunk.

A február 6 -ai plenáris ülésen vitát 
folytattak a bizottság tagjai az oktatás, 
a kultúra, az ifjúság és a sport jövôbeli 
uniós programjairól Navracsics Tibor, 
az Európai Bizottság tagjának részvéte-
lével, majd a vitát követôen került sor 
Karácsony Ádám képviselô véleményter-
vezetének elfogadására.

K.Á.: „Külön öröm számomra, hogy 
az Európai Bizottság magyar tagjának, 
Navracsics Tibor biztos úrnak a portfóli-
ójába tartozó területtel foglalkozhattam, 
illetve az is, hogy Biztos úr elfogadta 
meghívásunkat a Régiók Bizottságának 

A Régiók Európai Bizottságának februári plenáris ülésén 
elfogadták Karácsony Ádám Tahitótfalu és Pest Megye önkor-

mányzati képviselôjének véleménytervezetét Brüsszelben, az 
Európai Parlament épületében
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
majd a második napi rend során a 
„Kiegyenlítô bérrendezési alap támogatá-
sára” kiírt pályázaton történô indulásról 
határozott a képviselô-testület. 

Ugyanezen a napon zárt, rendkívül ülés 
keretében döntött a képviselô-testület 
egy ingatlan adásvételi tranzakcióval kap-
csolatosan. 

A január 30-án megtartott rendkívüli 
ülésen az „Építési beruházás -1818/2016. 
(XII.22.) Korm. hat.-2. (1004)” elnevezésû 
közbeszerzési eljárásban beérkezett aján-
latok vonatkozásában a legkedvezôbb 
ajánlat elfogadását és a hiányzó több-
letköltség biztosítását támogatta a 
képviselô-testület, majd a Bíráló Bizottság 
javaslatát elfogadva döntött a beruházás 
kivitelezôjérôl is.

A következô napirend során az ebr42 
341392 Mátyás király utca II. 172. hrsz. 
elnevezésû vis maior pályázat ajánlatté-
teli felhívását hagyja jóvá a képviselô-
testület. 

A február 11-én tar tott ü lésen a 
képviselô-testület rendeletben fogad-
ta el az önkormányzat 2019. évi költség-
vetését, majd a Tahitótfalui Óvodák és 
Konyha alapító okiratának módosításá-
val mini bölcsôde létesítésérôl döntött a 
Tahitótfalui Óvodák és Konyha költségve-
tési szervbe integrálva.

A következô napirend során az óvo-
dai beiratkozás idôpontjáról, valamint 
az óvodák nyári zárásáról döntött a 
képviselô-testület. E határozatok alap-
ján az óvodai beiratkozásra 2019. május 
6-tól 2019. május 17-ig 08:00-16:00 között 
lesz lehetôség. Az óvodák nyári zárása az 
alábbiak szerint alakul: az I. sz. Óvoda 
(Tótfalu) 2019. július 8 -tól augusztus 
16-ig, a II. sz. Óvoda (Tahi) 2019. június 
17-tôl 2019. július 26-ig zárva tart. 2019. 
július 8-tól 2019. július 26. között mind-
két óvoda zárva lesz.

Ezt követôen a képviselô-testület tájé-
koztatót hallgatott meg a két ülés között 
történt fontosabb eseményekrôl, mely-
nek során a beadott dokumentumok alap-
ján támogatta Szabó Mihály (született: 
1893.; meghalt: 1915. július 22. Doberdói-
fennsík) nevének feltüntetéséhez a 
tahitótfalui világháborús emlékmûvön. 

A gyermekjóléti és családvédelmi fel-
adatok ellátásáról szóló beszámoló elfoga-
dását követôen a Bizottságok beszámolója 
napirend folyamán a Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság javaslatait 
figyelembe véve a képviselô-testület dön-
tött a Dózsa György úti járda felújításáról, 
térkôburkolat megrendelésérôl, valamint 
a „Szép porta” pályázat meghirdetésérôl. 
A Szociá l i s  B i zot t ság javaslatáva l 
megegyezôen támogatta a rotavírus elle-

ni oltóanyag beszerzését. 
Következô döntésével jóváhagy-

ta a Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal alakításáról és fenntartásáról 
szóló megállapodás módosításait. 

A Tulajdoni ügyek napirend során dön-
tött a képviselô-testület a 0173 hrsz-ú 
közút elnevezésérôl, így e közterü-
let neve ezentúl Szántóföldi út lesz. Ezt 
követôen az elmúlt éveknek megfelelôen 
engedélyezte a Békásmegyeri „Vándor” 
Kerékpáros Klub részére a 084 hrsz-ú út 
használatát kerékpáros verseny megren-
dezéséhez. Keretszerzôdés megkötésérôl 
döntött az önkormányzat építési beruhá-
zásaiban mûszaki elôkészítésében való 
közremûködésre, mérnöki beszámolók, 
emlékeztetôk készítésére, valamint mér-
nöki tanácsadásra vonatkozóan az UTI-H 
Bt -vel. Az elmúlt éveknek megfelelôen 
a Káty-Út Kft-t bízta meg a kátyúzási fel-
adatok elvégzésével, majd engedélyez-
te az Ifjúsági táborban lévô veszélyes 
fák kivágását. Jóváhagyta a Tahitótfalu 
Közbiztonságáért Alapítvány megszünte-
tése során felmerült költségek kiegyenlí-
tését, valamint a polgármester szabadsá-
golási ütemtervét, majd utolsó döntésé-
vel engedélyezte egy sószóró berendezés 
megvásárlását bruttó 800.000 Ft áron. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya
Jegyzô

plenáris ülésére.
Navracsics Tibor: „A Régiók Bizottsága 

a mi szempontunkból azért fontos, mert 
mindig kell ahhoz, hogy jó döntéseket 
hozzunk közvetlen visszacsatolás olyan 
emberektôl, akik ott vannak a mindenna-
pokban a településen vagy az adott régió-
ban és a Régiók Bizottsága ezeknek a tele-
püléseknek a politikusait tömöríti. Most 
egy olyan pillanathoz érkeztünk, amikor 
elôkészítjük a következô hétéves költség-
vetést, ami 2021. január elsején lép életbe. 
Ennek keretében az Erasmus programnak 
a költségvetését duplájára tudjuk emelni, 
tehát kétszer annyi pénz fog rendelkezés-
re állni az egyetemista diákoknak, hogy 
külföldön tanuljanak. 

Navracsics Tibor az elfogadott Régiók 
Bizottsága vélemény kapcsán elmondta:

„Teljes mértékben osztom az RB nézete-
it, amelyeket a Karácsony Ádám (EPP/HU) 
elôadó által készített kitûnô jelentés is tük-
röz. Eszerint a jövôbeli politikai programok-
ban és az EU következô, a 2021–2027 közöt-
ti idôszakra szóló hosszú távú költségveté-
sében is stratégiai prioritásként kell kezelni 
a kultúrát és a kulturális örökséget, hiszen 
ezek elômozdítják az európai humán és kul-

turális tôkébe irányuló beruházásokat és 
segítenek népszerûsíteni az európai értéke-
ket. Ez manapság valószínûleg fontosabb, 
mint valaha.” 

A plenáris ülésen Karácsony Ádám véle-
ményét és módosítási javaslatait általános-
ságban támogatták a Régiók Bizottságának 
tagjai, ám ennek ellenére az ülés után 
mégsem volt teljesen elégedett.

K.Á.: Ha objektíven nézzük, a szin-
te egyhangú szavazati arány azt mutat-
ja, hogy sikeres munkát végeztünk. 
Felhívtuk a figyelmet a kulturális örök-
ségünk megôrzésének fontosságára és a 
kultúrára szánt források emelése mellett 
szálltunk síkra. Tekintettel arra, hogy szá-
mos európai uniós polgár, mintegy 50 
millió fô, köztük például a határon túli 
magyarság állampolgársága és nemzetisé-
ge, anyanyelve nem azonos, az uniós jog-
alkotás során az ô érdekeik figyelembevé-
tele is szükséges. Fontos módosító javas-
lattal éltünk ebben a tárgyban az Európai 
Bizottság felé, kiegészítve tervezetüket a 
kisebbségvédelem, kiemelten az ôshonos 
nemzeti, etnikai, nyelvi kisebbségek örök-
ségvédelmének hangsúlyozásával.

Ahhoz, hogy a plenáris ülés elfogad-

ja a véleményt, kompromisszumot kel-
lett kötni az ellenzéki frakciókkal, ôk 
ugyanis elutasították a keresztény érté-
kekre való utalást. Ez számomra szomo-
rúságra ad okot, hiszen nemcsak szemé-
lyes meggyôzôdésem, hanem történelmi 
tény is, hogy a mai Európa nem létezne 
a keresztény kultúra nélkül. A keresztény 
értékekbôl indul ki az Európai Unióról 
szóló szerzôdés 2. cikkelye is, ami az 
emberi méltóság, a tisztelet, a szolidari-
tás, illetve a nôk és férfiak egyenjogúságá-
nak fontosságát hangsúlyozza. Az alapító 
atyák, Robert Schuman, Konrad Adenauer 
vagy Alcide De Gasperi is keresztény szel-
lemiségben készítették elô az Európai 
Unió megalapítását. Biztos vagyok benne, 
hogy a késôbbiekben is fel fog merülni 
ez a kérdés, így tehát marad feladatunk a 
jövôre nézve is.

A Karácsony Ádám által összeál l í -
tott és a tagok által megszavazott véle-
ményt a Régiók Bizottsága elküldi a dön-
téshozó uniós szerveknek, így az Európai 
Bizottságnak és az Európai Parlamentnek 
is, mely intézmények kötelesek azt figye-
lembe venni jogalkotásuk során.

Danubia TV
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2 0 1 9 .  M Á R C I U SÖnkormányzat

Tahitótfalu Község Önkormányzata 
a személyes gondoskodást nyújtó gyer-
mekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól 
és mûködésük feltételeirôl szóló 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM 
rendelet) 34. §-a alapján, az alábbi felhí-
vást teszi közzé:

Kérjük, hogy amennyiben az alábbiak 
szerint jogosult és

bölcsôdei ellátásra igény tart, 
a www.tahitotfalu.hu honlapról 

letölthetô adatlap kitöltésével jelezze az 
Önkormányzat felé. 

A kitöltött adatlapokat legkésôbb 
2019. április 15. napjáig lehet 

benyújtani 
a Tahitótfalui Közös Önkormányzati 

Hivatalhoz 
(2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.).

Tájékoztatom, hogy a szülô vagy más 
törvényes képviselô április 15-éig jelez-
heti a települési önkormányzat felé a 
bölcsôdei ellátás biztosítása iránti igé-
nyét, amennyiben megfelel a gyerme-
kek védelmérôl és a gyámügyi igazgatás-
ról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a 
továbbiakban: Gyvt.) foglalt követelmé-
nyeknek: 

Gyvt. 41. § (1) A gyermekek napközbe-
ni ellátásaként az életkornak megfelelô 
nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, 
foglalkoztatást és étkeztetést kell meg-
szervezni azon gyermekek számára, akik-

nek szülei, törvényes képviselôi munka-
végzésük - ideértve a gyermekgondozá-
si díj, a gyermekgondozást segítô ellátás 
és a gyermeknevelési támogatás folyósítá-
sa melletti munkavégzést is -, munkaerô-
piaci részvételt elôsegítô programban, 
képzésben való részvételük, nappa-
li rendszerû iskolai oktatásban, a nappa-
li oktatás munkarendje szerint szervezett 
felnôttoktatásban, felsôoktatási intéz-
ményben nappali képzésben való rész-
vételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 
napközbeni ellátásukról nem tudnak gon-
doskodni. A napközbeni ellátás kereté-
ben biztosított szolgáltatások idôtartama 
lehetôleg a szülô, törvényes képviselô 
munkarendjéhez igazodik. Gyermekek 
napközbeni ellátásának igénybevételére 
jogosult az átmeneti gondozásban és az 
otthont nyújtó ellátásban részesülô gyer-
mek is. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok 
miatt a gyermekek napközbeni ellátását 
különösen az olyan gyermek számára kell 
biztosítani, a) akinek fejlôdése érdekében 
állandó napközbeni ellátásra van szüksé-
ge, b) akit egyedülálló vagy idôskorú sze-
mély nevel, c) akinek a szülôje, törvényes 
képviselôje szociális helyzete miatt az 
ellátásáról nem tud gondoskodni. 

(3) A gyermekek napközbeni ellátá-
sának formái - a gyermekek életkorának 
megfelelôen - a) a bölcsôdei ellátás, b) a 
napközbeni gyermekfelügyelet, 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 biztosít-
hat a bölcsôde, a mini bölcsôde, a mun-
kahelyi bölcsôde és a családi bölcsôde. 
Gyvt. 42/A. § (1) Bölcsôdei ellátás kere-
tében a gyermek húszhetes korától 
nevelhetô és gondozható.

Az NM rendelet 42. § (1) bekezdése 
szerint: a gyermek bölcsôdébe és mini 
bölcsôdébe történô felvételét a szülô hoz-
zájárulásával a) a körzeti védônô, b) a házi 
gyermekorvos vagy a háziorvos, c) a csa-
lád- és gyermekjóléti szolgálat, d) a gyám-
hatóság is kezdeményezheti.

Gyvt. 94. § (3a) bekezdése, amely sze-
rint, ha a bölcsôdei ellátásra az adott tele-
pülésen legalább öt gyermek tekinte-
tében igény jelentkezik, vagy a telepü-
lés - jogszabályban meghatározottak sze-
rint megállapított - 3 év alatti lakosainak 
száma meghaladja a 40 fôt, a települé-
si önkormányzat köteles gondoskodni a 
gyermekek bölcsôdei ellátásáról a 42. § 
(2) bekezdése szerinti bölcsôdei ellátást 
nyújtó intézmények, szolgáltatások bár-
melyik formájának biztosításával, önál-
lóan, társulásban vagy ellátási szerzôdés 
útján. Az Önkormányzatnak ezen kötele-
zettségének legkésôbb 2020. december 
31-ig kell eleget tennie.

Tahitótfalu, 2019. február 25.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Bölcsôdei ellátásigény-felmérés

A kéményseprôkhöz több babona is kap-
csolódik, melyek közül a legismertebb sze-
rint, ha találkozunk a koromlovagok valamelyi-
kével, meg kell fogni a ruhagombunkat és fel-
kiáltani: „kéményseprôt látok, szerencsét talá-
lok!” Azt, hogy ez mennyire így van, az bizonyít-
ja, hogy fûtésszezonban hetente lehet hallani a 
hírekben, hogy hol, hányan kaptak füstmérge-
zést/szén-monoxid mérgezést. Hazánkban éven-
te több tucatnyi ember halálát okozza az elhanya-
golt kémény.

A tûznek az ôskortól kezdve meghatáro-
zó jelentôsége volt az emberek életében: a csa-
ládi tûzhelyet és otthont, a meleget, a fôtt ételt 
és a sötétben a világosságot jelentette. Az ókori 
Rómában Vesta papnôi ôrizték a szent tüzet, a 
sztyeppei sámán a sátor füstnyílásán át társalgott 
a szellemekkel. Az európai hagyomány szerint a 
kéményen át közlekedik a Mikulás.

Nem csak átvitt értelemben hozhat szerencsét
Nagyon fontos, hogy a kémény mindig tiszta, 

átjárható legyen, mert, ha az égéstermékek vissza-

áramlanak, füstmérgezést, sôt rosszabb esetben 
halált is okozhatnak. (A szén-monoxid színtelen, 
szagtalan gáz, nem is érzékeljük jelenlétét, ezért 
okozhat könnyen halált.) 

A kéményseprô feladata, hogy megvédjen a 
tûztôl, füstgázelemzéssel megállapítsa, mennyi-
re dolgozik hatékonyan a kazán, ellenôrizze a jó 
kéményhuzatot, hárítsa el a tûzveszélyt okozó 
hibákat. Amelyik házhoz kéményseprô jár, ott 
ilyen probléma nem fordulhat elô.

Fontos változás, hogy idén januártól a kataszt-
rófavédelem munkatársai azok, akik a kémény-
vizsgálatokban segíthetnek önnek. A kéménysep-
rést szilárd tüzelésnél évente, gáztüzelés eseten 
kétévente kötelezô elvégeztetni. 

Kire mi vonatkozik?
A családi házban élôknek a kéménysepréshez 

maguknak kell kihívniuk a szakembereket, míg 
a társasházaknál ez automatikus, elôzetes érte-
sítést követôen a kéményseprô magától jön. Jó 
hír, hogy a magánszemélyeknek a kéményseprés 
ingyenes.

Más vonatkozik a gazdálkodó szerveze-
tekre (vállalkozások). Ha a vállalkozás csa-
ládi házba van bejegyezve, a szolgáltatást a 
katasztrófavédelemtôl, vagy egy szabadon válasz-
tott kéményseprôcégtôl rendelheti meg. A 
Tahitótfaluban illetékes szolgáltatókat az alábbi 
linken találja: http://www.katasztrofavedelem.
h u / l e t o l t e s / ke m e n y s e p r e s /O r s z a g o s -
nyilvtart-20180322.xls. A kéményellenôrzésért a 
gazdálkodó szervezeteknek fizetniük kell. 

Ha a vállalkozás társasházba van bejegyezve, a 
kéményseprô magától érkezik, de a munka ott is 
díjköteles. 

Mire figyeljen?
A katasztrófavédelem minden kémény seprôje 

végzett szakmunkás, arcképes igazolvány-
nyal rendelkezik, egységes munkaruhát visel, 
autójuk is jól megkülönböztethetô, a kataszt-
rófavédelem feliratai, színei jól láthatók rajta. 
Felszerelésük korszerû és teljes, minden szerszá-
muk, mérômûszerük biztosított. Készpénzt nem 
kezelhetnek, és nem is fogadhatnak el. Ahol a 

Kéményseprôt látok – szerencsét találok…



Gondolom senki számára sem megle pô, 
hogy a szemét gyakorlatilag egyidôs az embe-
riséggel. A régészek feltártak olyan kôkorszaki 
településeket, ahol már volt „szeméttelep”, 
csontokkal, cserepekkel, hamuval. A Bibliából 
ismert Gyehenna völgy Jeruzsálem folyamato-
san füstölgô, hulladékégetôje volt, ami idôvel 
a pokol egyik szinonimájává vált. Az ókori 
Rómában közegészségügyi okokból már a mai-
hoz hasonló szemétszállítási rendszert voltak 
kénytelenek üzemeltetni. A világ fejlôdésével 
együtt nô a keletkezô hulladék mennyisé-
ge, emiatt napjainkban is kiemelt feladat az 
egész világ, és ebben Önkormányzatunk szá-
mára is egy hulladékgazdálkodási rendszer 
mûködtetése, mely minden hulladékfajta 
kezelésére kínál megoldást.

Most a jó hír következik
Tisztelt Lakosainak! Nagy örömmel tájékoz-

tatom Önöket, hogy hosszú elôkészítô munka 
után sikerült megállapodnunk a Fôvárosi 
Közterület-fenntar tó Zrt.-vel a házhoz 
menô, rendszeres zöldhulladék gyûjtésrôl. 
A zöldhul ladék gyûjtést az Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv 
elôírásai alapján, havonta egy alkalommal, 
áprilistól novemberig végzik, valamint janu-
árban 2 alkalommal a karácsonyfát is elviszik. 
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vég-
zésének feltételeirôl szóló 385/2014. (XII. 31.) 
Kormányrendelet alapján 2016. január 1-tôl a 
zöldhulladékot a képzôdés helyén a zöldhulla-
dék elkülönített gyûjtésének céljára gyártott 
gyûjtôedényben vagy biológiailag lebomló 
hulladékgyûjtô zsákban kell gyûjteni, kivéve, 
ha a zöldhulladékot házi vagy közösségi kom-
posztálás útján komposztálják.

Ezzel a megállapodással teljessé vált telepü-
lésünkön a hulladékgyûjtés. Minden hulladék-
fajta (kommunális, veszélyes, lom, zöld, építé-
si) gyûjtése és elszállítása megoldott. A zöld-
hulladék gyûjtés elsô napja 2019. április 3., 

majd ezt követôen novemberig minden hónap 
elsô szerdája.

Talán nem is gondolnánk, de az általunk ter-
melt hulladék legalább egyharmadát teszik ki 
a különbözô szerves eredetû hulladékok. Ezek 
az anyagok mind-mind értékesek számunkra, 
s rendelkezésünkre áll az a módszer is, amely-
lyel megoldhatjuk a hasznosításukat. Ez a mód-
szer a komposztálás. Az FKF Zrt. a begyûjtött 
zöldhulladékból komposztálási technológiával 
minôsített, engedéllyel rendelkezô talajjavító 
anyagot készít. Emiatt nagyon fontos a hulla-
dék tisztasága.

!!!FIGYELEM!!!
A gyûjtés, elszállítás feltételei:
– kizárólag a lakosságnál keletkezô, nem 

mezôgazdasági tevékenységbôl származó 
zöldhulladék kerül elszállításra (pl. falevél, fû, 
gally);

– a levágott füvet és egyéb lágy szárú növé-
nyeket, falevelet csak és kizárólag az FKF logó-
jával ellátott BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsák-
ban szállítják el;

– a 100 és 120 literes zöldhulladék gyûjtô 
zsákokat 2019. március 20 -tól a Tahi, 
Szentendrei út 73. szám alatti éjjel-nappa-
li közértben tudják megvásárolni, vagy az 
FKF Zrt. Központi Ügyfélszolgálatán: IX. ker 
Budapest, Ecseri út 8-12.;

– a zsákok szavatossági ideje anyagukból 
adódóan rövid, így javasolt a megvásárlás után 
mielôbb felhasználni;

– a faágakat aprítva, a gallyakat kötegelve, 
a leveleket zsákba gyûjtve, lezárva helyezzék 
ki, hogy megelôzzék az úttesten való szétszó-
ródást;

– biztonsági okokból a hosszú faága-
kat nem tudják elszállítani, ezért a max. 15 
cm átmérôjû faágakat vágják max. 1 m hosz-
szú darabokra és kössék össze max. 40 cm 
átmérôjû kötegekbe;

– a kihelyezést a gyûjtést megelôzô napra 

kell idôzíteni, úgy, hogy a szállítási nap elôtti 
napon 17 órától, legkésôbb a megjelölt napon 
reggel 5 óráig, hogy a kirakott zöldhulladék a 
forgalmat ne akadályozza;

Nem szállítják el a zöldhulladékot, ha:
– kommunális (pl. salak, vegyes háztartá-

si, stb.) jellegû hulladékkal, ill. az állati ürülék-
kel szennyezett, kevert a zöldhulladék, mivel 
a kevert hulladék alkalmatlanná válik a kom-
posztálásra;

– azt ömlesztve helyezik ki;
– a fenti paramétereknek nem megfelelô 

(nem kötegelt, nem darabolt, és súlyt és mére-
tet meghaladó) a kihelyezett zöldhulladék.

A meghatározott idôszakon kívül közterü-
letre kihelyezett zöldhulladék engedély nélkü-
li közterület-használatnak, valamint illegális 
hulladékelhelyezésnek minôsül, és szabálysér-
tési eljárást von maga után.

Tek intettel ar ra, hogy településün-
kön a zöldhulladék gyûjtés is megoldot-
tá vált, várható, hogy Tahitótfalu Község 
Képviselô-testülete újratárgyalja telepü-
lésünk levegôtisztaság-védelmi rendele-
tét. Sajnálatosan naponta vagyunk kényte-
lenek elviselni – a tûzgyújtási tilalom ellené-
re –, hogy valakik begyújtják a „füstbombát” 
és maró, fojtogató füsttel árasztják el környe-
zetüket. Önkormányzatunknak nemcsak az 
avarégetôk, hanem a fuldokló többség érde-
keit, egészségének védelmét is figyelembe kell 
vennie. A zöldhulladék égetés során levegôbe 
kerülô vegyületek: szén-monoxid, szénhidro-
gének, nitrogén-oxidok, apró részecskék (szál-
lópor, PM10) fokozott egészségügyi kockáza-
tot jelentenek. Az emberi szervezet asztmás 
rohammal, légúti irritációval, szív- és érrend-
szeri zavarokkal, tartós kitettség esetén akár 
mutagén (rákkeltô) válaszreakciót adhat erre a 
toxikus sokkhatásra.

Megéri?
Szabados-Molnár István falugondnok

Áprilisban startol a rendszeres 
zöldhulladék gyûjtés
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megrendelés díjköteles, a munkáért utólag, szám-
lán kell fizetni.

Idôpontegyeztetés
A kéményseprésre idôpontot az alábbi 

elérhetôségeken egyeztethet: 
• Online a www.kemenysepres.katasztro-

fave delem.hu honlap ügyfélszolgálati oldalán, 
az idôpontfoglalás elektronikus ûrlap kitöltésé-
vel http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat

• Telefonon az elôhívó nélkül ingyenesen 
mûködô 1818-as számot hívják. (Rövid adatvé-
delmi információk után válasszák a 9–es, 1-es 
majd ismét az 1-es gombokkal az idôpontfoglalás 
menüt, ahol a bejelentkezô ügyintézô, a hívó ada-
tainak felvételével elindítja a vizsgálati idôpont 
egyeztetési folyamatát. A katasztrófavédelem 

munkatársa visszahívja az ügyfelet, és megbeszé-
lik az ellenôrzés napját és idejét.) Normál tarifával 
hívható számok: 06-70/641-8532, 06-70/667-9888,

• E -mailben, a levelet a kemenysepro.
ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címre küldve.

Ami még fontos
Ne feledje, az a szabály nem változott, hogy 

évente legalább egyszer tanácsos ellenôriztetnie 
a fûtôeszközét, saját érdekében. Fûtési techno-
lógiától függetlenül komoly veszélyt jelenthet a 
készülékek szabálytalan kivitelezése, illetve a kar-
bantartás és a rendszeres mûszaki felülvizsgálat 
elmulasztása. Ráadásul a rendszeresen karbantar-
tott fûtôeszköz nemcsak biztonságos, hanem gaz-
daságosabban is mûködtethetô.

Szabados-Molnár István 
falugondnok
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Az 1920. júniusi (Trianon) ország cson-
kítás általi, a magyar társadalom egé-
szét mélyen megrázó nemzeti traumát 
követôen a magyarság jövôbe vetett hitét, 
reményeit a leszakított nemzetrészek 
újraegyesítése iránt az elsô Bécsi döntés 
adta vissza. Az Alföld keleti pereme és a 
Kárpátok láncolata közötti térség 1918-
ig a magyar királyság szerves része volt, 
melyet a saint-germaini békeszerzôdés 
értelmében a nagyhatalmak 1919-ben az 
alig világra jött Csehszlovákiának ítél-
tek. A 12.656 nkm-nyi terület egy része, 
Máramaros, Románia lett, míg a meg-
csonkított Bereg vármegye kisebb része 
Csonka - Magyarországé maradt. Az 
1938.nov.2.-i  Bécsi döntés értelmében a 
Kárpátaljához tartozó terület 12%-a 3 ôsi 
városunkkal hazatért. A magyar királyi 
honvédség 1938.nov.9.-én szabadította fel  
Beregszászt, majd nov. 10.-én Ungvárt és 
Munkácsot. Az 1938.évi XXXIV. törvény-
cikk kinyilvánította azt, hogy a „Magyar 
Szent Koronához visszacsatolt felvidéki 
területekkel együtt Kárpátalja visszatér 
a Szent Korona testébe”. Kárpátalja többi 
részére 1939. március 15.-én vonult be a 
magyar hadsereg, mely terület – vissza-
foglalás március 18.-val zárult.(Ezek az 
események egyidejûleg kisebb-nagyobb 
fegyveres összetûzésekkel zajlottak.) Az 
1939. évi VI. tc. már le is szögezte azt, 
hogy  „…az ezeréves határokkal szegélye-
zett Kárpátalja visszatért a Szent Korona 
testébe.” Miként a Felvidéken, úgy a 2. 
Bécsi döntés során a visszacsatolt Észak-
Erdélyben, Kárpátalja magyarsága, és a 
velük együtt érzô ruszinság is kitörô lel-
kesedéssel, kalaplevéve, örömkönnyek-
ben úszva, testben, és lélekben hazatért  
Magyarországhoz.

vitéz Somogyváry Gyula „A Kárpátok 
visszatér tek!” c. 6 versszakából az 
elsô:”Lelkünk újjong, ajkunk dalol, A 
szemekben tüzek égnek, Hálaimánk 

égig hatol, A Kárpátok visszatértek…” 
(Ajánlott még tôle:”A munkácsi bástyán, 
„A Hágón.”, Juhász Gy. „Verecke táján”.)

Mi az a legkevesebb, amit jó tudnunk 
Kárpátalja történelmébôl: emberi tele-
pülésre utaló nyomok már az új kôkortól 
fellelhetôk, a réz, bronz-, vas-, és a nép-
vándorlás koráig. Árpád fejedelem a 
magyar fôsereggel 895 tavaszán kelt át a 
Vereckei-szoroson, mellyel kezdetét vette 
a honfoglalás, s amelynek következtében 
Kárpátalja „elidegeníthetetlen” része lett a 
történelmi Magyarországnak. Anonymus: 
„Akkor Árpád vezér és fôemberei… 
Hung várához lovagoltak… bevonul-
va Hung várába… áldozatokat mutat-
tak be… Álmos vezér … övéit megesket-
vén, még életében vezérré és parancso-
lóvá tette fiát, Árpádot… akit Hungvária 
vezérének, összes vitézeit pedig Hungról 
hungvárusoknak neveztek el… és ez az 
elnevezés mostanáig él ezen a világon.” 
Bereg vármegyérôl, Anonymus: „S így a 
Havaserdôn áthaladva a hungi részekre 
szálltak… az elsô helyet, melyet elôször 
elfoglaltak Munkácsnak nevezték, mivel 
igen sok munkával, fáradsággal jutottak 
el arra a földre, melyet maguknak annyi-
ra áhítottak… a földet kimondhatatla-
nul megkedvelték.” Ugocsa vármegye:”Az 
Úr megtestesülésének kilencszázharma-
dik esztendejében Árpád vezér elküld-
vén seregeit, az egész földet, mely a Tisza 
és a Bodrog közé esik Ugocsáig… elfog-
lalta.” (A trianoni diktátum e megyébôl 
0.1 nkm.-nyit hagyott meg az anyaország-
nak.)

A Szent István által szervezett 45 
magyar vármegye részévé vált Bereg, és 
Ung, majd késôbb Máramaros, és Ugocsa 
is. Szent László 1085-ben kiverte az ide 
betört besenyôket, és szoros kapcsolatot 
létesített a szomszédos lengyelekkel. A IV. 
Béla uralkodásától gyorsan benépesülô 
vidéket a tatárok 1241-es, a Vereckei-

hágón át történt betörése megtizedel-
te, mely támadás után gyorsult fel a vár-
rendszer kiépítése és még több betelepí-
tés. A ruszinok a 13. szd.-tól említtetnek. 
Máramaros a török elleni „hosszú hábo-
rú” során szinte elnéptelenedett. Az 1678-
ban kezdôdött Thököly-féle, majd a II. 
Rákóczi Ferenc által vezetett Habsburg-
el lenes szabadságharc (1703-11), i l l. 
1848-49 szabadságharcaiban Kárpátalja 
magyarsága, sôt, a ruszinok is áldozat-
készen részt vettek. Kárpátalja 1944.okt. 
23-25-ig tartozott Magyarországhoz. Azt 
követôen a szovjetek mintegy 40 ezer 
magyart deportáltak a Szovjetunióba, 
nagyobb emberi károkat okozva, mint a 
két világháború. Az ottani, mintegy 150 
ezer fôs magyarságnak az 1989-es válto-
zásokhoz fûzött reményei máig sem vál-
tak valóra. Minden jó magyarnak el kell 
mennie Kárpátaljára, a Vereckei-hágóhoz, 
a két Tisza forrásához, Ungvárra /itt emel-
ték pajzsra Árpádot!/, a Zrínyi Ilona által 
hôsiesen védett Munkácsra, és Kölcsey 
„bús düledékeinek Huszt várához.”  Jó 
gyönyörködni természeti szépségei-
ben, melyekrôl Kóródi Sándor 1896-ban 
imígyen írt:” Honfi, e bércormon, szí-
ved hevesebb dobogása jelzi, hogy ôsi 
honod drága határa ez itt…”  És: ” A mi 
hazánk a fenyôfák hazája, Itt még cser-
mely a magyarok Tiszája. Hegyeknél 
magasabban ringott bölcsônk, Minket 
bércek adtak ide kölcsön… a vizek zeng-
ve tört sziklákat visznek, Akik itt élnek, 
erôsebben hisznek….Vad szél játszik a 
bércek orgonáján, A tél jéggyertyát gyújt 
az erdôk fáján. S hull a hó… A mi hazánk 
a fenyôk hazája, Most csonka ország vér-
sikolyos szája. A magyaroknak itt sírokat 
ásnak, Akik itt születtek, mindig vissza-
vágynak.” (Kárpátalja: Csobolya József)

G. Szalai István, 2019. március

Emlékezés Kárpátalja hazatérésének 
80. évfordulóján…
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Kedves Adózók!

Tisztelettel kérjük, hogy a Jancsó 
Alapítvány részére rendelkezzen adó-
jának 1%-áról. Alapítványunk a felaján-
lásból összegyûlt összegeket Kárpát-
medencei magyar célokra fordítja, a hatá-
ron túli, elsôsorban az erdélyi magyarság 
érdekében végzi tevékenységét.

Az 1%-ból befolyt összegek jelentôs 
segítséget nyújtanak munkánkhoz, egyéb 
források mellett ezeknek a felhasználásá-
val magyar síremléket (gidófalvi Jancsó 
Pál színész, 1761-1845) állítottunk vissza 
Kolozsváron a Házsongárdi temetôben, 
felál l ítottuk a székely tudós, Jancsó 
Benedek szobrát a Budapesti Egyetemi 
Katolikus Gimnáziumban, egyetemi kuta-
tást támogattunk, harmadik éve szervez-
zük Székelyföldön több mint 200 iskolát 
megszólítva a Jancsó Benedek történelmi 
emlékversenyt, illetve egyéb közérdekû 
célokat támogattunk.

Kérjük ezért, hogy az 18EGYSZA nyom-
tatványt a mi adószámunkat megjelölve 
töltse ki, vagy a mellékelt, adószámunk-
kal elôre kitöltött példányt (A NÉV, AZ 
ADÓSZÁM, ÉS A LAKCÍM KITÖLTÉSÉT 
KÖVETÔEN) nyomtassa ki.

ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13
A rendelkezô nyilatkozatot önállóan 

2019. május 20-ig, illetve a bevallással 
együtt nyújtható be.

Tahitótfalu, 2019. január 29.
Tisztelettel: 
dr. Jancsó Antal kuratóriumi elnök
Jancsó Alapítvány

Cím: 2021 Tahitótfalu Béke út 33.
Adószám: 18030497-1-13
Számlaszáma CIB: 10700581-49378508-

51100005
weboldal: www.jancsoalapitvany.hu
E-mail: info@jancsoalapitvany.hu
Tel.: +36-30-221-9617

Tisztelt Adózók!
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALU-

ÉRT ALAPÍTVÁNY (TETA)
2003. május óta bejegyzett szervezet, 

ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi 
jövedelemadókból felajánlható 1 %-ot. 

Az alapítvány 2018-ban végzett munká-
jának rövid ismertetése:

Az óvodások, kisiskolások részére havi 
rendszeres bábszínházi elôadások szer-
vezése, farsangi felvonulásban segítôként 
való részvétel, nemzeti ünnepeinken való 
részvétel, március 15-én az általunk alapí-
tott „Ifjúsági díj” átadása az arra érdemes 
fiatal diákok részére (falucímer kitûzô, 
könyv utalvány), Vasárnapi Vásárnapon 
való segítô részvétel, Eperfesztiválon elma-
radhatatlan eperlekvár fôzésünk, minden 
második évben a Diákalkotók Országos 
Tûzzománc Pályázata megrendezése, júli-
usban a szabadidôparkban lebonyolított 
nagy sikerû ingyenes és tartalmas  nyári 
gyermekhetek. Decemberben az „Adventi 
hét” megrendezése, valamint a rászorul-
tak részére adománygyûjtésben való rész-
vételünk és a begyûjtött adományok elosz-
tásában való részvétel. 2017-ben pályázati 
pénzbôl fejlesztettük a betlehemi jászolt. 
Hagyományôrzô Körünk 2019-ben készül 
bemutatni a falunkban élôk által adomá-
nyozott tárgyakon keresztül falunk múlt-
ját az önkormányzat által kialakított kiállí-
tóhelyen a Faluházban.

Szeretnénk köszönetet mondani min-
denkinek, aki az alapítvány munkájában 
részt vett Köszönjük az Önök anyagi és tár-
gyi segítségét, amivel falunk közösségi éle-
tét fejleszthettük és elômozdíthattuk. 

Továbbra is számítunk önzetlen támoga-
tásukra.

Ha munkánkat eredményesnek tartja és 
szeretne segíteni, azt az alábbi adószámon 
teheti meg, melyet elôre is köszönünk. 

Adószámunk: 18699636-1-13 
Számlaszámunk: 64700021-10009237, 

Dunakanyar Takarékszövetkezet, 2021 
Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

A Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány a 
Tahitótfalui Óvodák mûködésének támo-
gatására, az óvodás korú gyerekek számá-
ra programok szervezésére jött létre. Az 
adózók által felajánlott 2017. évi 1%-ból az 
Alapítvány 181 553 Ft támogatáshoz jutott. 
Az elôzô években felajánlott összegekbôl 
az óvodák részére vásároltunk már fejlesztô 
játékokat, tornaszônyeget, mászóalagutat, 
barkács eszközöket, valamint udvari játé-
kok, napvitorlák telepítése is történt.
Kérjük, hogy adója 1%-ával idén is támo-
gassa óvodánk alapítványát! 
Köszönjük támogatásukat, mellyel mun-
kánkat segítik.

Adószámunk: 18032293-1-13 
Bankszámlaszámunk: Dunakanyar 
Takarékszövetkezet, 64700021-30100457 

1% felhívások „A Tahitótfa lui  Álta lános Iskola 
Gyermekeiért” Alapítvány célja a közsé-
günkben tanuló általános iskolás gyer-
mekek segítése, az iskolai nevelô-oktató 
munka anyagi támogatása, az oktatás tárgyi, 
technikai feltételeinek javítása. Kiemelt 
feladatul tûztük ki idei tanévre is az idegen 
nyelvek tanulásának elôsegítését, az isko-
lai sport- és egyéb szabadidôs tevékenysé-
gek, tanulmányi, sport és kulturális verse-
nyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos 
körülmények között élô diákok társadalmi 
esélyegyenlôségének megteremtését.

A korábbi évek 1%-os felajánlásaiból is 
fenti célok megvalósításához járultunk 
hozzá.

Köszönjük a szülôi támogatást, mellyel 
munkákat segítik

Az Alapítvány céljainak eléréséhez kér-
jük idén is támogassanak bennünket adó-
juk 1%-ával!

Adószám: 18681952-1-13
Elérhetôségünk: pollacksuli@gmail.

com, ill. facebook-on is megtalálnak min-
ket (Alapítvány nevét kell beírni)

Köszönjük!

2019. január 31-én iskolánk rendezte 
meg a helyi Sportcsarnokban az idei elsô 
Leány Tornát.

Sajnos a korábbi évekhez képest keve-
sebb csapat vett részt, így csak néhány 
mérkôzést játszott az 5-6. osztályos csa-
patunk.

A tornát kedves szavakkal Zakar Ágnes 
igazgatónô nyitotta meg, jelen volt 
Egervári Zsolt, a Buda-Szentendre régió 
fô szervezôje is.

Csapatunk Pil isvörösvárral 0 -0 -át, 
Leányfalu csapatával 1-1-et játszott, majd 

utolsó mérkôzésén 2-0-ra gyôzött, így 
összesítésben a mi leányaink bizonyultak 
a legjobbnak. A csapat tagjai voltak: Virág 
Leila, Fülesdi Kamilla, Szvetlik Adrienn, 
Petkó Lili, Takács Kinga, Fábián Nikolett, 
többen betegek voltak.

A torna végén minden résztvevô csoko-
ládét kapott. Gratulálunk leányainknak a 
jó szereplésükhöz.

 Turóczi Csaba
 testnevelô tanár

Bozsik Program
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Hibás az a nézet, hogy fizikai és mentális állapotunkat csak az 
öröklött genetikai adottságaink határozzák meg. Aki megfelelô 
életmóddal, célzottan felépíti önmagát, annak egy életen át 
kihat ez a munka az életminôségére, segít megôrizni egészségét 
és aktivitását idô sebb korában is. Az egészséges táplálkozás mel-
lett fontos, hogy heti rendszerességgel iktassunk be mozgást az 
életünkbe, kiegészítve nyújtással, és napi meditációs gyakorla-
tokkal. A mozgás a teljesítôképesség mellett, fokozza a mentális 
erôt is, kiegyensúlyozza a vegetatív idegrendszer mûködését és 
javítja a hangulatot. 

Háromrészes riportsorozatunkban a tahitótfalui Szigeti 
Sárkányok sportegyesület tagjai mesélnek a sporthoz fûzôdô 
viszonyukról. Elsôként Szabó Gábort, a csapat edzôjét kérdez-
tük: 

- Mit ajánlasz annak, aki szeretne elkezdeni sportolni? 
Hogyan kezdjen neki?

A lényeg a fokozatosság, rendszeresség, és társaság. Járjon el 
közösségbe, ahol sportolni szeretô emberek társaságában lehet, 
legyenek példaképei, kitûzött céljai.

- Nálad ez hogy kezdôdött? Mióta része az életednek a sport? 
Gyermekkoromban belém táplálták. 12 évesen kezdtem 

kenuzni, majd 10 évig sziklát másztam. Itt jött egy kis útkeresés, 
zenéltem, dolgoztam, éltem, családot alapítottam.

- Aztán jött a sárkányhajózás. Ki vagy mi motivált arra, hogy 
ezt a sportágat válaszd?

2006-ban kezdtem sárkányhajózni. Idôsebb bátyám, Miklós, 
aki a DSV alapítója keresett a csapatába embereket, elmentem 
egy versenyre és megérintett. Éreztem, hogy az emlékekbôl nem 
megy, edzeni kell.

- Miért ajánlanád másoknak is a sárkányhajózást?
Talán az egyik legjobb rekreációs sport. Az emberek a karri-

er és családalapítás után általában kiengednek, kiégnek, nincs 
motivációjuk az életben. Ilyenkor jó egy ilyen sport, ahol akár 
70 évesen is lehetnek célok. Itt még a családdal együtt is edz-
hetnek, szerezhetnek versenyélményeket. A közösség kibillenti 
a magányos embereket a depresszióból, a sportolás jó közérze-
tet, fizikumot biztosít, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy egy tel-
jes értékû életet éljünk.

- A rendszeres sportot hogyan tudod összeegyeztetni a magán-
életeddel?

A magánéletemet egyeztettem a sporthoz. Szeretném, ha 

Tahitótfaluban kialakulna egy sportolni szeretô közösség, ezért 
is szervezünk közös futásokat, mindenki számára nyitott funkci-
onális edzést, túrákat, futóversenyeket a sárkányhajózás mellett.

 - Mik a rövid, illetve a hosszú távú céljaid?
Elég jól érzem magam a bôrömben, ezt az állapotot szeretném 

fenntartani minél tovább.

Török Tímea

Egészségesnek lenni többet jelent, mint életben maradni
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1. A pályázat célja
Tahitótfalu Község Önkormányzata a 
közmûvelôdési, kulturális, oktatási, sport 
és szociális területen mûködô civil szer-
vezetek számára vissza nem térítendô 
támogatást nyújt Tahitótfalu közéletét, 
fejlôdését elôsegítô céljaik megvalósítá-
sához.
2. A támogatásra rendelkezésre álló for-
rás 
Folyó évben a támogatásra szánt pénzke-
ret 2.500.000.- forint. 
3. A támogatottak köre
Költségvetési   támogatásban   csak a 
bejegyzett   és gazdálkodási beszámolá-
si kötelezettségüket teljesítô civil szerve-
zetek részesülhetnek.  Az egyesülési jog-
ról, a közhasznú jogállásról, valamint a 
civil szervezetek mûködésérôl és támoga-
tásáról szóló 2011. évi CLXXV.  törvény 2. 
§. 6. pontja alapján civil szervezet: a civil 
társaság, a Magyarországon nyilvántartás-
ba vett egyesület, alapítvány.
Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu 
székhellyel rendelkezô bejegyzett civil 
szervezetek
• alapítványok,
• egyesületek,
• jogi személyiséggel rendelkezô szerve-

zetek,
• jogi személyiséggel nem rendelkezô 

szervezetek.
Nem nyújthatnak be pályázatot
• pártok,
• önkormányzati fenntartású intézmé-

nyek,
• közalapítványok,
• azok a civil szervezetek, amelyek A köz-

hasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi 
CLV. törvény 26.§ d) pontja szerint köz-
vetlen politikai tevékenységet folytat-
nak,

Nem fogadható el a pályázat
• azon civil szervezetek esetében, ame-

lyek elôzô évi beszámolóját a Kulturális 
Bizottság nem fogadta el.

4. A pályázati anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap teljeskörû 
kitöltésével lehet. Az adatlap a Polgár-
mesteri Hivatal iktatójában (Tahitótfalu, 
Kossuth Lajos utca 4.) vehetô át ügyfélfo-
gadási idôben vagy letölthetô a település 
honlapjáról.
5. A támogatási döntés, az elbírálás 
határideje
A támogatások odaítélésérôl a Kulturális 
Bizottság javaslatára a Képviselôtestület 
dönt legkésôbb folyó év április 30-ig. 
A pályázókat a pályázati döntés után 
5 munkanapon belül írásban értesít-
jük az eredményrôl. A civil szerveze-
tek az elnyert támogatást a támogatási 

szerzôdésben meghatározott módon, egy 
összegben vehetik igénybe.  
6. A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendô támo-
gatás, melyet a támogatott szervezet célja 
szerinti tevékenységének, mûködésének 
költségeire használhat fel folyó év decem-
ber 31-ig.
7. A pályázatok beadásának módja, 
helye és határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. április 12. (péntek) 12:00 óra 
A pá lyázat  beny új t á sá na k helye: 
Polgármester i Hivatal (Tahitótfa lu, 
Kossuth Lajos utca 4.)
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati pél-
dányban, zárt borítékban kell benyújtani.

A borítékra írják rá: „civil pályázat”.
H iánypót l á sr a  a  pá lyázat  leadá s i 
határidejétôl számított 5 munkanapon 
belül, egy alkalommal van lehetôség.
A formailag nem megfelelô pályázatok 
elutasításra kerülnek.
8. További információ
A pályázattal kapcsolatos további infor-
máció a Kulturális Bizottság elnökétôl, 
Kubanek István képviselôtôl kérhetô a 
+36-30-349-4632 telefonszámon, vala-
mint a Közös Önkormányzati Hivatalban.

Tahitótfalu, 2019. február 25.
     

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Pályázati kiírás civil szervezetek részére
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www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága

Szentednre településre
rész- ( 2 vagy 4 óra) vagy teljes állásban, rugalmas munkaidőbeosztással, 

akár alkalmi foglalkoztatásban

levelek kézbesítésére

KERÉKPÁROS ÉS MOTOROS KÉZBESÍTŐ
 munkatársakat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• kerékpározni tudás kerékpáros kézbesítő munkakör betöltése esetén,
• ,,A” kategóriás jogosítvány motoros kézbesítő munkakör betöltése 

esetén, 
• ,,B” kategóriás jogosítvány,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Bérezés: megegyezés szerint.

Juttatások:
• pótlékok, ösztönzők,
• 6 hónap után cafetéria keret, munkaruha.

Hajnali munkavégzésre is van lehetőség, hirlapok kézbesítése esetében.

A munkakör betölthető azonnal.

A munkakörrel kapcsolatban információt ad: 
Pungor Mária tel: (30)772-2848, 
E-mail: Pungor.Maria@posta.hu
Cím: 2000 Szentendre Kossuth Lajos utca 23-25

Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. 
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, 
Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben 
megadott adatait a meghirdetett pozíció – az álláspályázat időszakában felmerülő másik pozíció – betöltésére 
alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. Az adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig 
kezeli. Az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az aktuálisan betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is. 
Hozzájárulását a jelentkező bármikor korlátozás nélkül visszavonhatja a 1540 Budapest postacímen, vagy a 
toborzas@posta.hu e-mail-címen, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.

Tahitótfalu Község Önkormányzata és a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
pályázatot hirdet „Napsugár a szigeten” 
címmel az ország általános és középis-
kolásainak, iskolatípustól függetlenül, 
iskolákban, mûvelôdési házakban, gyer-
mekházakban és más intézményekben 
mûködô tûzzománc mûhelyek tagjainak, 
közösségeinek.

A pályázat témája: 
Játékosság és derû Kányádi Sándor 

gyermekverseiben és meséiben, születé-
sének 90. és halálának elsô évfordulóján. 

A pályázat mottója: 
„Ha a Napnak lába volna,
bizonyára gyalogolna.
Ha pedig keze is lenne,
akkor ô is cipekedne,
s leülne, ha elfáradna,
ide mellénk, a kis padra.
Kérges kezét térdre ejtvén,
merengne a holdas estén.
Úgy várna rá szépen ülve,
hogy ôt a föld megkerülje.”

Kányádi Sándor: Ha a Napnak

Minden egyéni alkotó vagy alkotó-
közösség egy mûvel, vagy legfeljebb 5 

tételbôl álló sorozattal pályázhat. 
A pályamûvek képek, zománccal díszí-

tett plasztikák vagy dísztárgyak lehetnek. 
Csak eredeti példányt és más pályázaton 
még nem szerepelt alkotást fogadunk el.

Az értékelés négy korcsoportban törté-
nik:

I. korcsoport  6-8 éves korig
II .korcsoport 9-11 éves korig
III. korcsoport 12-14 éves korig
IV. korcsoport 15-18 éves korig

Díjazás:
Fôdíj, különdíj, korosztálydíj (korcso-

portonként arany, ezüst, bronz), kollektív 
díj (közös alkotások), oktatói díj.

A pályázati munka hátoldalán kérjük 
feltüntetni az alkotás címét, a pályázó 
nevét, életkorát (betöltött év), lakcímét 
illetve a mûhely vezetôjének nevét vala-
mint a mûhelynek otthont adó intézmény 
nevét, címét, telefonszámát. A beküldô 
intézmény vagy alkotóközösség mellékel-
jen listát a pályázati alkotásokról.

A képeket bekeretezve illetve a tech-
nikához illô hordozó felületre rögzítve, 
akasztóval ellátva kérjük elküldeni.

A pályamûveket szakmai zsûri értékeli. 

A biennáléra elôzetes jelentkezést 
várunk 2019. március 18-ig a faluhaz@
tahitotfalu.hu e-mail címre.

A pályamûvek beérkezési határideje: 
2019. május 17. Cím: Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal 2021 Tahitótfalu, 
Kossuth L. u. 4.

A biennáléra jelentkezôk számára nincs 
nevezési díj, a pályamunkákat a kiállítás 
után visszaküldjük.

A díjazott és kiállításra kerülô pálya-
mûvek alkotóinak névsora 2019. május 
30-tól megtekinthetô a www.tahitotfalu.
hu honlapon.

A kiállítás díjátadásának idôpontja és 
hely színe: 2019. június 1. 15 óra, Tahi-
tótfalu, Tildy Zoltán hídfô, Fesztiválpark, 
a 21. Eperfesztivál helyszíne. A díjazott és 
kiállításra kerülô pályamunkák alkotói-
nak meghívót küldünk. 

A kiállítás 2019. május 31 – június 
2-ig 10:00-19:00-ig tekinthetô meg az 
Eperfesztivál területén a kiállítási sátor-
ban. 

Felvilágosítás: Béres Gabriella 0630 
337 5527, Németh Júlia 0630 923 2920,

Kubanek István 0630 349 4632.
E-mail: faluhaz@tahitotfalu.hu

Diákalkotók VIII. Országos Tûzzománc Pályázata 
a 21. Eperfesztivál keretében a Szentendrei-szigeten



1 3

2 0 1 9 .  M Á R C I U S Önkormányzat ,  programok

A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztar-
tások - elôzetes jelentkezést követôen – 12.000,- Ft értékû ter-
mészetbeni támogatásra jogosultak. A jelentkezés alkalmával 
egyrészt meg kellett adnia a jelentkezônek, hogy miben kéri a 
támogatást (gázpalack, tûzifa, brikett, stb.), másrészt nyilatkoz-
nia kellett, hogy korábban nem részesült rezsicsökkentésben.

A természetbeni támogatás kiosztásának határideje 2019.
december 31., de Önkormányzatunk még 2018 decemberében 
elkezdte a tûzifa támogatás kiosztását. 2019 február közepé-
ig minden érintettet postán kiértesítettünk, tájékoztatva ôket, 
hogy hol és mikor vehetik át a tûzifát. A kiértesítés ellenére 
35-en nem jelentek meg átvenni a tûzifát. Az ô részükre 2019. 
március 23-án (szombaton) tartunk egy pótnapot, ahol 07:00 és 
12:00 óra között átvehetik a tûzifát. Mindenkit elôzetesen pos-
tai úton értesíteni fogunk. Azok számára, akik ezen idôpontban 
nem veszik át a tûzifát, további átvételi lehetôséget biztosítani 
nem áll módunkban.

A brikettet, gázt, szenet igénylôk részére az igényelt 
tüzelôanyagot 2019. áprilisától biztosítjuk.

 
Szabados-Molnár István 

falugondnok

Tájékoztatás a téli 
rezsicsökkentésben 

korábban nem részesült 
háztartásoknak

I. Baba-, gyerekruha és 
játék börze a Tahitótfalusi 

Faluházban!

Rendezvény idôpontja: 
2019. április 13. (szombat)

A börze nyitva tartása: 9-12 óráig
Cím: 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 2.

Asztalfoglalás: díjmentes! 
dr. Kónya Beáta 06-20/375-6692 telefonszá-

mon, vagy konya.beata@drkonyabeata.hu 
e-mailcímre 

(tárgyban kérem megjelölni “bababörze”)”
Egy eladó egyszerre maximum 

2 db asztal foglalhat. 
Lehet 1/2 asztalt is foglalni.

Várjuk szeretettel a Dunakanyarból 
az eladni és vásárolni vágyókat!
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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

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

Vállaljuk házak, lakások, vendéglátó egységek, telkek, földek, 
rétek, legelők, szántók, erdők értékesítését és bérbeadását. 

Részt veszünk az ingatlanokhoz kötődő földhivatali, építéshatósági és banki ügyintézésben. 

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

Frey Attila     
info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	

																																														 											 																					  

A Tahitótfalu S.E. immár 9. alkalommal 
rendezte meg a községi Sportcsarnokban a 
futballtornát Puzder János emlékére. Kiváló 
futball kapusunknak a mi egyesületünk volt 
az utolsó csapata, még 49 évesen is védett, 
amikor a megye I. osztály ,,B” csoportjában 
szerepeltünk.

Idén 7 csapat vett részt a tornán, a 8. 
gárda sajnos egy nappal a mérkôzések elôtt 
lemondta a részvételt.

Sportszerû, jó színvonalú meccseket lát-
hattunk, ,,örökös” játékvezetônk, Gráfel 
László betegsége miatt a derbiket Turóczi 
Csaba, Szíjj Krisztián és Szendrei Lajos fel-
váltva vezették.

Kilátogatott hozzánk Puzder János özve-
gye, Erika és kisfiuk, Marci, a díjátadásra 
megérkezett a Danubia TV is.

A torna végeredménye: I. Szentendre 

Öregfiúk, II. Szentendre Kinizsi, III. 
Dunabogdány, IV. Tahitótfalu I.,V. Színes 
Ceruzák, VI. Pomáz, VII. Tahitótfalu II.

Díjazottak:

Legjobb góllövô: Faragó Dávid 9 góllal 
(Színes Ceruzák)
Legjobb mezônyjátékos: Varga Péter 
(Pomáz)
Legjobb kapus: Bónyai Péter (Tahitótfalu)
Legsportszerûbb játékos: Szabó László 
(Szentendre Kinizsi)

Különdíjban részesült: Puzderné Csala 
Erika és a fiuk, Marci is ajándékot kapott.
Külön elismerésben részesült Plascsevics 
János úr is.

A torna támogatói voltak: Tahitótfalu 
Önkormányzata, Tahitótfalu S.E., Turóczi 
Csaba, Plascsevics János, Topán Cipôbolt, 
Italdiszkont, Vass János, Szíjj László.

Turóczi Csaba szervezô, 
Tahitótfalu S. E.

Puzder János Emléktorna

✓	 Párkapcsolati tanácsadás, coaching
• konfliktus, krízis, megcsalás, válás
✓	 Mentálhigiénés egyéni konzultáció
• lelki problémák, depresszió, krízis
• életvezetési problémák, life coaching
• alvás problémák
• étkezési zavarok
✓	 Stresszoldás
• autogén tréning
• imagináció
• wingwave coaching

0620/330-6070
Balogh Judit, 

mentálhigiénés szakember, 
coach, relaxációs 

és szimbólumterápiás szakember
Szeretettel várom hívását!
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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:	11-15	óra	között
	 –	Dr.	Tóth	Mária,	jogász	havonta	egyszer	hétfônként	13-17	óra	között
	 –	Deim	Éva	pszichológus	kéthetente	hétfôn	13-18	óra	között	

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpont egyeztetés 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.

AUTÓKULCS ÉS 
KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

K.: 8-14 h, 
Szombat: 8-13 h

muszakitahi.hu

MŰSZAKI VIZSGA

Tahitótfalu, Szabadság út 15.
BENT A TSZ TERÜLETÉN

EREDETVIZSGA

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS

OKMÁNY ÜGYINTÉZÉS

+36 30 900 4898 

ELŐZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉS
/ 2000 Ft,- amit a műszaki vizsga árából levonunk /

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, 

patikai 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!

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 16.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.000,- 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

NYÍLÁSZÁRÓK,	REDŐNYÖK,	SZÚNYOGHÁLÓK		
Kiváló	minőségben,	gyors	szállítási	határidővel,	5	év	garanciával	

GAZDASÁGOS	FŰTÉSMEGOLDÁSOK	
NOBO	norvég	elektromos	fűtőpanel:	a	világ	leggazdaságosabb	megoldása:	75	watt/nm,		

99,5	%	hatásfok,	okostelefon-vezérlés,	stb.	

JOTUL	kályhák,	kandallók	–	drágább	van,	jobb	nincs	(szerintem	–	Frey	Attila)	

THERMOROSSI	kazánok:	fa,	faelgázosítás,	pellet,	intelligens	puffer,	puffer,	stb.	

A	felsorolt	termékeket	forgalmazzuk	és	szervizeljük	is.	

Frey Attila     

            
 

www.freykft.hu - info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	
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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.

ÁLLÁSLEHETÔSÉG 
TETÔTÁR KFT faipari mûhelyébe munkatár-
sat keres hosszútávú munkára. Jelentkezni 

önéletrajzzal személyesen (2021 Tahitótfalu, 
Béke út 50.; +36 20 5564663) vagy 

a tetotar@tetotar.hu e-mail címen lehet.

Elôny:
- faipari munkában való tapasztalat vagy végzettség
- targonca kezelôi jogosítvány
Elvárások:
- Minimum 8 általános iskolai végzettség
- jó fizikai állapot
- alkalmazkodó készség
- csapatmunka
- igényes és pontos munkavégzés
Amit kínálunk:
- fôállás
- önálló, kreatív feladatok
- stabil cég
- dinamikus csapat
- versenyképes fizetés

Várjuk jelentkezését!

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



1 7

2 0 1 9 .  M Á R C I U S Iskola

A zeneiskola szervezésében február 
23-án rendeztük meg az Ifjú Muzsikusok 
XIII. Kamarazenei Találkozóját a Nép-
házban. A rendezvényen 7 dunakanya-
ri iskola diákjai vettek részt: a Duna-
bogdányi Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Iskola, a Visegrádi Áprily Lajos 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola, a szentendrei Vujicsics Tihamér 
Zeneiskola, a Kalász Mûvészeti Iskola 
Budakalászról, a Teleki-Wattay Mûvészeti 
Iskola Pomázról, a Zöldsziget Körzeti 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskola Szigetmonostorról és a Tahitótfalui 
Pol lack Mihály Á lta lános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola.

A találkozó Zakar Ágnes iskolaigazgató, 
Verebélyi Ákos Váci Tankerületi Központ 
igazgató és Dr. Sajtos Sándor polgármes-
ter úr köszöntô beszédével kezdôdött. 
Idén a teltházas közönség huszonnégy 
produkciót hallgathatott meg, melyet 
most is háromtagú szakmai zsûri érté-
kelt. A zsûri tagjai voltak: Eredics Gábor 
Kossuth-díjjal kitüntetett népzenész, 
Lachegyi Imre furulyamûvész és Lakos 
Ágnes zongoratanárnô.

Bár egyre több zenei versenyt rendez-
nek a térségben, örömmel tapasztaljuk, 
hogy találkozónkra mindig szép számmal 
érkeznek jelentkezôk. Ebben az évben 91 
diák vett részt az eseményen. A közönség 
változatos kamaracsoportokat hallhatott: 
a duók, triók és kvartettek mellett csel-
lózenekart, fuvolazenekart, vonószene-
kart és gitárzenekart is. A darabok a rene-
szánsz kortól napjainkig minden korstí-
lust képviseltek, illetve a legfôbb zenei 
mûfajok: tánc, szonáta, szvit, concerto is 
megszólaltak. Elmondhatjuk, hogy az idei 
találkozó volt szakmai szempontból az 
eddigiek közül a legmagasabb színvonalú.

A zsûri idén 7 csoportot jutalmazott 
különdíjjal, pomázi és szentendrei kama-
racsoportok mellett a tahitótfalui vonós-
zenekart. Ezen felül egy diák, a pomá-
zi Pásztor Csilla különdíjat kapott, és 
két, a tanári munkát elismerô külön-
díjat is odaítéltek. Nagy örömünk-
re zeneiskolánk egyik tanára, Marosi 
Ágnes hegedûtanárnô is a díjazot-
tak között volt, illetve Lukács Zsuzsa 
pomázi csellótanárnô. A tankerületnek 
köszönhetôen minden résztvevô gyerek 

ajándékkal térhetett haza. 
Dr. Sajtos Sándornak és a Tahitótfalui 

Önkormányzatnak köszönhetôen pedig a 
felkészítô tanárok munkáját is ajándékkal 
köszönhettük meg. Az oklevelek tervezé-
séért köszönet Almássy Csabának.

Ezúton szeretném megköszönni az 
iskolavezetésnek: Zakar Ágnesnek, Matus 
Klárának, Mákó Miklósnak és a zeneisko-
lai munkaközösség tagjainak a szervezés-
ben és a gyerekek felkészítésében nyúj-
tott segítséget. Külön köszönettel tarto-
zom még kollégáimnak: Princzné Bérczi 
Krisztinának, Bándiné Tasnádi Ágnesnek, 
Csereklyéné Szente Ildikónak, Katonáné 
Pristyák Ilonának, Éliás-Szalay Istvánnak 
és egykori zeneiskolai diákjainknak: 
Csereklye Katának, Kovács Karolának, 
és Mihály Máténak a rendezvény lebo-
nyolításában nyújtott segítséget. Az isko-
la alapítványának, Csörgi Eszternek és a 
szülôknek a résztvevôk megvendégelé-
sében való közremûködést, illetve a Laki 
Cukrászda támogatását.

Gellért Gabriella zenetanár, 
a Zeneiskolai Munkaközösség vezetôje

Ifjú Muzsikusok XIII. Kamarazenei Találkozója
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Téli komplex kiránduláson vett részt a Tahitótfalui Pollack 
Mihály Általános Iskola felsô tagozatának 132 tanulója. Immár 
hagyomány, hogy a városligeti mûjégpályán töltünk el egy 
délelôttöt. Idén az idôjárás is kegyes volt hozzánk, gyönyörû, 
korcsolyázáshoz való idôben róhatták a gyerekek fáradhatatlanul 
a köröket a pályán. Voltak olyan tanulók, akik a Mezôgazdasági 
Múzeum látogatását választották a Vajdahunyad várában.  

Jó volt kimozdulni az iskola falai közül, jövôre ismét megyünk! 

A felsô tagozat nevében Vaczó Zoltán osztályfônöki 
munkaközösség-vezetô

Február 13-án a téli komplex tanulmányi kirándulás keretében az alsó 
tagozat osztályonként indult útnak. Különjáratos busz mellett volt, aki 
menetrend szerinti járattal utazott. 

Az 1.a  osztály Visegrádra ment korcsolyázni, az 1.b-sek Esztergomban a 
Geoda interaktív ásvány- és ôslénykiállításán vettek részt. A 2.a osztály az 
iskola udvarán az íjászkodás alapjait sajátította el egy oktatóvideó megné-
zése után. A 2.b osztályosok a Városligeti Mûjégpályán való korcsolyázás 
után a Hôsök terére is ellátogattak, majd a Fôvárosi Nagycirkusz lélegzet-
elállító mûsorát nézték meg. A 3.a osztály a tömegközlekedést gyakorolva 
utazott a Budapest Bábszínházba. A 3.b osztály érdekes múzeumpedagógiai 
foglalkozáson vett rész Budapesten a Hagyományok Házában és a Nemzeti 
Múzeumban. A 4. osztályosok a Csodák Palotájában bôvíthették tudásukat 
és szerezhettek új élményeket.

Osztályközösséget építô, tartalmas kirándulások részesei lehetett 
minden kisgyermek ezen a napon.

Iskolavezetôség

Az iskola téli kirándulása

Tanulmányi kirándulások az alsó tagozatban

A térségben immár 24. éve tartják meg 
a Fábián Zoltán mese- és prózamondó ver-
senyt. Ebben az évben Leányfalun került 
megrendezésre, de jó hír, hogy jövôre a 
rendezés joga Tahitótfalué lesz. 

A versenyen öt iskola vett részt: Viseg-
rád, Dunakanyar, Tahitótfalu, Sziget-
monostor és Leányfalu. 

A versenyszervezô Jékely Endréné volt. 
A zsûri kategóriánként az elsô három 
helyezettet jutalmazta, de külön felaján-
lás miatt különdíjas elismerés is járt.

A zsûriben írók, költôk , pedagógusok 
foglaltak helyet. 

A versenyen 30 diák vett részt. 
A verseny célja a beszédkultúra ápo-

lása és az irodalom megszerettetése 
volt. Úgy érzem, ez meg is valósult a mi 
versenyzôinknél. 

Hatan képviseltettük magunkat, és 
ebbôl hárman nyertek is. 

A 6. osztály versenyzôje, Argyelán 
László 2. lett. Ôt a szülei és a nagymamá-
ja is elkísérte. Nagy örömmel vette át az 
oklevelét. Megérte a nagy izgalom!

Az elsô kategóriában különdíjas lett 
Tampu Marius, a 3/a versenyzôje,  és 2. 
helyezést ért el Nagy-Kozár Petra, a 3/b 
tanulója.

                                                                                                                                                 
Urbanics Marietta, a 3.a osztály tanítója

  
Köszönjük a tahitótfalui általános iskola 

nevelô-testülete nevében a Fábián Zoltán 
mesemondó versenyen a szereplô gyere-
kek szép eredményét, és felkészítô taná-
raiknak: Lintner Andreának, Magyarné 
Rátóti Katinak és Urbanics Mariettának, a 
színvonalas felkészítô munkát!

Iskolavezetés

Fábián Zoltán térségi mese- és prózamondó verseny
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A víz világnapja alkalmából száraz lábbal járjuk végig a Tahitótfalut körülölelő vizeinket.
Választható távok: 11 és 15 km, kijelölt útvonalon haladnak, 
családdal is könnyedén teljesíthetők.

A túra végén bográcsban főtt finomsággal várjuk 
a résztvevőket.

A program szervezői és támogatói: Dr. Sajtos Sándor polgármester, 

Tahitótfalu Önkormányzata és Képviselő Testülete, 

Szigeti Sárkányok Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület Tahitótfalu

Tavaszköszöntő

Túra
Tahitótfalun 

Tavaszköszöntő

Túra
Tahitótfalun 

Időpont: 2019. március 23. szombat
Regisztráció és indulás: 10-10:30 között 
a Tildy Zoltán emlékműtől, Tahi hídfő

További információ:szigetisarkanyok@gmail.com

 

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával, a Heim Sütöde támogatásával a 

 

bemutatja a 
Hattyúk tava 

című mesét. 

 
 
 

2019. március 23-án szombaton 10 órakor 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Támogatói jegy ára 1000 Ft 
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2. 
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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: 8.30–13.30-ig, kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek: 
8.30–13.00-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 
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30 
474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nap-
pal • 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; admi-
nisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 
16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385-
741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos Katasztrófavédelmi 
Fôigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprô ipari 
Igazgatóhelyettesi Szervezet, 1903 Budapest, Pf.: 314. – Ügyfél 
fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 1818
 • 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 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 • 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: elektro-
nikus 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: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; 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 (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – FKF Zrt, 
1098 Budapest, Ecseri út 8-12., ügyfélszolgálat: 06 1 459-6700 
• 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: 06-27-999-688

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.

Folytatás az 1. oldalról
Szerda 17:15-18:00 RG az óvodásoknak
Csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock 
and roll. Pink Panthers.
17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna.
18:30-19:30 Zumba. Érd.: Petyerák Andrea 
20/258 1760
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 
8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit 20/569 7507
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
Jóga: hétfô   17:00 – 18:30, 19:00 – 20:30      
szerda 08:15 – 09:15, 18:00 – 19:30 (Kivéve 
feb. 20., márc. 27., ápr. 03.,)
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina 
30/9727084 
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30. 
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:30: Képességfejlesztô kézi-
labda alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 
4244, 16:30-18:00: Kézilabda felsôsöknek. 
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd, 17:30-19:00: Judo-kungfu edzés. 
Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375

19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp 
Bence 30/215 4442 
Szerda 15:00-17:00 RG az iskolásoknak. 
Érd.: Szathmári Loretta 70/429 4994
17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek 
18:30-20:00 Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu edzés. 
Péntek 14:00-14:45: Képességfejlesztô 
kézilabda alsósoknak
15:00-16:30 Kézilabda felsôsöknek
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányha-
jósok erônléti edzése.

Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôd-
ni az alábbi elérhetôségeken lehet: 
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella 
30/337 5527, Sportszár: Szabó Mónika 
70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátoga-
tást szervezünk, utazás bérelt busszal tör-
ténik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 
minden egyéb programról érdeklôdni lehet 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
30/337 5527.

Tahitótfalu márciusi programjai

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 telefonszám-
ra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesz-
nek részt. Februári számunkban a könyv-
tár épületének egy részlete volt látható. 
Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, 
Dunai Normannak.

Vedd észre!


