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A 12 pont
Mit kíván a magyar nemzet.
Legyen béke, szabadság és egyetértés.
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, censura eltörlését.
A sajtószabadság a polgárjogok egyik alapvetô
szimbóluma. 1848. március 15-én éppen a 12 pont
elsô pontjának nyomatékosítása végett indultak
útnak a márciusi ifjak a Landerer és Heckenast nyomdához. A korabeli Magyarországon cenzorok figyelték a nyomtatott sajtót és megakadályozták a nemkívánatos írások publikálását. Az áprilisi törvények
elismerték a sajtó szabadságát, amely azonban a sza-

badságharc leverése után ismét megszûnt. Az 1867es kiegyezés tette ismét szabaddá a magyar sajtó útját.
2. Felelôs ministeriumot Buda-Pesten.
1848-ban nem létezett magyar kormány, így nem
léteztek minisztériumok sem. Az irányítást az udvari kancellária, a kincstár látta el. Hazánk legfôbb
kormányszerve a Magyar Királyi Helytartótanács
volt, amely 1723tól 1848-ig állt fenn. A forradalmat
követôen alakult meg az elsô felelôs magyar kormány gróf Batthyány Lajos vezetésével. A szabadságharc leverése után, az abszolutizmus korában Ferenc
Folytatás a 9. oldalon

Tahitótfalu márciusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Március 15. 17:30: 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk. Koszorúzás a Hôsök terén és ünnepi mûsor a Sportcsarnokban.
Március 23-április 6. „Cseresznyevirág” c. fotó kiállítás Japán természeti csodáiról, „Millpengô és mások” c. kiállítás, ízelítô régi magyar
pénzeinkbôl. Helyszín: református gyülekezeti terem. Belépés
ingyenes. Nyitva tartás: h-p 16-19h, szo-v 15-18h.
Faluház programja márciusban
Március 20. csütörtök 18:00: Egyedülálló lehetôség egészségünk

költségvetése

6.

Oktáv

10.

Jogi útmutató

12.

Önkormányzati hírek
Februárban a képviselô-testület a
központi költségvetésrôl alkotott törvényben foglalt határidôk betartása miatt két alkalommal is ülésezett,
így február 4-én és 17-én tartotta a
Képviselô-testület a rendes ülést.
A Képviselô-testület február 4-én tartott ülésén valamennyi képviselô megjelent. Döntéseit egyhangú határozattal hozta általában, ahol nem, ott külön
jelezzük.
Folytatás az 5. oldalon

megôrzése és javítása érdekében. A keleti tapasztalat és a nyugati
tudomány egy termékben. Rácz János elôadása. Belépés ingyenes.
Március 29. szombat 15:00-19:00: Lélekrendezés – Fénytöltés önismereti képzés. Tel: 36-20-970-3000
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, +3620/569 7507
Népház programjai márciusban
Március 22. szombat 10:00: Habakuk Bábszínház: Nyuszkó ajándéka.
Támogatói jegy 500 Ft.
Folytatás a 20. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Vaddisznó károk és veszélyek településünkön
Az elmúlt években, mint Önök is tapasztalhatták igen nagymértékben megnövekedett a vaddisznók jelenléte településünkön.
Idén ez a jelenség mindennapossá vált. Ma

sel fordultam a Szentendrei Járási Hiva
tal vezetôjéhez, illetve a szentendrei
Rendôrfôkapitány Úrhoz, továbbá a közelmúltban Szentendrén megtartott közbiztonsági fórumon e probléma megoldására
kértem a Pest Megyei Rendôrfôkapitányhelyettes urat is.
Óvodafejlesztés
Korábban tájékoztatást adtam arról, hogy
az elutasított hitelfelvételi kérelmünket
2014-ben a költségvetési rendelet elfogadása után megismételjük. Ennek megfelelôen
újra beadtuk a kérelmünket. Amennyiben
pozitív kormányzati döntés születik, megépülhet a tervezett új konyha, és a hozzá
tartozó étkezde. Ezt követôen lehetôvé
válik az Almásy utcai konyha áttelepítése,
és a kiürült helyiségek átalakításával két
új, 20-20 fôs csoportszoba alakítható ki.
A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében
pályázatot nyújtottunk be, mintegy 27,5 millió forint értékben 6,5 millió forint önrész
biztosításával. A Belügyminisztériumi rendeletbe foglalt pályázati anyaghoz csatol-

már nem csak az jelent problémát, hogy
a kertekben kárt okoznak, hanem esetenként a kondában mozgó vaddisznók közvetlen veszélyt jelentenek településünk lakói
számára. A Pilisi Parkerdô Zrt. Visegrádi
Erdészetét felkértük, hogy legyen segítségünkre abban, milyen módon lehet ezt a
veszélyes jelenséget visszaszorítani. A beérkezett bejelentések alapján megállapítható, hogy ez a probléma elsôsorban Tahi
településrészen tapasztalható. A patakvölgyek háborítatlan élôhelyet biztosítanak a vadak számára, az erdô határán lévô
ingatlanok, használaton kívüli gyümölcsösök pedig igazi csemegét szolgáltatnak a vadaknak. Különös veszélyt jelentenek gyermekeink számára, akik fôleg a
téli idôszakban iskolából az érintett területeken gyalogosan tartanak otthonukba. A közvetlen veszélyt jelentô, valamint
a káreseményeket megszüntetô jelenségek felszámolása érdekében levélben fordultam Dr. Tarnai Richárd Pest Megyei
Kormánymegbízotthoz, hogy vizsgálják
meg annak lehetôségét, hogy az egész településre kiterjedô hatósági hajtást milyen
módon lehet végrehajtani az érintett hatóságok közremûködésével. A tapasztalt vadállomány túlszaporodásának szabályozása,
a vadgazdálkodással összefüggô vadászati rendszer a Pest Megyei Kormányhivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóságának hatáskörébe tartozik. Ezért e témában kérés-
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tuk a megfelelô mûszaki dokumentációt,
amelyben rögzítettük az elvégzendô átalakítás mûszaki tartalmát, annak költségelemeit. A pályázat elbírálása 2014. március 18-ig
megtörténik, az elnyert pályázati összeget
2015. december 31-ig lehet felhasználni,
illetve azzal elszámolni. A pályázatban nem
csak a két foglalkoztató kerül kialakításra,
hanem a felsô illetve alsó óvodai épületrészek külsô hôszigetelése és homlokzat felújítása, továbbá korszerû kazánok beépítése is szerepel benne. Ezzel egy idôben ter-

vezzük a játszóudvarok fokozatos felújítását. Ahhoz, hogy az udvarok felújítása megnyugtató legyen, szükséges egy további új
játszótér kialakítása, amely a Liget utca és az
Almásy utca sarkán lévô üres önkormányzati ingatlanon valósul meg. Amikor ez a játszótér használhatóvá válik, lehetôség van
az óvodai játszóudvarok fokozatos felújítására. Ezt a megoldást az indokolja, hogy az
udvarok kopottak, esô esetén sárosak, száraz idôben porosak, amely felszámolásához legalább két hónap kertészeti ciklusidô
szükséges, ez idô alatt lehet a felújítást elvégezni, illetve a füvesítést kellô minôségben
elvégezni. Tehát, amikor a felsô óvodarész
játszóudvara felújításra kerül, akkor az új
játszóteret másik két csoport használhatja, amíg az ô területük nem kerül szintén
felújításra. Így kialakulhat az udvari foglalkoztatók forgószínpad szerû használata,
amely lehetôvé teszi az udvarok megfelelô
minôségének folyamatos szinten tartását. A
Petôfi utcai óvodánál folytatjuk az elmúlt
évben megkezdett parkosítást. Itt annyival
könnyebb a helyzetünk, hogy az óvodaudvar nagyságánál fogva bizonyos területeket
ideiglenesen lezárva tudunk hagyni a gyep
pótlásának idôszakára. A játszóudvar fejlesztésére pályázati forrásból 1,3 millió forint
eszközfejlesztést tudunk megvalósítani a
tavaszi idôszakban.

Felújulhat az I. világháborús
emlékmûvünk
A Hôsök terén lévô I. világháborús
emlékmû felújítására pályázati lehetôség
nyílt, maximum 5 millió forint összeg erejéig. Rövid döntés elôkészítés után úgy
határoztunk, hogy településünk e pályázati lehetôséget kihasználja. Elkészítettük
a helyreállítás költségbecslését, és az
elvégzendô munkafolyamatokat is megter-
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veztük. E munka szakmai elôkészítésébe azt a szakembert vontuk be, aki 2002-ben a részleges restaurátori munkát végezte, irányította. Tóth Kálmán elkészítette a szükséges dokumentációt. Az általa elkészített helyreállítási költségbecslés 2,6 millió forintot tesz ki. Az
Önkormányzat 200.000 forintos önrészt határozott meg, amelybôl a kovácsolt vaskerítés
illetve a kert felújítását végezzük el. Reményeink szerint a 2014. június 7-én tartandó közösségi ünnepségünkön már a felújított emlékmû mellett emlékezhetünk meg az I. világháború áldozatairól. A megemlékezés és a hozzá tartozó programok költségének biztosítására
szintén benyújtottunk egy pályázati anyagot.

Anyakönyvi hírek

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Az elmúlt idôszakban eddig született 3 fiú
és 4 leány, összesen 7 gyermek.

Cseresznyevirág
Cseresznyevirág címmel községünkben
a 2003 októberében nagy érdeklôdéssel
kísért, Japán természeti szépségeit és kulturális értékeit bemutató kiállításhoz hasonlóan idén márc. 23–ápr. 6. között a távolkeleti
ország földrajzi szépségeit és a virágelrendezés, az IKEBANA mûvészetét bemutató fotókiállítást rendezünk.
Megnyitó: 2014. március 23. 11:30.
Helyszín: református gyülekezeti terem

(József Attila u. 4.) A kiállítást nt. Árvavölgyi
Béla lelkipásztor nyitja meg, beszédet mond
G. Szalai István.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Belépés díjtalan.
Nyitva tartás:H-P 16-19h, Szo-V 15-18h.
Csoportos látogatás elôre egyeztetett
idôpontban a 30/970 4157-es számon.
Tahitótfalu Község Önkormányzata

Megszülettem!
2014. január 06-án, nevem:
		
Szolnoki Tamás Amadé
2014. február 05-én, nevem: Szabó Lili
2014. február 19-én, nevem: Link Ferenc
2014. február 26-án, nevem: Holán Nyári Hanna
2014-ben házasságot kötött 2 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Szabó Istvánné, 89 éves, Béke út 10.
Nyikos Józsefné, 75 éves, Farkasverem
Bednárik Tibor, 90 éves, Béke út 58.
Elek Károlyné, 83 éves, Táncsics M. u. 2.
Nyugodjanak békében!

Képviselôi fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Könyvtár
nyitvatartási
rend
Béke út 14., telefon: 06-26-385 716
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

14–18 óráig
8–12 óráig
14–19 óráig
8–12 óráig
14–18 óráig
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Tavaszváró forgatag a Sportcsarnokban
Március elsô napján a Dunakanyar kézmûvesei újra összegyûltek
a IV. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásáron. Közel 80 kiállító
mutatta meg legújabb portékáit. A közönség kedvére szemezgetett
a kínálatból, miközben a környékbéli gazdák magas minôségû házi
ízeit kóstolgathatta. A látogatók apraja ovisaink tavaszköszöntô
mûsorát láthatták, beléphettek a Csernik Szende székely mesemondó által elénk varázsolt mesevilágba, kézmûves mestereinkkel készíthettek mindenféle csuda dolgot, és játszhattak a Szamóca
Waldorf Óvoda játszóházában.
A kiállításra benevezett alkotásokat a Lengyel Rita grafikusmûvész
által vezetett zsûri értékelte, miszerint a következô díjazott mestereknek gratulálhatunk:
Kerámia kategóriában Földes Magdolna (Leányfalu), fa tárgy
kategóriában Szabó Sándor (Szentendre), üveg és fém kategóriá-
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ban Farkas Gergely (Szentendre), textil kategóriában a Dunakanyar
Foltvarró Kör (Szentendre), bôr kategóriában Kiss Attila (Vác),
papír kategóriában Vincze Máté (Szentendre), ékszer kategóriában Pálinkás Ildikó (Szentendre), kép kategóriában László Ildikó
(Dunakeszi), játék kategóriában Szekrényessy Balázs (Esztergom)
nyerték el az I. helyezést. A közönségdíjat idén is, akárcsak két
évvel ezelôtt Fónad István (Pomáz) fa-, csontfaragó népi iparmûvész
kapta. Ez alkalommal a kiállított kanászkürtjével érdemelte ki a
látogatók elismerését. Gratulálunk a díjazottaknak, és reméljük
jövôre is hasonlóan szép és tartalmas napot tölthetünk együtt majd
Szigetmonostoron, a rendezvény társszervezôi helyszínén.
Aki itt járt nálunk szombaton, vigye hírét a nagyvilágba: nálunk
még a kerítés is kolbászból van!
Béres Gabriella
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Az 1./ napirend keretében a Képviselôtestület a két ülés között történt fontosabb
eseményekrôl és a határozatok végrehajtásáról hallgatott meg tájékoztatást. E napirend során a testület 8 igen, 1 tartózkodás (dr. Pálvölgyi Tamás) szavazattal tudomásul vette, hogy az önkormányzat a hulladékgazdálkodással kapcsolatos pályázaton
nem indul a korábbi döntéstôl eltérôen.

úttal kérte a szervezôket, hogy a verseny
idején a Váci révi út közlekedhetôségét
teljes idô alatt biztosítsák. Szintén e napirend keretében egyhangúlag döntött a testület a Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati intézmények fejlesztése pályázaton történô induláson. Ennek keretében
30 millió Ft-ra pályázik az önkormányzat,
Tahiban két csoportszoba kialakítása céljából.

A 2./ napirend keretében a testület részletesen megvitatta a 2014. évi költségvetés tervezetét, a rendelet-tervezetet. A testület a költségvetés fô számait és a részletes tervezetet elfogadva egyhangú határozattal felkérte a polgármestert és a jegyzôt
a költségvetési rendelet végleges tervezetének elôkészítésére.

Az 5./ napirend keretében az egyebek
napirendre került sor, melynek során a
parkolóban lévô használaton kívüli üzletek sorsa, az OTP automata üzembe helyezésének kérdése, valamint a falugyûlés
idôpontjának meghatározására került sor.

A 3./ napirend keretében a bizottságok
elnökei adtak tájékoztatást a bizottságok
munkájáról. E napirend keretében a testület két határozatot is hozott egyhangúlag. Az orvosi ügyelet mûködésének támogatását (+ 3,2 % emelés, valamint a Pilis
Dunakanyar Hírmondó havilap megjelenésének támogatásáról szóló megállapodást
(40 eFt/év támogatás emelés) hagyta jóvá
a testület.
A 4./ napirend keretében tulajdoni ügyeket tárgyalt a testület és ennek keretében
Varga Tímea csatorna hozzájárulással kapcsolatos kérelmét egyhangúlag támogatta.
A gyepmesteri szolgáltatás díjának emelése
kérdésében a testület nem hozott döntést,
arról a késôbbiek során dönt. Ugyanakkor
jóváhagyta a testület egyhangúlag a
Békásmegyeri Kerékpáros Klub április 6-ára tervezett versenyének helyszínéül az ún. Kisoroszi összekötô utat, és egy-

A Képviselô-testület február 17-én tartotta következô ülését, melyen Rédai Dávid
képviselô nem volt jelen. A testület valamennyi döntését egyhangúlag, azaz 8 igen
szavazattal hozta meg.
Az 1./ napirend keretében a Képviselôtestület elfogadta az Önkormányzat 2014.
évi költségvetésérôl szóló rendeletét. Még
e napirend keretében határozatot hozott a
testület az ún. kitekintô, gördülô (3 éves)
költségvetési fôszámokról.
A 2./ napirend keretében a testület tulajdoni ügyeket tárgyalt, ennek keretében az
I. Világháborús emlékmû és környezetének
felújításával kapcsolatos pályázat beadásáról döntött, valamint az I. Világháborús eseményeket felidézô programokra is pályázatot adunk be.
Szintén pályázatot ad be az önkormányzat testületi jóváhagyással a Közmûvelôdési
Intézmény (Faluház) érdekeltség növelô

Tájékoztatás az otthonápolásról
Tizenegy éve kezdtük munkánkat Tahi
tótfaluban otthonápolási szolgálatként. Ez a
szolgáltatás a beteg számára ingyenes, azt
az OEP finanszírozza. Azóta is sokan keresnek meg, tavaly három falunkban 170 beteget láttunk el, és a gyógytorna mellett,
amit Maróthi Józsefné Zsóka végez, egyre
nagyobb hangsúlyt kap a szakápolás is.
Ezen a területen ugyan igen gyakori a félreértés. Sokan hívnak azért, mert hozzátartozójuk állandó felügyeletet igényel, tisztázni,
etetni, fürdetni kéne. Nem gyôzöm hangsúlyozni, hogy a szakápolás és az alapápolás nem azonos. A fentebb leírt tevékenységek az alapápoláshoz tartoznak, azt az OEP
cégünknek nem finanszírozza. Viszont szívesen megyek, ha olyan tevékenységhez

hívnak, ami speciális. Tapasztalom, hogy
egyre gyakrabban hívnak mûtéti sebekhez, de éppúgy krónikus sebek, fekélyek ellátásához. Ilyen esetekben a Szent
István Kórház bôrgyógyászati osztályán
dr. Daróczy Judit professzor asszonytól,
illetve a kötszergyártó cégek képviselôitôl
tanultakat kamatoztatva eldöntöm, mely
kötszer a legalkalmasabb a seb gyógyításához, és beszerzésében is segítséget nyújtok. Nagy öröm, ha egy seb meggyógyul,
bár ha ôszinte akarok lenni, kissé sajnálom,
mert idôközben rendre megszeretem betegeimet, és hiányoznak a napi programból.
Három éve beindítottam a hajnali vérvételi szolgáltatást. Szívesen megyek, szívesen hívnak. Augusztus óta azonban szigo-

támogatása tárgyában, melynek keretében
felújítást és fejlesztést tervezünk.
Az Önkormányzat tulajdonát képezô
3439 hrsz-ú (20 m2) ingatlant testületi
döntéssel értékesíti az önkormányzat 2500
Ft/m2 áron.
Jóváhagyta a testület a szennyvíz
átemelôk felújítása, bôvítése kapcsán az
ezzel kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulást.
A gáttal érintett területen az önkormányzat Beleznay Éva területét az eredeti forgalmi értékbecslésben szereplô áron megvásárolta testületi döntés alapján.
Döntött a testület az óvodai beiratkozás
és a nyári zárva tartás idôpontjáról, melyrôl
külön tájékoztatás jelenik meg az újságban,
illetve a honlapon.
A tulajdoni napirend keretében utolsóként döntött a testület az Erdôgazdálkodási
munkák közbeszerzésének lebonyolítása
pályázat tárgyában, és a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezôbb ajánlatot (Ôszy
és Ôszy Kft.) érvényesnek elfogadta, így
a testület egyhangúlag eredményesnek is
nyilvánította a pályázatot.
A testület a 3./ egyebek napirend keretében két döntést hozott. Elsôként döntött a
Tahitótfalu Ifjú Tehetsége díjazottról, aki a
március 15-i ünnepségen kapja meg az elismerést. Elfogadta továbbá a testület azt a
kérelmet, amely szerint a Tahitótfaluért
Ifjúsági Díj díjazottjainak elismeréséhez 40
eFt támogatást biztosít és ezzel 5 fô elismerésére kerülhet sor összességében.
A Képviselô-testület február 27-én 18,00
órától falugyûlést tartott, ahol elsôsorban az
önkormányzat 2014. évi költségvetésérôl
szóló tájékoztató hangzott el.
Tóth János
jegyzô
rítottak a rendszeren. Sajnos, a háttérben
az OEP által meghatározott korlátozás áll.
Emiatt már én sem láthatok el annyi beteget, amennyire igény lenne, rám is várni
kell. A múlt héten ez annyira szigorúvá
vált, hogy a sürgôs esetek is várni kényszerülnek, Szentendrén akár egy hónapot is.
Ez persze nonszensz, hiszen azért sürgôs,
mert esetleg a további kezelés az eredmény függvénye… Emiatt kényszerültem
szerzôdést kötni egy magánlaboratóriummal. Amennyiben tényleg nagyon sürgôs,
és csak egy-egy paraméter vizsgálatára,
vagy egy vizsgálati rutinra van szükség, azt
azonnal el tudom végezni, természetesen a
labor által meghatározott áron.
Rövidesen új szolgáltatással fogom
bôvíteni cégem tevékenységének palettáját.
Szakál Gyöngyi
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Tájékoztatás településünk 2014. évi költségvetésérôl
Az év elsô két hónapjában többek közt a
törvényileg elôírt határidôt betartva a költségvetés tervezése, elfogadása történik.
A költségvetés összeállításakor összevetjük a lehetôségeket az igényekkel, figyelembe véve az elôzô évi gazdálkodást,
számba vesszük a megkezdett áthúzódó
fejlesztések, beruházások forrás igényét.
Fontos kérdés az, hogy mekkora bevétellel
számolhatunk, és ezzel szemben milyen
mértékû a kötelezettség. Mekkora forrás
marad ezek tervezése után karbantartásra,
fejlesztésre, támogatásokra.
Nézzük meg elôször költségvetésünk
bevételi oldalát, mely állami finanszírozásból, saját és egyéb bevételekbôl áll.
Az állami támogatás összege 264.440
e Ft mely a 2013.évi költségvetési elô

irányzathoz képest 78.2 M Ft-tal több a teljesítéshez képest 17.239 e Ft-tal magasabb.
Ez a nagy eltérés nagyrészt az iskolai és
óvoda pedagógusok és a védônôk bérfejlesztésének finanszírozásából adódik, de
több feladat finanszírozása is magasabb,
mint az elôzô évben.
Helyi adók tekintetében az elôzô év
elôirányzatával egyezôen terveztünk.
Beigazolódott, hogy helyes volt az a döntés, hogy egy kolléganô kizárólag az adóbehajtással kapcsolatos ügyekkel foglalkozzon. Az ô munkája révén komoly, pozitív elmozdulás tapasztalható az adóbehajtás terén. A tavalyi évben több, mint 20 M
Ft adóhátralék befolyt a költségvetésbe.
Saját mûködési bevételeinket 40 M Ft-ra
terveztük.

Egyéb bevételek a Vízmûvektôl átvett
pénz 33.705 e Ft. Ezt a támogatási összeget
a vízbázis védelméhez kapcsolható feladatok elvégzésére fordíthatjuk. Ilyen feladat
az illegális hulladék elleni harc, a szelektív hulladékgyûjtôk korszerûsítése, a Duna
part fejlesztése.
A koncepcióval kapcsolatos korábbi
beszámolóban elmondtam, hogy az idei
év a beruházások éve. Ezt tükrözte a koncepció, és ezt tükrözi a 2014. évi költségvetés is, ugyanis súlyozottan szerepelnek mind a bevételi, mind a kiadási oldalon az ezzel kapcsolatos tételek. Az egyik
ilyen tétel a 127 M Ft hitelforrás tervezése, mely kiegészítve céltartalékkal az új
konyha és ebédlô megépítésére nyújt majd
fedezetet. A másik nagy beruházás a gát-

Tahitótfalu község önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezete (ezer forintban)
BEVÉTEL
Normatív állami támogatás
Gépjármû adó /átengedett/ -40%

KIADÁS
264 440

id.forg.adó
iparûzési adó

496 662

Felújítási kiadások

10 000

18 000

Helyi adó bevételei
építmény adó

Mûködési kiadások

70 000
1 000

konyha-étkezô építés

150 000

Egyéb fejlesztési kiadások

33 000

8 600

Támogatások

12 000

Vízmûvektôl átvett pénz

33 705

Hiteltörlesztés

6 268

VisMaior (árvízi helyreállításra)

18 765

Új hitel törlesztés + jár. Ktgei

5 140

Saját mûködési bevételek
OEP Támogatás

Járási Hivataltól átvett pénz
Fejlesztési célú hitel

53 000

Fejlesztési kiadások

40 000

1 500

Hitelkamat

127 000

Erdôgazdálkodás

6 300

Tartalék

55 540

Klebelsberg mûködési hozzájárulás

6 000

- céltartalék, Vis maior

31 765

- mûködési tartalék

23 775

Kisoroszitól átvett pénz

300

Várható pénzmaradvány

120 000

Összesen

768 610

Összesen

768 610

Gátépítésre átvett pénz (uniós pályázatból)

661 898

Gátberuházás ütemezése

661 898

BEVÉTELEK

1 430 508

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérôl szóló rendelet mellékleteivel megtalálható honlapunkon: www.tahitotfalu.hu.
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építés, a hosszú többéves elôkészítô szakaszt követôen reményeink szerint ebben
az évben megkezdôdik a kivitelezés, mely
100%ban pályázati forrásból valósul meg.
A kivitelezés tervezett költsége 661.898 e
Ft.
Várható pénzmaradványunk 120 M Ft.
Így a bevételi oldal fôösszege :
1.430.508 e Ft.
A bevételek után nézzük meg a kiadási oldal tételeit. A mûködési kiadásoknál
is tapasztalhatunk nagy mértékû emelkedést 57,2 M Ft-ot, melynek nagy részét
a pedagógusok és a védônôk bérfejlesztése adja. Felújításokra állagmegóvással kapcsolatos kiadásokra 10 M Ft-ot terveztünk,
azonosan az elôzô évivel. A bevételi oldalon tervezett 127 M Ft hitelforrást kiegészítve céltartalékkal és saját forrással 150
M Ft-ot állítottunk be az új ebédlô és konyha megépítésére. Egyéb fejlesztési kiadásokra 33 M Ft-ot terveztünk. Ebbôl valósul
meg amennyiben az új konyha megépül 2
csoportszoba kialakítása, a Népház kerítésének megépítése, a Faluház udvarának
burkolása, a Trianon Emlékhely sétányainak burkolása, folytatni szeretnék a járdák felújítását is. Terveink közt szerepel a
sportcsarnok fûtéskorszerûsítése, és 2,5 M
Ft-tal támogatjuk a Református temetôben

Pályázati kiírás
1./ A pályázat célja
Ta h itót fa lu Köz ség Ön kor m á ny z at a a
közmûvelôdési, kulturális, oktatási, sport és
szociális területen mûködô civil szervezetek
számára vissza nem térítendô támogatást nyújt
Tahitótfalu közéletét, fejlôdését elôsegítô céljaik megvalósításához.
2./ A támogatásra rendelkezésre álló forrás és az elnyerhetô támogatás
2014-ben a támogatásra szánt pénzkeret
1.200.000,-Ft.
3./ A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu székhellyel rendelkezô
- alapítványok
- egyesületek
- jogi személyiséggel rendelkezô szervezetek
- jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetek,
akik részére az önkormányzat a 2013. évi
tevékenységük értékelése alapján, illetve a
2014. évi önkormányzati rendezvénynaptárban szereplô önkormányzati rendezvények
elôkészítésében és lebonyolításában vállalt
kötelezettségük esetén állapít meg támogatást.
Mûködésre max. 50 eFt támogatás adható.
Nem nyújthatnak be pályázatot
- pártok
- önkormányzati fenntartású intézmények
- közalapítványok
- azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi CLV. tör-

Ö n k o r má n yza t

a ravatalozó megépítését.
A támogatások nagy részét az elôzô évivel egyezôen terveztük. Ettôl eltér a DÖT
támogatása ezt az elôzô évi mûködést
figyelembe véve csökkentettük a támogatást 6 M Ft-ról 1 M Ft-ra. Magasabb támogatást adunk a Danubia Tv-nek, az Orvosi
Ügyeletnek, a Dunakanyar Hírmondó
újságnak támogatva a képviselô-testület
hez eljuttatott kérelmükben írtakat. Új
tétel a támogatások között, hogy településünkön mûködô könyvtár részére könyvállományának bôvítésére 400 e Ft támogatást terveztünk be.
A régi és várhatóan pozitív elbírálásban részesülô új hitelünk törlesztô részleteit beterveztük. A hitelkonszolidáció kapcsán a most még meglévô régi hitelünk
megszûnik, az ezzel kapcsolatosan betervezett törlesztés a tartalékot növeli majd.
A költségvetés tartaléka 55.540 e Ft,
mely 31.765 e Ft céltartalék , és 23.775 e
Ft mûködési tartalékból áll . A költségvetés
kiadási fôösszege a bevételi fôösszeggel
egyezôen 1.430.508 e Ft.
Még néhány kiegészítés a 2014.évi költségvetéssel kapcsolatban:
Költségvetésünk megfelelô tartalékkal
rendelkezik, nem várt események kezelése sem jelenthet majd likviditási prob-

lémát, emellett a biztonságos mûködésre
meg van a kellô fedezet. Dolgozóinkra is
gondoltunk, minden dolgozó részére bruttó 200 e Ft természetbeni juttatást adunk.
Ezen kívül a köztisztviselôk részére az
éves bértömeg 20 %-át beterveztük teljesítményértékelésen alapuló jutalmazás céljára. A fizikai állomány részére a jutalmazást, amennyiben a képviselôtestület úgy
dönt, a tartalék keret terhére tudjuk biztosítani, ez az elôzô évben is így történt. A
nyugdíjba vonuló vagy jubiláló dolgozók
részére a plusz kiadásokat beterveztük.
Folytatni tudjuk a fejlesztési célú beruházásokat, melyek meg valósításával
tovább szépül, gyarapodik a település.
Bízunk abban, hogy benyújtott új hitelkérelmünk pozitív elbírálásban részesül,
az új konyha és ebédlô megépül, és a régi
konyha helyén ki tudunk alakítani két óvodai csoportszobát, erre szintén meg van a
fedezet a költségvetésben.
Tehát az állami, a saját és egyéb források felelôs gazdálkodással lehetôvé
teszik ezeknek a terveknek a megvalósítását. Továbbra is fontos cél a biztonságos
mûködés és a tartalék megôrzése.

vény 26 § d. pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.
4./ A pályázati anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az
adatlap a Polgármesteri Hivatalban (Tahitótfalu,
Kossuth Lajos u. 4.) vehetô át, továbbá az önkormányzati rendezvénynaptár is.
A pályázat beadásával egyidejûleg (legkésôbb)
a 2013. évi tevékenységrôl szóló beszámolót is
mellékelni szükséges.
5./ A támogatási döntés, az elbírálás
határideje
A támogatások odaítélésérôl a Kulturális
Bizottság javaslatára a Képviselô-testület dönt
legkésôbb 2014. 05. 10-ig. A pályázókat a pályázati döntés után 5 munkanapon belül értesítjük
az eredményrôl. A civil szervezetek az elnyert
támogatást a támogatási szerzôdésben meghatározott módon egy összegben vehetik igénybe.
6./ A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendô támogatás,
melyet a támogatott szervezet célja szerinti
tevékenységének, mûködésének költségeire
használhatja fel 2014. december 31-ig.
7./ A pályázatok beadásának módja,
helye és határideje
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.
április 18. 12.00 óra.
A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri
Hivatal (Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.)
A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban, zárt borítékban kell benyújtani.
A borítékra írják rá: „Civil pályázat”
Hiánypótlásra a pályázat leadási határide

jétôl számított 5 napon belül egy alkalommal
lehetôség van.
Formailag nem megfelelô pályázatok elutasításra kerülnek.
8./ További információ
A pályázattal kapcsolatos további információ
Kubanek Istvántól kérhetô a 06-30-349-4632
telefonszámon.
Községi Önkormányzat

Gaál Sándorné képviselô
Gazdasági Bizottság elnöke

Ingyenes faág és
venyige elszállítás
Értesítjük a tahitótfalui ingatlantulajdonosokat, hogy községünk önkormányzata 2014. március hóban ismét biztosítja az
ingatlanokon keletkezett faágak, és venyige térítésmentes elszállítását. Aki ezt a szolgáltatást igényli, az 2014. március 1. után
jelentse be a Polgármesteri Hivatalba (T:
26/387-123, 117-es mellék, vagy pzsuzsa@
tahitotfalu.hu), ezt követôen összekötve, max. 15 kg-os csomagokban 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 akadályozzák! Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a faágakon és venyigén
kívül közterületen elhelyezett hulladék esetén, valamint a korábban kirakott ágak esetén szabálysértési eljárást kezdeményezünk!
Polgármesteri Hivatal
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Ismét „Két választás magyarországon.”
(Mikszáth után szabadon)

S hogy miért is? A sok lehetséges
válasz közül a legfontosabbra böjti üzenetével mutat rá dr. Ravasz László, református püspök, a tahitótfalui Sylvester
Nyomda által kiadott „Keresztyén
Család”. c lap 1928.-i „Magyar böjt”.c.
írásában. A következô sorok szeretnének némi eligazodást jelenteni a tisztelt
olvasónak az elôttünk álló, a nemzet, a
haza, és minden magyar állampolgár életét, jövôjét meghatározó választási sorozatban. Engedelemmel utalnék az elsô
sorban lévô idézôjeles címre, mely alatt
már jelent meg egy írásom a lap 2010.
márciusi számában, s idéznék is abból,
mindazt alátámasztva a püspök úr máig
is megcáfolhatatlan megállapításaival.
Szerintem „választani az életben rendszerint nehéz. Nehéz jól, s jót választani.
Bizonyára érettség kell ahhoz is, hogy az
ember tágabb megfontolások és bölcs
döntés alapján a közjó érdekében jól, s
jót válasszon, miközben összehangolja
döntését a saját érdekeivel is.”
2014 áprilisában errôl van szó. „Aki
nem választ, az mellôzi saját érdeke érvényesítésének lehetôségét, de megvonja
támogatását a közjó, a közérdek érvényesülésének lehetôségétôl is. Szokás a politikában különbséget tenni legalább két
oldal, a bal-, és jobb között. Nem kívánom pontosítani az elôbbit, mert nap,
mint nap minôsíti önmagát. Ugyanígy, a
másikét sem, ugyanezen okból. Minôsíti
amazt egy mikszáthi fôszereplô jellemrajza: „az akarnok,…lebegô, izgága, súlytalan embertípus, amelynél az elért eredmény, a kivívott pozíció, s a mögötte
lévô szellemi, morális teljesítmény kiáltó
aránytalansága jelzi mindig az orcátlan
jellemszegénységet…” Hasonlók 20-21.
szd.-i világunkban sem egyedülállóak…
De hogyan „kezelhetô” mind ez, ha
egy élettôl, a magyarság hagyományos
értékrendjétôl, hagyományaitól idegen, szûk réteg kiegészíti a fentieket
nép-, élet-, és magyarellenes politikával,
életlehetôségeinek, jövôjének gazdaságierkölcsi bomlasztásával?!” Aki szavaz, és
csupán egyéni érdekeit nézi, szavazhat
egy ilyen „rend”-re, aki pedig a közérdeket, a nemzet jövôjét, utódai sorsát is
felelôsséggel viseli, az a másik „rend”-re
szavazhat”. Gondoljunk bele: egy nagy
jelentôségû választás olyan, mint feleséget/férjet választani, hosszú távra. Ha ez
megtörtént, elkezdôdik a közös élet. A
férj/állampolgár, becsületesen hazaadja
a keresetét/adóját a feleségnek/kormány-
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nak. De a férj/állampolgár azt veszi észre,
hogy a feleség/kormány nyolc év alatt
kiüresítette az éléskamrát. Mit tesz erre?
Elküldi az asszonyt/kormányt és választ
egy másikat. Bármennyire is aranykezû
lenne az új asszony, akkor sem tudja
négy év alatt megtölteni a spájzot, amit
az elôzô feleség/kormány nyolc év alatt
ürített ki. De fel kell hozni az új feleség
érdeméül, hogy amit lehetett, többetkevesebbet csak visszaadott a legutóbbi
pár év alatt az éléskamrából, hogy éltesse
a férjét/állampolgárt. Mindezt nem szabad elválasztani az udvarban/országban
és a kerítésen túli világtól. Mindketten
akkor járnak jól, ha egyikük sem hallgat
a bal kerítésen túlról, és a tôle jobb kerítésen túli szomszédok bekiabálására.
Azonban, hogy mivé lett az udvar/ország,
álljon itt a püspök úr nagy idôket próbált, közel három emberöltôvel ezelôtt
tett értékítélete: „…Bizonyos nagy betegségeknél rendesen van egy olyan tünet,
amely a biztos gyógyulást jelenti. A nagy
erkölcsi válságokban, azokban a halálos
betegségekben, amelyekben egy nemzet
élete forog kockán, a bûnbánat uralkodóvá való érzése az, amely a gyógyulást
jelenti. Csodálatos, hogy milyen távol
vagyunk mi még ettôl…amíg bûnbánó
nemzetté nem leszünk, nem fog felettünk hajnalodni…a bûnbánat hiányának
az az oka, hogy nem vesszük komolyan
Isten követeléseit…a bûnbánat hiánya
miatt lassan lefelé süllyedünk…ma lennebb áll e nemzet erkölcsi színvonala, mint ezelôtt…a léhák üresebbek, a
hitetlenek konokabbak, az önzôk szíve
zsírosabb, a kegyetleneké keményebb,
a gyûlölködôk ajka tajtékzóbb és keze
vérzôbb, a hazugok és kerítôk mosolygása sátánibb, mint valaha, s mindezeknek
tábora nem hogy fogyott volna, hanem
szemmel láthatólag nôtt. (Ne feledjük:
írta 1928-ban! És még nem is szólt a
hazaárulókról!) Magyarország népét a
bûnbánat népévé kell tenni. Erre egyetlen út, odaállítani ezt a népet az élô
Jézusnak…dicsôséges, és véres orcája
elé. Ez az arc nézzen be minden szívbe,
családi körbe, jelenjék meg gyülekezetek
látásában, nagy, szomorú, fényességekkel tündököljön fel a presbitériumokban, községházán, a parlament kupolája
alatt, a hullámzó utcákon. Ez feddje meg
a magyar anyákat, akik nem akarnak szülni, a magyar apákat, akik káromkodnak,
templomot kerülnek, viszálykodnak, és
a földért eladják a lelküket. Ez számoltassa meg az ifjúságot, amelyik tomboló

jókedvvel tékozolja élete rózsáit, s egy
koldus nemzet utolsó rongyait. Ez álljon
oda az egymást gyûlölô, s egymás vérére
lihegô testvéri csoportok közé, a közélet
porondjára. Ez üssön fénykorbáccsal a
sauli szívekre…és ô köszöntse a szomorú, csüggedten váró tanítvány köröket:
„ne féljetek!” A böjt vasárnapjait éljük.
Minden böjt egy mentési akció, melyben az örök kegyelem küzdelembe száll
értünk…”
Wass Albert hasonlóképpen üzen: „…a
civódások, pártoskodások nemzetébôl
változzatok át a szeretet nemzetévé,
meglássátok, attól a pillanattól veletek
az Isten. Megmaradásunknak, a magyar
sors jobbrafordulásának az egyetlen
lehetôsége, ne féljetek. A magyar lélek
él, bízzatok az Úrban. Kimenti nemzetünket a gonoszak kezébôl. Csak legyetek hûségesek, jók, és igazak.” Veretes
igazságok, megszívlelendôk! S nem csak
választások idején.
Tahitótfalu, G. Szalai István, 2014.
március idusán

Felhívás
A magyarság az idén emlékezik az elsô
világháború kitörésének 100. évfordulójára. Tahitótfalu polgárai is szándékozzák
tiszteletüket és hálájukat kifejezni a falu
háborúban elesett hôsei elôtt, és méltón
megôrizni emléküket az utókornak. Az
Önkormányzat és a civil szervezôdések
széleskörû megemlékezéseket tartanak,
beleértve egy, a háborút, illetve az abban
részt vettek sorsát bemutató kiállítás megrendezését is. Ezért, tisztelettel kérjük a
falu lakosait, hogy akiknek birtokukban
vannak az ezen idôszakból megôrzött tárgyi emlékek (képeslap, fénykép, tábori
levelezôlap, egyéb tárgyak) szíveskedjenek azokat a Faluházban munkanapokon
8-9 óra között vagy G. Szalai Istvánnak
személyesen átadni (T: 387-039). A leadott
tárgyakról átvételi elismer vényt állítunk ki. Természetesen a kiállítás zárása után mindenkinek visszaszolgáltatjuk
jogos tulajdonát. A kiállítás nyitva tartását május végétôl június közepéig tervezzük a református gyülekezeti teremben. A
kiállítási anyagot május 10-ig szeretnénk
összegyûjteni.
Tisztelettel és köszönettel:
G. Szalai István
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A 12 pont
Folytatás az 1. oldalról
József visszaállította a kancellária intézményét, amely a kiegyezésig
mûködött. Felelôs kormány csak 1867 után alakult meg újra, miniszterelnöke Andrássy Gyula volt.
3. Évenkinti országgyûlést Pesten
A parlament meglehetôsen rendszertelenül ülésezett ekkoriban, a forradalom idején nem pesti, hanem pozsonyi központtal. Az országgyûlést
kizárólag az uralkodó hívhatta össze, ám semmi nem szabályozta
ennek gyakoriságát vagy hosszát, így többnyire akkor hívta össze az
országgyûlést, ha az udvar érdekében állt, például adóemelést kívánt
végrehajtani. A forradalom után kiszélesedett a választójog, az új parlament 1848. július 2-án ült össze. A szabadságharc leverése után Ferenc
József, megkoronázatlan magyar uralkodó csak 1861-ben hívta újra össze
az országgyûlést, amely csak a kiegyezést követôen kezdte meg folyamatos mûködését.
4. Törvény elôtti egyenlôséget polgári és vallási tekintetben.
A törvény elôtti egyenlôséget sokkal szûkebb értelemben követelték, mint ahogyan a 21. században értelmezzük. A célok között nem
szerepelt általános és titkos választójog, ez akkoriban radikális álláspontnak minôsült. Alapjaiban a nemesi elôjogok helyett a polgári jogrendszert kívánták létrehozni. A vallások között sem volt egyenlôség.
A Habsburgok hagyományosan a Vatikán szövetségesei voltak, ennek
megfelelôen a katolikus vallásúak elôjogokat élveztek más vallásúakkal szemben. Az áprilisi törvények kimondták a felekezetek közötti
egyenlôséget és törvényesítették az unitárius egyházat.
5. Nemzeti ôrsereg.
A Batthyány-kormány hatalomra kerülésekor nem volt az országnak
önálló katonai ereje. Az 1848 júliusában összeült országgyûlés elfogadta az ôrsereg felállításáról szóló törvényt, „a személyes és vagyonbiztonság, a közcsend és belbéke biztosítása” érdekében. A nemzeti ôrseregben
nem hivatalos katonák szolgáltak, feladatuk a városok és falvak rendjének biztosítása volt.

badságharc leverését követôen elakadt a kezdeményezés. Az elsô önálló
magyar jegybank végül csak 1924-ben alakult meg.
10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tôlünk.
A Habsburg Birodalom keretein belül nem létezett önálló magyar hadsereg, a magyar ezredek az egységes császári hadrendbe tartoztak. A
Batthyány-kormány 1848 májusától az önálló magyar hadsereg szervezésébe is belefogott: fél éven belül már 100 ezer fôbôl állt a magyar honvédség. A szabadságharc bukását követôen megszûnt az önálló magyar
haderô, az 1867-es kiegyezés pedig közös osztrák-magyar hadsereg felállítása mellett döntött.
11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsátassanak.
Demokratikus jogok hiányában a császári udvar a politikai ellenzék
mûködését ellehetetlenítette, tagjait bebörtönözte. A kor legismertebb
politikai foglya Táncsics Mihály volt, akit 1847-ben sajtóvétségért tartóztattak le. Táncsicsot 1848. március 15-én szabadították ki börtönébôl a
márciusi ifjak és a hozzájuk csatlakozó forradalmárok.
12. Unio.
A török hódoltság következtében a késô középkori Magyarország
három részre szakadt, és megalakult az önálló Erdély (1541). A törökök kiûzése után a Habsburgok nem csatolták vissza Magyarországhoz
Erdélyt, hanem külön fejedelemségként kezelték. Az utolsó pont Erdély
és Magyarország egyesítését követelte, amelyet az erdélyi országgyûlés
1848-ban meg is szavazott. A szabadságharc leverését követôen visszaállították 1848 elôtti státuszát, az egységet az 1867-es kiegyezés hozta meg.
Egyenlôség, szabadság, testvériség!

6. Közös teherviselés.
A nemesi elôjogok sarkalatos pontja az adómentesség volt. A közös
teherviselés ennek felszámolását jelenti, vagyis a nemeseket adófizetésre kötelezte. Az áprilisi törvények emelték jogerôre a közös teherviselést.
7. Úrbéri viszonyok megszûntetése.
A jobbágyok a földért cserébe úrbérrel fizettek. Az úrbéri viszonyokat Mária Terézia rendelte el 1767-ben. Az úrbérnek számos formája létezett: a munkavégzéssel (robot), a terménnyel (dézsma), a pénzzel vagy
ajándékkal történô fizetés. Az úrbéri viszonyokat az áprilisi törvények
szüntették meg, ám a felemásra sikerült jobbágyfelszabadítás miatt hatása még a 20. században is érezhetô volt.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlôség alapján.
A feudális bíráskodás alapja az úriszék volt, amely a földesurat bírói
jogokkal ruházta fel: a földesurak hoztak ítéletet a birtokaikon élô jobbágyok vitás ügyeiben, mely ellen a helytartótanácshoz lehetett fellebbezéssel fordulni. A polgári normák szerint azonban a törvénykezésnek
függetlennek és mindenki számára egyenlônek kell lennie, ezt az igény
fogalmazta meg a nyolcadik pont.
9. Nemzeti Bank.
Magyarországnak a reformkorban nem volt önálló jegybankja, amely
a pénzügyeket szabályozta és felügyelte volna, azt az Osztrák Nemzeti
Bank látta el. A forradalmat követôen a magyar kormány a Pesten székelô
Magyar Kereskedelmi Bankot ruházta fel jegybanki szerepkörrel, a sza-
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Iskola

Oktáv
Octava = „nyolcadik”. Ez a szó fejezi ki leginkább a februári iskolai eseményeket.
Nyolcadikosaink január vége óta életük
elsô „tétmérkôzésein”, a középiskolai írásbeli
és szóbeli felvételiken vettek részt. Bár a végeredmény még nem ismert, a részeredmények
reménységgel töltenek el bennünket: tanulókat, szülôket és pedagógusokat egyaránt. A
továbbtanulással megcélzott középfokú intézmény kiválasztása felelôs döntés, ezt segítette
a 2014. január 29-én, a Népházban rendezett
vetített elôadásom „Új utakon” címmel, amelyben a szülôket és a nyolcadikosokat tájékoztattam a jogszabályi változásokból adódó új
lehetôségekrôl, a megújított középiskolai
rendszerrôl, és a szakképzésrôl.
Február 6 -án alsósaink, február 7-én
felsôseink rendeztek farsangi mulatságot.
A jelmezbe bújt kisebbek felhôtlen mosolya
és vidámsága töretlenül képviselte a gazdag
szokáshagyomány lényegét: a vidámság, életöröm és mulatozás ünnepét. A jelmezbe bújt
pedagógusok és a táncos kedvû szülôk vidám
délutánt töltöttek el együtt.
A nagyobbak farsangján a bátrabbak néhány
különleges jelmezt öltöttek magukra (pl. a
gyôztes Joker, banyák, „az iskola rabja”, „az
apokalipszis angyala”), amelyet pedagógusokból, szülôkbôl, és egy titokzatos idegenbôl álló
zsûri értékelt. Utóbbi hagyományos velencei
jelmeze, a „pestisdoktor” teljes anonimitást
tett lehetôvé, így a többség számára még az est
végére sem derült ki, hogy az álarc kit takar.
A táncmulatság és a tombola hevében a rejtélyes ismeretlennek meglepôen ôszinte vallomásokat és titkokat mondtak el a résztvevôk,
következésképpen e farsangi jelmez, amelynek a korábbi századok alatt egyik törekvése
az volt, hogy személytelenné válva nagyobb
szabadságot biztosítson viselôje számára, célját
elérte. (Mátyás király is ezért kedvelte az álruhás elvegyülést.) A maskarás távlati szándéka
az információk birtokában jobbá és könnyebbé tenni a tanulók, pedagógusok, szülôk hely-
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zetét, így nevelni.
Platón azt kérdezte: „Nem a zenében rejlik-e
a leghatásosabb nevelés? Hiszen semmi sem
hatol be olyan mélyen a lélekbe, mint a ritmus
és a dallam; megragadja, felékesíti és megnemesíti a lelket, ha az ember helyesen nevelkedett, - ha pedig nem, éppen
ellenkezôleg hat rá... Valóban,
a zene mélyén ott rejlik a nevelés. Azért van nagy jelentôsége
a zenei nevelésnek, mert
a zene nem vezet máshoz,
mint a szép szeretetéhez.”
E szavakkal kezdtem 2014.
február 22-én a Dunakanyari
I f jú Muzsi kusok V III.
Kamarazenei Találkozóját,
amelyre számos vendég érkezett. A Tahitótfalui Pollack
Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjai mellett a
Budakalászi Kalász Suli Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola, a Dunabogdányi
Általános Iskola Grund- und Hauptschule és
Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Szentendrei
Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészeti Iskola
növendékei elôadását hallgathattuk meg.
Tanulságos volt, hogy a percre pontosan
megszervezett találkozó eredeti terveit egyetlen - rajtunk kívül álló
- logisztikai probléma
mennyire át tudta formálni. A matinékoncertjellegû rendezvény így
új mûsorszerkezettel zajlott, végül a résztvevôk
megelégedésével zárult.
A zsûri Eredics Gábor
mûvész-tanár elnökletével, Bánk Zsuzsanna és
Papp Miklósné zenetanárok részvételével közel 40
mûsorszámot hallgatott
végig és értékelt. Ezúton

is köszönjük kitartó figyelmüket és bátorító
szavaikat, mint ahogyan köszönetet mondunk
a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért
Alapítványnak a vendéglátásért, továbbá
Almássy Csabának az esemény plakátjának
és emléklapjainak grafikai munkálataiért és
a fotózásért! Értelmet nyert a
címben megjelölt „oktáv” kifejezés, amely nem csupán azért
illik a rendezvényhez, mert ez
volt a 8. ilyen találkozó, ahol
a környékbeli zeneiskolások
és zenepedagógusok megmutathatták egymásnak eredményeiket, - amely a zeneoktatás
sikerén kívül az együttmuzsikálás jellemformáló erejérôl,
a közösségépítés útjáról adott
tanúbizonyságot, - hanem az
oktáv szó hangszínként való
értelmét is megvilágítja. A zenei hang elsô felhangja az oktáv, tehát ha egy hang és annak
oktávja együtt szól, azokat a fülünk alig tudja
egymástól elkülöníteni, de a különbséget
mégis érzékeli. Így ha egy korábban megszokott és komoly hagyományokkal rendelkezô
találkozó egyszer-egyszer máshogyan hangzik,
a lényegen nem változtat, csak a színezeten.
Amit remélem, minden résztvevô vendég
érzékelt: a szép szeretete és a közös muzsikálás öröme minden nehézséget legyôzött, így
igazi nevelô alkalomként maradhat meg emlékezetünkben.
Az „oktáv” jegyében Thornton Wilder soraival búcsúzom, amelyet „A teremtés nyolcadik
napja” címû regényében ír: „Mi a nevelés? Az a
híd, amelyen át az ember az önzô, magába zárt
életbôl az emberiség közösségtudatába lép.”
Kisné Balázs Enikô
iskolaigazgató
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Fábián Zoltán prózamondó verseny
Idén Dunabogdányban rendezték meg a
Dunakanyar írójáról elnevezett versenyt általános iskolásoknak. Az elhunyt Fábián Zoltán
barátai és testvére ápolja az író emlékét; létrehozták a Fábián Zoltán Szellemi Örökségének
Ápolására Alapítványt, ennek keretében évrôl
évre megrendezik a versenyt. Az értékeléshez
neves elôadómûvészeket, a Petôfi Irodalmi
Múzeum munkatársait hívták meg.
Iskolánk évek óta több diákot nevez az
iskolai vers- és prózamondó verseny helyezettei közül. Idén is korcsoportonként 2 tanuló,
összesen 6 tanulónk indulhatott. A négy felsô
tagozatosunknak 3 díjat sikerült elhozni.
A legnagyobb örömünk Májer Hanna 6. b
osztályos tanulónk 1. helyezése volt. Hanna
így emlékszik a versenyre:

„Már második éve veszek részt a versenyen.
Magyartanárommal korán elkezdtük a felkészülést, elég hosszadalmas idô, míg minden
mondatot, szót a helyére teszünk. A felkészülésben sokat segített az osztályom is, többször
meghallgattak, amint öregasszonyként alkudozok a halállal, hogy még ne vigyen magával. Az
osztálytársaim is elláttak tanácsokkal, mindig
megtapsoltak.
A verseny egy színházteremben zajlott, ahol
3 tagú zsûri pontozta a versenyzôket. Nagyon
örültem, hogy a tavalyi 3. helyezés után elhozhattam a hôn áhított 1. helyezést! Az eredményhirdetés után a nagyközönség elôtt is
elmondhattam „A halál és az öregasszony”
címû székely népmesét.”
A nyolcadikosokra kétfordulós megméret-

tetés várt: a prózájuk elôadása után Fábián
Zoltán egyik regényének részletét kellett
értôen, hangsúlyozva felolvasni. Ennek a szövegnek az átolvasására kaptak néhány percet.
A két szereplés alapján hozta meg a zsûri a
döntést: Vaczó Gábor második, Szondi Réka
harmadik helyezést ért el.
Az eredményhirdetés mellett a zsûri ellátta
a versenyzôket tanácsokkal. Számomra felejthetetlen volt az egyik hölgy bemutatója a hasi
légzésrôl, a helyes testtartásról. Találóak voltak
a nyolcadikosainknak szóló személyes észrevételei is.
Papp Judit felkészítô magyartanár
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és AMI

Puzder János Emléktorna
2014. február 15-én a Tahitótfalu S.E.
immár 4. alkalommal rendezte meg tornacsarnokunkban a néhai, kiváló futballkapusunkról elnevezett Emléktornát.
Puzder Jani csaknem 50 évesen is röpködött a kapunk elôtt, nagymértékben neki
köszönhetô, hogy futballcsapatunk a járási
bajnokság utolsó helyérôl a megye I. osztály
,,B” csoportjáig jutott. János olyan emberi és
sportszakmai értékeket képviselt, amelyeket
méltán állíthatunk példaképül a fiatalabb
generációk számára.
A torna délutáni szakaszára megérkezett
Puzderné Csala Erika és a 10 éves Marci.
Jelen volt a Danubia Tv stábja, akik természetesen az özveggyel és a gyermekkel is
készítettek riportot.
A tornán 8 csapat vett részt. A rendezvény rangját jelzi, hogy a környékbeli
Sportegyesületek a legerôsebb csapatukat
küldték el, amelyeket egy ifjúsági – és egy
amatôr csapat egészített ki.
Ezúttal is szeretném megköszönni a
Képviselô Testületnek, hogy a tornacsar-

nokot térítésmentesen bocsájtotta rendelkezésünkre.
Köszönetet mondok Tahitótfalu Önkor
mányzatának a Tahitótfalut bemutató gyö
nyörû kiadványokért és a Kósa Klára mûveit
prezentáló albumokért is, amelyeket minden csapat megkapott.
Elismerésemet és köszönetemet szeretném kifejezni Gráfel László játékvezetônek,
aki felajánlásból, ingyen vezette le a
mérkôzéseket, immár 4. alkalommal.
Megköszönöm ifjabb Ferenczi Attilának a
díjazásként felajánlott italokat, Plascsevics
János barátomnak pedig a torna elôkészíté
sében és lebonyolításában nyújtott segítségét.
A díjakat – 9 serleg és 4 különdíj –
Puzder János özvegye nyújtotta át. Ezeket
a Tahitótfalu S.E. és Turóczi Csaba biztosította.
A csapatokon kívül az özvegynek is
átnyújtottunk egy feliratozott serleget,
valamint a szép kiadványokat. A gyermek
futball labdát kapott ajándékba Plascsevics

Jánostól, aki a díjátadás végén még egy meglepetéssel szolgált: Nyilasi Tibor, a Magyar
Labdarúgó Szövetség sportigazgatója általa
küldött el Turóczi Csabának egy elismerô
díszplakettet, amelyet a régió iskolai futballjának irányításáért kapott.
Végezetül a torna végeredménye:
1. Szentendre
2. Szigetmonostor
3. Pomáz
4. Leányfalu
5. Dunabogdány
6. Tahitótfalu
7. Dunabogdány ifi
8. Pomáz Színes Ceruzák
Különdíjak:
Legjobb mezônyjátékos: Szabó György
(Szentendre)
Gólkirály: Sergô Márton (Pomáz)
Legjobb kapus: Nagy Szilveszter
(Leányfalu)
Turóczi Csaba Szervezô, Tahitótfalu S.E.

Iskolai Sport
Úszás sportágban a Diákolimpia megyei
döntôjében két tanu lón k volt érdekelt. Szabó Inez a 100 méteres mellúszó
döntôben 2. helyezést ért el, 100 méter pillangón szintén 2. lett. Szabó Álmos a 100
méteres mellúszásban 2. helyezett lett, 100
méter pillangón pedig a 4. helyen érkezett
célba.
A t e r e m l a b d a r ú gó D i á kol i mpi á n
a z 5.- 6. osz t á lyos korcsopor tba n a
körzetb ôl 9 csapat nevezett, csapatunk a selejtezôcsoportból másodikként jutott a döntôbe, ahol Visegrád,

Pomáz és Budakalász volt az ellenfelünk.
A bronzmérkôzésen volt esély ünk a
gyôzelemre, de három potyagól miatt sajnos veszítettünk és így végül a 4. helyen
végeztünk.
A kézilabda Diákolimpián a körzeti
döntôben 7.-8. osztályos fiúcsapatunk
ellenfele a szentendrei Rákóczi Iskola volt,
tôlük nem szégyen kikapni, így aztán a 2.
helyen zártunk. Az 5.-6. osztályos fiúcsapatunk ellenfelei Budakalász, Dunabogdány
és a szentendrei Rákóczi iskola voltak.
Dunabogdány ellen sajnos vereséget szen-

vedtünk, a másik két iskolától még van mit
tanulnunk, hiszen ott nagyon régi hagyományai vannak a kézilabdázásnak. Végül a
csapat a 4. helyen végzett.
A Szabó testvéreknek szívbôl gratulálunk
nagyszerû eredményeikhez, focistáinkkal
és kézilabdásainkkal pedig igyekszünk
egyre jobban szerepelni.
Turóczi Csaba
testnevelô tanár
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FÉLelem és SZERelem
Melyiket választjuk? Mit erôsítünk gondolatainkkal, érzéseinkkel, tetteinkkel?
A világban mindig is volt, van és lesz
ok félelemre, kételkedésre, mert mindig
vannak, akik félelmet keltenek, ismerik az
emberek gyengeségeit, bizonytalanságát
és – anyagi gyarapodás, tekintélyelvûség és
egyéb önös érdekek miatt –, kihasználják
azokat.
Aki fél, az a FÉLelemmel elhatárolja
magát az EGÉSZtôl, csak a felét hiszi, a
felét érzi, a felét teszi. Elszakítja önmagát az EGYSÉGtôl. A KÉTely is az EGY, a
Teremtô igazságot kérdôjelezi meg, és ha
nem figyelünk, el is uralkodik szorongás,
stressz, önvád, ítélkezés és még számtalan
lehúzó erô formájában. Egység nélkül pedig
nincs EGÉSZség. Egységben akkor vagyunk

a Teremtôvel, a Természettel, ha tiszta
gondolatokkal, szívbôl jövô SZERetettel,
SZERelemmel élünk.

Ki átlépi a Törvényt, büntetést nyer,
mert csak a Törvény által jön el az ember
szabadulása.

Mikor vesszük már észre, hogy betegség önmagában nem létezik és a betegség
kiváltó oka az ember maga? És ahol betegség van, ott természetes gyógyító erôk is
vannak. Ne feledjük, a Hit ereje gyógyít.
Hit Istenünkben, hit önmagunkban, hisz
bennünk ÉL. Testünk a lelkünk földi temploma, védjük és óvjuk mindenkor. És bár
igyekeznek eltántorítani ebbéli hitünktôl
is, ôsi múltunk SZERves része a SZERetet,
táplálkozzunk hát belôle!

Ne félemlíts meg senkit,
mert a félelem rabság,
mely a sötétséghez biztosan hozzáköt téged.

1. Gondnoksággal kapcsolatos változások: legfôbb változás, hogy tulajdonképpen nincs lehetôség valakit
határozatlan idôre teljes mértékben
cselekvôképtelenné nyilvánítani, a gondnokolt állapotát rendszeresen felül kell
vizsgálni Ezt az is jelenti, hogy annak az
állapotát, akit korábban (akár évtizedekkel ezelôtt) cselekvôképességet kizáró
gondnokság alá helyeztek, a következô
években a gyámhatóságnak felül kell
vizsgálnia, és legtöbb esetben pert kell
indítani a gondnoksággal érintett ügycsoportok meghatározása kapcsán. Ez
valószínûleg a legtöbb esetben csak
adminisztrációs teher lesz, de fel kell
készülni az ezzel kapcsolatos eljárásra,
mind a gondnokoltnak, mind a gondnoknak.
2. Gazdasági társaságok: a gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályozás több
ponton fog változni, de valószínûleg
a legfontosabb, és legtöbbeket érintô

12

(Hermész Triszmegisztosz - III.
Smaragdtábla - A bölcsesség kulcsa)
Sáfrány Kata

„…Ne hallgass, ha a hamis felhangzik,
igazsággal szólj, és a Napfény mindent
beterít.

Jogi útmutató – Új Polgári Törvénykönyv
2014. március 15. napja fontos dátum
lesz szinte valamennyiünk életében:
ekkor lép ugyanis hatályba az új Polgári
Törvénykönyv. A régi több, mint 50 évig
határozta meg életünk csaknem valamen�nyi területét, és az új szabályozás jó pár
olyan változást hoz magával, amelynek
elônyeit vagy hátrányait majd teljes bizonyossággal a gyakorlat fogja megmutatni.
Jelen írásban megkíséreljük bemutatni a
teljesség igénye nélkül a legfontosabb változásokat.

Kövesd szíved szavát élteden át,
és tégy többet érte, mint
amit szükségesnek látsz.”

változás, hogy a korlátolt felelôsségû
táraságok esetén a törzstôke az eddig
500.000.-Ft-ról 3.000.000.-Ft-ra emelkedik. Ezt azt jelenti, hogy 2014. március
15. után új korlátolt felelôsségû társaságot csak az emelt összegû törzstôkével
lehet alapítani (éppen ezért, ha valaki
a csökkentett törzstôke befizetése mellett kíván üzleti vállalkozást indítani,
annak azt mielôbb meg kell tennie!), a
már mûködô társaságoknak pedig az
elsô változásbejegyzéskor, de legkésôbb
2016. március 15-ig kell a törzstôke
megemelésérôl dönteniük. Ugyanez a
szabály vonatkozik arra, hogy a társaságok létesítô okiratának egyéb rendelkezéseit is az új Ptk. szabályainak
megfelelôen kell módosítani, ez a kötelezettség azonban már a betéti társaságokra, és a közkereseti társaságokra is
vonatkozik azzal, hogy nekik az elsô változásbejegyzéskor, de legkésôbb 2015.
március 15-ig kell a társasági szerzôdést
módosítani. A határidô elmulasztása esetén pénzbírság kiszabása várható.
3. Egyesületek, alapítványok: ezeknek a
szervezeteknek is – a gazdasági táraságokhoz hasonlóan – az elsô változásbejegyzéskor, de legkésôbb 2016. március 15. napjáig felül kell vizsgálniuk a
létesítô okiratukat, és szükség esetén
dönteni kell annak módosításáról.
4. Család, házasság, élettársak: a családjogi
rendszer alapvetôen változatlan marad,
az egyes részletszabályok módosulnak
viszont a házastársi közös vagyon kap-

Lélekrendezés – Fénytöltés önismereti
képzés, 2. idôpont: március 29. szombat,
15 -19 óra. Tel:36-20-970-3000
csán, illetve fogódzót kínál a törvény a
házassági szerzôdés tartalma kapcsán is.
A házassági bontóper szabályai nem változnak tulajdonképpen, de lényegesen
nagyobb szerepet kap majd a közvetítôi
eljárás. Az élettársak kapcsán jelentôs
változás, hogy ha az élettársi kapcsolat
egy évnél tovább tart, és van közös gyermek is, akkor új rendelkezések vannak
a lakáshasználat, illetve az ún. élettársi
tartás vonatkozásában.
5. Öröklési jog: az öröklési szabályok változását korábban áttekintettük, legfontosabb változás a túlélô házastárs öröklése
kapcsán következik be.
Ezen kívül változások lehetnek még az
ingóságokkal, ingatlanokkal kapcsolatos
csaknem valamennyi ügyben, az egyes
szerzôdésekkel, a teljesítéssel, érvénytelenséggel, szerzôdésszegéssel kapcsolatban, illetve a szerzôdésen kívüli károkozás
kapcsán is. Éppen ezért – mivel a Ptk. a
mindennapi viszonyokat széles körben
szabályozza, egy-egy jogügylet, vagy üzleti-tulajdoni döntés elôtt mindenképpen
érdemes a változó jogszabályokat áttekinteni, esetleg szakértô segítségét igénybe
venni, mert elôfordulhat, hogy az évekigévtizedekig megszokott szabályok helyett
hirtelen egy új rendszert kell alkalmazni, és
ez akár anyagi hátrányt is jelenthet majd a
számunkra.
Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és
nem minôsül jogi tanácsadásnak.
Dr. Gizella Endre

2014. MÁRCIUS

Hirde té s

Kiadó Cserkeszôlôn!
50 nm-es szépen berendezett lakás.
Fürdô 3 percre gyalog.
5 fô-ig 3 500 Ft/fô
Érdeklôdni: 06-20-9321-339

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.

Tisztelt Partnerünk!
2014-ban hirdetési díjaink a Községi Tájékoztatóban változatlanok:
2 600 Ft
20 szóig apróhirdetés
1/16 oldal
3 300 Ft
1/8 oldal
4 800 Ft
1/4 oldal
9 400 Ft
1/2 oldal
19 000 Ft
egész oldal A/4-es
37 700 Ft
Az árak 27%-os Áfa-t tartalmaznak.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása.
Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

RÉGISÉGET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent ami régi,
értékes és szép hosszú évek óta gyûjtök. Legyen az
régi bútor, festmény, lakberendezési tárgy, hímzett
ágynemûk, bronzszobrok, vagy porcelánok,
népviseleti ruhák, régi játékok, mezôgazdasági
eszközök és sok minden más. Készpénzzel fizetek.
Kérem, ha bármilyen régi használati tárgya van, amit
szeretne eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta vagyok,
elérhetôségem: 06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200

Újra indul a kis Dunán a kirándulóhajó

MENETREND 2014
BUDAPEST – SZENTENDRE – VISEGRÁD*
Menetrendi kirándulóhajó járat
HUNYADI – BOGDÁNY
Közlekedik Szentendréig: hétfő kivételével naponta
ÁPRILIS 29 – SZEPTEMBER 28. között +ÁPRILIS 19-20-21. és JÚNIUS 9.
*Közlekedik Visegrádig: szombaton és vasárnap
JÚLIUS 5 – AUGUSZTUS 31. között
(Május 31-én és június 1én is közlekedik a járat Tahiban az EPER Fesztiválhoz kötődöen)
10:00
10:00
BUDAPEST, Vigadó tér
18:00
18:00
10:10
10:10
BUDAPEST, Batthyány tér
17:50
17:50
11:30
11:30
SZENTENDRE Belváros
17:00
17:00
12:00*
Leányfalu*
*16:25
12:15*
Tahitótfalu*
*16:10
13:30*
VISEGRÁD*
*15:30

.
14:10
15:30

BUDAPEST – SZENTENDRE
Menetrendi kirándulóhajó járat
NAGYMAROS
Közlekedik: hétfő kivételével naponta, kivéve augusztus 20.
JÚLIUS 1 – AUGUSZTUS 31. között
BUDAPEST, Vigadó tér
BUDAPEST, Batthyány tér
SZENTENDRE Belváros

EGYÚTI - RETÚR
Budapest
Szentendre
Leányfalu
Tahi
Visegrád

Budapest
2500
2500
2500
3000

Szentendre
2000

Kerékpár jegy: Felnőtt jegyárak 50%-a

Kedvezmény típusa

1500
1500
2250

Leányfalu
2000
1000
750
1500

Tahi
2000
1000
500
1500

20:00
19:50
19:00
Visegrád
2000
1500
1000
1000

Kedvezmény mértéke

Gyermek 2-14 év között (2 év alatt ingyenes)

50%

NOE igazolvánnyal

25%

Diák igazolvánnyal (ISIC)

25%

Nyugdíjas igazolvánnyal

25%

HC (Hungary Card) 2fő

20%

KEDVEZMÉNY ISKOLÁKNAK: 25% a csoportjegy árából; előzetes bejelentés!

Tavaszi AKCIÓ a Gazdaboltban.
INDUL A TAVASZ!
Márciusban MINDEN termékünkbôl
-10% kedvezmény.
Nyitva tartás:
Hétfôtôl péntekig: 9:00 – 17:00-ig.
Szombaton: 8:30 – 13:00-ig.
Tel: 06-26-386-375

Vadász napok az
Urak Asztala Vendéglôben
március 8-16-ig
Étel ajánlataink:
Tárkonyos ôzragu leves rozscipóban 990.Kemencében sült szarvas comb szalonnával
tûzdelve párolt savanyú káposztával és röstikével 2650.Sült szarvas comb erdei gyümölcsmártással és burgonyafánkkal 2650.Ôzcomb filé vadasan zsemlegombóccal 2800.Vörösboros vaddisznópörkölt erdei vargányával,házi nokedlivel 1900.Érdeklôdni és bejelentkezni a (26)385 456 illetve a (20)481 48 38
telefonszámon lehet. Várjuk szeretettel kedves vendégeinket!
2022 Tahi Pataksor utca 1.
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Takarékoskodjunk az energiával!
Látod, ehhez még pénz sem kell!
A korábbi számok mindegyikében arról
esett szó, milyen lehetôségeink vannak
arra, hogy valamilyen beavatkozással (szerkezetjavítás, gépészeti felújítás) csökkentsük
családi házunk energia felhasználását. Csak
érintôlegesen beszéltem a fogyasztói magatartás fontosságáról.
Az épületnek és gépészeti rendszerének
legoptimálisabb használata rajtunk, fogyasztókon és szokásainkon múlik. Ezeken kell
változtassunk, mert „sok kicsi sokra megy”.
Mire figyeljünk tehát oda?
1. Szellôztessünk!
A szellôztetés elengedhetetlenül fontos
nemcsak nekünk, embereknek, hanem az
épület szerkezeteinek is. Nincs alternatívája, legalább reggel és este nyissunk ablakot
10-15 percig. Intenzív, nagy ablaknyitással a levegô cserélôdik ki és nem a falak
hûlnek le. Ha jól záródnak az ablakok, ha
sokan vagyunk a házban, vagy ha nedvesség fejlôdésével kapcsolatos tevékenységet
folytatunk, tudatosan szellôztessünk még
többet.
2. Használjuk helyesen a nyílászáróinkat!
Szereltessünk az ablakainkra külsô árnyékoló szerkezetet, pl. redônyt és használjuk
azt tudatosan. Tartsuk leengedve, amikor a
külsô környezet hômérséklete kedvezôtlen
a számunkra, tehát nyári melegben és téli
éjszakákon. Hosszú távon olcsóbb passzív
módon, külsô árnyékoló szerkezettel védekezni a külsô meleg ellen, mint helyi klímaberendezést üzemeltetni. Ôsztôl tavaszig
azonban, figyeljünk oda, hogy minél több
napenergiát engedjünk be a helyiségeinkbe.
Azon az ablakon, ahol éppen besüt a nap,
még a függönyt is célszerû széthúzni.
3. Szabályozzuk a fûtést!
Akkor használunk a fûtéshez kevesebb
energiát, ha kihasználjuk a kazánunk

adta lehetôségeket, és illesztjük annak
mûködését a napi szokásainkhoz, szükségleteinkhez. Amennyire lehet, tehát szabályozzuk a fûtést. A fûtôvíz hômérsékletét a
külsô hidegnek megfelelôen állítsuk be, s
ha vannak a radiátorainkon termosztatikus
szelepek, szabályozzuk a hômérsékletet
helyiségenként.
4. Takarékoskodjunk a vízfogyasztással is!
A vízfogyasztást is tudjuk csökkenteni, ha
csaptelepeinkre sugárszabályozót, úgynevezett egyedi, takarékos perlátort szerelünk
fel. A szerkezet szabályozza a csapból kifolyó térfogatáramot úgy, hogy a kialakított
járatokon keresztül levegôt kever a vízbe,
„levegô-gyöngyökkel” feldúsítja a kiáramló
vízsugarat. A felszerelése egyszerû, szinte
minden csaptelep fajtához kapható, s használatu k ka l 30 - 40%
v í z meg t a k a r ít á s is
elérhetô.
5. Vá lasszu n k
megfelelô fényforrást!
Vizuális környezetünk kialakításához
hozzátartozik a megvilágításhoz szükséges fény biztosítása.
A mesterséges világításnál nem mindegy
azonban, hogy hagyományos izzót, vagy
kompakt fénycsövet
használunk. Mi a két
fény for r á s közöt t i
különbség, azon kívül,
hog y a korszer ûbb
kompa k t fénycsô
drágább? A kompakt
fénycsövek fényhasznosítása jobb, mint az

izzóké, melyek esetében az energia 70%-a
hôenergiává alakul. Az izzók élettartama
általában 1 000 óra, míg a kompakt fénycsöveké 8 0000 - 10 000 óra. Azon világítótestekben, melyek naponta hosszabb ideig
világítanak, cseréljük ki az izzót kompakt
fénycsôre, és kerüljük a sûrû kapcsolgatást.
6. Kapcsoljuk ki a nem használt elektromos készülékeket!
Figyeljünk oda a készenléti, azaz stand-by
üzemmódú készülékekre, mert az azonnali
készenlét biztosításának sok esetben magas
energiafogyasztás az ára. Sok készülék rejtett stand-by fogyasztással rendelkezik,
ezért célszerû a hálózati csatlakozót kapcsolós dugaszoló aljzatra cserélni, és a készüléket használaton kívül kikapcsolva tartani.
Tartson velem a következô lapszámban is.
Téma: Mire jó az energetikai tanúsítvány?
Téglássy Györgyi
okleveles építészmérnök,
energetikai szakértô

Mindennapi ajándék a család asztalán
Csirkejava zöldágyon
Hozzávalók 4 személyre:
1 zellergumó, 2 vöröshagyma, 5 sárgarépa, 3 petrezselyemgyökér, 2 kalarábé, 3
póréhagyma, 4 gerezd fokhagyma, 30 dkg
kelbimbó, 1 egész csirke, 10 dkg vaj, 8 - 10
dkg sajt, mustár, só
Elôzô este a megtisztított csirkét feldarabolom, mustárral jó alaposan bekenem. Fóliával letakar va egy éjszakán
át hûtôszekrényben pácolom. Másnap
elôkészítem a zöldségféléket. A zellergumót kockákra, a vöröshagymát karikákra, a petrezselyemgyökeret és sárgarépát
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hasábokra, a kalarábét cikkekre vágom.
A póréhagymát kisebbekre darabolom, a
fokhagymát felszeletelem. Kivajazott tepsibe egymás mellé rendezem a feldarabolt
zöldségféléket. Megsózom, és a lefagyasztott
vajat a tetejére reszelem. Beborítom a mustáros hússzeletekkel. A csirkére fokhagyma
darabkákat szórok, tûzhetünk a bôre alá is.
Tetejére sajtot reszelek, alufóliával letakarva, elômelegített sütôben 40 percig sütöm.
Amikor a hús már megpuhult, a fóliát leveszem, és szép pirosra sütöm. Pikánssá válik
az íze, ha egy nagyobb almát felkockázva,
citromlével meglocsolva, még sütés elôtt a
zöldségekhez teszem. Ha nincs egész csirke,
megteszi személyenként 2 – 2 comb, vagy
5 – 6 szárny. A mellehúsa nem annyira jó,

mert még így is kicsit száraz.
Tudjuk, hogy a zöldségfélék ilyenkor
nem a legolcsóbbak, de nagyszüleinktôl
tudhatjuk, hogy homokban, a pincében,
vagy a kamrában kiválóan eltarthatóak, ha
nem akarunk, vagy nem tudunk fagyasztót
használni.
Jó étvágyat!
Alberti Enikô és Gergely

Cirkuszi elôadás
Donnert Edwart a Magyar Klasszikus
Nag yci rk u sz tól Ta h itót fa luba n t a r t
elôadásokat 2014. március 21-23-ig a Tildy
híd Tahi hídfôje melletti területen.
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A VOX INSULAE SZIGET HANGJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 10
évvel ezelôtt alakult. Egyházi- és
komolyzenei hangversenyek szervezését, zenemûvek publikálását,
elôadócsoportok támogatását tûzte ki
célul. Legfontosabb szervezete a Vox
Insulae Sziget Hangja Ökumenikus
Énekkar, mely rendszeres szereplôje
Tahitótfalu községi és egyházi
összejöveteleinek, valamint évente
több alkalommal - az ország számos
pontján- sikeres koncertjeivel szerez
hírnevet községünknek. Adójuk 1%ának felajánlásával az egyesület és
az énekkar munkáját, valamint a
Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti
Hét programsorozatát támogatják.
Adószám: 18704723-1-13

Hirde té s

Tisztelt Adományozók!
A TEGYÜNK EGYÜTT
TAHITÓTFALUÉRT KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY
2003. május óta bejegyzett szervezet,
ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi
jövedelemadókból felajánlható 1%-ot.
Ha munkánkat eredményesnek tartja
és szeretne segíteni, azt az alábbi
adószámon teheti meg, melyet elôre is
köszönünk.
Adószámunk:
18699636-1-13
Számlaszámunk :
64700021-1000923,
Dunakanyar Takarékszövetkezet,
2021 Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által

BARKÁCSOLÓK ÉS ÉPÍTÔK BOLTJA,

nyújtott szolgáltatások ügyfélfogadási rendje

FATELEP, DUNABOGDÁNY

Tahitótfalun:
• Ferencsák István, családgondozó
(Családsegítô Szolgálat)
szerda: 11:30-15:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó
(Gyermekjóléti Szolgálat)
kedden 16-17 óra között, csütörtök 10-11
óra között
• Deák Judit, pszichológus,
páratlan hétfôkön 13-17 óra között

Széles termékkínálat:
Barkácsfelszerelések, barkácsgépek, csavarok, villanyés vegyiáruk, ragasztóanyagok,
továbbá gipszkarton, szigetelôk, bádogtermékek,
és természetesen fûrészelt faáru.
100 000 Ft feletti vásárlásnál 5% kedvezmény!
Fabrikett akciós áron kapható!
Újdonság!
KALODÁS TÛZIFA: 26.500.-Ft
(1x1x1,75m, erdei méter)
10 km-en belüli kiszállítás ára 2.000.-Ft

• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta
egyszer hétfônként 13-17 óra között.

Mindenkit szeretettel várunk!
Pfeifer Ferenc

A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
által nyújtott szolgáltatások ingyenesek és
elôzetes idôpontegyeztetés
és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195,
06 26/312-605, 06 26/400-172

Cím: DUNABOGDÁNY, Kossuth L. u. 3.
(a focipályával szemben)
Téli nyitva tartás (nov. 1-márc. 31):
Hétfôtôl péntekig: 7-15.30, szombat: 7-12
Nyári nyitva tartás (ápr. 1-okt . 31):
Hétfôtôl péntekig: 7-16.30, szombat: 7-12
Tel.: 26/590-022, mobil: 06-30/ 924-1070
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H ir d e t é s

„FÉ” KÖNYVELÔIRODA
Regisztrált könyvelô cég,
az Adókamara tagja, egyéni
vállalkozók, alapítványok és
társas vállalkozások teljes
körû könyvelését vállalja
garanciával, visszamenôleg
is, könyvvizsgálói háttérrel.
2022 Tahitótfalu, Visegrádi
út 68. Tel/fax: 26/387-079,
06-20-547-1362,
febt@t-online.hu

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

Konténer rendelés

Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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I s ko l a, k özössé g

Így írunk mi…

valót. A harkály kiette a kukacokat belôle,
a mókus elfogyasztotta a makkot.
Így éldegéltek ôsz kezdetéig.

Kisiskolásaink tollából
Bagi Nimród 4. b: Az éhes mókus
Egy tavaszi napon a mókus felébredt téli
álmából. Bement a kamrába.
– Jaj, jaj! Kiürült a kamrám! – kiáltott elkeseredetten. – Elfogyott a makkom? Mi lesz
velem? – sopánkodott magában.
Meghallotta ezt a harkály:
– Mi a baj? – érdeklôdött.
– Kifogyott a kamrám, nem lesz mit
ennem! – sóhajtott a mókus.
– Látod én is sovány vagyok, de legalább
találok néhány kukacot! – bólogatott a
madár.
– Szerinted miért ilyen kevés a makk?
– Az emberek okozták. A sok méreg
felszállt a párával együtt. Ebbôl savas esô
keletkezett. Tönkretette a fákat és az aszály
is nagy volt. – válaszolt a bölcs harkály.

– Hogy maradok életben? – vallatta kétségbe esetten a mókus.
– Gyere, keressük meg a sünit! – ajánlkozott a harkály.
– Jó, menjünk! – ugrándozott boldogan
a mókus.
– Elmentek a sünihez, aki éppen makk
után kutatott.
– Süni barátom! Tudsz segíteni a mókusnak?
– Igen, azt hiszem! – bólogatott süni. – Ha
jól emlékszem, tegnap a réten túl, a nagy
tölgy alatt jártam. Ettem is egy kamrányi
makkot. Ott egészen ôszig találtok egy kamrányi elemózsiát!
– Hurrá! Köszönjük, süni!– ujjongtak
vígan. Egy órába sem telt és máris odaértek.
– Tyû, mekkora fa!– csodálkoztak.
Találtak makkot, hazavittek egész nyárra

Ferencz Réka: „Egy ôszi nap a farmon” - Az iskolai rajzverseny
I. helyezettje a 3-4. osztályos kategóriában

Kupicz–Szabó Dániel 4. b: Természet
védelem
Egyre többet hallok a klímaváltozásról.
Nyáron meg is tapasztaltam. A hômér
sékletváltozás okai: a sokat füstölgô gyárak,
gépjármûvek. Legfontosabb okai: a pazarlás,
szemetelés. Ezekkel terheljük a földet.
Ebbôl következik, hogy a levegô szennyezett és felmelegedik. A nagy meleg hatására
aszály és éhínség adódik. A füstök felszállnak és rongálják az ózonréteget, ami védi
bolygónkat a felmelegedéstôl.
Mivel óvhatjuk környezetünket? Lehet
napelemmel takarékoskodni, vagy fogmosás
közben nem folyatjuk a vizet. Ha nem nézel
tévét, kapcsold ki!
Óvd, szeresd a földet! Hidd el, hogy sokat
teszel! Csak rajtad múlik, segítesz vagy
hagyod pusztulni!

Kupicz-Szabó Lilána: „Így gondoskodom az állatokról” - Az iskolai rajzverseny I. helyezettje az 1-2. osztályos kategóriában

Tahitótfalui Termelôi Piac újból, minden szombaton
Megérkezett a március, a kertek életre kelnek. Eljött az ideje, hogy
újra lehetôséget biztosítsunk a helyi termékeket kedvelôk és a helyi
termelôk találkozására.
Immár a harmadik tavasz, amelyen összegyûjtjük vállalkozó
kedvû gazdáinkat és megtöltjük a Tahi parkoló melletti területünket
szombat reggelenként, lassan-lassan cseperedve, mint a gyermek.
Csak arra figyelve, hogy a helyi értékek gazdára találjanak, hogy
azon idôseknek, akik erejüket nem sajnálva még ma is megmûvelik
a kert végét és nem hagyják, hogy a határban méteres gaz álljon,
ne legyen hiábavaló a munkája. Kevesen vagyunk fiatalok, akik a
mezôgazdaságban látjuk a jövôt, pedig az élelmiszer mindig nélkülözhetetlen lesz. A Tahitótfalui Termelôi Piac lehetôséget biztosít
azoknak, akik erôt éreznek a helyi termékek elôállítására.
2014. március 22-tôl a Tahitótfalui Önkormányzat segítségével
megkezdi 2014. évi nyitva tartását a Tahitótfalui Termelôi Piac,
minden szombaton 7-12 óráig. Várunk minden kedves régi és új
vásárlót, termelôt és kézmûves alkotót. A piac helyszíne: Tahi hídfô
parkoló melletti murvás terület. Árusítható mezôgazdasági termék,

élelmiszer, kézmûves termék, árusíthatja ôstermelô, kistermelô, vállalkozó, alkotó – Tahitótfalu 40 km körzetében vagy a megyében
termelt, alkotott terméket a megfelelô engedélyek birtokában. Az
árusítás részletes feltételeirôl olvashat a www.tahitotfalu.hu honlapon. Elôzetes bejelentkezés Rokob Orsolyánál 06/70 598 4345,
Mezôntúli Bt.
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Dunakanyari Ifjú Muzsikusok VIII. Kamarazenei Találkozója képekben

Téltemetô farsangi felvonulás képekben
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T ör t é n e l e m , p r ogr a m o k

Régi magyar névnapok
Március-Böjtmás Hava/Kikelet Hava
1. Acsád, Árpád-kori fôúr, kun vezér,
„Kis rokon”
2. Turda-Torda-Tardos, táltos,
Anonymusnál Velek ivadéka, Árpád vezér
mondai ôse, Turdu-Törk-Kagán 581-ben,
„Megmarad”
3. Iboly, Ibolya, jász név, Ivola 1357,
virágnévbôl származik
4. Hurtuba, besenyô név, Seruzád
fôasszony hadnagya
5. Adorján, Hadrianus, „Hadria városából
való férfi”
6. Nyestike, a nyest becézô alakja
7. Baján, avar fejedelem 565-ben, „bán,
vezér”, „gazdag”
8. Zoltán, Zsolt, Szoltán, Árpád fia
Anonymusnál, „Fejedelem”
9. Csepel, Árpád kun vezér lovászmestere Anonymusnál, „tisztázatlan”, „sötét
színû”.
10. Seruzád, besenyô fôasszony
11. Aladár, Aldarík, Atilla fia, németben:
ôsuralkodó, Aldar: elöljáró.
12. Dengizék, Attila fia, „Déliszél”
13. Szende, szemecske
14. Kökényes, kökénycserjés
15. Nemzeti megújhodás ünnepe
16. Ellák-Ellek-Velek, Attila fia, „elsô,
uralkodó”
17. Gyarmat, magyar törzs, „letelepült”
18. Kászon, Atilla kürtöse
19. Botond, Buzogányos harcos
20. Csilla, csillog, csillag
21. Tavasz ünnepe
22. Horka, ôsmagyar méltóság, Töhötöm

fia, Anonymusnál vérbíró
23. Lengô
24. Jutas, Jutocska, Árpád fia, „Ínyencke”
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony
26. Iszla
27. Hajnalka-Hajna
28. Keve, honfoglaló vezér
Anonymusnál, Vörösmarty felújításában:
„Kövecske”
29. Laborc, „hôs párduc”
30. Dalamér, Huszton lánya
31. Álmos fia, „Árpácska”

kedd 19:00-20:00: erôsítô-kondicionáló
torna
szerda 8:10-9:10: hatha jóga
szerda 10:00-12:00: baba-mama klub
csütörtök: 19:00-20:00: alakformáló torna
péntek 8:10-9:10: erôsítô-kondicionáló
torna, 9:30-10:30: kismama torna.
Az alakformáló torna, zsírégetô step aerobic, erôsítô-kondicionáló torna, hatha jóga
és kismama torna 900 forint/alkalom. Igény
esetén gyermekjóga foglalkozásokat indítunk márciustól. Bejelentkezés: Liptainé
Székhelyi Fruzsinánál a 20-2966000-es
telefonszámon. A tornákról érdeklôdni a
fenti számon, továbbá Földesi Andreánál, a
70-6000855-es számon.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és
minden egyéb programról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
+3630/337 5527.

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tóth János •
Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Sirkó-Németh Mariann,
Szabó Judit • Megjelenik: havonta 2500 példányban •
Kéziratok leadásának határideje minden hó
nap 20-a,
a Községházán • Megjelenés: minden hónap 10-ig. •
Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.

Tahitótfalu márciusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Március 22. 16:00: Ôszirózsa Nyugdíjas
Klub 20 éves jubileumi estje
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja
Ökumenikus Énekkar próbája. Szeretettel
várjuk az énekelni vágyókat. Érdeklôdni:
Horváthné Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahi
tótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
hétfô 8:10-9:10: alakformáló torna, 19:0020:00: zsírégetô step aerobic
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás
kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos
István 0630/2742880
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 •
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • Családsegítô
és Gyermekjóléti Szolgálat – 0626/312 605 •
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd,
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028
• FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda:
iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • Gyermekorvos Szakrendelés
– Dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig,
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK –
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19;
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11;
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel:
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11,
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L.
u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft.
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás:
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig •
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda:
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu,
info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre,
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–
16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre,
Városháztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, tel.: 503-384 (anyakönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-300/482
(népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya), 503-300/484
(útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383, 503-300/483,
487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380 (jogosítvány),
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-ig • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u.
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy.
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – AHK
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig,
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig,
ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 •
VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VÍZMÛ
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, Hibabejelentés:
06/40881188, 1 mellék • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE
– Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727

