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Testvértelepüléseinkkel együtt
a Nemzeti Vágtán
A Tahitótfalui Vágtán június 20-án vajdasági
testvértelepülésünk, Tóthfalu lovasa, Berghoffer
Szandra futott be elsôként Detlef nevû lován, aki
ezzel elnyerte a jogot a szeptember 18-20. között
megrendezésre kerülô Nemzeti Vágtán való induláshoz. Így a Hôsök terén idén már nem csak
Molnár Gyöngyinek szurkolhatunk, aki a tavalyi vágta gyôzteseként idén is Tahitótfalut képviseli, hanem Szandrának is. Sôt, mivel Nemzeti
Vágta elôfutamot rendezô település vagyunk,
egy indulási jogot alapvetôen kapunk az elôfutam

eredményétôl függetlenül. Ezt a jogot másik testvértelepülésünknek, a kárpátaljai Mezôvárinak
adtuk, így a Vágtán ott tudhatjuk magunk mellett ôket is. A Pest megyei elôfutam 2. helyezettje,
Schwarzenbart Bálint, Nagymaros lovasa is bekerült a döntôbe, maga mögé szorítva Kisoroszi,
Budakalász, Szentendre, Mezôvári, Gyermely,
Kállósemjén, Tiszafüred-Örvény és Tiszavasvári
versenyzôit.
A Tahitótfalui Vágtán a rendezvény fôvédnökei,
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu júliusi programjai

együttélés szabályairól

6.

Önkormányzati hírek

9.

Református ajándék
tábor

15.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület június hónapban
két rendkívüli és egy munkatervben
meghatározott ülést tartott.
A június 1-jén megtartott rendkívüli
nyílt ülésen Gaál Sándorné, és Schottner
Jánosné képviselôk igazoltan nem vettek részt, mindketten elôre jelezték más
jellegû elfoglaltságukat.
Az elsô napirendi pont során a Képvi
selô-testület „A Duna-menti árvízvédelmi beruházások Tahitótfalu területén”
tárgyú KEOP -2.1.2/2F/09-11-2012-0004
Folytatás az 9. oldalon

Július 19. Amiért a harang szól… Kerékpáros zarándoklat a nándorfehérvári diadal emlékére. Részletek a plakátokon.

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Július 4. Halászléfôzô verseny. Helyszín: Községháza alatti Dunapart. Részletekrôl érd.: Csörgô Mihály 30/370 2170.
Július 6-10. Western Amerikai Gyerekhét a Baptista Gyülekezet szervezésében. Helyszín: Népház
Július 13-24. H-P 9:00-13:00-ig Nyári Napközis Gyermektábor
Tahitótfalu Önkormányzata és a TETA szervezésében. Helyszín:
Szabadidôpark a focipálya mellett. Részvétel ingyenes.

Faluház júliusi programja
Július 25. szombat 15:00 Scrapbook Klub. Elôzetes bejelentkezés:
Pappné Marcsi 30/900 1975
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele. Vezeti: Abonyi
Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Folytatás a 16. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
L á z á r V i l mo s a M a g y a r L ov a s sp or t
Szövetség elnöke, Hadházy Sándor parlamenti képviselô, Prof. Dr. Fehér Károly a
Magyar Lovassport Szövetség kommunikációs igazgatója és a díszvendég, Molnár
Gyöngyi mellett tiszteletét tette Dallos
Gyula Magyarország Örökös Bajnoka és
felesége, Szabó Beáta is.
Tóthfaluról népes szurkolótábor érkezett
a Zablakert Lovastanyára, a vágta helyszíné-

re június 20-án Bata Ferenc polgármester
és Utasi Jenô atya vezetésével. Gratulálunk
lovasuknak és reméljük, szép eredményt
fognak elérni szeptemberben a Hôsök
terén.
A Tahitótfalui Vágtát, amely mára már
egész napos lovas programmá nôtte ki
magát, negyedik alkalommal rendezte meg
településünk. A látogatók az elôfutamok
elôtt az iskola pom-pom tánc bemutatóját és
a BellEvey orientális és show tánccsoport
elôadását, majd a Nádasdy Hagyományôrzô
Huszárok bemutatóját láthatták. A rendezvény keretein belül bonyolítottuk le
a Nyeregszemle Kupaforduló 2015. 2.
selejtezôjét, majd a kétfordulós akadályhajtást. Mindkét versenyt szép eredmén�nyel zártak iskolásaink és fogathajtóink. Az izgalmas és különleges bemutatók sorát a Cseke László vezette Visegrádi
Szent György Lovagrend bemutatója és
ifj. Zerinváry Szilárd „Suttogó” lóidomításból adott ízelítôje folytatta, majd a History
Lovarda ördöglovas kaszkadôr bemutatója
zárta. Az egész napos családi programot a

Szamóca Waldorf Óvoda népi játszóháza,
Jókainé Gombosi Beatrix bütyköldéje valamint a helyi kézmûvesek portékáinak vására, az Epermester Pincészet borai és a Don
Attila Band muzsikája fûszerezték.
Gratulálunk a g yôzteseknek! Hajrá
Tahitótfalu, hajrá Tóthfalu!
Dr. Sajtos Sándor
polgármester
Fotók: Kollok Alajos

Bata Ferenc Tóthfalu polgármestere
és Molnár Gyöngyi köszöntése

Berghoffer Szandra a gyôzelem felé
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Anyakönyvi hírek
Nyári vízminôség-jelentés indul a Duna
kanyar strandjainál – sajtóközlemény
A Coca-Cola Magyarország támogatja, az
ÁNTSZ végzi el havonta a méréseket
Szentendre, 2015.06.24. - Hét Dunakanyar menti
település, Szentendre, Dunabogdány, Kisoroszi,
Leányfalu, Pócsmegyer, Szigetm on ostor és
Tahitótfalu strandjain indul el az az egységes mérési
rendszer, mely révén a nyáron a Dunánál fürdôzôk
folyamatosan tájékozódhatnak majd a folyó aktuális vízminôségérôl. Az ellenôrzést és az adatok
közzétételét a Coca-Cola Magyarország támogatja, a méréseket pedig az ÁNTSZ végzi el májustól
szeptemberig. A mintaprojekt célja, hogy támogassa a Dunakanyar menti településeken a Dunához
kötôdô szabadidôprogramok, sportok, illetve a
strandolás fellendítését.
Egységes vízminôség-ellenôrzés a
Dunakanyarban
Egységes vízminôség-ellenôrzés indul a
Dunakanyar környékén fekvô hét településen,
Szentendrén, Dunabogdánynál, Kisorosziban,
Leányfalun, Pócsmegyeren, Szigetmonostoron és
Tahitótfalun – errôl írt alá együttmûködési megállapodást a Coca-Cola Magyarország és a hét érintett, folyó menti település vezetése. A mintaprojektben résztvevôk a Dunakanyar menti strandok vízminôségének folyamatos ellenôrzését,
megôrzését és védelmét tûzték ki célul, ezzel
segítve a lassan újjáéledô Duna menti strandok
fejlôdését.
„A Dunakanyarban évek óta jónak számít a
vízminôség a rendelkezésre álló adatok szerint,
az érintett strandszakaszok pedig fürdôzésre teljes mértékben alkalmasak” – mondta el Magai
Józsefné, az ÁNTSZ közegészségügyi felügyelôje. A
kiemelt üdülôkörzetben fekvô strandokon egyaránt
jó eredményeket mért az ÁNTSZ az elsô, májusi
próbaméréseknél, ami a nyár elején újabb jó hír a
fürdôzni vágyóknak, a hazai szabadvízi fürdôhelyek
többségénél (80 százalékánál) kimutatott jó, vagy
kiváló vízminôség-mérési adatok után.
Új honlap a Duna-szeretôknek
A havonta esedékes méréseket a Coca-Cola
Magyarország támogatja. A társaság azt is vállalta, hogy elindítja és mûködteti az I love Duna
(iloveduna.hu) weboldalt, ahol a legfrissebb adatok
területenként elérhetôek lesznek, a Dunánál kikapcsolódni vágyók számára hasznos más információ
mellett. Az oldal a Nemzetközi Duna Naptól, június 29-tôl lesz majd elérhetô, ugyanezen a napon
#iloveduna Instagram fotópályázat is indul, amelynek legjobb – Duna tematikájú – képeit a nyár
végén egy budapesti kiállításon is megtekinthetik
az érdeklôdôk.
„A felelôs vízhasználat, és ezen belül is a Duna
megóvása nemzetközi szinten is prioritás számunkra, miután vezetô italgyártóként a tiszta és jó
minôségû víz nekünk és fogyasztóinknak is létszükséglet. Ezért is döntöttünk úgy, hogy támogatjuk az

érintett településeket, amelyek eddig is sokat tettek azért, hogy a Duna ismét olyan színtere legyen
az életünknek, mint száz évvel ezelôtt. A víz javuló minôsége szerencsére segít minket ezekben az
erôfeszítésekben” – mondta el Tóth Valentin, a
Coca-Cola HBC Magyarország kommunikációs igazgatója.
Szentendre hosszú távú tervei között szerepel a
Postás strand újranyitása – mondja Verseghi-Nagy
Miklós. A város polgármestere kiemelte: „A Duna
nemcsak vizuális élményt kínál, hanem Szentendre
egyéniségének alkotója is, meghatározza a város
életét, hozzátartozik a szentendreiek mindennapjaihoz. Az új strand a jövôben tovább növelheti a
város turisztikai vonzerejét.”
Partnerség a Dunáért
A 10 országon keresztül folyó Duna vízminô
ségének és természetes környezetének megóvása, a vizes élôhelyek rehabilitációja az 1994-es
Duna Védelmi Nemzetközi Egyezmény óta határokon átnyúló közös érdek is, amelyre a június 29-i
Nemzetközi Duna Nap is minden évben emlékeztet.
A The Coca-Cola Company és a Coca-Cola
HBC 2005-ben kötött partneri megállapodást a
Nemzetközi Dunavédelmi Bizottsággal (ICPDR) a
Duna megóvásáért. Az italgyártó cég vállalta, hogy
minden évben részt vesz a Duna Nap megünneplésében, továbbá természetvédelmi civil szervezetekkel együttmûködve támogatja a Duna-menti vizes
élôhelyek megóvását, melynek keretében 2008 és
2013 között 150 millió forinttal támogatta a mohácsi
Szabadság-sziget megmentését. Az együttmûködés
harmadik pillére a Dunához kapcsolódó oktatási
és ismeretterjesztô tevékenység, amelyre létrejött
egy, az iskolákban Németországban, Ausztriában,
Magyarországon, Szerbiában, Romániában és
Bulgáriában egyaránt használt oktatási segédanyag,
a Duna Ismerettár.
Szentendre: http://www.szentendre.hu/
Dunabogdány: http://www.dunabogdany.hu/
Kisoroszi: http://www.kisoroszi.hu/
Leányfalu: http://www.leanyfalu.hu/
Pócsmegyer: http://pocsmegyer.hu/
Szigetmonostor: http://www.szigetmonostor.hu/
Tahitótfalu: http://www.tahitotfalu.hu/
További információ: Gergely Ágnes
+36 30 645 1055, agnes.gergely@uniomedia.hu

2015-ben eddig született 16 fiú, 11 leány,
összesen 27 gyermek.
Megszülettem!
2015. május 28-án, nevem: Kocskovszki Csaba
2015. június 4-én, nevem: Kálmán Miklós Áron
2015. június 5-én, nevem: Pócsi Eleonóra
2015. június 13-án, nevem: Szalai Kornél Zsolt
2015. június 15-én, nevem: Madarász Viktória
Házasságot kötött 13 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Bándiné Barlai Ágnes, 62 éves, Pollack Mihály u. 35.
Csömör Mihályné, 88 éves, Viola u. 44.
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
Kedves Olvasóink!
A nyári szünet ideje alatt, 2015. július
1-tôl szeptemberig a könyvtár zárva tart.
Nyitás szeptember 2-án, szerdán délután.
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Pollack Mihály életmûvét bemutató sorozat halálának
160. évfordulója tiszteletére

A Vigadó

A pesti Vigadó, illetve táncterem építésének terve egyfelôl jele Pest emelkedésének, Béccsel és Pozsonnyal való versengésének, másfelôl világosan jelzi azt a társadalmi változást, amelyek következtében
egy város lakói jogot formálnak társadalmi
összejövetelek és szórakozások biztosítására, ami számukra korábban sem elérhetô,
sem elképzelhetô nem volt.
József nádor jóváhagyja Pollack terveit 1822-ben, de a tervek felülvizsgálata, a
költségvetés elkészítése, a bécsi udvar akadékoskodása, az 1825. évi pénzügyi válság miatt az építkezés beindítása évrôl évre
halasztódott. Pollack azonban végül – a
nádor erôteljes támogatásával – megkezdheti a munkát. Ekkor 1829-et írunk. 1832-re
már csak berendezési kérdésekrôl esik szó.

A mester minden belsôépítészeti díszítést
és berendezési tárgyat személyesen tervez
meg, a szükséges részletrajzokat elkészíti és
ezek kivitelét a megbízott mesternél pontosan ellenôrzi.
Az 1833 elejére elkészült klasszicista
épület - amelyet akkoriban inkább Redoutként emlegettek - a Dunapart palotasorának büszkesége lett. Homlokzatát árkádokon nyugvó hatoszlopos elôcsarnok díszítette. Tizenhárom méter magas nagytermét
két, 3 méter átmérôjû fôcsillár, két kisebb
csillár és 12 falikar világította meg. A 710
gyertya fényét 160 tükör verte vissza megsokszorozva. A gyertyák a ragyogás mellett olyan meleget sugároztak, hogy fûtésre
télen sem volt szükség. A cseresznyefából
és mahagóniból készült, aranyozott rézveretekkel díszített bútorokkal berendezett
étkezôtermek és a cukrászda eleganciája
lenyûgözte az ide látogatókat.
A fényes bálok mellett rendeztek benne
koncerteket is. A korszak európai sztárzenészei közül többen felléptek itt, a legnagyobb sikereket Liszt Ferenc aratta.
1848-ban Ybl Miklós tervei alapján a
Vigadó nagytermét rendezték be az elsô

népképviseleti országgyûlés képviselôháza
számára, amely pesti üléseit végig itt tartotta. Feltehetôleg ez okozta vesztét is: Buda
ostroma idején, 1849 májusában, Pest bombázásakor Hentzi osztrák tábornok külö-

nös figyelmet szentelt a forradalom jelképei, köztük a régi Vigadó elpusztításának.
A palotát helyrehozhatatlan károk érték.
A Vigadó ma ismert épülete Feszl Frigyes
munkája, 1864-bôl való.
(Forrás: Zádor Anna: Pollack Mihály,
Fónagy Zoltán: Városnézô séta a forradalom
Pest-Budáján)

Tahitótfalui Lovassport Egylet hírei
Fogathajtóink a fábiánsebestyéni idénynyitó vb válogató versenyen vettek részt
május elsô hétvégéjén. Gubacsi Gergô
és Magyar Koppány indultak a rendkívül
erôs nemzetközi mezônyben, nehéz körülmények között zajlott a verseny, a sok esô
miatt a talaj minôsége nagyon megromlott
a maraton versenyszámra. Kiemelkedô teljesítménnyel Koppány a 7. helyet szerezte meg. Összesítésben a középmezônyben
végzett mindkét fogat.
A Tahitótfalui Vágta keretei között rendezték meg a Nyeregszemle-kupa ügyességi lovas versenyt. Tahitótfalut három fiatal képviselte. Serdülô kategóriában Vaczó
Luca az elsô helyet szerezte meg. Ifjúsági
kategóriában Csipak Borbála második,
Szimilkó Virág negyedik lett.
A kétfordulós akadályhajtás szintén a
vágta betétprogramjai között szerepelt,
melynek eredménye: 1, Gubacsi Gergô 2,
Niesz Gábor 3, Magyar Koppány 4, Gubacsi
József 5, Fábián Csaba 6, Benedek Károly.
Minden versenyzônknek további sikeres
felkészülést és balesetmentes versenyzést
kívánunk!
TLSE
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Elektromos átkelôhajó a Dunán Szigetmonostor
és Szentendre között – sajtóközlemény
Csaknem 6 millió forintot nyert a
kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására kiírt NFM pályázaton
a Pásztor Révhajó Kft. és Szigetmonostor
Község Önkormányzata egy hajó elektromos átépítésére. A pályázat célja a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak folyamatos
mûködése, valamint az átkelôhely üzembiztonságának javítás érdekében fenntartási, felújítási támogatás biztosítása.
A támogatást a települési önkormányzatok igényelhetik. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok esetén lehetôség van a mûködtetés támogatására is. A pályázati célra rendelkezésre
álló keretösszeg 300 millió forint.
A Pásztor Révhajó Kft. és Szigetmonos
tor Község Önkormányzata 2015. június 19-én 17.00 órakor tartotta a Sziget
monostor-Szentendre belvárosa között
közlekedô, Európa elsô dunai, klímatudatos, elektromos átkelôhajójának ünnepélyes átadását. A rendezvényt a szigetmonostori révnél tartották, a meghívottakat
Szentendrérôl hajóval vitték a helyszínre,
majd onnan vissza.
A támogatás segítségével környezetbarát elektromos motorral felszerelt Keve
nevû hajó 1976-ban épült a Pest megyei
Révhajózási és Hajóépítô Vállalat (PRHV)
Váci gyáregységében. Pásztor László,
a Pásztor Rév Kft. alapítója volt a Keve
második tulajdonosa.
A Kevét eredetileg külmotorral szerelték, majd egy 36,4 KW-os D-413-as Csepel
motort kapott. A jelenlegi felújítással belekerült elektromos motor 10 KW-os es 48
Volton üzemel.
A teljes külsô-belsô világítást egy érintô
képernyôs PLC-rôl (az ipari szabályozástechnikában használatos programozható logikai egység) lehet majd kapcsolni.
Segítségével információ nyerhetô az akku-

mulátor kapacitásáról, illetve a hátralévô
menetidôrôl, amit az energiatárolók még
biztosítani tudnak. A hajóban a belsô világítást LED-re cserélték a kedvezôbb energiafelhasználás érdekében. A világítás és
a segédeszközök mûködését két 12 voltos akkumulátor biztosítja, függetlenül az
elektromotor 4 db 12 voltos akkumulátorától.
A környezetbarát beruházást biztosító pályázati forrás minden évben rendelkezésre áll, és azt Szigetmonostor évente
meg is pályázza. A település az országban
egyedülálló módon négy dunai átkelôvel
is rendelkezik, melybôl kettôn komp is
üzemel. „Ezt a támogatást a vállalkozók az önkormányzatokon keresztül igényelhetik. Minden évben nyertünk, folyamatosan fejlesztjük a dunai átkelôinket.
Ezúttal azonban különleges jelentôsége
van a támogatásnak, hiszen segítségével
mostantól Európában elsôként itt üzemel
elektromos átkelôhajó a Dunán. Mindez
beleillik Szigetmonostor hosszú távú zöld
sziget - ökosziget koncepciójába, melynek célja a
Szentendrei-sziget közlekedésének környezettudatosabb átszervezése” – fogalmazott Molnár
Zsolt, Szigetmonostor
polgármestere. A település vezetôje elmondta, hogy a falu nemrég
elektromos buszt vásárolt, lovas útvonalat jelölt
k i a szigeten, a kerékpár út k ijelölése pedig
elôkészítés alatt áll.

A Szigetmonostor-Szentendre révet 30
éve üzemelteti a Pásztor Rév Kft. Mint
Pásztor Zoltán, a cég tulajdonosa elmondta, az összesen 8,5 millió forintos beruházás 30% önrésszel és 70% pályázati
támogatással valósult meg. „Az elektromotor beszerelésével egy csendesebb, környezetbarát, erôs átkelôhajót nyertünk,
olcsóbb üzemeltetéssel, kevesebb meghibásodási lehetôséggel. A motorcserével a
hajón hely is felszabadult, kényelmesebb
teret biztosítva az utasoknak. A motor
töltését parti áramról oldjuk meg, már ez
is zöld energiának számít, jövôbeni terveinkben azonban egy napelemes töltésû
dokkoló is szerepel.”
Az átadó ünnepségen részt vett VerseghiNagy Miklós, Szentendre polgárm es
tere is, aki köszöntôjében örömét fejezte
ki a környezetbarát fejlesztéssel kapcsolatban. „Szentendre és Szigetmonostor
között kiváló a kapcsolat, esetünkben a
rév szimbolikus hídként is funkcionál. Az
átkelôhajó zöld energiára történô átállítása jó alkalmat teremt arra, hogy a
szentendrei oldal fejlesztésével mi is csatlakozzunk az energiahatékony modernizációhoz” – fogalmazott a polgármester.
Verseghi-Nagy Miklós bejelentette: jövôre
Szentendre is pályázatot nyújt be a kompok, révek fenntartására kiírt alaphoz.
Pásztor Révhajó Kft. 06/20 232-4307,
06/20 224-6440
Facebook: https://www.facebook.com/
pasztorrev?fref=ts
Sajtó: Solymosi Heléna +36 26 300 407;
+36 20 429 3858
solymosi.helena@szentendre.hu
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Új rendelet lép hatályba 2015. július 01-én

A közösségi együttélés alapvetô szabályairól és ezek
megszegésének következményeirôl szóló 13/2015. (VI.12.)
önkormányzati rendelet
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy a közösségi együttélés alapvetô
szabályairól és ezek megszegésének
következményeirôl szóló 13/2015. (VI.12.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2015. július 01-én lép hatályba.
Az új Rendelet megalkotása, a 2012.
áprilisi törvénymódosítások - amely alapján a helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásait és a kiszabható
szankciókat hatályon kívül kellett helyezni – hatására vált szükségessé.
A hatályos szabálysértésekrôl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrôl szóló 2012.
évi II. törvény, viszonylag szûk körben
szabályozza a lakossági együttélést zavaró, sértô magatartásformákat, a közterületek rendjét. Szabálysértési hatóságként
a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági
Fôosztály, Szentendrei Szabálysértési
Osztálya jár el.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(továbbiakban: Mötv.) 8. § (1) bekezdése
b) pontja alapján a helyi közösség tagjai a
helyi önkormányzat alanyaként kötelesek
betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvetô szabályait. Az Mötv. 8. § (2)
bekezdése valamint a 143. § (4) bekezdése d) pontja felhatalmazza a helyi önkormányzat képviselô-testületét, hogy rendeletben határozza meg a közösségi együttélés alapvetô szabályait, valamint ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeit.
A közösségi együttélés szabályait tartalmazó rendelet megalkotásával a lakosság nyugalmát zavaró magatartások ismét
szankcionálhatók lettek, amely elôsegíti a
jogkövetô magatartás érvényesülését. A
Rendelet a lakosság által elvárt, korábban
szabálysértésként megfogalmazott, illetve
kiegészített, az együttélést elôsegítô szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza.
A közösségi együttélés alapvetô szabályait megsértô magatartások esetén az I.
fokú önkormányzati hatáskör címzettje a
jegyzô. Ez esetben másodfokú hatóság a
Képviselô-testület.
A közösségi együttélés alapvetô szabályainak megsértése esetén alkalmazható
szankciók: A közigazgatási bírság kiszabása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi CXL. törvény (Ket.) 94/A. §-ban fog-
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lalt eljárásjogi szabályok alapján történik.
A közösségi együttélés alapvetô szabályainak megszegôjével szemben természetes személyek esetén maximum 150.000,forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetek esetén
maximum 1.500.000,- forintig terjedô közigazgatási bírság kiszabásának van helye.
A legalacsonyabb igazgatási bírság összege 5.000,- Ft.
A Rendelet 7-9. §-a (a közterületek
rendjének, tisztaságának fenntartása és
rendeltetésszerû használata; plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje; kereskedelmi és vendéglátási tevékenység) a
11.§-a (állattartás), valamint a 13. §-a (környezetünk védelme, zajvédelem) vonatkozásában, ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvetô szabályait megszegô a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50.000,forintig terjedô helyszíni bírság kiszabásának van helye. Ha az ügyfél a jogsértést
nem ismeri el, a hatóság köteles hivatalból
megindítani a hatáskörébe tartozó eljárást és errôl az ügyfelet a helyszínen értesíti a rendelkezésre álló adatok közlésével.
Ha az ügyfél a jogsértést elismeri, a helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak. Helyszíni bírság kiszabására a mezôôr
is jogosult.
A közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô magatartás miatt kiszabott közigazgatási bírságot a kötelezett a határozatban megszabott határidôben köteles megfizetni, amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy a Ket. pénzfizetési kötelezettség
végrehajtására vonatkozó rendelkezései
alkalmazandók.
A közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô magatartás miatti feljelentést/
bejelentést bárki megteheti, illetve az
hivatalból is megindulhat.
Meg nem fizetett bírság beszedése: a
Ket. 128. §-a értelmében a végrehajtást az
elsôfokú hatóság, azaz a jegyzô foganatosítja.
A Rendelet III. fejezete az egyes tényállásokat tartalmazza, amelyek nagyrészt, az
önkormányzati rendeletek szerint korábban szabálysértésnek minôsültek.
Ezek az alábbiak:
• A közterületek rendjének, tisztaságának
fenntartása és rendeltetésszerû használata
• Plakátok, hirdetmények elhelyezésének
rendje

• Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység
• A köztisztaság fenntartása
• Állattartás
• Egyes helyi közszolgáltatások kötelezô
igénybevétele
• Környezetünk védelme, zajvédelem
• Az egyes területek helyi jelentôségû
védett természeti területté nyilvánításáról
• Temetô rendje
•    Szeszesital árusításával vagy közterületi fogyasztásával kapcsolatos szabályok
A Rendelet teljes terjedelmében megte
kinthetô a www.tahitotfalu.hu honlapon.
Az egyes közösségi együttélés alapvetô
szabályait sértô magatartásokat, külön
csoportosítva további újságcikkekben
részletezzük.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
békés együttélés érdekében a zavaró hatásokat önállóan, vagy akár a szomszédokkal
együttmûködve szüntessék meg, illetve
tartózkodjanak a Rendeletben megfogalmazott közösségellenes magatartásoktól.
Tahitótfalu, 2015. június 24.
Tisztelettel:
Eôryné dr. Mezei Orsolya s.k
jegyzô
Kivonatos Tájékoztató I.
R. 7. A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerû
használata
7. § (1) Közösségi együttélés alapvetô
szabályait sértô magatartást követ el a közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerû használatának
körében, aki
a) közterületet, azok építményeit, be
rendezéseit és felszereléseit rendel
tetésüktôl eltérôen közterület-használati, illetve bontási engedély nélkül, vagy
az engedélytôl eltérô módon használ,
vagy felbont,
b) közterületen üzemképtelen gépjármû
vet, vagy mezôgazdasági gépet közterület-használati engedély nélkül tartósan
tárol, üzemképtelen jármûvet az üzembentartó, tulajdonos a közterületrôl saját
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c)

d)

e)
f)
g)

költségén a felszólítást követôen nem
távolítja el,
a közterület bontásával járó közmû
építési, építési, javítási munkálatokra –
kivéve a 7. § (2) bekezdésben foglaltak
- a munka megkezdése elôtt a terület
kezelôjétôl közterület-bontási engedélyt
nem kér,
a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelôjétôl kezelôi hozzájárulást nem kér,
közterület tartósan, területbérleti szer
zôdés nélkül használ,
a közutat a közterület kezelôjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra
igénybe veszi,
közterületbe nyúló védôtetôt, elôtetôt,
ernyôszerkezetet, hirdetô berendezést,
reklámhordozót közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy attól eltérô
módon elhelyez,

Ö n k o r má n yza t

h) építési munkával kapcsolatos létesít
mény(eke)t, építmény(eke)t és törme
lék(ek)et a közterület-használatról szóló
rendeletben foglalt közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérô
módon elhelyez, tárol,
j) emlékmûvön, utcabútorzaton, egyéb
berendezési tárgyon, valamint a lejárati
lépcsôn, kôpadon gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik,
k) közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertetô táblát vagy emléktáblát
beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, vagy leszerel,
l) az önkormányzat kezelése alatt álló utakat, dûlôutakat beszennyezi,
m) a 12,5 tonna megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó tehergépkocsik
helyi közútra történô behajtásához szükséges közútkezelôi hozzájárulás kiadásáról szóló önkormányzati rendeletben
megállapított elôírásokat megszegi.
(2) Kezelôi hozzájárulás nélkül a közterületet bontani csak abban az esetben
lehet, ha az közmû, távközlési vezeték

vagy csôvezeték halasztást nem tûrô kijavítása, árvíz vagy belvízvédekezés, helyi
vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt
szükséges. Közmûvezeték javítása érdekében végzett közterület bontást, kizárólag az adott közmû szolgáltató által megbízott végezheti. Ebben az esetben a közterület bontását az igénybevevônek a közút
kezelôjéhez haladéktalanul be kell jelenteni és az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket meg kell
tennie.
R. 8. Plakátok, hirdetmények elhelyezésének rendje
8. § A közösségi együttélés alapvetô szabályait sértô magatartást követ el a plakátok hirdetmények elhelyezésének rendje körében, aki hirdetményt nem a meghatározott hirdetôfelületen helyez el vagy
az idejétmúlt vagy megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény,
mûsor, program megvalósulását követô 2
munkanapon belül nem távolítja el.

Felhívás a parlagfû elleni védekezésre!
A parlagfû-mentesítési programban
a járási hivatalok földhivatali osztályai
(továbbiakban: földhivatalok) is részt
vesznek, az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletérôl szóló 2008. évi XLVI. törvény alapján, melynek értelmében a földhivatalok feladata a parlagfûvel szennyezett területek felderítése és a bemért területek adatainak továbbítása a közérdekû
védekezés elrendelésére jogosult növényvédelmi hatóság felé.
Mindannyiunk számára köztudott, hogy
a parlagfû pollenje az arra érzékenyeknél
súlyos allergiás megbetegedést válthat
ki, ezért a növény irtása, a földterületek
fertôzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg elôírt feladat. A parlagfûpollenallergia kialakulásának megelôzése,
a földterületek parlagfû fertôzöttségének
visszaszorítása, embertársaink egészségének megóvása közös feladatunk.
A föld használója illetve tulajdonosa
köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon, a parlagfû növényen a virágbimbó kialakulását megakadályozni, és
azt követôen ezt az állapotot a vegetációs
idôszak végéig folyamatosan fenntartani.
A helyszíni ellenôrzést június 30. napját követôen a földhivatalok mezôgazdász
munkatársai – elsôsorban az elôzô évek
tapasztalatai és a bejelentések alapján
összeállított – útvonalterv alapján végzik

együttmûködve a növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzôivel, a civil
szervezetekkel és a lakossággal.
A hely sz í n i el lenôr zé s ek s or á n a
parlagfûvel fertôzött területek bemérése
az elsôdleges földhivatali feladat. A helyszíni vizsgálat során, kézi számítógép és
mûholdas helymeghatározó eszköz segítségével a parlagfû folt területe koordinátapontok megadásával pontosan lehatárolásra kerül. A növényvédelmi hatóság munkájának megkönnyítése (területre való
odatalálás) érdekében a mezôgazdászok
fényképfelvételeket is készítenek a bemért
területrôl és környezetérôl. Az irodai
munka során, a terepen gyûjtött adatok feldolgozása, a növényvédelmi hatóság munkájához szükséges információk legyûjtése az ingatlan- és földhasználati nyilvántartásból, majd ezt követôen
2 napon belül valamennyi adat parlagfûszerveren keresztüli továbbítása következik.
A növényvédelmi hatóság által meghozott hatósági védekezést elrendelô határozat a fellebbezésre való tekintet nélkül
azonnal végrehajtható ezzel is csökkentve a levegôbe kerülô pollen mennyiségét.

HASZNÁLÓT, hogy a parlagfû elleni védekezést elsôsorban mechanikus (növény
földbôl történô kihúzása, kapálás, tárcsázás, kaszálás stb.) vagy vegyszeres (egyéves magról kelô kétszikû gyomnövények
irtására alkalmas, vagy totális gyomirtó szerek) irtással végezze/végeztesse el.
Amennyiben a kaszálással történô gyommentesítés mellett dönt, felhívom figyelmét, hogy azt a vegetációs idôszak során
minimum havonta egyszer el kell végezni/végeztetni tekintettel arra, hogy a területen visszamaradt parlagfû szármaradvány a neki kedvezô idôjárásban rendkívül gyorsan oldalhajtásokat képes hozni,
melyeken rövid idôn belül - a továbbszaporodás érdekében – megjelennek a virágbimbók.
Ne feledjék, hogy a parlagfû allergia
bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat, érintheti
Önt és családját is.
A parlagfû-mentesítéssel kapcsolatos
kérdéseivel, valamint további tudnivalókért hívja telefonon, vagy keresse fel hivatalainkat, ahol munkatársaink készséggel
állnak rendelkezésére.
Együttmûködésüket megköszönve

A szankciók elkerülése, valamint az
allergiában szenvedô embertársaink életének megkönnyítése érdekében kérem
a tisztelt termôföld TUL AJDONOST/

PMKH Földhivatali Fôosztály Vezetôje
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Református templomunk fennállásának 213., és
115. évfordulójára…
Miként a lap 2010 júliusi számában a legnagyobb részletességgel megemlékeztünk
az 1900 júliusában történt tûzvészrôl, úgy
emlékezzünk a sokadiknak megépült, az e
tûzvész, és az ezt megelôzô után felépített
gyönyörû templomunkra is.
dr. Ecsedy Aladár esperes úr szava
it idézem röv iden a z em lékezetb e:
„Ezerk i lencszázban volt ismét nag y
tûzvész, amilyenre nem emlékszik itt
emberész…L á ngba n éget t a torony,
miként egy fáklya, a határból mindenki rémülten látta…Legnagyobb kárt a mi
egyházunk szenvedte, mert elégett minden egyes épületje…”
A „Milyen volt, és milyen a tahitótfalui
ember” c. írásban, 2014. febr uárban
azzal tisztelegtem a falu akkori ház-, élet, és templomépítôinek, hogy elmondtam: „…erôs volt hitében, mert áradások,
tûzvészek ellenére is mindkét gyülekezet
az utóbbi 400 évben háromszor-négyszer
emelt templomot az Isten dicsôségére, a
maga hitének ápolására.”
Ez alatt azt is értem, hogy a mindent
megmozgató hit, az isteni szeretetvárás,
kegyelme védôpajzsának hívei fölé emelése, tartása, az anyaföld, és a haza szeretete, a faluközösség jövôje alapjainak újbóli lerakása iránti kötelesség, az önbecsülés
voltak azok, amik miatt a tótfalusi ember
összetörte, megmozgatta, „elhengerítette” a túloldali hegy, a „Templom bányája” sziklaköveit, s lovas-, ökrösszekereit terhelve egy irányban, egyazon helyre
hordta össze a templom fundamentumát.
Ma pedig áll a templom, s tornya erôs vállak közé építve, idôálló ôrként hófehéren
magasodik föl az ég felé a távolban kéklô
dunakanyari hegyek elôtt, büszkén tekintve le az ôt megépítôk utódainak tûzhelyeit
oltalmazó piros háztetôkre, messzi tájakra üzenve a Duna vizével, a futó felhôvel,
hogy: vagyok! De egyben a négy égtáj, s a
Monostor felôl jövônek is üzen a kanyargós, felé vezetô akáclombos út végén: várlak, jöjj hozzám!
Látva ôt fehérlô, egyszerû pompájában,
szívvel is hallva messze hangzó harangjainak hívását, falai közt mindenkor oltalmat keresô, a Mindenható Isten igéjét
befogadni akaró keresztyén magyarjával
együtt, mégis, 1001, vagy megszámlálhatatlan kérdés – melyek többsége a gyarló, hétköznapi ember mivolta miatt bizonyosan megválaszolatlan marad - merül
fel a fentiek kapcsán:- a 213-115 év alatt,
vajon hány megtöretett szív lelt megnyugvást falai között? –Hányan voltak, vannak
azok, mint Ady: „Mikor elhagytak, Mikor
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a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és
váratlanul Átölelt az Isten”? - Hányan léptek be úgy kapuján, hogy korábban nem
ismerték az Istent, a falakon kívül hagyták
Ôt, és hányan léptek ki úgy, hogy átlépve
a küszöböt, vele együtt jöttek ki? –Vajon
hányan – otthagyva a betegágyat-voltak
azok, akiknek elsô útjuk a templomba
vezetett hálaadásért, és hányan léptek más
ösvényre? - Vajon hányan ültek ódon padjaiban úgy, hogy nem engedték magukhoz, nem fogadták be a Mindenható igei
üzenetét? – Hány, ki nem beszélt fájdalom, titok, boldog élet ismerôi a falak? –
Hányszor zengett, szállt az ég felé az orgona gyönyörû dallamaival együtt a bizonyság: - felmutatva, hogy „Isten az örökkévaló hajlék”- a „Tebenned bíztunk eleitôl
fogva?!” - Vajon hányan erôsödtek hitükben magukhoz véve a megtöretett szent
test fehér kenyerét, vörös borát? – Hány
esküvôi, keresztelôi, konfirmációi fogadalom hangzott el márványasztala elôtt, s
ezek közül hányat tartottak be, és hányat
nem? – A több emberöltônyi esztendô alatt
vajon hányszor hangozhatott el a mindig
csodaszép terítôkkel bevont szószékrôl
az „Úr imádsága”, és az „Apostoli hitvallás?”- Hányszor énekelték a bent lévôk áhítattal, remegô szívvel, könnyes szemmel
a „Himnuszt”? – Hányszor szállt csendes,
kérô fohász éltet adó esôért, és hányszor
hálaadó az aratásért? - Hányszor hívott
hiába a harang? - Hányszor hívott temetésre, hogy figyelmeztesse az embert: éljen
bölcsebben, mert ideje véges. Az emlékharang vajon hányszor emlékeztette az utódokat a temetôben nyugvó elôdökre, az
irántuk való meg nem szûnhetô kötelességre? –Vajon hány ember nem hallja, hallotta meg a harang szavát? - Vajon hányan
fordítják, fordították el fejüket dacosan
a feléjük sugárzó templomról?! – Hány
barátság erôsíttetett meg a templomajtó
elôtti kézfogásokkal? – Hányan nem tudtak megbocsájtani haragosuknak, visszafordíthatatlanul cipelve éltükben a meg
nem bocsájtás, vagy a fel nem oldás nehéz
terhét? – Hány, az erôs, gerincroppantó
paraszti munkában edzôdött váll, boltozatos férfimell bizonyult gyengébbnek az
élet terheinek viselésében, mint a templom boltívei? –
Megrázó, tragédia, ha egy család élethossznyi munkája pusztul el egy tûzben.
De egy templom, - amely egy gyülekezet Istennel való közössége múltjának
ôrizôje volt, jelenkorának útmutatója,
jövôjének záloga- pusztul el lángokban,

felmerül a súlyos kérdés: vajon a falakkal együtt összeomolhat-e, hamuvá válhat-e a hívek hite, megroppanhat-e a lelkük, az ôsi anyaföldben gyökerezô generációk múltja, elnémulhat-e harangja,
lehullhat-e a torony csillaga? Miként a 115
éve újjáépített templom mutatja: bizonyára nem! A sok-sok „nem” mellett szóló ok
közül idézzük meg Ravasz László református püspök 1929-ben tett idôtálló megállapításait a lényegrôl, a magyar református
lélekrôl:” Hallgassuk meg a magyar nép
lelkét, miképpen válaszol a hozzá csapódó
hangokra, amelyekben az élet szól, beszél
hozzája…miképpen felel a magyar lélek
a harangszóra…amit különösen szeret,
mert az a földnek és az égnek az egyszerû,
édes muzsikája… a harangszó hallatára a magyar ember arcán különös ünnepiesség ömlik el. Felöltözik tiszta ruhájába és csendes méltósággal indul a templom felé. Istentisztelet alatt méltósággal és
ôszinte áhítattal viselkedik. Nem hajlandó vallásos rajongásokra, de nem fogadja be a hitetlenséget és a tagadást sem.
Szomorú, nehéz életén keresztül annyiszor érezte magát Isten közelében és ma
is mindennap az Ô kezébôl veszi el kenyerét. Nem képes megtagadni azt, akit annyiszor megtapasztalt. Bûnbánata férfias,
komor, de nem tüntetô. Kultusza derült,
tele van kiengesztelôdéssel, nyugalommal
és békével. Jelképekhez nem tapad hozzá
a lelke, keresi azt, ami örökkévaló és
lelki. Egyetemesség, világos látás, erkölcsi
egyensúly jellemzi vallásosságát. A férfiak
arca a templomozás alatt értelmesebbé, az
asszonyoké szebbé válik. Születés és halál,
veszteség és fájdalom múló dolgokká válnak elôtte, s egész lényén kiütközik, hogy
élô összeköttetésben áll a legfontosabb
dolgok és a legdrágább javak láthatatlan és
titokzatos ôsalapjával, Istennel. Sem extázis, sem közömbösség iránt nem hajlandó:
a hívô magyar, kemény, tiszta nézésû, nyugodt és komoly arc, amilyenekké bátor és
igaz emberek haláluk órájában válnak.”(
Magyarok a kultúráért, 1929/389.old.)
Fel kell tennünk a megkerülhetetlen kérdést: ilyen-e még most is, négy emberöltô
számos nemzeti tragédiája után a református magyar, vagy sem? Úgy vélem, igen!
Ma még. De holnap? Nos, hát ezért kell
egy egész „nemzeti egyházközségnek”, a
legkisebb toronyaljától a püspöki szószékig küzdenie, hogy a holnap, és a holnap
után magyar reformátusa is ilyen legyen!
De nálamnál bölcsebben, idôt állóbban
fogalmazta meg a további lehetséges sokféle válaszok egyikét falunk sokszor idé-
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zett parasztköltôje, Szente János bácsi,
az 1802 után is újjáépített templom 150.
évfordulója alkalmával:
„Lelket a falakba”(Eredeti írásmódban.)
„Garuzim vagy Jeruzsálem? A keresô
lélek kérdez, Hol imádható az Isten Miért
nem az, és miért ez? Melyik templomban van jelen, Csillag, kereszt van a tornyán? Talán csendes völgyben lakik vagy
egetverô hegyek ormán? Régi kérdés ez
és mégis új Ezer formába és ezer alakba:
a megoldás egyszerû, csak annyi, hogy
Lelket a falakba!
Az Isten lélek, akik Ôt imádják nem
imádhatják másképpen, Lélek nélküli
alakban és élettelen falakban nem lakik
ô semmiképpen Eljô az óra és az most
van, mondja Megváltó Mesterünk Ki életével megmutatta Istent hog yan kell
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imádni, hogyan kell útjain járni nekünk.
Jeruzsálem, templom, vagy kis zsinagoga
Ô mindegyiket felkereste De a lelke is
vele ment oda nemcsak a teste. A tenger,
a puszta, a hegytetô mind-mind templommá változott Amikor Atyjával beszélt amikor Ô imádkozott.
Ezen falakat ôseink rakták Csodák
azok, amit véghezvittek Mert a lélek hajtotta ôket Dolgoztak, lelkesedtek, hittek.
Üres falak léleknélküli életek Istent be
nem fogadhatják Holt anyaggal, testiséggel Ôt soha nem imádhatják Lelket a falakba, Isteni lelket, legyen a testünk a lélek
temploma Az égbôl kapott mennyei lángot
ne hagyjuk kialudni soha.
Lelket a falakba, mit nem lehet bezárni
Semmi formába, semmi alakba. Mert lángja kiárad onnan és felcsap, fel a magasba.

Önkormányzati hírek

Folytatás az 1. oldalról
azonosító számú projekt befejezési munkálatai tárgyában a FIDIC Piros Könyv szerint
elnevezésû, hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította és a DIAMIT Zrt. ajánlattevôt hirdette
ki az eljárás nyertesének.
A második napirendi pontban hozott döntése alapján támogatta a Képviselô-testület
a Bodor és Fiai 2003 Kft. kérelmét, mely szerint a KIF/8007/2015-NFM kódszámú pályázaton az önkormányzattal együttmûködve részt
vegyen, oly módon, hogy a pályázati önrészt a
komp üzemeltetôje biztosítja.
A 3. napirendi pontban a Képviselô-testület
a „Tahitótfalu, Boros Izabella, Ereszvény utca
közvilágítási hálózat létesítése” tárgyú fejlesztés, kiviteli munkáival, a beérkezett ajánlatok
alapján, a legkedvezôbb ajánlattevô Balogh
Zoltán villanyszerelô mestert bízta meg.
Következô rendkívüli ülésén június 8-án „Az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” címû pályázaton történô
indulásról döntött a Képviselô-testület. Az ülésen Karácsony Ádám és Schottner Jánosné
képviselôk nem vettek részt, mindketten elôre
jelezték távolmaradásukat.
A munkatervben meghatározott, június
11-én tartott nyílt ülésen Schottner Jánosné igazoltan nem vett részt.
Elsô napirendi pontban a Képviselô-testület
tájékoztatást hallgatott meg a két ülés között
történt fontosabb eseményekrôl, és a lejárt
határidejû határozatok végrehajtásáról, majd
a következô napirendi pont során elfogadta a
közösségi együttélés alapvetô szabályairól és
ezek megszegésének következményeirôl szóló
rendeletet.
A 3. napirendi pontban a Tahitótfalui Közös
Önkormányzati Hivatal köztisztviselôit meg
illetô juttatásokról és támogatásokról szóló rendeletet fogadta el a Képviselô-testület.

A 4. napirendben a Képviselô-testület a polgármesteri illetmény csökkentésének kompenzációjáról és nyelvvizsgapótlék megállapításáról tárgyalt, döntést azonban majd csak
a késôbbiekben hoz e tárgyban, a Gazdasági
Bizottsággal közösen elôkészített elôterjesztés
ismeretében.
Az 5. napirendi pontban tárgyalta a Képviselôtestület a Dunakanyari és Gyermekjóléti Szolgálat
Intézményfenntartó Társulás 2014. évi költségvetésének zárszámadását és a 2015. évi költségvetésének módosítását. Mindkét elôterjesztés tekintetében pozitív döntés született.
A 6. napirendi pont a Bizottságok tájékoztatója volt, mely során több döntés hozott a testület.
Elsôként Nagyházu Miklós a Település
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnöke számolt be az Bizottság ülésérôl,
és az ülésen hozott határozatokról. Ennek
megfelelôen javasolta, hogy a Sportcsarnok
fûtés korszerûsítésére vonatkozó épületgépészeti terv elkészítésével a legkedvezôbb ajánlatot beadó Balla Sándor tervezô kapjon megbízást, melyet a Képviselô-testület egyhangúlag
támogatott. Ezt követôen szintén a Bizottság
javaslatára támogatta a Képviselô-testület,
hogy a Faluház homlokzati ablakainak cseréjére, valamint a Sportcsarnok utcafronti homlokzatának javítására, egységes ajánlattételi felhívást tegyen közzé, és a felhívás elôkészítésére
felkérte a Bizottság Elnökét.
A Szociális Bizottság javaslatát támogatva, a
Képviselô-testület 900.000 Ft támogatást nyújt
a rászoruló gyermekek számára, 2015. július és
augusztus hónapban, napi egyszeri étkezés biztosítására, melynek lebonyolításával és a rászorultak névsorának összeállításával Schottner
Jánosnét a Szociális Bizottság elnökét bízta meg.
A Tulajdoni ügyek napirend során szintén
több döntés született.
Elsôként a tahitótfalui külterületi 0108/13

És ha valami démoni erô valami módon
mégis elrekeszti Akkor is kitör, kiárad
onnan és a falakat szétrepeszti. Lelket
vinni a falak közé ez most a mi küldetésünk Életünk se legyen drága áldozatos
szent munkára és siessünk, mert elkésünk.”
Valóban: fogadjuk meg az örök idôkre
szóló tanácsot, és igyekezzünk, hogy újra,
és újra megépüljön, és egyre szilárdabb
maradjon, lelki templomunk!
„ A fentiekkel szerettem volna kifejezni nagyrabecsülésemet a falu súlyos léptû,
szántó-vetô, az Életet adó kenyérért küzdô
férfijainak, és az Élet lángját ôrizô, továbbadó asszonyainak.”
G. Szalai István
Tahitótfalu, 2015. július: Nyárhó, SzentJakab hava, Áldás hava, Oroszlán hava.
hrsz. alatt felvett szántó mûvelési ágú ingatlan elôvásárlási jogáról mondott le a Képviselôtestület a benyújtott adásvételi szerzôdés alapján, majd támogatta a Villám utca lakóinak
útfelújítási kérelmét. Következô döntésével
szerzôdést kötött a CYEB Energiakereskedô
Kft.-vel a 2016. évi villamos energia vásárlására.
Ezt követôen támogatta a Képviselô-testület
mind Szabó Csilla, mind Kozma János kérését, az ingatlanuk elôtti közterület burkolására, majd a 2015. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátására szerzôdést kötött a Szentendrei
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel, Bándiné
Barlai Ágnes egészségügyi gázmesterrel, valamint az Agro –Aero 2000 Kft-vel.
A konyha-étterem beruházás kapcsán a
Képviselô-testület tulajdonosi,- és közútkezelôi
hozzájárulását adta a Bajcsy-Zsilinszky utca 2510
hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátására.
Következô döntésével a Képviselô-testület a
Tahi településrészen tervezett Kormányablak
kialakítása és megvalósítása érdekében, engedélyezte két mozgássérült parkoló, valamint 8
db kerékpártároló kialakítását.
Ezt követôen tárgyalta az Önkormányzat
a Coca-Cola HBC Magyarország Kft támogatói ajánlatát, a Partnerség az élô Dunáért a
Dunakanyarban program vonatkozásában, és
jóváhagyta a támogatói szerzôdést, a felmondás feltételeinek meghatározását követôen.
Karácsony Ádám képviselô javaslatár a a
Képviselô-testület jóváhagyta a Tahitótfalu
ban lévô Pollack Mihály síremlék Pest Megyei
Értéktárba történô felvételének ajánlását.
Támogatta az önkormányzat azt is, hogy a
református temetôben lévô ravatalozó felújítását követôen mind a Református, mind a
Baptista Gyülekezet az épületet térítésmentes
használhassa a szertartások lebonyolítására.
Ezt követôen Dr. Sajtos Sándor polgármester
a Képviselô-testület támogatásával zárt ülést
rendelt el, ahol egy települési támogatás vonatkozásában pozitív döntés született.
Tahitótfalu, 2015. június 22.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô
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Kirándulás a Mogyoróhegyen
Év elején döntöttük el, hogy a tanév
végén két napra megyünk kirándulni.
Izgalmasnak ígérkezett, hogy kicsit távolabbra utazunk és ott lehet aludni. Vidám
hangulatban indultunk a visegrádi hajóállomástól úticélunkig, a Mogyoróhegyig.
Aznap délután vízbiológiai foglalkozásra indultunk. Nagy szûrôkkel a kezünkben jutottunk el a Dorottya-forrás mellett lévô kis tóhoz. Szûrônkkel különbözô,
addig ismeretlen és szemünkkel sosem
látott élôlényeket horgásztunk ki és vittük
foglalkozásvezetônkhöz. Ô pedig szorgalmasan mondta újra és újra , miket is fogtunk. Akadt „ horogra” többek között sárga
szegélyû csíkbogár, azaz vízitigris lárvája;
háton úszó poloska, azaz víziméh és az
egyik szerencsés csemete békát is fogott.
Egy órán keresztül tartó, kitartó horgászat után vacsoráztunk. A finom paprikás
krumplit és omlós kalácsot Marton Dávid
nagymamájának köszönhettük. Jutott idô
egy kis tanösvényt is bejárni. Elérkezett az
este, besötétedéskor diafilmet vetítettünk.
Robison Crusoe kalandjai után próbáltunk
nyugovóra térni.
Másnap reggeli után következett a
festônövényekkel való foglalatosság.
Megtudtuk, hogy vannak varázsló és
ôszinte növények. Ezekkel festettünk színes és illatos képeket. Ebéd után jöttek
értünk a gondoskodó szülôk, akik haza-

szállították a fáradt kirándulókat.
Milyen is volt a kirándulás?
A legôszintébb vélemények mutatják
meg.
„A kétnapos kirándulás nekem nagyon
tetszett. Eg yrészt azér t, mer t a szállás nag yon szép és rendezett volt. A
kézmûveskedés egyedi és varázslatos
emlékeket vésett a szívembe. A házak ablakából szép kilátás nyílt az erdôre. Amikor
elmentünk az erdôbe, úgy éreztem, kirándulás jobb nem lehet, de azután este az
erdôben a játszótér mellett a fák között
átszûrôdött a napfény és narancssárga
színvilágot láttam.”
„A kirándulás az jó volt a Mogyoró
hegyen. Ahogy megérkeztünk, már sugárzott belôle a sok jó dolog. Elmentünk vízbiológiára meg rajzórára. A vízbiológián
csomó fura és érdekes élôlényt fogtunk
ki. A rajzórán megtanultuk, hogy a természet ad nekünk sok jó színt és nem akartam elmondani, de virággal festettünk.”
„ A kirándulás jó volt. Az tetszett benne,
hogy ott lehet aludni meg sokáig kint töltöttük az idôt. Tetszett, hogy voltak programok. Nekem az tetszett, amikor halásztunk, fogtunk vízi állatokat és az osztálytársaimmal fogtunk vízitigrist. Volt olyan,
aki békát fogott.”

Apróhirdetés
Szeretne ápolt, erôs saját körmöket
NYARALÁSRA vagy akár a
HÉTKÖZNAPOKRA? Akkor Önnek való
a SHELLAC: hetekig tartó lakkozás
manikûrrel. 0620/3494099

VÍZ- ÉS CSATORNABEKÖTÉS
VÁLLALJUK a teljes külsô és belsô VÍZ és CSATORNA valamint locsoló vízmérô
tervezését, engedélyeztetését, kiépítését, elôre gyártott beton vízmérô akna telepítését, vezetékek fektetését!
BONTÁS NÉLKÜLI vezetékfektetést, csigás és rakétás fúrással, utak, kocsi beállók, járdák, épületek, alatti átfúrással, nem kell felbontani,
újra építeni!
KAMERÁS csatorna vizsgálat, beállás
megkeresése!
GÉPI FÖLDMUNKÁT épület bontását, sávalapok, pincetömbök kiemelését,
tereprendezést!
Az elvégzett munkákra garanciát vállalunk!
Felmérésért és árajánlatért hívjon vagy írjon!
T: 06 30 206 8686
T: 06 30 9345 830
T: 06 26 380 392
E-mail: istvanpavai@gmail.com

10

„ Szerintem a kirándulás nagyon jó volt.
Jó volt mind a két program, énnekem a
növényes jobban tetszett mint a másik. Az
osztálykirándulás nagyon jó volt. Nagyon
jó volt faházban aludni.”
„Nekem nagyon tetszett a kirándulás. nagyon tetszettek a foglalkozások.
Megtanultam, hogy mely virágok adnak
színt és melyek nem. Megtanultam, mely
víziállatok csípnek vagy melyek ragadozók. Nekem a vízitigris volt a kedvencem.
És jó sokat tanultam a természetrôl.”
„A kirándulás jól sikerült, a programokon sok újat nem tanultam. De érdekes
volt a virágok különbözô festékanyagait és
a sok vízi élôlény nevét megtudni. Nekem
nagyon tetszettek a faházak is.”
Viplak Katalin
osztályfônök

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással vállalnak:
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását.
Lakott területi fakitermelést,
viharkár-elhárítást emelôkosárral is.
.

Bélteki Sándor
tûzoltó százados
70-334-8427
favagotuzoltok@gmail.com

Hatha jóga
Dunabogdányban
keddenként 18-19 óra
között a mûvelôdési házban
…hogy megtaláljuk
a mindennapok
testi-lelki egyensúlyát
Kammerer Edina
20/3997177
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A Családsegítô Szolgálat családgondozójának
ügyeleti ideje Tahitótfalun július-augusztus
hónapban:
2015.07.08. Más szakmai elfoglaltság miatt
elmarad.
2015.07.15. 13-15 óráig helyettesítés:
Kapuváriné Papp Judit
családgondozó
2015.07.22. Játszóház a Szabadidô Parkban
2015.07.29. normál ügyfélfogadás
2015.08.05. szabadság miatt elmarad

ESTI ZENÉS ÁHITATOK

XV. SZIGET
HANGJA
Ökumenikus Művészeti Hét
2015. július 6-10.
Július 6. hétfő 19.00 h
A „ROHONCI-KÓDEX REJTÉLYE”
címmel
Király Levente református teológus és programozó matematikus tart előadást
Tahitótfalu, Református gyülekezeti terem

Július 7. kedd 19.00 h
„MINDENKI, AKI BACH”
címmel
Rostetter Szilveszter orgonaművész estje
Tahitótfalu, Református templom

Július 8. szerda 19.00 h
VIRTUÓZOK EST
Ifj. Puporka Jenő (nagybőgő) és Gembela Gergely (gitár) estje
A két fiatal zenészt a televízió komolyzenei tehetségkutató műsorában ismerhettük meg.
Tahitótfalu, Baptista imaház

Július 9. csütörtök 19.00 h

2015.08.12-étôl normál ügyfélfogadás
szerdánként 11-15 óráig.

„NYÁRI FUVOLLATOK”
címmel
Fehérvári Ágnes fuvolaestje
Zongorán kísér: Rostetter Szilveszter
Tahitótfalu, Baptista imaház

Idôpontot és további információt
a 06-26/312-605 és a 06-20/278-3734-es
telefonszámon kérhetnek.
Ferencsák István
Családgondozó

Július 10. péntek 19.00 h
SZIGET HANGJA ÖKUMENIKUS MŰVÉSZETI HÉT KÓRUSÁNAK
ZÁRÓKONCERTJE
Tahitótfalu, Református templom

A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

A zenés áhítatokra a belépés ingyenes, adományokat örömmel fogadunk Tahitótfalu kárpátaljai
testvértelepülésének, Mezővári lakosainak támogatására.
Számlaszám: 64700021-10011049
Információ: szigethangjaegyesulet@gmail.com ◦ www.tahitotfalu.hu
A művészeti hetet a VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület szervezi.

Támogatók: Nemzeti Együttműködési Alap, Tahitótfalu Önkormányzata, Epermester Pincészet Tahitótfalu,
dr. Veres Ilona, Ádám Krisztián

Családi Játszónapok
A Dunakanyari Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
családi játszónapokat rendeznek a nyári szünidô alatt szerdánként 10-14
óráig az alábbi településeken. Bôvebb információ a településen kihelyezett plakátokon lesz látható.
MIKOR:
HOL:
2015. június 24.
SZIGETMONOSTOR (Faluház)
2015. július 1.
PILISSZENTKERESZT
2015. július 8.
LEÁNYFALU (Faluház)
2015. július 15.
PÓCSMEGYER (Mûvelôdési Ház)
2015. július 22.
TAHITÓTFALU (Szabadidô Park)
2015. július 29.
BUDAKALÁSZ (Családsegítô Szolg.)
2015. július 29.
KISOROSZI (Játszótér)
2015. augusztus 5.
VISEGRÁD (Mûvelôdési Ház)
2015. augusztus 12.
DUNABOGDÁNY (Mûvelôdési Ház)
2015. augusztus 19
PILISSZENTLÁSZLÓ (Polgármesteri Hiv.)
2015. augusztus 26.
SZENTENDRE (Családsegítô Szolg.)

GET K
S ZI

ÉKPÁR

SZERVÍZ

ER

TAHITÓTFALU
JÓSÁG DŰLŐ II. Hrsz.: 4722

A SZIGETEN KISOROSZI FELÉ, 13. km kőnél
NYITVATARTÁS:
szerda kivételével minden nap 09.00 - 19.00

Telefon: 06 20 929 2826

E-mail: szigetkerekpar@gmail.com
https://www.facebook.com/szigetkerekparszerviz

Kerékpárok teljeskörű szervízelése.
Ingyenes állapot felmérés, árajánlattal.
Egyedi kerékpárok építése.

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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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.

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása.
Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

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

12

Számítógép
szerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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Trianoni megemlékezés képekben

Fotók: Kollok Alajos

Vedd észre!
Júniusi számunkban a Trianon emlékmû
Székelyföldrôl hozott kövének részletét láthatták. Gratulálunk a szerencsés nyertesnek,
Németh Mariannak. Júliusi rejtvényünk az
alábbi képen látható, amely Tahitótfalu egy
részletét mutatja. De vajon mit? A megfejtést
a 30/337 5527-es számon vagy a program@
tahitotfalu.hu címre várjuk.

13

2015. JÚLIUS

In

Hirdetés

ne
gye s

2015. július 13.-július 24. hétfőtől péntekig 9:00-13:00
A tábor programja
agyagozás - Princzné Bérczi Krisztával
tűzzománc ékszer - és képkészítés Kovács Hajnalkával
nemezelés - Kerekes Pálmával
bőrékszer készítés, virágdíszítés, magyar motívumkincs festése
Jókainé Gombosi Beatrixszel
terméskép, termésfigurák készítése, gyertyamártás, gyertyaöntés
Sasvári Veronikával
textil mütyürök és ékszerek varrása - Kelemen Emmával
Szigeti Kutyások Baráti Körének vadászkutya bemutatója
lovaglás - a Bátor Tanyával
Játék - a Családsegítő Szolgálattal
bográcsétel készítése, kenyérlángos sütés
vetélkedők, labdajátékok
Segítőink: Nagy Lászlóné, Szedlacsekné Kristóf Judit, Marton Sándor és sok lelkes fiatal
Helyszín: Szabadidőpark, a focipálya mögött Tótfalun, Bajcsy Zs. u.
A tábor önkéntes és ingyenes, minden gyermek saját felelősségére tartózkodik ott és vesz részt
a programokon.
Szervező: Tahitótfalu Önkormányzata és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
Részletekről érdeklődni lehet Béres Gabriella művelődésszervezőnél: 0630/337 5527.
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Református Ajándék tábor 2015
Gyülekezetünk június 16-20. között tartotta meg hittanos napközis táborát. A meghívást az idei esztendôben ismét sok gyermek és fiatal – több mint kilencven – fogadta el.
Délelôttönként Ruth könyvét tanulmányoztuk végig az eddigiekhez képest más
formában: konfirmált fiataljaink segítségével kis jelenetekben, korhû ruhákba öltözve adtuk elô az aktuális történeteket, majd
megbeszéltük a látottakat. Ruth könyvének végsô mondanivalója az, hogy aki megismeri az élô Istent, és ragaszkodik Hozzá,
annak az életét Ô nagyon sok ajándékkal
gazdagítja meg. Ruth elveszítette a férjét, de
ragaszkodott anyósához, és elfogadta Izráel
Istenét saját Urának. Isten gondoskodott a
két asszonyról, Ruth nemcsak ennivalót, de
szeretô férjet és gyermeket is kapott: ô lett
Dávid király dédanyja.
A tízórai szünetet követôen Patricia M.
St. John: Nyomok a hóban címû ifjúsági
regényét ismertettük meg a fiatalokkal. Ez
a történet azt mutatja meg, mire jutottak
egy kis falusi közösség fiataljai Krisztus nélkül, és mire Vele. Krisztussal sikerült megoldást találni rettenetes bajokra, a hosszú
gyûlölködésnek is vége szakadt. Milyen jó
lenne, ha ezt a történetet sok felnôtt ember
is megismerné és megpróbálná követni
saját életében az olvasottakat! Sokkal kevesebb konfliktust kellene megélni hétköznapjainkban, ha egyre többen próbálnánk
Krisztus tanítását megélni, ahogyan a gye-

rekek is tették a regényben.
Délutánonként szülôk és önkéntes
segítô gyülekezeti tagok vezetésével lehetett kézmûveskedni, sportolni. Készültek
tûzzománc hûtômágnesek, repülô makettek, quilling képek, léghajók, lámpások,
hímzett táskák, termésképek és további
érdekességek. Csütörtökön a nyolc csapatba sorolt fiatalok sorversenyen próbálhatták ki erejüket, ezúton is köszönjük Ildikó
néninek a nagyon ötletes és érdekes feladatokat.
Szombatra, ahogyan a többéves hagyomány diktálja, meglepetés vendégeket hívtunk: Budai Boglárka szentendrei rendôr
fôhadnagy vezetésével a helyes közleke-

dés szabályaival ill. a rendôrség munkájával
ismerkedhettünk. Az átélt élményeket a fiatalok talán még felnôtt korukban is emlegetni fogják: amit lehetett kipróbálhattak, kérdéseikre érdekes válaszokat kaptak. Még az
idôjárás is kedvezett, imádságaink meghallgatásra találtak az Úrnál.
Köszönjük a majdnem húsz felnôtt
önkéntes segítô szolgálatát, a sok-sok adományt, az önkormányzatnak a táborhelyet.
Reméljük, jövôre ismét együtt lehetünk
majd egy újabb érdekes és tanulságos bibliai történet mellett!
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

A tûzzománc szakkör eredményei
A tanév elsô felében a gyerekek megismerkedtek a tûzzománc technikáival.
Lelkesen próbálták ki a különbözô alapanyagokat és festékeket. A diákok elsôként
decemberben az Adventi hangverseny
alkalmával mutatták be munkáikat a
Sportcsarnokban, ahol képeket és ékszereket láthattak az érdeklôdôk. Áprilisban a
gyerekek medálokat és fülbevalókat készítettek, melyeket a Családi jótékonysági
napon megvásároltak a támogatók.
A Diákalkotók VI. Országos Tûzzománc
Pályázatára már februárban elkezdték a
lázas készülôdést. Mindenki örömmel
fogadta, hogy idén Fekete István mûvei álltak a kiállítás középpontjában. Az elkészített
képeken az állatvilág és a természet elevenedett meg. A pályázatra beküldött munkákat a 17. Eperfesztivál keretén belül tekinthették meg a látogatók. Az eredményhirdetésre május 30-án került sor. Iskolánkból
Szabó Debóra az I. korcsoport második
díját, míg Majercsik Natália a II. korcsoportból a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért

Alapítvány különdíját nyerte meg.
Nagyon sok látogatója volt a kiállításnak,
csodálkozva nézték a kis mûvészek munkáit és további eredményes alkotást kívántak.

Köszönöm a diákok egész éves munkáját,
a szülôk, az iskola és a TETA támogatását.
Gratulálok a nyerteseknek!
Kovács Hajnalka

15

2015. JÚLIUS

P r og r a m o k

Júliusi idôjóslás

Közhasznú adatok

Július - Áldás hava
Szent Jakab hava, Tehéntor (Aratás hava)
„Ha július nem fôz, szeptember éhen
marad.”
Július 2. Ottó
Sarlós Boldogasszony
Sarlós Boldogasszony aminô, Hat hétig
olyan lesz az idô.
Július 13. Margit
Mérges Margit, mert áldást nem hoz.
Július 20. Illés
Esôs Illés rossz, mert áldást nem hoz.
Jaj neked kánikula, ha Illés próféta a nyakadat megmossa.
Július 25. Jakab
Jakab napja vihart szül, Magdolna sárban

csücsül.
Július 26. Anna
Anna asszony reggele már hûvös, ne játssz
vele!

Tahitótfalu júliusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600
Ft. A foglalkozásokat Kö
kényné Krafcsik
Ibolya vezeti, 70/362 1886.
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések.
Vezeti: Néhlich Edit, +36 20/569 7507

tart. Nyitás szeptember 2-án, szerda
délután.
Aerobic terem állandó programjai
(tahitótfalui sportpálya mellett sport
öltözô)
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate
oktatás kezdô szinten 7-100 éves korig.
Érd.: Sípos István 0630/2742880

Népház rendszeres programjai
Nyári szünet

Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub

Községi Könyvtár programja
A nyári szünet ideje alatt, 2015. július
1-tôl szeptemberig a könyvtár zárva

A programokról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezô
nél, tel.: +3630/337 5527.

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: 8–12-ig és
13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-331
• GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános 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, Város
háztér 4. Ügyfélfogadás: Hétfô: 07-17-ig; Kedd, Csüt.:08-18-ig;
Szerda: 08-20-ig; Péntek:08-16-ig, Telefon: 06-26/501-460;
501-461; 501-462; 501-463; 501-464; 501-465; 501-467; 501468; 501-469, Fax: 06-26/501-466 • 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
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511,
Hibabejelentés: 06/40881188, 1 mellék

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