
Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Elfogadásra került a 2018. évi költségvetés

Tahitótfa lu Község Önkormányzatának 
Képviselô -testülete 2018. február 13 -án a 
Gazdasági Bizottság elôterjesztése alapján elfo-
gadta a 2018. év költségvetési rendeletét. A költ-
ségvetési elôirányzat 1.312.198.481 Ft. A nor-
matív állami támogatás összege 318.839.761 Ft, 
a helyi adóbevételek (gépjármû, építmény, ide-
genforgalmi, iparûzési adó) tervezett bevétele 
194.400.000 Ft. A 2018. év tekintetében elnyert 
pályázati összeg 626.269.192 Ft. A bevételi olda-
lon a Vízmûvektôl átvett pénzeszköz mértéke 

40.029.459 Ft.  E fô számok határozzák meg 
2018-ban a település fejlesztésére vonatkozó 
lehetôségeket, feladatokat. 

A Tahi településrészen építendô egészség-
ház közbeszerzési eljárása folyamatban van. A 
2017-ben elnyert KEHOP támogatási összeg, 
166 MFt. Ezt a pályázatot 2016-ban nyújtot-
tuk be, elôzetes közbeszerzési eljárás lefolyta-
tását követôen. A kivitelezô jelezte számunk-
ra, hogy az építôanyagok tekintetében a 2016. 
évhez képest lényeges áremelkedés történt, 

Folytatás a 2. oldalon

A Képviselô-testület az elmúlt 
idôszakban két ülést tartott, 2018. 
január 29-én rendkívüli, február 13-án 
pedig a munkatervben meghatározott 
ülésre került sor. 

A január 29-én tartott rendkívüli 
ülésen a Képviselô-testület döntött 
arról, hogy az „Építési beruházás a 
1818/2016. (XII.22.) Korm. hat. alap-
ján megítélt támogatás felhasználása 
vonatkozásában – I. ütem” elnevezésû 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Március 14. 17:30 Koszorúzás a Hôsök terén
18:00 Ünnepi mûsor az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke-
zetére
Faluház programja:
Március 17. szombat 10:00-12:00 Húsvéti tojásírás nem csak gyere-
keknek Jókainé Gombosi Beatrix népi iparmûvész, a Népmûvészet Ifjú 

Mestere vezetésével. Részvétel 500 Ft.
Március 23. péntek 18:00 Rosd-szigettôl 

Szentendrei-szigetig. Tahitótfalu 805-tôl napjainkig. Bátony Pál ny. honvéd 
ezredes, kutató vetítettképes elôadása. Belépés ingyenes.
Népház programja:
Március 24. szombat 10:00 Habakuk Bábszínház: Misi mókus kalandjai 
Helyszín: Népház. Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô, szerda 15:30-16:30: RSG az iskolásoknak, 17:00-17:45 RSG az 
óvodásoknak. Érd.: Szatmári Loretta 70/429 4994 Folytatás a 20. oldalon

Tahitótfalu márciusi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácso-
nyt

3 0 7 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 2.

VIII. Dunakanyar Kézmûves 

Kiállítás és Vásár  4.

A szürke 16 árnyalata  7.

Falusi házaink 8.

A hagyományos világ 

alkonya Tahitótfalun 9.

Látogatás a székelyföldi 

Nyárádmagyaróson 11.

Békés, örömteli húsvéti ünnepeket kíván 
a kedves olvasóknak az önkormányzat
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Folytatás az 1. oldalról
i l letve a kötelezô minimálbér vonat-
kozásában is jelentôs, pozitív válto -
zás történt. A fenti körülmények miatt, 
mintegy 16 MFt többletköltség jelent-
kezik, amely fedezetére a szükséges 
önerô nem áll rendelkezésünkre, ezért 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, 
a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program Irányító Hatóságához 
fordultunk a szükséges fedezet biztosítá-
sa érdekében. Amennyiben kérelmünk 
pozitív támogatást kap, a Sportcsarnok, 
Népház, Almásy utcai óvoda épülete-
inél júniusban meg fogjuk kezdeni a 
pályázatban vállalt energiatakarékossá-
gi beruházásokat. A Házas-patak vonat-
kozásában mintegy 60 folyóméter hossz-
ban, rézsû megtámasztására nyújtottunk 
be pályázatot 26 MFt igényelt összeg-
gel, ezzel szemben az elnyert támoga-
tás 18 MFt volt. A beruházásra elkészí-
tett vízjogi engedélyes terv mûszaki tar-
talmát az elnyert pályázati összeg nem 
fedezi, így szükséges a mûszaki tarta-
lom módosítása, amely újabb engedé-
lyeztetési eljárást von maga után, ezért a 
Támogató Hatóságtól határidô hosszabbí-
tást kérünk. A Képviselô-testület dönté-
se alapján a kivitelezés határideje 2019. 
végére tolódik. 

A Mátyás király út esetében 80 méter 
támfal kiépítésére 52 MFt támogatási 
igényt nyújtottunk be, az elnyert összeg 
36 M Ft volt. E vis maior pályázat tekin-
tetében is mûszaki tartalmat kell módo-
sítani, továbbá kezdeményeznünk kell 
egy telekalakítási eljárást is, mivel egy 
magán ingatlanból mintegy 90 m2 terü-
letet meg kell vásárolnunk. Ennek követ-
keztében ez a beruházás szintén 2019-
ben kerül megvalósításra. A Villám utcai 

pályázat tekintetében 27 MFt támogatá-
si forrás áll rendelkezésünkre, az önrész 
2,7 MFt., a beruházást 2018 augusztus 
28-ig kell befejeznünk. A tervdokumen-
táció elkészült, az engedélyeztetési eljá-
rás megkezdôdött. Egy érintett ingat-
lantulajdonossal még nem sikerült meg-
egyeznünk, így jelen pillanatban aka-
dályba ütközik a projekt megkezdése. A 
következô két hétben szeretnénk ez ügy-
ben végleges, a projekt számára meg-
nyugtató megállapodást kötni. A Móricz 
Zsigmond utca felújítására 14.567.506 Ft 
pályázati forrás áll rendelkezésre, amely-
hez 2,5 M Ft önrészt kell biztosítanunk. 
A közbeszerzési eljárás folyamán beér-
kezett legkedvezôbb árajánlat, mintegy 
bruttó 4,2 MFt-tal haladja meg a rendel-
kezésre álló forrást. A Képviselô-testület 
soron következô ülésén, március 8-án 
dönt majd, hogy a költségvetésbôl a 
többletforrást tudja-e biztosítani. Miután 
két nyertes vis maior pályázat is 2019-re 
kerül átütemezésre, így az azokra elkü-
lönített önerô, amely 5,4 MFt, fedezni 
tudja a Móricz Zsigmond utca tekinteté-
ben jelentkezô többletköltséget. A több-
letköltség szükségességét az indokolja, 
hogy az érintett utca aszfaltburkolatá-
nak vastagsága lényegesen kisebb, mint 
az elvárható, így annak felmarása során 
az alépítmény is megerôsítésre szorul, 
és lényegesen több süllyesztett szegélyt 
kell kiemelni az útpálya szintjéhez, mint 
az tervezve volt. Amennyiben a soron 
következô testületi ülésen támogatást 
kap az elôterjesztés, abban az esetben 
2018. március 12-én megkezdôdik a fel-
újítás. 

Ebben az évben is elvégezzük az önkor-
mányzati ingatlanok szükséges felújítá-
sát, tisztasági festését. A kátyúzásokat 

két ütemben végezzük, elsô ütemben a 
téli idôjárás következtében keletkezett 
kátyúkat szüntetjük meg, ôsszel pedig 
mûszaki indokoltság figyelembevételével 
további útjavításokat végzünk a tél beáll-
ta elôtt. Számos szilárd burkolattal nem 
rendelkezô utcát fel kell újítanunk, ilyen a 
Zrínyi utca, Zrínyi köz, Csôsz utca, Dankó 
utca, Levendula utca, Pálma utca, Háncs 
utca, Móricz Zsigmond utca nem szilárd 
burkolattal ellátott része, Csipke utca, 
Viola utca és a Villasor. Erdôgazdálkodási 
tevékenységünket is tovább folytatjuk, 
amely soron a költségvetésben 20 M Ft 
bevételt terveztünk, ebbôl kerül kifi-
zetésre a haszonbérleti szerzôdés alap-
ján vállalt bérleti díj. A település költség-
hatékonyabb üzemeltetése érdekében 
Szabados-Molnár Istvánnal áttekintet-
tük azokat a területeket, ahol költségeket 
tudunk megtakarítani, de ehhez lényege-
sen nagyobb mértékben kell alkalmaz-
nunk érvényben lévô rendeleteink tar-
talmának teljesítését, betartatását. Ebben 
igen kiemelt szerepe lesz a mezôôrnek, 
illetve közterület-felügyelônek. Ezúton is 
szeretném kérni a település lakóit, segít-
sék közterületeink karbantartását, ápolá-
sát. Nagy költséget jelent minden évben 
a közterületekrôl elszállított, több mint 
1000 m3 illegálisan elhelyezett hulladék. 
A 2018. évben is rengeteg feladatot kell 
megoldanunk a rendelkezésre álló forrá-
sok optimális kihasználásával. Rendezett, 
tiszta, fejlôdô települést szeretnénk látni, 
ahol a polgárok jó közérzetben élik min-
dennapjaikat. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek: 
Bozóki Balázs 2018.02.13.
Edôcs Lilien 2018.02.23

Elhunytak: 
Papp Sándor – Dózsa György út, élt 51 évet
Csorba János- Zrínyi u., élt 59 évet
Sas József – Zrínyi u., élt 72 évet
Lajos Gyula – Szentendrei út, élt 83 évet
Pongrácz Ferenc – Rózsa u., élt 75 évet
Deák Ferencné – Mátyás Király u, élt 77 évet

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselô fogadóórát tart minden hónap 
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között 
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô 
idôpont telefonon történô (0036/30-9601-
230) egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi 
fogadóóra

Kedves Olvasóink!

A község lakói számára a könyvtár az 
alábbi idôpontokban tart nyitva:

Hétfô zárva
Kedd:  8.00-13.00
Szerda:  16.00-19.00
Csütörtök:  8.00-11.00
Péntek:  9.00-13.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.

Szeretettel várok továbbra is minden ked-
ves olvasót és látogatót: 

Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

1. A pályázat célja
Tahitótfalu Község Önkormányzata a 

közmûvelôdési, kulturális, oktatási, sport 
és szociális területen mûködô civil szer-
vezetek számára vissza nem térítendô 
támogatást nyújt Tahitótfalu közéletét, 
fejlôdését elôsegítô céljaik megvalósítá-
sához.

2. A támogatásra rendelkezésre álló 
forrás 

Folyó évben a támogatásra szánt pénz-
keret 2.400.000.- forint. 

3. A támogatottak köre
Költségvetési támogatásban csak a 

be jegyzett és gazdálkodási beszámolási 
kötelezettségüket teljesítô civil szervezetek 
részesülhetnek. Az egyesülési jogról, a köz-
hasznú jogállásról, valamint a civil szerve-
zetek mûködésérôl és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 6. pontja 
alapján civil szervezet: a civil társaság, a 
Magyarországon nyilvántartásba vett egye-
sület, alapítvány.

Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu 
székhellyel rendelkezô bejegyzett civil 
szervezetek
• alapítványok,
• egyesületek,
• jogi személyiséggel rendelkezô szerve-

zetek,
• jogi személyiséggel nem rendelkezô 

szervezetek.
Nem nyújthatnak be pályázatot

• pártok,
• önkormányzati fenntartású intézmé-

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

közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. 
évi CLV. törvény 26.§ d) pontja szerint 
közvetlen politikai tevékenységet foly-
tatnak,
Nem fogadható el a pályázat

• azok a civil szervezetek esetében, ame-
lyek elôzô évi beszámolóját a Kulturális 
Bizottság nem fogadta el.

4. A pályázati anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap teljes-

körû kitöltésével lehet. Az adatlap a 
Polgármesteri Hivatal iktatójában (Tahitót-
falu, Kossuth Lajos utca 4.) vehetô át 
ügyfélfogadási idôben vagy letölthetô a 
település honlapjáról.

5. A támogatási döntés, az elbírálás 
határideje

A támogatások odaítélésérôl a Kulturális 
Bizottság javaslatára a Képviselô-testület 
dönt legkésôbb folyó év április 30-ig. 
A pályázókat a pályázati döntés után 5 
munkanapon belül írásban 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 támo-

gatás, melyet a támogatott szervezet célja 
szerinti tevékenységének, mûködésének 
költségeire használhat fel folyó év decem-
ber 31-ig.

7. A pályázatok beadásának módja, 
helye és határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 
2018. április 13. (péntek) 12:00 óra 

A pályázat benyújtásának helye: 
Polgármesteri Hivatal (Tahitótfalu, 
Kossuth Lajos utca 4.)

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati pél-
dányban, zárt borítékban kell benyújtani.

A borítékra írják rá: „civil pályázat”.
Hiánypótlásra a pályázat leadási 

határidejétôl számított 5 munkanapon 
belül, egy alkalommal van lehetôség.

A formailag nem megfelelô pályázatok 
elutasításra kerülnek.

8. További információ
A pályázattal kapcsolatos további infor-

máció a Kulturális Bizottság elnökétôl, 
Kubanek István képviselôtôl kérhetô a 
0036-30-349-4632 telefonszámon, vala-
mint a Közös Önkormányzati Hivatalban.

Tahitótfalu, 2018. február 28.

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Köznevelési intézmény: Tahitótfalui 
Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Iskola, 2021 Tahitótfalu, Kossuth 
Lajos utca 26.

Felvételi körzet: Tahitótfalu község köz-
igazgatási területe

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 

Hivatala által meghatározott általános isko-
lai felvételi körzethatárok megtekinthetôk 
az alábbi linken: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/
pest/hirdetmenyek/az-iskolak-felveteli-
korzethatarai-a-2018-2019-tanevre

Polgármesteri Hivatal

Pályázati kiírás civil szervezetek részére

Az általános iskola felvételi körzete 
a 2018/2019. Tanévben
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A VIII. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár 
szép pillanatai a tahitótfalui Sportcsarnokban
Gratulálunk a díjazott kézmûveseknek 

és iparmûvészeknek: Parcz Annának, aki a 
Közönségdíjat is elnyerte nemez madará-
val, Hegedûs Andreának, aki természetes koz-
metikumaival aratott sikert, a Figyelj Rám! 
Alapítványnak fonott termékeiért, Pálvölgyi 
Boglárkának, aki textil babájával nyert, Bíró 
Sándornak míves samott fôzôedényéért, 
Meggyes Andreának csodaszép ékszerei-
ért, Gerlei Ferencnek szövött szônyegeiért, 
Marczell Csabának bôrmíves termékeiért és 
Dombi Enikônek grafikájáért. Az alkotáso-
kat szakmai zsûri értékelte: a zsûri elnök Kósa 
Klára keramikus iparmûvész, a zsûritagok 

Várbíró Kinga Evelyn keramikus iparmûvész 
és Szûr Tímea, Szigetmonostor alpolgármes-
ter asszonya volt. A rendezvény fôvédnökei 
a két rendezô település polgármesterei, Dr. 
Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgármestere és 
Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármeste-
re. Az egész napos jó hangulatról a Kerek 
zenekar, a gyerekek és szüleik szórakoztatá-
sáról a Görömbô Kompánia gondoskodott. 
Kézmûves bütyköldénkben Kerekes Pálma és 
Jókainé Gombosi Beatrix kézmûves oktatók-
kal alkothattak a gyerekek. Köszönjük Abonyi 
Zsófiának, Urbán Mártonnak és tanítványa-
iknak, hogy a szigetmonostori Zöld Sziget 

Általános Iskolából színvonalas néptánccal gaz-
dagították a napot, valamint Kökényné Krafcsik 
Ibolyának és Zenebutikos tanítványainak, hogy 
a tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskolát 
képviselték nagy sikert aratott fellépésükkel. A 
közremûködô Mákó Miklós és Kürtössy Zsolt 
zenetanárokat is köszönet illeti. A nap techni-
kai lebonyolítását Szecsei Lászlónak köszönjük, 
aki rugalmasságával és segítôkészségével nagy-
ban hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Jövô 
tavasszal a szigetmonostori Faluház ad helyet a 
rendezvénynek.

Béres Gabriella
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Folytatás az 1. oldalról
közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekrôl 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (további-
akban Kbt.) 75. § (2) bekezdése b) pont-
ja alapján eredménytelennek nyilvánítja 
az ajánlatok Kbt. 69. § szerinti bírálata 
nélkül, tekintettel arra, hogy az eljárás 
eredményessé nyilvánításához szükséges 
többletfedezetet az önkormányzat költ-
ségvetése terhére nem tudja biztosítani. 
A döntést a Képviselô-testület egyhan-
gúlag hozta meg, az ülésrôl Schottner 
Jánosné hiányzott. 

A február 13-i ülésen a Képviselô-
testület minden tagja részt vett, hiány-
zó nem volt. A napirend elfogadását 
követôen az elsô napirend keretében a 
Képviselô-testület tájékoztatást hallga-
tott meg Kubanek Istvántól a Kulturális 
Bizottság elnökétôl, valamint Béres 
Gabriella mûvelôdésszervezôtôl a már-
cius 15-i ünnepség programjaira vonat-
kozóan. E napirend során úgy döntött a 
Képviselô-testület, hogy 2018. évben a 
Tahitótfalu Ifjú Tehetsége Díjat Osvald 
Olivérnek adományozza a sport, a tanul-
mányi versenyeken, illetve a fotózás terén 
elért eredményeiért. 

A második napirendben a Képviselô-
testület az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetését rendeletben fogadta el, 
majd az elektronikus ügyintézésrôl szóló 
15/2008. (VI. 20.) önkormányzati rende-

letet helyezte hatályon kívül. 
Ezt követôen tájékoztatás hangzott 

el a két ülés között történt fontosabb 
eseményekrôl, valamint a határozatok 
végrehajtásáról. E napirend során a 
Képviselô-testület döntött arról, hogy a 
Mátyás király úti támfal helyreállítása (2), 
valamint a Házas patak (2) rézsûstabilitása 
elnevezésû nyertes vis maior pályázatok 
kivitelezési munkáit elhalasztja, a szük-
séges módosított hatósági engedélyek 
beszerzésének idejére. Szintén e napirend 
keretében döntött a Képviselô-testület a 
Szigeti Önkormányzati Társulás, valamint 
a Dunakanyari Önkormányzati Társulás 
2017. évi zárszámadásáról, illetve a 2018. 
évi költségvetésérôl. 

Az 5. napirendben a Képviselô-testület 
határozatban fogadta el a Tahitótfalui 
Óvodák nyári zárásának, a 2018/2019 
óvodai nevelési évre történô beiratkozás 
idôpontjának, valamint felvételi körzet-
határának meghatározását. A beiratkozás 
idôpontjára és feltételeire vonatkozó köz-
lemény mind az óvoda, mind az önkor-
mányzat honlapján megtalálható. 

A tulajdoni ügyek tárgyalása során a 
Képviselô-testület több döntést hozott. 
Elsôként a DIERTA Kft. kérelmét támo-
gatta, és engedélyezte a bérlô számá-
ra az önkormányzati tulajdonban lévô 
1771/2 hrsz-ú üzlethelyiség újabb átala-
kítási munkálatait, illetve hozzájárult 

a szerzôdésben meghatározott nyitás 
idôpontjának módosításához. Elfogadta 
a Danko Trasz Kft-vel kötendô bérle-
ti szerzôdés tartalmát, az önkormány-
zati tulajdonban lévô két ingatlanrész-
re (0139/1, valamint a 0139/1/A hrsz.) 
vonatkozóan, továbbá engedélyezte 
a Konstruktív Kft. számára a térítés-
mentes használatot ugyanezen ingatla-
nok vonatkozásában a telephely kiürí-
téséig. Jóváhagyta a Városi Szolgáltató 
Nonprofit Zrt.-vel a kóbor ebek befo-
gásával, ôrzésével, ellátásával, értéke-
sítésével vagy ártalmatlanná tételével, 
valamint a közterületen elhullott állatok 
tetemének összegyûjtésével, elszállítá-
sával és ártalmatlanításával kapcsolatos 
feladatok ellátására kötendô szerzôdést. 
Támogatta a Képviselô-testület a 1887/2 
hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesí-
tésére vonatkozó javaslatot, valamint a 
Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub 
kérelmét és engedélyezte számára a 084 
hrsz-ú önkormányzati út igénybevételét 
a 2018. április 8-ra tervezett kerékpáros 
verseny lebonyolítására. Utolsó döntésé-
vel a Tahitótfalu, 1119/2 hrsz-ú ingatlan 
villamos energia ellátásához tulajdonosi 
és közútkezelôi hozzájárulást adott a 1118 
hrsz-ú út vonatkozásában. 

A Képviselô-testület fenti döntéseit 
egyhangúlag hozta, a határozatok a tele-
pülés honlapján megtalálhatóak. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya 

Önkormányzati hírek

Üzemeltető: 
Tahitótfalu Község Önkormányzata

kapcsolat: 30/337 5527

Tahitótfalui 

piac

Nyitás 2018. március 10.
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Tahitótfalu Község Önkormányzatának 
Képviselô-testülete A helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ 
(1) bekezdésének felhatalmazása alap-
ján, abból a célból, hogy a helyi díjak (az 
Önkormányzat tulajdonában álló laká-
sok és helyiségek bérlete; a Tornaterem, 
Sportház, Népház bérlete; a helyi tájékoz-
tató lapban és a honlapon közzétett hir-
detések díjai; a közterület-használati díj) 
összegének szabályozása és azok éven-
kénti módosítása áttekinthetô legyen, az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1.§ Az Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások és helyiségek bérlete 

A szociális helyzet alapján és a közér-
dekû feladatok megoldása érdekében 
bérbe adandó lakás lakbérének mérté-
ke:  

a./ összkomfortos lakás esetében:
 505.- Ft/m2/hó
b./ komfortos lakás esetében:  

 290.- Ft/m2/hó
c./ félkomfortos lakás esetében:
 180.- Ft/m2/hó
d./ komfort nélküli lakás esetében 
 150.- Ft/m2/hó
f./ szükséglakás esetében:  
 150.- Ft/m2/hó

2.§ A Tornaterem, a Népház, a 
Sportház és a Faluház bérleti díjai

(1) A Tornaterem (sportcsarnok) bérleti 
díja 3.000,- Ft/óra

(2) Sportház bérleti díja:
 2.200.- Ft/óra
(3) A Népház terembérleti díja: 
a./ kereskedelmi rendezvény nem enge-

délyezett 
b./ sport és egyéb szakköri foglalkozás 

esetén 2.500.- Ft/óra
c./ egyéb rendezvény céljára 
 4.000.- Ft/óra
 (4) A Faluház bérleti díja:
 4.000.- Ft/óra
helyi civil szervezetek részére heti egy 

alkalommal ingyenes

3.§ A helyi tájékoztató lapban és hon-
lapon közzétett hirdetések díjai

(1) A helyi tájékoztató lapban köz-
zétett hirdetések díjai az alábbiak:

a./ – apróhirdetés 20 szóig 2.600.-Ft
– 1/16 oldalig 3.300.-Ft
– 1/8 oldalig 4.800.-Ft
– 1/4 oldalig 9.400.-Ft
– 1/2 oldalig 19.000.-Ft
– 1/1 oldal 37.700.-Ft
b./ A díjak 27 % ÁFÁ-t tartalmaznak.
  
(2) A honlap hirdetési díjai: 

– Apróhirdetés  
a.) 350 karakterig, ha nem tartalmaz 

navigáló linket: ingyenes
b.) 600 karakterig vagy navigáló link-

kel: 3.675.-Ft+ÁFA/negyedév
– 220×125 pixeles állandó hirdetés:  

 2.415.-Ft+ÁFA/hó
– 270×200 pixeles állandó hirdetés:  

 6.930.-Ft+ÁFA/hó
– 270×300/700×110 pixeles állandó hir-

detés: 9.345.-Ft+ÁFA/hó
– 250×365 pixeles hirdetés (kiemelt):  

 4620.-Ft+ÁFA/hét

4. § A közterület-használati díjak 

(1) Tahitótfalu község közigazgatási 
területének kiemelt, központi részei:

– a 11-es fôút,
– a Szabadság tér,
– a Gólyafészek, Hôsök tere, Rózsa utca 

által határolt útszakasz (a Váci révhez 
vezetô út),

– a Kisoroszi út.
(2) A közterület-használati díjak mérté-

két jelen rendelet 1. számú melléklete tar-
talmazza.

(3) Az 1. számú melléklet 2. pontjában a 
kiemelt, központi rész alól kivételt képez 
a Hôsök tere. Tilos a közterület-használat 
a Hôsök terén kereskedôk számára alkal-
mi jellegû árusító asztal elhelyezésével, és 
állandó jellegû zöldség-, gyümölcstároló 
edény elhelyezésével.

5.§ Záró rendelkezések

(1) Jelen rendelet 2012. január 1. napján 
lép hatályba. 

(2) E rendelet hatá lybalépésével 
egyidejûleg a 17/2010.(XI.14.) rendelet 
hatályát veszti.

Egységes szerkezetbe foglalva:
Tahitótfalu, 2018. január 01.

Eôryné dr. Mezei Orsolya jegyzô

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselô-
testületének 15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete 

a helyi díjakról
(Egységes szerkezetben: 2018. január 01-tôl)

Tevékenység, illetve a közterület-használat célja  Tahitótfalu 
 Kiemelt központi rész Egyéb rész
1./    

2./ Árusító pavilon, árusító asztal, zöldség- gyümölcsöt áruló létesítmény elhelyezése (nem alkalmi jelleggel elhe-
lyezett felépítmény esetén) 1.185.- Ft/m2/hó 1.000.-Ft/m2/hó

3./ Alkalmi és mozgóárusításra, és javítószolgáltató tevékenység esetén
 500.-Ft/m2/nap 358.-Ft/m2/nap
4./ Mezôgazdasági és szállítójármûvek közterületen történô tárolása Tiltott 100.-Ft/m2/nap
5./   
6./ Építési munkával kapcsolatos állvány,  építôanyag tárolása
 383.-Ft/m2/hét 190.-Ft/m2/hét
7./ Építési törmelék és anyag tárolása 440.-Ft/m2/hét 270.-Ft/m2/hét
 konténerben történô tárolása esetén
 2.500.-Ft/m2/hét 1.500.-Ft/m2/hét
8./ Vendéglátóipari elôkert céljára, szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek, áruk elhelyezésére 
 735.-Ft/m2/hó 445.-Ft/m2/hó
9./ Hagyományôrzô vásár, sport és kulturális tevékenység, cirkuszi rendezvény 
(augusztus 20. – május 1.) ingyenes, nem vonatkozik az önkormányzat által szervezett rendezvényekre
 260.-Ft/m2/nap 145.-Ft/m2/nap
10./ Vendéglôk, kereskedelmi és szórakoztató intézmények által elfoglalt terület  
 890.-Ft/m2/hó 300.-Ft/m2/hó

Minden egyéb esetben a közterület-használati díj mértékét esetenként kell megállapítani (pl. parkoló hasz-
nálati díj).

1. számú melléklet: A közterület-használati díjak
/A díjak nem tartalmaznak ÁFÁ-t/
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A sokat sejtetô cím akár egy találós kér-
dés is lehetne: 16 szürke eminenciás, aki 
365 napon át fáradhatatlanul szolgál. Kik 
ôk? Megfejtéseket a Hivatalba – várnám, 
ha nem az lenne éppen a célom, hogy 
ôket mutassam most be, és azt a hatalmas 
munkát, amely mégis gyakran észrevét-
len marad.

Nem mintha feltûnésre vágynának, 
hiszen ôk egyszerûen csak teszik a dol-
gukat. Lelkiismeretesen, elkötelezet-
ten, nap mint nap. Olyan emberek, akik-
nek szívügye Tahitótfalu. Ôk a Település 
Üzemeltetés fizikai állománya, az a 16, 
szürke egyenruhás férfi és nô, akiket a 
napi rohanásban Ön talán észre sem vesz. 
De csak az egyenruha szürke, a munkájuk 
sokrétû és változatos. 

Fontosnak tartom, hogy Ön is tudja, 
kiknek is köszönheti, hogy tisztaság van 
a közterületeken, és hogy télen-nyáron 
rendben mûködnek településünk hétköz-
napjai. Belegondolt már abba, mi min-
den tartozik a településüzemeltetés fel-
adatai közé? Az megfordult már a fejé-
ben, mekkora káosz uralná el a falut pilla-
natokon belül, ha ez a csapat, tegyük fel, 
egyik napról a másikra sztrájkba kezdene, 
vagy fogná magát, és hipp-hopp külföld-
re menne dolgozni, ami ma olyan nagy 
divat? Már az elsô napon halomban állna 
a szemét az utcákon, nem lenne, ki ételt 
vigyen az óvodásoknak. Nyáron a túlbur-
jánzó gaz és az allergén gyomnövények, 
télen csúszós buszmegállók és intézmé-
nyek elôtti járdák lehetetlenítenék el az 
életet. Arról nem is beszélve, mi lenne, 
ha nem orvosolnák azonnal az óvodák, 
iskola, rendelô, Sportcsarnok, Faluház 
és Népház különbözô meghibásodásait, 

mint mondjuk a csôtörés vagy a fûtés leál-
lása. Ki látogatná a rászorulókat, ki látná 
el ôket tûzifával, élelemmel és pár jó szó-
val, enyhítve hétköznapjaik keserûségét? 

Nekünk, településüzemeltetôknek az 
a dolgunk, hogy lehetôségeinkhez mér-
ten minél magasabb szintre emeljük az 
itt lakók komfortérzetét, és ezért gyak-
ran maximális erôbedobással kell dolgoz-
nunk. A fentieken túl többek között hoz-
zánk tartozik a virágos felületek locsolá-
sa, az árkok és átereszek tisztítása, játszó-
terek karbantartása, és akkor még min-
dig csak az átlagos, normál hétköznapok-
ról beszéltem. A nemzeti ünnepeken és a 
települési rendezvényeken is ez a csapat 
biztosítja a megemlékezés vagy szórako-
zás feltételeit. 

Mindez az ô felelôsségük minden áldott 
nap. Hétközben és hétvégén. Este, haj-
nalban és ünnepnapon is, karácsonykor, 
húsvétkor. -15 fokban ugyanúgy, mint 40 
fokos melegben, az év mind a 365 nap-
ján, akkor is, ha váratlan és sürgôs esetek 
adódnak. Munkaidô nincs, hiszen szinte 
folyamatosan végzik a dolgukat. Mindig 
van tennivaló bôven. Az élet fanyar 
humora, hogy ez a munka ráadásul néha 
kifejezetten sziszifuszi, mert a fû újranô, 
a szemét újratermelôdik. 

Tizenhat férfi és nô. Tizenhatan közü-
lünk. Más-más szakmákból és eltérô élet-
helyzetekben. Apák és édesanyák, fér-
jek, háziasszonyok, akik ugyanolyan 
emberek, mint bárki más. Ha szük-
ség van rájuk, félreteszik problémáikat, 
nem kényeskednek, teszik, amit kell. 
Gondoskodnak a településrôl, és az itt 
lakókról. Észrevétlenül. Hogy mire reg-

gel buszra száll a nagyvárosba dolgoz-
ni induló, kinyit az iskola, vagy indul-
nak az orvosi rendelôbe a betegek, már 
minden a helyén legyen. Ráadásul úgy, 
hogy a mögötte lévô megfeszített, gyak-
ran nehéz körülmények között elvégzett 
munka talán fel sem tûnik, mert ez így 
természetes. Nincs két egyforma napjuk, 
csak az garantált, hogy mindig készen-
létben kell állniuk, hiszen feladatból és 
váratlan helyzetbôl is mindig van elég. 

Öntôl, kedves Olvasó ezért csak annyit 
kérek, vegye észre ezt a munkát, és 
gondoljon jó szívvel rájuk. Rájuk, akik 
keményen dolgoznak azért, hogy aki 
Tahitótfalut választja lakhelyéül, úgy érez-
ze: jó itt lenni, jó ide tartozni.

A t i zenhat munkatá rs,  ak iket a 
köszönet illeti: Bodola Sándor, Budai 
Sándor, Csereklye Éva, Csorba András, 
Debreczeni Zoltán, Horváth Ibolya, 
Karnevál Zoltán, Kulcsár László, Mihály 
Attila, Nagy Sándorné, Rácz István, Rácz 
Róbert, Szente Gábor, Tóth Lajos, Veimál 
József, Vincze Károly.

Szabados-Molnár István

A szürke 16 árnyalata
Településüzemeltetés számokban
- munkavégzés évi 365 napon,
- több, mint 50 km úthálózat 

karbantartása,
- több, mint 25 hektár zöldfelület 

karbantartás évente többször,
- több, mint 1100 m3 hulladék 

összegyûjtése,
- több, mint 20 települési 

rendezvényen közremûködés,
- 15 intézmény/épület mûködésének 

biztosítása.

Nemzetünk egyik legnagyobb történelmi 
eseménye az 1848-49-es forradalom, és sza-
badságharc. A nemzet felmutatta szabadság-
vágyát, de megmutatta azt is, hogy a magya-
rok hazaszeretete, és a hazáért való együttes 
áldozatvállalása szinte példa nélküli. Ebben 
a küzdelemben részt vállaltak tahitótfalui 
emberek is. Sajnos, nem a toborzók, hanem 
a bosszúálló Haynau naplója sorolja fel ôket. 
És ha emlékezünk tisztelettel a nemzet fiai-
ra, akkor emlékezzünk reájuk is: - Szente 
Mihály csizmadia, - Marton Mihál, - Tót 
András, - Vaczó János, - Jakab András Máshol 
született, de itteni lakos volt./ - Csereglye 
János, - Veres Mihály /Rád/, - Kobes István, 
- Varga István, - Szente János, - Gál János, - 

Fremd Pál /Szentendre/, - Kertész István, 
-Billegi András, - Tóth István, - Sárközi János, 
- Bán József, - Valkó János, - Petykó János /
Szentlászló/, - Gál István, - Gregor Antal /
Jánoshegy, Nyitra vármegye/, - Gál János, - 
Ostenáz Jósef /Diósjenô/, - Ostenáz Márton /
Diósjenô/, - Szántó János /Monostor/, - Budai 
András gazdafi, - Czimeres János.

Van azonban egy érdekes családi hagyo-
mány, amelyet az 1921-ben született Kálmán 
István mondott el nekem: „Kálmán Sándor 
/1825-1910/ részt vett a szabadságharcban 
szigetmonostori, pócsmegyeri, leányfalui 
legényekkel. Kérték parancsnokukat, hogy 
ôk Petôfi mellett harcolhassanak. Így min-
dig a közelében voltak, sôt, tegezô viszony-

ban voltak vele. Amikor a költô lovát kilôtték 
alóla, gyalog menekült. A nyakára mért kard-
csapástól esett el. Kálmán és említett baj-
társai temették el a költôt Segesvárnál egy 
nádas, mocsaras helyen. Levágták Petôfi 
lovának fejét, és a nyereggel együtt a költô 
melléhelyezték. Ô, és társai épségben haza-
tértek a harcok végeztével. Kálmán Sándor 
késôbb megvakult a szemébe került sok pus-
kaportól.” A helyi református temetôben 
nyugszik.

/Helyben, vagy csatában, és hol halhat-
tak el, talán a két egyházközség anyakönyvei 
többet mondhatnának. Ugyanis a 27 önkén-
tes fele-fele arányban volt református, ill. 
katolikus.”/ /Hegedûs Károlyné: Az 1818-49-
es szabadságharc emlékei Pest megyében/

G. Szalai István, 2018. Március

1848 márciusára...



8

2 0 1 8 .  M Á R C I U SHelytörténet

A történetek I. részében szerepelt Pokolcsárda nosztalgikus emlékeket idézett fel 
több régi vendégben. Az emlékidézéshez elôkerült egy étlap is. Évszám nincs rajta, de 
az árakat olvasgatva igen régi lehet.

Benedetti Tibor
Budai Mihály

Falusi házaink
Tótfalusi kocsma történetek III.
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– Bizottságok. Késöbb külünvált a köz-
ség igazgatási, gazdasági részre. Megalakult 
az erdö, és a legeltetési bizottság. Az erdö 
bizottság dolga volt az erdö kezelése, után 
pótlása egy erdész irányitásával, a fa ki ter-
melés és a kitermelt fa elosztása az erdei 
„jog” szerint. Minden erdei „jog” szerint 
kapot a gazda fél öl fát és két kéve rôzsét/
pirtlit. (A pirtli a fatörzs erôsebb ágairól 
levágott vékonyabb faágak voltak, fôleg 
begyújtásra használták.) Csak az egyház 
és a község kaptak 36-36 métert. (1 méter 
fa volt, amit széltében-hosszában 1 m.-re, 
fatörzsekbôl raktak össze.) Ebböl fütötték 
az iskolákat, a község házát, a jegyzö és a 
segéd jegyzö lakását…

- Kútbirák. Közkutak rendbentartására 
a falu 11 körzetre osztassék, és körzeten-
ként 2 személy bizattassék meg. (Eredeti 
szöveg, 33/1900)

- Hegy birok. Tahiba vigyáztak az utak-
ra, patakokra, forrásokra és a csöszökre. 
Voltak bakterok/éjjeli örök, akik éjjel 
örködtek. Voltak un. strázsák/örök a lako-
sok közül minden éjjel 4 személy, vigyáz-
tak tûzre, vizre, a lopókra. Fizetést nem 
kaptak, ez kötelezö volt.

- Csemetekert faiskola. A falu also részin 
volt, ma futbal pája.(10/99.sz.rendelet) 
Posta (27/99)

- Heti piac. A falu 1900-ban leégett, igy 
azután megszünt.

- Halottas ház (29/99) Akkor hullaház-
nak hivták.

- Vágóhid. (30/99) Ma B. Csereklye 
József pajtája. Épült újabb 1910 körül, 
most a szövetkezet daráloja.

- Gyermek menház (óvoda.) Alispáni 
rendelet 1014/99. 

-  Gyógyszertár .  Magán emberé, 
Polerecki Ferencé volt. 

- Tüzoltóság. (6/900), 
- Váci rév. 1901.jan.1.-töl Vác város 

veszi át.
- Disz polgár. Benitzki Ferenc „Ô nagysá-

ga”. Hogy ki volt? (28/900) 1900.okt.30.-
án a 187/900.sz. rendelet: Vachott Károly 
jegyzö inditványára az elöljároság Benitzki 
Ferenc fôispán „Önagy méltoságát” 
egyhangulag a község diszpolgárává 
választja.

- Most ojan munkát irok le, ami a század 
elején még megvolt de már megszünt.

- Kendertermesztés. Amikor már az 
elvetett kender elvirágzott kinyütték és 
beáztatták a vizbe, karókközé, ez volt 
a cserepcsik. Amikor eléggé megázott, 
megszáritották, megtörték, ez volt a tilo-
lás. Az összetört szárrész volt a pozdor-

ja. Következett a fésülés éles szegekkel 
kivert deszkán: ez volt a héhölés. A hul-
ladék volt a kóc. Az igy megtisztitott ken-
dert felkötötték a guzsajra és megfonták a 
ropkán. A fonás: kétféle ropka volt a tal-
pas és az ujabb a kecske ropka. Amikor az 
orso telelett fonállal akor le motollálták az 
erre készült szerszámmal. Ez a fonál lett a 
motring, ezt szötte meg a takács, így lett a 
vászon. Ebböl lett az alsó ruha.

-Szöllô. Nehéz munka volt a szöllô-
munka. Kézi kapállás, kapacsolás, met-
szés, fedés, nyitás, döntés, bujtásolás.
(A kapacs egy kis, rövidszárú kapa volt, 
amivel a tôke körül kikaparták a szeme-
tet.) Bujtásolás: a tôkérôl elvezettek, majd 
elfödtek egy hosszabb szálat, amitôl vár-
ták, hogy kihajt. (Elletésnek is hívták.) 
A permetezést nem ismerték. Ma már 
géppel végzik a nehéz munkát, de gépi 
segitség nélkül is megisszák a bort. Sok 
régi munka megszünt, neveiket sem ismer-
jük.(A szôlôt úgy kapálták, hogy a két sor 
közé „bálványt”emeltek. vagyis: mindkét 
oldalról 10-15 cm.-es kúpszerû homokcsí-
kot emeltek, amirôl az esô a szôlôtövek/-
tôkékhez folyt/szivárgott le. A bálvány 
mutatta meg, milyen gondosan tették tisz-
tába a szôlôt.)

- Aratás. Már emlitettem, de az esz-
köze volt a kasza, amit láthattak mégha 
messziröl is. Az a karikaszerü, ami a kaszát 
a nyélhez szoritotta, volt a kaszaörv. A 
fogantyúját szarv-nak is hívták, kis, félkör 
töredékû, kb.20 cm-es hajlitott fa. (A tarto-
zék volt a fenôkô, tokkal. Ez alkalmi élesí-
tésre volt jó. De minden aratás, fûkaszálás 
elôtt egy tömény vas darabon (vasúti sín 
darab, vagy földbeütött fába tett tompa 
éken megkalapálták 
a kaszát.) A kaszán a 
penge és a szár között 
egy kis gereblye féle 
volt, az a takaró. (Arra 
szolgált, hogy a levá-
gott gabona ne dûljék 
szana szét, hanem a 
„rend”feküdjön fer-
dén a még álló gabo-
nára. A ház udvarán a 
száraz babot csépel-
ték ki cséphadaróval, 
ami kb.1.5 m. hosszú 
fenyôrúd volt, végén 
bôrrel erôsített kb. fél 
méteres rúddal, amit 
forgathatott a cséplô. 
Szeles idôben a magas-
ra tartott szitából a 

ponyvára öntötték ki a babot, így tisztítot-
ták.)

- Szérü pucolás. Éles, kb. 25 cm.-es 
pengeszerû szerszámmal, vagy éles kapá-
val kiirtottuk a gazt, tisztára sepertük, 
hogy a széthullott szemeket ösze tud-
juk szedni Minden szérû bejáratánál, kád-
ban, hordóban állt a víz, tûz esetére. A 
tûzoltófa végén kukoricahajból font, nagy 
maroknyi, tûz csapkodására alkalmas vizes 
valami volt.)

- Hordás. Ha a gabona megszáradt a tar-
lón, a kitakaritott szérüre behordtuk kocsi-
val. (A kocsi meghosszabbított derékkal, 
oldallal lovaskocsi volt, szekérnek hívták 
ugyan ezt, ha azt ökrök, vagy tehenek húz-
ták.) A szekérre a fiatalok adogatták fel vil-
lával a kévéket, s azokat az öregek „rak-
ták.” (Úgy, hogy egymást „kössék”, le ne 
essenek a hosszú, zötyögôs utakon, majd 
kötéllel lekötötték.) A szérün ismét a fia-
talok adogatták fel a kévéket az asztagra. 
Ennek felsö része volt a hajazat. (Ez kb. 
fél méterre ráhajolt a felsô sorra, védve az 
esô ellen.) Azután vártuk a cséplögépet.” 
(Aratás után a gyerekek kihajtották a libá-
kat a tarlóra, ahol azok ballagva a Dunáig 
teleették magukat, s mentek úszkálni. 
Nem volt cipô, csak iskolaidôben, így a 
tarlógereblyézés, liba-, tehénôrzés mezít-
láb történt.)

(2013 novemberében megjelent e lap-
ban a „Tahitótfalui temetkezési szokások” 
címû írásom. Ezért nincs szó errôl a szo-
morú eseményrôl ebben a sorozatban.) 
(Folytatjuk.)

Kiegészítésekkel közreadja: 
G. Szalai István, 

2018. február

A hagyományos világ alkonya Tahitótfaluban.
(A 100 évvel ez elôtti élet: a bölcsôtôl a koporsóig.) 

VIII. rész 
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Manapság, az internet által befolyásolt 
világban a kíváncsi emberek sokkal töb-
bet tudhatnak a világról, más kultúrákról, 
mint eddig bármikor. Hiszen 50-60 évvel 
ezelôtt csak a könyvek álltak rendelkezés-
re, vagy el kellett utazni egy-egy egzoti-
kus vidékre, ha valaki egy másik kultúrát, 
vallást meg akart ismerni. Ma az informá-
cióáramlás olyan gyors és hatalmas erejû, 
hogy a dolgok az emberek fejében oly-
kor összekeverednek: mint mikor valaki 
egyszerre kezd két idegen nyelvet meg-
tanulni, és összekeveri ôket, mert képte-
len megkülönböztetni egyiket a másiktól. 
A kultúra, a vallás területén is igaz ez: ha 
nincs világos ismeretem, akkor könnyen 
összekeverednek a fejemben a gondola-
tok, és a végeredménynek semmi köze 
sem lesz már többé a valósághoz! 

A nagypéntek és a húsvét üzenete alap-
ján bátran kijelenthetô, hogy a keresztyén-
ség egyedülálló vallás a világon: ugyanis 
nincs még egy olyan vallás, amely azt taní-
taná, hogy nem az embernek kell kiérde-
melnie az üdvösséget, hanem Isten maga 
tett eleget a feltételeknek, hogy a mél-
tatlan és menthetetlen embereken segít-
sen. A keresztyének Istene a legszeretôbb 
szívû Isten, Aki a legnagyobb áldozatot 
hozta ezért a világért.

A húsvét, és a nagypéntek is piros betûs, 
munkaszüneti nap hazánkban. De mivel 
az ünnepek neve nem segít (mitôl „nagy” 
a péntek, a „húsvét” szó meg a húsevés-
re utal), és a sok információ miatt könnyû 
tévedésbe kerülni is, jó, ha tisztázzuk, 
mire is emlékezhetünk, mit is kell megkö-
szönnünk nagypénteken és húsvétkor. 

A nagypéntek az Úr Jézus keresztha-
lálának emléknapja: délután három óra-
kor halt meg a Megváltó rettenetes 
kínok között. Halálát nem a kereszt, mint 
kivégzôeszköz okozta, hanem az emberek 
bûnei miatti lelki gyötrelme. Ezt onnan 
lehet tudni, hogy az evangéliumok egy-
behangzóan azt állítják: 1. mindenki cso-
dálkozott, hogy az Úr Jézus ilyen hamar 
meghalt, 2. hangosan felkiáltva hunyt el. 
A kereszt, amely a rómaiaknál gyakran 
alkalmazott kivégzôeszköz volt nem ritkán 
csak hosszú napok után végezte el a fel-
adatát. Az elítélt ugyanis végül abba halt 
bele, hogy a kifeszített karjaival és hát-
izmaival nem tudta tovább tartani a tör-
zsét, hanem leengedte. Így a bordák annyi-
ra hátra szorultak a test súlya miatt, hogy 
az elítélt nem tudott többé levegôt venni. 
megfulladt… Az Úr Jézus az evangéliu-
mi leírások szerint alig pár órát töltött a 

kereszten, ráadásul hangosan felkiáltva 
halt meg: aki fuldoklik, az nem tud kiálta-
ni, hiszen éppen a kiáltáshoz – és a túlélés-
hez – kellô levegô nem áll rendelkezésére. 
Az Úr Jézust lelkének gyötrelme ölte meg: 
az a tudat, az az érzés, hogy Ô, az ártatlan, 
Atyja szemében „bûnné lett” (2Korintus 
5,21). A világ istentelensége, hálátlansá-
ga miatt érzett fájdalma ölte meg. Ezt jó, 
ha szívünkbe véssük – ennek ugyanis nem 
a kortárs zsidók, hanem mi, mindannyian 
okozói vagyunk. Nem kenhetjük másra az 
Úr Jézus halálát, mindenki okozója volt, 
még Te is, kedves Olvasó!

„Mert a bûn zsoldja a halál, Isten kegyel-
mi ajándéka pedig az örök élet Krisztus 
Jézusban, a mi Urunkban.” Ezt a csodát, 
a keresztyénség csodáját ünnepeljük hús-
vétkor. A bûn zsoldja a halál: ez világos. A 
bûn nem maradhat büntetés nélkül, mert 
akkor csak sokasodni fog, nem megszûnni. 
De Isten nem az elkövetôket bünteti halál-
lal, hiszen azzal semmit sem érne el: min-
den valaha élt ember elveszne, hiszen 
nincs köztünk bûntelen egy sem. Kiürülne 
az egész teremtett világ, mintha soha nem 
is lett volna benne ember… Isten ezért 
Fiát kérte, hogy vegye magára a mi bün-
tetésünket, és így a bûn elnyerte a bün-
tetést, de az elkövetôk kaptak egy utol-
só esélyt: hogy ezentúl Istennek éljenek. 
A mi bûnünk zsoldja Jézusé lett: Ô halt 
kegyetlen halált, amit mi érdemelnénk. 
És azzal, hogy ezt elvállalta és el is hor-
dozta, örök életet készített a Benne bízók 
számára. Ez pedig már a húsvét, a feltá-
madás üzenete: a meghalt Úr Jézus a saját 
lábán jött ki a sírjából, az Atyaisten feltá-
masztotta örök életre. És ezt kínálja min-
den Benne bízó embernek. Sajnos azért 
nekünk is meg kell egyszer halni; amíg a 
világnak vége nem lesz, addig mindenki-
nek letelik az ideje, de akik Jézus váltságá-
ban hisznek, azoknak nem kell a kárhozat-
ba, az örök halálba jutniuk. Istent bántjuk 
a bûnnel, és Isten Az, Aki a mi büntetésün-
ket magára vállalva megszabadít a jogos 
kárhozattól. Ô csak ad, mi pedig elfoga-
dunk: Isten jóságát. 

Ugye, hogy a Krisztus vallása a legcso-
dálatosabb, legegyedülállóbb vallás! Isten 
menti meg az embert saját magától! A leír-
takból az is világos, hogy csak egyetlen, 
logikailag is helyes döntés létezik: elfogad-
ni a Krisztusban nyújtott megváltást, és 
örök életet. Aki ezt visszautasítja, a dön-
tést Jézus mellett elodázza, az végül ret-
tenetesen bánni fogja könnyelmûségét. 
„A bûn zsoldja a halál”: valakinek el kell 

hordoznia az Isten akarata elleni lázadásod 
következményeit. Vagy elfogadod, hogy 
az Úr Jézus ezt már megtette, és akkor 
Téged már nem ér büntetés; vagy nem 
fogadod el, de akkor Neked kell vállalnod 
a felelôsséget, és a bûn zsoldja itt is a halál 
lesz: az örök halál. 

Az örök élet pedig Isten kegyelmi aján-
déka. Kegyelmi: nem kell kiérdemelni 
elôbb, hanem Isten adja, annak, akinek Ô 
akarja. Ajándékba adja az Isten az örök bol-
dogságot, amelynek az árát is Ô fizette ki 
helyettünk. Ennek az emberek között fel-
foghatatlan szeretetnek, érthetetlen cso-
dának az ünnepe a nagypéntek és a hús-
vét. Ne mulaszd el megköszönni Istennek 
az örök élet egyetlen lehetôségét, és ha 
még nem tetted, ragadd meg végre ezt az 
egyedülálló ajánlatot: Krisztus halála a Te 
megváltásod! Készen áll az üdvösség, az 
örök élet a Krisztus hívei számára. 

Miközben sok másféle vallásról hal-
lasz, ne feledkezz meg errôl a szelíd, csen-
des, de csodálatos örömhírrôl! És egye-
dül az Úr Jézusnak tulajdonítsd, mert Neki 
köszönhetô az örök élet ajándéka.

Alkalmaink az ünnepen:

Úrvacsorai elôkészítô Istentiszteletek: 
március 29. csütörtök, 31. szombat este 6 
órától a gyülekezeti teremben

Március 30. nagypéntek: 10 órától úrva-
csorás Istentisztelet a templomban, este 6 
órától passiós Istentisztelet a gyülekezeti 
teremben.

Április 1. húsvét 1. napja: 10 órától úrva-
csorás Istentisztelet a templomban gyüle-
kezeti kórusunk szolgálatával

Április 2. húsvét 2. napja: úrvacsorás 
Istentisztelet felnôtt keresztséggel és kon-
firmációval, Igehirdetéssel budapesti legá-
tus (teológiai hallgató) fog szolgálni. 

Minden kedves Olvasónak bensôséges 
böjti idôt, bûnei súlyát megéreztetô nagy-
pénteket, és ôszintén örvendezô feltáma-
dásünnepet kíván szeretettel (a személyes 
találkozás reményében):

Árvavölgyi Béla 
ref. lelkipásztor

„Mert a bûn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka 
pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

(Róma 6,23)



Látogatásunk elôzménye, hogy a tahitótfalusi 
református gyülekezet  és a nyárádmagyarósi 
református közösség 2017 októberében 
testvérgyülekezeti megállapodást írt alá. Ezek 
után a testvértelepülési kapcsolat igénye is fel-
merült, amit a kulturális bizottság javaslatára a 
képviselô testület el is fogadott.

A testvértelepülési kapcsolat elôkészíté-
sének céljából Nyárádmagyarós ra látogattunk. 
Dr. Sajtos Sándor polgármester, nagytiszteletû 
Árvavölgyi Béla lelkipásztor, id. G. Szalai István 
és jómagam nyakunkba vettük  Erdélyt.

Nyárádmagyarós a Nyárád folyó völgyé-
ben, a Felsô-Nyárád mentén található község, 
Nyárádszeredától keletre 10 km-re a Kis-Nyárád 
partján, a Bekecsalján fekszik.  A település egé-
szen 1920-ig, a trianoni békediktátum pontja-
inak ratifikálásáig képezte a Nyárádszeredai 
járás részét Maros-Torda vármegyében. 
Torboszló és Nyárádselye település közigaz-
gatásilag Nyárádmagyaróshoz tartozik.A Felsô-
Nyárád menti falvakban, így Nyárádmagyarós 
községben is a lakosság fô tevékenysége az 
állattenyésztés és a gyümölcstermesztés. A 
festôi környezetben található három falu híres 
gyümölcsöseirôl, valamint gyümölcspálinkájá-
ról. 703 lakosából 684 magyar nemzetiségû és 
többnyire református.

Ottlétünk alatt végig megtapasztalhattuk a 
nyárádmagyarósiak vendégszeretetét.

A hivatalos megbeszéléseken túl, amit a pol-

gármester Kacsó Antal és a jegyzô Kis László 
vezetett, megmutatták nekünk helyi neveze-
tességeiket és kirándulni is elvittek bennünket. 
Így került sor arra, hogy meglátogattuk falunk 
kopjafáját Bözödújfalun.

Nem szeretnék neveket említeni, mert az 
egész falu szeretetét élveztük, de talán szál-
lásadóinkat név szerint is megemlíteném: 
Lázár Balázs tiszteletes urat, Ozsváth István 
Ferenc alpolgármestert, Iszlai Sándort és 
végül de nem utolsó sorban Szabó Benjámint, 
aki végig sofôrként állt helyt és kivitt minket 
a nyárádmentiek „szent hegyére”, a Bekecs-
tetôre is.

Beszélgetéseink során megtudhattuk, 
hogyan élnek kisebbségi létben, hogyan és 
miben segíthetnénk egymásnak (fiatalok tábo-
roztatása stb.). Reméljük, hogy jövendôbeli 
testvértelepülési kapcsolatunk eredményes 
lesz.

Megállapodtunk abban, hogy 2018 június 
4-én, az Összetartozás Napján fogjuk aláírni a 
testvértelepülési szerzôdést, mint ahogy tettük 
ezt már korábban, a meglévô testvértelepülé-
seinkkel is.

Végezetül, nagyon jó embereket ismertünk 
meg. Köszönjük a szíves vendéglátást, köszön-
jük Nyárádmagyarós! 

A mielôbbi viszontlátás reményében búcsú-
zom.

Kubanek István képviselô
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Látogatás a székelyföldi Nyárádmagyaróson

Meddig tart ez ôrült hangzavar még?
Meddig bôgtök még a hon nevében?
Kinek a hon mindig ajkain van,
Nincsen annak, soha sincs szívében!
Mit használtok kofanyelvetekkel?
Évrül-évre folyvást tart a zaj, 
És nem ott-e, ahol volt, a nemzet?
Nincs-e még meg minden régi baj?
 
Tenni, tenni! a helyett, hogy szóval
Az idôt így elharácsoljátok;
Várva néz rég s oly hiába néz az
Isten napja s a világ reátok.
Nyujtsátok ki tettre a kezet már
S áldozatra zsebeiteket, 
Tápláljátok végre a hazát, ki
Oly sokáig táplált titeket.
 
Áldozat s tett, ez a két tükör, mely
A valódi honfiút mutatja,
De ti gyáva s önzô szívek vagytok,
Tettre gyávák s önzôk áldozatra.
Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal,
Megifjodnak a vén nemzetek,
De ti hernyók új lombot nem adtok,
Sôt a régit is leeszitek.

S oh mi vakság! fölemelte még a
Népszerûség ôket paizsára,
Az elámult sokaság, miképen
Megváltóit, karjaiba zárja.
Megváltók? ôk a hon eladói,
Elveszünk ez ordítók miatt...
Rólok tudja ellenünk, hogy félünk,
Mert a félénk eb mindég ugat.

Én ugyan nem állok a sereghez,
Mely kiséri ôket ujjongatva,
És ha egykor közibök vetôdöm,
Nem egyébért lépek e csapatba,
Csak azért, hogy fölfordítsam majd ez
Ál nagyok gyôzelmi szekerét,
S haragomnak ostorával vágjam
Arcaikra a bitó jelét!

 Szatmár, 1847. augusztus
(Beküldô: Budai Mihály)

Petôfi Sándor: 
Szájhôsök
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A mondás úgy tartja, hogy „annyi ember 
vagy, ahány nyelvet beszélsz”. Ezt isko-
lánkban is fontosnak tartjuk és nagyon 
örülünk, hogy a szülôk többsége is szük-
ségesnek érzi az idegen nyelvek tanulását. 
Diákjaink már elsô osztálytól ismerkedhet-
nek játékosan az angol nyelvvel és negye-
dik osztálytól járhatnak német szakkörre 
is. A szorgalmas munka sok sikert szül és 
rengeteg örömöt okoz a gyerekeknek.

Az órai munkákon és a versenyeken 
megtanulhatják már az alsó tagozatosok 
is, hogy egymást segítve, együttmûködve 
sokkal eredményesebben tudunk dol-
gozni. Ezért örültünk különösen, hogy 
de cemberben több csapatban neveztek a 
gyerekek egy országos német levelezô ver-
senyre, amely egy fordulóból állt. A csa-

patban legalább két diáknak együtt kellett 
dolgoznia, de a létszám nem lehetett több 
négy fônél. A szervezôk tájékoztatása sze-
rint a versenyre összesen 210 csapat neve-
zett be. Iskolánk tanulói két kategóriában 
indultak. A feladatlapok játékos kérdése-
ket, rengeteg képet és illusztrációt tartal-
maztak karácsonyi témakörben. Egyebek 

mellett egy otthon készített képes szótár 
elkészítése is szerepelt az elvárások között 
és szebbnél szebb munkák születtek. 

Iskolánk tanulóira igazán büszkék 
vagyunk, mert nagyon szép eredménye-
ket értek el!

Sziváné Bergmann Henriett 
némettanár

A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola esz-
közállománya jelentôs fejlôdésen ment 
keresztül az utóbbi hónapokban.

A Váci Tankerületi Központnak köszön-
hetôen, mint arról már beszámoltunk, 
18 számítógéppel és monitorral lett 
korszerû az informatika termünk, 7 pro-
jektort, 5 laptopot és 3 új irodai számító-
gépet kaptunk. Hamarosan sor kerül a wifi 
kibôvítésére és vetítôvásznak érkeznek 
állami, tankerületi támogatással.

A Tahitótfalui Önkormányzatnak, Dr. 
Sajtos Sándor polgármesternek köszön-
hetôen hat tantermünk kapott új táb-
lákat. Szintén az Önkormányzatnak és 
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 
köszönhetôen a hét projektort beszerelték 
a tantermekbe.

Köszönet a hétvégi munkákért Szaba-
dos-Molnár István falugondnoknak, 
Budai Sándornak, Sárkány Ferencnek 
és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, 
Seresné Erzsikének, Martonné Icának a 
hétvégi nyitásért és G. Szalai István rend-
szergazdánk informatikai segítségéért!

A Tahitótfalui Általános Iskola Gyerme-

keiért Alapítványnak és a kedves szülôktôl 
a rendezvényeink során kapott támo-
gatásoknak köszönhetôen a hiányzó 
fôépületi tantermekbe is tudtunk projek-
torokat, digitális táblát, a Népházba pedig 
vetítôvásznat és projektort vásárolni.

Iskolánk fôépületi tantermei és a 
Népháznak egyelôre egy tanterme projek-
torral felszereltek, a fejlesztést folytatjuk.

Köszönet a támogatásért fenntartónk-
nak, a Váci Tankerületi Központnak, a 
mûködtetésünket biztosító Tahitótfalui 
Önkormányzatnak, a Tahitótfalui Általános 
Iskola Gyermekeiért Alapítványnak és a 
kedves Szülôknek!

Az iskolavezetés nevében 
Zakar Ágnes és Matus Klára

Leány focistáink 4 versenyen vettek 
részt

2018. január 11-én a Bozsik-programban 
a Buda-Szentendre régió tornáján az 5-6. 
osztályos és a 7-8. osztályos csapatunk 
egyaránt II. helyezést ért el.

2018. február 1-jén a Bozsik-program 
hasonló tornáján mindkét korosztályunk 
szintén a II. helyen végzett.

2018. február 8-án 7-8. osztályos leánya-
ink I. helyezettek lettek a Duna Kupán, 
amelyen váci-, szentendrei-és budai járás-
beli csapatok vettek részt.

2018. február 22-én a Bozsik-prog-
ramban kisebb csapatunk régiós II., 
nagyobb csapatunk III. helyezést ért el.

Valamennyi versenyt iskolánk rendezte 
meg, hiszen a község tornacsarnoka és fut-
ballpályája továbbra is a járás északi köz-
pontja a Bozsik- programban.

Turóczi Csaba testnevelô tanár

Országos német csapatverseny

Köszönetnyilvánítás

Sporteredmények

Csapatok: Országos helyezés:
Pilz Flóra, Kupicz-Szabó Sarolta, Perényi Blanka, Huber Alexandra 6.
Jenei Ákos, Szolnoki Bence 7.
Dunai Norman Dávid 9.
Biró Ilona, Nagy Vivien Nikolett, Szabó Debóra, Mihalik Rebeka 10.
Czilik Ádám, Németh Nándor, Kovács Balázs 13.
Fieszl Antal, Repárszky Liliána, Madarász Réka, Bánáti Lilla 21.
Baffia Boglárka, Sáfár Boglárka, Hornyák Zsuzsanna, Gyugos Liliána
Frey Ábel, Frey Zsófia, Molnár Zoé, Jenei Róbert
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Gyermekvédelmi jelzôrendszeri készenléti szolgálat
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény a gyermekvédelmi készenléti szolgálatot - az intézmény nyitva tartási idején túl - állandóan 

hívható telefonszámmal biztosítja. A készenlétben lévô munkatárs szakszerû segítséget nyújt: tanácsadás, tájékoztatás, segítséget mozgósítása.
A gyermekvédelmi jelzôrendszeri készenléti szolgálat az év minden napján Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény nyitva tartási idején 

(munkanapokon 9-17 óráig) túl éjszaka, hétvégén és ünnepnapokon, egyéb munkaszüneti napokon folyamatosan biztosítja a szakember telefonos 
elérhetôségét abból a célból, hogy krízishelyzet esetén a gyermek, felnôtt ne maradjon segítség nélkül. A szakember helyszínre nem megy.

A gyermekvédelmi jelzôrendszeri készenléti szolgálat telefonszáma +36/20 364-08-27
A téli idôszakban – amely megegyezik a fûtési szezon idôszakával -, valamint a vörös kód kiadása esetén a készenléti ügyelet telefonja 

a nap 24 órájában üzemel. A Szociális és Gyermekvédelmi Fôigazgatóság által mûködtetett 06 80 630155 telefonszám 
a nap 24 órájában ingyenesen hívható.

Vörös kód esetén az illetékes regionális diszpécserszolgálat
Menhely Alapítvány Diszpécserszolgálat: +36-1-338-41-86/1

Kedves Adózók!
Tisztelettel kérjük, hogy a Jancsó 

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

Az 1%-ból befolyt összegek jelentôs 
segítséget nyújtanak munkánkhoz, egyéb 
források mellett ezeknek a felhasználásá-
val magyar síremléket (gidófalvi Jancsó 
Pál színész, 1761-1845) állítottunk vissza 
Kolozsváron a Házsongárdi temetôben, 
egyetemi kutatást támogattunk, második 
éve szervezzük Székelyföldön több mint 
200 iskolát megszólítva a Jancsó Benedek 
történelmi emlékversenyt, illetve egyéb 
közérdekû célokat támogattunk.

Kérjük ezért, hogy az 17EGYSZA nyom-
tatványt a mi adószámunkat megjelölve 
töltse ki, vagy a mellékelt, adószámunk-
kal elôre kitöltött példányt (A NÉV, AZ 
ADÓSZÁM, ÉS A LAKCÍM KITÖLTÉSÉT 
KÖVETÔEN) nyomtassa ki.

ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13

A rendelkezô nyilatkozat önállóan 
2018. május 22-ig, illetve a bevallással 
együtt nyújtható be.

Tisztelettel: 
dr. Jancsó Antal kuratóriumi elnök

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

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

Tisztelt Adózók!
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALU ÉRT 

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

2006-tól elfogadhatja a személyi jövedelem-
adókból felajánlható 1 %-ot. 

Az alapítvány 2017-ben végzett munkájának 
rövid ismertetése:

Az óvodások, kisiskolások részére havi 
rendszeres bábszínházi elôadások szervezé-
se, farsangi felvonulásban segítôként való 
részvétel, nemzeti ünnepeinken való rész-
vétel, március 15-én az általunk alapított 
„Ifjúsági díj” átadása az arra érdemes fiatal 
diákok részére (falucímer kitûzô, könyv utal-
vány), Vasárnapi Vásárnapon való segítô rész-
vétel, Eperfesztiválon elmaradhatatlan eper-
lekvár fôzésünk, minden második évben a 
Diákalkotók Országos Tûzzománc Pályázata 
megrendezése, júliusban a szabadidôparkban 
lebonyolított nagy sikerû ingyenes és tartal-
mas nyári gyermekhetek. Decem berben az 
„Adventi hét” megrendezése, valamint a rászo-
rultak részére adomány gyûjtésben való részvé-
telünk és a begyûjtött adományok elosztásában 
való részvétel. Tavaly pályázati pénzbôl fejlesz-
tettük a betlehemi jászolt. Hagyományôrzô 
Körünk 2018-ban bemutathatja a falunkban 
élôk által adományozott tárgyakon keresztül 
falunk múltját az önkormányzat által kialakí-
tott kiállítóhelyen a Faluházban.

Szeretnénk köszönetet mondani mindenki-
nek, aki az alapítvány munkájában részt vett 
Köszönjük az Önök anyagi és tárgyi segítsé-
gét, amivel falunk közösségi életét fejleszthet-
tük és elômozdíthattuk. 

Továbbra is számítunk önzetlen támogatá-
sukra.

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

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

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

A Tahitótfalu S.E. immár nyolcadik alkalom-
mal rendezte meg a tornát néhai kiváló fut-
ballkapusa emlékének tisztelegve.

Az eseménynek ismét a helyi Tornacsar nok 
adott otthont 2018. február 10-én.

Puzder János az NB I-et is megjárta, több 
mint 40 évesen, barátja és késôbbi edzôje 
Turóczi Csaba hívására érkezett Tahitótfalura. 
Nagyszerû emberi és szakmai kvalitásai vol-
tak, nagyon nagy szerepe volt abban, hogy 
Tahitótfalu futballcsapata a járási bajnokság 
utolsó helyétôl a megyei I. osztály „B” csoport-
jáig jutott.

  A tornán nyolc csapat vett részt, rendkí-
vül sportszerû és jó mérkôzéseket láthatott a 
közönség.

Jelen volt Puzder János özvegye, Erika és 
kisfiuk, Marci is, aki immár hetedik osztályos 
„nagyfiú”. Eljött a Danubia Televízió is.

A Torna végeredménye:
I. Dunabogdány
II. Szentendre Öregfiúk
III. Pomáz
IV. Leányfalu
V. Tahitótfalu I.
VI. Tahitótfalu II.
VII. Színes ceruzák
VIII. Szigetmonostor
A mérkôzéseket Gráfel László úr vezette, aki 
valamennyi emléktornán, így az aznapin is fel-
ajánlásból, térítésmentesen dirigált, köszönet 
érte!
 
Különdíjat kaptak:
Gólkirály: Bonifert Tibor (Dunabogdány)
Legjobb mezônyjátékos: Varga Péter (Pomáz)
Legjobb kapus: Csiki Dávid (Tahitótfalu)

A torna támogatói voltak:
Tahitótfalu Önkormányzata, Ifj. Ferenczi 
Attila, Plascsevics János, Turóczi Csaba, Vass 
János. Köszönjük!

Turóczi Csaba szervezô, Tahitótfalu S.E.

1% felhívások8. Puzder János 
emléktorna
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Szimpex Árnyékolástechnika 
Munkatársakat keres leányfalui munkahelyre! 

 

Helyszíni beépítő, szerelő 
Feladatok 
Nyílászárók és tartozékaik, árnyékolástechnikai 
eszközök, üvegezett pergolák beépítése, 
garanciális és garancián túli javítási munkák  
Elvárások 
Műszaki beállítottság 
Problémamegoldó és jó kommunikációs készség 
Szakmai érdeklődés, motiváció, kreativitás 
Precíz, igényes munkavégzés 
Csapatszellem 

Projekt mérnök 
Feladatok 
Nyílászáró és árnyékoló szerkezetek kiviteli és 
gyártási terveinek előkészítése 
Projektekben műszaki tervek egyeztetése, 
helyszíni felmérés és koordinálás 
Elvárások 
Pályakezdő, felsőfokú végzettség, CAD ismeret 
Precíz, pontos, hatékony munkavégzési képesség 
Szakmai érdeklődés, motiváció, kreativitás 
B kategóriás jogosítvány 

 

Amit kínálunk 
Bejelentett, teljes- és részmunkaidős munkavégzés lehetősége 

Versenyképes, kiszámítható, biztos jövedelem 
Fiatalos, fejlődő csapat, előrelépési lehetőséggel 

 

Jelentkezés:  info@roloart.hu   +36 20 972 0716 
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 167.  Hétfő – péntek 10-17 

 

FIGYELEM LÁNYOK ASSZONYOK!

Rákszûrés Önkormányzati Támogatással!
Idôpontja: 2018. 04. 13. péntek 9-12 óra 

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

telefonon 385-873 a reggeli órákban a védônôknél.
Védônôk

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás 
szûrôvizsgálat. A Tahitótfalun lakó 45–65 éves 
nôk, akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta 
eltelt két év, meghívólevelet kapnak, amin sze-

repel, hogy mikor várják ôket a
Szentendre Város Eü. Intézményében

2000 Szentendre Kanonok u. 1., 
tel.: 06 (20) 234-5452 

(kedd-péntek: 10:00-14:00 óra között)
vizsgálatra.

Vegyen részt Ön is a mammográfiás 
szûrôvizsgálaton!

A szûrôvizsgálat térítésmentes.

Információ:
Budapest Fôváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Fôosztály
tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetôség adott! Éljen vele!
2018. március 9. – április 17.
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Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott 
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

 – Németh Ádám, családsegítô szerda: 10:00-13:00 óra között
 – Szimok Veronika, családsegítô kedd: 10-13 óra között,
  csütörtök: 11-15 óra között
 – Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13-17 óra között
 – Deim Éva pszichológus minden második hétfôn 13-18 óra között 

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpont egyeztetés és regisztráció szükséges!

06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

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

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 16.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 1 

m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár 
tartalmazza Tahitótfalu 10 km-es 

körzetében 
a házhoz szállítás költségét is.
Forester Kft. – Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

Hirdetés

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását, 
alpintechnikával történô ledarabolását.

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

 

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

Szentendrei-szigeten mûködô, 
több profillal foglalkozó cég 

keres férfi munkatársakat. Be-
jelentett foglalkoztatás, korrekt 
bérezés és egy fiatalos csapat 
vár, cserébe rugalmasságot, 
valamint dolgozni tudást és 

akarást kérünk.
Ha felkeltettük érdeklôdésedet, 
hívd az alábbi telefonszámot: 

06 30 460 4339
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 
konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

VÍZ – FŰTÉSI RENDSZER 
KIÉPÍTÉS ÉS JAVÍTÁS

GÁZKÉSZÜLÉK JAVÍTÁS
SZABÓ TAMÁS 

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

06 30 318 35 99
INFO@SZABOTAMAS.COM
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Idén a pomázi, a budakalászi, a szentend-
rei, a dunabogdányi, és a tahitótfalui zene-
iskola közel 90 tanulója vett részt a kama-
razenei találkozón, melynek a tahitótfalui 
iskola adott otthont immáron 12. alkalom-
mal. A zsûrit Eredics Gábor,  Lakos Ágnes, 
és Lachegyi Imre alkotta. Díszvendég 
Verebélyi Ákos a Váci Tankerület Igazgatója 
volt.

A rendezvény színvonalát emelte, hogy 
idén több nagyszámú kamaracsoport érke-
zett gimnazista korú zenészekkel. Ebben 
a mezônyben sem vallottunk szégyent, a 
gitárzenekar Gellért Gabriella, a hegedûs 
kamara Marosi Ágnes, valamint a rezes trió 
Mákó Miklós vezetésével állta a versenyt a 
többi produkcióval. 

A zsûri az induló 25 produkcióból nyolc-
nak ítélt különdíjat, köztük a tahitótfalui 
zeneiskola trombita triójának, melynek tag-
jai Hegedûs Krisztián, Szolnoki Bence és 
Szoták Szabolcs, felkészítô tanáruk Mákó 
Miklós. Gratulálunk!

Sokat jelentett, hogy a tankerületi igaz-
gató úr  elfogadta meghívásunkat, így lát-
hatta, hogy milyen magas színvonalú zenei 
találkozót tud a Tahitótfalu Pollack Iskola 
rendezni.

Elmondhatjuk, hogy szombaton min-
denki úgy ment haza, hogy csak dicsér-
te a Kamara Találkozót! Köszönöm a 
szervezô munkát Mákó Miklós igazga-
tó-helyettesnek, Krafcsik Ibolya munka-
közösség vezetônek, a térség 23 zeneta-
nárának, hogy felkészítették tanítványai-
kat, és ilyen remek produkciókkal örven-
deztették meg a nem kis létszámú közön-
séget. Külön köszönöm Polányiné Takács 
Judit, Hermeszné Uracs Mónika és Bozóki 
Mariann intézményvezetôknek, hogy sze-
mélyes jelenlétükkel megtisztelték a ren-
dezvényt.  Köszönöm a Tahitótfalui 
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány: 
Csizmadi Andrea, Bándiné Tasnádi Ágnes, 
Csereklyéné Szente Ildikó, Csörgi Eszter és 

a szülôk munkáját, támogatását. 

Nagy köszönet Almássy Csabának, 
Béres Gabinak, Tóth Csillának, hogy min-
den programnál, így itt is számíthattunk 
rájuk, a zsûrinek a kimagasló munkáért, a 
tahitótfalui Polgármesteri Hivatal munka-
társainak, kollégáimnak és az önkéntes gye-
rekeknek a sok segítségért!

Hálás köszönet Dr. Sajtos Sándor polgár-
mester úrnak a gyönyörû ajándékokért, 
amiket a zenetanároknak tudtunk átadni és 
Verebélyi Ákos Váci Tankerületi Központ 
igazgatójának, hogy a fôvédnökséget elvál-
lalta és jelenlétével a rendezvényt megtisz-
telte, valamint a Tankerület segítségével 
tudtunk CD-ket és ajándékot osztani.

Jövôre is Ifjú Muzsikus Találkozó 
Tahitótfalun!

Az iskolavezetés nevében  
Zakar Ágnes igazgató

Dunakanyari Ifjú Muzsikusok 
Kamaratalálkozója
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával, a HEIM pékség támogatásával a 

 

bemutatja a 

Misi Mókus kalandjai  
című mesét. 

       
 

2018. március 24-én szombaton 10 órakor 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 

Jön a Nyuszi 
. Támogatói jegy ára 500 Ft / fő 

Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2 

	 Szeretettel	meghívjuk	Önt	és	Kedves	családját	

2018.	március	23-án	(pénteken)	18:00	órától	

a	Tahitótfalu	Faluházban	

(2021	Tahitótfalu,	Szabadság	út	1/a.)	

Rosd-szigettől Szentendrei-szigetig 
(Tahitótfalu 805-től napjainkig) 

című	vetítettképes	előadásra.	

Előadó:	BÁTONYI	PÁL	
ny.	honvéd	ezredes,	kutató	

	

									 									 	

MEGHÍVÓ 
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Választható távok: 8 és 14 km, melyek családdal is könnyedén teljesíthetőek
A túra kijelölt útvonalon halad, a résztvevőket 
a Nádas-tói réten bográcsban főtt ebéddel várjuk.
A részvétel ingyenes, támogatói jegyek vásárlásával 
segíthetik a következő Fitt Tahitótfalu 
rendezvény megvalósulását.

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

Tahitótfalu Önkormányzata és Képviselő Testülete, Szigeti Sárkányok. Tahitótfalu

Időpont: 2018. március 17. szombat
Esőnap: 2018. március 18. vasárnap
Regisztráció és indulás: 10:30-11 óra között a Tildy Zoltán emlékműtől (Tahi hídfő)

További információ:szigetisarkanyok@gmail.com

Tavaszköszöntő

Túra
Tahitótfalun 

Tavaszköszöntő

Túra
Tahitótfalun Családi néptánc oktatás

A sötét téli idôszakban öt derûs alkalmat teremtettek maguk-
nak azok, akik eljöttek a Népházba kéthetenként szombat dél-
után, hogy a családi tánctanításon csiszolják néptánctudásukat. S 
ami még fontosabb, megmutassák gyermekeiknek, milyen élmény 
együtt szép magyar zenére táncolni, játszani. Mert a legjobb taní-
tó a jó példa. Lengyel Szabolcs néptánc oktató kicsiket-nagyokat 
bevont a táncba, s hogy a szülôk is tudjanak együtt páros táncot 
járni, Princzné Bérczi Krisztina kézmûves oktató mozgatta meg 
a kicsik fantáziáját és kezét. A Magyar Orsolya és az önkormány-
zat közös szervezésében és támogatásával megvalósult programot 
ôsszel folytatjuk. 

Béres Gabriella

A példamutatás 
a legjobb 

tanítómester

Szeretettel várjuk a gyerekeket és szüleiket március 17-én szom-
baton 10-12 óráig a Faluházba, ahol Jókainé Gombosi Beatrix népi 
iparmûvész, a Népmûvészet Ifjú Mestere vezetésével kipróbálhatják 
a hagyományos tojásírást és egyéb díszítô technikát. Az elkészített 
alkotások hazavihetôk. A foglalkozás díja 500 Ft, mely tartalmazza az 
összes alapanyagot is. 

Béres Gabriella

Húsvéti tojásírás és díszítés 
a Faluházban
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Folytatás az 1. oldalról
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökume-
nikus Kórus próbája. Szeretettel várjuk az éne-
kelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô 
Andrea 70/334 4096. 
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, 20/560 4065
Péntek 16:30-18:00: Akrobatikus rock and roll. 
Pink Panthers. Érd.: Móra Eszter 30/928 7898
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 
8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit 20/569 7507
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
9:00-11:00: Baba-mama Klub. Vezeti: 
Benyóné Ott Ildikó 70/330 8588
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:45: Képességfejlesztô kézi-
labda alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 
4244, 16:45-18:00: Kézilabda felsôsöknek. 
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd, csütörtök 17:00-18:30: Judo-kung-
fu edzés. Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp 

Bence 30/215 4442 
Szerda 16:30-18:00: Kézilabda felsô-
söknek, 18:00-19:00: Gyerek foci, Érd.: 
Vaczó Tamás, tahitotfalufoci@gmail.com
19:00-20:30: Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946
Péntek 14:00-15:00: Képességfejlesztô 
kézilabda alsósoknak
15:00-16:30: Kézilabda felsôsöknek
16:30-17:30: Ovis foci. Érd.: Óvoda 30/326 
6272
18:00-19:00: Baranta edzés 4 éves kor-
tól. Edzô: Vukics Ferenc, Baranta Országos 
Szövetség elnöke. Érd.: 70/598 4345
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôd-
ni az alábbi elérhetôségeken lehet: 
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella 
30/337 5527, Sportszár: Szabó Mónika 
70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátoga-
tást szervezünk, utazás bérelt busszal tör-
ténik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 
minden egyéb programról érdeklôdni lehet 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
30/337 5527.

Tahitótfalu márciusi programjai

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 
egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-
fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 
vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. 
A helyes megfejtést beküldôk minden 
hónapban ajándéksorsoláson vesznek 
részt. Februári számunkban a tahitótfalui 
Tildy Zoltán híd védôkorlátjának egy rész-
lete volt látható. Gratulálunk szerencsés 
megfejtônknek, Verebes Sándornak.

Vedd észre!

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 
• ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-
ig, kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ 
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. 
Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-
ig, szerda: iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, 
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 
8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 
26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: 
0640/474-474, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal: 0640/477-
333 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi 
Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, 
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig, 
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – 
munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., 
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, 
Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  
• GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., 
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 
385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, 
csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos 
bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 
385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, 
rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, csüt. 13–16; admin-
isztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 
• ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385-741 • 
KÉMÉNY SEPRÔ – Magyar Kémény Kft. Kaposvár Petôfi S. u. 
4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00; 
cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • KORMÁNYABLAK 
–  Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 
685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. 
• KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna-
kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, 
szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: 
hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, 
Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem 
lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – 
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 
óráig, munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 • 
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17; 
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12, 
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és 
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. 
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – AHK Kft. 
1439 Budapest, Pf.: 637. Ügyfélszolgálat: hétfô: 8:00-20:00-ig, 
csütörtök: 9:00-13:00-ig, péntek: 9:00-13:00-ig. 
Telefon: 06/1459-6722. E-mail: ahk@fkf.hu • TAKARÉK-
SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-
ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-511-511, 06-40-881-188

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tahitótfalu 
Önkormányzata • Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A 
szerkesz tô  bizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, 
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500 
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden 
hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap 
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.


