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Református hittantábor 13.

Eperfesztivál 2013. 15.

Vásári csalogató 16.

A Képviselô-testület legutóbb az 
árvíz levonulását követôen június 20-án 
tartott rendkívüli ülést, melyen vala-
mennyi képviselô megjelent. A testület 
valamennyi döntését 9 igen, egyhangú 
döntéssel hozta. 

Az 1./ napirend keretében a Kép-
viselô-testület az új hulladékszállítási 
közszolgáltatást végzô cégrôl döntött 

Folytatás az 6. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Július 5–7. 15. Eperfesztivál. Részletek a plakátokon.
Július 5–7. Eperart. Részletek a plakátokon.
Június 24–július 5. Ingyenes nyári napközis tábor a Szabadidôparkban  
az Önkormányzat és a TETA szervezésében
Július 8–12. Angol biblia tábor a baptista gyülekezet szervezésében.
 Helyszín: Népház

Faluház programjai júliusban

Július 5–7. Alberti Györgyi festômûvész kiállítása.

Faluház rendszeres programjai

Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele: július 4. 8:30-tól Leányfalui 
Strandon, 
július 29. 15:00 Bográcsolás a Faluház udvarán. 
Vezeti: Losán szky Erzsébet, +3620/219 8428

Folytatás az 13. oldalon

Tahitótfalu júliusi programjai

Polgármesteri beszámoló

Nagy hálával és tisztelettel megköszönöm köz-
ségünk lakosságának azt az önzetlen segítséget, 
amelyet az árvízi védekezés során nyújtottak. 

A 2013. június 3-án elkezdôdött védelmi mun-
kálataink eredményeként védmûveinken sikeres 
védekezést hajtottunk végre. Sikeresnek mond-
ható akkor is, ha mindannyian tudjuk, hogy a 
Felsôkáposztás területén épített ideiglenes nyúl-
gát 8-án 12 óra 28 perckor átszakadt. Ennek a gát-
nak volt köszönhetô, hogy 5 napon keresztül meg-

akadályozhattuk a Tildy hídföljáró víz alá kerülé-
sét, idô elôtt átázását.

Így biztosított volt, hogy a hídon a mentés-
ben résztvevô nehézgépjármûvek áthaladhassa-
nak, biztosítva többek között a szigeti települések 
homokkal és egyéb anyagokkal való ellátását. 

Sikeresen megvédtük a 11-es számú fôutat, tud-
tuk tartani az ellennyomó medencénél kialakult 
statikai veszélyhelyzetet. 

Folytatás az 6. oldalon

Július 8–12. Angol biblia tábor a baptista gyülekezet szervezéséb
 Helyszín: Népháh z

eperfesztivál, július 5–7.

részletes program a 15. oldalon

Tisztelt tahitótfalui polgárok!
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Árvíz 2013. Válogatás a beküldött képekbôl

Önkéntes tûzoltók a kárpátaljai Dercenbôl
Önkéntes tûzoltók az erdélyi Farkaslakáról 

és Székelykeresztúrról
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A teljes képanyag a beküldôk neve szerinti csoportosításban július 15-tôl megtekinthetô a www.tahitotfalu.hu oldalon.
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Folytatás az 1. oldalról
a korábban kiírt közbeszerzési pályázat alap-
ján, melyet  a Dunakanyar Agglomeráció 
Konzorcium (FÔKEFE + AHK) nyerte el, 
mely szervezetet az Önkormányzat soron 
követô határozatában közszolgáltatónak 
minôsített. 

A 2./  napirend keretében az Önkormány-
zat a Dunakanyari Önkormányzati Társulás 
(Tûzoltóságra létrejött) társulási megállapo-
dását módosította.

A 3./ napirend keretében döntött a 
Képviselô-testület az Egri István utca,  
Tölgyfa utca közötti járdaszakasz  (11-es út 
mentén) felújításáról. A testület által koráb-
ban kiírt pályázatra 8 pályázat érkezett, 
melybôl a testület a legkedvezôbb ajánlatot 
tevô Út-Finis Kft-t bízta meg az általuk aján-
lott összeget elfogadva  (6.364.317,-Ft+ÁFA)

A 4./ napirend keretében a testület tulaj-
doni ügyeket tárgyalt. 

A 117/2013. (06. 20.) határozatával dön-
tött a testület a község területén lévô védett 
épületek pályázat útján történô támogatásá-
nak  kiírásáról. 

A 118/2013. (06. 20.) határozatával tá mo-
gatta a testület a Pest megyei Terület fej lesz-
tési Koncepciót azzal, hogy a Vác irányából 
tervezett híd megvalósítását nem tudja elfo-
gadni, ugyanis túl nagy terhet jelentene a 
sziget életében. 

A 119/2013. (06. 20.) határozatával támo-
gatta a testület a Pest megyei Értéktár létre-
hozását és ahhoz csatlakozott.

Az 5./ napirend keretében  a Képviselô-
testület a Dunán levonuló árvízzel kapcso-
latos ügyeket tárgyalta meg és ennek kereté-
ben döntött arról, hogy a korábban bejelen-
tett vis-maior pályázati igényt megerôsítve 
beadja ezt a pályázatot. A Képviselô-testület 

e napirend keretében valamennyi az árvíz 
során védekezésben résztvevô önkéntesnek 
helyi-  és nem helyi lakosnak, a Civil szerve-
zeteknek, Szeretetszolgálatoknak, valamint 
az állam által biztosított reguláris szervek-
nek köszönetet mondott. 

Tahitótfalu, 2013. június 27.
Tóth János jegyzô 

Önkormányzati hírek

Folytatás az 1. oldalról
Soha nem tapasztalt belvízzel is meg kellett 
küzdenünk. 

A védekezés elôzetes tapasztalatairól tájé-
koztatást és javaslatokat küldtem dr. Tarnai 
Richárd kormánymegbízott úrnak. Ebben 
kiemeltem a tervezett gát és a tûzoltóôrs, 
mentôállomás mielôbbi megépítésének 
szükségességét, a zárt rendszerû szenny-
vízcsatorna hálózat mûszaki problémáit, és 
javaslatot tettem arra, hogy az önkormány-
zatoknál katasztrófavédelmi raktárak létre-
hozását kellene kezdeményezni.  

Sok tapasztalatot szereztünk e rekord 
magasságú árvíz kapcsán, amelyeket a 
késôbbiekben feldolgozunk, annak érdeké-
ben, hogy védekezésünk a késôbbiek során 
is eredményes legyen, minél kevesebb esz-
köz és emberi erôforrás igénybevételével, 
költséghatékonyan tudjuk a védekezéssel 
összefüggô munkánkat végezni. 

Most, amikor az árvíz levonult és meg-
kezdtük a helyreállítási munkálatokat, az 
elmúlt 3 hét legcsodálatosabb jelenségének 
azt tartom, hogy településünk minden lako-

sa, kicsik és nagyok tették dolgukat, hogy 
közös értékeinket megvédhessük. E munka 
során igazi közösséggé váltunk. A Tahiban 
és Tótfaluban létesített védelmi pontokon 
több százan, napokon keresztül, ha kellett 
éjjel és nappal dolgoztak. A két településrész 
összefogott, így Tahitótfalu sikeresen meg-
védte mindazt, ami településünket összekö-
ti, egybetartja. Hálás köszönetemet fejezem 
ki mindazon állami szerveknek, egyházkö-
zösségeknek, segélyszervezeteknek, helyi- 
és más településen lévô vállalkozóknak, 
intézményeink dolgozóinak, a hivatal mun-
katársainak az áldozatkész segítségnyújtásu-
kért. 

E gondolatokat azzal zárom, hogy a köszö-
netnyilvánítást keretbe záró képriport töb-
bet megmutat, elmond, mint amit most sza-
vakban elmondhatok. Hiszen minden kép 
akár több oldalnyi gondolatot, emléket 
képes közvetíteni számunkra. 

Köszönöm Tahitótfalu!

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

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

Anyakönyvi hírek

2013. évben eddig született 6 fiú és 12 
leány, összesen 18 gyermek.

Megszülettem!
2013. június 04-én, nevem: Sápy Bori
2013. június 06-án, nevem: Pánti Nimród
2013. június 16-án, nevem: Csereklye Blanka
2013. június 17-én, nevem: Kálmán Panka
2013. június 23-án, nevem: Kálmán Enikô

2013-ban házasságot kötött 18 pár.

Az elmúlt idôszak halottjai:

Fekete Istvánné, 91 éves, Kemping u. 4.
Vass Józsefné, 88 éves, Szentendrei út 84.
Marik Balázs, 46 éves, Rigó utca 6.
Kállai Sándor, 61 éves, Vöröskô u. 8.
Vas Adolfné, 74 éves, Pacsirta u. 31. 

Nyugodjanak békében!

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármes-

teri Hivatal július 15-tól augusztus 02-ig 

zárva tart, mely idô alatt az ügyfélfogadás 
szünetel, csak ügyeletet tartunk.

A rendkívüli események, ügyek kezelé-
se, intézése biztosított ezen idô alatt is.

Szíves megértésüket kérjük!

Tisztelettel: Tóth János jegyzô

Igazgatási szünet 

(július 15-tól augusztus 2-ig)
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A közelmúltban levonuló, rekordmagas-

ságú árvíz jelentôs károkat okozott, mind 

a mezôgazdaságban, mind a lakóépül-

etekben, illetve az ingóságokban. Röviden 

áttekintjük, hogy a jelenlegi szabályozás 

mellett a károk megtérítését kitôl és hog-

yan lehet kérni.

Lakás
Az ingatlanban, és a benne található ingó-

ságokban keletkezett károk megtérítését 
elsôsorban a biztosítótól kell kérni. Fontos, 
hogy mielôbb jelentsük be igényünket az ille-
tékes biztosítóhoz, hogy a kárfelvételi folyamat 
mielôbb megkezdôdhessen, a bejelentés módja 
az adott biztosító honlapján – általában kiemel-
ten – megtalálható. Fontos, hogy az üzletsza-
bályzatot, és a biztosítási feltételeket, a biztosí-
tott dolgok körét alaposan át kell tanulmányoz-
ni, különösen arra nézve, hogy az adott bizto-
sítás kiterjed-e az ún. „vis maior” árvízkárokra, 
illetve a belvízkárokra is. 

A kárfelvételi szemle megtörténtéig vala-
mennyi károsodott ingóságok meg kell ôrizni, 
hogy az abban keletkezett károkat megfelelôen 
dokumentálják és felmérjék. A kárszemle min-
denképpen legyen teljes körû, valamennyi 
kárt fel kell jegyezni, a késôbbi viták elkerü-
lése végett. Fontos, hogy a biztosító nem téríti 
meg a kárt, ami abból ered, hogy a biztosított 
nem tette meg a megfelelô elôkészületeket a 
károk mérséklésére (például nem rakta olyan 

helyre az ingóságokat, ahol már nem éri el ôket 
a víz, vagy az áramtalanítás megfelelôen meg-
történt-e), az elvégzett kármegelôzô munká-
latokról tehát részletesen be kell számolni a 
kárfelvevô szakembernek. 

Amennyiben el kellett hagyni a lakóházat, 
akkor a szerzôdés ilyen rendelkezése esetén a 
biztosító megtérítheti a felmerült szállásköltsé-
geket is. 

Az árvíz során károsodott, jellemezôen 
nagyobb értékû ingóságok számláit a biztosító 
a kárrendezés során kérheti, valamint a javítási 
munkák, és bármilyen helyreállítással kapcso-
latos számlát is minden esetben ôrizzük meg, 
és nyújtsuk be a biztosítónak. Érdemes a károk 
alátámasztására fényképeket, videofelvétele-
ket készíteni a károkról. A biztosító nem, vagy 
csak részben fizet meg olyan kárt, ami nincs 
megfelelôen alátámasztva!

Amennyiben tetemes a kár, és mielôbb 
szükség van a munkálatok elvégzésére, a biz-
tosító erre vonatkozó kérelem esetén nyújthat 
elôleget is. Szükség esetén tehát ne habozzunk 
árajánlatot kérni, és az árajánlat birtokában a 
biztosítótól elôleget kérni. Természetesen ilyen 
esetben minden esetben a számlát utólag be 
kell mutatni.

Azok, akiknek árterületen található az ingat-
lanuk az állami kezelésben lévô Wesselényi 
Miklós Ár- és Belvízvédelmi Alappal kötött 
szerzôdés alapján kérhetnek kártalanítást, a 
szerzôdésben megjelölt helyen és módon. Az 

Alap csak a már megkötött szerzôdések vonat-
kozásában téríti meg a károkat, akik koráb-
ban nem kötöttek szerzôdést, azoknak nem. 
Mindazonáltal a jövôbeli hasonló helyzetek 
elkerülése végett érdemes az árterületen talál-
ható ingatlanok tulajdonosainak akár most is 
megkötni a szerzôdést. 

Gépjármû
Gépjármûben keletkezett kárt a Casco biz-

tosítás megtérítheti, itt is ugyanúgy kell eljár-
ni, mint a lakásbiztosítás esetén.

Vita esetén
Biztosítóval kapcsolatos vita esetén, ha a 

panasz sem vezetett eredményre, a PSZÁF mel-
lett mûködô Pénzügyi Békéltetô Testülethez 
lehet fordulni a http://www.pszaf.hu/pbt 
weboldalon, ahol független szakemberek gyor-
san és ingyenesen egyezséget közvetítenek a 
felek között, a tapasztalatok alapján viszony-
lag magas sikerrel. Amennyiben ez nem vezet 
eredményre, peres úton lehet érvényt szerez-
ni igényeinknek.

Kormányzati kérés továbbá, hogy valameny-
nyi károsult július 8-ig az euszacivil@bm.gov.hu 
kormányzati e-mail címen jelentse be a keletke-
zett károkat, annak érdekében, hogy hazánk a 
helyreállításhoz bizonyos Európai Uniós forrá-
sokat igénybe tudjon venni. 

Dr. Gizella Endre

Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és 

nem minôsül jogi tanácsadásnak

Jogi útmutató – Árvízkárral kapcsolatos lehetôségek és tennivalók

2013. július 1-tôl a Dunakanyar Agglome-
ráció Konzorcium látja el Tahitótfaluban a 
hulladékszállítási közszolgáltatást.

Továbbra is hétfô a hulladékszállítási nap 
Tótfalu településrészen és kedd Tahi települ-
ésrészen. Továbbra is a szállítási napokon 
reggel 6 óráig kell a kukát, illetve a zsákokat 
az ingatlan elé kihelyezni.

2013 augusztus hónaptól bevezetjük a 
házhoz menô szelektív-hulladék gyûjtést. A 

Szolgáltató által adott zsákban kell gyûjte-
ni a laposra taposott PET palackot és fém 
italos dobozt, valamint a papírhulladékot 
kötegelve.   Minden hónap 2. szerdáján kerül 
sor a szelektív hulladék összegyûjtésére. A 
szelektív gyûjtés zsákjait július hónapban el 
fogjuk juttatni Önökhöz. Amennyiben a hul-
ladékszállítási szolgáltatással kapcsolatban 
panaszuk, reklamációjuk van, azt munka-
napokon 10 és 12 óra között jelezhetik Tóth 
Évának, T: 30/575-7046, Fax: 1/459-6860, 
e-mail: ahkkft@fkf.hu,

Szolgáltató a Tahitótfalui Polgármesteri 

Hivatalban minden hó 3. hétfôjén 8 és 18 
óra között ügyfélszolgálatot mûködtet. Július 
hónapban elôfordulhatnak kisebb hibák a 
szolgáltatásban, hiszen az új Szolgáltatónak 
meg kell ismernie településünk sajátosságait, 
de kérjük Önöket, hogy amennyiben hián-
yosságot észlelnek a szolgáltatásban, azt 
Tóth Évának jelezzék a fenti elérhetôségek 
egyikén.

Polgármesteri Hivatal

 Szabados-Molnár István  falugondnok

Tisztelt Lakosaink!
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A Duna kiszabadulva a visegrádi szoros-
ból sok ezer év alatt hozta létre szigetün-
ket, és idônként visszaköveteli szinte telje-
sen magának. Ezek az alkalmak az árvizek.

A sok jó mellett, amit egy folyó tud nyújta-
ni környezetének, az embernek sajnos árta-
ni is tud az árvizekkel.

A régi árvizek nagy része jeges ár volt, 

vagyis az úszó jégtáblák megakadtak, eltöm-
ték a folyó medrét. Rövid, egy-két napos 
elöntéssel jártak.

Az 1700-as évekre visszatekintve közsé-
günkben, akkor Tótfaluban, 11 nagy árvíz 
volt 1732-1799-ig. A legemlékezetesebb az 
1775. február 15-i jeges ár volt. A feljegyzé-
sek szerint a váci Duna elöntötte a „Vatát” 

kb. a mai tornateremig, a kis Duna pedig a 
Fôtéren Csörgô Mihály törvénybíró házáig 
(Hôsök tere 3.) ért.

Lakóházak mellett a templom és az isko-
la is összedôlt.

Az 1800-as évekbôl legismertebb az 1838-
as „Pesti árvíz”. Szinte egész Pestet elöntöt-
te, óriási károkat okozott a városban. A men-
tésben közremûködött Wesselényi Miklós 
ekkor kapta az „árvízi hajós” nevet. Ez is 
jeges ár volt, március 13 és 15 között pusz-

Régi árvizek

Árpád utca, 1940

Petôfi utca, 1940

Leventék pontonnal, 1940
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tított. 13-án megindult a jég, de ismét meg-

állt. Ekkor Vácott 
126 cm - re l  vo l t 
magasabb a vízszint 
az 1775. évinél. A 
szentendrei sziget 
községeit is sújtot-
ta. Tótfaluban 19-én 
tért vissza a folyó a 
medrébe. Nagy kár 
esett vetésekben, 
gazdasági eszközök-
ben, takarmányban 
és épületekben.

Szigetmonostoron 
121  h á z  ( 70 %), 

Pócsmegyeren 138 ház (70%), Tótfaluban 
162 ház (40%) dôlt össze. A károsult ház-
tartások aránya Szigetmonostoron 85%, 
Pócsmegyeren 85 %, Tótfaluban 63 % volt. 
Tótfalu népe nemcsak a dombokra, hanem 
Tahi pusztára is menekült. Ember és állat 
nem pusztult el.

Az 1838-as árvíz szintjét jelölô tábla 

falunkban a Kossuth Lajos utca egyik házán 
(volt posta) található az eresz alatt.

Nagy jeges ár volt még az 1876. évi. A víz 
február 23-ról 24-re virradó éjszaka áttörte 
a gátat és 25-én tetôzött. A jég Pesten 24-én 
indult meg, az apadás lassú volt.

A XX. századból jeges ár emlékét ôrzi 
egy vízszint jelzô tábla a  központi iskola 
falán. Emlékezetes volt még az 1954-es és az 
1965-ös nyári árvíz, de ez már nem (annyi-
ra) régi…

Hajdan községünket az árvizek mellett a 
tûz is sûrûn pusztította. Elôdeink sokat küz-
döttek mindkét elemmel, és sokszor építet-
ték szinte teljesen újjá falujukat. Sajnos a 
faluval „örököltük” az egyik rontó elemet, az 
árvizet. Nekünk ezzel kell egyre sûrûbben 
megküzdenünk, sok munkával ugyan, de 
szerencsére egyre több sikerrel!

Budai Mihály  

2 0 1 3 .  J Ú L I U S Történelem

Mivel nem tudjuk mindenkinek szemé-
lyesen, ezért itt szeretnénk megköszönni 
azt, hogy segítettetek tanyánkat és állata-
inkat megmenteni az árvíztôl.

Niesz család

Kedves barátaink, 

ismerôsök és 

ismeretlenek!

Petôfi utca, 1965
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Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott szolgálta-
tások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

• Ferencsák István, családgondozó (Családsegítô Szolgálat) 
 szerda: 12:00-16:00 óra között
• Szimándl Ádám, családgondozó (Gyermekjóléti Szolgálat) 
 kedden 16:00-17:00 óra között, csütörtök 10:00-11:00 óra 

között
• Dr. Deák Judit, pszichológus páratlan hétfôkön 13-17 óra 

között  
• Pászthoryné dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer 

hétfônként 13-17 óra között.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat által nyújtott 

szolgáltatások ingyenesek és elôzetes idôpontegyeztetés 
és regisztráció szükséges!

06 20/278 3734, 06 20/292 2659, 06 26/312-605, 06 26/400-172

Játékok Napja
a Dunakanyari Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat 

szervezésében az alábbi idôpontokban 10 és 14 óra között
Pócsmegyer 2013. június 26.
Tahitótfalu 2013. július 3.
Kisoroszi 2013. július 10.
Dunabogdány 2013. július 17.
Szigetmonostor 2013. július 24.
Visegrád 2013. július 31.
Leányfalu 2013. augusztus 7.
Budakalász 2013. augusztus 14.
Pilisszentlászló 2013. augusztus 21.
Szentendre  2013.augusztus 21.

A rendezvényeken való részvétel ingyenes!
Minden gyereket szeretettel várunk családjával egy közös 

játékra a plakátokon meghirdetett helyszíneken!

Az árvízi védekezés munkálatainak 
megkezdése mellett ebben az évben is sza-
kítottunk egy órát a megemlékezésre. Az 
Isten kegyes volt hozzánk, mert arra a kis 
idôre kisütött a Nap az amúgy egész napos 
esô ellenére. 

Idáig minden évben sikerült a Kárpát-
haza  elszakított részeirôl egy-egy követ 
hozni. 2010-ben a Hargita nyugati olda-
lából került ide a székely-kô, 2011-ben a 
Vereckei-hágóról hozott kôvel gazdagodott 
az emlékmû, 2012-ben a felvidéki  Zsérérôl 
hozott kôvel. Idén testvértelepülésünkrôl, 
a délvidéki Tóthfaluból hozták a követ 
Bata Ferenc polgármester úr és kísérete, 
amit ezúton is köszönünk.

Ha nem is sikerült minden szándékun-
kat teljes egészében megvalósítani, de 
idén is szépült az emlékmû a központi rész 
virágosításával, a sétány meghosszabbítá-
sával és a zászlók kihelyezésével.

Köszönet azoknak ak ik a munká-
jukkal segítették építeni, szépíteni az 
emlékmûvet. Köszönjük a fellépôknek és 
minden emlékezônek a részvételt. 

Kubanek István képviselô

Emlékezés a trianoni békediktátum 

93. évfordulójára – 2013. június 4.
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Zeneiskolásaink év végi hangszeres 
beszámolója – idén elôször – két részbôl 
állt: május 22-23-án zártkörû Etüd-skála 
vizsgát tartottunk, melyen a 2. zeneisko-
lai osztálytól vettek részt növendékeink. 
A 29-30-án rendezett nagy sikerû tansza-
ki koncerteken a szülôk, hozzátartozók is 
meghallgathatták az éves munka „gyümöl-
cseit”. 

– Június 4-én a Trianon-emlékmûnél 
tartott megemlékezésen is részt vettünk: 
Magyar Réka Orosz Attila tanár úr kísére-
tével énekelt, Csereklye Lili furulyázott, 
Májer Hanna fuvolázott, és Sebes Ágnes 
Málna Marosi Ágnes tanárnôvel hegedû-
duót adott elô. 

– A ballagási ünnepség zeneiskolai 
résztvevôi: Csipak Bori, Horváth Emma, 
Szendrei Dóra (fuvola), Princz Panna 
(hegedû), Vaczó Zsuzsanna (zongora), 
Gonda Kristóf, Hagymási András, Tóth 
István(trombita), valamint Gellért Gabriella, 
Krafcsik Ibolya és Marosi Ágnes tanárnôk 
voltak. 

– A tanévzáró ünnepségen is muzsi-
káltak növendékeink: Horváth Emma, 

Gonda Rebeka, Szendrei Dóra (fuvo-
la), Holba Laura, Sebes Ágnes Málna 
(hegedû), Magyar Réka (klarinét), Sándor 
Zoltán (furulya), és tanáraink: Csáki Judit, 
Krafcsik Ibolya, Marosi Ágnes, Kürtösi 
Zsolt és Orosz Attila. 

Végül néhány gondolat az elmúlt 
tanévrôl: 

– Növendékeink és tanáraink 44 alka-
lommal léptek föl különbözô koncerte-
ken, községi, iskolai és egyházi ünnepsé-
geken, egyéb rendezvényeken.

– A lelkiismeretes sok munkának, gya-
korlásnak köszönhetôen  az év végi ered-
mények átlaga  4,8 lett. 

– A sikeres vizsgák eredményeként a 
következô tanévben (az idei 4 helyett) 
10 „B” tagozatos növendékünk lesz, akik 
magasabb óraszámban, magasabb követel-
ményeknek megfelelve folytatják hangsze-
res és szolfézs tanulmányaikat.

– Fontosnak tartjuk, hogy tanítványa-
ink minél több koncertre, opera elôadásra 
eljussanak. Ez évben 7 alkalommal vol-

tunk az Operaházban, 3 alkalommal a 
szentendrei Operamesék elôadáson, 1 
alkalommal a Mûvészetek Palotájában kon-
certen. 

Munkánkhoz idén is sok támoga-
tást kaptunk a Polgármesteri Hivataltól 
(ôszi budapesti zenei jutalomkirándu-
lás – hangszermûhely és operalátoga-
tás – költségeinek fedezése), a Tahitót-
fa lu i Á lta lános Iskola Gyermekeiér t 
Alapítványtól (Adventi és Tavaszi koncer-
tek, Kamaratalálkozó szervezésében, lebo-
nyolításában, vendéglátásban nyújtott segít-
ség), Almássy Csaba grafikusmûvésztôl 
(plakátok, emléklapok tervezése), köz-
ismereti kollégáinktól és a szülôktôl.  
Köszönjük szépen!

Ezen a nyáron elsô ízben szervezünk 
zenei tábort, melyre azok jelentkezését is 
várjuk, akik (még) nem járnak zeneisko-
lába. 

Szeptemberben találkozunk, addig is 
vidám, élménydús, szép nyarat kívánok 
mindenkinek! 

Gratzl Erika zongoratanár

Zeneiskolai hírek – július
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S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2 050,-Ft/q
Akác kugli 2 350,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945, 
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet

1 2

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.

Apróhirdetés
dr. Rabbné Márta vagyok, 
vásárolok mindennemű régi-
séget – asztalneműt, por-
celánt,  régi  játékot stb. 
Készpénzzel fizetek. Kérem 
hívjon, ha eladó régi tárgya 
van. Tel.: 06 70 533 0315. Digitális átállás

2013.07.31-én
ANTENNA SZERELÉS

Szentivánszky Tamás
Tel: +36 30/952-7978

Számítógép-
szerviz

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



1 3

2 0 1 3 .  J Ú L I U S Közösség

1 3

2 0 1 31 3 .  J Ú L I U SU S Közösségég

Az árvíz utáni „izgalmas” idôkben tartot-
tuk idei nyári táborunkat, az iskolai évzáró 
hetében. Keddtôl péntekig Pál apostol éle-
tének fontos állomásaira látogattunk gon-

dolatban, ahol a történetekbôl igyekeztünk 
levonni a tanulságokat: Isten hatalmas Úr, 
és nemcsak ígéri, de meg is adja segítségét 
a Benne bízóknak.

Hetünkön hetven fiatal, és tizenöt-húsz 
segítô vett részt. Nagyon összetartó diák-
csapat volt együtt: senki nem rosszalko-
dott, a nyárba beleférô szabadság mértékén 
túl nem léptek a fiatalok. Hálásan köszön-
jük szüleik bizalmát, a felnôtt segítôk 
nagy odaadását: idejüket, erejüket, anya-
gi lehetôségeiket szeretettel és önzetle-
nül ajánlották fel a tábor eredményességé-
ért. Köszönjük a sok anyagi és természet-
beni adományt. Köszönjük önkormányza-
tunk támogató hozzáállását is, melyet min-
den pillanatban tapasztalunk.

A részt vevô fiatalokat és családtagjaikat, 
valamint a segítôket – köszönetképpen – a 
táborzárás napján visegrádi hajókirándulás-
ra hívtuk. Ezen majdnem százharmincan 
vettünk részt. Istennek hála kiváló hajós 
idônk volt: se vihar, se tûzô nap nem bán-
totta az utazókat.

Remélve, hogy a következô évben ismét 
lehet majd református hittantáborunk, az 
élményeket bemutatandó, és emlékeztetôül 
is egy-két képet mellékelünk. 

Isten áldja meg a Kedves Olvasót!

Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Református hittantábor

Folytatás az 1. oldalról
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit, +3620/569 4660
Szerda 17:00: Kézimunka kör

Népház rendszeres programjai

Nyári szünet.

Községi Könyvtár programja

Nyári szünet.

Aerobic terem állandó programjai (tahi-

tótfalui sportpálya mellett sport öltözô)

hétfô: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00
alakformáló torna 19:30-20:30
szerda: pilates 8:30-9:30 (érd.: 06 20 973 1800)
baba-mama klub 10:00-12:00
csütörtök: alakformáló torna 19:30-20:30
péntek: alakformáló torna 8:00-9:00
kempo 17:00-19:00

Havonta egyszer önköltséges színházlátoga-

tást szervezünk, utazás bé  relt bus szal törté-

nik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 

minden egyéb program ról érdeklôdni lehet 

Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 

+3630/337 5527.

Tahitótfalu júliusi programjai

A bibliai történet hallgatói

Pál apostol nyomán mi is hajóra szálltunk, 
igaz, csak a Dunán

Táborzáró csoportkép 
az öreg fák árnyékában
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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
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A Duna menti népek életében mindig is jelentôs 
szerepet játszott a víz, így az idei esztendô Szent István 
havának 11. napján megrendezésre kerülô tahitótfalui 
Vasárnapi Vásárnapon a víz lesz eseményeink közép-
pontjában. Az egész nap folyamán megtekinthetô 
Duna kiállítással, a gyermekek számára kialakított 
Vizezô népi játszóházzal frissítjük fel már ismert prog-
ramjainkat, mint a poronty fuvarozás, élô népzene, 
íjászat, cifraszûrös vásári kikiáltó és még sok egyéb 
apró színfolt, melyet már jól ismer a nagyra becsült 
vásári közönség. Ezen a vásáron is számítunk a vál-
lalkozó kedvû népek részvételére a Családi tutajépítô 
versenyben, a tutajok helyszínen való megalkotásá-
ban, melyet szokásunkhoz híven a vásári közönség 
fog értékelni, a szervezôk pedig értékes vásári ajándé-
kokkal jutalmazni. Várunk a Dunakanyar Halételeinek 
mustrájára minden alkotó kedvû szakácsot frissen, 
háznál elkészített halételével, melyet szakképzett 
zsûri bírálata után két kategóriában tervezünk díjaz-
ni, a „Vasárnapi Vásárnap legízesebb halétke”  és a 

„Vasárnapi Vásárnap legkívánatosabb halétke” kate-
góriában. A zsûri által kihirdetett két gyôztes szaká-
csot a Dunakanyar két neves étterme várja egy nyáres-
ti vacsorára. Akinek pedig háztáji vízi szárnyas találha-
tó a baromfi udvarában, annak itt az ideje hogy felké-
szítse jószágát a versengésre, mivel sokféle haszonál-
lat megméretett már a vásári közönség elôtt, de kacsá-
nak, libának eddig még nem volt szerencséje nálunk. 
Több versenykategóriát is hirdetünk, így hát ajánla-
tos elôvenni minden jószágot, aprócskát, méreteset, 
hosszú nyakút, tarka tollút és 14 órára a vásártér köze-
pén megjelenni vele. Fényesítsék csizmáikat, hiszen 
ezen a vásáron sem maradhat el a mulatság. Gencsi 
Marietta Ringató foglalkozással várja a legkisebbeket, 
a Tahitótfaluban mûködô Csillagszemû Gyermek nép-
tánc csoport vezetôje dunai népek táncával a táncos 
lábú gyermekeket, a Görömbô kompánia a gyerme-
kek és szüleik mulattatására jóféle elôadással készül a 
vásárra, az ízes zenét kedvelôk számára pedig moldvai 
talpalávalót húz majd a Peskóta zenekar.

Jöjjenek hát muzsikára,
Szép magyar vásárra.

Rokob Orsolya, Béres Gabriella

Vásári csalogató

Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János 
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370-
863, 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 (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.: 312-413, 301-743 • 
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás 
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszol-
gálat: 06 40 333-338 • 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, ren-
del 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 • 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 • 
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 lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, 
Vá ros háztér 4., ügyf. szolg. 26-503-368, tel.: 503-384 (any-
akönyv, hagyaték, állampolgárság), 503-381, 503-300/482 
(népességnyilv., lakcím, mozg. parkolási kártya), 503-300/484 
(útlevél), 503-374 (sz. ig., lakcímk.), 503-383, 503-300/483, 
487 (vállalk.), 503-382 (gépjármû), 503-380 (jogosítvány), 
ügyfélfogadás: H-P 8:00-20:00-ig • ORVOSI ÜGYELET – 
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 
óráig, munkaszüneti napokon 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 – A.S.A. 
Kft. 2360 Gyál Kôrösi út 53. Tel.:Révay Brigitta 06-29-540-
244 – h:cs.:8-16-ig, p.:8-14-ig, e-mail: vevoszolgalat@asa-hu.
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 • 
VÁCI RÉV – Tel.: 06/26 386-560, 06-20-401-2866 • VÍZMÛ 
– Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, Hibabejelentés: 
06/40881188, 1 mellék • VOLÁNBUSZ ZRT. SZENTENDRE 
– Tel.: 06/26 386-560, +36/30 951-7727 

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tóth János • 
Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A szerkesz tô  bizottság tag-
jai: Béres Gabriella, Budai Mihály, Karácsony János Ádám, 
Sirkó-Németh Mariann, Szabó Judit • Megjelenik: havonta 
2500 példányban • Kéziratok leadásának határideje min-
den hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden 
hónap 10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.


