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A Képviselô-testület idei második ülé-

sét február 12-én tartotta. Az ülésen min-

den képviselô részt vett, a szavazások 

eredményeit csak ott közöljük ahol nem 

egyhangú döntés született. 

A Képviselô-testület a napirend elfoga-

dását követôen elsôként a március 15–i 

ünnepség elôkészítését tárgyalta, mely-

nek kapcsán több határozat született. 

Folytatás a 7. oldalon

Önkormányzati hírek

Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójának 

tiszteletére: 2015. március 15-én 17
30

-kor koszorúzás a Hôsök terén,

18
00

-kor ünnepi mûsor a Sportcsarnokban.

Március 15.
Petôfi Sándor:
A SZÁJHÔSÖK

Meddig tart ez ôrült hangzavar még?

Meddig bôgtök még a hon nevében?

Kinek a hon mindig ajkain van,

Nincsen annak, soha sincs szivében!

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
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Tahitótfalu Önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetése

Tahitótfalu Önkormányzat 2015. évi költség-

vetés tervezés elôkészítését az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztar-

tás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kor-

mányrendelet elôírásai szerint végeztük el. A ter-

vezést megelôzte a Gazdasági Bizottság elôkészítô 

munkája. Az Önkormányzat költségvetési terve 

tartalmazza az önállóan mûködô, Kisoroszival 

Közös Önkormányzati hivatal és az Óvoda költ-

ségvetését is.

 Tahitótfalu állandó lakosainak száma 2015 

évben 5 707 fô. Közös Hivatal létszáma 17 fô 

köztisztviselô + 1 fô fizikai, az Óvodai létszám 

18 fô pedagógus + 9 fô kisegítô alkalmazott. Az 

Önkormányzatnál 2014. évben átlagosan 14 fô 

volt a  közfoglalkoztatott, 2015. év elején 10 fôt 

alkalmazunk. Ebbôl 2 fô kisegítô, adminisztratív 

munkát végez a hivatalban. A foglalkoztatást 70%-

ban finanszírozza az állam. Az Önkormányzat 

további alkalmazottainak létszáma 33 fô.

A költségvetés tervezése már a tényleges ada-

tok, az önkormányzat részére megállapított 

állami támogatás alapján történik. A központi 

költségvetésbôl lehívható támogatások igénybe-

vételéhez a 2015. évi normatív hozzájárulásokat 

és támogatásokat megalapozó igényfelmérés alap-

ján került sor. Ennek összege 2015. évben 294 350 

223 Ft.

 Az állami támogatások tekintetében növeke-

dés tapasztalható több jogcímen az elmúlt évhez 

viszonyítva. Ki kell emelni a pénzbeli szociális 

ellátásokhoz kapott 18 475 620 Ft-os támogatást. 

2015. március 1-én lép hatályban a módosított szo-

ciális és gyermekvédelmi törvény, mely alapján az 

állam által biztosított keretbôl kell a jövôben az 

önkormányzatoknak ellátni egyes szociális fel-

adatokat. Ettôl az idôponttól a rendszeres szoci-

ális segély, a foglalkoztatás helyettesítô támoga-

tás, az alanyi ápolási díj és normatív közgyógy-

ellátás a járási intézményrendszerhez kerül. Az 

önkormányzatnak 2015. február 28-ig kell megal-

kotni a szociális támogatásra vonatkozó rendele-

tét a méltányossági alapon, rászorultságtól függô 

ellátásokra.

Az Önkormányzat további bevételei a helyi adó 

bevételek, a támogatásértékû átvett pénzeszkö-

zök és a saját, vagyongazdálkodás bevételei, a vár-

ható pénzmaradvány és a fejlesztési célú hitel fel-

vétele. Helyi adóbevételeinket 154 000 000 Ft-ra 

terveztük, mely 12 000 000 Ft-tal haladja meg a 

2014 éves elôirányzatot. 

Új tétel 2015-ben költségvetésünkben az 

erdôgazdálkodási feladatból származó bevétel. A 

10 évre haszonbérbe vett erdô karbantartása, fák 

kitermelése és szállítása, az erdômérnök szakirá-

nyító tevékenysége 2015. évben kb. 18 000 000 

Ft-os kiadással jár, ugyanakkor a kitermelt fák 

értékesítése során tervezett bevételünk 20 000 

000 Ft.

2014. évben a 127 000 000 Ft-os fejleszté-

si hitelünkbôl 2 662 000 Ft-ot vettünk igény-

be. A hitelt utólag, a kifizetett számlák benyúj-

tása után tudjuk megigényelni a pénzintézettôl. 

A hitelszerzôdés módosításra került, mivel a 

konyha-étkezô beruházás teljesítésének idôpontja 

is változott, ezért az eredeti 2015. július 01. 

helyett 2016. július 01-re változott a hitel törlesz-

tés elsô üteme.

Fejlesztési célra átvett pénz az uniós pályáza-

ti forrásból indult gátépítés 100 %-os támogatása. 

Ennek 2015. évi üteme 427 346 000 Ft.

Bevételek mindösszesen 1 236 482 000 Ft. 

Ennek ismeretében került sor ugyanezzel az 

összeggel a kiadások tervezésére.

 A dologi kiadások meghatározásánál a 2014. 

évi teljesítés adatait vettük figyelembe. A dolo-

gi kiadások tervezése takarékos, megfontolt 

gazdálkodást feltételez. A tervezés során igye-

keztünk a legszükségesebb mûködési kiadások 

számbavételére. A személyi juttatások tekinteté-

ben a minimálbér és garantált minimálbér vál-

tozása miatt emelkedéssel kellett számolnunk. A 

köztisztviselôk részére 20 %-os illetménykiegészí-

téssel számoltunk a bruttó bértömegre, melynek 

célja az illetményalap növelése és az év közbeni 

teljesítmény értékelése.

Minden intézménynél tervezésre került a brut-

tó 200 000 Ft-os cafetéria, mint béren kívüli jutta-

tás. A közfoglalkoztatottak részére havonta 5000 

Ft-os étkezési utalványt biztosítunk.

Jelentôs 2015. évben a fejlesztési célra tervezett 

elôirányzat, ami a hitelfelvételbôl és saját erôbôl 

építendô konyha-étkezô építése, melynek terve-

zett összege 200 000 000 Ft.

 Egyéb fejlesztési célra 10 000 000 Ft-ot, fel-

újításra szintén 10 000 000 Ft-ot terveztünk. 

Tervezzük gépek, jármûvek beszerzését, melynek 

fedezete részben a Fôvárosi Vízmû vízbázis véde-

lemre kapott támogatás. Folyamatosan biztosítjuk 

felújítási keretünkbôl az intézményeink karban-

tartását, felújítását, melyre 2014. évben jelentôs 

összeget, mintegy 38 000 000 Ft-ot fordítottunk.

 A kiadásoknál 12 000 000 Ft a mûködési támo-

gatásokra fordítható összeg. Ebbôl a civil szerve-

zetek pályázat útján részesülnek támogatásban, az 

elmúlt évek gyakorlatának megfelelôen.

Áthúzódó, folyamatos beruházásunk a gátépí-

tés, mely 2015-ben befejezôdik, összértéke 770 

457 510 Ft lesz.

A költségvetésben 28 133 000 Ft az összes tar-

talék. Ebbôl általános mûködési célú tartalék jog-

címen 15 633 000 Ft a maradvány, 12 500 000 Ft 

a céltartalék.

Fô célunk továbbra is a kötelezô feladatok ellá-

tása, az intézmények megfelelô mûködésének 

biztosítása, a fejlesztési célok megvalósítása az 

elnyert pályázatok források mellett úgy, hogy 

megôrizzük költségvetésünk stabilitását.

  Dr. Sajtos Sándor

polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSE (ezer Ft-ban)
   
BEVÉTEL 2014. évi 2015. évi KIADÁS 2014. évi 2015. évi
 költségvetési   költségvetési
 elôirányzat   elôirányzat

Normatív állami támogatás 264 440 294 350 Mûködési kiadások 496 662 549 003
Gépjármû adó (átengedett)   (40%)   18 000 18 000 Felújítási kiadások 10 000 10 000
Helyiadó bevételei
   Építmény adó 70 000 75 000 Konyha-étkezô építése 150 000 200 000
   Id. forg. adó 1 000 1 000 Egyéb fejlesztési kiadások 33 000 10 000
   Iparûzési adó 53 000 60 000   
Saját mûködési bevételek 40 000 56 700 Támogatások 12 000 12 000
OEP Támogatás 8 600 9 500 Hiteltörlesztés 6 268 
Vízmûvektôl átvett pénze. 33 705 29 748 Új hitel törlesztés + jár. Ktgei 5 140 
Vis Maior  (árvízi helyreállítás) 18 765 0 Hitelkamat  
Átvett pénzeszköz (Közfoglalkoztatás)  10 000   
Átvett pénzeszköz (Járási Hivatal) 1 500 1 500   
Fejlesztési célú hitel 127 000 124 338 Tartalék 55 540 28 133
Erdôgazdálkodás 6 300 20 000 - céltartalék 31 765 12 500
Átvett pénzeszköz (Klebelsberg) 6 000 6 000 - mûködési tartalék 23 775 15 633
Átvettt pénzeszköz   önkormányzatoktól 300 3 000   
Várható pénzmaradvány 120 000 100 000   
Összesen 768 610 809 136 Összesen 768 610 809 136
Gátépítésre átvett pénz (uniós pályázatból) 661 898 427 346 Gátberuházás ütemezése 661 898 427 346
BEVÉTELEK 1 430 508 1 236 482 KIADÁSOK 1 430 508 1 236 482
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Anyakönyvi hírek

2015-ben eddig született 5 fiú, 7 leány, 

összesen 12 gyermek.

Megszülettem!
2015. január 26-án, nevem: Ivanics Adél Zsuzsanna

2015. február 02-án, nevem: Nagy Krisztina

2015. február 10-én, nevem: Bálint Barnabás

2015. február 12-én, nevem: Sütô Nóra

2015. február 12-én, nevem: Vass Lili Hanna

2015. február 22-én, nevem: Máthé Liza

2015. február 26-án, nevem: Városi Barnabás

Házasságot kötött 1 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Fabók Imréné, 69 éves, Zrínyi u. 48.

Holics Lajosné, 83 éves, Tompa M. u. 7.

Jakab Károly, 50 éves, Zrínyi  u. 2011 hrsz.

Béky Gellért, 90 éves, Villasor 7-9.

Nagyné Radnai Erika, 65 éves, Vöröskô u. 12.

Nyugodjanak békében!

Kedves Olvasóink!

A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:

Hétfô 14–18 óráig

Kedd 8–12 óráig

Szerda 14–19 óráig 

Csütörtök 8–12 óráig

Péntek 14–18 óráig 

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 

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

Az utóbbi hetek csapadékos idôjárása miatt a beruházás a korábban jelzetthez képest, márci-

us hónapban indul el Tahi településrészen.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az építkezés megkezdését követôen, ahol már a gerincvezeté-

ket lefektették, ott az ingatlanokhoz építendô házi bekötéseket jelenleg még nem kell kiépíte-

ni! A kivitelezô és a DMRV összeállít egy eljárásrendet, amelyben a házi bekötések kialakításá-

nak menete részletesen ki lesz dolgozva.

A projekt kapcsán addig ne bízzanak meg semmilyen céget erre vonatkozó feladatokkal.

A munka tervezett ütemezését, az alábbi táblázatban olvashatják:

Kezdôdik a csatornaépítés Tahiban

„A szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések szennyvíz-

csatornázási rendszereinek fejlesztése”

 „A” rész

(azonosító szám: KEOP - 1.2.0 / B –10-2010-0061) 

Tahitótfalu lakossági ütemterve_2015.02.12”

Csatorna jele Utca Csatorna Kezdés Befejezés Idôtartam
  hossza (m) 
SZ-2-0 (Mátyás kir. u. középsô szakasza, és a  Mátyás király- 383,2 02/03/15 09/04/15 28 nap
Nyulas u. alsó szakasza a  Dália u.  Nyulas 
keresztezôdésig) 

SZ-2-0 (Ereszvények, Nyulas u.  Ereszvény utca 245,4 02/03/15 31/03/15 22 nap
keresztezôdéstôl a Villasor irányába)

SZ-7-0 Vöröskô u. 743,7 02/03/15 20/05/15 57 nap

SZ-10-0 Tormarét utca 65 30/03/15 03/04/15 5 nap

SZ-6-0 (Kernstok u. Villasor közötti szakasz) Ereszvény utca 223 01/04/15 23/04/15 16 nap

SZ-10-0 Móricz Zs. Utca 296 07/04/15 11/05/15 24 nap

SZ-2-0 (Nyulas u. Dália u. keresztezôdéstôl  Nyulas- 478,8 10/04/15 28/05/15 34 nap
a Nyulas u. Ereszvények u.  Ereszvény utca
keresztezôdésig) 

SZ-3-0 Domb utca 612 10/04/15 16/06/15 47 nap

SZNY-6-0 (Kernstok u.  Ereszvény utca 239,9 24/04/15 20/05/15 19 nap
Villasor közötti szakasz)

SZ-10-1 (Tormarét -Móricz Zs. u.  Móricz Zsigmond utca 90 12/05/15 19/05/15 7 nap
keresztezôdéstôl a Farkasverem u. 
irányába) 

SZ-10-2 Farkasverem utca 125 20/05/15 01/06/15 8 nap

SZ-6-1 Kernstok utca 107 21/05/15 02/06/15 8 nap

SZ-7-1 (elsô zsákutca jobbra) Vöröskô utca 30,5 21/05/15 26/05/15 3 nap

SZ-7-2 (második zsákutca balra) Szállások köz 112,6 27/05/15 08/06/15 9 nap

SZ-2-1 (Mátyás kir. U. felsô szakasza) Mátyás király utca 376 29/05/15 03/07/15 26 nap

SZ-9-0 Kisfaludy utca 240 02/06/15 26/06/15 19 nap

SZNY-11-0 (Kernstok u. Villasor  Ereszvény utca 167,4 03/06/15 15/06/15 9 nap
közötti szakasz) 

SZ-7-3 (Vöröskô-Kernstok u.  Szállások utca 78 09/06/15 17/06/15 7 nap
keresztezôdéstôl felfelé) 

SZ-12-0 Villasor 313,4 16/06/15 14/07/15 21 nap

SZ-3-1 Dália utca 30,5 17/06/15 19/06/15 3 nap

SZ-8-0 (11-es fôúttal párhuzamos szakasz  Akácfa utca 212 18/06/15 09/07/15 16 nap
és az északi utca) 

SZNY-3-2 Lejtô utca 146 22/06/15 06/07/15 11 nap

SZ-5-0 Fürt utca 200 29/06/15 17/07/15 15 nap

SZ-1-0 Ódry Árpád u 257 06/07/15 30/07/15 19 nap

SZ-8-1 (déli utca) Akácfa utca 32 10/07/15 14/07/15 3 nap

SZ-12-1 (Bólyai és a Szent István út  Villasor 40 15/07/15 20/07/15 4 nap
közötti utca balra) 

SZ-8-2 (középsô utca) Akácfa utca 114 15/07/15 27/07/15 9 nap

SZ-12-2 (Bólyaival szemközti zsákutca) Villasor 31,5 21/07/15 23/07/15 3 nap

SZ-12-3 Bólyai utca 51 24/07/15 29/07/15 4 nap
     
Az ütemezés tájékoztató jellegû, az idôjárás, közmûhelyzet miatti kiváltások, egyéb okok miatt változhat!  
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A Nemzeti Múzeum Pollack Mihály legna-

gyobb szabású, legjobban megoldott alkotása. 

Építése a gondolat elsô felmerülésétôl a befeje-

zésig az érdeklôdés középpontjában állt, jelké-

pe volt a nemzeti emelkedés, a kulturális egyen-

rangúság eszméjének. Ismerve a londoni British 

Museum elhúzódó befejezését (véglegesen 

1847-re készül el) és az 1830-ban elkészült berli-

ni múzeum építési nehézségeit, érezhetô, hogy 

milyen hatalmas, erejét és fejlôdési fokát szinte 

meghaladó feladatra vállalkozott Magyarország 

társadalma, amikor  a múzeumépület megvaló-

sítását szorgalmazta.

A múzeumépítés gondolata elôször 1805-ben 

merült fel. Kezdettôl fogva saját erôbôl megol-

dott vállalkozásra lehetett csak gondolni, hisz 

az ekkor a Habsburg Birodalomhoz tartozó 

Magyarország központja Bécs sem erkölcsileg, 

sem anyagilag nem támogatta a tervet. Pollack 

Hild Jánossal közösen már 1810-ben készített 

terveket a múzeum számára, ezt azonban nem 

fogadták el, melyben fôként a múzeumépítés 

tervének elgáncsolása játszott szerepet.

1836-ban, az országgyûlésen foglalkoztak 

csak újra a múzeumépítés gondolatával. Ennek 

eredményeképp József nádor Pollackot bízta 

meg, hogy a végleges tervek elkészültéig nyújt-

sa be az elômunkálatokra valamint az anyagbe-

szerzésre vonatkozó tervezetét. Pollack ezek 

után számíthatott arra, hogy e megbízást elnye-

ri, annál is inkább, mert már hosszabb ideje a 

nádor bizalmát élvezte. Még 1836-ban elkészült 

Pollack tervsorozata, melyet megküld az udva-

ri építészhez további véleményezésre. A sok-

szor egymásnak ellentmondó, okvetetlenkedô 

udvari vélemények jóformán semmi lénye-

gest nem tartalmaznak. József nádor végül uta-

sítást ad a munka megkezdésére még az újabb 

módosítások elfogadása elôtt. A nádor az épít-

kezés nagyarányú volta, a költségek nagysága és 

a felelôsség tudata – melyet úgy fejez ki, hogy a 

Habsburg Birodalom legnagyobb építkezésérôl 

van szó – miatt dönthetett így.

1837 nyarán az építési munkák megindul-

nak, bár az épület kialakítása körüli viták még 

hosszan elhúzódnak. Az 1838-as nagy árvíz sze-

rencsére nem tett kárt a magasabb talajszinten 

emelkedô épületben, de az összegyûjtött építési 

anyagot a legsürgôsebb pesti építkezések részé-

re kellett átengedni, ezért a munka folytatása 

akadozik. Az árvíz utáni nagyarányú építkezések 

miatt csakhamar munkaerôhiány jelentkezik, és 

ez emelkedô bérezést von maga után. Mindent 

összevetve az építkezés élénk ütemben folyik, 

minden igyekezet arra irányul, hogy 1840-re 

maga az épület tetô alá kerüljön.

A díszítési és berendezési munkálatok, vala-

mint a múzeumi anyag felállítása során Pollack 

mindvégig együttmûködik a múzeum szak-

embereivel, és a berendezés, felszerelés min-

den kérdésével gondosan foglalkozik. 1844 

elejétôl fogva csak befejezô munkálatokról esik 

szó, és az e körül kialakult pénzhiány okozta 

nehézségekrôl. Ezért sem a lépcsôház kialakítá-

sa, sem a termek megfelelô díszesebb bebúto-

rozása, fôleg azonban az épület környezetének 

rendezése nem halad elôre.

1848-ra – az elôbbiekben említettek kivéte-

lével – a múzeumépület befejezettnek és nagy-

részt berendezettnek volt tekinthetô. A még 

esedékes tennivalók a forradalom eseményei 

miatt háttérbe szorultak.

A múzeum épülete részt vett a forradalom ese-

ményeiben. Március 15-e délutánján lépcsôinél 

gyülekezett Pest forradalmi lázban égô népe. 

Az országgyûlés Pozsonyból Pestre költözése-

kor az új fôrendiház részére az akkor legszebb 

nagytermet, a Nemzeti Múzeum dísztermét 

kívánták igénybe venni. Megbízták Pollackot a 

szükséges átalakítások elvégzésével, de meste-

rünk idegenkedett ezt a számára fájdalmas uta-

sítást végrehajtani, hiszen e teremsort tekin-

tette élete legfontosabb, a legnagyobb gond-

dal kialakított mûvének. Igyekszik elérni, hogy 

a könyvtártermet vegyék igénybe a fôrendiház 

részére, azonban ezt Széchenyi István nem tartja 

megfelelônek. Idegenkedve fogadja mesterünk 

minden kérését és utasítja Pollackot a terem 

átadására. Széchényi, aki a Pollack által képviselt 

klasszicista stílusnak nem volt kedvelôje, végül 

Hild Józsefet kéri fel az átalakítások elvégzésére.

A Nemzeti Múzeum ünnepélyes méltóságá-

val, monumentális nyugalmával, zárt tömbjé-

vel és mégis finom, változatos tagolásával, fej-

lett érzékre valló arányainak jólesô ritmusá-

val kiemelkedik a kor európai építészetébôl. 

Nemcsak Pollack Mihály mûködésének, hanem 

a hazai építészetnek is egyik csúcsát jelenti.

(forrás: Zádor Anna: Pollack Mihály)

Vaczó Zoltán

A Nemzeti Múzeum

Pollack Mihály életmûvét bemutató sorozat halálának 160. évfordulója tiszteletére
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Tahitótfalu község önkormányzata telepü-

lésünk értékes faluképének megóvása, a helyi 

jelentôségû építészeti értékek védelme érde-

kében pályázatot hirdet az értékmegôrzô és 

teremtô felújításokra. A pályázat lehetôséget 

biztosít utcai homlokzat esetén: maximum 

400.000 Ft, utcai kapu, utcai kerítés felújí-

tása esetén: maximum 100.000 forint visz-

sza nem térítendô pénzügyi támogatás igény-

bevételére, a rendelkezésre álló keretösszeg 

1.500.000 Ft. A pályázathoz 10% önrész hoz-

záadása szükséges, melyet a pályázó a fel-

újítás után visszakap. Sikeres pályázat ese-

tén az összeg két részletben kerül kifizetés-

re, elsô részlet a felújítás megkezdésekor, a 

fennmaradó összeg a munka befejezésekor 

vehetô igénybe. A pályázatra bárki jelentkez-

het írásban a mellékelt formanyomtatványon. 

A pályázat nyerteseit szakmai bizott-
ság választja ki, a pályázat elbírálásának 
határideje: 2015. április 30.  

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. április 01. 12 .00 óra. 

A pályázat szabályai:

1. A pályázatra írásban a mellékelt adatla-

pon lehet jelentkezni, a pályázó által összeál-

lított költségvetés és a tervezett felújítás rövid 

ismertetésével és fotójával.   

2. A felújítás csak egy tervezôi jogosultság-

gal rendelkezô építész-szakember felügyeleté-

vel és irányításával történhet. 

3. Az elsôdleges cél a hagyományos hom-

lokzati kép, anyaghasználat, színezés« helyre-

állítása. 

4. A pályázaton csak a tömegükben, mére-

teikben, arányaikban hagyományokat ôrzô 

a felsorolt utcák mentén elhelyezkedô ún. 

parasztházak vehetnek részt, melyek utcai 

homlokzata megfelel a kiírásban foglaltak-

nak: Hôsök tere, Táncsics Mihály, Ady Endre, 

Kis köz, Templom köz, József Attila, Ifjúság, 

Petôfi Sándor, Hársfa, Kossuth Lajos, Árpád, 

Somogyi Béla, Béke, Dózsa György, Gábor 

Áron, Rákóczi Ferenc, Zrínyi Miklós utcák.

5. A rendelkezésre álló összeg csak utcai 

homlokzat, kapu, kerítés felújításhoz vehetô 

igénybe. A munkálatokat elôre egyeztetett 

határidôre be kell fejezni.

6. A pályázó köteles betartani a szakmai 

bizottság elôírásait és az elôre egyeztetett kivi-

telezési határidôt. Ennek elmulasztása esetén a 

pályázat aláírásakor felvett elsô részletet a visz-

szafizetés idôpontjában érvényes jegybanki 

alapkamattal terhelten kell visszafizetnie.

A pályázati adatlap a Polgármesteri 

Hivatalban ügyfélfogadási idôben átvehetô, 

vagy a www.tahitotfalu.hu honlapról 

letölthetô. A pályázat további részleteirôl a 

06/26 387-198 vagy foepitesz@tahitotfalu.hu 

email címen lehet érdeklôdni. 

Tahitótfalu, 2015. február 12. 

Dr. Sajtos Sándor 

polgármester

A kárt okozó vadak (pl. vaddisznó, borz, 

szarvas) elôfordulása az utóbbi idôszakban, 

köszönhetôen a tavalyi évben végzett bel-

területi vadászatnak egyre inkább csökkent 

Tahitótfalu belterületén, de a probléma még 

koránt sem oldódott meg, ezért ismételten 

megkértük a vadászati engedélyt az illetékes 

Rendôrkapitányságtól. 

A Pilisi Parkerdô Zrt. a vadászterületén 

(külterületen) folyamatosan apasztja a vad-

disznók számát, azonban a belterület nem 

a vadászterület része, ott vadászati tevé-

kenységet nem végez. A belterületi vadel-

ejtést speciális feladat, amelyet az illetékes 

rendôrhatóság engedélyez.

A valódi megoldást közösen, Önökkel 

együtt találhatjuk meg, ezért ismét a segítsé-

güket kérjük.

Az erdô közelében élôk sokat tehetnek a 

probléma kezelésének érdekében megfelelô 

kerítések építésével, az elhanyagolt telke-

ken a bozótosok felszámolásával, a területek 

lekaszálásával, rendbetételével. Fontos, hogy 

a vadat ideiglenes vagy állandó etetési tevé-

kenységgel senki ne szoktassa belterületre, 

a kerti zöldhulladékot megfelelôen kezeljék 

és azt ne az erdôs, bokros, elhanyagolt terü-

letekre vigyék, mivel a hulladékkupacok alatt 

megjelenô rovarok, csigák, giliszták a vaddisz-

nó táplálékául szolgálnak.

A belterületen kárt okozó vadak speciális 

elejtéséhez, számuk apasztásához a Hivatal - 

a Szentendrei Rendôrkapitányság engedélye 

alapján – ismételten szakembereket bízott 

meg. A felkért személyek megbízólevéllel 

ellátva keresik fel a vaddisznók által bejárt 

területeket és segítenek megoldani a problé-

mát. 

Az újonnan kiadott engedély 2015. február 

15-tôl, 2015. augusztus 15-ig szól.

Az elejtés ideje: a megbízott személyek 

tevékenységüket délután 14.00 óra és reggel 

06.00 óra közötti idôszakban látják el.

A belterületen kárt okozó vadak elej-

tése íjjal, szükség esetén (sebzett vad 

utánkeresése) lôfegyverrel történik a vonat-

kozó szigorú biztonsági szabályok betartása 

mellett.

Az elejtés pontos helye:

Tahi településrész

1. Villám u. 1-10-ig

2. Ódry Á. u. 2-34-ig

3. Mátyás király u. 1-27-ig

4. Külsô- Nyulas u. 3-48-ig

5. Nyulas u. 5-50-ig

6. Kardvirág u. 1-6-ig

7. Lejtô u. 2-4-ig

8. Domb u. 4-33-ig

9. Hosszúmezô u. 2-21-ig

10. Ereszvények u. 1-91-ig

11. Almássy L. u. 1/1-tôl 1/9-ig

12. Boros I. u. 1/1-tôl 1/4-ig

13. Vöröskô u. 2-47-ig

14. Szállások út 8-42-ig

15. Szállások köz 2-6-ig

16. Villasor 1-38-ig

17. Pataksor 1-52-ig

18. Gölödin u. 1-7-ig

19. Semmelweis u. 1-41-ig

20. Mókus u. 1-11-ig

21. Málna u. 1-31-ig

22. Fürt u. 4-18-ig

23. Móricz Zs. u. 1-50-ig

24. Pinty u. 4-9-ig

25. Gombaszögi út 1-31-ig

26. Egri István u. 1-15-ig

27. Kemping u. 1-10-ig

28. Dunaparti út 1-41-ig.

Amennyiben Ön is észlel kárt okozó vadat 

környezetében, azt kérjük bejelenteni, a pon-

tos cím megjelölésével a Hivatal 06-26/387-

123/3-as telefonszámán Újlaki Anikó jogi 

elôadónál.

Segítô közremûködésükben bízva!

Tahitótfalu, 2015. február 13.  

Eôryné dr. Mezei Orsolya

 jegyzô

2015. évi Pályázati kiírás

Tahitótfalu szigeti településrészén lévô helyi védett 

épületek külsô utcai homlokzatának, utcai kapujának, 

kerítésének helyreállítására

Felhívás és tájékoztatás az ingatlantulajdonosok 

részére!
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A szociális biztonságot erôsíti, hogy már-

ciustól járási szintre kerül az idôskorúak 

járadéka, az ápolási díj, a közgyógyellátás, 

az egészségügyi szolgáltatásra való jogo-

sultság, valamint az aktív korúak ellátá-

sa – hangsúlyozta Tarnai Richárd. A Pest 

Megyei Kormányhivatal kormánymegbí-

zottja kiemelte, a jövôben országosan, egy-

séges elvek alapján állapítják majd meg a 

jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a 

járási hivatalok.

Március 1-jével átalakul a szociális támo-

gatási rendszer. A változtatás lényege, hogy 

a jövedelemkompenzációt biztosító támo-

gatások a járásokhoz, míg a kiadáskompen-

záló segélyek az önkormányzatokhoz kerül-

nek – mondta Tarnai Richárd. Pest megye 

kormánymegbízottja kiemelte, a változta-

tások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb 

és igazságosabb keretek között juthassanak 

hozzá az ôket megilletô támogatási formák-

hoz.

Az aktív korúak ellátása átkerül márci-

us 1-jével a járási hivatalokhoz az önkor-

mányzatoktól, de márciusban a pénzüket 

az állampolgárok még az önkormányzattól 

kapják meg, abban a formában, ahogyan 

korábban.

A járási hivatal jogosult március 1-jétôl 

kezdôdôen az aktív korúak ellátásával 

kapcsolatos ügyek intézésére – hívta fel a 

figyelmet a változásra Pest megye kormány-

megbízottja.

A kérelmeket be lehet nyújtani:

- a polgármesteri hivataloknál (ahol 

eddig is), amelyek továbbítják a járási hiva-

talok részére, 

- járási hivataloknál ügyfélfogadási 

idôben,

- a kormányablakokban,

- a járási hivatalok kirendeltségein,

- a járási hivatalok települési ügysegéde-

inél.

A jövedelemkompenzáló támogatáso-

kat márciustól teljes egészében a közpon-

ti költségvetésbôl finanszírozzák, az önkor-

mányzatoknak ebben már nem lesz szere-

pük. Ezért változik a kifizetések módja is. 

A 2015. március hónapra járó – április 5-ig 

esedékes – támogatási összegek utalásáról 

már a kormányhivatalok gondoskodnak 

majd. Az ügyfelek postai úton vagy az álta-

luk megadott bankszámlára kaphatják meg 

a támogatásokat.

Két formája lesz a szociális támogatá-

soknak: a járásoknál az úgynevezett jöve-

delemkompenzáló, míg az önkormány-

zatoknál kiadáskompenzáló támogatá-

sok igényelhetôk – tájékoztatta lapunkat 

Tarnai Richárd. A jövedelemkompenzá-

ló támogatás célja, hogy mindenki számá-

ra biztosítsanak egyfajta minimumot, ha 

nincs más jövedelmük. Kiadáskompenzáló 

támogatást pedig azok kérhetnek, akiknek 

nehézséget jelent a rezsi vagy más családi 

kiadás kifizetése – fûzte hozzá a kormány-

megbízott. Az önkormányzatoktól kérhetô 

kiadáskompenzáló támogatások elnevezé-

se márciustól egységesen települési támo-

gatásra változik. Ennek keretében az önkor-

mányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 

rendeletükben szabályozott élethelyzetek-

re nyújthatnak támogatást. (Ebbe tartoznak 

majd bele a korábbi átmeneti, családi krí-

zis-, lakásfenntartási- vagy más címen kifize-

tett segélyek.) 

Pest megye kormánymegbízott ja 

elmondta, a járásoktól kérhetô továbbra 

is az idôskorúak járadéka, az ápolási díj, a 

közgyógyellátás, valamint az egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultság ellátás, és 

március 1-jétôl az aktív korúak ellátása (fog-

lalkoztatást helyettesítô támogatás FHT, és 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 

támogatás EGYT).

A jelenlegi ügyfeleknek a hatáskörvál-

tással összefüggésben nincs teendôjük, az 

új ellátásra való jogosultságukat a jegyzôk 

február hónap végéig hivatalból vizsgálták 

felül. Az aktív korúak ellátásával kapcsola-

tos iratokat a jegyzôk legkésôbb 2015. már-

cius 6-ig adják át az illetékes járási hivatal 

számára. Az átvételt követôen a járási hiva-

taloktól az ügyfelek értesítést kapnak.

Legfontosabb különbség az új rendszer-

ben, hogy a továbbiakban nem a jegyzô, 

hanem a járási hivatal állapítja meg az 

aktív korúak ellátását, oda is kell a kérel-

meket leadni, valamint a folyósított össze-

geket postai úton vagy bankszámlára utalja 

az állam (kormányhivatal) – foglalta össze 

a lényegesebb változásokat Tarnai Richárd, 

Pest megye kormánymegbízottja.

Kiszámíthatóbbá válnak a szociális támogatások

A járási hivatal nyújt segítséget a jövôben

A szociális igazgatásról és szociális ellátá-

sokról szóló 1993. évi III. törvény (a további-

akban: Szt.) a szociális rászorultságtól függô 

pénzben, valamint természetben nyújtható 

támogatások között 2015. március 1. napjá-

tól csupán a kötelezôen biztosítandó ellátá-

sokat tartalmazza majd, és a jövôben az állam 

által – járási hivatalok útján – nyújtott támo-

gatásokon túl az önkormányzatok feladata 

lesz a rászorulók ellátása települési támoga-

tás formájában.  Ezt rögzíti a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 

8a. ponttal, valamint a 23. § (5) bekezdésé-

nek 11a. ponttal történô kiegészítése, misze-

rint a helyi önkormányzatok, kerületi önkor-

mányzatok feladata különösen a szociális 

szolgáltatások és ellátások, amelyek kereté-

ben települési támogatás állapítható meg.

A Szt. kötelezô ellátásainak körébe tar-

tozik továbbra is – azaz a járási hivatalok 

hatáskörébe tartozik :  az idôskorúak jára-

déka, a foglalkoztatást helyettesítô támo-

gatás, a rendszeres szociális segélyt felvál-

tó egészségkárosodási és gyermekfelügyele-

ti támogatás, az ápolási díj, az alanyi és nor-

matív közgyógyellátás, valamint az egész-

ségügyi szolgáltatásra való jogosultság. Az 

Szt.  módosítását megelôzôen a kötelezô 

ellátások között szereplô rendszeres szociá-

lis segély- mint ellátási forma - megszûnik. A 

kötelezôen nyújtandó segélyek közül kikerül 

a lakásfenntartási támogatás és az adósságke-

zelési szolgáltatás.

Az Szt. az önkormányzatok által biztosítan-

dó segélyek tekintetében csupán annyit ír 

elô, hogy a képviselô-testület a helyi viszo-

nyokhoz mérten a krízishelyzetben lévô 

személyek számára, illetve a helyi szociá-

Tájékoztató az új szociális rendeletrôl
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Folytatás az 1. oldalról
A Tahitótfalu Ifjú Tehetsége kitüntetô 

címet idén Kollár Eszternek és Kollár 

Andrásnak adományozta a sport terüle-

tén elért eddigi eredményeinek elismerésé-

re, melynek átadására a községi ünnepsé-

gen kerül majd sor. Következô döntésével 

30.000 Ft/fô támogatást biztosított a kitünte-

tett gyermekek részére. 

A két ülés között történt fontosabb ese-

mények napirend kapcsán a Képviselô-

testület támogatta a Szigeti Önkormányzati 

Társulás döntését, mely szerint a jelenleg 

Szigetmonostoron és Pócsmegyeren szol-

gálatot teljesítô Szigetmonostori Polgárôr 

Egyesülethez csatlakozva megalakítja a 

Szentendrei Szigeti Önkéntes Polgárôr és 

Tûzoltó Egyesületet. Az új polgárôr szervezet 

mûködési területe a sziget négy településé-

re – Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi, 

Tahitótfalu- terjed ki. A szervezet gesztortele-

pülése Szigetmonostor. 

Következô döntésével a Képviselô-testület 

a Szigeti Önkormányzati Társulás határozatá-

val megegyezôen a tagönkormányzatokkal 

közösen részt vesz az Európai Befektetési 

Bank kezelésében lévô, az Európai Bizottság 

Intelligens Energia Európa programja finan-

szírozása általi ELENA címû pályázati prog-

ramban. A benyújtandó pályázat az önkor-

mányzat költségvetését nem terheli. 

Ezt követôen a Képviselô-testület támogat-

ta a Tahitótfalui Református Egyházközség 

tulajdonában lévô, és általa felajánlott 083/69 

hrsz-ú ingatlan, temetô és ravatalozó épü-

let szerzôdésbe foglalt feltételekkel történô 

önkormányzati tulajdonba vételét. 

A 3-4. napirend során a helyi díjakról szóló 

15/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelet 

módosítását, majd az önkormányzat 2015. 

évi költségvetését fogadta el a Képviselô-

testület, ezzel kapcsolatban határozatban 

állapította meg a hitelfelvételbôl eredô fize-

tési kötelezettségét, valamint a várható 

saját bevételek összegét a költségvetési évet 

követô három évre.

Dr. Sajtos Sándor polgármester úrnak a 

beruházások helyzetérôl szóló beszámo-

lóját követôen a Bizottságok tájékoztatója 

napirend következett, melynek során ismét 

több döntést hozott a Képviselô-testület. 

Támogatta a Helyi Értékvédelmi Pályázat 

kiírását, mely a Tahitótfalu szigeti telepü-

lésrészén lévô helyi védett épületek külsô 

utcai homlokzatának, utcai kapujának, kerí-

tésének helyreállítására irányul. A pályázat 

benyújtásának határideje 2015. április 1. 12 

óra. Idén a pályázat céljára 1.500.000 Ft-ot 

biztosít a Képviselô-testület a felújítási keret 

terhére. Szintén támogatta a Kulturális és 

Oktatási Bizottság javaslatával megegyezôen 

a helyi civil szervezetek mûködésének támo-

gatásáról szóló 4/2007. (II.09.) rendelet alap-

ján történô pályázat kiírását, a tahitótfalui 

székhellyel bejegyzett civil szervezetek szá-

mára. A pályázat beadásának határideje 

2015. április 10. 12 óra. A pályázat céljára a 

Képviselô-testület 1.200.000 Ft támogatást 

biztosít.

A Tulajdoni ügyek napirend folyamán 

támogatta a Képviselô-testület a Tahitótfalu, 

Boros Izabella – Ereszvény utca közötti sza-

kaszon közvilágítási hálózat létesítését a 

Hermann Ottó utcáig. A beruházás kivitele-

zéséhez szükséges 6.750.000 Ft-ot, a közvilá-

gítás üzemeltetési kiadásai terhére biztosítja. 

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is támo-

gatta a Képviselô-testület a Békásmegyeri 

Vándor Kerékpáros Klub kérelmére a tava-

szi 2015. 03.29-re tervezett kerékpáros ver-

seny megrendezését, és a 084 hrsz-ú önkor-

mányzati út igénybevételét a verseny ide-

jére térítésmentesen biztosította. (Gaál 

Sándorné és Csörgô Mihály nem támogat-

ta a kérelmet.) Következô döntésével támo-

gatta az összevont orvosi ügyelet ellátására 

vonatkozó megbízási szerzôdés módosítá-

sát, majd a Tahitótfalu, Szabadság úton terve-

zett áteresz tervezésével a megismert áraján-

lat alapján megbízta a Solidus Építmény és 

Kommunális Tervezô Kft.-t. A tervezés vál-

lalási ára 368.300 Ft, melyet a Képviselô-

testület a költségvetésben, a város és község-

gazdálkodási kiadások terhére biztosít. 

Nem támogatta viszont a Képviselô-

testület Ott Géza Lászlóné kérelmét, a 

közmûfejlesztési hozzájárulás visszafize-

tésére vonatkozóan, mivel kérelmezô a 

112/2000.(07.07.) Képviselô-testületi határo-

zatba foglalt visszatérítési feltételeket nem 

teljesítette. (Pálvölgyi Tamás tartózkodott.)

Ezt követôen engedélyezte a Népház 

használatát a Dobogókô Zenekar részére, 

havonta egy alkalommal, elôre egyeztetett 

idôpontban 1.700 Ft/alkalom áron. A hasz-

nálat feltételei szerzôdésben kerülnek meg-

határozásra. (Dr. Sajtos Sándor tartózkodott.)

2015. február 19-én rendkívüli, zárt ülésre 

került sor, az ülésen a Képviselô-testület min-

den tagja megjelent, döntéseit kivétel nélkül 

egyhangúlag hozta. 

A napirend elfogadását követôen a 

Képviselô-testület határozatban fogadta el 

a Fôvárosi Vízmûvektôl kapott támogatás 

2015. évi koncepcióját, majd a gát beruhá-

zással összefüggésben két ajánlati felhívás-

ról, és egy megbízási szerzôdés elfogadásá-

ról döntött. 

Elfogadta az Eperfesztivál megrendezésé-

re vonatkozó, Dr. Pálvölgyi Tamás képviselô 

által javított szerzôdés tartalmát, utána tájé-

koztatást hallgatott meg a pénzügyi vezetôi 

munkakör betöltésével kapcsolatosan.  

Az Ifjúsági Tábor mûszaki állapotára tekin-

tettel nem támogatta annak bérbeadását a 

nyári idôszakban tervezett, gyermektáboroz-

tatásra vonatkozóan, mellyel kapcsolatban az 

elmúlt idôszakban több igény is érkezett.  

Tulajdonosi és közterület kezelôi hozzá-

járulást biztosított a Béke út – Hôsök tere 

gyalogátkelôhely megépítéséhez, valamint 

a Duna-parti strand villamos energia ellá-

tásához, majd az ülés utolsó döntésével a 

Református Temetôben lévô ravatalozó tulaj-

donjogáról döntött. 

Tahitótfalu, 2015. február 24.

Eôryné Dr. Mezei Orsolya 

jegyzô

Önkormányzati hírek

lis problémák kezelésére települési támoga-

tást nyújt, azaz kötelezôen rendeletben sza-

bályozza a rendkívüli települési támogatást.

A többi önkormányzati támogatási forma 

nem kötelezô, csak mérlegelendô lehetôség 

az önkormányzatnak, melynek egyes típu-

sait és megállapításának-, kifizetésének-, 

folyósításának-, valamint felhasználása 

ellenôrzésének szabályait legkésôbb 2015. 

február 28-áig rendeletben köteles meghatá-

rozni (Szt. 134/E. §).  Mindezekre tekintet-

tel a méltányossági közgyógyellátásra, a mél-

tányossági ápolási díjra, valamint az önkor-

mányzati segélyre vonatkozó részletes sza-

bályozást az Szt. már nem tartalmazza. A 

gyermekvédelmi ellátások körében az óvo-

dáztatási támogatás a kötelezô óvodázta-

tás bevezetésével 2015. szeptember 1-jétôl 

megszûnik.

A támogatások vonatkozásában hozott 

módosítások fôszabályként 2015. március 

1-jén lépnek hatályba, ezért az önkormány-

zatunk 2015. február 28-ig felülvizsgálta a 

szociális rászorultság alapján nyújtott támo-

gatásokat és az új szabályozásnak megfelelô 

– a hatáskörök megosztására figyelemmel – 

rendeletet kell alkotnia.

Tahitótfalu Község Önkormányzatának 

Képviselô-testülete a február 26.-i rendkívü-

li nyílt ülésén alkotta meg a 3/2015. (II.26.) 

sz. a pénzbeli- és természetbeni- szociális és 

gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendele-

tét, amely a település honlapján megtalálha-

tó.

A szociális segélyezési rendszer átalakítása 

a nehéz anyagi körülmények között élô lako-

sokért felelôsséget vállaló települési önkor-

mányzatoktól átgondolt döntéseket, széles 

körû gazdasági és társadalmi ismereteket, 

a lakosok problémáira, életkörülményeire 

fogékony, de a rászorultság helyi megítélésé-

ben határokat meghúzni képes döntéshoza-

talt kíván meg a település vezetôitôl.

Eôryné dr. Mezei Orsolya

jegyzô
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Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal   
                  J e g y z  j é t l
       2021 Tahitótfalu, Kossuth L. út 4.

FELHÍVÁS

Felhívom Tahitótfalu Község Lakossága figyelmét, hogy 2015. március 05-én új jogszabály 
lép életbe a szabadtéri ttt zgyújtási szabályok vonatkozásában:

Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 
(a továbbiakban: OTSZ) 

Az új OTSZ-ben több olyan használati el írás szerepel, amely a korábbi rendeletben nem volt kell en szabályozva. Ilyen például a rendelet 
szabadtéri ttt zgyújtásra vonatkozó része. Ezen el írások pontos ismerete szükséges a gazdálkodó tevékenységet végz kön kívül a lakosság 
körében is, mivel az el írások megsértése esetén a hatóságnak ttt zvédelmi bírság kiszabását kell kezdeményeznie az elkövet k ellen.  

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben a BELTERÜLETI ingatlanok használata során keletkezett növényi 

hulladék szabadtéri ÉGETÉSE TILOS.

KÜLTERÜLETEN kizárólag az ingatlan tulajdonosa, használója  a t zvédelmi hatóság
engedélyével legfeljebb 10 ha egybefügg területen irányított égetést végezhet. Mentesül az égetési,
tt zgyújtási tilalom alól  a katasztrófavédelmi szerv állománya, a tevékenysége a károk csökkentésére, a ttt z terjedésének megakadályozására,
szabályozására irányul.  Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghet  hulladéktól és
további hasznosításra nem kerül száraz növényzett l mentesen tartani. 

A tervezett tarló,- lábon álló növényzet,- avar,- és egyéb növényi hulladék égetésére vonatkozó kérelmet az irányított égetés helyének, 
id pontjának és terjedelmének megjelölésével a megkezdés el tt legalább 10 nappal az illetékes I. fokú t zvédelmi hatósághoz írásban be
kell nyújtani, melyet követ en a hatóság a kérelmet annak beérkezését l számított 5 munkanapon belül bírálja el. Vác Katasztrófavédelmi
Kirendeltség 2600 Vác, Szilassy u. 6-10. tel.: 27/314-005

Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza:
a) a kérelmez nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének id pontját (év, hónap, nap, óra, perc), 
d) az irányított égetés indokát, 
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végz  személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát, 
i) a t z továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és 
j) a helyszínen biztosított, a t z továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását. 
Az irányított égetés során a ttt z nem hagyható rizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az 
irányított égetés csak úgy végezhet , hogy az a környezetére tt z- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal - meg kell szüntetni.

Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhet :
a) a tarlónak minden oldalról egyidej leg történ felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel 
megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos, 
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése el tt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az
apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak 
megfelel , de legalább 6 méteres véd sávot kell szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhet , és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez
hozzáfogni, 
d) a tarlóégetés során ttt zoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelel  létszámú, kioktatott személy jelenlétér l kell gondoskodni, és 
legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

Új el írás, hogy a szabadtéren keletkezett tüzek megel zése érdekében a terület tulajdonosa, kezel je, haszonbérl je köteles a közút mindkét 
oldalán a közút szélét l mérve legalább 3 m széles véd sávot kialakítani, a véd sávval érintett területet  éghet aljnövényzett l, gallytól 
folyamatosan tisztán tartani. 

Az észlelt t zesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó  
telefonszámon jelezni kell a t zoltóságnak!  

Tahitótfalu 2015. március 03.

E ryné dr. Mezei Orsolya s.k 
             jegyz
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Elnevezése
Február 18-án hamvazószerdával elkez-

dôdött a nagyböjt. Érdekes, hogy csak a magyar 

nyelvben nevezték el a böjtrôl (na jó, még a 

német nyelvben is), latinul Quadragesima, azaz 

egyszerûen Negyven. A protestáns egyházak 

nem is írnak elô kötelezô böjtöt. A II. Vatikáni 

Zsinat liturgikus konstitúciója szorgalmazza, 

hogy állítsuk vissza az ôsegyházi szemponto-

kat, miszerint a nagyböjt a keresztségre emléke-

zés vagy készület és a bûnbánat idôszaka (vö. SC 

109). Az ôsegyházban szinte csak húsvét éjsza-

káján volt keresztelés; a súlyos bûnösöket pedig 

nagycsütörtök estéjén oldozták fel és fogadták 

vissza az Egyházba. Számukra tehát a nagyböjt 

különleges kegyelmi idôszak volt, a közösség 

többi tagja pedig buzgó imádsággal kísérte ôket 

ezen az úton.

Idôtartama
A nagyböjt negyven napos idôtartamának bib-

likus eredete van. A zsidók negyven évi vándor-

lás után érték el az ígéret földjét, Mózes negyven 

napig volt a Sínai hegyen, Jézus pedig negyven 

napos böjttel készült nyilvános mûködésére. 

Mégsem volt mindig negyven napos a nagy-

böjt. Iréneusz (II. sz.) szerint egyesek nagypén-

teken, mások nagyszombaton is, húsvét hajna-

la elôtt 40 órát böjtöltek (semmit sem ettek). 

Tertullianus szerint a III. sz. elején a kereszté-

nyek addig böjtöltek, „amíg elvitetett tôlük a 

vôlegény” (vö. Mt 9,15), azaz Krisztus sírban 

nyugvásának idején. Alexandriában a III. század-

ban nagyhéten böjtöltek, valószínûleg nem tel-

jes ételmegvonással. Szt. Atanáz írta nekik 339-

ben, hogy tartsák meg a 40 napos böjtöt, tehát 

ez ekkor már az Egyházban általános volt.

A böjt összehoz
Bár a böjti fegyelem sokat enyhült és a hang-

súly is másra tolódott, a katolikus ember szá-

mára ma is kötelezô bizonyos megtartóztatás. 

Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjt 

van, bár ez a hústilalmon kívül csak azt jelen-

ti, hogy a felnôttek nem nassolgatnak napköz-

ben és a három étkezésbôl csak egy bôséges. 

Péntekenként pedig 14 éves kor fölött nem ehe-

tünk húst. A test megfegyelmezése utat nyit a 

léleknek az Istenhez: észrevehetôen meg is nô 

a templomban a hétköznapi misék, pénteki 

keresztút látogatóinak száma. De a böjt össze-

hoz minket egymással is, mivel a kevesebb, vagy 

olcsóbb étellel megspórolt pénzt hagyományo-

san a szegényeknek illik adni. Jó dolog együtt 

lenni a szentmisén és a keresztúton is. Általában 

fellelkesül az ember, ha együtt lehet másokkal 

és minden tevékenység, ami erôfeszítéssel jár, 

könnyebb és jobb másokkal együtt.

Felelôsségünk
Nagyböjt ma is a megtérés és az Istenre talá-

lás idôszaka. Gondoljunk arra, amikor megke-

reszteltek, még ha magára az eseményre nem 

is emlékezhetünk! Megszabadultunk ôsszüleink 

bûnének a bélyegétôl és Isten gyermekei let-

tünk. Ez óriási dolog! Az Isten a mennyországot 

adta nekünk, a mi feladatunk már csak annyi, 

hogy ne veszítsük el földi életünkben. Segítsük 

imádságainkkal, önmegtagadásainkkal és 

legfôként jó példánkkal azokat, akik most kere-

sik az utat, készülnek a keresztségre! Húsvétkor 

ne csak Jézus kétezer évvel ezelôtti feltámadá-

sát ünnepeljük, hanem saját feltámadásunkat, 

üdvösségünket is, még ha az nem is jelenvaló 

számunkra.          Attila atya

A szent negyvennap

1./ A pályázat célja
Tahitótfalu Község Önkormányzata a 

közmûvelôdési, kulturális, oktatási, sport 

és szociális területen mûködô civil szerve-

zetek számára vissza nem térítendô támoga-

tást nyújt Tahitótfalu közéletét, fejlôdését 

elôsegítô céljaik megvalósításához. 

2./ A támogatásra rendelkezésre álló 
forrás és az elnyerhetô támogatás

2015-ben a támogatásra szánt pénzkeret 

1.200.000 Ft.

3./ A támogatottak köre
Pályázatot nyújthatnak be a Tahitótfalu 

székhellyel rendelkezô

• alapítványok

• egyesületek

• jogi személyiséggel rendelkezô szervezetek

• jogi személyiséggel nem rendelkezô szer-

vezetek, akik részére az önkormányzat a 

2014. évi  tevékenységük értékelése alap-

ján, illetve a 2015. évi   önkormányzati  ren-

dezvénynaptárban szereplô önkormányza-

ti rendezvények elôkészítésében és lebo-

nyolításában vállalt kötelezettségük alapján 

állapít meg támogatást. Mûködésre max. 

50. 000 Ft. támogatás adható.  

Nem nyújthatnak be pályázatot:

• pártok

• önkormányzati fenntartású intézmények

• közalapítványok

• azok a civil szervezetek, amelyek a köz-

hasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi CLV. 

törvény 26 § d. pontja szerint közvetlen 

politikai tevékenységet folytatnak.

4./ A pályázati anyag tartalma
Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével 

lehet.  

Az adatlap a Polgármesteri Hivatalban 

(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.) vehetô át, 

továbbá az Önkormányzati rendezvénynap-

tár is.

A pályázat beadásával egyidejûleg (legké-

sôbb) a 2014. évi tevékenységrôl szóló beszá-

molót is mellékelni szükséges. 

5./ A támogatási döntés, az elbírálás 
határideje

A támogatások odaítélésérôl a Kulturális 

Bizottság javaslatára a képviselô-testület 

dönt legkésôbb 2015.04.16-ig.  A pályázó-

kat a pályázati döntés után 5 munkanapon 

belül értesítjük az eredményrôl.  A civil szer-

vezetek az elnyert támogatást a támogatá-

si szerzôdésben meghatározott módon egy 

összegben vehetik igénybe. 

6./ A támogatás formája
A támogatás vissza nem térítendô támoga-

tás, melyet a támogatott szervezet célja sze-

rinti tevékenységének, mûködésének költsé-

geire használhatja fel 2015. december 31-ig.

7./ A pályázatok beadásának módja, 
helye és határideje

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. 

április 10. 12,00 óra.

A  pá lyázat  benyúj tásának  he lye :  

Polgármesteri Hivatal (Tahitótfalu, Kossuth 

Lajos u. 4.)  

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati pél-

dányban, zárt borítékban kell benyújtani.

A borítékra kérjük, írják rá: „Civil pályázat”

Hiánypót lásra  a  pá lyázat  leadás i 

határidejétôl számított 5 napon belül egy 

alkalommal van lehetôség.

A formailag nem megfelelô pályázatok 

elutasításra kerülnek.

8./ További információ
A pályázattal kapcsolatos további informá-

ció Kubanek István képviselôtôl kérhetô, a 

06-30-349-4632 telefonszámon.

Pályázati kiírás
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Január 30-án iskolánk tanulói sikere-

sen szerepeltek a körzeti iskolák próza-

mondó versenyén. 52 versenyzô indult 

3 kategóriában, Dunabogdány, Visegrád, 

Szigetmonostor, Leányfalu, két pomázi 

iskola és a mi diákjaink neveztek a rangos 

megmérettetésre. 

A felkészülés már novemberben 

megkezdôdött a helyi prózamondó ver-

senyre való szövegtanulással. A gyere-

kek egyéniségükhöz illô, hosszú szövege-

ket adtak elô a decemberi versenyen. A 

magyartanárokból álló zsûri a helyezések 

kiosztásában és a Fábián Zoltán prózamon-

dó versenyre való nevezésben is döntött. 

A Fábián Zoltán prózamondó versenyen 

helyezést elért tanulóink:

3-4. osztály: 

II. SOÓS ISTVÁN 3. b osztályos tanuló

5-6. osztály: 

II. SZALAI BALÁZS 6. b osztályos tanuló

7-8. osztály:

I. ÁRPÁS BÍTIA 7. b osztályos tanuló

II. KOVÁCS FANNI 7. a osztályos tanuló

Istvánt Magyarné Rátóti Katalin, Bítiát, 

Fannit és Balázst Papp Judit tanárnô készí-

tette fel a versenyre.

Tanulóink élménybeszámolóit osztom 

meg az olvasókkal.

„A verseny maga nagyon jó volt, bár 
a szövegem felénél elment a hangom. A 
zsûri barátságos volt, megengedték, hogy 
igyak egy kicsit. Az eredmény hirdeté-
se gyorsan zajlott, alig hittem el, hogy 
nyertem a 7-8. osztályos korcsoportban! 

Amikor kiálltam, hogy elmondjam a 
nagyközönség elôtt Karinthy Frigyes „A  
jó tanuló felel” címû írását, már egyálta-
lán nem izgultam. Összefoglalva nagyon 
jó napom volt, szerintem egyikünk sem 
bánta, hogy eljött a versenyre.” (Árpás 

Bítia)

„Amikor az iskolában elindultam a 
prózamondó versenyen, nem gondol-
tam, hogy eljutok a Fábián Zoltán pró-
zamondó versenyre. Nagyon izgultam, 
amikor tudtam, hogy én következem, de 
amikor kiálltam, megszûnt körülöttem a 
világ, csak én voltam és a szövegem. A 
második körben Fábián Zoltán regényé-
nek egy részletét kellett értôen felolvas-
ni, szerintem az is jól sikerült.” (Kovács 

Fanni)

„2015.1.30. 10:45, mindenki izgul, 
a szülôk még jobban, mint a gyerekek. 
A verseny 15 perccel késôbb kezdôdik. 
Amint belép a zsûri, mindenki izgatot-
tan figyel. Húzunk egy számot, az enyém 
a hetes lett! Ez tökéletes lesz, úgyis ezt sze-
rettem volna! Kilép az elsô, nyöszörög-
ve elmondja a meséjét. A második sok-
szor megakad, a harmadik hadar, a 
negyedik halk. Gondoltam, ha így hala-
dunk, akkor még elsô leszek. :) Aztán 
jött az ötödik. Ô egy magyar népmesét 
mondott, méghozzá nagyon jól! Na, leg-
alább 3 percig azt hittem, hogy a végén 
még elsô leszek. Akkor eszméltem rá, 
hogy a hatodik már a meséje felénél 
tart! Egyszeriben úgy elkezdtem izgulni, 

hogy falfehér lettem. Amire én következ-
tem, sikerült visszanyerni a bôrszínemet. 
Kiléptem, éppen, amikor a szövegem felé-
nél tartottam, megakadtam. Szerencsére 
eszembe jutott, hogy mit kell mondanom, 
és úgy éreztem, ezt megúsztam. Éreztem, 
hogy engem tapsoltak meg a legjobban! 
A zsûri a humoros részeken úgy neve-
tett, hogy majd leesett a székrôl! A nyol-
cadikat és a kilencediket már nyugodtan 
hallgattam végig. El nem tudom mon-
dani, mennyire megnyugodtam, mikor 
kimondták, hogy 2. lettem. Egyrészt fél-
tem, hogy nem érek el helyezést, más-
részt izgultam, mert úgy tudtam, hogy 
az elsônek mindenki elôtt el kell monda-
ni a prózáját. Számomra ez egy nagyon 
hangulatos verseny volt. Próbálok jövôre 
még jobban teljesíteni!”  (Szalai Balázs)

„Én tizenkettediknek mondtam el 
a mesémet. Amikor megtudtam, hogy 
második lettem, nagyon megörültem. 
Persze az osztályom is nagyon sokat segí-
tett, de az osztályomból is külön megem-
lítek néhányat: Lóránt, Krisztián, Tamás, 
Máté. Egyébként hallgattunk egy idézetet 
magnón, amit Fábián Zoltán mondott 
el. Kaptam 3000 forint könyvutalványt 
és egy oklevelet, amely a következôt tar-
talmazta: „Soós István részére a Fábián 
Zoltán mese- és prózamondó versenyen 
elért II. helyezésért. Leányfalu, 2015. 
január 30.” Hát összesen nagyon örü-
lök, hogy jelentkeztem. És Kati néninek 
is köszönöm!”  (Soós István)

Papp Judit

magyartanár

Elekfy Jenô (1895-1963) Munkácsy-díjas 

érdemes mûvész születésének 120. évfor-

dulójára március 3-án emlékezünk. Elekfy, 

elsôsorban az akvarell festôje volt. Szentendre, 

Zebegény, Esztergom, Dömös jelentették az 

alkotóhelyeket, majd 1953-ban Tahiban tele-

pedett le. Alapvetôen e tájakat festette meg. 

A figurális kompozíció kivitelezése többnyi-

re olajjal történt. A páratelt, vagy messzi vidék-

re nyíló tájképet inkább akvarellel festette 

meg. Az idôsebbek közül sokan emlékeznek 

rá, amint festôállvánnyal és vászonnal a kezé-

ben járta a Duna-partot témát keresve. Vérbeli 

festômûvész volt, amit fôleg az bizonyít, hogy 

a színek határtalan bôségét a harmóniaterem-

tésre, a természetben található derûs látványok 

megôrzésére, a rokonszenves emberek példa-

mutató tulajdonságainak megjelenítésére vette 

igénybe. Legszebb mûveibôl az év második felé-

ben kiállítás nyílik a zebegényi Szônyi István 

Emlékmúzeumban. Emlékét Tahitótfaluban 

egykori háza falán emléktábla és utca ôrzi.  

 Elekfy Péter

Fábián Zoltán prózamondó verseny

Elekfy Jenô, a Dunakanyar szerelmese

Kultúra,  oktatás

Elekfy Jenô: Csónakos
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Nona = „kilencedik”. Ez a szó fejezi ki leginkább az 

elmúlt idôszak sok iskolai eseményét. 

Idén végzôs tanulóink kilencedik osztályba készül-

ve a szokásos erôpróbákon - írásbeli, és esetenként szó-

beli felvételin – kívül sok újdonsággal kell, hogy meg-

birkózzanak. Mivel a szakképzô iskolák felvételi eljá-

rásánál átmeneti szabályozást léptetett életbe a kor-

mány, miután a februári, szakmaszerkezeti döntésrôl 

szóló kormányrendeletben a korábban közzétett ter-

vezethez képest megváltoztak a keretszámok és a kép-

zési irányok, ehhez kapcsolódóan az érintett szakok-

ra jelentkezô tanulóknak át kell gondolniuk az eredeti 

továbbtanulási szándékukat és jelentkezésüket, és szük-

ség esetén meg kell változtatniuk.

Kilencedik alkalommal jöttünk össze Esti muzsika 

címmel a baptista imaházban, ahol zeneiskolás növen-

dékeink és tanáraink muzsikáltak. 

Iskolánkból kilencen voltak jelen Leányfalun a 

Fábián Zoltán emlékére rendezett mese- és prózamon-

dó versenyen. Iskolánk tanulói közül a 3-4. osztályosok 

kategóriájában Soós István 2. helyezést ért el, felkészítô 

pedagógus: Magyarné Rátóti Katalin. Az 5-6. osztá-

lyosok kategóriájában Szalai Balázs 2. helyezést, a 7-8. 

osztályosok kategóriájában Kovács Fanni 2. helyezést, 

Árpás Bítia 1. helyezést ért el. Felkészítô pedagógus: 

Papp Judit. Mindnyájuknak gratulálunk!

Február 5-én alsósaink, február 6-án felsôseink ren-

deztek farsangi mulatságot. A jelmezbe bújt kisebbek-

nagyobbak, továbbá lelkes pedagógusaink a jelmezes, 

táncos ünnepség nevéhez méltóan képviselték a gazdag 

hagyomány lényegét. 

Kilenc etika és erkölcstan tantárgyat tanuló, Kerekes 

Klára tanárnô és Tóth Evelyn Annamária szülôi szer-

vezetünk elnöke és tagjai látogat-

tak Törökbálintra, ahol a Tábitha 

Gyermekhospice Ház lakóinak vittek 

kézzel készített ajándékokat. Az iskolá-

ban vetôdött fel a gyermekhospice és a 

hozzá kapcsolódó kérdéskör, és olyan 

jó beszélgetések alakultak ki ennek 

nyomán, hogy elhatározták, megláto-

gatják személyesen is a Tábitha Házat.  

Az intézmény lakói és gondozóik 

nagyon örültek a látogatásnak, az oda 

látogató tanulók pedig mindenképpen 

gazdagodtak.

Február 12-én felsô tagozatosa-

ink sportnapot tartottak: A budapesti 

Mûjégpályára látogattunk. Azt hiszem, 

sokak számára emlékezetes marad ez a 

ragyogó napsütésben eltöltött néhány 

óra.

Leány foci csapatunk február 19-én 

a Duna-kupán II. helyezést ért el. 

Gratulálunk a csapatnak és Turóczi Csaba edzônek! 

A csapat: Dankovics Petra, Lukács Rebeka, Szvetlik 

Klaudia, Kovács Fanni, Vanka Zsanett, Gille Katalin, 

Gille Eszter, Mihalik Viktória, Virág Annamária, Czink 

Rebeka és Heves Ágnes.

„A legkisebbeknek sincs megtiltva, hogy nagy dol-

gokról álmodjanak, sôt törekedjenek is nagy dolgok-

ra – szerényen, képességeikhez mérten” – írta egy-

szer Liszt Ferenc. E szavakkal kezdtem 2015. február 

21-én a Dunakanyari Ifjú Muzsikusok IX. Kamarazenei 

Találkozóját, amelyre kicsinyek és nagyok érkeztek a 

járás 6 zeneiskolájából. A Tahitótfalui Pollack Mihály 

Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola diák-

jai mellett a Budakalászi Kalász Suli Általános Iskola és 

Alapfokú Mûvészeti Iskola, a Dunabogdányi Általános 

Iskola Grund- und Hauptschule és Alapfokú Mûvészeti 

Iskola, a Szigetmonostori Zöldsziget Általános Iskola 

és Alapfokú Mûvészeti Iskola, a Szentendrei Vujicsics 

Tihamér Alapfokú Mûvészeti Iskola, és a Visegrádi 

Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 

Iskola növendékei elôadását hallgathattuk meg. A zsûri 

Eredics Gábor, Kossuth díjas mûvész-tanár elnökletével, 

Bánk Zsuzsanna és Papp Miklósné zenetanárok részvé-

telével majd’ 30 mûsorszámot hallgatott végig és érté-

kelt. Ezúton is köszönjük lankadatlan figyelmüket és 

biztató szavaikat, mint ahogyan köszönetet mondunk 

a rendezvény támogatóinak: a Tahitótfalui Általános 

Iskola Gyermekeiért Alapítványnak, és az Epermester 

Pincészetnek! Értelmet nyer a címben megjelölt „nóna” 

kifejezés, amely nem csupán azért illik rendezvényünk-

höz, mert ez volt a 9., ahol a járás zeneiskolásai nem-

csak a múzsákkal találkoztak, hanem a mitológiai pár-

kák is „szerepet kaptak”, hiszen egyikük neve Nona, 

aki az élet fonalát fonja. Már látjuk fonódni a résztvevôk 

közül néhány növendék jövôjét, látjuk fonódni a telepü-

lések közti szakmai együttmûködéseket, látjuk fonód-

ni az emberi kapcsolatokat e találkozón keresztül. 

Konfuciusz szavai jutottak eszembe: „A szép minden-

ütt jelen van, csak kevesen veszik észre! Természetük 

révén az emberek közel állnak egymáshoz, csak szoká-

saik révén kerülnek egymástól távol.”

Kisné Balázs Enikô

iskolaigazgató

Mi a sikeres oktatás egyik titka? Természetesen 

az, hogy a diákok motiváltak legyenek a tanu-

lásban. Igényeljék, kérjék, hogy tanítsák ôket. 

Tanulni nemcsak direkt módon lehet, hanem játsz-

va, versenyezve. Mennyi ismerethez jutnak a gye-

rekek, ha maguk keresik fel a tudás kútját, forrását? 

Kis tanítványaim a tavalyi eredményes történelmi 

vetélkedô után már alig várták az újabb verseny-

kiírást. Érdeklôdésük abban is megmutatkozott, 

hogy nem egy, hanem két csapat is jelentkezett 

a megmérettetésre. A téma: „Országjáró Mátyás 

király” volt. Mintha rájuk szabták volna a feladatot. 

Hiszen tavasszal az Új Színház elôadásában láthat-

tuk Mátyás országjárását. A feladat most is össze-

tett volt. Dolgoztak csapatban, egyénileg és közö-

sen projektmunka készítésével. A határidô pont a 

karácsony elôtti nagy hajrában volt. Még az utolsó 

napon is lelkesen dolgoztak a csapatok. Az ered-

mény most is dicséretes volt.

Corvinusok csapata az országos harmadik 

helyen, Beatrix udvara csapat pedig egy ponttal 

lemaradva az országos negyedik helyen végzett.

Corvinusok csapat tagjai: Jenei Ákos, Marton 

Dávid, Nébl Bálint, Sápy Márton, Schirilla Máté, 

Tóth Gergely. 

Beatrix udvara csapat tagjai: Bánáti Lilla, 

Csereklye Kata, Juhász Levente, Szilágyi Regina, 

Vaczó Julianna.

„Szép munka volt!”

Viplak Katalin felkészítô tanár

Nona

Hajrá, 4b!
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A tahitótfalui székhelyû Jancsó Alapítvány – amely 

egyre inkább nevet szerez magának, válik ismertté a 

Dunakanyarban is- sokoldalú tevékenysége mellett 

Kárpát-medence szerte is szervez kulturális eseménye-

ket.  Így hosszú évek óta szerveznek településünkön is 

könyvbemutatókat, kiállításokat, és különbözô témájú 

elôadásokat is. E tevékenység körébe jól illeszkedtek 

az évente ismétlôdô, és egyre nagyobb érdeklôdést 

kiváltó, a falusi hagyományt, és életforma egy részét 

hétköznapi mivoltukban bemutató disznóvágások  is. 

Az Alapítvány ezúttal a Községi Tájékoztató ez évi, 

januári számában hirdette meg a kulturális progra-

mokkal „fûszerezett” hagyományos falusi disznótor 

köré szervezôdô civil gasztro-kulturális rendezvényt, 

éppen az említett szándékkal.

Az Alapítvány részérôl úgy döntöttek, hogy meg-

próbálják bevonni ebbe-a település kulturális esemé-

nyek, rendezvények iránt mindig nyitott önkormány-

zatát, továbbá, egyedi színfoltként, gazdagítani az ese-

ményt a határokon túli testvértelepülések, köztük 

Erdélybôl is a társszervezetek képviselôinek meghívá-

sával. A nyilvános meghívót a helyi újságon túl közzé 

tette a Pilis-Dunakanyari Hírmondó, és a Danubia 

Televízió is. A nyilvánosság felkeltésének szándékával 

a Népszava c. napilap internetes oldala is beszámolt 

az eseményrôl.

A részvételi lehetôség a rendelkezésre álló hely-

szín befogadóképessége miatt –mely helyszín egy 

átalakított parasztház, a Jancsó Alapítvány székhe-

lye egyben-korlátozott volt. Az érdeklôdést mutatja 

az is, hogy valamennyi jelentkezô, - mintegy 80-100 

fô, mely létszámmal a szervezôk számoltak-megjelen-

hetett. A határon túlról érkezett vendégek a délvidé-

ki Tóthfalut, az erdélyi Maroshévízet, Kolozsvárt és 

Gyimesbükköt képviselték. A bejelentkezettek között 

voltak vendégek Leányfaluról, Szentendrérôl, Vácról, 

Csobánkáról, Székesfehérvárról, Budapestrôl, de még 

Szombathelyrôl is. (Meg sem kell jegyezni tehát, hogy 

az Alapítvány minden bizonnyal eddigi kulturális tevé-

kenységének híre bôvítette ily szélesre a vendégkört.)

Mindenki rendkívül sajnálatosnak találta azt, hogy 

a kárpátaljai Mezôvári testvértelepülésünkrôl a hábo-

rús helyzet miatti kötelezô teendôk miatt nem tudott 

eljönni a böllércsapat. Tudott dolog, hogy az elren-

delt mozgósítás a kárpátaljai hadköteles magyarságra 

is – számunkra érthetetlen és elfogadhatatlan módon, 

de mégis –vonatkozik. Bízva bízunk abban, hogy az 

emberi józanság, az életért felelôsséget érzô döntésho-

zók ereje és súlya kerekedik felül minden egyéb poli-

tikai megfontoláson túl úgy, hogy  a keleti határunkon 

lévô ország állampolgárai, közöttük a közel negyed-

milliós magyarság is  megmenekül ettôl az értelmetlen 

vérontástól, és újra visszatér az áhított béke, és nyuga-

lom a sokat szenvedett kárpátaljai magyarság hétköz-

napi életébe is. Ezzel a reménnyel várjuk majd ôket 

további rendezvényeinkre is.

A rendhagyónak tetszô programmal kapcsolatban 

a rövid idô, és a tudatosan visszafogott reklám elle-

nére is figyelemreméltó érdeklôdés nyilvánult meg. 

A paraszti élet mindenkor fontos eseménye volt a 

disznóölés, és a disznótor. Összekovácsolta a falube-

lieket, rokonokat a közös serénykedés, de amiatt is, 

mert erre alapozódott a paraszti világ egész évre életet 

adó élelmiszer- ill.húsellátása is. Ez a hangulat és érzés 

jelent meg itt is, amit tovább gazdagítottak a bácskai 

magyar népmûvészet számos, szemet gyönyörködtetô 

hímzésféleségei, egyéb iparmûvészeti alkotásokkal 

kiegészítve. Népszerû volt a gyermekeknek tartott 

kézmûves foglalkozás, a felnôtteknek szóló irodalmi 

elôadás. A disznótorok elkerülhetetlen, a nehéz mun-

kavégzést és a jó hangulatot serkentô kellékein túl fan-

tasztikus muzsikával népzenészek gondoskodtak a 

résztvevôk jó hangulatáról. Tetézte mindezt a hazai 

és a vendégböllérek áldásos munkájának eredménye-

ként mindenki szájízének megfelelô gazdag disznóto-

ros ételválaszték is.

Összességében: a rendezvény az elôzetes tervek, 

elképzelések szerint zajlott le, a résztvevôk legna-

gyobb megelégedésére. Ez nyilvánult meg abban a 

közös óhajban, és reményben is, hogy a következô 

télen a jelenleginél nagyobb, szélesebb körben ren-

dezze meg az Alapítvány a böllértalálkozót.

Ami engem illet meghívottként, mint aki többé-

kevésbé  35 évig családommal együtt lakója voltam 

ennek a parasztháznak, feleségem szülôhelyének,  lel-

kileg rendkívül meghatott abban az udvarban meg-

fordulni, ami a szülôkkel, nagyszülôkkel töltött évti-

zedek közös hétköznapi munkálkodásának emlé-

keit elevenítette fel. Köztük a disznótorokét, a köré 

szervezôdô baráti-rokoni kapcsolatok megtartó han-

gulatát, de azon eseményeket is, amikor portól bele-

petten adogattam a szénát a padlásra, vagy rogyado-

zó lábbal cipeltem le a pincébe a nehéz krumpliszsá-

kokat. Mindenképpen azt is, hogy minden tavasztól 

ôszig fecskék csicseregtek a dróton, és mindennap 

szálltak a fehér galambok a falu felett.

G. Szalai István
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A SZIGET HANGJA EGYESÜLET 11 

évvel ezelôtt alakult. Egyházi- és komoly-

zenei hangversenyek szervezését, zene-

mûvek publikálását, elôadócsoportok 

támogatását tûzte ki célul. Legfontosabb 

szervezete a Sziget Hangja Ökumenikus 

Énekkar, mely rendszeres szereplôje 

Tahitótfalu községi és egyházi összejövete-

leinek, valamint évente több alkalommal 

- az ország számos pontján- sikeres kon-

certjeivel szerez hírnevet községünknek. 

Adójuk 1%-ának felajánlásával az egyesület 

és az énekkar munkáját, valamint a Sziget 

Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét prog-

ramsorozatát támogatják. 

Adószám: 18704723-1-13

Tisztelt Adományozók!
 

A TEGY ÜNK EGY ÜTT TA HITÓT-

FALUÉRT ALAPÍTVÁNY 2003. május óta 

bejegyzett szervezet, ezért 2006-tól  elfo-

gadhatja a személyi jövedelemadókból fel-

ajánlható 1 %-ot. 

Ha munkánkat eredményesnek tartja és 

szeretne segíteni, azt az alábbi  adószámon 

teheti  meg , melyet elôre is köszönünk. 

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

Dunakanyar Takarékszövetkezet,  2021 

Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyer-

mekeiért” Alapítvány célja a községünk-

ben tanuló általános iskolás gyermekek 

segítése, az iskolai nevelô-oktató munka 

anyagi támogatása, az oktatás tárgyi, tech-

nikai feltételeinek javítása. Kiemelt fel-

adatul tûztük ki idei tanévre is az idegen 

nyelvek tanulásának elôsegítését, az isko-

lai sport- és egyéb szabadidôs tevékenysé-

gek, tanulmányi, sport és kulturális verse-

nyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos 

körülmények között élô diákok társadalmi 

esélyegyenlôségének megteremtését.

A korábbi évek 1%-os felajánlásaiból is 

fenti célok megvalósításához járultunk 

hozzá.

Köszönjük a szülôi támogatást, mellyel 

munkákat segítik

Az Alapítvány céljainak eléréséhez kér-

jük idén is támogassanak bennünket adó-

juk 1%-ával!

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

com, ill. facebook-on is megtalálnak min-

ket (Alapítvány nevét kell beírni)

Köszönjük!

1%-os 

felajánlások

Tisztelt Adózók!

Kérjük, hogy 

JANCSÓ ALAPÍTVÁNY
(www.jancsoalapitvany.hu)

részére rendelkezzen adójának 1%-áról. 

Ez a felajánlás fontos hozzájárulás a 

Jancsó Alapítvány céljaihoz, 2014-ban 

124.249,- Ft gyûlt össze. Az elmúlt évben 

is ennek az összegnek a többszörö-

sét fordítottuk nemes célok megvalósí-

tására, így egyebek mellett hozzájárul-

tunk jelentôs összeggel a Jézus Krisztus 

Szupersztár rockopera kolozsvári bemu-

tatójához, egyetemi kutatást támogat-

tunk, és Tahitótfaluban is több eseményt 

szerveztünk.

Kérjük ezért, hogy az EGYSZA lapot a mi 

adószámunkat megjelölve töltse ki:

ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13

Kárpát-medencei böllérek Tahitótfaluban
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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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KECSKETEJ, 
KECSKESAJT  
KAPHATÓ 

CSALÁDI GAZDASÁGBÓL,HÁZTÓL 
 

Kecsketej: 400 Ft/l 

Probiotikus natúr kecskejoghurt: 800 Ft/l 

Friss kecskesajt: 3500Ft/kg 
  Natúr 
  Füstölt 
  Zöldfűszeres (snidling, petrezselyem, kapor) 
  Lilahagymás 
  Fokhagymás 

Kecskekrémsajt: 3500 Ft/kg (250  és 333 g-os kiszerelésben)  
  Natúr 
  Fokhagymás-zöldfűszeres 
  Zöldfűszeres 

Érlelt, félkemény kecskesajt: 4000 Ft/kg (májustól) 
 

Mocskonyi Rea     tel: +36 20/770 8722 
mocskonyirea@gmail.com 

TAHITÓTFALU, 
Tamási Áron u. 5202/100. 

Tahitótfalui Termelôi Piac 
tavaszi nyitás március 
14-én szombaton
 
Az idei esztendôben március 
14-tôl minden szombaton reggel 
7 órától újra várjuk a vásárló-
kat a Tahitótfalui Termelôi Piacon. A tahi parkoló 
melletti murvás területen negyedik éve minden 
szombaton tavasztól késô ôszig megtelik a tér helyi 
termelôkkel és minôségi termékeikkel. A piacon 
különféle ôstermelôk által elôállított termék várják  
a látogatókat, füstöltárú, házi tejtermékek, sava-
nyúságok, szigeti lekvárok-sütemények és termé-
szetesen az idénynek megfelelô zöldség-gyümölcs 
választék.  Akinek fontos, hogy friss helyi termékkel 
töltse meg a kamrát, támogatva ezzel környékben 
termelô gazdákat, március 14-tôl minden szomba-
ton 7-12 óráig látogasson el a Tahitótfalui Termelôi 
Piacra szép méretes kosárral, bô tarisznyával!
Továbbra is várjuk tisztelettel a térségben termelô 
és alkotó ôstermelôket és kézmûves mestereket!
Jelentkezésüket várjuk!

Mezôntúli Kulturális Szolgáltató Bt.
Rokob Orsolya – 06/70 598 4345

 Ingyenes segítségnyújtás 
adóbevallás elkészítésében!

A Dunakanyari Családsegítô és 

Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai 

segítséget nyújtanak a 2014-es év 

jövedelmeirôl szóló adóbevallások illetve 

az ehhez kapcsolódó nyilatkozatok elké-

szítésében munkavállalók, közfoglalkoz-

tatottak számára!

A szolgáltatás ingyenes! A részletekrôl 

érdeklôdjön Ferencsák István családgon-

dozónál szerdai napokon 11.00-15.00-ig 

Tahitótfalun a Faluházban vagy intéz-

ményünk 26-312-605, illetve 06-20-278-

3734 telefonszámán.
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A Tahitótfalui Önkormányzat és az NBI-B 

Szentendre Kézilabda Klub szervezésében 

kézilabda edzések látogatására van lehetôség.

Az edzések szeptember közepe óta foly-

nak a sportcsarnokban. A csapat 2002, 

2003, 2004, 2005-ben született fiúkból áll, 

néhány vállalkozó kedvû lánnyal kiegészül-

ve. A következô tanévtôl szándékunkban 

áll a 7-8 éves korosztály részére kézilabda 

elôkészítô szivacskézilabdás csoportot is indí-

tani. Az általános iskolai tanulmányok végez-

tével versenyzôink a Szentendre KC férfi, és 

a Szentendre NB. II. osztályú nôi csapatokban 

folytathatják a sportpályafutásukat. 

További érdeklôdôket szeretettel várunk. 

Jelentkezni lehet a 0630/383 4244 szá-

mon Pacor Vilmos, Szûcs Kata edzô, 

testnevelôknél, vagy a helyszínen hétfô, szer-

da, pénteki napokon 16-18 óráig.

Beszélgetés Kollinger Szabolccsal
Szabolcs édesanyjával él együtt, aki egy karral 

született alsó végtagok nélkül. Magdolna egy újság-

cikk kapcsán szerzett tudomást a három és fél éves 

gyermekrôl, aki négyvégtaghiányosan látta meg a 

napvilágot. Örökbe fogadta Szabolcsot, és felnevel-

te két egészséges gyermeke mellett.

Finom húsleves illat lengte be a napfényes, ottho-

nos házat, amikor felkerestem a fiatalembert. Magda 

asszony mindennap fôz családjának. Szentendrérôl 

költöztek Tahitótfaluba öt évvel ezelôtt. Szabolcs a 

Neumann János Szakközépiskolában érettségizett, 

naponta járt önállóan iskolába. Versekben szívesen 

fejezi ki gondolatait, nemrég rajzolni, festeni kez-

dett. Szobája falán az utóbbi hetek termése látható, 

gyönyörû portrék, tanulmányrajzok.

-Hogyan fejlesztette ilyen színvonalra rajztudását?

- A Rajzmánia oldalra feltettem néhány képemet 

és két tanár is jelentkezett, hogy szívesen segítenek. 

Azóta naponta jönnek hozzám és tanítanak.

-Agyban dôl el minden, ha ott rend van és érték, 

az elôbb-utóbb felszínre kerül. Ennek szép bizonyíté-

kai az ön alkotásai.

-Az a fontos, hogy a szemével hogyan lát az ember. 

Ebbôl a képességembôl szeretnék majd megélni. 

-Tudom, tervezi, hogy elôbb-utóbb kézzel is meg-

foghassa az ecsetet, a ceruzát, bionikus karra gyûjt.

-Utánanéztem alaposan, a nélkül nem kezdek bele 

semmibe. Egy angol cég készíti személyre szabottan. 

Felvettem a magyarországi képviselôjükkel a kapcso-

latot, egy orvoshoz irányítottak, vele egyeztetek a 

részletekrôl. Az OEP 80%-át állja, még így is 2-3 mil-

lió forint, amit össze kell gyûjtenem. A fele már meg 

van. A Rajzmánián folyamatosan megy a gyûjtés, 

ahol feltettek rólam egy videót, mindenki beadha-

tott egy alkotást, amire lehetett licitálni. Találkoztam 

egy olyan emberrel, akinek az édesapja, aki nem-

rég halt meg, negyven évvel ezelôtt készített egy réz 

dombormûvet. Ez a fiatalember ezt az alkotást aján-

lotta fel az árverésre. Mekkora erô kell ahhoz, hogy 

az ember egy ilyet meglépjen. Lemondott errôl a 

hatalmas eszmei értéket képviselô emlékrôl, csak 

hogy nekem, ismeretlenül is segítsen. 

-Hogyan mûködik a bionikus kar?

-Izommozgással lehet irányítani, egész finom moz-

gásokra képes, lehet vele aláírni is. A tricepszem még 

gyenge, most egy izom stimulátorral erôsítek, hogy 

alkalmas legyen az izomzatom a kéz használatára. 

-Sokat látni Önt egyedül közlekedni. Önálló, 

szabadságszeretô ember, aki nem szívesen utalódik 

másra. Hogyan tudja mindezt megoldani?

-Elektromos székkel közlekedek, egyre több 

jármû, intézmény akadálymentes, sok helyre el 

tudok önállóan jutni, csak idôben el kell indulnom.

-A Jóisten egészséges lélekkel és tiszta gondolko-

dással áldotta meg. Nem minden ép testû ember-

nek adatik ez meg. Ami maradandó, az a lelkünkbôl, 

szellemünkbôl fakad. Ön, mint alkotó ember, ezt 

tudja.

-Az egyik, facebook-ra feltöltött képem kapcsán 

egy kislány kérdezte édesapját, hogy a bácsi miért 

szájjal fest. Apukája azt válaszolta, hogy amit az Isten 

elvett tôle fizikálisan, azt lelkiekben többszörösen 

adta vissza. A kislány azt mondta, hogy a bácsi vará-

zsolt, biztos egy angyal. 

-Ön verseivel, képeivel, videóival sokat ad az 

embereknek. Erôt, hitet, szépséget, barátságot. 

Készül egy verseskötet kiadására is. 

-Igen, szeretném versbe formált gondolataimat 

egy kötetbe összerendezni, melyet saját rajzaimmal 

és barátaimmal folytatott beszélgetéseimmel illuszt-

rálok. A Sziget Hangja Ökumenikus Énekkartól már 

kaptam segítséget, néhány éve gyûjtést rendeztek 

kötetem kiadásának támogatására. Az élet arra van, 

hogy adjunk. Verseimben csak a jót akarom meg-

mutatni, csak jót szabad adni. A rosszat is jóra kell 

átfordítani. Sokan hozzájárultak már a kézhez, nem 

is tudom nekik egyenként megköszönni. Arra gon-

doltam, ha meg lesz a kéz, kiállok a Hôsök terére és 

kezet fogok azzal a több ezer emberrel, aki hozzá-

segített ahhoz, hogy jobban el tudjam látni maga-

mat, hogy visszaadjam azt a sok szeretetet, segítséget 

édesanyámnak, amit tôle kaptam.

Aki segíteni szeretné a fiatalembert célja elérésé-

ben, a következô bankszámlára küldheti támogatá-

sát: Erste Bank 11600006-00000000-35174727. A 

világ minden tájáról érdeklôdôknek:

Swift: GIBAHUHB, IBAN: 

HU82116000060000000035174727, Kollinger 

Szabolcs.

e-mail: kollinger2@gmail.com

Telefonszám: 06205856867

Blog: http://www.eletemszavai.blog.hu

Facebook oldal: Életem szavai - Facebook

YouTube csatorna: https://www.youtube.com/

user/kollinger1

Béres Gabriella

Kézilabda Tahitótfalun!

Csak a jóra figyeljünk…
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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.

1 5

S Z Á R A Z  T Ü Z I F A 
E L A D Ó !

Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q

Akácoszlop

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

Számítógép
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK

A Visegrádi Ásványvíz Kft. munkatársakat 
keres:

Gépkezelôt, mûszakvezetôt 
mûanyagfeldolgozó és -csomagoló gépek 
kezeléséhez – villanyszerelôi, elektroni-

kai mûszerész végzettséggel rendelkezôk 
elônyben,
valamint: 

Logisztikai ügyintézô munkatársat keresünk, 
targoncavezetôi jogosítvánnyal, gyakorlattal 

rendelkezôk elônyben.

Jelentkezéseket az info@visegradi.hu 
e-mail címen várjuk.

További felvilágosítás a 06 26/397-815 telefon-
számon.
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KISTEHERFUVAROZÁS, ÁRUSZÁLLÍTÁS!

Építôanyag-, zöldhulladék-, bútorok szállítása 1,5 tonná-

ig! Tel.: 06-70-518-5804

Az új Ptk. hatályba lépésével kapcsolatban elérte a 

magyar vállalkozásokat a kötelezô cégmódosítások elsô 

hulláma, amelyek érintettjei a közkereseti társaságok, a 

betéti társaságok illetve a szövetkezetek.

Az új Ptk. hatályba lépése az átmeneti szabályokat 

akként rendezte, hogy az egyes társaságoknak fôszabály 

szerint az elsô módosításkor kell dönteniük az új Ptk. 

szabályaira való áttérésrôl, illetve az új Ptk. szabályai 

szerinti továbbmûködésrôl. Tekintettel azonban arra, 

hogy a módosítást lehetôség szerint valamennyi cég 

mielôbb elvégezze, végsô határidô is megállapításra 

került, amely a közkereseti társaságok betéti társasá-

gok, és szövetkezetek esetén 2015. március 15. (korlá-

tolt felelôsségû társaságok és részvénytársaságok esetén 

további egy év türelmi idô van).

Amennyiben a határidôig nem kerül sor a döntésre, 

a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást kezdemé-

nyezhet, illetve pénzbírságot szabhat ki. 

Ezek a gazdasági társaságok tehát 2015. március 

15. napjáig kötelesek a létesítô okirataikat felülvizsgál-

ni, és az esetleges jogszabályi változásokat átvezetni. A 

nem szerzôdésminta használatával alapított cégek ese-

tében a létesítô okirat valamennyi rendelkezését érde-

mes áttekinteni az esetleges érvénytelen rendelkezések 

kiszûrése végett, míg szerzôdésmintával alapított cégek 

esetén az új szerzôdésminta alkalmazásáról kell dönteni.

A mindennapi mûködés szempontjából talán a leg-

fontosabb, – ám valójában csupán formai – válto-

zás, hogy a kkt. és bt. vezetô tisztségviselôjének is 

ügyvezetô lesz a titulusa (az üzletvezetésre jogosult tag 

megnevezés helyett).

 Amennyiben a változások kizárólag az új Ptk. hatály-

ba lépésével függnek össze, úgy illeték és közzété-

teli költségtérítés nélkül lehet kezdeményezni a vál-

tozásbejegyzési eljárást, amennyiben más változás 

is történik (például a vezetô tisztségviselô személyé-

ben bekövetkezô változás) akkor azonban az általános 

mértékû illetéket és közzétételi költségtérítést kell meg-

fizetni.

Dr. Gizella Endre, 06-20-326-2133

Jelen tájékoztatás nem teljes körû, és nem 

minôsül jogi tanácsadásnak.

Jogi útmutató – Kötelezô módosítások a közkereseti társaságok, 

betéti táraságok és szövetkezetek létesítô okiratában

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, 
aki mindent ami régi, 

értékes és szép hosszú évek óta 
gyûjtök. Legyen az régi bútor, 

festmény, lakberendezési tárgy, 
hímzett ágynemûk, bronzszobrok, 

vagy porcelánok, 
népviseleti ruhák, régi játékok, 

mezôgazdasági 
eszközök és sok minden más. 

Kész pénzzel fi zetek.

Kérem, ha bármilyen régi hasz-
nálati tárgya van, amit szeretne 
eladni, hívjon! dr. Rabbné Márta 

vagyok, elérhetôségem: 
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalják: 
 

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

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

   
                 

Bélteki Sándor 
tûzoltó százados
70-334-8427 
favagotuzoltok@gmail.com
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Február egyik vasárnapján a Pollack Mihály 

Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola 

néhány diákja, szülôk és Kerekes Klára tanárnô 

útra kelt Török bálintra, a Gyermek Hospice 

Tábitha házába. 

Vegyes érzelmekkel indultunk, mert tisztában 

voltunk azzal, hogy hová is igyekszünk… Nehéz 

elfogadni a tényt, hogy gyermekek is lehetnek 

gyógyíthatatlan betegek. Nagyon nehéz. Az 

ember így gondolja: megszületünk, boldog gyer-

mekkorunk van, majd felnôtté válunk, családot 

alapítunk, dolgozunk, éljük az életünket, majd 

megöregszünk és meghalunk. Ez így normális. 

Ez így lenne normális. De! Vannak olyanok, akik-

nek az életük nem így alakul. Gyermekként kell 

megküzdeniük egy olyan kórral, aminek a vége 

kiszámítható. A Tábitha házba olyan gyermekek 

kerülnek, akiken az orvostudomány már nem 

tud segíteni és itt a hátralevô életüket úgy tud-

ják letölteni, hogy feledtetik velük ezt a tényt. A 

ház modern felszereltséggel rendelkezik, igazá-

ból úgy néz ki, mint egy családi ház (mert az is, 

egy jólelkû ember adományozta és támogatja a 

mai napig is ôket), tele játékkal, mosollyal, neve-

téssel. Az itt dolgozó egészségügyisek, önkénte-

sek egy nagy családot alkotnak az itt tartózkodó 

gyermekekkel és szüleikkel. Mindent elkövet-

nek annak érdekében, hogy a gyerekek jól érez-

zék magukat, próbálják feledtetni velük a beteg-

ségük tényét, a fájdalmakat, semmilyen olyas-

fajta korlátok közé nem szorítják ôket, mint 

kötelezô reggeli-ebéd-vacsora idôpont, minden-

ki akkor eszik, fürdik, alszik, játszik, amikor sze-

retne. Vagyis minden róluk szól. Arról, hogy 

hátralevô kis életüket a lehetô legboldogabban 

éljék le. 

Hogy lehet ezt megélni, elfogadni? Kinek a 

legnehezebb? A szülônek, aki tudja, hogy elve-

szíti a gyermekét? A gyermeknek, aki tudja, 

hogy nemsokára eltávozik és sosem lesz felnôtt? 

A Tábitha ház dolgozóinak, akik nap, mint nap 

szembesülnek a megváltozhatatlannal? Ezeket a 

dolgokat csak úgy lehet túlélni, ha az ember hit-

tel él. 

Az iskolásainknak mindezt elmondtuk, így 

készültek Kerekes Klára óráin ajándékok: raj-

zok, festmények, nyakláncok, gyurma tárgyak, 

megannyi apróság. Nagy szeretettel, lelkesedés-

sel készítették. Klára néni, aki a tanári munká-

ján kívül, önkéntesként is dolgozik és nagyon 

aktív, óriási szociális érzékenységgel megáldott 

személyiség, idôt, energiát nem áldozva szervez-

te meg ezt a látogatást. Nagyon szerencsések 

vagyunk, hogy az iskolánkban az erkölcstan-eti-

ka órát egy olyan ember tanítja, aki a kötelezô 

tananyag mellett megtanítja a gyermekeket az 

együttérzésre, az önzetlen segítségnyújtásra, 

azokra a dolgokra, amikre nagyon nagy szükség 

van a mai világban. 

Három leány így írt róla:

„Zabolai Fanni (7/a): Nagy volt a sürgés-

forgás. Minden etika órán dolgoztunk, hogy 
minél több ajándék összegyûljön. Amikor 
reggel elindultunk, mindenki izgatott volt. 
Klára néni volt a legizgatottabb. Mikor 
megérkeztünk, bementünk, és körbevezet-
tek minket a házon. Volt sok szoba, 2 fürdô, 
beszélgetôszoba, és egy kis rész, ahol lehet tor-
názni. Aztán átadtuk a rengeteg ajándékot, 
amit vittünk. Készültek fotók is, és kaptunk 
egy nagy zacskó szaloncukrot is.”

„Dankovics Petra (7/a):  Egyszer etika 
órán Klára néni, a tanárunk mondta, hogy 
van egy ilyen hospice. Nekünk tetszett ez az 
ötlet, ezért elkezdtünk ajándékokat készíteni, 
pl. rajzoltunk plakátokat, festettünk köveket, 
stb. Ezt még decemberben kezdtük el, de csak 
februárban tudtunk elmenni. Elindultunk 
2 kocsival reggel, majd kb 1,5 óra alatt 
Törökbálintra értünk a gyerekhospice-ba. 
Elôször mindenkinek furcsa volt. Körbe men-
tünk a házban, átadtuk az ajándékokat. Jött 
egy újságíró bácsi, aki csinált rólunk sok 
képet, és sokat beszélgettünk. Majd 12 óra 
körül indultunk haza.”

„Kovács-Deme Jázmin (5/a): A Tá bitha ház 
azoknak a gyermekeknek az otthona, akik-
nek pár napjuk, hetük van hátra az életükbôl. 
Amikor megérkeztünk  a házba, azt hittem, 
hogy több gyerek lesz ott, de csak egy volt. 
Amikor beléptünk az ajtón, meglepôdtem, 
mert azt hittem, hogy kórházszerû épület 
lesz. Nagyon szép volt. Volt festve a falra egy 
fa, amin azoknak a gyerekeknek a fotói vol-
tak, akik ott jártak.”

A látogatás mindannyiunk szerint nagyon 

jól sikerült, örültünk, hogy elmentünk, örültek 

nekünk, hogy ott voltunk, folytatjuk tavasszal! 

Tóth Evelyn Annamária

Szülô

Életvégi ellátás a Thábitában
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vasárnap  délután 14.00 és 177.000 óra között  

Tahitótfalu Faluházban 
(Szabadság út, Tornacsarnok mellett) 

immár tizenhatodik éve 
kerül megrendezésre a 

 
 

BBaba-,, gyermek-  és felnőttt-  RUHA BÖRZE.  
 
  

Itt szeretnénk helyet biztosítani a használt, de még jó 
állapotban lévő ruhák, cipők, játékok, gyermek használati- 

tárgyak árusítására-vásárlására, börzéjére. 
 
 

Már nem 
ÚÚJDONSÁG: 

Vállaljuk a karitatív célokra szánt, még használható állapotban lévő 
ruhaneműk, játékok begyűjtését, melyeket szétosztunk a rászorulók közt. 

Várjuk az eladni- és vásárolni szándékozókat egyaránt. 
Az adományként begyűjtött ruhaneműkből helyben, de csak a börze utolsó 

órájában, 16.00 –17.00 óra között lehet válogatni, és térítésmentesen 
hazavinni. 

érdeklődni lehet: Szabó Judit 06(20)543-1269 

Baba--, gyermek-- éés felnőttt-  
RUHA  BÖRZE  

20155. ÁÁPRILIS 112--ÉNN 

Kultúra,  hirdetés

Februári számunkban Pollack Mihály síremlékének egy részlete látható. A katolikus 

temetôben található síremléket Ybl Miklós tervezte. Gratulálunk szerencsés nyertesünk-

nek, Elter Józsefnek. Márciusi rejtvényünk a következô képen látható.

A megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre várjuk.

Szavak szárnyán repülök,

S azon tûnödök,

Mi legyen a következô szó?

Mely lelkedig hatol.

Mely segít, ha bajban vagy,

Tudatja veled, az írója soha el nem hagy.

Szavak szárnyán repülök,

Már - már el tûnök.

Elvisznek a fellegek,

Oda, ahova más nem jöhet.

Csak az, kit magammal hívok,

Akinek lelkemet kitárom.

Szavak szárnyán repülök,

Egy felhô szélén ülök.

Te ott vagy velem,

Mert érted, amit mesélek.

Megérted a bánatom,

S minden boldogságom.

Szavak szárnyán repülök,

S mosolyogva tekintek föl.

Tudom, hogy ránk vigyáznak,

Akkor is, ha alszanak.

Tekints hát Te is az égre!

Nézd, ki érdeklôdik felôled!

Kollinger Szabolcs

Vedd észre! Szavak szárnyán
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával, a LOLA pékség támogatásával, a 

bemutatja a  
Nyuszkó ajándéka 

cím  mesét. 
 

  
22001155..  mmáárrcciiuuss  2288--áánn  sszzoommbbaattoonn    

1100  óórraakkoorr  
Mindenkit szeretettel várunk! 

Támogatói jegy ára 500 Ft / f  
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2. 

Húsvéti mini fotózás 4.990 Forint
Várunk a KollokFoto stúdióban. Cím: Tahitótfalu, Hősök tere.

Érdeklődés és bejelentkezés: 06-20/94-92-192
  facebook.com/KollokFoto
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Március - Kikelet hava
Böjtmás hava, Bölénytor (Fák hava)
„Amilyen a március kilencedik napja, 

olyan lesz az egész hónap folyamatja.”

Március 12. Gergely
Gergely napi szél, Szent György napig él.

Megrázza még szakállát Gergely!

Március 18. Sándor
Sándor, József, Benedek, hoz a zsákban 

meleget.

De ha nem hoz meleget, Gyuri lesz 

majd a gyerek.

Március 19. József
Szent Józsefkor nyissad, (szôlôt) Ha víz-

ben áll is a lábad.

Március 21. Benedek
Benedek, jönnek a jó melegek.

Március 25. Irén
Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Gyümölcsoltó hidege, téli hónapnak 

megölôje.

Ha ezen a napon megszólalnak a békák,

még negyven napig hideg lesz.

Márciusi idôjóslás 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: ele-
ktronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), 
Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Vá ros-
háztér 4. Ügyfélfogadás: Hétfô: 07-17-ig; Kedd, Csüt.:08-18-ig; 
Szerda: 08-20-ig; Péntek:08-16-ig, Telefon: 06-26/501-460; 
501-461; 501-462; 501-463; 501-464; 501-465; 501-467; 501-
468; 501-469, Fax: 06-26/501-466 • 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: Kedd:06-18-ig, 
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 • 
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: 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.

(A programokról a www.tahitotfalu.hu 

honlapon is tájékozódhat.)

Március 10. 14:00-17:00: Véradás a 

Népházban

Március 15. 17:30: Emlékezés az 1848-

49-es forradalom és szabadságharcra. 

Koszorúzás a Hôsök terén, ünnepi mûsor 

a Sportcsarnokban. Részletek a plakáto-

kon.

Faluház programjai márciusban
Szépteremtô Kaláka: március 8. 16:00 

Tojásírás viaszolt technikával, már-
cius 14. 16:00 Húsvéti kalácssütés, 

tojásberzselés, március 21. 16:00 Húsvéti 

dekorációk készítése. Bejelentkezés szük-

séges a 06-30-667-6627 számon! Az alkal-

makat vezeti: Jókainé Gombosi Beatrix 

népi iparmûvész. Részvételi díj 1000 Ft, 

mely tartalmazza az anyagköltségeket. 

Március 28. 15:00-17:00 Húsvéti tojásírás 

és díszítés nemcsak gyerekeknek Jókainé 

Gombosi Beatrix népi iparmûvésszel. 

Foglalkozás díja 400 Ft

Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 

összejövetele. Vezeti: Abonyi Erika, 

0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600 

Ft. A foglalkozásokat Kö  kényné Krafcsik 

Ibolya vezeti, 70/362 1886.   

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. 

Vezeti: Néhlich Edit, +36 20/569 7507                                               

Népház programja
Március 28. szombat 10:00 Habakuk 

Bábszínház: Nyuszkó ajándéka. Részletek a 

plakátokon.

Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Kórus 

próbája. Szeretettel várjuk az énekelni 

vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô 

Andrea, 30/386 4480.

Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-

megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 

Adorján Vera, +3620/560-4065

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör

Aerobic terem állandó programjai 
(tahi tótfalui sportpálya mellett sport-
öltözô)
kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate okta-

tás kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: 

Sípos István 0630/2742880

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

Havonta egyszer önköltséges színház-
látogatást szervezünk, utazás bé relt 
bus szal történik. Az aktuális elô-
adásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
program ról érdeklôdni lehet Béres 
Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
+3630/337 5527.

Tahitótfalu márciusi 

programjai

Tahitotfalu_2015_03_jav.indd   20Tahitotfalu_2015_03_jav.indd   20 2015.03.05.   17:082015.03.05.   17:08


