
Három intézményünk korszerûsítéséért 
pályázunk

A 2014-2020 évi Európai Uniós ciklus a forrá-
sok elosztásában a Közép-magyarországi régi-
ónak eddig nem kifejezetten kedvezett. A Pest 
Megyei Önkormányzat kezdeményezésére indí-
tott szavazáson eldôlt, hogy a következô prog-
ramozási ciklusban a fôváros külön régióként 
szerepel, növelve ezzel Pest megye és az agglo-
merációs települések pályázati lehetôségeit. A 
jelenleg elérhetô néhány forrás közül egy ener-

getikai fejlesztést célzó pályázaton való indulás-
ra nyílt lehetôségünk a Környezeti és Energia 
Hatékonysági Program (KEHOP) keretében.

A Képviselô-testület döntése alapján az önkor-
mányzat támogatási kérelmet nyújt be három 
intézménye, a Sportcsarnok, a Népház és az 
Almásy László utcai tagóvoda energia haté-
konysági korszerûsítésére. Mindhárom ingat-
lan esetében szükséges ez a fejlesztés, amelyet 
önerôbôl a költségvetésbôl biztosan nem tud-
nánk finanszírozni. 

Az épületek teljes külsô hôszigetelést és ahol 

Április hónapban a Képviselô-tes-
tület két rendkívüli és egy rendes ülést 
tartott. Az április 7-én tartott rendkívü-
li ülésen Dr. Sajtos Sándor polgármes-
ter, Gaál Sándorné képviselô, Kubanek 
István, Nagyházu Miklós, Vaczó Zol-
tán képviselôk vettek részt. Az ülé-
sen az Eperfesztivál megrendezésérôl, 
eszközbeszerzésrôl, valamint a térfigyelô 
kamerarendszer kibôvítésérôl döntöttek. 

Az elsô napirendben az Önkormány-
zat és a Hungarofest Nemzeti Rendez-
vényszervezô Nonprofit Kft. között 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Május 1. Szigeti Majális. Helyszín: Horány, Piactér. Szervezô: 
Szigetmonostor Önkormányzata.
Május 19. Mozdulj velünk! Toborzó Országfutás. Szervezô: Magyar 
Honvédség. Részletek a plakátokon.
Május 27.-28.-29. Eperfesztivál. Részletes program a plakátokon.

Május 27. péntek 18:00 Eperart. A Hungarikum Együttes koncertje 
„Rezgések” címmel. Szervezô: Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület. 
Helyszín: Faluház. Belépés ingyenes.
Június 4. 10:00-18:00 Tahitótfalui Vágta. A Nemzeti Vágta 
elôfutama. Helyszín: Zablakert Lovastanya.
Június 4. 14:00 Nemzeti Összetartozás Napja. A Trianoni békedik-
tátum 96. évfordulójára emlékezünk. Helyszín: Trianon emlékmû.

Folytatás a 20. oldalon

Tahitótfalu májusi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

2 8 5 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 2.

Egészség- és sportnap 

Tahitótfaluban  4.

Vigyázzunk egymásra! 8.

A legnagyobb vígasztaló 10.

Református gyülekezeti 

hírek 11.Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

szükséges, új nyílászárót kapnának. A 
csarnok és az óvoda esetében a napele-
mek telepítése is lehetséges, amennyi-
ben a statikai számítások ezt alátámaszt-
ják. Jelenleg az elôkészítési szakasznál tar-
tunk. Ennek keretében készülnek el a ten-
derterv szintû építészeti tervdokumentá-
ciók, statikai és energetikai tanulmányok. 
A számadatok ismeretében állítjuk össze a 
pályázatot, amelynek beadási elôfeltétele 
még egy feltételes közbeszerzési eljárás 
lefolytatása lesz. A beadási határidô több 
idôpontban lehetséges, de mivel össze-
sen 10 milliárd forintos keret áll rendelke-
zésre és várhatóan maximum 200 pályá-
zat fogadható be, igyekszünk mielôbb, 
már az elsô határidôig, június 29-ig bead-
ni a pályázatunkat, növelve ezzel a nyeré-
si esélyeinket. 

A KEHOP 5.2.9 felhívás forrását a 
Kohéziós Alap és Magyarország költségve-
tése társfinanszírozásban biztosítja 100%-
os támogatási intenzitás mellett. A támo-
gatási kérelmek benyújtása legkorábban 
a felhívás megjelenését követôen 2016. 
június 15-tôl, legkésôbb 2018. június 15-ig 
lehetséges.

Az elôkészítési idô a beadási feltételeket 
tekintve rendkívül rövid, de teljesíthetô. 
A beruházás, amennyiben megvalósul, 
jelentôs költség megtakarítást fog ered-
ményezni az önkormányzat számára, 
mivel csökkenti az intézmények fenntar-
tási díjait.

Újra a konyha

Tava l y  ny ú j to t t u k  be  a  B e lüg y -
minisztérium és a Nemzetgazdasági tárca 
az Emberi Erôforrások Miniszterével közös 
pályázati kiírására a Pap kertben épülô 
600 adagos és 200 férôhelyes konyha-
étkezô építés finanszírozásának támoga-
tására egy 37 millió forintos támogatási 
igényt. Elsô körben tartaléklistára került 
a pályázat, majd november végén forrás-

hiány miatt nem kaptuk meg az igényelt 
összeget. Ez év márciusában ismét meg-
nyílt a lehetôség „Önkormányzati étkez-
tetési fejlesztések támogatására” címmel. 
Testületünk döntése alapján, a már koráb-
ban erre a célra elkészült dokumentációt 
változatlan összeghatárral újra beadjuk a 
már folyamatban lévô építkezéshez a több-
letforrás megszerzésére.

Vágta június 4-én

A Tahitótfalui Vágtát ötödik alkalom-
mal rendezzük meg, a tavalyi helyszínen, 
a Zablakert Lovastanyán. Három év telt 
el, mire a kitûzött célt elértük, 2014-ben 
Molnár Gyöngyi hozta meg számunkra a 
gyôzelmet, országos hírnevet adva ezzel 
Tahitótfalunak. 

Egy éven keresztül birtokoltuk a Vágta 
Kardot, amelyet nehéz szívvel és remélem 
csak rövid idôre adtunk vissza. 

Idén a Nemzeti Vágta elnöksége új sza-
bályrendszer alapján hirdette meg a sze-
zont. Ennek mottója: „Az Elôvágta szer-
vezése csak a legjobbaknak adatik meg”, 
amely a rendezvények minôségét jelen-
ti. Korábban 18 magyarországi telepü-
lés szervezett elôválogatót, ebben az 
évben ez a szám mindössze 12-re csök-
kent. Nagyon büszke vagyok arra, hogy 
2016-ban 25 aspiráns város és falu közül 
Tahitótfalu megkapta a jogot a szervezés-
re. A futamot június 4-én, szombaton tart-
juk. A rendezvényre várunk minél több 
érdeklôdôt, hogy megmutathassuk, mit 
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Sterczer Maja Hilda, 2016. 04. 08.
Maróthi Szonja, 2016. 04. 14.
Kiss Levente, 2016. 04. 20.

Helyesbítés (elôzô számunkban tévesen 
megjelent adatok helyesen): 
Rátz Adél 2016. 03. 17.
Fülöp Zita, 2016. 03. 28. 
Miskovics Milán, 2016. 03. 28.

Elhunytak: 
Nagyházú László, élt 89 évet, 
  Dózsa György út 16.
Eck Györgyné, élt 79 évet, Liget u. 22.
Csizmadi Andrásné élt 89 évet, 
  Arany János u. 16.
Sárközi Sándorné élt 89 évet, 
  Mátyás király u. 33.

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

Képviselôi fogadóóra

Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô 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 

jelent számunkra ez a lehetôség. Bízunk 
abban, hogy ez évben sem fogunk csaló-
dást okozni, ha az országos rendezvényso-
rozat tekintetében a színvonal kerül szóba.

Csatorna a hegyen

Nem utolsó sorban, de a beszámolóm 
végén szeretnék pár szót szólni a Tahi 
településrészen folyó csatornázási mun-
kálatok jelenlegi helyzetérôl. A projekt 
mûszaki átadása, ahogy Önök elôtt is isme-
retes, tavaly december 20-án megtörtént. 
Az egyre szaporodó lakossági bejelentése-
ket tapasztalva mindenkit szeretnék biz-
tosítani arról, hogy ez közel sem jelenti a 
munkák befejezését. Tahitótfaluban közel 
6 km-es gerincszakasz épült ki, több mint 
400 ingatlan hálózati bekötésével alig 
néhány hónap alatt. A hegyi utak sajnos 
ezt megelôzôen is rendkívül rossz állapot-
ban voltak, amelyet a burkolat bontása, 
illetve a talajszerkezet megbontása tovább 
rontott. A kivitelezôk elôreláthatóan még 
a nyár közepéig javítják a süllyedéseket, 

valamint pótolják az esetlegesen elma-
radt bekötéseket. Az útpályát csak ezt 
követôen fogják véglegesen helyreállíta-
ni, tehát egy-egy útszakasz külön-külön 
nem kerül aszfaltozásra. A lakossági beje-
lentéseket minden esetben továbbítjuk 
a kivitelezô felé, de az önkormányzat is 
igyekszik a kisebb hibákat ideiglenesen 
javítani. Biztosíthatom Önöket, hogy a 
lehetôségeinkhez mérten igyekszünk min-
dent megtenni annak érdekében, hogy az 
eredeti állapot mielôbb helyreálljon.

A házi bekötésekkel kapcsolatosan 
továbbra is fenntartjuk a mûszaki ügyfél-
szolgálatot a hivatalban (2021 Tahitótfalu, 
Kossuth Lajos u. 4.), minden kedden 
14:00 és 18:00 óra között Bana Erzsébet 
a falugondnoki irodában nyújt segítséget 
a tervezés és engedélyeztetés ügyében. 
Elôzetesen a 06-20-549-3779-es telefonszá-
mon érdemes idôpontot egyeztetni.

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester
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Április 30-án megrendeztük az elsô 
Egészség- és Sportnapunkat Tahitótfalu 
Önkormányzatával közösen. A Faluházban 
bôrgyógyászati szûrés, elôadások, masz-
százs, a Népházban rendôri elôadások, 
látásvizsgálat, a Sportcsarnokban pedig 
sport kipróbálási lehetôségek, valamint 
meccsek várták az érdeklôdôket. Az udva-
ron tanácsadások különbözô szakembe-
rekkel, valamint egészségügyi vizsgálatok, 
tûzoltó bemutató, bográcsétel kóstolás-
ra volt lehetôség. A nagy népszerûségnek 
örvendô 10 próbát is itt tartottuk, melyre 
a gyermekek három kategóriában nevez-
hettek, az elsô három versenyzôket pedig 
kategóriánként díjaztuk. 

A szigetmonostori Klímapark elektro-
mos busza több órán át utaztatta a falunk-
ban az utasokat. Kézmûves termék és 
bemutató vásár is volt, ahol finom élelmi-
szereket és csodaszép dolgokat lehetett 
vásárolni.

Mindenki nagyon jól érezte magát, az 
idô is kedvezett nekünk, ezzel a rendez-
vénnyel szeretnénk hagyományt teremte-
ni és minden évben megrendezni, mert 
szükség van az ilyen jellegû programok-
ra is, mely az egész családnak szórakozás, 
sport és közösség összekovácsoló erejû. 

Mindenkinek köszönjük, aki elôadott, 
sportolt, önkénteskedett, részt vett a prog-
ramon, akik dobtak az adománygyûjtô 
dobozainkba (melyek állandó helye a 
Heim Pékség Tahiban, a Barta Pékség a 
Tótfalun és a Tahi Nonstop Tahiban), akik 
vásároltak a mesekönyvekbôl (nyári tábo-

roztatásra szeretnénk felhasználni 
a befolyt pénzt). 

Külön köszönet Tahitótfalu 
Önkormány zatának a helyszí -
nért, a segítségért, Dr. Sajtos 
Sándornak, Ferenczy Barbarának, 
akik nélkül i lyen színvonala-
san nem jöhetett volna létre, a 
támogatóinknak: Pest Megyei 
Rendôrkapitányságnak, Szentend-
rei Hivatásos Tûzoltóknak, a szi-
getmonostori Klímaparknak, a 

Máté-Fotó Optikának, 
Dr. Buczkó Mónikának, 
az Öregfûrész Kft-nek, 
a 10 próbára felaján-
lott díjakat a Visegrádi 
B o b p á l y á n a k ,  a 
Termál fürdô Leány-
falunak, a tahitótfalui 
vegyes-háztartási bolt-
nak (100 -as), HSPC.
hu-nak, Bust Pólónak, 
a z  Eper mester  K f t -
nek, az Iza Varrásnak, 
Keszler Szabolcsnak, 
Ferenczi Attilánénak, 
a Tahi Nonstopnak és 
utoljára, de nem utolsó-
sorban az EEDE önkén-
tes, lelkes csapatának és ugyan-
ilyen lelkes hozzátartóiknak a 
segítséget, akikre nagyon büsz-
ke vagyok, hogy fegyelmezet-
ten, lelkesen szívüket-lelküket 
beleadva végzik a munkájukat! 

Jövôre veletek ugyan it t! 
Bôvebb beszámoló és  informá-

ció a rendezvényeinkrôl,  rólunk: www.
eede.hu. Facebook: EEDE

Tóth Evelyn Annamária
Együtt Egymásért Dunakanyar 

Egyesület (EEDE) elnöke

Egészség- és Sportnap Tahitótfaluban
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Folytatás az 1. oldalról
kötendô, a 2016. évi Eperfesztivál lebo-
nyolítására vonatkozó megállapodást 
vizsgálta meg a Képviselô-testület. A 
döntés név szerinti szavazással szüle-
tett, melynek során 4 igen szavazat 
(Dr. Sajtos Sándor, Kubanek István, 
Nagyházu Miklós, Vaczó  Zoltán) és 
1 ellenszavazat (Gaál Sándorné) mel-
lett a Képviselô-testület jóváhagyta 
a szerzôdés tartalmát. Ezt követôen 
egy Dacia Duster gépjármû, 1 db 
láncfûrész, és 1 db fûkasza megvásárlá-
sát, valamint a térfigyelô kamerarend-
szer kibôvítését és a kiépítésre szánt 
összeg 1.780.476 Ft-tal történô emelé-
sét támogatta egyhangúlag a Képviselô-
testület. 

Az április 21-én tartott rendkívüli 
ülésen két vis maior pályázat beadá-
sáról döntött a Képviselô-testület. A 
határozatokban megfogalmazottak sze-
rint a Képviselô-testület a Villám-patak 
Tompa Mihály utcai szakaszán meg-
rongálódott mederfenéken, a Tompa 
Mihály utcai átereszen, valamint a 
Mátyás király utca partfalában és a 
magas partfalon húzódó önkormányza-
ti útban keletkezett károk helyreállítá-
si költségét, 10%-os önrész biztosítása 
mellett, a Kormány által a helyi önkor-
mányzatok vis maior eseményeinek 
támogatására kiírt pályázatból kívánja 
megvalósítani a 9/2011. (II.15.) Korm. 
rendelet szerint. Az ülésen a Képviselô-
testület teljes létszámban részt vett, 
mindkét döntést egyhangúlag hozta. 

A Képviselô-testület soron következô 
munkatervben meghatározott ülésé-
re április 27-én került sor. Az ülésen 
a Képviselô-testület teljes létszámban 
részt vett. A döntések egyhangúlag szü-
lettek, ahol nem, ott külön jelezzük a 
szavazás eredményét. 

A napirend elfogadását követôen 
a Képviselô-testület két rende-
letet alkotott. Elsôként elfogad-
ta a  4/2016. (IV.28.) számú rende-
lettel az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetésérôl szóló rendelet módo-
sítását, majd a Gazdasági Bizottság által 
jóváhagyott 2015. évi költségvetés vég-
rehajtásáról szóló zárszámadási rende-
letet hagyta jóvá az 5/2016. (IV.28.) 
számú önkormányzati rendelettel, 
amely kivonata az újság jelen számá-
ban olvasható, a mellékletekkel kiegé-
szített teljes rendelet anyaga a telepü-

lés honlapján megtalálható. 

Béres Gabriella mûvelôdésszervezô 
beszámolója után a Vox Insulae Sziget 
Hangja Egyesület két kérelmét támo-
gatta a Képviselô-testület, így az 
Eperart rendezvény lebonyolításá-
hoz a Faluházat térítésmentesen, az 
Ökumenikus Mûvészeti Hét lebonyolí-
tásához az Ifjúsági tábort 50.000 Ft bér-
leti díj ellenében biztosítja az Egyesület 
számára. 

Következô napirend a helyi civil 
szervezetek támogatására kiírt pályá-
zat elbírálására irányult, ahol az aláb-
bi döntés született: a Tahitótfalui 
Aranyszarvas Hagyományôrzô Íjász 
Egyesület 160.000,- Ft, a Tegyünk 
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
500.000 Ft, az Ôszirózsa Nyugdíjas 
Klub 160.000 Ft, a Tömegsport és 
Szabadidô Sportegyesület 180.000 
Ft, a Tahitótfalui Lovassport Egylet 
300.000 Ft, a Vox Insulae Sziget 
Hangja Egyesület 200.000 Ft költségve-
tési támogatást kap 2016. évben. 

A Dunakanyari Családsegítô és 
Gyermekjóléti Szolgálat írásban meg-
küldött beszámolójának elfogadá-
sát követôen a Képviselô-testület elvi 
hozzájárulását adta a Magyarország 
2016. évi központi költségvetésérôl 
szóló 2015. évi C. törvény 3. mellék-
let II. 7. pont szerinti „Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támogatása” 
elnevezésû pályázaton történô indu-
láshoz. 

A Bizottságok beszámolója napirend 
során támogatta a Képviselô-testület 
az értékvédelmi pályázat keretösszegé-
nek 2.000.000 Ft-ra történô emelését, 
valamint a gyermekorvos és a védônôk 
számára a rota vírus elleni oltóanyag 
beadására oltási díj, valamint a helyben 
történô rákszûrések megszervezésére 
vonatkozóan jutalom megfizetését az 
érintettek számára. 

A Tulajdoni ügyek napirend folya-
mán az alábbi döntéseket hozta a 
Képviselô-testület:

- Elsôként támogatta a Tahitótfalui 
Baptis ta Gyülekezet kérelmét, és a 
Gyülekezet által szervezett ingyenes 
nyári gyermektábor és ifjúsági tábor 
lebonyolításához a Népház használa-
tát ingyenesen biztosította.

- Elfogadta a Figyelj Rám! Közhasznú 
Egyesület beszámolóját, valamint a 
Sportpálya bérleti szerzôdés módo-
sítását. 

- Tulajdonosi és közútkezelôi hozzá-
járulását adta a Farkasverem 3040 
hrsz-ú ingatlan és a Nyárfa utca 468/1 
hrsz-ú ingatlan villamos energia ellá-
táshoz. 

- A beérkezett ajánlatok alapján 1+3 
év idôtartamra megbízta az Elektro 
V.T. Kft.-t a közvilágítás aktív eleme-
inek javításával, karbantartásával. 

- Engedélyezte a Gyöngyvirág utca 
1/A és 1/B tulajdonosainak kérésé-
re az ingatlan elôtti terület burkolá-
sát és két díszfa ültetését.

- Elutasította a Négy Muskétás SE a 
Népház bérleti díjára vonatkozó 
méltányossági kérelmét. (Nagyházu 
Miklós tartózkodott)

-  Támogatta az Önkormányzat a 
Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program 2016. évi KEHOP 
-5.2.9. „Pályázatos épületenerge-
tikai felhívás a közép-magyaror-
szági régió települési önkormány-
zatai számára” elnevezésû pályázat 
beadását. Nyertes pályázat esetén a 
Sportcsarnok, a Népház, valamint a 
Tahi óvoda és konyha épületek ener-
getikai fejlesztésére kerülhet sor. 
Következô döntésében a pályázat-
hoz szükséges tervezési, elôkészítési, 
illetve végrehajtási feladatok elvégzé-
sére irányuló ajánlatbekérés eredmé-
nyeként, mint legalacsonyabb aján-
lati árat adó résztvevôt, nyertesként 
a Pro Régió Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési és Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. hirdette 
ki. 

Ezt követôen a tavaly beadott Házas-
patak rekonstrukciójára irányuló nyer-
tes vis maior pályázat közbeszerzé-
si eljárásának Bíráló Bizottságába 
szakértôként Körmendi Judit fôépítészt 
és Paál Mária pénzügyi csoportvezetôt 
ajánlotta.

Eôryné dr. Mezei Orsolya
jegyzô

2 0 1 6 .  M Á J U S Önkormányzat

Önkormányzati hírek
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TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
( ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK Eredeti EI Mód.EI Teljesítés % KIADÁSOK Eredeti EI Mód.EI Teljesítés %

Normatív állami támogatás 294 351 299 088 299 088 100 Személyi juttatások 211 351 230 159 222 879 97
Munkaadói járulékok 56 656 68 843 64 022 93

Gépjármű adó /átengedett/40 % 18 000 18 000 21 974 122 Dologi kiadások 262 521 355 857 302 617 85
Helyiadó bevételei Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 475 20 232 17 608 87
Építmény adó 75 000 80 000 77 871 97 Működési célú támogatások 12 000 10 593 10 593 100
idegenf.adó, talajterhelési díj 1 000 3 000 3 288 109
Iparűzési adó 60 000 60 000 73 316 122 Gátépítés 427 346 332 954 304 493 91
Egyéb közhatalmi bevételek 8 943 8 429 94 Konyha építés 200 000 240 000 16 089 7
Erdőgazdálkodás bevétele 20 000 30 000 20 065 67 Egyéb fejlesztési kiadások 10 000 10 000 11 257 112
Saját működési bevételek 64 199 70 272 60 539 86 Felújítási kiadások 10 000 57 852 17 774 31
OEP Támogatás 9 500 9 500 9 490 100 Fejlesztési célú támogatások 17 440 2 353 13
Működési célú támogatás 13 000 13 000 10 432 80
Fővárosi Vízmű támogatása 29 748 29 748 25 417 85
Vis maior előleg(Házas-patak rendezés) 0 8 200 8 200 100 Tartalék összesen: 28 133 19 731
Fejlesztési célú tám.(Óvoda bőv. Komp, járda) 50 092 50 092 100  - céltartalék 12 500 4 098
Felhalmozás célú bevételek 1 725  - működési tartalék 15 633 15 633
Gátépítésre átvett pénz(uniós pályázatból) 427 346 427 346 369 908 87

Bevételek összesen: 1 012 144 1 107 189 1 039 834 94 Kiadások összesen: 1 236 482 1 363 661 969 685 71

Várható pénzmaradvány 100 000 105 293 105 293 100
Intézményi finanszírozás 213 705 216 583 206 221 95 Intézmények finanszírozása 213 705 216 583 206 221 95
Fejlesztési célú hitel 124 338 164 338 9 897 6 2015. évi állami előleg visszafiz. 10 498 10 075
2016 évi állami tám.előleg 11 209 Hiteltörlesztés 2 662 0
Bevételek mindösszesen: 1 450 187 1 593 404 1 372 154 86 Kiadások mindösszesen: 1 450 187 1 593 404 1 185 981 74

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselô-
testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, a 
368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben meghatá-
rozottakat, valamint a Gazdasági Bizottság vélemé-
nyezését figyelembe véve az Önkormányzat 2015. 
évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló-
ról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §  (1) A rendelet hatálya k iter jed az 
Önkormányzatra és az általa irányított, önállóan 
mûködô és gazdálkodó költségvetési szervekre. 

Tartalmazza továbbá a Dunakanyari Önkormány-
zati Társulás (DÖT) és a Szigeti Többcélú Feladatok 
Ellátására létrejött Önkormányzati Társulás (SZÖT) 
gazdálkodásának beszámolóját.

    (2) Költségvetési szervek:
- Önkormányzat
- Közös Önkormányzati Hivatal
- Óvoda

2. Az önkormányzat összesített 2015. 
évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselô-testület az Önkormányzati 
költségvetés 

Bevételeinek teljesítését 1 372 154 e. Ft-ban,
Kiadásainak teljesítését 1 185 981 e.  Ft-ban 

állapítja meg.

A bevételek a módosított elôirányzathoz viszo -
nyítva 86%-ban teljesültek, a kiadások elôirány-
zathoz viszonyított teljesítése 74%.

3. A Közös Önkormányzat Hivatal 
2015. költségvetésének teljesítése

3.§.(1)  A  Képv i se lô - te s t ü le t  a  Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése 
bevételeinek teljesítését 100 122 e.  Ft-ban, a kiadá-
sok teljesítését 99 389 e. Ft-ban állapítja meg. A 
kiadások 93 %-ban a bevételek 94 %-ban teljesül-
tek.

4. Az Óvoda 2015. évi költségvetésé-
nek teljesítése

4§. (1) A Képviselô-testület az Óvoda 2015. évi 
költségvetésében a bevételek teljesítését 108 
379 e.  Ft-ban, a kiadások teljesítését 107 740 e.  
Ft-ban állapítja meg. A bevételek teljesítése 97%-
ban, a kiadások teljesítése 96%-ban valósult meg.

             
5. Önkormányzat 2015. évi költségve-

tésének teljesítése

5.§. A Képviselô-testület az Önkormányzat 
2015. évi költségvetésében a bevételek teljesíté-
sét 1 163 653 e. Ft-ban, a kiadások teljesítését 
978 852 e. Ft-ban állapítja meg. A bevételek a 
módosított elôirányzathoz viszonyítva 85%-ban, 
a kiadások 71%-ban teljesültek.

6.  DÖT 2014. évi költségvetésének tel-
jesítése

6. §. (1)  A Dunakanyari Önkormányzatok 
Társulása 2015. évi költségvetésének teljesíté-
sét a 34. sz. melléklet tartalmazza. A Társulás 

a Tahitótfa luban megvalósuló Tûzoltó és 
Mentôállomás beruházásának lebonyolítására jött 
létre. 2015-ben a beruházással kapcsolatos kiadás 
nem történt.

                                 
7. SZÖT 2015. évi költségvetésének tel-

jesítése

7. § (1) 2013-ban megalakult a Szigeti Önkor-
mányzati Társulás a szigeti községek (Tahitótfalu, 
Szigetmonostor, Pócsmegyer, Kisoroszi) önkor-
mányzati feladatok közös ellátására. Tevékenysége 
kiterjed többek között a helyi környezet- és termé-
szetvédelem, a vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, az 
egészségügyi feladatok, kulturális feladatokra.

2015-ben gazdálkodási tevékenysége nem volt, 
bevételi forrása a községek által nyújtott mûködési 
hozzájárulás. 

8. Záró rendelkezések

8. §. (1)  Az Államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91.§-a alapján az Önkormányzat a  
zárszámadási rendelet elôterjesztésekor bemutatja 
a vagyonmérleget.

9. §. (1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatály-
ba.

(2) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondos-
kodik.

Tahitótfalu, 2016. április 27.
Dr. Sajtos Sándor s.k. polgármester
Eôryné Dr. Mezei Orsolya s.k. jegyzô

A rendelet kihirdetve:
Tahitótfalu, 2016. április 28.

Eôryné Dr. Mezei Orsolya s.k. jegyzô

Tahitótfalu  Község Önkormányzat Képviselô-testületének 5./2016. (IV.28.) rende-
lete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról – kivonat



Tisztelt Ingatlantulajdonos!

A közmûves ivóvízellátás és közmûves 
szenny vízelvezetés részletes szabálya-
it a víziközmû szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. Törvény, valamint e törvény 
egyes rendelkezéseinek végrehajtásá ról 
rendelkezô 58/2013. (II.27.) Kormány-
rende let foglalja össze. 

A DMRV Zrt. által üzemeltetett csator-
nahálózatot csak szennyvizek elvezeté-
sére létesítették. Amennyiben nagyobb 
mennyiségû csapadékvíz kerül a csator-
nába, gondot és többletköltséget okoz 
a szennyvízzel történô együttes elszál-
lítása (szennyvízátemelôk túlterhelése), 
amely idônként szennyvízkiömléshez, 
ez által fertôzésveszély kialakulásához is 
vezethet. A csapadékvíz miatt hirtelen 
megnövekedô mennyiségû - ezért hígabb 
- szennyvíz a szennyvíztisztító telepeken 
költséges technológiai beavatkozásokat 
igényel, mely környezettudatos fogyasztói 
magatartással megelôzhetô lenne.

A hatályos jogszabályok felhatalmazzák 
a Szolgáltatót, hogy a közmûvek igénybe-
vételének szabályszerûségét az ingatla-
non belül is ellenôrizze, egyidejûleg köte-
lezi a Felhasználót, hogy a szolgáltató 
ellenôrzését elôsegítse.

A vizsgálat a lakosság érdekeit is szolgál-
ja, mert a csapadék közcsatornába történô 
illegális bevezetése a szennyvízhálóza-
tot záporok idején túlterheli, és az ilyen-
kor bekövetkezô kiöntések a csatornát sza-
bályosan használó fogyasztókat is sújtják, 
mint ahogy a szabálytalanul, vízhálózaton 
kívül vételezett víz csatornába juttatása is.

Jelen levelünkben felszólítjuk, hogy az 
ingatlanáról történô esetleges illegális csa-
padékvíz bevezetését a közüzemi szenny-
vízcsatorna hálózatról 30 napon belül 
válassza le, az ingatlanára hulló csapadék-
víz elhelyezésére más módot találjon (pl. 
szikkasztás, tározás, stb.)!

Tahitótfalu Község területén létesített 
szennyvízelvezetô hálózat felülvizsgála-
tát a Szolgáltató 2016. júniusára ütemezte 
elô. Az ellenôrzés célja a közmûszolgáltató 
részérôl a csapadékvíz közcsatornába 
történô illegális bevezetésének felderíté-
se lesz [58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 
85. § (5); (6) bekezdés]. Kérjük, hogy 
erre az idôszakra az Ön ingatlanán lévô 
bûzzárak (szifonok) mûködôképességét 
biztosítsa.

Illegális csapadékvíz-bevezetés esetén 
– amennyiben a leválasztás a megadott 
határidôn belül nem történik meg –, a 
közterületi szennyvízcsatornába illegáli-

san csapadékvizet bevezetô ingatlantulaj-
donosok felé DMRV Zrt. jogosult bírság 
kiszabására – szabálytalan közmûhasználat 
címén.”

Amennyiben a bejelentés és lekötés a 
megadott határidôn belül nem történik 
meg, a közterületi szennyvízcsatornába 
illegálisan csapadékvizet bevezetô ingat-
lantulajdonosok felé DMRV Zrt. – sza-
bálytalan közmûhasználat miatt- jogosult 
a Társaság Üzletszabályzatának 8. mellék-
lete alapján egyszeri, 50.000 Ft-os bírság 
kiszabására. 

Amennyiben felszólításunk ellenére az 
illegális csapadékvíz bevezetést továbbra 
sem szünteti meg, társaságunk az alábbi-
ak szerint fog eljárni:

DMRV ZRT. a közterületi szenny víz-
csator nába illegálisan csapadékvizet beve-
zetô ingatlantulajdonosok felé a jogellenes 
állapot megszüntetésére való kétszeri fel-
szólítás után jogosult az 58/2013. (II.27.) 

Kormányrendelet 6. melléklet szerint szá-
mított bevezetett csapadékvíz mennyi-
ség után legfeljebb 5 évre, vagy a köz-
területi szennyvízcsatorna megépítésé-
nek idôpontjától, vagy a felhasználó által 
a szennyvízbebocsátás hiteles dokumen-
tummal igazolt idôpontjától a törvényes 
állapot megteremtéséig kétszeres mértékû 
díjat kiszámlázni. (Hiteles dokumentum-
nak a bekötést készítô vállalkozó számlá-
ja, vagy a bekötôvezeték anyagköltségét 
tartalmazó számla fogadható el.)

A számlázás egy évre vonatkozó meny-
nyiségi alapja az Országos Meteorológiai 
Szolgálat által észlelt 1m2-re esô jellemzô 
éves csapadékmennyiségnek (mm-ben), 
az ingatlan vízzáróan burkolt érintett felü-
leti nagyságának (tetôfelület, gk. behajtó, 
stb.) és 0,9 értékû lefolyási tényezônek a 
szorzata.

Dobó István 
Szentendrei Csatornázási Üzemvezetô

Tájékoztató a szennyvízelvezetô hálózat 
felülvizsgálatáról
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Értesítjük Önöket, hogy a 2016. évi lom-
talanítást Tahitótfaluban a két településré-
szen eltérô idôpontban (Tótfalu település-
részen 2016. június 25-én szombaton, Tahi 
településrészen 2016. július 02-án szomba-
ton) rendezzük meg. Kérjük, hogy a lomo-
kat elôzô nap (péntek este) helyezzék el 
az ingatlanok elôtt. A késôbb kihelyezett 
lomokat nem áll módunkban elszállítani. 
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy bútort 
(pl. szekrény, ágy stb.) kizárólag lapra szét-
szerelve tegyenek ki, mert egyben nem fér 
a tömörítô autóba.

Ne készítsenek ki:
– a háztartásban naponta képzôdô háztar-

tási hulladékot,
– ipari, mezôgazdasági tevékenység követ-

keztében keletkezett hulladékot,

– veszélyes hulladékot,
– építési törmeléket,
– zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).

A lomok kikészítésének módja: kér-
jük, hogy az ingatlan elôtt a lomokat úgy 
helyezzék ki, hogy a Szolgáltató munkatár-
sai jármûveikkel könnyen és gyorsan meg 
tudják közelíteni. Fontos, hogy a kirakott 
lomok a forgalmat ne akadályozzák.

Lomtalanítás utáni takarítás: a Szolgál-
tató az úttest megtisztításáról gondos-
kodik a lomtalanítás után. Az ingatlanok 
elôtti járdaszakasz a tulajdonosok felada-
ta. Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend 
helyreállításában együttmûködni szíves-
kedjenek.

Polgármesteri Hivatal

2016. június 25-én (szombat) veszélyes-
hul la dék-gyûjtést rendezünk Tahitót-
faluban.

Helyszín:
– Tahiban a híd melletti szelektívhulladék-

gyûjtô sziget mellett 800-1200 óráig,
– Tótfaluban a TSZ-szel szembeni terüle-

ten 800-1200 óráig.

A veszélyeshulladék-gyûjtés alkalmával 
leadható hulladékok:
– pala, hullámpala,

– festékek, hígítók, azok csomagolóanya-
gai,

– lejárt szavatosságú gyógyszerek,
– akkumulátor, szárazelem,
– fáradt olaj, használt sütôolaj,
– növényvédô szer, azok csomagolóanya-

gai,
– autógumi, gumihulladék,
– szóró palack, fénycsô,
– elektronikai hulladék (rádió, tv, mobil 

telefon, fénycsô, stb.)
Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás Tahitótfaluban 

Veszélyeshulladék-gyûjtés Tahitótfaluban
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Segítség, kiraboltak!

A közterületi bûnözés sajátos kriminoló-
giai kategória. Magában foglalja a személy 
elleni, a házasság, család, ifjúság és nemi 
erkölcs elleni, az államigazgatás, az igaz-
ságszolgáltatás és a közélet tisztasága elle-
ni, a közrend elleni bûncselekmények, 
valamint a gazdadasági és a vagyon elleni 
bûncselekmények – az elkövetés helyszí-
néhez kapcsolódó- változatait.

E bûncselekményi kategória teszi ki évek 
óta az összes ismertté vált bûncselekmény 
közel 30%-át, és ilyen módon képet adhat 
a közterületek biztonságának állapotáról.
Az elmúlt évtized adatait vizsgálva terü-
leti megoszlás szerint a fôváros a domi-
náns, itt követik el éves átlagban a legtöbb 
bûncselekményt. A közterületi erôszakos 
bûncselekmények elkövetési mértéke 
különösen Budapest agglomerációjában, 
valamint az ország keleti részén jelentôs.
A leggyakoribb elkövetési helyszínek a 
városok utcái, elhagyatott parkjai, egyéb 
félreesô helyek. A nagyobb bérházak 
lépcsôházai vagy liftjei, a közösségi köz-
lekedés eszközei is gyakran szerepelnek 
a feljelentési jegyzôkönyvekben. A for-
galmas, fiatalok által tömegesen látoga-
tott helyek, találkozási pontok, mint a 

szórakozóhelyek és környékük, bevásár-
lóközpontok és parkolói jellemzôen a 
garázda magatartásnak és a vagyon elle-
ni bûncselekmények elkövetésének ked-
veznek.

A f iatalok mel lett az idôsebb ál lam-
polgárok is egyre gyakrabban válnak 
bûncselekmény áldozatává, betörôk, 
besurranók, trükkös tolvajok, illetve rab-
lók támadásának következtében. 

A rablás jellemzôi:

Rablásról abban az esetben beszélhe-
tünk, amikor az elkövetô annak érdeké-
ben, hogy megszerezze pénzünket, érté-
keinket, személy elleni erôszakot, fenyege-
tést alkalmaz. A rablások egyik jellemzô 
helyszíne a közterület, gyér forgalmú 
utca vagy aluljáró. Bûncselekmény áldo-
zatává azonban akár saját otthonunk-
ban is válhatunk, ha példá-
ul rajtakapjuk a betörôt laká-
sunkban, amint értékeinkkel 
készül távozni, és ennek során 
erôszakhoz folyamodik velünk 
szemben. Tipikus elköveté-
si módnak tekinthetô,  amikor 
az elkövetôk a különbözô szó-
rakozóhelyeken kiválasztják 
azokat a személyeket, akik-
nek magatartásából arra tud-
n a k  köve t kez te t n i ,  hog y 
nagyobb érték, pénz van náluk. 
Összeismerkednek velük, majd 
együtt távoznak és az utcán a 
sértettet váratlanul megtámadják, az érté-
keit elveszik. Egy másik jellemzô szituá-
ció, amikor a tettes vagy tettesek kevés-
bé forgalmas helyen lesben állnak, várva 
a kedvezô alkalmat és az arra haladó sze-
mélyeket megtámadják. Legtöbb

esetben útonállásszerûen 
különbözô ürügyeket hasz-
nálnak fel megszólításra / 
pl. tüzet kérnek, megkér-
dezik hány óra/. 

Mit tehet Ön az áldozattá 
válás megelô zése érdeké-
ben?

•	 Forgalmas,	kivilágított 
úton közlekedjen, kerül-
ve az elhagyatott helyeket, 
gyanúsan viselkedô szemé-
lyeket!
•	 Ne	hordjon	magánál	

nagy összegû készpénzt!
•	 Táskáját	mindig	erôsen	magához	szorít-

va viselje, lehetôleg a vállon keresztbe 
átvetve!

•	 Este,	sötétben	lehetôleg	ne	induljon	
egyedül útnak!

•	 Ha	az	utcán	veszélyeztetve	érzi	magát,	
vagy úgy érzi, követik, mielôbb menjen 
olyan helyre, ahol mások is tartózkod-
nak, vagy térjen be egy üzletbe!

•	 Lakáskulcsát ne az ajtóban kezdje el 
keresni, hanem idôben készítse azt elô!

Mit tegyünk támadás esetén?

•	 Ôrizze	meg	lélekjelenlétét,	ne	essen	
pánikba, mert a támadó emiatt agresz-
szívvá válhat!

•	 Hangosan	kiáltson segítségért, vagy 
használjon figyelemfelkeltésre alkalmas 
eszközt és így jelezze környezetének, 
hogy bajban van!

•	 Ne	álljon ellen, inkább adja át értékeit a 
támadónak; a legfontosabb az élet és a 
testi épség védelme!

•	 Figyelje meg alaposan támadóját, hogy 
késôbb részletes személyleírást tudjon 
róla adni!

•	 Értesítse	a	rendôrséget	a	107-es vagy a 
112-es segélyhívók valamelyikén!

•	 A	helyszínt ôrizze meg eredeti állapotá-
ban, ne nyúljon azokhoz a dolgokhoz, 
amiket a tettes megérintett!

•	 A	keletkezett	sérülésekkel	forduljon	
orvoshoz és kérjen látleletet!

 
Utcán, szórakozóhelyen egyéb nyilvános 
helyeken garázdálkodók, rendbontók, 
bûncselekményt elkövetôk tevékenységét 
ne nézze tétlenül! Gondoljon arra, hogy 
legközelebb Ön válhat áldozattá!

        Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság 
          Bûnmegelôzési Osztály

Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrôrs rovata
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Képíró Gábor révén kezembe került 
„Pest-P i l i s - Solt -K iskun vármeg ye 
Tahitót falu Község Direktoriuma”, vala-
mint a „Földmunkások és Kisgazdák 
Országos Szövetsége Tahitótfalui helyi 
csoportja” pecsétmásolatának rajza.  Az 
elôbbi lila, és (1919) ápr.9-júl. 6. között 
volt érvényben, míg az utóbbi kék-fekete 
színben márc. 31-ápr. 10. között. (Egyik 
sem tûnt hosszú életûnek.)

Az elôzmények: 1919. jan.18-án kezdô-
dött a párizsi „békekonferencia”, amire 
meg sem hívták Magyarországot. A kon-
ferencia katonai szakértôk és külügymi-
niszterek készítette febr.26-i határozata 
volt a március 20-án Károlyi Mihálynak 
a francia, igen rosszindulatú Vix ezre-
des által átadott jegyzék, amely továb-
bi magyarlakta területek kiürítését, fel-
adását követelte. Károlyi már nem merte 
tovább vállalni az ezzel járó következ-
ményeket (miként dicstelen regnálá-
sa „eredményének” egyetlen következ-
ményét sem), szocdem kormányt neve-
zett ki, amely márc. 21-én megegyezett 
a kommunista vezetôkkel, és a kitört 
kommunista forradalom létrehozta a 
Forradalmi Kormányzótanácsot. Ennek 
márc.26-i felszólítása alapján létre kellett 
hozni a községi „földmívestanácsokat”. 
Létrejöttek a vidéki munkás-, katona-, 
paraszttanácsok és a direktóriumok, 
mindenütt a „bizalmi emberek” irányí-
tásával. Ezek 8 pontban összefoglalt fel-
adatai közé tartozott a helyi karhatalom 
feletti rendelkezés, az élelmiszerkészle-
tek lefoglalása stb. mely intézkedések 
itt a faluban érdekes formában fogan-
tak meg. (A felsôbb szervek a fenti szer-
vezetek létrejötte után megállapították, 
hogy ily módon a helyi hatalom a dol-
gozók kezébe került mindenütt. Sok-sok 
ilyen megállapítás hangzott el a Kádár-
korszakban is.)

S ahogyan történt (korhû helyi beszá-
moló és a szájhagyomány szerint): „A 
világháború utolsó két évében a sokat 
szenvedô katonák, a fogságba esettek 
között úgy folyt a kommunisták  álta-
li „mételyezés”, oly mértékû zûrzavar 
keltéssel, ami a hátán szemetet hordó 
Duna vizéhez volt hasonlítható.” Az 
antant-bérenc szomszédok haderôinek 
szerzôdésellenes magyar területfog-
lalásai, a Károlyi kormány részeges – 
1918. okt. 31.-nov. 9. közötti(!)- hadügy-
miniszterének, az akkor még 1.2 milli-
ós hadsereg feloszlatásának eredménye-
ként „Tótfaluban is megjelentek a szét-
szalajtott, rendbontó, hazatérô katonák. 
Jöttek haza…lövöldöztek örömükbe a 
faluba. Kiraboltak egy zsidó boltot. Az 

elôzmény a boltos részérôl erôltetett köl-
csönzési gyakorlat volt, ami tovább ron-
tott a falusi szegények helyzetén…erre a 
frontról hazatértek vissza akartak rabol-
ni a boltostól mindent. Földosztást is ter-
veztek a faluban, de nálunk ojan kevés 
volt a föld, hogy ojan kevés jutott volna, 
hogy a kiutalt földet csak a szomszéd 
földjére állva lehetett volna bekapálni. A 
községházán mûködött a „Direktorium”, 
ami annyi változást hozott, hogy nem a 
jegyzôt és a bírót küldték el valahová, 
hanem ôket. Volt szesztilalom és fehér-
pénz. Ha valakinek nem tetszett valami, 
járt a szája, kapott egy-két pofont, azért 
nem kellett fizetni semmit. A tanács 
köztársaság megszünése után nem bán-
tottak senkit, mert ôk se bántottak 
senkit. Aztán jöttek a románok, akik 
egyszerü gyakorlati emberek voltak. 
Nem bibelôdtek papírral, miegymással. 
Elhajtották a marhákat…megvertek egy 
pár fiatalt, akik nem fértek a börükbe. 
Azután ôk is elmentek.”    Ennyi az írás-
ból.

Az emlékezet szerint: „Az ideológia 
úgy jelent meg itt, hogy a zsellér, a nincs-
telen úgy gondolta, mindennek fele az 
övé. Hogy nem dolgozott érte, nem szá-
mított.  Követve a fenti irányelveket, 
itt is létrehozták a „Direktoriumot.”  A 
„Direktorium” tagjai: Szôr János cipész, 
elnök. A szellemi/ideológiai igazga-
tó egy Tóth nevezetû molnár volt. A 7 
tagú testület tagjai: U. Csereklye Sándor, 
Bajcsy János, Dudás Károly, Bozóki 
János, Zabolai…, 

Zömük orosz fogságból tért haza. 
A „Direktorium” ténykedése abból 
állt, hogy Szôr János elkobozta Kristóf 
Mihály módos gazdának a két 8 mázsás 
ökrét. Levágták ôket, és a húst ingyen 
szétosztották a falu szegényei között.” 
(Miként fentebb említettem a 8 pontot, 
abból egyet mindenképen teljesítettek.) 
„Egyébként a világkommunizmus nem 
kellett a falunak”-imígyen az emlékezet.

Tudjuk, hogy a románok 1919. aug. 
4-én megszállták a fôvárost (Máig is, 
kárörömmel vegyes büszkeséggel idéz-
getik, avagy hányják a magyarok sze-
mére tehetetlenségüket.) Féktelen rab-
lásvágyuk tehát elhozta ôket a faluba 
is.  Amint iszogattak a Gille kocsmában, 
szóváltásba keveredtek a helyi legények-
kel. A vége az lett, hogy a Berkes Szentét 
és még három legényt – miután kido-
boltatták az eseményt –kedvenc fenyítô 
módszerük szerint, nyilvánosan meg-
botoztak.  (A románok 1919. nov. 14-én 
takarodtak ki Budapestrôl.)

Így esett, valósult meg a „tanács-

h a t a lo m ,  a v a g y  a  „Ta n á c s t a l a n 
Tanácsköztársaság” Tahitótfaluban. 
(Aki többet szeretne tudni ezen nem-
zeti, sorsfordítós idôkrôl, megtudhatja, 
hogyan lehet elveszíteni egy ezer éves 
országot, egy nemzetet néhány nap alatt, 
hazaárulók által. (Amire így, talán nem 
volt példa a történelemben!) Egy olyan 
hazát, ami oltalmat adott még árulói-
nak is, és amiért e haza népe ezer éven 
át vérzett, küzdött, munkált. Ajánlom, 
olvassa el Tormay Cécile: Bujdosó köny-
vét.  486 oldal döbbenet!)

G. Szalai István, 2016. március

Édesanya – lényed lényegét keresem –
Sok szép fogalom ötlik fel hirtelen, 
Szeretet, áldozat, fáradtságot gyôzködô 
munka,
Fejed fölött nem lebeg mégsem glória,
Ennyit vársz csak: szeretlek, anya…

Nélküled minden gyermek árva,
De jaj annak, ki melletted kiszárad,
Eteted, itatod, öltözteted,
Hisz ez anyai kötelességed –
Jaj, mit ér, ha szíved néma!

Vagy gyermekedért annyira odavagy,
Hogy elôbb is, késôbb is mindent szabad,
Van szeretet, túláradó,
De nincs szigor, gátat szabó –
Ez sok fájdalom-csokor lesz néked …

A jóanya szívét adja ételével mindig,
Jószava, vígasza sohase hiányzik,
Keze kérges, szíve édes,
Féltésével is ölelget –
Mondod-e néha érte ezt: Köszönöm?

Az idô vasfoga az anyákat jobban ôrli,
Kopik kedves lénye, fárad és hibázik,
Te ne fedd meg, ô csupa jóakarat,
Ugyanúgy félt, szeret, hisz gyermeke vagy!
Ne dobj ôsz fejére kôkemény szavakat –
Idôs anyaként fájna majd neked is a 
gorombaság…

Sok felnôtt gyermek árva már,
Édesanyja a túlparton vár,
Te nem mehetsz, ô nem jöhet ölelni,
MOST kell, most kell, míg él, szeretni –
Ölelgesd, mondogasd: Köszönöm, hogy 
vagy …!

Arany Júlia

A Tanácsköztársaság Tahitótfaluban

Édesanyák



1 0

Ünnep 2 0 1 6 .  M Á J U S

Kedves Hölgyeim, Uraim!
Az Eperfesztivál keretén belül meghir-

detjük az „Epres sütemények versenyét”!
A pályamûvek leadási határideje: 2016. 

május 28. szombat 15 óra, az Eperfesztivál  
parkjában az önkormányzati pavilonban. 

A díjátadásra a zsûri a döntése után 16 
órakor kerül sor.

Várjuk jelentkezésüket!  

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Alapítvány

Felhívás az 
„Epres sütemé-

nyek versenyére”

A Szentlelket sokféleképpen említjük: 
Isten Lelke, Igazság Lelke, Vigasztaló, János 
levele még a meglehetôsen elvont Kenet 
néven is emlegeti (vö. 1Jn 2,27), Szt. Pál 
pedig hatását pecsétnek nevezi (vö. Ef 1,13). 
Ô az, aki megvilágosít minket, szól a lelki-
ismeretünkben, segít a döntéseinkben és 
vigasztal. Elsôsorban errôl a tevékenységérôl 
szeretnék ez alkalommal írni.

Jézus az utolsó vacsorán emlegeti a „másik 
vigasztalót”, aki helyette (mint elsô számú 
vigasztaló helyett) fog mûködni az embe-
rek között, mégpedig örökké (vö. Jn 14,16). 
Pünkösd ünnepének szekvenciája, a Veni 
Sancte Spiritus háromszor is így említi a 
Szentlelket: Consolator optime (legnagyobb 
Vigasztaló), dulce refrigerium (édes vigaszta-

lás) és in fletu solatium (a könnyekben vigasz-
talás). A magyar nyelvben nincs ennyi szó a 
vigasztalásra, nem is tudom kikerülni a szóis-
métlést. Pedig jó egy kicsit ízlelgetni ezeket a 
szavakat, jobban elmélyülünk a tartalmában.

A szomorúakat megvigasztalni az irgal-
masság lelki cselekedeteinek egyike. Persze, 
hogy a Szentlélek élen jár benne! Szent János 
apostol nemcsak az Úr Jézussal volt nagyon 
bensôséges viszonyban, de a Szentlélekkel 
is. Patmosz szigetén, ahová Domitianus ide-
jén, sikertelen kivégzése után számûzték, 
egyedül, társaitól elhagyatva élt. Ennek ter-
méke – tudjuk – a Jelenések könyve, de biz-
tos vagyok benne, hogy a Szentlélekrôl mint 
más vigasztalóról késôbb, már Efezusban, 
azért írt olyan szépen, mert átélte Patmoszon 

a vigasztalását.
„Eszetekbe juttat mindent, amit mondtam 

nektek” (Jn 14,26) – de jó lenne, ha a hétköz-
napi feledékenységünkre is mûködne! De saj-
nos még az igazán fontos dolgokat is elfelejt-
jük – a Szentlélek ebben segít. Amikor vala-
ki szomorú, nehéz olyat mondani, ami tény-
leg hat. A szomorúság okát vagy meg tud-
juk szüntetni, vagy nem. Ne próbáljunk azzal 
vigasztalni, hogy mondunk valami okosat! 
Annál okosabbat, amit Jézus mondott, úgy-
sem tudunk mondani. Ezért inkább emlékez-
tessük a búslakodót Jézus szavaira! Az apos-
tolok Jézus nélkül egyedül érezték magukat 
a rosszindulatú, keresztényellenes világban, 
de amint eszükbe jutott Jézus tanítása, job-
ban tûrték a megpróbáltatásokat. A legna-
gyobb szomorúságot számunkra, azt hiszem, 
a halál jelenti. Pedig Jézus tanított a feltáma-
dásról! Miért nem jut ez ilyenkor eszünkbe? 
Csak vádaskodunk: miért vette el az Isten? 
Vagy: miért kell meghalnom? A feltámadás 
semmi? A Szentlélek segít eszünkbe juttatni 
Jézus szavait, pl.: „aki hisz a Fiúban, az örök-
ké él” (Jn 3,36).

Nagyon rászorul a vigasztalásra a bûnös 
is. Igen: nem a dorgálásra, hanem a vigasz-
talásra. A bûnös sokszor hajlamos magát job-
ban vádolni, mint Isten. Ez kívülrôl nem 
feltétlenül látszik, pedig jó lenne gondolni 
rá, amikor elítélünk valakit (és ezzel Isten 
helyébe lépünk!). Isten irgalmas és elfo-
gadja a bûnbánatunkat. A Szentlélek meg-
vigasztal, meggyôz minket, hogy Isten nem 
haragszik ránk a bûnbocsánat után. Ha az 
Irgalmasság Szentévének lenne annyi hatása, 
hogy néhány ember ezt elhiszi, akkor megér-
te meghirdetni.

Attila atya

A legnagyobb Vigasztaló
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Egyházmegyei Kórustalálkozó

Az Északpesti Református Egyházmegye 
gyülekezeti kórusai minden esztendôben 
megszervezik találkozójukat. Az idei 
évben ennek a felemelô rendezvény-
nek a mi gyülekezetünk adott otthont. 
Egyházmegyénk 52 gyülekezetébôl 18-nak 
a kórusa képviseltette magát, ez nagyjából 
330 énekest jelentett. Mivel a kórustago-
kon kívül is érkeztek vendégek, az április 
24-én délután 3-tól megtartott alkalmon 
kb. négyszázan lehettünk együtt. 

A találkozó lényege, hogy mindegyik 
kórus készül egy-két énekkel, melyet a töb-
biek meghallgatnak, Igehirdetés is hang-
zik mindig, ill. összkari mûvel zárul az 
alkalom. A tizennyolc fellépô mintegy két 
órán át énekelt, ezt követte a csodálatos, 
orgonakíséretes kánon: Gárdonyi Zoltán 
református zeneszerzô Légy hív mind-
halálig címû mûve. A választás aktualitá-
sa többszörös volt: Gárdonyi Zoltán szü-
letésének 110., halálának 30. évfordulója 
van az idén, illetve református egyházunk 
Bibliaolvasó Vezérfonala szerint ezekben 
a hetekben éppen a Jelenések könyvét 
olvassuk naponkénti részletekre osztva. 
A mû szövege a Jelenések 2,10-bôl való: a 
szmirnai gyülekezetnek üzente János láto-
mása szerint az Úr Jézus ezt a mondatot. A 
kórusmû kottáját februárban megkaptuk, 
de így sem volt könnyû megtanulni, éne-
kelni ezt a mûvet. Viszont kimondhatatlan 
élményt jelentett az együttes elôadás! 

Az Igehirdetés is a Jelenések könyvébôl 
szólt, a 7. rész 9-10 versébôl, ahol az éle-
tükkel Krisztus mellett tanúskodókat lát-
hatjuk, amint Isten és Krisztus trónja körül 
állnak, és magasztalják a Megváltót hatal-
mas hangon: „Az üdvösség a mi Istenünké 
és a Bárányé!” Jelen sorok írója úgy értet-
te meg és adta át a közösségnek ennek 
üzenetét, hogy a legfontosabb tudni: hit-
ben már most ennek az Istent magaszta-
ló mennyei karnak lehetünk a tagjai, és 
Isten méltó a mi szüntelen és nagy han-

gon – énekléssel – zengô dicséretünkre. A 
másik üzenet pedig az volt, hogy a hitben 
élô embernek nem kell dicsôségért ver-
sengenie, nem kell nevet szerezni magá-
nak, hanem élhet Isten iránti hálával aláza-
tosan, valóban Istent magasztalva. Az egy-
házmegyei kórustalálkozó éppen ezért 
soha nem versengés, hanem közös, emel-
kedett szolgálat a mi Üdvözítô Istenünk 
dicsôségére. 

A találkozót megtisztelte jelenlétével nt. 
Nyilas Zoltán esperes úr, pomáz-csobánkai 
lelkipásztor, valamint dr. P. Tóth Zoltán 
egyházmegyei gondnok úr, aki gödöllôi 
presbiter és énekkari tag is gyülekezeté-
ben. Esperes úr az egyházmegye közössé-
gének háláját fejezte ki gyülekezetünk sze-
retete és szervezô munkája okán, illetve 
áldást kért az egybegyûltekre.  Az összkari 
mûvet nt. Vizi István vezényelte, aki egy-
házmegyénk ének-zeneügyi elôadója és 
pátyi lelkipásztor, orgonán Németh Pál 
fóti orgonista-kántor kísért. Igen nagy örö-
münkre szolgált az is, hogy ft. Erdôs Attila 
településünk római katolikus lelkipász-
tora is jelen volt gyülekezetünk, megyei 
közösségünk ünnepi alkalmán.

A résztvevôket szeretetvendégségre 
is invitáltuk, a meghívást szinte minden-
ki el tudta fogadni. Itt kerülhetett sor a 
találkozó másik fontos okának teljesítésé-
re: a karvezetôk, kórustagok egy kis étel, 
sütemény mellett ismerkedhettek, beszél-
gethettek egymás szolgálatáról, életérôl, 
hitérôl. 

Hadd illesse köszönet azokat, akik nél-
kül nem sikerülhetett volna ilyen emlé-
kezetesen és csodálatosan e nagysza-
bású rendezvény: köszönjük elôször is 
gyülekezetünk gondnokainak, presbi-
tereinek, egyháztagjainknak, hogy tel-
jes egészében sajátjuknak érezték a tava-
szi munkák közepére esô, sok szolgála-
tot, feladatot tartogató kórustalálkozót, 
és nagyon derekasan kivették részüket a 
szolgálatból. Elkészült a sok száz szend-
vics, a kávé, a házi süteményekbôl is ren-

geteget és nagyon finomakat tudtunk a 
vendégeknek kínálni. Hálásan köszön-
jük dr. Sajtos Sándor polgármester úr és 
a Képviselôtestület immáron sokadszori 
pozitív hozzáállását gyülekezetünk szol-
gálatához: köszönjük a Tornacsarnok ren-
delkezésünkre bocsátását. Köszönjük a 
csodálatos lelki élményt a fellépô kóru-
soknak, és azt, hogy ilyen nagy létszám-
ban, az egész egyházmegye területét 
lefedô összefogással dicsôíthettünk a mi 
Urunkat. Áldott alkalom volt! Ígéret sze-
rint a következô évben a szentendrei refor-
mátus gyülekezet ad majd helyet a kórus-
találkozónak.

Pünkösdi alkalmaink:

Május 5. csütörtök de. 10 óra: Urunk 
mennybemenetelének ünnepe a temp-
lomban

Május 7. de. 9-12-ig: hittanos délelôtt a 
gyülekezeti udvaron

Május 7. szombat este 6 óra: konfirmáci-
ói vizsga a templomban

Május 8. vasárnap de. 10 óra: konfirmá-
ció vasárnapja 15 fiatal fogadalomtételével 
a templomban

Május 12-13-14. este 6 óra: úrvacsorai 
elôkészítô áhítatok a gyülekezeti terem-
ben

Május 15. pünkösdvasárnap de. 10 óra: 
ünnepi, úrvacsorás Istentisztelet a temp-
lomban

Május 16. pünkösdhétfô de. 10 óra: 
ünnepi, úrvacsorás Istentisztelet a temp-
lomban Lázár Eszter Csenge 4. éves teoló-
giai hallgató Igeszolgálatával

A személyes találkozás reményében sok 
áldást, boldog pünkösdi ünnepet kíván a 
kedves Olvasónak: 

Árvavölgyi Béla 
lelkipásztor 

Református Gyülekezeti Hírek
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Megyek a Duna felé és mindig megcsodálom ezt az óriást, mely 
most lombosodva, de bármely évszakban figyelemre méltó, talán 
Tótfaluban a legnagyobb fa. Ki tudja, mióta áll ott, magoncként 
hogy vészelte át a perzselést, a számtalan veszélyt, hogy sikerült 
életben maradnia ádáz favágók  éles szerszámai ellenére.

Most ismét egy fenyegetésnek kell ellenállnia, mert ágai 
belenôttek a villanyvezetékbe. Már láttam a fûrészgépes „szakem-
berek” mustráját, gondolom, kéjes élmény lenne jól elbánni vele, 
szorgalmuk és buzgóságuk már többször is bizonyított. (Petôfi S. 
u.-i mogyorófák, COOP környéki körtefák stb.) Ez a  nagy nyárfa a 
Gyepes utca középtáján áll ( még), törzsének kerülete 5,60 m.

Nemes gondolat lenne védetté nyilvánítani, dicsekedni vele.
Benedetti Tibor

A nagy fa

Folytatás az 1. oldalról
Faluház májusi programja
Május 6., 20. 18:00: Szövô szakkör Dániel 
Réka, szövô népi iparmûvész és szakoktató veze-
tésével. Részvételi díj anyagköltséggel együtt 800 
Ft/fô/alkalom. Csak elôzetes jelentkezés alapján 
tudjuk fogadni a résztvevôket. Jelentkezni a 
30/337-55-27 számon lehet.
Scrapbook Klub minden hónapban elôre egyez-
tetett idôpontban a köv. telefonszámon: Pappné 
Marcsi 30/900 1975.
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub össze-
jövetele. Vezeti: Abonyi Erika, 0630/961 8476, 
palvolgyi2@t-online.hu
Kedd  9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600 Ft. 
A foglalkozásokat Kökényné Krafcsik Ibolya vezeti, 
70/362 1886.
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 

Néhlich Edit, 20/569 7507
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökume nikus 
Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az    énekelni 
vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea, 
70/3344096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség meg-
ôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Adorján Vera, 
+3620/560-4065
A 4M Dance Company Akrobatikus rock and roll és 
Fashion Dance modern táncedzéseket tart gyere-
keknek, és aerobik órát felnôtteknek a Népházban.
Hétfô 16:00-17:00 alsós, 17.00-18.00 felsô 
évfolyamos táncedzés
Szerda: 16.30-17.30 alsós 17.30-18.30 felsô 
évfolyamos táncedzés, 18.30-19.30 nôi aerobik. 
Folyamatos csatlakozási lehetôség! További infor-
máció: Nagy Réka: 20/ 274 16 40, Leiner Orsolya: 
30/ 598 31 68.

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Sportcsarnok állandó ingyenes programja
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30 
Judo, kung-fu edzés 5-90 éves korig. Edzô: Rácz 
Gábor.
Aerobic terem állandó programjai (tahitót-
falui sportpálya melletti sportöltözô)
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás 
kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos István 
0630/2742880
Kedd-csütörtök 19:00-20:00 Viki-aerobik. 
Alakformáló torna lányoknak, asszonyoknak. Érd.: 
30/249-39-87, facebook: ‚Viki-aerobik’ csoport
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást 
szerve zünk, utazás bérelt busszal történik. Az 
aktu ális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 5527.

Tahitótfalu májusi programjai

Kis Duna-ági kirándulóhajó menetrendje
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • 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.: 26/312-413, fax: 26/312-331 
• 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 • KORmÁNYABLAK: 26/585-038, Szabadság tér 3. 
• KÖZjEGYZô – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna-
kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, 
szerda: 14–18-ig • mENTôK – tel.: 104, 310-424, 312-933 
• mOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • mUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: 
hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, 
Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés 
nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • 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: Hétfô: 8:00-20:00-ig, Csütörtök: 9:00-13:00-ig, 
Péntek: 9:00-13:00-ig. Telefon: 06-1-459-6722, e-mail: ahk@
fkf.hu • TAKARéK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: 
hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–
12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONdOZÁS – tel.: 
385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • 
TER HES   SZAKRENdELéS Szentendre, vidéki kismamáknak: 
hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak 
CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTóSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VédôNôI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-
ig terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 
• VíZmÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, 
Hibabejelentés: 06/40881188, 1 mellék 

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.

Végre elérkezett a friss házi termékek 
idôszaka, a kertek életre keltek. Eljött az 
ideje, hogy újra lehetôséget biztosítsunk 
a helyi termékeket kedvelôk és a helyi 
termelôk találkozására. 

Immár a negyedik tavasz, amelyen 
összegyûjtjük vállalkozó kedvû gazdáinkat 
és megtöltjük a Tahi parkoló melletti terü-
letünket szombat reggelenként, lassan-las-
san cseperedve, mint a gyermek. Csak arra 
figyelve, hogy a helyi értékek gazdára talál-
janak, hogy azon idôseknek, akik erejü-
ket nem sajnálva még ma is megmûvelik 
a kert végét és nem hagyják, hogy a határ-
ban méteres gaz álljon, ne legyen hiábavaló 
a munkája.  Kevesen vagyunk fiatalok, akik 
a mezôgazdaságban látjuk a jövôt, pedig az 
élelmiszer mindig nélkülözhetetlen lesz.  A 
Tahitótfalui Termelôi Piac lehetôséget bizto-

sít azoknak, akik erôt éreznek a helyi termé-
kek elôállítására.  

 
A Tahitótfalui Termelôi Piac minden 

szom baton 7-12 óráig tart nyitva, házi füs-
tölt áruval, termelôi zöldségekkel-gyümöl-
csökkel, süteménnyel-lekvárral, tejtermé-
kekkel és még sok egyéb minôségi finom-
sággal vár minden kedves régi és új vásár-
lót, termelôt és kézmûves alkotót. A piac 
helyszíne:  Tahitófalu Hídfô parkoló mellet-
ti murvás terület. Árusítható mezôgazdasági 
termék, élelmiszer, kézmûves termék, árusít-
hatja ôstermelô, kistermelô, vállalkozó, alko-
tó – Tahitótfalu 40 km-es körzetében vagy 
a megyében termelt, alkotott terméket a 
megfelelô engedélyek birtokában.  Elôzetes 
bejelentkezés Rokob Orsolyánál 06/70 598 
4345, Mezôntúli Bt.

Tahitótfalui Termelôi Piac 
minden szombaton
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JANCSÓ ALAPÍTVÁNY

Kedves Adózók!
Tisztelettel kérjük, hogy a Jancsó 

Alapítvány részére rendelkezzen adó-
jának 1%-áról. Alapítványunk a felaján-
lásból összegyûlt összegeket Kárpát-

medencei magyar célokra fordítja, a hatá-
ron túli, elsôsorban az erdélyi magyar-

ság érdekében végez kulturális tevékeny-
séget. Az elmúlt években is az 1%-ból 

befolyt összegnek a többszörösét fordí-
tottuk nemes célok megvalósítására, így 
egyebek mellett hozzájárultunk jelentôs 
összeggel a Jézus Krisztus Szupersztár 
rockopera kolozsvári bemutatójához, 

egyetemi kutatást támogattunk, egyéb 
közérdekû célok mellé álltunk.

Kérjük ezért, hogy az EGYSZA lapot 
a mi adószámunkat megjelölve tölt-
se ki, vagy a mellékelt adószámunk-

kal elôre kitöltött példányt (A NÉV, AZ 
ADÓSZÁM, ÉS A LAKCÍM KITÖLTÉSÉT 

KÖVETÔEN) nyomtassa ki.
ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13

A rendelkezô nyilatkozat önállóan, illet-
ve a bevallással együtt 2016. május 20-ig 

nyújtható be.
Tahitótfalu, 2016. február 2.

Tisztelettel: 
dr. Jancsó Antal

kuratóriumi elnök
Jancsó Alapítvány

Cím: 2021 Tahitótfalu Béke út 33.
Adószám: 18030497-1-13

Számlaszáma CIB: 10700581-49378508-
51100005

weboldal: www.jancsoalapitvany.hu
E-mail: info@jancsoalapitvany.hu

Tel.: +36-30-221-9617

A SZIGET HANGJA EGYESÜLET 12 
évvel ezelôtt alakult. Egyházi- és komoly-
zene i  hang versenyek szer vezését , 
zenemûvek 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

„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyerme-
keiért” Alapítvány célja a községünkben 
tanuló általános iskolás gyermekek segíté-
se, az iskolai nevelô-oktató munka anya-
gi támogatása, az oktatás tárgyi, techni-
kai feltételeinek javítása. Kiemelt felada-
tul tûztük ki idei tanévre is az idegen nyel-
vek tanulásának elôsegítését, az iskolai 
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!

Tisztelt Adományozók!
 
A TEGY ÜNK EGY ÜTT TA HITÓT-

FALU ÉRT 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.

1%-os felajánlások
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S Z Á R A Z 

T Ü Z I F A 

E L A D Ó !

Tölgy kugli 2150,-Ft/q

Akác kugli 2550,-Ft/q

Akácoszlop

Érdeklôdni:
Forester Kft.
Szabó Zoltán

06 20 933 1945
06 26 385 549

 

Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 
1134 Budapest, Dózsa Gy. út 51. 

Levelezési cím: 1885 Budapest Pf.:25 
Telefon: HM: 02 (2) 26-164; városi: 06 (1) 236-5275 

Fax: HM: 02 (2) 25-341; városi: 06 (1) 236-5359 
E-mail: hknyp@hm.gov.hu 

www.hadkiegeszites.honvedseg.hu  
 
 

Ha 2016, akkor Olimpia, 

ha 2016 km, akkor Toborzó Országfutás! 
 

Mozdulj Velünk! 
 
 
Április 13-án eldördült a startpisztoly, és kezdetét vette az országos Toborzó 

Országfutás! 27 nap alatt több mint 200 településen futunk át, hogy népszerűsítsük a 

katonai szakmát és a sportot! Tahitótfalu településre május 19-én, 11:30 óra körül 

érkezik a futás, majd ezt követően a település polgármestere díszszalagot köt a futó 

által vitt stafétabotra. 

 

Csatlakozz Te is és fuss velünk, kísérd át a településeteken a futónkat!  

A csatlakozás helyszínéről iskoládban érdeklődj! 

Várunk mindenkit szeretettel! 
 

Mozdulj Velünk! 
 

 

 

 RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök.

Régi bútort, festményt, Zsolnay és 

más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes 

régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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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.

Számítógép
szerviz

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

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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Április 22-én a Föld napja alkalmából az 
egész felsô tagozat kiránduláson vett részt. 
Biciklivel mentünk Kisorosziba, a sziget-
csúcsra. A vízmû útjain gyönyörû környe-
zetben kerekeztünk felfelé a Szentendrei-
Duna oldalán, hazafelé a Váci-Duna olda-
lán. Rengeteg játékos program színesítette 
a fent eltöltött idôt. Emellett szalonnasütés 
után mindenki pihent kicsit és indultunk 
haza. Egy gyönyörû környezetben, szép 
idôben eltöltött élménydús napot tudhat 
mindenki maga mögött.        Fábián Csaba                                   

Föld napja az iskolában

Április 21-én meglátogattuk Budapesten 
a Fejlesztô Gondozó Központot (FENO), 
ahol értelmi és testi fogyatékos gyerekek-
kel találkozhattunk. Az ötlet onnan jött, 
hogy mivel már többször jártunk a Tábitha 
Gyermekhospice-ban Törökbálinton, 
eldöntöttük, hogy most egy másik olyan 
intézményt keresünk fel, ahol beteg gye-
rekek élnek.

Nagyon nagy volt az érdeklôdés. Végül 
18 felsô tagozatos gyerek (többségük a 8. 
évfolyamból) és 2 felnôtt jöhetett a kis-
busszal. Kísérô tanáraink Kisné Balázs 
Enikô és Kerekes Klára voltak. 

Nagy szeretettel fogadtak minket a gye-
rekek és a gondozók egyaránt. Miután 
bemutatták nekünk az intézményt, cso-
portos foglalkozások keretében megismer-
hettük az egyes fejlesztési területen hasz-

nált eszközöket. pl. fény, - és zeneterápiás 
szobákat, speciális fürdôszobát. A tolóko-
csit is kipróbálhattuk, valamint megnéz-
hettük, hogyan tornáztatják a gyerekeket 
és hogy milyen foglalkozásokkal fejlesz-
tik ôket.

Látogatásunk végén átadtuk a gyerekek-

nek az ajándékainkat, amit hangos ujjon-
gással fogadtak.

Mivel nagyon jól éreztük magunkat, 
ezért elhatároztuk, hogy az idén még egy-
szer ellátogatunk hozzájuk.

Kormány Adrienn, 8.a

Megismerni az élet árnyékosabb oldalát ...

Április 12-én részt vettünk Pomázon 
a Lukács János rajzversenyen, ami a 

Szentendre és vidéke általános iskoláinak 
szerveznek. Ez a második alkalom, hogy 
ott voltunk az iskolából.  A 8. évfolyam-

ból négyen, a 7. évfolyamból ketten jelent-
keztek, Balla Nóri, Blázsik Kitti, Németh 
Dominika, Hegedûs Dóra, Hirt Erika és 
Mile Károly. Kísérô tanárunk Kerekes 
Klára tanárnô volt, aki jobban izgult miat-
tunk, mint mi magunk. Két téma közül 
lehetett választani:  az egyik teremben egy 
csokor orgonát kellett rajzolni, a másikban 
meg egy baglyot. Mivel nagyon jól sikerül-
tek a rajzaink, jutalmul Klára néni elvitt 
minket cukrászdába.

Hegedûs Dóra, 8.a

Rajzversenyen jártunk

Iskolánk tanulói az elmúlt hónapban 
három zenei versenyen vettek részt. A 
Regionális Gitárversenyen Balassagyar-
maton Szadeczky Bence indult, felkészítô 
tanára Gellért Gabriel la, a Nyitni-kék 

Országos Fuvolaversenyen Szentendrén 
Májer Hanna Lili vett részt, felkészítô tanára 
Csáki Judit. A legbüszkébbek a VI. Országos 
Komplex Ének-zenei Mûveltségi Verseny 
országos döntôbeli II. helyre vagyunk. 
Kökényné Krafcsik Ibolya kiváló felkészí-
tésében Kovács Kamilla, Vaczó Julianna 
és Májer Hanna Lili érte el ezt a nagyszerû 
eredményt. Ezúton is gratulálunk nekik!

Mákó Miklós 
zeneiskolai igazgató helyettes

Zeneiskolai 
sikerek
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Programok	10:00	órától	18:00	óráig	

A	nap	folyamán	táncos	programok,	lovasbemutatók,	fogatverseny	ígér	izgalmas	szórakozást	

11:00	óra		A	Tahitótfalui	Vágta	előfutamok	

16:00	óra	A	Tahitótfalui	Vágta	döntője	

Egész	nap	gyerekfoglalkoztató,	kézműves	vásár,	finom	ételek	és	italok	várják	vendégeinket!	
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Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 
egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-
fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 
vagy a 30/337 5527-es telefonszám-
ra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesz-
nek részt. Áprilisi számunkban az Ifjúság 
út 16. sz. ház egy részlete volt látható. 
Gratulálunk szerencsés nyertesünknek, 
Szalontai Zoltánnénak.

Vedd észre!

A cigánycsuk
A cigánycsuk, más néven cigány csaláncsúcs 
lett az év madara 2016-ban. A kis madár 
azért van veszélyeztetett helyzetben, mert 
az élôhelye eltûnôben van. A cigánycsuk 
szerepel a Természetvédelmi Világszövetség 
Vörös Listáján.
Költôterülete Ázsia és Európa nagy részé-
re, Észak-Afrikára, valamint Afrikának 
a Szaharától délre esô területeire és 
Madagaszkárra terjed ki. Észak- és Kelet-
Európában nem fordul elô. Vonuló és állan-
dó madár is. Bokrokkal tarkított dombol-
dalak, füves árokpartok, nedves rétek és 
legelôk lakója. Testhossza 12 centiméter, 
szárnyfesztávolsága 18-21 centiméter és test-
tömege 14-17 gramm. A hím feje és farka 
fekete, nyakán kétoldalt a foltok, fartöve és 
a szárnyán lévô hosszanti csíkok fehérek, 
melle rozsdavörös. A költési idôszakon kívül 

kevésbé élénk színezetû. A tojó hátoldala 
szürkésbarna és csíkos, melle matt rozsda-
barna, nyakának oldalsó része halvány fehér. 
A kevéssé feltûnô színezet álcázza a költô 

madarat. A madár felegyenesedve ül az ágon. 
Tápláléka, rovarok, pókok, százlábúak, ász-
kák és apró csigák.
Fotó: Osvald Olivér          forrás: Internet

Velünk élnek, védjük ôket!
A Pilis erdeinek és a Szentendrei-sziget rétjeinek védett lakói
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2016. május 27. péntek 16.00-24.00 a Piactér nyitása
18.00 Fesztiválmegnyitó: fellépnek a Pollack Mihály Általános Iskola énekesei valamint az Eprecskék Bandája Marosi Ágnes vezetésével és SIPY

Köszöntő: dr. Sajtos Sándor polgármester
Májusi eperbor készítés: Sarlós Papas Péter és Kallós Gábor epermester.

18.00 A Faluházban: EperArt, „Rezgések” Hungarikum együttes koncertje

19.00 A Dobogókő Együttes koncertje
20.00 koncert után - retro videodisco...

2016. május 28. szombat 10.00-24.00
10.00 Tahitótfalui  Baptista Gyülekezet Zenekarának műsora
11.00 Gasztro: színpadon az „Eperkirály” Vaczó Sándor és a „Tegyünk együtt Tahitótfaluért Alapítvány” képviselője      
12.00 Pomádé a leden
14.00 A Fitness Vital Show Táncegyüttes fellépése: pom-pom, bo, karika, akrobatikus elemek
16.00 Epres sütemények versenye díjátadás
16.30 A Welldance Sporttánc Egyesület fellépése
17.00 A Macskafogó… 
19.00 Hot Jazz Band KoncErt
21.00 Ed PHIllIPS éS MEMPHIS Patrol rock and roll koncert
22.00 Retro videodisco...

2016. május 29., Gyermeknap 10.00-21.00
10.00 Fantáziamalom Családi Színház előadása: Peti világgá megy
11.00 Gyerekek a színpadon: Dancistino Táncstúdió, 4 Muskétás, Jumping Rope Fitness
12.00 Magyar népmesék…
15.00 Lúdas Matyi interaktív színházi előadás - a Szekér Színház előadásában
16.00 EPERETT - A Budapesti Operett Színház Stúdiósainak összeállítása
17.00 AMI folklór együttes Sütő Melinda vezetésével
17.30 BudaFolK zEnEKar KoncErt és táncház a kicsiknek
19.00 FErEnczI GYörGY éS a racKaJaM KoncErt
21.00 Sátorbontás……

 

Helyszín: tahi hídfó́ – piactér, epervásár, játékok, íjászat


