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Vis maior pályázatot nyújtottunk be

2023. január 27-én a Magyar Kincstár irányába 
bejelentôlapot töltöttünk ki vis maior eseményrôl. 
A Tahitótfalu Pataksor utca 34. szám, (hrsz: 887) 
hátsó kerítése felett, az önkormányzati tulajdonú 
partfal megcsúszott, részben leomlott. Az omlás 
következtében nagy mennyiségû föld, homokkô 
tömbök mozdultak ki, melyeket a lakóingatlan 
támfala állított meg. A káresemény benyújtását 

követôen a Magyar Államkincstár Pest Vármegyei 
Igazgatósága arról tájékoztatott, hogy a Kincstár 
képviselôje és a Vármegyei katasztrófavédelmi 
képviselôje 2023. február 7-én 10 órakor helyszí-
ni szemlét tart a káreseménnyel összefüggésben. 
2022. február 16-án a Pince- és Partfalveszély-
Elhárítási Szakértôi Bizottság is megtartotta a 
szemléjét. 
Február 6-án elkészült a mûszaki szakértôi véle-
mény, amely megalapozta a pályázati dokumen-

Tahitótfalu márciusi, április eleji programjai

Polgármesteri beszámoló

március 11. szombat 9:00-17:00 XII. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás 
és Vásár. Helyszín: Sportcsarnok
március 16. csütörtök 18:00 Biztonságpolitikai Fórum – Georg 
Spöttle biztonságpolitikai tanácsadó elôadása. Belépés ingyenes. 
Helyszín: Sportcsarnok, 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1.

Rendszeres programok

Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)

 szerda 18:00-19:00 Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. Érd.: 
Varga Dániel 30/871 5713

kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: 
Kákonyiné Adorján Vera, 20/560 4065

szerda 19:00-20:00, péntek 18:00-19:00 Sárkányhajósok erônléti 
edzése

A tartalomból:
Véradás 3.

Látogatás a Fôvárosi 

Hulladékhasznosító 

Erômûben 4.

Sulizsák  4.

Négy év margójára 5.

Önkéntesen, felelôsen! 8.

Petôfi 200 Kalandjáték 9.

Dunakanyari Ifjú 

Muzsikusok XVI. 

Kamarazenei Találkozója 13.

Tájékoztató 

XII. Dunakanyar 

Kézmûves Vásár 

és Kiállítás 

szép pillanataiképekben 10.

Békés, örömteli húsvéti ünnepeket kíván 
a kedves olvasóknak az önkormányzat
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Önkormányzat

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

táció elkészítését. A bejelentéstôl számol-
va a hivatalnak 40 nap állt rendelkezésé-
re, hogy elkészítse a komplex pályázati 
dokumentációt. A dokumentum elkészült, 
melyet az erre a célra mûködtetett elektro-
nikus rendszerbe feltöltöttünk és rögzítet-
tünk. A dokumentáció rögzíti, hogy a part-
fal 9 méter magas része részben megcsú-
szott és folyamatosan suvad, 25 méteres 
szélességben. A partfal dôlésszöge 80-90 
fokos, anyaga agyagos homok, homokkô 
tömbökkel. Felsô részét gyér növényzet, 
fák, bokrok fedik, a partfal alatti lakóingat-
lan melléképülete a partfal lábához csatla-
kozik. Az érintett ingatlan új tulajdonosa 4 
évvel ezelôtt 2,2 méter magas támfalat épí-
tett, amely idôben jelentôsen eltolta a suva-
dás intenzívvé válását. 
Januárban többször nagy mennyiségû 
csapadék hullott, ami miatt a mélyebb és 
felsô talajrétegek jelentôsen átáztak. Ennek 
következtében a partfal megcsúszott, rész-
ben leomlott, és a partfalat fedô gyökérzet 
mentén homokkô tömbök mozdultak ki, 
omlottak le. A mûszaki szakértôi vélemény 
rögzíti a helyreállításra vonatkozó javaslatot 

is. Elsô lépésként a helyszínt le kell hatá-
rolni, és figyelmeztetô táblát kell kihelyezni 
az omlásveszély miatt. Ezt követôen a part-
fal felületét a növényzettôl meg kell tisztí-

tani, lehetôség szerint gyökérzettel együtt. 
A leomlott partfalból a meglazult talajré-
szeket és köveket el kell távolítani, a part-
falat egységes dôlésszögre formázva kell 
elôkészíteni, majd talajba sajtolva szegez-

ni kell. A szegek hossza minimum 1 méter, 
azok egymástól mért távolsága maximum 
1 méter kell, hogy legyen. Ezt a módszert 
225 m2-en szükséges elvégezni. Ezután 

ehhez a részhez hegesztett hálókat rögzí-
teni, végül a lôttbetont a felületre horda-
ni, átlagosan minimum 12 cm vastagság-
ban. A további károk megakadályozására 
a partfal tetején övárkot kell kialakítani. A 
szakértôi vélemény a helyreállítás költségét 
bruttó 22 millió forintban határozta meg. 
A vis maior rendszerben maximum 90%-os 
intenzitású igény rögzíthetô, így a saját for-
rás mértéke 2.200.000, - Ft, mely összeget 
a képviselô-testület március 9-én tartott ülé-
sén támogatólag jóváhagyott. 

Kossuth utca közmûhálózatának
 felújítása 

Korábban tájékoztatást adtam arról, hogy 
településünk a TOP PLUSZ-1 pályáza-
ti rendszerben 192 millió Ft támogatást 
nyert a Kossuth Lajos utca felújítására. 
Minden hasonló felújítás során tájékoztat-
juk a DMRV Zrt-t a beruházás helyszínérôl, 
mûszaki tartalmáról. A meglévô infor-

Kossuth utca vízhálózat felújítási terve
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Önkormányzat

Elhunytak:
Kiss Imre – Semmelweis utca – élt: 86 évet
Danó József – Toldi Miklós utca – élt: 58 évet
Vig Attila –Vöröskô utca – élt: 57 évet
Zandler Zoltán – Ady Endre út – élt: 48 évet
Kovács Béla – Bartók Béla utca – élt: 75 évet
Imre József Miklósné – Dózsa György út – élt: 
69 évet

Újszülöttek:
Németh Léna 2023.02.06.
Bozi Szinta 2023.02.09.
Osmanaj Jonart 2023.02.10.
Bukovszki Donát 2023.02.17.
Rudolf Regina 2023.02.19.

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 Csaba

Könyvtár
Kedves olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az aláb-
bi idôpontokban tart nyitva:
hétfô 9.00-12.00
csütörtök 17.00-18.00
Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716

kubanekné Bencze Hajnal

máció birtokában a DMRV Zrt. dönthet 
arról, hogy az adott útfelújítás elôtt az ott 
lévô közmûhálózatot részben, vagy tel-
jes mértékben felújítja-e. 2023. február 
7-én a DMRV Zrt. által megbízott Tanács 
Közmûkonzultációs Kft. megküldte az 
elkészített mûszaki dokumentációt azzal a 
kéréssel kiegészítve, hogy az önkormány-
zat adja ki a közútkezelôi és tulajdonosi 
hozzájárulását a beruházás elvégzéséhez. 
Tekintettel arra, hogy több intézményt és 
nagy forgalmú gyûjtôutat is érint a beruhá-
zás, 4 szakaszban fog megtörténni az ivóvíz-
hálózat felújítása. Az elsô szakasza a Frida 
utcától a Hársfa utcáig, a második szakasz 
a Hársfa utcától az Árpád utcáig, a harma-
dik szakasz az Árpád utcától az iskoláig, a 
negyedik szakasz pedig az iskolától a Hôsök 
teréig fog tartani. 
A kivitelezést 2023. nyarán, de legkésôbb 
ôszén kezdik el. A felújítás során különö-

sen nagy figyelmet fogunk fordítani arra, 
hogy lehetôség szerint minél kisebb korlá-
tozások mellett lehessen közlekedni mind 
autóval, mind gyalogosan, illetve a mentôk 
és tûzoltók minden körülmények között el 
tudják érni az ingatlanokat. Amikor elké-
szült a Frida villától a Hôsök teréig az új csa-
torna és vízvezeték hálózat, akkor kerül a 
két végpont átkötésre. 
Természetesen havária helyzetre is kell 
gondolni, ezért az érintett utcában folya-
matosan rendelkezésre fog állni egy 
lajtoskocsi. Az egyes ingatlanokat érintô 
bekötésekrôl a kivitelezô megfelelô idôben 
tájékoztatást fog adni az ingatlantulajdono-
sok részére. 
Elôre is köszönjük a lakosság türelmét és 
együttmûködését. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester



2 0 2 3 .  M Á R C I U S

4

Iskola

Látogatás a Fôvárosi Hulladékhasznosító Erômûben

Sikeresen zajlott le iskolánkban januárban, a téli szünet után a 
Sulizsák akció. Használt ruhákat gyûjtöttünk, melyhez zsákokat kap-
tunk a Sulizsák akció keretében.
A zsákokba összegyûjtött ruhákat lemérték, majd elszállították. 
Összesen 2325 kg újrahasznosítható használt ruhát gyûjtöttünk 

össze, melyre 50 Ft/kiló pénzösszeget fizetett a programot 
meghirdetô cég.
Köszönöm az SZMK - Szülôi Munkaközösség szervezését, a 

Szülôk - Gyerekek nagyszerû összefogását!
Külön köszönet Gecse Tündének, Baffia Kriszta szülôknek a sok 

segítségért, és Szabó Fruzsina szülônek a kiváló szervezésért!
Az akcióból származó szülôi alapítványba befolyt összeget a 

Gyerekek jutalmazására, iskolai eszközeink fejlesztésére fordítjuk.

Zakar Ágnes intézményvezetô

Február 13-án egy lelkes csapat diák iskolánk-
ból üzemlátogatáson vett részt a XV. kerüle-
ti Fôvárosi Hulladékhasznosító Erômûben. 
Megtekintettük az erômû közvetlen szom-
szédságában található Köztisztasági Múzeumot 
valamint a Szemléletformáló és Újrahasználati 
Központot. Utóbbiban megismerkedtünk egy 
hulladékudvar mûködésével, és rövid elôadás 
keretében a szelektív szemétgyûjtés fontos-
ságával. Ez a program része iskolánk környe-
zetvédelmi oktatásának és a környezettudatos 
nevelésnek. Polgármester Úrnak köszönjük az 
utazás megszervezését, valamint az ötletet és a 
segítséget a szervezésben.
„Mikor megérkeztünk, egy kedves néni foga-

dott minket, aki bevezetett az épületbe. Bent 
egy ülésteremszerû szobában foglaltunk 
helyet, és egy kis filmet megnézhettünk, ami 
röviden arról szólt hogy milyen volt régen az 
újrahasznosítás, és hogy most mennyivel köny-
nyebb. Hiszen régen lovakkal huzatták a sze-
metes kocsikat. A mûben 170 munkás dolgo-
zik. A film után sisakot húztunk, és bemen-
tünk az üzembe. Megnéztük a kazánokat. Bent 
1000 Celsius fokon ég el a szemét. Megtudtuk, 

hogy Káposztásmegyert látja el melegvízzel az 
erômû.”  Hibbey Bíborka 6.b osztályos tanuló
7.b osztályos diákok így írnak tapasztalataik-

ról:
„Meglepô, hogy naponta akár több mint ezer 

tonna szemetet is elégetnek. Rengeteget tud-
tam tanulni az újrahasznosításról.” Zsolt Eszter 
„Az égetô nagyon érdekes volt. A bunkertér 

volt a legnagyobb. Két markolóval emelték és 
adagolták a szemetet az égetôbe. A múzeum-
ban tetszett, hogy kipróbálhattuk az autókat. 
Volt két makett is, amik mozogtak.” 
Kovács Mira, Nagy-Kozár Petra 
„Nekem a bunker volt a kedvenc részem. Az 

égetô is érdekes volt, mert bele lehetett nézni 
és láttuk, miként ég el a sok szemét.”
Kovacsics Hanga 
„Nekem nagyon tetszett. A legérdekesebb 

nekem a bunkertér volt. A múzeum is jó volt, 
fôleg hogy beülhettünk a régi kocsikba.” 
Berencz Fruzsi
„Nekem a bunkertér tetszett, ahol a szeme-

tet a négy kemencébe pakolták. Büdös volt, 
mondjuk az nem igazán volt jó. Szerintem fan-
tasztikus volt.” Budai Balázs
„Az újra hasznosításról és a Föld hulladék 

védelmérôl is sokat hallottunk, hogy a kido-
bott szeméttel mi lesz, vagy hogyan termelhe-
tünk vele energiát. Véleményem szerint renge-
teg tudással gazdagodtunk a témáról.” Szilasi 
Bertalan

Fábián Csaba
biológia tanár

Sulizsák
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Négy év margójára

Négy esztendô elszállt mint egy pille, gyorsan 
és könnyedén a 4.b osztályban. 
Mikor négy éve elôször beléptek tanítványa-

im az iskola kapuján, elsôdleges volt, hogy 
bejussanak Betû- és Számországba. Hamarosan 
kiderült, hogy sokkal többre hivatottak, mint 
„egyszerûen” megtanulni írni, olvasni, számol-
ni. Versenyt ûztek abból, ki tud minél csavaro-
sabb megoldást találni a tanulmányi felvetések-
re. Már ekkor látszott, hogy kevés lesz az órai 

differenciálás. Keresni kezdtük a kihívásokat. 
Egymást követte a sok versenyen való részvé-
tel. Elôször „csak” közel jutottak a továbbjutás-
hoz, ami nem szegte kedvüket, inkább tovább 
ösztönözte ôket. Mígnem negyedik osztály 
végére eljutottunk odáig, hogy rengeteg ver-
senyen továbbjutottunk:
Amiben még folytatjuk a megmérettetést: 

MedveMatek (Aranymedve, Ezüstmedve)
K&H vetélkedô, MatekÁSZ versenyek.

Részt vettünk Bolyai anyanyelvi- és matema-
tikaversenyeken, ahol éppen lemaradtunk 
a továbbjutásról, de 7. helyezés egy terüle-
ti (Észak-Pest megye) versenyen nagyon szép 
eredmény. 
A Bolyai természettudományi vetélkedôn 

pedig az országos versenyre mehettünk, 
hiszen egyik csapatunk 3., a másik pedig 1. 
helyezést ért el a területi versenyen. 
Több rajzpályázaton nyertek elsô helyezést és 

különdíjat. Népdaléneklési versenyen szerez-
tek aranyminôsítést. Rangos képzômûvészeti 
pályázatokon csodás alkotásokkal szerepel-
tek kiemelkedô eredménnyel pl. díjazott ered-
mény A Magyar Kézmûvességért Alapítvány 
XXIX. Betlehemi jászol pályázatán. 
Hiszek abban, hogy mindenki tehetséges 

valamiben. Mi közösen megtaláltuk azt az utat, 
amin továbbléphetnek. Mindezt örömmel, 
ám mégis sok munkával. Megtanultak hinni 
magukban, energiát befektetni a cél eléréséért. 
Megtanulták szeretni és megbecsülni a tudást. 
Köszönet a szülôknek a bizalomért, az iskolai 
környezetnek pedig a támogatásért.

„A tudás hatalom” (F. Bacon)
Viplak Katalin tanító, 4.b osztályfônök

Az országos versenyen szereplô két csapat 
tagjai: Varga Miklós, Ragó Márton, Horváth 
Levente, Kolcsár Olivér, Sziva Soma, Kiss 
Hunor, Csereklye Csenge, Szabó Virág
Köszönjük a 4.b osztályos gyerekeknek az 

aktív részvételt a különbözô versenyeken, idén 
a Bolyai versenyen nyújtott kiemelkedô ered-
ményeket! 
Köszönet Viplak Katalin (4.b) és Hock-Lupták 

Réka (4.a) tanítók felkészítô munkájáért!
Zakar Ágnes intézményvezetô

Március 4-én a 2. a osztályos gyerekekkel és szü-
leikkel hatvanhatan felkerekedtünk a telet vég-
leg elbúcsúztatni. A Fôvárosi Nagycirkuszban a 

Jégkirályság címû produkció a télre emlékezte-
tett még mindenkit, de a tavasz színeiben pompá-
zott minden. Különleges élményt nyújtott kicsik-
nek és nagyoknak egyaránt. A porondon és a 
levegôben korcsolyázó mûvészeket, bûvészeket, 

artistákat, állatidomárokat, erômûvészeket láthat-
tunk. Az elôadás után lehetôség volt a porondon 
korcsolyázni. Néhány gondolat a gyerekek írása-
iból: 
„Nagyon jó volt az egész, irtóra élveztem min-

dent. Ha lehet, máskor is megnézném a mûsort.” 
Bóta Beatrix
„Nekem az volt a kedvencem, amikor a tündér-

boszorkány szörnnyé változott, és tüzes fákat vitt 

körbe a jégpályán. Az apukámmal és a testvérem-
mel nagyon jól éreztük magunkat.” Dénes Léna
Egyszerûen elkápráztató volt. Az volt a legjobb, 

amikor tüzet gyújtottak, meg amikor félbevág-
ták az embereket, és nem volt semmi bajuk, ami-
kor kimásztak a dobozból. Nagyon hálás vagyok 
a tanító néninek, Ildikó néninek, hogy elvitt min-
ket a cirkuszba.” Belicza Fanni

Szente Ildikó
osztálytanító, 2. a 

A telet a cirkuszban búcsúztattuk
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Óvoda

Tájékoztatom a Tisztelt Szülôket, hogy 
Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenn-
tartott Tahitótfalui Óvodákba a gyermekeket a 
2023/2024-es nevelési évre

2023. április 24. napjától 2023. április 
28. napjáig, 8:00-16:00

között lehet beíratni.

A beiratkozás helye: Epreskert Óvoda, 
Petôfi Sándor u. 12.

06-26-387-055

Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó 
gyermekek felvétele
Felhívom a Tisztelt Szülôk figyelmét, hogy a 

nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 2020. január 1-jétôl hatályba lépô ren-
delkezési szerint a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdô napjától 
legalább napi négy órában óvodai foglalkozá-
son vesz részt. Ezek alapján, a 2023/2024-es 
nevelési évre kötelezô azon gyermekek beíra-
tása, akik 2023. augusztus 31-ig a 3. életévü-
ket betöltik.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutat-
ni:
óvodai felvételi kérelmet,
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosí-

tót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a 
gyermek lakcímkártyája),
a gyermek TAJ kártyáját,
a szülô személyi azonosító és lakcímet igazo-

ló hatósági igazolványát,
ha van szakértôi véleményt, igazolást ételaller-

giáról.
A gyermeket elsôsorban abba az óvodába kell 

felvenni, amelynek körzetében lakik. Az óvoda 
felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazga-
tási területe.
Az óvoda alapító okirata szerint, a Tahitótfalui 

Óvodák biztosítja az integráltan nevelhetô 
sajátos nevelési igényû gyermekek nevelését. 
Sajátos nevelési igényû gyermek esetében a 
beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (ameny-
nyiben van) az orvosi és a szakértôi véleményt. 
Nemzetiségi óvodai nevelést nem folytat az 

óvoda.
Amennyiben a gyermek nem magyar állam-

polgár, kérjük bemutatni az állandó tartózko-
dásra jogosító okmányt, ill. tartózkodási enge-
délyt.
Az óvodába felvett gyermekek óvodai cso-

portba való beosztásáról a szülôk és az óvoda-
pedagógusok véleményének kikérése mellett 
az óvodavezetô dönt.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés 

közlésének határnapja, legkésôbb a beiratko-

zásra kiírt utolsó határnapot követô huszon-
egyedik munkanap. Az óvodavezetô az óvodai 
felvétel tárgyában meghozott döntésérôl írás-
ban értesíti a szülôt. A döntésrôl, amennyiben 
a szülô, az óvodai beiratkozás napján- az elekt-
ronikus elérhetôségének megadásával- kérte, 
az óvoda vezetôje elektronikus úton értesítést 
küld.
Az óvodavezetô a gyermek óvodai felvételérôl 

hozott döntése ellen, a szülô a közléstôl számí-
tott 15 napon belül a gyermek érdekében eljá-
rást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntar-
tó nevében a jegyzô jár el és hoz másodfokú 
döntést.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 

harmadik életévét a felvételétôl számított fél 
éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen lakóhellyel, ennek hiányában tar-
tózkodási hellyel rendelkezô hároméves és 
annál idôsebb gyermek óvodai felvételi kérel-
me teljesíthetô. Vagyis azon gyermekek, akik 
2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. 
között töltik a 3. életévüket, óvodai felvéte-
li szándékukat jelezhetik az intézményben és 
férôhely függvényében elôfelvételt nyernek.
HYPERLINK „http://www.tahitotfalu.hu/” 

HYPERLINK „http://www.tahitotfaluiovodak.
h u / ”  H Y P E R L I N K  „ h t t p : / / w w w .
tahitotfaluiovodak.hu/”A kötelezô óvodai 
nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is 
teljesíthetô. 
A beiratkozási adatlapot letölthetik 

az Önkormányzat hivatalos honlapjá-
ról  HYPERLINK „http://www.tahitotfalu.
hu/”www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda 
honlapjáról  HYPERLINK „http://www.
tahitotfaluiovodak.hu/”www.tahitotfalu 
HYPERLINK „http://www.tahitotfaluiovodak.
hu/”ovodak.hu illetve átvehetik az Epreskert 
Óvodában (2021 Tahitótfalu, Petôfi Sándor u. 
12.).

A bölcsôdei - óvodai beiratkozás szemé-
lyes jelenléttel történô intézéséhez, az 
Óvoda honlapján  HYPERLINK „http://www.
tahitotfaluiovodak.hu/” www.tahitotfalu 
HYPERLINK „http://www.tahitotfaluiovodak.
hu/” ovodak.hu 2023. április 17-tôl közzé-
tett linken keresztül, a várakozás elke-
rülése érdekében kérjük, hogy foglalja-
nak idôpontot!

Külföldön tartózkodás esetén
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. 

január 1-jétôl abban az esetben, ha az óvoda-
köteles gyermek családjával éppen külföldön 
él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be 
kell jelenteni.
A bejelentéshez használható ûrlap elérhetô 

az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés 
menüpont Külföldi távozás bejelentése pont-

jából. A bejelentôlap elektronikus kitölté-
sét követôen a kérelmet aláírva a következô 
postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal 
Köznevelési Nyilvántartási Fôosztály, 1363 
Budapest, Pf. 19.

Felmentési kérelem
A szülô – tárgyév április 15. napjáig benyújtott 

– kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét 
szem elôtt tartva, annak az évnek az augusz-
tus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negye-
dik életévét betölti, a megyei kormányhivatal 
általános illetékességgel eljáró járási hivatala 
felmentheti az óvodai foglalkozáson való rész-
vétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 
sajátos helyzete indokolja. Különös méltány-
lást érdemlô esetekben újabb kérelem alap-
ján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig is 
kérhetô felmentés, amelyben a gyermek az ötö-
dik életévét betölti. Tartós gyógykezelés alatt 
álló gyermek esetén a kérelem április 15. napja 
után is benyújtható. A kötelezô óvodai neve-
lésben való részvétel alóli felmentési kérelem 
megtalálható a  HYPERLINK „http://www.
tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas”http://
www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas olda-
lon, melyet kitöltve a Szentendrei Járási Hivatal 
Hatósági Osztálya számára kell elküldeni, a 
2000 Szentendre, Dózsa György út 8. címre, 
vagy a  HYPERLINK „mailto:jarasihivatal.szent-
endre@pest.gov.hu”jarasihivatal.szentendre@
pest.gov.hu e-mail címre. 

Az Óvoda felvételi körzetébe nem tar-
tozó gyermekek felvételi lehetôsége
Szabad férôhely esetén az Óvoda további – 

felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – fel-
vételi kérelmet is teljesíteni tud, melyrôl írás-
ban értesíti a szülôt.
A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kére-

lem kitöltése, mely letölthetô a  HYPERLINK 
„http://www.tahitotfaluovodak.hu/
beiratkozas”http://www.tahitotfaluovodak.
hu/beiratkozas oldalon.
Az a szülô vagy törvényes képviselô, aki a 

szülôi felügyelete vagy gyámsága alatt álló 
óvodai nevelésben való részvételre kötele-
zett gyermeket kellô idôben az óvodába nem 
íratja be, a szabálysértésekrôl, a szabálysérté-
si eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerrôl szóló 2012. évi II. törvény 247. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést 
követ el.
Kérem, a fentiekben meghatározott 

idôpontban gondoskodjanak gyermekük óvo-
dába történô beíratásáról!

Tahitótfalu, 2023. február 22.

Dr. Sajtos Sándor sk. polgármester

Közlemény a 2023/2024-es nevelési évre történô 
óvodai beiratkozás rendjérôl
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Bölcsôde

Közlemény a 2023/2024-es nevelési évre történô 
bölcsôdei beiratkozás rendjérôl

Tájékoztatom a Tisztelt Szülôket, hogy 
Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenn-
tartott Orgonaliget Bölcsôdébe a gyermekeket 
a 2023/2024-es nevelési évre

2023. április 24. napjától 2023. április 
28. napjáig, 8:00-16:00

között lehet beíratni.

A beiratkozás helye: Orgonaliget 
Bölcsôde, 2022 Tahitótfalu, Nefelejcs u. 

23.
 +36-30-130-1403

A bölcsôde a családban nevelkedô 3 éven 
aluli gyermekek napközbeni ellátását, nevelé-
sét, szakszerû gondozását biztosító intézmény. 
A bölcsôdébe felvehetô minden olyan kisgyer-
mek 20 hetes kortól, annak a nevelési évnek 
a végéig, amelyben 3. életévét betölti; akinek 
szülei, nevelôi valamilyen ok miatt nem tudják 
biztosítani a napközbeni ellátást. A bölcsôdei 
ellátás igénybevétele önkéntes.
A Gyvt. 43. § szerint felvételkor elônyben kell 

részesíteni:
• ha a gyermek szülôje, más törvényes 

képviselôje a felvételi kérelem benyújtását 
követô 30 napon belül igazolja, hogy munkavi-
szonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll,
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-

re jogosult gyermeket,
• akit egyedülálló szülô nevel, melyet MÁK 

határozattal igazolni tud,
• akinek a családjában három vagy több gyer-

meket nevelnek,
• akinek egyik szülôje orvosilag igazolt beteg,
• akit védelembe vettek.

A Tahitótfalui Orgonaliget Bölcsôdébe azon 
szülôk gyermeke vehetô fel és gondozható, 
akiknek bejelentett lakóhelye és életvitelszerû 
tartózkodási helye Tahitótfalu közigazgatá-
si területén van. Az ellátási területen kívüli 
lakóhellyel rendelkezô gyermek is felvehetô, 
Tahitótfalu Képviselô Testülete által meghatá-
rozott mértékben, ha minden Tahitótfaluban 
élô és bölcsôdei ellátást igénylô gyermek fel-
vételi kérelme teljesíthetô.

A bölcsôdei alapellátáson túl, a csoportok 
üres férôhelyein, térítés ellenében idôszakos 
gyermekfelügyeletet biztosítunk, a szülô elfog-
laltságának idejére, napi maximum 8 órában, 
a szülô és a bölcsôde között létrejött megálla-
podás alapján. 
Az ellátásokért a vonatkozó jogszabályok és 

Tahitótfalu Képviselô Testülete által meghatá-
rozott mértékben, térítési díjat kell fizetni 

A beiratkozáshoz szükséges dokumen-
tumok:
- Bölcsôdei felvételi kérelem – Alapellátás 

/  Idôszakos gyermekfelügyelet, mely  
letölthetô az Önkormányzat hivatalos honlap-
járól  HYPERLINK „http://www.tahitotfalu.
hu/” www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda 
honlapjáról  HYPERLINK „http://www.
tahitotfaluiovodak.hu/” www.tahitotfalu 
HYPERLINK „http://www.tahitotfaluiovodak.

hu/” ovodak.hu , illetve átvehetik az 
Orgonaliget Bölcsôdében (2022 Tahitótfalu, 
Nefelejcs u. 23.)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek nevére kiállított személyi azono-

sító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a 
gyermek lakcímkártyája),
- a gyermek TAJ kártyája,
- a szülôk személyi azonosító és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolványa,
- ha van szakértôi vélemény, igazolás ételaller-

giáról,
- nem magyar állampolgár esetén, a szülôk és 

a gyermek regisztrációs igazolása, ill. tartózko-
dási kártyája.
A bölcsôdei - óvodai beiratkozás szemé-

lyes jelenléttel történô intézéséhez, az 
Óvoda honlapján  HYPERLINK „http://www.
tahitotfaluiovodak.hu/” www.tahitotfalu 
HYPERLINK „http://www.tahitotfaluiovodak.
hu/” ovodak.hu 2023. április 17-tôl közzé-
tett linken keresztül, a várakozás elke-
rülése érdekében kérjük, hogy foglalja-
nak idôpontot!
A bölcsôdei jelentkezés még nem 

jelent felvételt! Az bölcsôdei felvétel tár-
gyában hozott döntés közlésének határ-
napja, legkésôbb a beiratkozásra kiírt utol-
só határnapot követô huszonegyedik mun-
kanap. A felvételrôl hozott döntésrôl az 
intézményvezetô tájékoztatja a szülôket. 
A bölcsôdébe járás elsô napján, létrejön a 
Megállapodás a gyermek napközbeni ellátásá-
ra/idôszakos gyermekfelügyeletre a bölcsôde 
és a szülô között, ezzel véglegessé válik a 
jelentkezés.
Az elutasító döntés tartalmazza az eluta-

sítás tényét, indokát, az esetleges késôbbi 
bölcsôdei felvétel idôpontját és a jogorvosla-
ti lehetôséget.
Tahitótfalu Község Polgármesterének 2/2021. 

(II.01.) rendelete a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellá-
tásokról, valamint a térítési díjakról alapján:
- A bölcsôdei gondozás után fizetendô szemé-

lyi térítési díj 2.460 Ft/fô/nap
- A bölcsôdei idôszakos gyermekfelügyelet 

személyi térítési díja 5.000 Ft/fô/nap.

Kérem, a fentiekben meghatározott 
idôpontban gondoskodjanak gyermekük 
bölcsôdébe történô beíratásáról!

Tahitótfalu, 2023. február 22.

Dr. Sajtos Sándor sk. 
    polgármester
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Tahitótfalu márciusi, április eleji programjai
Faluház (Szabadság út 1/a):

 hétfô kéthetente 17:00: Ôszirózsa 
Nyugdíjas Klub összejövetele.
                             vezeti: Abonyi Erika, 
30/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

március 9. csütörtök 17:30 ASzakkör 
Tojásfestô szakkör. Bejelentkezés szüksé-
ges: 30/337 5527

március 16. csütörtök15:45 Fonogató. 
K o s á r f o n ó  k ö r  H o r v á t h  K a t a  a 
Népmûvészet Ifjú Mestere vezetésével. 
Bejelentkezés szükséges: 0630/337 5527

március 26.  vasárnap 16:00-19:00 
Tojásírás Jókainé Gombosi Beatrixszel, a 
Népmûvészet Ifjú Mesterével. A részvétel 
regisztrációhoz kötött: faluhaz@tahitotfalu.
hu. Részvételi díj: 800 Ft/fô. 

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.) 
márciusig zárva

Üzemeltetô: Tahitótfalu SE. Érd.: Virok 
Viktor, +36 20 589 2978
 
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni az 
alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 

30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella 
30/337 5527, Sportszár: Szijj Krisztián 
0630/535 7322.

A Pollack Mihály Emlékszoba és a Falu-tár 
elôzetes bejelentkezés alapján látogatható: 
0630/337 5527. Belépés ingyenes. 

Havonta egyszer önköltséges színházláto-
gatást szervezünk, az utazás bérelt busz-
szal történik. Az aktuális elôadásról, a 
jegyekrôl és minden egyéb program-
ról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

Önkéntesen, felelôsen!

Néhány hete, január utolsó szombat 
délelôttjén egy lelkes, civil csapathoz 
szegôdtem a Duna parton.
Gál Ildikó és Kajtár Attila szervezésében a 

Szentpéter dûlônél takarítottuk ki a folyó 
árterét egy jelentôs szakaszon. Fiatalok és 
idôsebbek, jókedvvel és kitartással tisztítot-
ták meg a víz által lerakott „terhet”: mér-
hetetlenül sok mûanyag palackot, üveget, 
dezodoros dobozt, gumipapucsot…és meg-
annyi szemetet, mellyel e csodás folyónkat 
„ajándékozzák” meg a felelôtlen emberek.
Öröm volt részese lenni ennek a remek 

kezdeményezésnek, látni, ahogyan a szülôk 
által zsákokba gyûjtött hulladékot gyerme-
kek kis kocsival „fuvarozzák” a kijelölt hely-
re, így játszva tanulva meg a természet tisz-

teletét, védelmét.
Kedves Olvasó, ha Ön is részese kíván 

lenni egy hasonló megmozdulásnak, várjuk 
Önt és barátait március 18-án szombaton, 
amikor a Tahi oldalon szeretnénk megtisz-
títani egy újabb partszakaszt.
Találkozó 9.45-kor az Orgona utcánál lévô 

volt Rózsakert vendéglônél.
A Duna vízállása befolyásolhatja a sze-

métszedés helyszínét, ezért kérjük, kísér-
jék figyelemmel Közösségi Szemétszedés 
Tahitótfalu facebook csoport bejegyzése-
inket.

Nagyházu Miklós képviselô
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Petôfi 200 Kalandjáték
Játsszunk együtt, hogy bejárhassuk a költô útjait!

A válaszokat a faluhaz@tahitotfalu.hu 
e-mail címre várjuk minden hónapban a 
megfejtô nevével és telefonszámával. Ha 
idáig nem vágtál bele a játékba, bármi-
kor megteheted egészen júliusig, egyszer-
re beküldheted több hónap kérdéseire is a 
megfejtéseket. A játékban való részvételnek 
korhatára nincs, egyetlen feltétele, hogy 
szeresd a verseket. Ha mind a hét hónap 
összes kérdését helyesen megválaszolod, és 

a szerencse is melléd szegôdik, a valóság-
ban is bejárhatod a költô útjait Kiskôröstôl 
Szalkszentmártonig egy egynapos buszos 
kirándulás keretében, melyre a vendégünk 
vagy! A kirándulás vezetôje nt. ny. Szénási 
László tiszteletes úr lesz, aki rengeteg érde-
kességet fog mesélni Petôfi Sándorról. Ha 
nem a tiéd a fônyeremény, akkor is díjazás-
ban részesülsz.

Lássuk tehát a második három kérdést:

1.Melyik madárhoz hasonlítja a költô saját 
lelkét: „ Ha a rónák végtelenjét” látja?

2. Eredetileg melyik szót használta a költô 
a Nemzeti dal címû vers elsô szavaként? 

3. Hol szavalta el Petôfi Nemzeti dal címû 
versét március 15-én, ami a szabadságharc 
indulója lett?
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Sporttalálkozó a tahitótfalui 
Sportcsarnokban

2023. április 15-én szombaton

Program tervezet:

10:00 Sportkörünk tagjai koszorút helyeznek el a református temetőben
11:00 Sportbemutatók és díjátadás a Sportcsarnokban

Fellépnek: 
Mazsorett csoport – Csillaghegy

Aikido – Budapest
Judo és Kung-fu – Tahitótfalu

Sáska Kung-fu – Budapest
Sportbemutató – Leányfalu

15:00 Tahitótfalu Sportegyesület bajnoki mérkőzést játszik 
Zebegénnyel a tahitótfalui focipályán. 

A félidő szünetében a Visegrádi Szent György Lovagrend tart bemutatót.

Szeretettel vár mindenkit Rácz Gábor és a tahitótfalui, kisoroszi Judo és 
Kung-fu csapat hajdani és jelenlegi tagjai!

Csörgő Mihály, a Kék-Duna SE elnökének emlékére

Szervező: Szigeti Sárkányok Sárkányhajós 

és Természetjáró Egyesület, Tahitótfalu Község Önkormányzata

Tahitótfalu
Itt élmény mozogni 

Jótékonysági 

nyuszifutás

-gyaloglás 
Jótékonysági 

nyuszifutás

-gyaloglás 

Időpont: 2023. április 1-én 10 órától
Helyszín: Tahitótfalu, Kossuth L. u. végén lévő Duna-gát
Közös bemelegítés: 10:15-től
Rajt: 10:30-kor
Táv: 5 km
Nevezési díj: a Szentendrei Árvácska
Állatvédő Egyesület működésének támogatására száraz, 
vagy nedves kutya-, macska táp
A célba érkezőket teával 
és zsíros kenyérrel várjuk.

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!

EREDMÉNYESEN LEFOGYNI
ORVOSI SEGÍTSÉGGEL                                              

Az INSUMED táplálkozási terápia lényege: rendszeres 
testösszetétel méréssel felügyelt fogyás Németországban 

kifejlesztett kiváló minôségû magas fehérje tartalmú 
tápszerekkel elkerülve a rossz fogyókúra által okozott izom 
leépülést, mely csaknem mindig visszahízást eredményez.  

Segíteni tudunk még:
• a testsúly csökkentése által a II. tipusú 

cukorbetegségben szenvedôk gyógyszer igényének illetve 
a cukorbetegség szövôdményeinek csökkentésében

• PCOS (polycistás ovarium syndromás) 
betegek termékenységének növelésében. 

• idôs, illetve betegség miatt fehérjehiányos betegek 
speciális roboráló (erôsítô) táplálásában

• NAFLD (nem alkoholos zsírmáj) folyamatának 
visszafordításában

• fehérje koncentrátumokkal sportolók 
teljesítményének növelésében 

Érdeklôdni :  Balláné dr Fejes Judit
 https://insumedgod.webnode.hu/
e-mail: tahiinsumed@gmail.com
Tel: 06 30 5943501,  06 26 385158

Ács- bádogos munka, tetôfedés,                                              
lapostetô szigetelést vállalunk családi ház építéséhez.  

Állvány bérlés. 10% nyugdíjas kedvezmény. 
06 70 578 1468 badogosbela47@gmail.com.
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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, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részle-
tét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu 
címre vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfej-
tést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek 
részt. Februári számunkban a Bartók Béla utca elején lévô ház 
homlokzatának egy részlete látható. Gratulálunk szerencsés 
megfejtônknek, Kálmán Istvánnénak.

Favágó tûzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és 

felelôsségbiztosítással 
vállalnak:
Faápolást.

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

akár emelôkosárral is.
 Bélteki Sándor tûzoltó alezredes

faápoló
+36 70-334-8427 
favagotuzoltok.hu

  

 Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások ügyfél-

fogadási rendje Tahitótfalun:
K. Szabó Judit családsegítô szerda 8:00-12:00

Dienes Petra családsegítô csütörtök 12:00-16:00
Hurton Emese pszichológus   

A pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés és 
regisztráció szükséges!

06 20/278 3734, 06 20/295 8195,
06 26/ 312- 605, 06 26/ 400- 172
Intézményünk készenléti száma

 16:00-8:00 és hétvégéken: 06/20-364-08-27
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

A Községi Tájékoztató lapban közzétett 
hirdetések díjai 2023-ban

                                       Fekete-fehér                     Színes
apróhirdetés 20 szóig 3590 Ft 4185 Ft
1/16 oldal 4555 Ft 5315 Ft
1/8 oldal 6625 Ft 7730 Ft
1/4 oldal 12.970 Ft 15.135 Ft

 
 A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak.

Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db ¼ oldalas 
felület áll rendelkezésre, melyeket a beérkezés sorrendjében 

tudunk biztosítani.

A menü ára 1490 Ft/adag + csomagolás
pizzák, hamburgerek, frissensültek, 

akár házhozszállítással.
Tel: 70/2371474

Cím: Tahitótfalu, Szabadság út 15. 
a benzinkút mellett

www.tbisztro.hu, fb :TszBisztró

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 35.000,- Ft/m3

 (ömlesztve)
Akác hasítva 39.000,- Ft/m3 

(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

1 m3=1 m x 1m x 1m

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

NÉBIH azonosító szám: 
AA5839599

Vedd észre!
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Iskola

Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XVI. Kamarazenei 
Találkozója

„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is 
vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy az ember 
ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon 
menne át, hanem virágos réteken.” e Kodály 
Zoltán gondolat mentén rendeztük, és nyitottuk 

meg a 2023. évi ifjú muzsikus találkozót.
2023. február 18-án immár 16. alkalommal 

került sor Tahitótfalun a Dunakanyari Ifjú 
Muzsikusok Kamarazenei Találkozójára.
Rendezvényünket idén is a Népházban tart-

hattuk, ahol hét iskola növendékeinek kamara-

csoportjai zenéltek rangos zsûrink és a közön-
ség elôtt.
Budakakász, Pomáz, Szentendre, Leányfalu, 

Dunabogdány, Visegrád, Tahitótfalu és 
Szigetmonostor ifjú zenészei muzsikáltak. Igazi 
örömzenélés volt az idei találkozó is.
Fantasztikus zenészek alkották a zsûrit: Hauser 

Adrienne zongoramûvész, Illés Szabolcs 

zenemûvész és Eredics Gábor a Vujicsics 
Együttes vezetôje, Kossuth-díjas mûvész érté-
kelték az elhangzott mûsorszámokat.
Örömmel töltött el minket, hogy mindenki 

jól érezte magát, élményekkel gazdagon tértek 
haza ifjú muzsikusok és kiváló tanáraik is.

Bár rendezvényünket direkt nem versenyként 
hirdetjük meg, az elmúlt években zsûrink külön-
díjban részesítette a kiemelkedô produkciókat. 
Idén sem tett másképp, így különdíjban része-
sültek a következô diákok:

• a visegrádi gitárduó: Némedy Gergely és 
Mészáros Zsombor 
(felkészítô tanáruk: Klausz Adrienn)
• a tahitótfalui zongora négykezes: Horváth 

Emese és G. Szalai Gergô
(felkészítô tanáruk: Gratzl Erika)
• a budakalászi énekkettôs: Varga Lili és Szabó 

Szilárd
(felkészítô tanáruk: Papp Ágnes)
• a szentendrei kamaracsoport: Vándor Sára, 

Tasnádi Emma és Franyó Emma
(felkészítô tanáruk: Bajánné Babics Nóra, Nagy 

Márta, Csizmadia Angelika)

• a dunabogdányi/ leányfalui zongora négyke-
zes: Cseke Attila és Cseke Barnabás
(felkészítô tanáruk: Hámori Angelika)
• és a pomázi gitár trió: Szotlár Botond, Ónodi 

Nimród és Vida Ágoston
(felkészítô tanáruk: Veres Zoltán)

Gratulálunk minden ifjú muzsikusnak, a 22 
felkészítô tanárnak és iskolának!

A rendezvény támogatóinak, Tahitótfalu 
Önkormányzatának, Dr. Sajtos Sándornak, 
a Váci Tankerületi Központnak, Verebélyi 

Ákosnak és a Tahitótfalui Szülôi Alapítványnak 
is nagy köszönet! Külön köszönet a sok segít-
ségért Princzné Bérczi Krisztinának, Bándiné 
Tasnádi Ágnesnek, Csereklyéné Szente 
Ildikónak és Csizmadi Andreának. 
Köszönjük kollégáink munkáját, segítségét!

Zakar Ágnes 
és Kökényné Krafcsik Ibolya

szervezôk
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Közösség

XII. Dunakanyar Kézmûves Vásár és Kiállítás 
szép pillanatai képekben

Tavaszköszöntô kavalkád

Idén 12. alkalommal került megrendezésre a 
Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár, mely 
a környéken élô és alkotó kézmûvesek számára 
egy évnyitó megmutatkozási lehetôség.
Köszönjük a kézmûveseknek, hogy elhoz-

ták alkotásaikat, köszönjük a közönség-
nek, hogy értékeli a kétkezi mívessé-
get, köszönjük a fellépôknek a színvona-
las elôadásokat. Külön köszönet a zsûrinek: 

Kósa Klára népi iparmûvésznek, Lengyel Rita 
grafikusmûvésznek és Várbíró Kinga Evelyn 
keramikus iparmûvésznek, hogy minden évben 
alapos megfontoltsággal, magas szakmai szín-
vonalon értékelik a kiállításra benevezett alko-
tásokat. 
Gratulálunk az I. helyezést elért alkotóknak:
Bula Gábornak - kerámia (Surány), Hollandiné 

Csörgô Krisztinának - ékszer (Tahitótfalu), 
Dániel Rékának- textil (Dunabogdány), Rácz 
Gáborné Arankának - játék (Kisoroszi), Széles 

Zsoltnak - hangszer (Dunabogdány), Krajcsovics 
Zsuzsának - öltözék kiegészítôk (Szentendre), 
Simon Edinának - dísztárgy (Esztergom), Fekete 
Ágnesnek (Falusi Vintázs) - egyéb kategória 
(Dunabogdány, Tahitótfalu)
és Kállai Andreának, a közönségdíj nyertesé-

nek!
Jövôre a szigetmonostori Faluházban találko-

zunk!
Béres Gabriella
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www.iso-thermo.hu

MÁRCIUSI 
AJÁNLATUNK
Használja a 
CM16 S1 flexibilis 
burkolatragasztót 
gres lapjához!

Ceresit CM16 S1 
flexibilis burkolatragasztó 

•  kiszerelés: 25 kg
•  kiadósság: 3-6 kg/m2

•  rugalmas, vékony ágyazású 
ragasztó habarcs

•  fagyálló kültérben és 
hőterhelt felületeken is 
alkalmazható

CRZ64 Lincoln Exkluzív 
gres lapok falra és padlóra
A készlet erejéig!
•  4 színárnyalat 
 (grey, caramel, iron, ivory)
•  60x60 cm-es
•  matt felület
•  kiszerelés: 1,44 m2/doboz

8 990 Ft/m2

ivory

iron

caramel

grey

A feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak.
Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.

6 319 Ft/zsák

2023_47_Iso-Thermo_AD_A5_ok.indd   1 2023. 02. 21.   9:33:39Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18, 
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com • 
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4., 
tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@gmail.
com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki János 
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370-863, 
éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA 
GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 • ELMÛ 
– Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: kedd 8-12, szerda 
14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ – 585-028 • FOGÁSZAT 
(Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida 
rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek: 
8.30–13.00-ig, szerda: iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – 
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ 
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 
30 474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-
nappal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi 
Ilo na, Ifjúság u. 5-7. 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 – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics 
Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi fog-
lalkozás: 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 – BM Országos 
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
– Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszol-
gálat: 1818 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság 
tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, 
K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár 
Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: 
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – 
tel.: 104, 310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 

08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: 
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • 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: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; 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 (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt., ügyfélszolgálat: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., 

nyitva tartás: hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00, 
péntek: 8:00 - 14:00, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 
353 (06 80 FKF FKF)a következô idôszakokban: hétfô: 8:00 - 
20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00, írás-
ban: email: fkfzrt@fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 
Bp., Pf.: 637 • TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, 
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – 
tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • 
TER HES   SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: 
hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak 
CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig 
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-999-688


