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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Megkezdôdött a konyha-étkezde mûszaki
átadása
Tahitótfalu Önkormányzata és a Cserkúti Generál
Kft. között létrejött szerzôdésnek megfelelôen
2016. július 7-én megkezdôdött a konyha-étkezde
mûszaki átadása. Ezzel egyidôben az önkormányzat
és a konyha vezetôjével, illetve dolgozóival együtt
a kivitelezô által megbízott szakemberek a konyhatechnológiai rendszerek mûködésérôl, annak
biztonságtechnikai szabályairól tartanak felkészítô
képzést. A sikeres mûszaki átadást követôen
megkezdôdik a próbaüzem annak érdekében, hogy

az ôszi tanév kezdetéig a konyha biztosítani tudja a
közétkeztetést. A konyhatechnológia magas színvonala, ezzel együtt bonyolultsága miatt üzemeltetôi
karbantartási szerzôdést kell kötnünk megfelelô
akkreditációval rendelkezô vállalkozóval, valamint
felül kell vizsgálnunk az alapanyagot beszállítók
körét, a megváltozott tárolókapacitás és annak technikai minôsége okán. Az étkezôtér, a vizesblokkok
és a ruhatár mûszaki átadása lényegesen egyszerûbb
feladat lesz.
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu júliusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Július 2. 12:15: Elsô kirándulóhajó fogadása. Helyszín: Tahi Hajóállomás
Július 4-8. Western Amerikai Gyerekhét a baptista gyülekezet szervezésében.
Július 9. Halászléfôzô verseny a Tahitótfalui Tömegsport- és Szabadidô
Egyesület szervezésében. Helyszín: Duna-part a Kossuth L. u. végén
Július 11-22. hétfô-péntek: Ingyenes Nyári Gyermekhetek a

a Dunában

19.

Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület az elmúlt idôszak
ban több rendkívüli ülést tartott május
30-án, június 9-én illetve június 16-án.
A május 30-án megtartott rendkívüli
nyílt ülésen Kubanek István, Nagyházu
Miklós valamint Schottner Jánosné
képviselôk hiányoztak.
Az ülésen elsôként egyes termôföldek
résztulajdonainak adás-vételével kapcsolatban mondott le elôvásárlási jogáról
a Képviselô-testület, majd a konyhaétkezô kivitelezôi szerzôdés módosításáról döntött.
Folytatás az 5. oldalon

Szabadidôparkban. Szervezô: Önkormányzat, Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány.
Július 24. Kerékpáros zarándoklat a Nándorfehérvári Diadal 560.
évfordulójára emlékezve. Tahitótfaluba érkezés: 15:05, indulás 15:20
Július 25-29. 8:30-13:00: Faluházi Gyerekhét: „Sirítsd meg, fordítsd
meg!” Kezdô lépések a néptánc és a fôzôcske világába. Helyszín: Faluház.
Érd.: 30/337 5527. Szervezô: Tahitótfalu Önkormányzata. Részletek a plakáFolytatás a 20. oldalon
tokon.				

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
Napokon belül elkészülnek a parkolók és
a térburkolatok, melyek feltételei a használatbavételi engedélyek kiadásának.
Megkezdôdött a sportcsarnok fûtési
rendszerének felújítása
A 2015-ben elkészített és a hatóságok által
engedélyeztetett mûszaki dokumentációnak megfelelôen megkezdôdött a sportcsarnok fûtésrendszerének felújítása. A cél az
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volt, hogy a fûtési rendszert a kor színvonalának megfelelôen alakítsuk át, ezzel együtt
és ennek következtében jelentôs költségmegtakarítást eszközöljünk. Az új kondenzációs kazán mûködtetéséhez és a megfelelô
fûtés és melegvíz elôállításához 16 köbméteres gázóra szükséges, így a meglévô 40 köbméteres ipari mérô lebontásra kerül, amely
már önmagában havi 120.000 Ft megtakarítást jelent. Az átalakítás magába foglalja fatüzeléses kazán beépítésének lehetôségét is. A

kazán beépítésével egyidôben 2 db kémény
szabványnak megfelelô bélelése is elvégzésre kerül.
Elkészült a Kossuth utca járda felújítási tervdokumentációja
A 2015-ben elnyert 12 M Ft-os pályázati
forrás és a hozzá tartozó mintegy 2 M Ft-os
önerô terhére az elôzô évben befejezôdött a
Hôsök tere és részben a Kossuth utcai járda
térburkolatának cseréje. Az érintett utca
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Anyakönyvi hírek

geodéziai körülményeire és a vízelvezetés
lehetôségére tekintettel továbbá az zöldfelületek szakszerû kialakítása miatt konkrét
mûszaki tartalommal bíró tervdokumentáció elkészítésére volt szükség. A járda tovább
építésére ajánlattételi felhívást adtunk ki, az
érvényes ajánlatok beérkezését és elbírálását
követôen augusztusban tervezzük a kivitelezést. Az elmúlt év végén kedvezményes áron
megvásároltuk a térburkolati köveket megvásároltuk, így azok beszerzése ebben a fázisban nem jelent költséget.
Példátlan rongálás Tahitótfaluban
2016. június 26-án éjszaka ismeretlen személy megrongálta a Tildy emlékmûvet. A rongálás során fekete festékkel feliratot helyeztek el az emlékmû kôtömbjén. Az okozott
kár helyreállítása 220.000 Ft-ba került településünknek. Az elkövetôt több kamera rögzítette, a felvételeket az Adatvédelmi
és Információbiztonsági Szabályzatunknak
megfelelôen átadtuk a rendôrségnek. Az
okozott kár nagyságából fakadóan az elkövetett cselekmény bûncselekmény kategóriába tartozik. Ilyen jellegû és mértékû rongálás Tahitótfaluban az elmúlt 10 évben
nem történt. Kérem településünk polgárait, amennyiben hasonló eseményeket észlelnek, jelezzék haladéktalanul a hivatal számára. Segítô együttmûködésüket elôre is
köszönjük. Az ilyen és ehhez hasonló esetek
szépülô, fejlôdô településünkön rossz közérzetet teremtenek, és indokolatlan költséggel
terhelik településünk költségvetését.
Röviden a pályázatokról
Beadtuk az energetikai fejlesztést célzó
pályázatunkat, amely érinti a sportcsarno-

kot, a népházat, az Almásy utcai óvodát és az
orvosi rendelô épületeit.
A Házas-patak rézsûjének megtámasztására, mederrekultivációra 40 M Ft pályázati forrás terhére 4 ajánlattételi felhívást tettünk
közzé. A megadott határidôig egy érvényes
ajánlat érkezett be, ennek elbírálása folyamatban van.
Az Almásy utcai óvoda csoportszobájának
bôvítése szeptember 15-én kezdôdik, amen�nyiben a 2016. július 6-án 12-óráig beérkezett pályázatok bírálata befejezôdik és érvényes ajánlatot tud a testület elfogadni.
Megkezdôdtek az intézmények nyári
karbantartási munkái
Ez minden évben nehéz és intenzív munkát kíván a hivatalunktól, hiszen iskolánk
épületeit, tantermeit, óvodáink udvarát, csoportszobáit, a sportcsarnok, népház egyes
helyiségeit megfelelô higiéniai és esztétikai
követelményeknek megfelelôen fel kell újítani. Ezekkel a munkákkal egyidôben a falu
üzemeltetésévél összefüggô közterületi karbantartási munkákat is folyamatosan végezni kell. Ismételten kérem Tahitótfalu lakóit,
hogy mûködjenek együtt önkormányzatunkkal az ingatlanok elôtti zöldfelületek karbantartásával. Így településképünk rendezettsége egységesebbé válik, és a fizikai állomány
kapacitását más szükséges feladatok ellátására tudjuk átcsoportosítani, ilyen például a
Duna-part karbantartása, amely Tahitótfalu
polgárai irányából folyamatos igényként
jelentkezik.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Június hónapban házasságot kötöttek:
Barti Beatrix és Hornyák Zoltán
Újszülöttek:
Dobó Dominik 2016.06.23. Mátyás K. u. 11.
Elhunytak:
Csereklye Mihály élt 89 évet, Visegrádi út 7/a.
Csereklye József élt 79 évet, Szabadság út 8.
Szirmai Béla élt 62 évet, Jóság u. III.
Karnevál János élt 71 évet, Béke u. 56.
Makó Ilona élt 80 évet, Vörösmarty u. 7.
Szabó Lajos élt 87 évet, Béke u. 2.
Helyesbítés
Az elôzô lapszámban tévesen jelent meg
az ifjú pár neve. Helyesen: Somogyi László
József és Karnevál Barbara.
Januári számunkban tévesen jelent meg az
elhunyt neve, elnézést kérünk a hozzátartozóktól. Helyesbítve: Makkay Zoltán élt
49 évet, Méhész u. 1.

Képviselôi fogadóóra
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 (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Könyvtár
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 kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

3

2016. JÚLIUS

Ö nk o r m á n y z a t

Bemutatkozik településünk új mezôôre
Juhar Viktória Emesének hívnak, Buda
pesten születtem, Kamaraerdô mellett
nôttem fel, ahol gyakorlatilag az egész gyermekkoromat töltöttem. Önkéntesen dolgoztam a szomszédságomban lévô lovardában tizennégy éves koromig, érettségimet a Jelky András Szakközépiskola és Gim
náziumban szereztem meg. Sikeres jelentkezésem után felvettek a Károly Róbert
Fôiskolába, ahol 2010-ben sikeres záróvizsgát (abszolutóriumot) tettem vadgazda mérnöki szakon. Tanulmányaim alatt a Nimród
Vadászújságnál tudósító voltam, valamint
részt vettem a honlap hírszerkesztôi feladataiban.
2011-tôl a Kunszentmiklósi Földtulaj
donosok Vadászati Közösségénél dolgoztam hivatásos vadászként. Sajnálatos módon
2013-ban megszüntették a közösséget,
így munkám megszûnt. Visszaköltöztem
Tahitótfaluba és 2014-tôl a Gyalogfenyô Kft.nél dolgoztam kertészeti értékesítôként.
Szabadidômben szívesen foglalkozom
vadászattal, solymászattal, baromfitenyésztéssel.
Sikeresen pályáztam meg az Önkormány
zat által meghirdetett mezôôri pozíciót. Próbaidôm alatt Fejes Zoltán mezôôr

segítségével ismertem meg a község területét és a gazdálkodók egy részét. Célom,
hogy sikerüljön egy természet szeretô, jól
együttmûködô rendszer kialakítása, amiben a tisztelt lakossággal együtt, egy fenn-

tartható, jól mûködô gazdálkodást és életet teremthetünk. Remélem, munkámmal
segíthetem a jogszabályellenes tevékenységek megszûnését, amiben a tisztelt lakosság
együttmûködését kérem.

Lovas Egylet hírei
Május 20-22 között Tolna-Mözsön rendeztek országos fogathajtó verseny t.
Falunkat Magyar Koppány és Fábián Csaba
képviselték. Koppány a maratonhajtás és
az akadályhajtás versenyszám megnyerése
után az összetett versenyt is megnyerte az
A-kategóriás kettesfogatok versenyében.
Fábián Csaba a B-kategóriás kettesfogatok
mezônyében három év kihagyás után a
közép mezônyben végzett.

Június 4-én a Tahitótfalui Vágta keretében a sziget gyermek lovasai számára lovas
ügyességi versenyt rendeztünk nagy sikerrel. Emellett színvonalas fogathajtó bemutatót tartottunk a közönség nagy örömére.
A lovas ügyességi verseny eredménye:
1, Lutler Mercédesz-Mandy
2, Szabó Alíz-Sármos
3, Vanka Zsanett-Gina
4, Vaczó Luca-Csipke
5, Kern Flóra-Mandy
6, Szimilkó Virág-Csipke
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A döntések egyhangúlag születtek, a
termôföldek tekintetében Dr. Pálvölgyi
Tamás képviselô nem szavazott.
A június 9-én tartott rendkívüli ülésen Gaál Sándorné, Karácsony Ádám és
Schottner Jánosné nem vett részt, hiányzásukat elôre jelezték.
A napirendi pontok elfogadását
követôen a Képviselô-testület döntött
a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
intézményvezetôi pozíciójára beérkezett pályázatokról. Az ülésen megjelent
képviselôk Zakar Ágnes pályázatát támogatták Kubanek István kivételével, aki tartózkodott a szavazástól.
A második, illetve harmadik napirendi pont során a konyha-étkezô beruházással kapcsolatban határozott a
Képviselô-testület. Elsôként a TahitótfaluFaluudvar távközlési hálózat átépítésének

kivitelezôjérôl döntött, majd az árajánlatok ismeretében hozzájárult a hiányzó berendezések (asztallábak, asztallapok,
székek, valamint öltözôszekrények) megrendeléséhez.
A negyedik napirendben a „Tahitótfalu
03/1 hrsz. erdôgazdálkodási munkák”
elnevezésû közbeszerzési eljárás Bíráló
Bizottságát választotta meg a Képviselôtestület majd egy termôföld résztulajdonának adásvételével kapcsolatosan mondott
le az elôvásárlási jogáról (utóbbi döntés
során Dr. Pálvölgyi Tamás nem szavazott).
A tulajdoni ügyek napirendi pont
folyamán döntött az Együtt Egymásért
Dunakanyar Egyesület kérelmérôl, így az
Egyesület szervezésében augusztusban
lebonyolításra kerülô nyári táborozáshoz
(2016. augusztus 8-tól, augusztus 12-ig)
térítésmentesen átadja az Ifjúsági tábor
területét. Következô határozatával támogatta a Baptista Gyülekezet kérelmét, ezért

a Gyülekezet által szervezett gyermektáborok idején (2016. június 27 - 2016. július 2-ig, valamint 2016. július 4 - 2016. július 8-ig), az ebédet az önkormányzati konyha kedvezményes áron biztosítja. Utolsó
döntésével jóváhagyta a helyi rendôrôrs
állományába tartozó körzeti megbízott
részére a Tahitótfalu, Hôsök tere 6/1 szám
alatti önkormányzati lakás bérbe adását,
50.000 Ft/hó bérleti díj ellenében.
A június 16-án tartott rendkívüli ülésén
két napirendi pontot tárgyalt a Képviselôtestület. Elsôként a Duna nagyvízi meder
lehatárolási tervét utasította el, tekintettel a megismert körülményekre, majd az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása” elnevezésû pályázat önrészének biztosítását hagyta jóvá. Az
ülésen a döntések egyhangúlag születtek,
Karácsony Ádám és Dr. Pálvölgyi Tamás
képviselôk nem voltak jelen.
Tahitótfalu, 2016. június 27.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô

NAV sajtóközlemények
Akár telefonon is javítható a hibás szjabevallás
Nem kell feltétlenül felkeresnie annak a
NAV ügyfélszolgálatát, akinek javítania kell
hibás személyijövedelemadó-bevallását. PINkóddal ugyanis telefonon korrigálható az
értesítésben említett hiba.
A NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintézô
Rendszerén keresztül személyes megjelenés nélkül, telefonon is javíthatják adóbevallásukat azok, akiket a NAV értesített a hibáról. Ehhez egyedi azonosító, PIN-kód szükséges, amit a „TEL” jelû adatlapon lehet kérni
akár papíron, akár elektronikusan. Az adatlap a NAV weboldalán, a www.nav.gov.hu
„Nyomtatványkitöltô programok” menüpont
alatt érhetô el.
Telefonon keresztül is javítható bevallási hiba lehet például, ha a családi kedvezmény érvényesítésekor a gyermek adatait hiányosan adták meg, vagy ha pontatlanul közölték az önkéntes biztosító pénztári adatokat. A hibás szja-bevallást sokszor a
NAV automatikusan javítja, de ha a hiba csak
az adózó közremûködésével korrigálható, a
NAV levelet küld a javítás lehetséges módjairól. Visszaigényelhetô adó esetén a 30 napos
utalási határidôt a bevallás javításának napjától kell számolni.
A bevallást javítani és más adóügyeket
intézni PIN-kóddal lehet a 06-40/20-21-22-

es telefonszámon (július 1-jétôl a 06-80/2021-22-es számon), ahol menürendszer segíti a választást. Jelenleg 17 ügycsoportban
lehet telefonon intézkedni, például az adózói
minôsítéssel kapcsolatos információk, vagy a
folyószámla adatok lekérdezésére, egyeztetésére, az adatok változásának bejelentésére is
használható a rendszer. A bevallás javításához
négy lépésben lehet eljutni. A második lépés
után meg kell adni az adóazonosító jelet és a
PIN-kódot.
1. lépés: 1-es - Ügyintézés és konkrét ügyekre
vonatkozó tájékoztatás
2. lépés: 1-es - Ügyintézés saját ügyben, adóazonosító jel és PIN-kód megadása
3. lépés: 2-es - Bevallásokkal kapcsolatos ügyintézés, tájékoztatás
4. lépés: 1-es - személyijövedelemadó-bevallás
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
***

jegyzékbe bejegyzett adózókat és az áfaregisztrált adóalanyokat. A besorolás a június 30-ai állapot alapján történik, eredményeként pedig a vállalkozások a kockázatos vagy a megbízható kategóriákba kerülnek. Az egyikbe sem sorolhatókra az általános eljárási szabályok vonatkoznak.
A megbízható minôsítés egyik feltétele,
hogy a vállalkozás adótartozása a negyedév
végén – aktuálisan június 30-án – ne haladja
meg az 500 ezer forintot. Az esetleges tartozást érdemes a hónap vége elôtt rendezni, hiszen a megbízható adózói minôsítés
számtalan elônnyel jár.
Az elsô minôsítés eredményérôl küldött elektronikus levelet az Ügyfélkapun
keresztül tekinthetik meg vállalkozások, kérdés esetén pedig akár telefonon,
a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintézô
Rendszerén keresztül – a 06/40/20-21-22es számon, egyedi azonosítás után – is kaphatnak tájékoztatás.

Közeledik a második minôsítés
Még nem késô rendezni az esetleges adótartozást ahhoz, hogy a második minôsítési
idôszakban – ha az egyéb feltételek is teljesülnek – megbízható besorolást kapjon a
vállalkozás.
Közeledik a második negyedéves
minôsítési idôszak vége, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal júliusban ismét minôsíti a cég-

Az adózói minôsítésrôl a NAV 71. számú
információs füzete – http://www.nav.gov.
hu/nav/inf_fuz – tartalmaz részletes információt.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Pest Megyei Adóés Vámigazgatósága
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Tájékoztató általános tûzgyújtási tilalomról
Felhívjuk minden tisztelt lakosunk
és nyaralósunk fig yelmét arra, hog y
Tahitótfalu Község teljes közigazgatási
területén, bel- és külterületen egyaránt
május 15-tôl szeptember 15-ig terjedô
idôszakban TILOS a tûzgyújtás, égetés,
tekintettel a település természeti elhelyezkedésére (erdô, legelôk, tarlók) és a
nyári idôjárási viszonyokra.
A z égetésre vonatkozó szabá lyozá st
Tahitótfalu Község Önkormányzatának a
környezetvédelemrôl szóló 5/2015.(III.20.)
számú rendelettel egységes szerkezetben a
23/2000.(XII.8.) számú önkormányzati rendelet valamint a 54/2014.(XII.5.) számú az
Országos Tûzgyújtási Szabályzatról szóló BM
rendelet (röviden: OTSZ) tartalmazza.
A közösségi együttélés alapvetô szabályairól és ezek megszegésének
következményeirôl szóló 13/2015.(VI.12.)
számú helyi rendelet 13. §. (1) bekezdés

h.- i.-j.) pontjai esetében Juhar Viktória a
település új mezôôre 50.000 Ft-ig terjedô
helyszíni bírságot szabhat ki, vagy a jegyzô
természetes személyek esetében 150.000
Ft-ig terjedô, jogi személyek és szervezetek esetében 1.500.000 Ft-ig terjedô közigazgatási bírságot szabhat ki.
Tûzesettel kapcsolatos bejelentést
helyben a 06-30/324-6667 mobiltelefon számon lehet tenni vagy a településen területileg illetékes Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác
Hivatásos Tûzoltóparancsnokság munkatársai a 06-27/314-005 telefonszámon
lakossági bejelentés alapján is a helyszínre mennek ellenôrizni. Az országos
rendelet a tûzoltóságnak lehetôséget ad
arra, hogy engedély nélküli égetés esetén
a helyszínen 20 ezer forintos tûzvédelmi
bírságot szabjon ki.
A tûzvédelmi elôírások, valamint az

égetési tilalomra vonatkozó rendelkezések megszegése esetén a Tûzoltóság
a szabályszegés súlyától függôen bírságot szab ki. Tûzvédelmi elôírás megszegéséért, ha az tüzet idézett elô, alapesetben 100 000 forinttól 1 000 000 forintig
terjed a tûzvédelmi bírság, de 200 000
forinttól 3 000 000 forintig, amennyiben
az oltási tevékenységben a tûzoltóság
beavatkozására is szükség volt. Az okozott károkért a tûz okozóját felelôsség
terheli, ha a szabadtéri égetés miatt nagy
értékû vagyontárgyak károsodnak, vagy
emberek kerülnek veszélybe, a tûzokozó
ellen akár büntetôeljárás is indulhat.
A kertben grillezni, bográcsozni engedély nélkül is lehet, a sütés-fôzés továbbra is megengedett – a tûz állandó felügyelete mellett.
Tahitótfalui Közös Önkormányzati
Hivatal

Tájékoztatás térfigyelô rendszer mûködésérôl
Tahitótfalu Község Képviselô-testülete
2016. február 11-én a 19/2016. (02.11.) Kt.
határozatával a közterületi térfigyelô rendszer
kiépítése mellett döntött, a kamerák felszerelési helyét és mûködtetési szabályait a 6/2016.
(V.20.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
A mûködtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelô rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete,
az önkormányzati rendészeti szerv tevékenységének és a rendôrség munkájának segítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.
A közterület-felügyeletrôl szóló 1999. évi
LXIII. törvény (a továbbiakban: Ktftv.) 7.§ (4)
bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedésérôl az alábbi
tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a
megfigyelt közterület):
Sorszám/Megnevezés
Kamerák db száma
1. Tahi Hídfô
1
2. Tahitótfalu Hôsök tere
4
3. Tahi Szabadság tér
3
4. Szentendrei út 5-15. számmal szemben
2
5. Szentendrei út 5-15. belsô parkoló
1
Összesen
11
Az üzemeltetést az Önkormányzat végzi.
A rendszer használata a Ktftv., az adat
védelmi törvény, valamint az ezek rendel
kezései alapján a jeg yzô által k iadott
Közterületi Térfigyelô Rendszer Adatvédelmi
Szabályzata alapján történik. A Szabályzat a
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www.tahitotfalu.hu honlapon megtalálható.
A megfigyelést végzô személyek a kamerákat kizárólag a jogsértô cselekmények
kiszûrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi
felelôsséggel tartoznak.
A Ktftv. 7.§ (2) bekezdése szerint: A felügyelô
az intézkedésével érintett személyrôl, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetrôl és körülményrôl, tárgyról
képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet. A Ktftv.7.§ (3) bekezdése elôírja: A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve
bûnmegelôzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhetô módon képfelvevôt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevô
elhelyezésérôl, valamint a képfelvevôvel megfigyelt közterület kijelölésérôl a felügyelet
elôterjesztésére a Képviselô-testület dönt. A
Ktftv. 7.§ (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel a rögzítés helyszínén
a) elkövetett bûncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,
b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,
c) v é g z e t t f e l ü g y e l ô i i n t é z k e d é s
jogszerûségének megállapítására irányuló
közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá
d) a felvételen szereplô személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban
használható fel.
Közigazgatási hatósági eljárásban az eljáró
hatóság megkeresésére – belföldi jogsegély
keretében – a Ktftv 7. § (2) bekezdés szerint

rögzített felvétel továbbítható, ha a megkeresô
hatóság a megkeresésben az eljárás tárgyát,
ügyszámát és a rögzített felvétellel bizonyítandó tényt megjelöli.
A kialakított térfigyelô rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti. A felvételeket 5
nap elteltével automatikusan törli, kivéve, ha
az önkormányzat kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy a hatóság eljárást indított. Ebben az esetben az önkormányzat megbízottja a rögzített felvételt az eljárására jogosult szerv vagy hatóság részére történô továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés
idôtartama nem haladhatja meg a 30 napot.
A rögzített felvétel továbbítására irányuló
megkeresést meg kell tagadni, ha a felvétel a
megkeresésben meghatározott tény bizonyítására alkalmatlan.
A fentiekben felsoroltakon kívül más okból
felvétel nem adható ki, illetve harmadik személy által a felvétel nem tekinthetô meg, és
a felvételeket – azok továbbítását követôen,
miután meggyôzôdtünk, hogy a címzett a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul töröljük. Amennyiben a
kérelmezô a róla készült felvétel megtekintését kéri vagy kérelme arra irányul, hogy a felvételrészletet a Felügyelet a részére továbbítsa, elôször megvizsgáljuk, hogy a kért felvételrészlet rendelkezésre áll-e (a kérelmezô szerepel-e a felvételen).
Bízunk benne, hogy a Térfigyelô Rendszer
nagyban hozzájárul a település közbiztonságának javításához.
Tahitótfalu, 2016. június 02.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Vigyázzunk egymásra!
A Tahitótfalui Rendôrôrs rovata

Hova menjünk,
milyen tájra?
Hegyre talán
vagy pusztára?
Folyópartra
vagy erdôre?
Faluszéli
zöld mezôre?
Lepkét fogjunk
vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak
hegyet másszunk?
Akár erdô,
akár folyó:
gyönyörû a
vakáció
(Zelk Zoltán)
Zelk Zoltán szavai a nyár felhôtlen
idôtöltésére hívják fel a figyelmet, azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy
ezen idôszak többszörösen hordozza magába a veszélyhelyzeteket. Az iskola helyett az
egész napos felelôsség a családokra hárul.
A nyári vakáció nemcsak az örömöt, gyakorta a túlzott felszabadultságot is jelenti,
fôleg az arra „fogékony” gyermekeknek. A
táboroztatások mellett alakulhat úgy, hogy
gyermekünk felügyeletét nem tudjuk a biztonságos falak között megoldani, így a szabadban töltött szabadság érzése során csemeténk figyelmetlenebbé, könnyelmûbbé
válhat. A statisztikák szerint az iskolai
szünidôben, s fôként nyáron ugrásszerûen
megemelkedik a gyermekkori balesetek
száma.

Minden szülô feladata, hogy gyermekét
felkészítse a szünidô során adódó veszélyhelyzetekre, azok elkerülésére. Gondoljuk
végig, hogy hol, milyen veszélyek leselkedhetnek gyermekünkre, s még idôben hívjuk
fel ezekre és következményeikre a figyelmüket.
Erôsítsük gyermekünkben a felelôsség
tudatot, mely során térjünk ki arra, hogy
mindig úgy kell cselekednie, hogy tetteiért vállalni kell a felelôsséget! Úgy tanítsuk
meg a gyermekeket a biztonságra, hogy mi
magunk jó példát mutatunk nekik.
Néhány jótanács:
- adódik úgy, hogy ameddig a szülô dolgozik, a gyermek játszótérre, barátokhoz,
ismerôsökhöz látogat el. Minden esetben
beszéljük át közösen gyermekünkkel,
hogy csak az elôzôleg megbeszélt helyre
menjen játszani, a hazatérés idôpontját
határozzuk meg.

A gyôztes epres sütemények

A 18. Eperfesztivál „Epres sütemények versenyé”nek díjazottjai örömmel megosztják Önökkel kedvenc epres sütemény receptjüket:
Joghurtos epertorta Gyôriné Szegedi Erika
ízlése szerint (I. helyezett)
Piskótát készítünk 4 tojásból a szokásos módon.
A további hozzávalók: 10 ek. kristálycukor, 2
doboz danone joghurt (375 g-os), 1 cs. 20 g-os
étkezési zselatin, 1/2 l hulala tejszín, a tetejére 4
cs. epres ízesítésû zselatin, kb. 1 kg eper.
A joghurtot feltesszük melegedni egy edényben, ha már langyos, beletesszük a 10 evôkanál
cukrot és a zselatint. Nem hagyjuk forrni,
csak langyos legyen. Kemény habot készítünk
a tejszínbôl és hozzákeverjük a joghurthoz.
Kettéosztjuk az így elkészült joghurtos krémet,

az egyik felét rákenjük a piskótára, beleaprítjuk
a tetszés szerinti mennyiségû epret, amennyit felvesz a krém, majd a krém másik felét rátesszük
az eperre. Tetejére rászeleteljük a többi epret és
ráöntjük a zselatint. Hûtôben hagyjuk másnapig.
Epres joghurt torta, ahogy Patainé Balogh
Zsuzsanna készíti (II. helyezett)
Hozzávalók: 3 kis doboz natúr joghurt, ½ l habtejszín, 10 ek. cukor, 2 ek. zselatin, eper
Összekeverjük a joghurtot, a cukrot és a zselatint, felmelegítjük (nem forraljuk), majd hûtjük.
Tortaforma aljára babapiskótát lerakunk, rumos
tejjel (lehet csak tejjel) meglocsoljuk. Amíg hûl
a joghurt, a tejszínt felverjük, majd a joghurttal összekeverjük, végül a piskótára öntjük.
Beleszórjuk a darabolt epret (de egyéb, szezoná-

- amennyiben gyalogosan vagy kerékpárral közlekedik gyermekünk, ne feledjük
vele átbeszélni a közlekedési szabályok
betartását!
- kerékpározás, gördeszkázás, görkorcsolyázás alkalmával viseljen védô felszerelést, bukósisakot.
- beszéljük meg gyermekünkkel, hogy idegenekkel szemben legyen körültekintô. Tudjon
nemet mondani, amennyiben idegen ember
arra kéri, kísérje el valahova, mert mutatna,
vagy adni szeretne neki valamit.
- tudatosítsuk benne, hogy abban az esetben, ha egyedül tartózkodik otthon, ne
engedjen be a lakásba ismeretlen személyt,
egy esetleges telefonhívás alkalmával ne
árulja el, hogy egyedül van otthon.
- otthon is történhet baleset, így ennek
elkerülése érdekében beszéljünk a gyermekünknek a villamos berendezések
szakszerû használatáról.
- az értékek megóvása is kiemelt fontosságú, így készpénzt csak annyit tartson
magánál, amennyi feltétlenül szükséges.
- tanítsuk meg gyermeküknek, hogy otthonról történô elinduláskor gondosan
zárja be a nyílászárókat, a lakáskulcsot
ne tegye látható helyre (nyakába, hátizsák oldalára). Figyeljen hátizsákjára, táskájára, kerékpárját ne hagyja ôrizetlenül,
vagy lezáratlanul.
Közösen beszéljük meg, ki az a személy
a lakókörnyezetben, akihez baj, illetve
veszély esetén fordulhat.
Tanítsuk meg vele a közismert fontosabb
telefonszámokat, melyekre veszélyhelyzetben szükség lehet:
Mentôk: 104
Rendôrség: 107
Tûzoltóság: 105
Segélyhívó: 112
Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
Bûnmegelôzési Osztály
lis gyümölccsel is érdemes kipróbálni, pl. málna,
ribizke). Egy éjszakát a hûtôben tartjuk, másnap
kínálhatjuk!
Epres süti Gállos Tamásné Ági módra (III.
helyezett)
Hozzávalók: 4 tojás, 20 dkg cukor, 4 ek. víz, 16
dkg liszt, 1cs sütôpor, 25 -35 dkg apró eper.
A sütôt 180 fokra elômelegítem. Sütôpapírral
bélelem a 25x30 cm-es tepsit. A 4 tojásfehérjét
kemény habbá verem. A cukrot a vízzel sziruppá
fôzöm. Fokozatosan a habhoz öntöm keverés közben. /Látványosan nô a hab térfogata./ Óvatosan
fakanállal belekeverem a tojássárgákat és a
sütôporral kevert lisztet. Tepsibe öntöm, tetejére
szórom az epret, kb. 20-25 perc alatt megsütöm.
Nálunk ez most a sláger, gyors és más gyümölccsel is finom.
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Motoros
fiataljaink
figyelmébe
Vége az iskolai oktatásnak, a jó idô és a
szünidô beköszöntével fiataljaink, élvezve
szabadságukat, elôveszik motorkerékpárjukat és száguldozni kezdenek útjainkon, nem
figyelve azok állapotára.
Talán nem is gondolnak bele, hogy számos

veszélyt jelenthet számukra a téli kihagyás,
a gyorsaság, vetélkedés társaikkal a sebesség
mámorában.
Kérjük a kedves szülôket, ellenôrizzék gyerekükkel a motorkerékpár állapotát - féket,
gumikat, világító berendezéseket, lengéscsillapítót –, intsék ôket óvatosságra és a bukósisak használatára hívják fel figyelmüket.
Nekünk, autósoknak számítanunk kell a
motorral közlekedôkre, óvatosan haladjunk
el mellettük, vigyázzunk rájuk!
Chambrené Rainer Gabriella

A 6.a és a 6.b osztály közös év végi kirándulása

Hihetetlenül szép helyen voltunk!
Festôi környezetet kell elképzelni, körben hegyek, a kanyargó Duna látszik,
Ma kovecz I m re ter vei alapján fából
készült, tájba illô mûvelôdési ház áll a
távolban, elôttünk a széles völgy nyírt
fûvel, kicsit lejjebb a sípálya kanyarog. A
felhôk változatos színekben pompáznak.
Nem kellett messze utaznunk, Visegrá
don voltunk a Mogyoróhegyi Erdei Isko
lában. Ezt a kirándulást ajándékba kaptuk
az Önkormányzattól a március 15-i szereplésért. A szülôk és a gyerekek nevében
köszönetet mondunk, hiszen a kétnapos
kirándulás teljes költségét kifizették, csak
költôpénzt hoztak a gyerekek.
Június 15-én bobozással kezdôdött
a kirándulás, majd Králikné Matkovics
Mariann kolleganônk vezetésével egy
szép erdei úton értünk el az erdei iskolába. Elfoglaltuk a helyünket a faházakban, a szabadban sötétedésig métáztak,
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tollasoztak, fociztak a gyerekek. Vacsora
a Mogyoróhegy étteremben. Este tábortüzet raktunk, sütögettünk. Nagy élmény
volt a sötétben, a völgyben való rohangálás.
Másnap reggeli után egy természetismereti programon vettünk részt, a sólyomról
szereztünk ismereteket.
Ezután egy túrára indultunk a Boglárkaforráshoz, és függôhídon is átkeltünk.
Kissé fáradtak voltunk mindannyian,
mivel a hatodikosok az éjszakát nem alvással töltötték.
Ennek ellenére a visszaérkezés után
folytatódott a métázás, ezt a csapatjátékot a sportnapon ismerték meg a gyerekek. Ebédre pizzát rendeltünk, ami nagy

sikert aratott. Délután a szülôk segítettek
a hazajutásban.
Papp Judit, Vaczó Zoltán
osztályfônökök
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„Szállj, szállj sólyom szárnyán!”
Ismét vége egy tanévnek, újra elballagott
két osztály. Negyvenhat diákunk fejezte be
sikeresen általános iskolai tanulmányait.
Remek kis társaság volt. Rengeteg élmény
kovácsolta össze mind a két osztályt négy
illetve nyolc éven keresztül. Nagyon sok
verseny, osztálykirándulás, sportverseny
és rengeteg közös élmény.
Négyen kaptak Pollack-emlékplakettet,
akik végig kitûnôen tanultak, hárman kaptak Pollack-emlékérmet, akik végig kitûnô
és jeles bizonyítványt szereztek. Ketten tettek angol komplex középfokú nyelvvizsgát,
valamint heten alapfokút angolból.
Négyen kapták meg az „Iskola jó tanulójó sportolója” címet. Ketten kapták meg a
Tahitótfalu Önkormányzata Ifjú Tehetsége
Díját.
Mindenkit felvettek középiskolába,
reméljük sikeresen fogják venni az elôttük
álló akadályokat. Nagyon neves gimnáziumokba is bekerültek tanulóink, mellyel
öregbítik iskolánk hírnevét.
Húszan nyertek felvételt gimnáziumba,
tizenkilencen szakközépiskolába és heten
szakmunkásképzôbe. Ezzel jóval az országos átlag felett teljesítettek a diákok.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Remél
jük, minél többször meglátogatnak minket!
Sok sikert kívánunk további életükhöz
és tanulmányaikhoz!
8. a osztály
Osztályfônök: Fábián Csaba
Csipak Borbála
Csipak Zsombor
Dankovics Petra

Dudás Miklós Antal
Farkas Bertalan
Gille Katalin
Hegedûs Dóra
Horváth Boglárka
Dukai-Horváth Emma
Kis Benjámin
Kormány Adrienn
Kovács Tünde Fanni
Kovács-Deme Adrián
Németh Dominika
Reményi Gyula
Sághi Lili
Szabó Andrea
K. Szabó Norbert
Szilasi Gábor
Takács Levente
Zabolai Fanni Laura
Ziller Roland

8. b osztály
Osztályfônök: Maróthi Ágnes
Árpás Bítia
Antal Evelin
Balla Nóra
Blázsik Kitti
Csereklye Ádám
Csereklye Lívia
Dombai Balázs
Hegedûs Gábor
Istráb Fanni
Istráb Tamara
Kallós Emese
Kanczler Armand
Kovács Judit
Kovács Kamilla
Kövesdi Rita
Méhész Ármin
Mihály Máté
Németh Dávid
Rajos Anita
Sütô Attila
Szalai Fruzsina
Török Pál
Vanka Zsanett
Vörös Laura
Maróthi Ágnes és Fábián Csaba
osztályfônökök

Köszönet
Ezúton mondu n k köszönetet Seress
Lillának azért, hogy a délvidéki testvértelepülésünkre látogató küldöttség részére térítésmentesen biztosította a virágkötészeti
versenyhez szükséges kellékeket.
Gaál Sándorné
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Emlékezés a nándorfehérvári gyôzelem
560. évfordulójára és annak kivívójára,
Hunyadi Jánosra…
A legtöbben ismerik Hunyadi János
1456. július 22.-i nándorfehérvári
gyôzelmének tényét. (E lap is megemlékezett korábban arról, miért, s miként
történt az, hogy e világraszóló gyôzelem
emlékére délben szól a harang a világ
katolikus templomaiban.) Én azonban
szeretném felmutatni az oszmán birodalmi törekvések itteni bukásához vezetô
utat, és megvilágítani annak értékét,
ami Hunyadi János küzdelmei révén a
gyôzelemhez vezetett.
A 13. század elsô felében egy, a mongolok által Kis-Ázsiába ûzött oszmántörök törzs a mi végzetes, 1526-os mohácsi tragédiánk elôtt 200 évvel meghódította a bizánci császárok legjelentôsebb
városát. Oszmán alatt 100 évvel késôbb
már bizánci erôdöket foglalt el, kijutott a
Márvány-tengerre, hívás nélkül megjelent
a Balkánon, és hídfôállást épített ki a tenger európai partjain. Közben hódoltatta a
belviszályokkal terhelt kisázsiai államocskákat, fejedelemségeket és a 14. szd. végére vazallusává tette a Balkánt, 1453-ban
elfoglalta az Európában is hatalmas megdöbbenést keltô Konstantinápolyt, majd
megjelent a Duna térségében. A birodalom európai hódító hadjáratait a maguk
igazi mivoltában, ez után már Hunyadi
János személyiségén és Nándorfehérvárig
terjedô törökellenes harcain keresztül
szeretném megmutatni.
Hunyadi János 1407 körül születhetett
erdélyi kisnemesi családban, a királyi
udvarban, ahol Vajk, az édesapa szolgált.
Édesanyja a magyar-kun származású,
Hunyadtól nem messzi lakó kisnemesi
leány, Morzsinai Erzsébet volt. Vajk szolgálatai fejében kapta Hunyadot, ahova
János kisgyermekként került. Katonának
készülve ifjúkora fegyverforgatással, a természet kegyetlen kihívásaival való küzdelemben mindent tûrve és túlélve zajlott,
majd fôúri udvarokban a kor mûveltségét,
a hadvezetés sokféleségét tanulta, s ismerte meg a nagyurak egymással viszálykodó
világát. Felesége, Szilágyi Erzsébet (László
és Mátyás édesanyja) családjának birtoka,
Horogszeg alig 50 km-re feküdt Hunyad
vártól. A korabeli krónikás szerint
„középtermetû, vastag nyakú, fényes
gesztenyeszín hajú, nagy szemû, komoly
tekintetû, piros, életerôs arcú ember volt.
(Fergeteges magyar táncaival elbûvölte a
milánói asszonyokat, hazai ismerôseit.)
Minden tagja oly ékes és összeillô, hogy
alakját a hadi tömegben is könnyen fel
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lehetett ismerni. Feje, válla, mint ugrásra
készülô oroszlánnak, kissé elôre állt,…
arca erôt, visszafogott büszkeséget sugárzott, szemei tûzzel telve, szinte rebbenés
nélkül vizsgálták a világot. Ha haragudott,
szeme villámként szikrázott, máskor méltóságos nyugalom áradt belôle. Hadvezér
ként nem csak irányító, vezetô, de seregének hétköznapi katonája is volt, szenvedve, éhezve, velük tûrt. Bátorsága legendás
volt. Minden ütközetben fekete pejlovon,
fekete páncélzatban, hollós jelvény alatt
küzdött, mindig felmutatva magát ellenségeinek. Egész élete a török elleni harcokban telt. Elismerte annak vitézségét, katonai teljesítményeit. Jólelkû volt családja
iránt, részvéttel a szegények, elesettek
iránt, védelmezte ôket a hatalmasoktól.
Hatalmával sohasem élt vissza, de nemzet
védô céljai érdekében akarta is azt.
Bonfini:…erkölcsei minden tekintetben a
legnemesebbek voltak, mentesek minden
barbár durvaságtól. Nagy híve volt a
keresztyén vallásnak, és az igazságnak, a
szabadságnak, s a jutalmazó-adományozó
bôkezûségnek. Szerette a tisztességet,
ápolta a barátságot…kemény és emelkedett volt férfiúi lelke, tanácsa bölcs, és
okos volt. Szokása volt semmit sem tenni
meggondolatlanul, elhamarkodottan. Úgy
látszott, nem tûzhet maga elé olyan célt,
amit ésszel, és ügyességgel el ne érhetne.” Céljai elérése érdekében felkészülten
eltöltött ifjúsága ajánlólevél volt a királyi
udvarba, ahova 1430 körül, tehát húszas
évei elején került. 1431-ben már a király,
Zsigmond oldalán Itáliába ment. A király,
már mint német-római császár „aranysarkantyús vitézzé” avatta. (Egyes vélemények szerint a római Szent Pál bazilikában.) Mások szerint Milánóban maradt két
évig, ahol a Sforzák udvarában megismerkedett a kor legmodernebb hadvezetési
módszereivel, melyeket maga is késôbb
magasabb szinteken tökéletesített.
Hazatérte után kiváló katonaként, és
kiváltságosként 50 jó lándzsás kíséretében védte a királyt közös harcaikban.
1436-ban a királlyal járt Prágában, melynek során a csehországi belviszályokban
sokszor megmutathatta kardjának erejét,
egyebek közt a husziták elleni harcokban
is, elsajátítva azok késôbb igen hasznosnak bizonyuló harcmodorát. Politikai karrierjét, nem mindennapi tehetségét a már
jelentkezô török veszély fenyegetettsége
miatt egyértelmûen, kétségbevonhatatlanul az „ides ország és a keresztyén hit”

védelmének szolgálatába akarta állítani.
Szendrô várának ostromakor szerzett
kiváló érdemei gyorsan növelték ismertségét, népszerûségét. Szörényi bán, ill. zászlósúr lett, ispáni-fôkapitányi rangra jutott,
mely hatalom lehetôvé tette, hogy nagyrészt önzetlenül, hatalmas, saját költségek
ráfordításával szervezze a törökellenes
védelmet. Erdély, a Temesköz, és Nándor
fehérvár ügyintézôje, családi-rokoni kapcsolatok révén megszilárdította helyzetét
Erdélyben is. 1441-ben vívta elsô jelen
tôsebb csatáját Iszhák szendrôi béggel,
mely gyôzelemével Hunyadi bebizonyította, hogy sikerrel helyt lehet állni nagyobb
török erôkkel szemben is. 1442-ben
Mezid béget, a szultán tapasztalt hadvezérét, aki 17 ezer fôs hadseregével betört
Erdélybe, irgalmatlanul kiverte az országból, de a vereséget szépíteni akaró, kb. 70
ezer fôs Sehabeddin beglerbég nagy harci
értékû hadseregének a fele is holtan
maradt az erdélyi végeken. A török krónikások szerint az „iszlám serege kimondhatatlan vereséget szenvedett.” Így vált
Hunyadi gyorsan és biztosan kora legnagyobb hadvezérévé, elsajátítva a kor legmagasabb szintû hadvezetés-tudományát.
1443 októberétôl 1444. januárjáig vívta az
un. „hosszú hadjáratát”. Az erre való felkészülés során maga állított ki saját költségen egy igen ütôképes, korszerûen felszerelt sereget. Itt vált világossá, hogy a hazai
urak többsége, sem a németek, sem a
pápa, sem az olasz városállamok nem hajlandók érdemben segíteni. Mindent egybevetve, Hunyadi mintegy 35 ezer fôs
sereg élén indult a gyengélkedô dél-európai török erôk ellen. Éjjel-nappal nyeregben ülve Nis-nél szétverte, ill. megadásra
kényszerítette a törököket, hasonlóképpen egyenként a felmentésre érkezô 3
sereget is, külön-külön. A király védelmére hátrahagyott csapatait megtámadó
többszörös török túlerôt is felmorzsolta,
mely gyôzelmet a kortársak csodával határosnak értékeltek. Drinápoly elfoglalására
indult a balkáni szorosokon, ahol hihetetlen küzdelmek árán, legyengült kereszteseivel is, de gyôzött a magashegyi küzdelmekben. Az újabb túlerô elôl visszavonulóban a hegyi hágóknál négy ízben egymás után kényszerült harcokra, melyek az
ô gyôzelmét hozták. Ezek után tért vissza
négyhavi küzdelemsorozat után Nándor
fehérvárba. Ezek a gyôzelmek, nyugati
ígéretek, törökellenes háborúra sarkallták
a királyt, Ulászlót, aki Várnánál cserbenha-
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gyatva nyugati szövetségeseitôl, saját hadvezetési hibái miatt is 1444. novemberében nem csak csatát vesztett, de életét is.
Hunyadi mentette a menthetôt, de az
elôbbiek, és a kétszeres túlerô miatt
erôfeszítései bár nem jártak sikerrel,
ismét bebizonyította hadvezéri nagyságát,
bátorságát. 1446. Pünkösd vasárnapján
Rákos mezején kormányzóvá választották,
az addigi törökellenes harcokban a törökök által félelmetesnek tartott „Rettenetes
Jankót.” Rigómezônél, - 1448.okt.16. ismét mások közre nem mûködése mellett sok okból, a királyi sereg Hunyadival
együtt vereséget szenvedett. A további
idôszak hatalmi harcokkal tarkított, erô-,
és pozíciószerzéssel, a török további balkáni elônyomulásával, a haza honvédelmének szervezésével telt, míg elérkeztünk Nándorfehérvárhoz. Callixtusz
pápa, a keresztyénség elkötelezett védôje
felismerve (Hunyadi segítségével) az
Európát fenyegetô veszedelmet, 1455.
május 15-én keresztes hadjáratot hirdetett. Magyarors zágra küldte a „Csillag
szemû Barátot”, Kapisztrán Jánost, aki
szinte fanatizálta a délvidékieket a haza
védelmére, s nagy ívû toborzás eredményeként 1456. július elsô felére már 18
ezer embert állított ki Szalánkeménnél.
Április 7-én vált nyilvánvalóvá a török ostromszándék, melyet az elsô ágyú ostrom
július 4-én követett. II. Mohamed szultán
kb. 80-100 ezres, rendkívül modernül felszerelt seregével kéthetet szánt az ostromra. A várban ötezer, tetôtôl-talpig
elszánt magyar védekezett. Ehhez jött
Hunyadi tízezer válogatott katonája,
kiegészítve a már említett, de jórészt
kaszával-kapával, avagy anélkül bevetésre
váró keresztesekkel. A török ágyúkat hat
hatalmas kôdobáló segítette, melyek borzasztó pusztítást végeztek a falakban. A
szárazföldi török erôket mintegy kétszáz,
ágyúkkal, s modern fegyverekkel felszerelt gályahad támogatta. Hunyadi felismerte, hogy csak ezek szétrombolásával juttathatja be felmentô seregét a várba. A
dunai hajózásban használt civil dereglyéket – kétszázat - hadihajókká alakíttatta,
felszerelve hadieszközökkel. A várvédô
Szilágyi negyven dereglyével hátba, míg
ezek szembe támadták az ôket gúnyosan
kinevetô törököket. De a kis hajók
beférkôztek a gályák közé, tûzzel borítva
el azokat, öt órás küzdelemben többet
elsüllyesztve küldték a törökök százait a
Duna fenekére, kényszerítették menekülésre. Közben a parton masírozó keresztesek aprították a törököt úgy, hogy
Hunyadi bejuthatott a várba. Július 21.
volt a döntô ostrom napja, 20-án, 21-e hajnaláig. A török a háromszori ostrom ellenére is meghátrált. Már-már az utolsó pillanat volt, amikor a fáradt, csüggedt
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védôk szemeláttára Dugovics Titusz a
mélybe rántotta a Próféta zászlaját a
Boldogasszony zászlaja helyére kitûzni
akaró törököt. Július 22-én Hunyadi akarata ellenére is a sikeren felbuzdult keresztesek megtámadták a törököt. Hunyadi
kitört a várból, az elfoglalt török ágyúkat
ellenük fordította. A szultán két tûz közé
került. Az éj beállta vetett véget az öldöklésnek. Másnap, hihetetlen látvány tárult
Hunyadi elé: vezéreikkel elesett törökök
ezrei borították a vár környékét, harcoló
török már nem volt. Hunyadi írta: ”… a
csatát csütörtökön (gyôzelmesen) megvívtuk. …” (A török ez után 1521-ben foglalta el Nándorfehérvárt.) A foszlásnak
indult temetetlen hullák miatt pestis tört
ki, s Hunyadi, ahelyett, hogy mentette
volna magát, a várban maradva, maga is a
járvány áldozata lett, a „Csillagszemû
Baráttal”. 1456. augusztus 11.-én visszaadta lelkét a Teremtônek, akiben hitt, aki
gyôzelemrôl-gyôzelemre segítette. Alig
élt 50 évet, annyit, amennyit szeretett
uralkodója, Zsigmond uralkodott. A belharcok, viszályok sújtotta, érdektelenségbe süllyedt Európa érdemtelenül élvezte
Hunyadi és a magyarok gyôzelmének gyümölcsét: a gyôzelmet követô közel 70
esztendô alatt hazánkat, s Európát meg
támadni nem merô oszmán birodalom
vereségét követôen kialakulhatott az
olasz, a francia, német, holland, de a
magyar reneszánsz is. Élete, küzdelmei,
tehetsége, bátorsága, becsületes jelleme,
Isten- s hazaszeretete örök idôkre felmutatta, s minden rendû-rangú magyarnak
örökségül hagyta a hazaszeretet el nem
múló felelôsségét. Amire az elmúlt 560 év
- közel 20 emberöltô – vérzivataros
magyar történelme is figyelmeztet! (Nem
kevésbé a 21. századi jelen és jövô!) Ô
volt tehát „…Krisztus lovagja, Boldog
asszony hadnagya, keresztyének ékessége-fényessége, magyaroknak vigasza.”
(Azonban az ôt románnak hazudó románoktól is többet érdemelt volna, mint
hogy 1918-as erdélyi betörésükkor szétszórják csontjait a gyulafehérvári székesegyházban!) De mind ez nem lehetett
volna az olyanok nélkül - s itt adózzunk
tisztelettel a hétköznapi magyarnak – ,
akirôl Vachott Sándor „Balázs vitéz „ c.
verse szól: „Temesvárt harcol Balázs,
Losonczinak hû embere. Vélnéd: boszorkánytáncot jár, Úgy megforog nagy fegyvere. A vízi várnál rémesen Villámlik s
dörg a csata, Vadul üvölt a sok török, Mint
a pokol dühödt hada. Balázs vitéz jó társival Elényomúl, Körötte a pogánysereg
halomra hull. És futva-fut, ki merre tud.
Csak egy török marad helyén. Szemében
kárhozat ragyog, És kardemelve így kiált:
„Én hôs Kubát vagyok!” Szól és suhint.
De ím Balázs Pajzsát veti a kard elé, És a

török fejét Ô osztja rögtön kétfelé. Amint
lábához omlanak Az óriás tagok,
Kedvtelve így szól a vitéz: „ Én meg Balázs
vagyok!”
(Források: Felsôosztályos iskolai tankönyv 1920 körül, Teke Zs.: Hunyadi
János és kora)
G. Szalai István,
2016. július

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu
egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre
vagy a 30/337 5527-es telefonszámra.
A helyes megfejtést beküldôk minden
hónapban ajándéksorsoláson vesznek
részt. Júniusi számunkban a József Attila
utcában a parókia kôkerítésén található Ecsedy Aladár református lelkipásztor
emléktáblájának egy részlete volt látható.
Gratulálunk szerencsés nyertesünknek,
Tóth Melindának.

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
Mindazoknak, akik szerettünket, Karnevál
Jánost elkísérték utolsó útjára.
Köszönjük, hogy fájdalmunkban osztoztak és sírjára a kegyelet virágait elhelyezték.
Gyászoló család
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Falutörténet
Mezôgazdasági szövetkezetek – második rész
1970-ben dr. Ecsedy Aladár református lelkipásztort felkérte a községi tanács
Tahitótfalu 1945-1970 közötti történetének megírására. Ebbôl a mezôgazdasági
szövetkezetrôl szóló részt közöljük rövidítve, szerkesztve.
***
Már 1962-ben megindult a tereprendezés a nagyüzemi szôlô és gyümölcstermelésre kiszemelt helyen. 1963-ban az
elôkészített területen 15kh (9 ha) meggytelepítés el is készült.
Ez volt az elsô esztendô, amikor mérleg
szerinti nyereséges gazdálkodáshoz jutottunk el, vagyis 38000 Ft tiszta nyereséggel zárult az év.
Az 1964-es esztendô legnagyobb vívmánya egy újabb költözködés volt. A már
kicsinynek bizonyult irodát át lehetett
helyezni az államosított Demeter János
féle malom gépházi részébe. A korábbi
években itt és a malom helyiségben liszt
és gabona cseretelep mûködött, amelyet
Rácz József vezetett.
Megcsillant már ekkor a továbbfejlôdés
lehetôsége. Az erôgépek egyre szaporodtak, s növekedett a gépeket vezetô és
kezelô emberek száma is. Billegi István
lett ez évben újabb traktoros. Bánhegyi
Rezsô pedig mint kômûves került állandó alkalmazásba, az egyre inkább szükségessé váló kômûves munkák végzésére.
Bán Dániel pedig a kezdô húsüzem vágóállat beszerzôje lett. Olyan valaki, aki úgy
a szakszövetkezet, mint az állatokat eladók
érdekeit szem elôtt tartva végzi ezt a fontos munkát.
Közös mûvelésbe ebben az évben már
617 kh (355 ha) került. Ez év tavaszán
kezdôdött meg és végzôdött el 30 kh (17
ha) területen a szôlô telepítése. A telepítés vezetésében oroszlánrésze volt id.
Nagyházú László alelnöknek.
Ez évben a gazdálkodás tiszta nyeresége

már 65.000 Ft-ra emelkedett.
1965 tavaszán tovább folytatódott a
szôlôtelepítés újabb 45 kh (26 ha) területen. Januártól kezdve már N. Szente
László mezôgazdasági technikumot végzett gazdász lett a szôlô és gyümölcs ágazat vezetôje.
Nagy gond volt nem csupán telepíteni, hanem arra igyekezni, hogy a futóhomokot megkössék a széljárta területen, s aztán megfelelô embereket keres-

Határszemle 1965-ös árvíz idején:
Szente László, Lázár Antal, Losonczi
Benjámin, Budai Mihály, Csörgô Mihály
ni a szôlô munkák végzésére. Meg kell
vallani, hogy itt az asszonyok és leányok
kerültek elôtérbe. A férfiak távol tartották
magukat ettôl a munkától, azért mert még
mindenkinek megvolt és megvan a maga
kisebb vagy nagyobb saját szôlôje. Sajnos,
az ôszinteség kedvéért, meg kell mondanunk, hogy a hajdani nagy szôlôkultúrától
nagyon elhajlott a lakosság, mert a hazai

Gyümölcstermesztô
asszonycsapat
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szôlô termesztését felváltotta a kevesebb
munkával, szakértelemmel és kockázattal
járó direkttermô szôlôk telepítése. Bizony
a tótfalui szôlôk Nova, Otelló és Elvira
hazájává lettek, s csak itt-ott, leginkább
a tahi hegyoldalakon lehetett találni még
nemes szôlôket.
Az irodai munkába is újabb napsugár
ragyogott be Demény Júlia személyében.
Kezdett mutatkozni, hogy egyre több
helyben lakó férfit és nôt tud foglalkoztat-

ni a szakszövetkezet, így egyre kevesebb
embernek kell naponként utazni a kenyérkereset gondja miatt.
A malom területén, a hátsó épületben
megindult a saját gépmûhely is 1965. január 1-én, és ennek a vezetôje Szabó Sándor
gépész lett. Nagyon hasznos és jó munkatárs lett itt a szövetkezet alelnöke id.
Nagyházú László is.
Az év végi mérleg ebben az esztendôben
már 496.000 Ft tiszta nyereséget mutatott.
Hogy az 1966-os évet mindjárt a végén
kezdjem, ez az esztendô 1 millió 661
ezer forint nyereséggel zárult! Csodálatra
méltó eredmény.
Szakszövetkezetünket jellemezte, hogy
m i nden k i céltudatosan törekedett a
kitûzött feladatok elvégzésére.
Megindult a saját karbantartó, kiszolgáló helyek építése a telepen. Az elsô volt a
mûhely, amely 788.000 Ft-os költséggel
épült. Azt követte a gyümölcscsomagoló, amely a szövetkezeti gyümölcsértékesítés, különösen pedig a tagi eperfelvásárlás
elengedhetetlen kelléke lett. Ez 600.000
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Ft-ba került.
A szövetkezeti értékesítés útján ebben
az évben már 7 vagon eper került eladásra és elszállításra.
A megnövekedô munka újabb adminisztratív segítséget igényelt, s így került
a könyvelésre Becsei Mária. A traktorosok
és gépkocsivezetôk száma is megnövekedett Becsei Jánossal, Tóth Istvánnal, Szûcs
Dániellel. Öröm volt látni, amikor ôsszel
vagy tavasszal nekifeszültek a gépek a
határnak, s éjjel nappal dolgozva pár hét
alatt fel volt szántva az egész terület.
Az 1967-es esztendôben alakultak át, a
már eddig is mûködô üzemek, és bôvültek
ki iparengedéllyel rendelkezô ágazatokká.
A közös mûvelésû terület 811 kh-ra (466
ha) emelkedett.
Az építô brigád Molnár János vezetésével egyre jobban kibontakozott, s lett
a szövetkezet azon üzemágává, amely
kezdettôl fogva nyereségesen végezte
munkáját.
A gyümölcsértékesítés ebben az évben
csúcsmagasságra, 65 vagon mennyi
ségre emelkedett, nagyrészt a tagi eper
termelésbôl.
A szövetkezetnek jogtanácsosra lett
szüksége, s erre a feladatra került ide dr.
Mándi Endre 1967 márciusában.
Szente János raktáros mel lé f iatal

H el y t örté n e t

ebben az évben 35 kh (20 ha) barack és
39 kh (22 ha) körte telepítésével.
Epertermesztésre évenként átlag 20-25
kh (11-14 ha) terület lett felhasználva táblás telepítéssel, de az epertermesztés eredményessége érdekében parcellákra osztva került igény szerint a termelést vállalók
mûvelésébe. Az epertermesztési munkaigényessége szükségessé teszi azt, hogy mindenki a saját parcellája munkáit lássa el.
A közös szôlô és gyümölcsös terület természetesen sok munkát és sok munkást
igényel. Így az elsô esztendôk itt még ráfizetésesek, amin nem lehet csodálkozni.
Általában 30-35 munkásra van szükség
ezen a területen, akik mind szerzôdött
alkalmazottak. Kívánatos azonban, hogy
a fô szezonban, pl. a metszés idején, a tagság is besegítsen.
A szôlô és gyümölcsös munkásvédelmi, egészségügyi és kommunális szükségletei megvalósítására is komolyabb lépéseket kell még tenni. Az igazat megvallva higiénikus WC-vel és mellette mosdó
lehetôséggel a telep még nincs ellátva.
Ebben az esztendôben a mérleg szerinti
nyereség a szövetkezetben 2 millió 17 ezer
forintra emelkedett.
Az 1968. esztendô a melléküzemek
kibôvülésének esztendeje.
A mûanyag üzem 20-25 fôvel dolgozik

Eperföldön
munkaerôként Csizmadi János lépett a
szövetkezet dolgozói közé.
A mezôgazdászok csoportja is bôvítésre
került. A szôlô és gyümölcsös növekedésével, az erôgépek, a növénytermesztés irányítása embert igényelt. Hansági
Dénes ebben az esztendôben került mint
mezôgazdász és üzemgazdász, a szövetkezethez. Így volt elérhetô, hogy a munkaterület minden része megfelelô szakvezetéshez juthasson.
Az adminisztráció munkája is bôvült
Pollok Ferencné köny velôvel, hogy a
fôkönyvelô egymagában már elvégezhetetlen munkáját könnyítse.
A gyümölcstelepítés is tovább folyt

Serber Viktor vezetésével. Ez az üzemág
kezdettôl fogva nyereséges. Kibôvítése
által még több munkaerôt foglalkoztatva
tovább nôhet a nyereség.
A húsüzem Loga Tamás vezetésével és
10 szakmunkással látja el ezt a modern
építésû és felszerelésû üzemet. Hetenként
80 sertés kerül levágásra és feldolgozásra.
A nagy és szép munka dacára még nem
sikerült nyereségessé tenni mûködését.
A textil üzemnek Tóth József a vezetôje
és általában 15 fôvel dolgozik. A kezdeti
nehézségeken túl van és máris nyereségesen termel.
Az esztendô gyümölcsértékesítési teljesítménye 57 vagon.

Ebben az évben tovább fejlôdött a központi épület (malom), az emelet elkészítésével.
Az irodai munka is újabb segítô erôket
nyert. Csizmadi Jánosné a könyveléshez,
Szalai Mária az építô ágazathoz, Surján
Józsefné pedig a pénztárba került. A
jogtanácsos eltávozott. Az elnök mellé
titkárnôként került Schieszl Konrádné.
Az 1969-es évben is újabb bôvítések történtek. A legeltetési társulat, amely eddig külön
mûködött Benedek István vezetésével, ekkor
került szervezetten a szövetkezethez.
A közösen mûvelt terület 811 kh (466 ha)
volt. Egyre gazdaságosabbá vált a növénytermesztés is. Példaként a gabonafélékbôl az
átlagtermések az alábbiak szerint alakultak:
Búza
Rozs
Ôsziárpa
Év
q/kh
q/kh
q/kh
1962
6,0
11,5
5,6
1963
6,7
4,2
kifagyott
1964
10,9
5,3
8,6
1965
11,1
8,8
11,8
13,8
1966
8,4
12,5
14,5
1967
12,6
15,2
1968
17,3
13,2
15,1
1969
Meg kell említenem, mint új munkaágat
a Visegrádon nyílt poharazót, amelyet
Bodnár Jánosné vezet, és a talajlaboratórium jelentôs munkáját, amelyben Patócs
Andrásné dolgozik. Az eltávozott jogtanácsos helyét dr. Wenziel Oszkár töltötte be.
Az 1969 évi tiszta nyereség 2 millió 62
ezer Ft.
Az 1970. esztendôrôl még csak reménységben adhatok számot, hiszen annak a harmadik hónapjában járunk. Ám ez a reménység nem valószerûtlen. Nagy jelentôségû
abban a tekintetben, hogy a húsüzem
jövedelmezôvé tételének érdekében társulás jött létre 8 szövetkezettel. A 8 TSZ biztosítja a vágóállatokat, a szakszövetkezet pedig
végzi a feldolgozást. Az értékesítésben szerepet vállalt a Pest Megyei MÉK.
Bérszámfejtôként ekkor került az irodába Szollár Sándorné, a szülési szabadságra
ment Csizmadi Jánosné helyébe.
Egyéb tekintetben is komoly tervekkel indul az 1970-es jubileumi esztendô.
A szövetkezet bizonyos abban, hogy a jó
munkának ebben az évben is meglesz a
gyümölcse.
Ez a nemzedék magára nézve azt tartja a
legnagyobb jutalomnak, hogy majd a jövô
nemzedék fogja igazán értékelni a most
végzett munkát.
Ezt a beszámolót azzal végzem, amivel kezdtem, s ez pedig az, hogy ha a Kék
Duna Szakszövetkezet vezetôsége, tagsága egymással egyetértésben és bizalomban marad, akkor még sok szépet fog megvalósítani.
Ecsedy Aladár (Szerk.: Budai Mihály)
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Gyógymasszázs!
Okleveles gyógymasszôr
gyógy-, svéd-, relaxáló-,
arcmasszázst vállal.
Teljes testmasszázs 4000 Ft,
részmasszázs 2500 Ft.
Idôpontkérés:
Baranya Krisztina Sára,
0670 201 2047

Családi
Játszónapok
A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársai családi játszónapokat rendeznek a nyári szünidô alatt az
alábbi településeken. Bôvebb információ
a településen kihelyezett plakátokon lesz
látható.
Mikor:

Hol:

2016. június 23.

Leányfalu

2016. június 29.

Visegrád

2016. július 7.

Budakalász

2016. július 13.

Tahitótfalu

2016. július 19.

Dunabogdány

2016. július 26.

Pilisszentlászló

2016. augusztus 4.

Kisoroszi

2016. augusztus 9.

Pilisszentkereszt

2016. augusztus 17.

Szentendre

2016. augusztus 23.

Pócsmegyer

Tulajdonostól vennénk,

a tahitótfalui hegyoldalban

KULCSMÁSOLÁS

megközelíthetô, min. 650 nm-es,

DUNABOGDÁNYBAN

építésére alkalmas)

A GAZDABOLTBAN

ÉPÍTÉSI
TELKET

Cím: Dunabogdány,

elhelyezkedô, aszfaltos útról
(kb. 130 nm-es családi ház

Az ajánlatokat várom:
Ékes Andrea

06 30 597 0217 vagy

ekes.andrea@gmail.com

Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás:
H, SZ, CS, P.: 8–17h
K.:8–14h
Szombat: 8–13h

Üzlethelyiségek kiadók
Dunabogdány,
Kossuth Lajos utca 56. szám
alatt.
Érdeklôdni:
06-30-934-7256
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SZÁRAZ
TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2150,-Ft/q
Akác kugli 2550,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Forester Kft.
Szabó Zoltán
06 20 933 1945
06 26 385 549

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással vállalnak:
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását.
Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

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

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 reklámtáblákat, 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 szállítjuk.

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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Számítógép
szerviz
30/948-3709

2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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Új képviselôtestület a katolikus plébánián
Süllei László általános helynök megerôsítette az új képviselô
testület tagjait tisztségükben a következô öt évre:
Bászler Béla, Bonifert Zoltán, Borbély Venczel dr., Ecker Gábor,
Ecker Károly, Erdôs Attila, Gratzl Erika, Hegedûs István Péter,
Herceg Gábor, Käferné Gosztonyi Mónika, Kubanek István, Rajos
László, Rajos Tibor, Tamás István.
Az új képviselôk június 26-án tették le ünnepélyesen ígéretüket. Munkájukra Isten áldását kérjük!
Erdôs Attila

Kis Duna-ági kirándulóhajó menetrendje
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Tahitótfalu

2016. július 11.-július 22. hétfőtől péntekig 9:00-13:00
Sok-sok változatos és izgalmas foglalatosság vár rátok:
bürökduda, agyagmedál, üvegfestés, golyókapkodó készítés Princzné Bérczi Krisztinával
tűzzománc ékszer- és képkészítés - Szántó Tündével
batikolás, csuhézás, filc ékszer, rongylabda, csörgő készítés,
krumplinyomdázás - Jókainé Gombosi Beatrixszel
bőrékszer, ablakdísz, mécsestartó, gyertyamártás, gyertyaöntés Sasvári Veronikával
textil mütyürök és ékszerek varrása - Kelemen Emmával
ugrókötelezés, ügyességi versenyek - Vaczó Melindával
lovaskocsizás - Fábián Csabával
játék a Családsegítő Szolgálattal, bogrács étel készítés,
kenyérlángos sütés, vetélkedők, labdajátékok
Segítőink: Nagy Lászlóné, Szedlacsekné Kristóf Judit, Marton Sándor és sok lelkes fiatal
Helyszín: Szabadidőpark, a focipálya mögött Tótfalun, Bajcsy Zs. u.
A foglalkozásokon való részvétel önkéntes és ingyenes, minden gyermek saját felelősségére
tartózkodik ott és vesz részt a programokon.
Szervező: Tahitótfalu Önkormányzata és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
Részletekről érdeklődni lehet Béres Gabriella művelődésszervezőnél: 0630/337 5527.

Bettenbuk Krisztina néptánc pedagógus és Princzné Bérczi Krisztina kézműves
oktató vezetésével
Várjuk azoknak az általános iskolás lányoknak és fiúknak a jelentkezését, akik
szívesen eltöltenének egy hangulatos hetet a Faluházban, miközben belekóstolnak a magyar néptánc és népdalkincsbe valamint a közösen elkészített
magyar ételekbe.
Foglalkozások ideje: 2016. július 25-29. hétfő-péntek 8:30-13:00
A hét önköltsége: 6000 Ft/fő, mely tartalmazza a közösen elkészített ebédet.
Jelentkezés: Béres Gabriella, faluhaz@tahitotfalu.hu, 30/337 5527.
Jelentkezési határidő: 2016. július 15.
Helyszín: Tahitótfalu Faluház, 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.
Szervező: Tahitótfalu Község Önkormányzata
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Hitvalló keresztség a Dunában

2016. június 19-én ismét nagy ünnepe volt gyülekezetünknek. Az elmúlt tíz hónap alatt immár
harmadik alkalommal keresztelhettünk hitvalló
módon Jézus Krisztus mellett döntött hittestvéreket.
Mi, “alámerítéssel keresztelôk”, a reformáció
harmadik ágához kötjük származásunkat, bár a
hitvalló keresztség és az alámerítés formája az
újszövetségi idôkbôl ered, és gyakorlata sem a
reformáció idejében jelent meg újra az anabaptisták által, hanem folyamatosan jelen volt az egyháztörténelem évszázadai során.
A baptista hitelôdök célja nem az volt, hogy
újabb, más egyházat hozzanak létre. Ôk engedelmeskedni kívántak annak a parancsnak, amely felismerésük szerint a tudatosan Isten mellett döntô,
erre érett korú személyek megkeresztelésérôl szól
számos helyen a Szentírásban.
Ma sem célunk keresztyén testvéreinktôl elkülönülni - éppen ellenkezôleg van! Mindenkivel
egynek érezzük magunkat, aki Isten gyermeke-

ként, Jézus Krisztus követôjeként és a Szentlélek
vezetése által éli életét, bármilyen, bibliai alapú
felekezethez is tartozzon.
A hitvalló keresztségben a forma ugyan lényeges, de csak másodlagos. Azért tartjuk ezt, mert
az Úr Jézus így került megkeresztelésre a Jordán
vízében, és ezt gyakorolták tanítványai is. Mi ezt
szeretnénk engedelmesen követni.
A lényeg azonban abban van, hogy mindenkit
saját hitre-jutása alapján, kérésére keresztelünk
meg, miután nyilvánosan - Isten és az ünneplô
gyülekezet színe elôtt - bizonyságot tett arról,
hogy Jézus Krisztusban bûnei megbocsáttattak,

jes értékû keresztségben részesült hitünk szerint.
A Tahitótfalui Baptista Gyülekezet 1886 ban került megalapításra. Közösségünk az elsô
magyar nyelven mûködô helyi gyülekezetként
tartja számon. Sok mindenen keresztülment eklézsiánk jelenleg nagyon szép idôszakot él.
Nagy áldás számunkra annak átélése, hogy testvéri közösségünk erôs egységben, szeretetben és
folyamatos lelki-minôségi és számbeli fejlôdésben
képviseli a hitvalló módon keresztelkedôket itt,
szeretett településünkön, ahová az Úr helyezett
bennünket.
Steiner József lelkipásztor

és élete irányítását Istenre bízta.
A június közepi vasárnapon ismét öt testvérünk állt meg a Duna partján. Közülük egy drága
testvérnô, aki hosszú idôn keresztül bénultan
feküdt és visszamaradt testi sérülései miatt nem
mehetett vízbe, a bemerítés jelképes módján
került megkeresztelésre. A nyilvános megvallás
és az engedelmesség által természetesen ô is tel-

Mária Magdolna, az Apostolok Apostola és az
Irgalmasság Tanúja
Június 12-én a vasárnapi evangélium (Lk
7,36–8,3) egy bûnös asszonyról szólt, aki
könnyeivel öntözte és illatos olajjal kente
meg Jézus lábát. A történet után azt olvassuk, hogy Jézusról számos asszony gondoskodott, köztük „Mária Magdolna, akibôl
hét ördög ment ki”. Innen származik az az
elterjedt vélemény, hogy a kettô azonos.
Még Nagy Szent Gergely pápa is ezt hirdette egy húsvéti prédikációjában, pedig
semmi adat nincs, ami ezt megerôsítené.
Mária Magdolnáról ellenben olvasunk
Jézus feltámadásával kapcsolatban: ô volt,
aki elôször találkozott a Feltámadottal, ôt
küldte Jézus az apostolokhoz az örömhírrel (vö. Jn 20,1.11–18). Ô volt tehát elôször
méltó tanúskodni hitünk legfontosabb
eseményérôl.
Június 10-én jelent meg az Istentiszteleti
és Szentségi Kongregáció dekrétuma,
amellyel a Szentszék ünnep rangra emelte Mária Magdolna júl. 11-i emléknapját.
(A katolikus egyházi ünnepeknek ünnepé-

lyesség szerint három fokozata van: emléknap, ünnep és fôünnep.) Az ünnep ráadásul saját prefációt kapott, ami nagyon
ritka, az apostoloknak pl. csak egy közös
prefációjuk van. Robert Sarah bíboros,
prefektus a dekrétumban azt írja, hogy
mindnyájan meghívást kaptunk, hogy a
nôi méltóságról, az új evangelizácóról és
az isteni irgalmasságról gondolkodjunk.
Nagy Szent Gergely Mária Magdolnát az
isteni irgalmasság tanújának, Aquinói
Szent Tamás az apostolok apostolának
nevezte (hiszen mint küldött az apostoloknak is ô vitte a feltámadás hírét). Ezért
méltó, hogy az apostolokkal egyezô tisztelettel vegyük körül és hozzájuk hasonlóan
ünnepeljük ezt a kiváló asszonyt.
Lehetetlen nem észrevenni, hogy ez
a döntés is kapcsolódik az Irgalmasság
Szentévéhez. Jézus egy bûnös asszonyon
keresztül mutatja meg, hogy a megtérés által nemcsak istengyermeki méltóságunkat nyerhetjük vissza, de nem sajnálja tôlünk a legnagyobb kegyelmeket és

dicsôséget sem. Végezetül olvassuk az új
prefáció (hevenyészett, saját) fordítását:
Mert valóban méltó és igazságos, illô és
üdvös,
hogy téged, mindenható Atyaisten,
akiknek nem kisebb irgalmassága, mint
a hatalma,
mindnyájan megvalljunk Krisztus, a mi
Urunk által.
Ô a kertben kézzelfoghatóan megjelent
Mária Magdolnának,
aki ôt szerette volna élve látni,
miután a kereszten látta meghalni és a
sírban nyugvót kereste,
és elôször imádta a halálból való feltámadása után,
és ôt apostoli feladatként az apostolok
elôtt dicsôítette,
hogy az új élet jó hírnökeként a világ
végén célba érjen.
Ezért, Urunk, az összes angyalokkal és
szentekkel együtt téged megvallunk és
ujjongva mondjuk: Szent vagy…
Attila atya
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Tahitótfalu júliusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Faluház júliusi programja
július 7. csütörtök 18:00:
Könyvbemutató: Vastag Andrea:
Csinszka – „A halálra szánt kivételes
virág”. Belépés ingyenes.
Scrapbook Klub minden hónapban
elôre egyeztetett idôpontban a köv. telefonszámon: Pappné Marcsi 30/900 1975.
Faluház rendszeres programjai
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: nyári szünet. Következô összejövetel: augusztus 22.
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések: nyári
szünet
Népház programjai nyáron szünetelnek.

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Sportcsarnok állandó ingyenes programja
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:0018:30 Judo, kung-fu edzés 5-90 éves korig.
Edzô: Rácz Gábor.
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya melletti
sportöltözô) nyáron szünetelnek.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szerve
zünk, utazás bérelt bus�szal történik. Az aktu
ális elôadásról, a
jegyekrôl és min
den egyéb programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella
mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337
5527.

Velünk
élnek, védjük ôket!
A Pilis erdeinek és a Szentendrei-sziget rétjeinek védett lakói
A vörös vércse
Az egyik legismertebb ragadozó madarunk, ami még Budapest belvárosában
is költ. Mivel fészket nem épít, mesterséges fészekalapokkal, illetve speciális
költôládákkal lehet segíteni megtelepedését. Nálunk tipikusan mezôgazdasági területekhez tartozó fasorokban, elhagyott
dolmányos varjú vagy szarkafészekben,
gyakran laza kolóniákat alkotva költ, saját
fészket nem épít. Agrárkörnyezetben
magasabb fákra, városokban tornyokra,
magas épületekre célszerû költôládát
kihelyezni. Fészekalja 3-8 tojásból áll. A
fiókák 28-30 nap alatt kelnek ki, és még
egyszer ennyi idôt a fészekben töltenek.
Fôleg rágcsálókat, elsôsorban mezei pockot, de nyáron sáskát, szöcskét és más
rovart is eszik, idônként gyíkokat és madarakat is fog. A hazai állomány jelentôs

része elvonul, a telet tôlünk délre tölti,
de északi madarak, valamint az idôsebb
példányok nálunk telelnek át.
Fotó: Osvald Olivér
forrás: Internet

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, 06-309370-863, 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 (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda:
iskolafogászat • 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 ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • Gyermekorvos Szakrendelés
– Dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig,
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök 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 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre,
Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics
Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd,
csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122,
06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd,
csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd
16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u.
26., tel.: 385-741 • KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft.
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás:
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig
Kormányablak – Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 0670
685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18,
Sze. 8-20, P 8-16.• KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan,
Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd,
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó
18., www.partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI
KÖZPONT – Szent
endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310300, ügyf.: hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda:
08,00-16,00, Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes
megjelenés nem lehetséges), Péntek: 08,00-12,00 • ORVOSI
ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan,
tel.: (26)387-030 • ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17.,
tel.: 385-893 – Tahitótfalu, 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 – Szentendre, Kanonok
u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa
Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – AHK
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig,
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – 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 • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
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: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tahitótfalu
Önkormányzata • Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A
szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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