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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Nyári karbantartások, felújítások
A korábbi évek gyakorlatának megfelelôen
ebben az évben is elvégezzük az önkormányzat
intézményeinek felújítását, karbantartását. Ez
érinti a Petôfi Sándor utcai, illetve az Almássy
utcai óvodát, a Népházat, Sportcsarnokot, a
konyha-étkezdét, a Faluházat, a polgármesteri
hivatalt és a védônôi szolgálat épületét. Látható,
hogy településünk számos közintézménnyel rendelkezik, melyek rendszeres karbantartása nagy
áldozatokat követel a hivatal fizikai állományától. Azzal is tisztában kell lennie mindenkinek,
hogy mindezek jelentôs anyagi ráfordítást is igé-

nyelnek. Nyáron a két óvodában kell a legtöbb
karbantartási munkát elvégezni. Szükség van a
nyílászárók karbantartására, a csoportszobák,
a vizesblokkok és a melegítô konyhák tisztasági
festésére, illetve kiszolgálóhelyiségek karbantartására. Az épületek külsô állagának megóvására
is nagy gondot fordítunk. Ilyenkor ellenôrizzük,
tisztítjuk a vízelvezetô csatornákat. A játszóudvarok felújítása, a különbözô épített gyermekjátékok használhatóságának felülvizsgálata és
szükség szerinti karbantartása is az elvégzendô
feladatok közé tartozik. Az intézményvezetôk
Folytatás 2. oldalon
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Látogatás délvidéki testvértelepülésünk, Tóthfalu
Falunapján
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Önkormányzati hírek
A Képviselô-testület június 18-án
rendkívüli, július 12-én soron követ
kezô, rendes ülést tartott. A rendkívüli ülésrôl Gaál Sándorné és
Karácsony Ádám elôre jelezte hiányzását, a rendes ülésen a Képviselôtestület minden tagja részt vett.
A rendkívüli ülésen két pályázat
vonatkozásában döntött a Képviselôtestület. Elsôként a „Vállalkozási
szerzôdés keretében 2021 Tahitótfalu,
Folytatás az 5. oldalon

Tahitótfalu augusztusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)

Augusztus 6-10. EEDE Gyermektábor. Szervezô: Együtt Egymásért
Dunakanyar Egyesület. Részletek a plakátokon.
Augusztus 11. II. Szigeti Szántóverseny. Szervezô: Magyar Koppány
és Molnár Bence. Részletek a plakátokon.
Augusztus 20. Szent István és az új kenyér ünnepe. Részletek a
plakátokon.
Augusztus 28. kedd 15:00-18:00 Véradás a Faluházban.
A Népház, a Faluház és a Sportcsarnok rendszeres programjai

augusztusban szünetelnek.
Terembérlési lehetôségekrôl érdek
lôdni az alábbi elérhe
tôségeken lehet: Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327
5146, Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527, Sportszár: Szabó Mónika
70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt
busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
30/337 5527.

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

Most örömmel számolhatok be arról, hogy
a beruházást (érvényes, eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követôen)
a kitûzött határidônek megfelelôen megkezdtük. A munkálatok során több mint
800 m3, rézsûben elhelyezkedô talaj
került kitermelésre. A földmunkálatokat
az ingatlantulajdonosokkal egyeztetve, a
jogi határok figyelembevételével végeztük. Így tudtuk a közlekedésre alkalmas
területet növelni. A napokban kezdôdött
el a hegesztett gabionhálók elhelyezése,
feltöltése, amely megfelelôen méretezett
lépcsôzettel kialakított vasbeton szerkezeteken nyugszik. A védôfal teljesen kész
állapotban hasonlóan fog kinézni, mint a
Mátyás király utcai. A további kiegészítô,
csatlakozó munkák (közvilágítás kiépítése, folyókák kialakítása) a gabionfal teljes
elkészülte után kerülnek kivitelezésre. Az
ingatlantulajdonosokkal egyeztetett formában a korábbi kerítéseket visszahelyezzük, felújítjuk. Az útfelület felújítása abban
az esetben kerül végrehajtásra, ha az
erre vonatkozó, Belügyminisztériumhoz

Folytatás az 1. oldalról
minden évben egy listát adnak át a településüzemeltetés részére a nyári idôszakban
elvégzendô karbantartási munkákról.
A Pollack Mihály Általános Iskola és
Alapokú Mûvészeti Intézmény tekintetében 2017-tôl mûködtetôi, fenntartói feladatunk nincs, azonban külön megállapodás alapján együttmûködünk a Váci
Tankerület vezetôivel, segítendô az operatív karbantartási felújítási feladatok
elvégzését. A költséggel járó munkálatokat a bérjellegû kiadásokkal kiegészítve
átszámlázzuk a Tankerületnek. Mindezt
azért tesszük, hogy részesei lehessünk
az iskolánkban folyó mindennapi munkálatoknak, miután az intézmény továbbra is önkormányzati tulajdonban maradt.
Ennek egyik kézzel fogható példája, hogy
az elmúlt oktatási évben számos tanteremben az iskolatáblákat az önkormányzat saját forrásából újította fel. Ezúton is
szeretném megköszönni Csorba András
és Rácz István munkavállalónknak azt a
sok munkát, amit az intézmények felújítása során végeztek.
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Közmûfejlesztés
Községi Tájékoztatónk korábbi számában beszámoltam arról, hogy településünkön egészségház építését tervezzük.
Ennek érdekében számos munkát elvégeztünk: tervezés, közbeszerzés kiírása
(két érvénytelen eljárás), illetve a szükséges közmûvek megtervezése, kivitelezése. Az elmúlt hetekben az egészségház
villamos energia ellátása érdekében 0,4
kV-os földkábel létesítésére került sor. A
Tildy Emlékmû mögött elhelyezkedô trafótól kiindulva átfúrással, a hídfônél földkábel kiépítésével került a Felsô-Villasor
utcáig a részben szabadvezetékes betáplálás. A csatlakozási pont is kiépítésre
került a 769/2 hrsz-ú telekre, így a tervezett egészségház energia ellátása biztosított. A Telekom oszlop áthelyezésére már
az elmúlt évben sor került.
Elkezdôdött a Villám utca átépítése
Júniusi beszámolómban tájékoztatást
adtam a Villám utcai vis maior pályázatunk helyzetérôl, elôkészítettségérôl és a
tervezett mûszaki megoldás tartalmáról.

Ôzike utca - Tavasz utca
megnyitott átjáró
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Anyakönyvi hírek

benyújtott pályázatunk eredményes lesz,
melyben 15.000.000,- Ft-nak megfelelô
mûszaki tartalmú útfelújítást céloztunk
meg. Információink szerint augusztus

végéig tájékoztatást kell kapnunk a pályázat helyzetérôl.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Nándorfehérvári
tekerôk

Újszülöttek:
Liptai Zalán 2018.05.31.
Liptai Zoltán 2018.05.31.
Horváth Máté 2018.06.26.
Molnár Hajnalka 2018.06.27.
Csizmadi Máté 2018.07.19.
Horváth András 2018.07.12.
Polgári Kende 2018.07.18.
Házasságot kötöttek:
Miskolczi András Máté – Herceg Mária
Gallé Henrik – Virga Katalin
Ferencz Béla – Bognár Emese
Elhunytak:
Csiki Beáta – Szentendrei út 73, élt 33 évet
Ponytos Dezsôné – Pollack Mihály u.,élt 85 évet
Horváth Miklós – Béke út , élt 60 évet
Németh János Mihály – Gábor Áron u., élt 75 évet
Rátky Józsefné – Almásy L. u.- élt 90 évet
Balázs Jánosné – Semmelweis u., élt 78 évet

Képviselôi
fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között
a Polgármesteri Hivatalban.
Tízedik alkalommal köszöntötte Tahitót
falu a budapesti Hôsök terérôl induló és
oda visszaérkezô kerékpárosokat. A nándorfehérvári fényes gyôzelem tiszteletére
rendezett túra a Dunakanyar településein halad keresztül, majd Visegr ád után
Pilisszentlászló felé fordulva indulnak
Budapest felé a lelkes kerekezôk. Tahitótfalu
hideg innivalóval, pogácsával kedveskedett
idén is a vendégeknek. A képviselô testület
nevében Kubanek István és Vaczó Zoltán
köszöntötte a résztvevôket, akik kifejezték
hálájukat a vendéglátásért. Reményeink
szerint szív ükbe zárják településünket és
elviszik haza magukkal jó hírünket.
Vaczó Zoltán

Ettôl eltérô idôpont telefonon történô
(0036/30-9601-230) egyeztetés alapján
lehetséges.

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A könyvtár júliusban és augusztusban
zárva tart.
Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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Közösség

Gyermekhetek a Szabadidôparkban
Aki velünk töltötte július két hetét,
annak sok mókában, izgalmas kézmû
veskedésben és jó falatokban volt része
az önkormányzat és a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány által szervezett ingyenes nyári napközis táborban. A
helyi és környékbéli kézmûves oktatók
foglalkozásai alatt jó kis beszélgetésekre
is alkalom nyílott, így a tábor végére
nem csak alkotásokkal, de barátságokkal
is gazdagodtunk. Nagy-nagy köszönet a
szülôknek, nagyszülôknek, akik maguk
által készített palacsintával, lángossal, sütivel kedveskedtek a gyerekeknek, de volt,
aki hatalmas dinnyékkel, ládányi almával,
kosárnyi fôtt kukoricával érkezett. Nagy
segítségünkre voltak az iskola tanárai is,
akik szabadidejükben eljöttek hozzánk,
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hogy játszanak a gyerekekkel, vagy éppen
részt vegyenek a konyhai teendôkben.
Köszönet Halász Évának, Szente Ildinek,
Szabó Gyöngyinek, Futó Andinak, Kecskés
Timinek, Sziváné Bergmann Heninek,
Lehoczky Dollinak, Balogh Zsoltnak,
Kovács Lászlónak és nagy-nagy köszönet Gellért Gabinak, aki egy teljes hetet
velünk töltött.
A rengeteg szép, jópofa és érdekes alkotás, amiket Princzné Bérczi Krisz
tinával,
Kerekes Pálmával, Sasvári Vero
nikával,
Jókainé Gombosi Beatrixszel, Dániel
Rékával, Szántó Sanyi bácsival és Tündi
nénivel, Szedlacsek Jutka nénivel és Nagy
Erzsi nénivel készítettek a gyerekek, biztosan sokáig díszítik szobájukat, ruhájukat
vagy éppen játszanak velük. Pataki Judit

zumba órái, Tóth Attila és Tóthné Mák
Ildikó sportvetélkedôi, Szabó Judit néptánc foglalkozása, Szendrei-Maróth Ervin
és Czárán Eszter hangszeres daltanítása és
a bográcsban közösen elkészített paprikás
krumpli is színesítette és ízesítette napjainkat. A feledhetetlen élmények csúcspontja
azonban minden bizonnyal a Szentendrei
Tûzoltó Pa
rancsnokságtól hozzánk érkezett fecskendô autó és a Magyar Családi
Gazdaság hucul lovai.
A kéthetes itthon nyaralást a falu kemencéjében közösen megsütött kenyérlángos
és mézeskalács elfogyas
z
tásával koronáztuk meg. Jövôre veletek ugyanitt!
Béres Gabriella
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
Villám utca 72 hrsz. alatti ingatlanon partfal
és rézsûvédelem helyreállítása” elnevezésû
beszerzési eljárás eredményessé nyilvánításáról, és a kivitelezô személyérôl (Terra
Épker Hungária Kft), majd a közforgalmú,
közútpótló folyami révek, kompok és azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új
eszköz beszerzési támogatására, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium által kiírt pályázaton történô indulásról.
A júliusi ülésen a Képviselô-testület az
elsô napirend során tájékoztatót hallgatott
meg a két ülés között történt fontosabb
események, valamint a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról. E napirend
során támogatta a „Helyi piacok fejlesztése
Pest megye területén” címen kiírt PM_
PIAC_2018 kódjelû pályázati anyagának
elôkészítését.
A Bizottságok tájékoztatója napirend folyamán Schottner Jánosné bizottsági elnök beszámolóját hallgatta meg a Képviselô-testület a
Szociális Bizottság ülésén történtekrôl.

Szigeti
Sárkányélet
A tavalyi nyárhoz képest idén új szintre emelkedett Tahitótfalu sárkányhajósainak sportélete. Két éve kezdtük közös evezéseinket a váci
Dunai Sárkányokkal, ma már Tahiban saját hajóba
szállunk be és Szigeti Sárkányok néven helyi
csapattal állunk rajthoz a kitûzött versenyeken.
A szezon elsô megmérettetése számunkra június 2-án, az Omszki tavon megrendezett VIII.
Szentendrei Sárkányhajó Viadal volt. Itt a Pollack
sulit képviselô szülôi csapatként indultunk és
nyertünk. Az iskola felsôs csapata is eredményesen szerepelt, hiszen elsô helyen végeztek
és ezzel bejutottak a Sulisárkányok országos
döntôjébe, amire szeptember elején fog sor
kerülni Fadd-Domboriban. Heti rendszerességgel
készülnek rá a nyári szünet ellenére, Szabó Gábor
edzô vezetésével, Sziváné Bergmann Henriett és
Fábián Csaba pedagógusok segítségével.
Országos szinten is megméretettük magunkat,
szabadidôs kategóriában 10 fôs legénységgel a
június 23-án Fadd-Domboriban megrendezett
Magyar Bajnokságon. 200 és 2000 méteren álltunk rajthoz és számunkra is meglepô módon,
mindkét esetben elnyertük az arany kupát.
A Kékevezô Fesztivál számunkra legizgalmasabb eseménye a Szentendrei-sziget települései
között megrendezett sárkányhajó verseny volt
Július 14-én Horányban. A gödi csapat kissé
megszorongatott minket, de azért a tavalyihoz
hasonlóan idén is elhoztuk a falu számára a

Ezt követôen a Tulajdoni ügyek kerültek napirendre, mely napirend során a
Képviselô-testület több döntést hozott.
Elsô döntéseivel a 061/6, a 061/7, valamint
a 0108/16 és 0108/10 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában mondott le elôvásárlási
jogáról, majd tulajdonosi és közútkezelôi
hozzájárulását adta a 3242/1 hrsz-ú ingatlan
villamos energia ellátásához. Engedélyezte
az Tahitótfalui Ôszirózsa Nyugdíjasklub
számára, hogy az önkormányzat tulajdonában lévô Faluházat székhelyként tüntesse fel hivatalos irataiban, valamint,
hogy nevében a „Tahitótfalui” jelzôt feltüntesse. Elfogadta a B-Angel Biztonsági
Szolgálat Kft. árajánlatát a térfigyelô rendszer javítására vonatkozóan, majd módosította a Tahitótfalui Sportegyesület RG
Szakosztályának nyári táboroztatását szabályozó határozatot. Engedélyezte a vis maior
pályázatból megvalósuló Mátyás király utca
rézsû-, és támfal helyreállítási munkáihoz
kapcsolódóan 99 m2 terület megvásárlását. Támogatta a Tahitótfalui Óvodák és
Konyha kérelmét a szeptemberben tervezett Családi Sportnap lebonyolítására vonat-

kozóan. Következô döntésével módosította
a 109/2018. (05.24.) határozatát, ennek
következtében a 0155/3 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátását kizárólag földkábel
alkalmazásával engedélyezte. Jóváhagyta a
638 hrsz-ú ingatan elôtti gépjármûbeálló
megépítését, illetve a Kossuth utca 9. szám
elôtti hamisciprusok kivágását és felkérte
a kérelmezôt, hogy a fák pótlása során
olyan díszfákat válasszon, melyek kifejlett
korukban sem érik el a közmûvezetékeket.
Tulajdonosi és közútkezelôi hozzájárulását
adta a Szentendrei út 370 hrsz-ú ingatlan
közút-kapcsolatának kiépítéséhez, majd
engedélyezte 1 db Mitsubishi L200 terepjáró beszerzését. Ezt követôen a Képviselôtestület zárt ülésen folytatta munkáját, ahol
döntött a 1384/3 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában a területhasználati díj mértékérôl,
valamint arról, hogy a Képviselô-testület
megbízatásának idejére az ingatlanon álló
felépítmény vonatkozásában kisajátítást
nem kezdeményez.

vándorkupát.
Másnap csapatunk egy része útnak indult
Szegedre, ahol az elkövetkezô egy hétben a
váci Dunai Sárkányok színeiben versenyezhettünk a 11. IDBF Klub Legénységi Sárkányhajó
Világbajnokságon. A legeredményesebb magyar
csapatként, világviszonylatban pedig harmadikként zártuk a hetet. Azt hiszem, mindnyájunknak
hatalmas élmény volt 28 ország 140 klubcsapatának több mint 6200 versenyzôjével felkavarni
a Maty-ér és a Tisza vizét. Kis csapatunk minden
tagja éremmel a nyakában térhetett haza: Szabó
Gábor, Szabó Zsolt és Öreglaki Gábor 4 arany,
1 ezüst; Kövesdi Oszkár 3 arany; Kövesdiné
Angelmayer Éva és Bánáti Anita 1 arany és
1 ezüst; Fekete Hajnalka, Bánáti Benedek és
Bánáti Lilla 1 ezüstéremmel lettek gazdagabbak. Lelkesedésünk nem lankad, hiszen szeptember végén a 13. Székesfehérvári Sárkányhajó

Fesztiválon újra rajthoz állunk a Szigeti Sárkányok
színeiben.
Alakuló, fiatal egyesületünkbe szeretettel
várunk mindenkit, kortól és edzettségi állapottól
függetlenül, aki szívesen kipróbálná ezt a mozgásformát. Nagy baráti társaságként „mûködünk”,
ahová mindenkinek lehetôsége van becsatlakozni, ideje, lehetôsége és igénye szerint. A naplementés családi evezések, a hétvégi túrák és a versenyre felkészítô edzések jól megférnek egymás
mellett és szabadon választhatók. Augusztusban
kedden és csütörtökön szállunk vízre 18:30-tól
Tahiban, továbbá futó és erônléti edzéseket is
szervezünk. Ezekre telefonon lehet jelentkezni
Szabó Gábor edzônél: +36 20 528 3222.
Bánáti Anita

Eôryné Dr. Mezei Orsolya
jegyzô
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Emlékezés, emlékeztetés az elsô bécsi döntés 80.
évfordulójára, avagy Felvidékünk egy részének
hazatérésére, II. rész
Csak emlékeztetôül: az elôbbi szám
utolsó soraiban tett ígéretem szerint igyekszem össze állítani majd hogy nem távirati stílusban azt, hogy:
- A magyar Felvidék: Anonymus írása
szerint „Árpád vezér és fôemberei kiküldték erôs csapat élén Böngér fia Borsot a
lengyelek földje felé, hogy szemlélje meg
az ország határait. Továbbá,
gyepûakadályokkal erôsítse meg egészen
a Tátra /Turtur monte/ hegységig… Bors
felállította a mezsgyéket a Tátra hegyein…
a Bódva vize mellett várat építtetett …
azután visszatért Árpád vezérhez…” Szent István keresztyén Magyarországa
befogadta az adott korszakok szokásait,
életvitelét, kultúráját, lehetôvé téve
késôbbiekben a románon túl a gót, reneszánsz, a barokk, klasszicizmus, stb. jótékony áldásait. Számtalan vár, erôsség
épült a nyugati Kárpátokon, védelmezve
nyugat felôl a Felvidéket, majd a nagy
folyók völgyeit, a termô vidékeket, a
bányavárosokat, s a kelet felôl országot
rontani akarókat, ellenôrzött folyosókat
hagyva Lengyelország felé. Pusztított a
tatár, a husziták, majd a török, a Habsburg,
de nagy királyaink, s a Felvidék magyarsága-ciszterei –a magukat ma örökösöknek
nevezôk „diszkrét történelmi távolléte”
mellett –megtartották a haza
északi földjét. Mind ezek
során a Felvidék kulturális
fôvárosává nemesedett
Kassa századokon át otthona
volt a tudományok, egyházak mûvelô, és nemesítô
munkálkodásának, a reformáció terjedésének. Mátyás
megépíttette a haza második
egyetemét, az Academica
Istropolitanát, s Pozsony
volt 320 évig az ország
fôvárosa. Nagyszombat adott
menhelyet a töröktôl fenyegetett Esztergom katolikusságot fenntartó munkálkodásának, ahol Pázmány Péter létrehozta
Magyarország harmadik egyetemét! Jókai
és Klapka városában, Komáromban már
1606-tól mûködött a Református
Kollégium, melynek többek között diákja
volt Csokonai vitéz Mihály, és Jókai Mór,
aki a várost a „Felvidék Mekkájának”
nevezte. Se szeri, se száma a középkor szabad királyi városainak. A Felvidék legkisebb megyéjében, csak Szepesben a
19.szd.-ban is még létezett közel 200
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középkori templom! Eperjesen 1550-tôl
latin nyelvû középiskola, evangélikus kollégium, jogi akadémia, líceum,
tanítóképzô, teológia, polgári középiskola
volt, melyek tanították Kossuthot,
Kazinczyt, Eötvöst, stb. Besztercebánya
iskolái is szerves részei a magyar oktatástörténetnek. Mind ezek megtartották
elsôsorban magyarnak a Felvidéket, amire
úgy 100 év tót országépítési törekvések
vetôdtek rá, s a Nagy Háborút, 1918-at
követôen merevedtek meg. S hogy ez
nagyjából mit jelentett a magyarságnak –
mind azokért, amit a tótok néhány száz év
alatt a magyarságtól kaptak – jól, és félelmetes igazsággal fogalmazta meg versében
vitéz Somogyváry Gyula. „Panaszkodnak a
magyar szelek”: „Hópihékké fagytak az
Isten könnyei, csavargó varjú száll szürke
fellegekben…nyugatról, keletrôl vad viharok jönnek s mint számûzöttek, sírnak,
könyörögnek…nagy Isten! Értem én jaját
e szavaknak! Ez az északi szél! Késmárk
felül jajdul s torkom összeszorul ettôl a
sóhajtul. Égnek veri orrát havasfejû Tátra,
megdermed a fenyves a szomorúságba.
Most is süvít a szél Késmárkon, mint
régen, most is fagyos az út lengyel határszélen, most is csörög a víz a Poprád
patakba, csakhogy nincs köszönet, nin-

csen öröm abba! Havasfejû Tátra felmutat
az égre, bosszút kér a tenger földreomlott
vérre, Tátrai rengeteg sötét felhôt szaggat,
lengyel határszélen cseh-rablók vígadnak.
Késmárki szeleknek hazasíró torkát, latrok, nyomorultak, összeszorították.
Bilincsek csörögnek a Poprád patakban,
cseh-katona itat magyar lovat abban.
Rákóczi városa, híres, büszke Kassa …
van-e annyi könny, hogy méltón elsirassa!
Rákóczi csontjai, hogy legyenek békén,

mikor csehek járnak a Hernád vidékén? S
amerre a Vág fut zúgva, kanyarogva, bús
keserûséggel néz Csák Mátyus tornya.
Körmöc aranyait tolvajok dézsmálják,
selmeci utcákat más diákok járják, nyitrai
Zobor-hegy négy turul madara, hej! Hogy
ide szállna, ha nem kôbôl volna!
Sajduljatok szívek, jajduljatok lelkek: itt
minden szívverést bilincsekbe vertek!
Elhallgat a fáradt, késmárki szél hangja…
elfáradt az útba és a siralomba…! Azért,
mert: - a nagyvezekényi csatában 1652.
augusztusában a 800 oszmánnal szemben
elesett 200 magyar, közöttük négy
Eszterházy, Eperjesen az „eperjesi hóhér
közel 3 tucatnyi magyart végeztetett ki
vagyonukért 1687-ben, - az 1094 óta
létezô Máriássy-család színe-virága elesett
Mohácsnál, -egy Máriássy 3 napig védett
egy falut Wagram közelében Napóleon
ellen, s 3000 emberébôl csak 72. magával
maradt meg, - egy másik végigharcolta
Rákóczival a szabadságharcot, -1848-49
küzdelmeibôl tíz Máriássy vette ki részét,
-egy Máriássy ezredes leesett a létráról
Buda ostromakor, s miután letörölte homlokáról a vele együtt zuhant honvéd agyvelejét, újra felmászott s behatolt a várba.
Aradon 16 évet kapott, felmentve a halálos ítélet alól.- 1849-ben az oroszok teljesen felégették Losoncot. Az
ellenük lázadó fogoly magyarokkal puszta kézzel kapartatták ki az orosz katonahullákat a föld alól,-1849-ben a
Kassára bevonuló osztrák
tábornokkal 800 hirtelen
vitézzé nemesedett tót
vonult be. -1849-ben a Tátra
felôl tízezres orosz haderô
tört be a Felvidékre: 72
magyar diák, és egy idôs
pásztorember veszett el egy
szálig! Kaptak volna, de nem
kértek kegyelmet!-Miként
Branyiszkó vörössipkásai
sem 1849. februárjában. - A
festô Máriássy édesapja az I.vh.-ban
Galíciában lovasrohamban kardtól, lándzsától sebesült, 1916-ban orosz fogságba
került. Vitték tovább Szibériába. Kínán,
Borneón, Ceylonon, Szuez-GibraltárKoppenhágán át vergôdött haza az édes
Felvidékre. Azért, hogy a többi felvidéki
magyarral együtt a késôbbiekben szembesüljenek javaik kifosztásával, megalázva
ôket emberi mivoltukban, s mint ûzött
vadak, meneküljenek, ki merre tudott.-
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Egy Máriássy ludovikás huszártisztként a
csepeli harcokban sebesült meg: volt hullamosó, akasztófajelölt, triciklis szállító,
disznóetetô, molnár inas, csillés,
Londonban kirakatrendezô, Ghánában
ôserdei fakitermelô, Malájziában gumiültetvényen szakvezetô. - Felvidéki kastélyuk romjai alá „temették” a magyar tulajdonosokat -. A 3 diplomás grófnô talponálló mindeneseként szaladgált az újsütetû
urak cigányai között.- A 700 éves Görgey
család 19 férfi tagja szolgált az I.vh.-ban,
hatan életüket áldozták. Ketten egy napon
Trencsénben, a betörô cseh légiósokkal
szemben, 22 és 32 év közöttiek voltak.
Szepesgörgôn, az ódon templom melletti
durván faragott kôkereszt hirdeti
jelszavukat?”Édes és dicsô meghalni a
hazáért.” -A csehek 1920-ban felrobbantották a pozsonyi Mária Terézia szobrot /
Fadrusz Jánosét/ /2018 elején osztrákmagyar-szlovák film szól róla!/- 1920-21ben 120 ezer magyart üldöztek el hazájából,- cseh légiók Pozsonyban, és Zselizen
sortüzekkel ritkították a magyart 1919.
feb. 12, ill. márc. 24. / 7 halott 23 sebesült
maradt vérben Pozsonyban./ – 74 cseh
telepet hoztak létre, 325 ezer ha. szántóterdôt sajátítottak ki nekik, megfosztva a
magyarokat életlehetôségeiktôl, siettetve
az etnikai összetétel felbomlását. –Már
1934-ben 20 ezer magyar gyermeknek kellett járnia szlovák iskolába. –Csehszlovákia
1939.szept.-ben Hitlerékkel segít lerohanni a szlávnak tartott lengyeleket, -akiktôl a
Tátrában területeket csatoltak el, (két éve
vissza kellett adniok határmódosítás keretében, amirôl Magyarországon alig esett
szó!) -1942-ben megsemmisítették a
Felvidék teljes zsidóságát! (Hol voltak még
a magyarországi deportálások?! És kik
hánytorgatták fel eddig nekik ezt?!) - De a
századokon át meglapuló – most már szlovákok –a kiépülô szovjet fennhatóság
alatt, s attól bíztatva, nem fogták magukat
vissza magyarellenességükben. 1946 karácsonyáig már 410 ezer magyarral íratták
alá azt, hogy ô szlovák! – Pozsonyligeten
1945 áprilisában ,halomra mészároltak
több, mint 500 magyart, fôleg 16-18 éves,
a nyugati fogságból hazatérést remélô
leventét !Nyomuk sincs! -A háború után a
2. trianoni szerzôdés bôkezûsége okán
sokadszor is rárontottak a magyarra! –
Benes a kassai kormányprogramban 74
ezer magyart kollektív bûnösnek kiáltott
ki. - - 1946. februárjában 73 ezer magyart
deportáltak Csehországba, ahol – miként
Tamás bátya idején Amerikában- emberpiacon alkudoztak a magyar erejére, asszonyaira. – 25 fokos hidegben, marhavagonokban, gyermeket, aggastyánt, várandós
anyákat, stb. szállítva.(Ezt megelôzôen
nagyon sietve, 1944-45 telén 30 ezer
magyart deportáltak a kommunista
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mennyországba, a Szovjetunióba.) -1948
-ban elrendelték a magyar helységnevek
szlovákosítását, aminek visszafordításáért
máig szélmalomharcot vív-kevés eredménnyel- a felvidéki magyar. – 1945-49
között 200 ezer magyarnak kellett elhagynia a Felvidéket! – az 1960-as tót statisztika szerint már csak 571 ezer magyar van a
Felvidéken.- Máig sem tudni, hova tûnt
több tízezer magyar a pozsonyligetfalui
koncentrációs táborból?! –Benessemminek sincs határa!- a felvidéki háborús károkért a béketárgyalásokon 100 millió dollár kártérítést követelt a magyaroktól.- í970-ben felgyújtottak a Felvidéken
egy templomot, mert benne volt Szent
István, - László, IV. Béla, Kálmán herceg
középkori képe. – A lengyel határszéli falu
magyar plébánosának sírját összetördelik,
a 70-es években, a Vág vizét Liptóban felduzzasztják, 26 középkori templomot, a
párisházi gót várkastélyt, 5 reneszánsz kastélyt, nemesi kúriákat, az 1307-ben épült
kispalugyai egyházat, Liptószelnice középkori templomát, Liptószentmária 13.szd.-i
Boldogasszonyfalva plébániatemplomát
tüntetik el nyomtalanul. A Hernád 1963as felduzzasztásával a víz alá került örökre
Margitfalva Árpád-kori település, az 1800ban épült Árpád-házi Szt. Margit egyháza
is. (Vajh ott bolyong-e a lelke az e templomokban valamikor Istenhez fohászkodó
magyaroknak?!) – De vannak kô-áldozatok
is: még Trianon elôtt-miként Pozsonybanfelrobbantották a dévényi és a nyitrai
Zobor-hegy ezredéves emlékmûveit, lefejezték Petôfi 1911-es szobrát. (Ezt máig
gyakorolják a pozsonyligeti szoborral.)
-Hasonlóképpen az 1848-as kassai 9.-es
honvédek szobrát, a branyiszkói, selmeckörmöcbányai, lôcsei, losonci, iglói, nagyszombati obeliszkeket, és még ki tudná
megmondani?! (Mik ezek ahhoz képest,
hogy egy nem létezett ország összefércelt
magának egy nem létezô történelmet?)
Senkit se tévesszen meg az a látszat, hogy
felújítják a felvidéki történelmi emlékeket!
Mert azokat már úgy viszik a hazai, s a
nemzetközi köztudatba, hogy az mind
szlovák volt .Így dúcolják alá kitalált „történelmüket.” Ezzel szemben pl. Kassa
lakossága 1910-ben 44.000, ebbôl 34.500
magyar, német 3000, tót 6500., Pozsony:
78000 lakosából 35 ezer magyar, 32 ezer
német, 11 ezer tót.)
-Ma még érvényben vannak a magyarokat mindenáron pusztító Benesdekrétumok (Igaz, Szlovákia EU-tag.) (Ôt
a magyarok istene azzal büntette, hogy 72
óráig tartott a haláltusája.) – Az kimondható, hogy a visszacsatolások az ezer év, az
igazság, a magyar-magyar szolidaritás, s a
háború elôtti bûnök okán jogosak voltak.
Ma meg a háború utáni bûneik miatt jogosak.

E két részben számos magyar emberi
tragédia, hôsi cselekedet, a hazáért hozott
áldozatok tekintenek felénk az égi honból, kérdezve: mit tettél, s mit teszel te a
hazáért?! Szeretném e lap hasábjain eseményeken keresztül érzékeltetni mind azt,
ami fennebb olvasható Erdély, s a Felvidék
vonatkozásában is, hogy a tragikus példák
riasszák lelkiismeretünket, a hazáért való
aggodalmainkat cselekedetekre váltva,
legyünk a magyar haza oltalmazói.
-A fenti „iromány” nem vádbeszéd, csupán a tények jéghegy csúcsa. (- Külön
kutatás kellene felmérni csak a csupán
Szlovákia megszületése óta eltelt magyarellenes lépéseket.) – Ez az összegzés csak
azt a célt szolgálja, hogy megismerjük még
jobban múltunk egy-egy szeletét, azt is
csak hétköznapi szinten. –Gondolkodásra
kell késztessen, kiállásra, mert súlyos terhekkel jön velünk szembe az idô, s azzal
szembenézni csak erôs tudatból-lélekbôlhazaszeretetbôl épült menhely – a Kárpáthaza - menthet meg! (– Bizonyára nekik
is vannak ellenvetéseik, megtehetik, ha a
tényeken, s az igazságon alapulnak.) De
az, hogy a magyarok elnyomták ôket 15
.szd.-i említésük óta, érdekes érv. Nem
a magyarok harcoltak a török ellen, a
Habsburgok elleni szabadságharcokban,
150 meg 300 évig? Miközben ôk magyarellenességük jutalmául azt kapták Bécstôl,
amit a magyarok büntetésként. De a nagy
kérdés: ki, s mikor fog bocsánatot kérni
a magyarságtól mind azért, amit a magyarokkal tettek?! Az EU roppant érzékeny a
kontinensek vándorainak jogait illetôen.
Egy 1000 éves keresztyén nép alább való?!
-Vajh még hány évtized kell részükrôl a
„megbékéléshez”? Vagy ez csak akkor jön
el, ha nem lesz egy felvidéki, erdélyi, kárpátaljai magyar sem?! Ábrányi Emil, szentendrei alkotó (100 éve írta) : „Él a magyar”
–A 6.vszak.: Bízom s hiszek, míg Isten lesz
fölöttünk, ki trónusán bírói széket ül, És
hogy ha minden búra, bajra válik, Romok
között is hirdetem halálig, Erôs, nagy hittel, rendületlenül. Legyen bár sorsunk még
oly mostoha, Él a magyar s nem veszhet
el soha!” Nekem megindító volt olvasni azt, hogy az 1940-es „Petôfi Naptár”
felmutatta „A visszacsatolt Felvidék vásárainak jegyzéke”-ben 93 felvidéki helységünk századok óta fennálló jeles eseményeit: vásáros, vasár-, és ünnepnapjait Abaujszinnától Komáromon, Losoncon
át Zsigárdig. Mely vásáros helyek nekem
azt mondják el, hogy minden baj, háborúság, elnyomás ellenére élni akart, s túlélt a
magyar! (Források. MN. és História korábbi számai,” A második Trianon, A béke
oltókése,” és sok-sok év alatt összegyûjtött
jeles mennyiségûi újságcikk.)
G. Szalai István, 2018. augusztus

7

2018. AUGUSZTUS

Egyház, közösség

Szent István neve
Van a világban sok Szent István
templom, de szinte kivétel nélkül egy
másik Szent Istvánról van elnevezve.
Természetesen mi is ismerjük Szent István
diakónus, elsô vértanút az Apostolok
Cselekedeteibôl, van is egy-két neki szentelt templom Magyarországon, de az
István névrôl általában elsô szent királyunk jut az eszünkbe. Pedig ô is a vértanú nevét viseli.
Amikor a Pilgrim püspökkel együtt jött
bajor papok egyike megkeresztelte Gézát
és fiát, Vajkot (más források szerint különkülön keresztelkedtek), az országban még
túlsúlyban volt a pogányság. Mindketten
Szent István diakónus, elsô vértanú nevét
vették fel, nyilván azért, mert hasonlónak
érezték helyzetüket az övéhez. István diakónus a zsidó közösségben lett keresztény
és ezt népe igen zokon vette. Megpróbálta
megtéríteni ôket és ezért halálra kövezték. Ha Szent Gellért püspökre és társaira
gondolunk, vagy akár Koppány lázadására, valóban juthatott volna erre a sorsra az
elsô keresztény törzsszövetségfô és az elsô
keresztény király.
A névválasztás tehát komoly elkötelezô
dést mutatott, és mostmár elsôsorban
István királyra gondoljunk. István, bár jó
katona és kemény kezû király volt, minden bizonnyal készen állt arra, hogy életét áldozza a magyarság kereszténységéért, más szóval követi védôszentjét a vértanúságban. Ez némileg árnyalja azt az
Istvánról ma terjeszteni kívánt felfogást,
hogy ô tûzzel-vassal terjesztette a kereszténységet. Mi értelme is lett volna annak
ôszinte elkötelezôdés nélkül? Pusztán politikai célból? Sokkal népszerûbb király
lett volna ô pogányként, sôt, ha pogány
marad, a királyságra sem hajtott volna.
Istvánt Isten iránti szeretete, népe iránti
felelôssége hajtotta és képes lett volna a
vértanúságra is.
István nem elégedett meg azzal, hogy
saját hatalmát megtartja, akár „nehezítve”
a feladatot, keresztényként. Magyarország
keresztény identitását tartotta legfontosabbnak saját uralkodása után is. Ezért
írta Intelmek címû mûvét is, amelyet fiához, Imréhez címzett. A középkorban számos ehhez hasonló ún. királytükör volt,
amely tanácsokkal halmozta el a leendô
királyt, hogy az jó uralkodó lehessen. Az
Intelmek azonban erôsen vallásos indíttatású mû, mi több, jó fele kifejezetten a
hittel és egyházi témákkal foglalkozott.
Legyen szabad idéznem egy ilyen részt:
„Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi
méltóság kilencedik regulájában pendül
meg. A folytonos imádkozás: a bûnöktôl
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megtisztulás és feloldozás. Te pedig,
fiam, valahányszor Isten templomához
járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal,
a király fiával, magad is király lévén,
mindig mondjad: »Küldd le [Uram, a bölcsességet] szent egedbôl, dicsôséged trónjáról, hogy munkámban velem legyen és
segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a
szemedben [minden idôben].« (…) Ezzel
az imádsággal fohászkodtak hát a régi
királyok, te is ugyanezzel fohászkodj!”

Imre herceg idejekorán meghalt és
Istvánnak nem volt olyan rokona, akire jó
szívvel bízta volna trónját. Ezért a halála
elôtti estén, Nagyboldogasszony napján a
Mennyek Királynéjának ajánlotta fel koronáját. Keresztény hitet gyakorolva, sok
nehézséget átélve, de végül is nem vértanúként követte védôszentjét a mennybe,
amit az „látott megnyílva és az Emberfiát
az Isten jobbján.” (vö. ApCsel 7,55).
Attila atya

Helyreigazítás
A Szentendrei Ferences Gimnázium
Sportnapjáról, amit az Eperfesztivál helyszínén tartottak, a júliusi lapban beszámoltunk. Az ott megjelent kép nem a

résztvevôket ábrázolja. Elnézést kérünk
a hibáért. A cikkhez tartozó képek alább
láthatók.
A Szerkesztôség
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Tanévzáró az iskolában
A Tahitótfalui Önkormányzat 2017-ben
alapította meg a Tahitótfalu Pedagógusa
Díjat abból a célból, hogy minden évben
kifejezze megbecsülését a település egy
óvoda- és egy iskola pedagógusának a díj
átadásával. A tavalyi évben Matus Klára és
Kôvári Endréné nyerték el az elismerést,
a 2018. évi pedagógus díj átadására május
31-én megrendezett Pedagógus Napon
került sor. A Tahitótfalui Önkormányzat
Fónagy Gábornénak, az iskola egykori igazgatójának, 40 évi tanítás után mai
napig az iskolában matematika-fizika szakot oktató tanárnônek és Baranyainé Greff
Klára óvónônek adományozott emlékplakettel és pénzjutalommal járó pedagógusi díjat. Az ünnepségen az önkormányzat
a pedagógusok megvendégelésérôl is gondoskodott, igazi örömteli együttlét volt ez
a délután a gyerekek nevelésével foglalkozó mintegy 80 tahitótfalui pedagógusnak.
Az ünnepségen a tahitótfalui iskola
igazgatója, Zakar Ágnes köszöntôjében
kiemelte, hogy az iskola igazán tartalmas évet hagyott maga után. A diákok
versenyeken kiemelkedôen szerepeltek pl. Dunakanyari Népmûvészeti versenyen több kiemelt arany minôsítésû
népmûvészeti remekeikkel, a Pest
megyei atlétikaversenyen szerzett érmekkel, az országos történelem versenyen
Ópusztaszeren elért szép eredményekkel,
de az emelt angol nyelvoktatás is meghozta eredményét az iskolában, hiszen három
diák középfokú, hat diák alapfokú állami
nyelvvizsgán mérette meg magát sikeresen az idei tanévben. A tahitótfalui zeneiskola szervezésében eredményesen zajlott a Dunakanyari Kamarazenei találkozó a térség zenész fiataljainak az idei
évben már 12. alkalommal Tahitótfalun.
Az igazgatónô a nevelô-testület sikerének
tartja a tematikus környezetvédelem-fenntartható fejlôdés témájában megrendezett
Pollack-napot, és az iskola által második
alkalommal, 150 tanulót színpadra állítva
megrendezett kulturális seregszemlét, a
Pollack-gálát.
„A tanító olyan lámpás, mely minél inkább
világít másnak, annál inkább fogyasztja
önmagát.” mondta Gárdonyi Géza.
„Ahhoz, hogy a pedagógus munkát jól
végezzük, napi megújulásra van szükségünk, hiszen erôsen fogyaszt minket a feladat mentálisan, fizikailag. Ezen szeretne ez a mai ünnep a maga szerény módján segíteni. A kiegyensúlyozott pedagógus munkát, a napi megújulást szeretnénk
azzal elôsegíteni, hogy megköszönjük a
község vezetôivel az egész tanévben nyújtott fáradozást, kitartó munkát.
Rengeteg pedagógus munka, megannyi

sikerélmény a gyerekeknek, az iskolának –
ezek a sikerek a tanári munka „látványos”
eredményei. Emellett azonban ott van a
mindennapi „nem látványos”, de annál
fontosabb tanító-nevelô munka, mely
eredménye szintén kézzel foghatóvá válik,
ha mégoly lassan is, de napról napra, a 180
tanítási nap végére már minden bizonnyal.
„Megcélozni a legszebb álmot, komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni. Így érdemes a földön élni” (William
Shakespeare) – mondta el beszédében az
igazgató asszony.
Iskolai kitüntetettek voltak:
1. Kovács László Zoltán gyermekközpontú nevelô munkájáért
2. Futó Józsefné kiemelkedô napközis
tanító munkájáért
3. Kovács-Motesiczky Eszter kimagasló
gyermekvédelmi és fejlesztô tevékenységéért
4. Szabó Tamásné kiegyensúlyozott
magas színvonalú tanítói munkájáért
5. Kovács László Zoltánné kiemelkedô
tanári és tehetséggondozó munkájáért
6. Kürtösi Zsolt Elemér kiemelkedô zenetanári munkájáért
7. Marosi Ágnes kiemelkedô zenetanári
munkájáért
8. Princzné Bérczi Kriszta pedagógiai
asszisztens kiemelkedô munkájáért
9. Bartis Helga iskolapszichológus kiemelkedô munkájáért
10. Sziváné Bergmann Henriett kimagasló
tanári és tehetséggondozó munkájáért
11. Vaczó Zoltán kiemelkedô iskolát
segítô munkájáért.
Mindnyájan oklevelet és könyvet vehettek át Kerényi Imrének és a Magyar
Közlöny Lap- és Könyvkiadó támogatásának köszönhetôen.
A Váci Tankerületi Központ kitüntetett
jei a Tanévzáró ünnepségen vehették át
oklevelüket és jutalom könyvüket, melyeket Börcsök Tímea tankerületi oktatási referens asszony adott át a tankerület
nevében.
Magyarné Rátóti Katalin évtizedek óta
kiemelkedô tanító, nevelô munkájáért,
közösségszervezô tevékenységéért, kimagasló szabadidôs kulturális programok
szervezéséért.
Lintner Andrea kiemelkedô közösség
szervezô, osztályfônöki munkájáért, az
angol nyelv tanításában elért kimagasló eredményeiért. Az elmúlt 13 évben 91
tanulót készített fel állami nyelvvizsgára,
az idei tanévben három tanuló középfokú, hat tanuló alapfokú nyelvvizsgát tett le
angol nyelvbôl a tanárnô felkészítésének
eredményeként.

Nyugdíjba vonulása
alkalmával búcsúzunk Ormándi Jánosné,
Zsuzsa nénitôl

Ormándi Jánosné Zsuzsa 1981. november
1. óta dolgozott tanítóként iskolánkban.
Rengeteg generációt felnevelt. Tisztes
ségre nevelte ôket.
A gyerekeket folyamatosan készítette fel a különbözô tanulmányi versenyekre. Kollégáit segítette, ha az osztályából versenyre kellett felkészíteni tanulót. Agitálta a
gyerekeket, mint osztályfônök, lelkiismeretesen fogta össze ôket.
Temérdek kiegészítô anyaggal készült
az órákra. Nemcsak a tankönyvet használta, hanem az új kor technikai vívmányait is
beépítette tanóráiba, nagyon sok továbbképzésen vett részt. Pozitív értelemben maximalista, önmagából és a gyerekekbôl is kihozta a maximumot. Precíz pontos, következetes. Kitartó személyiség. Véleményét mindig
egyenesen elmondta. Széles látókörû. Az új
kollégákat ötleteivel segítette.
Elsôként esett át a pedagógusminôsítésen,
100%-os teljesítményével.
A tanulóival a végsôkig türelmes volt, ha
mégis sikerült kihozni a sodrából ôt, a gyerekekkel igazságosan, szigorúan, de következetesen bánt.
Tanulmányi kérdésekkel bátran fordulhattak hozzá akár kollégák, akár gyermekek.
Munkaközösség-vezetôként és igazgatóhelyettesként is helyt állt, ha ezzel bízták
meg ôt.
Színvonalas iskolai fellépéseket, karácsonyi és évzáró mûsorokat állított össze, betanította azokat.
Mivel településünk lakója évtizedek óta,
ismerte a családokat, közvetlen kapcsolatot ápolt szülôkkel, gyerekekkel. Tisztelik és
szeretik ôt.
És most 40 év munka után nyugdíjba
vonult. Kedves Zsuzsa! Kívánunk neked
hosszú, boldog nyugdíjas éveket!
A Tahitótfalui Pollack Mihály
Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola
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Teherfuvarozás
7,5 tonnás darus-billencs teherautóval
- ömlesztett, raklapos és kalodás áru,
- rönkszállítás, tûzifaszállítás,
- zöldhulladék elszállítása,
- ágdarálás, kisebb mennyiségben.
Telefon: 0620 823 27 68
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Nyári leértékelés a Topán
Cipőboltban augusztus 14-25-ig!
Gyerek-nôi-férfi szandálok,
sportcipôk 1500 Ft-tól
nyári ruhák, papucsok 30-40-50%
kedvezménnyel
Tahitótfalu, Hôsök tere, 0630/913 7965
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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!

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
– Németh Ádám, családsegítô szerda: 10:00-13:00 óra között
– Szimok Veronika, családsegítô kedd: 10-13 óra között,
csütörtök: 11-15 óra között
– Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13-17 óra között
– Deim Éva pszichológus kéthetente hétfôn 13-18 óra között
Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes
idôpontegyeztetés és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

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

AUTÓKULCS ÉS
KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány,
Kossuth L. u. 33

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

Nyitva tartás:
H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h,
Szombat: 8-13 h

TÛZIFA
ELADÓ!
Tölgy hasítva 16.500,- Ft/m3
(ömlesztve)
Akác hasítva 18.000,- Ft/m3
(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján
lemérhetô és ellenôrizhetô!
1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár
tartalmazza Tahitótfalu 10 km-es
körzetében
a házhoz szállítás költségét is.
Forester Kft. – Szabó Zoltán,
06 20 9331 945
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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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Határtalanul kirándulás Erdélyben
A „Határtalanul” program keretében
erdélyi úton vettek részt iskolánk 7. osztályosai néhány 6. és 8. osztályos tanuló
kíséretében.
A június 4-8-ig tartó utat a Magyar Állam,
az EMMI támogatta 2,1 millió Ft-tal. A gyerekek hatalmas élményekkel tértek haza.
A kincses Kolozsvár, Kézdivásárhely,

Csíksomlyó, Torja, Farkaslaka, Parajd,
Szováta, Szent Anna tó, Mohos tôzegláp,
Arad voltak a fontosabb állomások.
Az erdélyi testvérosztállyal határokat átlépô barátságok kezdtek kialakulni,
reméljük, lesz folytatás!
A csoport kísérôi voltak: Fábián Csaba,
Viplak Kati, Vaczó Zoltán tanárok, Bánáti

Anita és Nagy Zita szülôk.
Köszönjük a Tahitótfalui Önkor
mányzatnak, hogy a kézdivásárhelyi testvérosztálynak, segítôknek vitt ajándékok
vásárlásában segítettek.
Szeptemberben az erdélyi úton részt
vett gyerekek képes beszámolót tartanak
az út élményeirôl, mely alkalomra a község érdeklôdôit is meghívjuk majd.
Iskolavezetés

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. Júliusi számunkban a Sportcsarnok
kéménye volt látható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Sáfár Eszternek.

Látogatás délvidéki testvértelepülésünk,
Tóthfalu Falunapján

Idén is ellátogattunk Tóthfalura július utolsó hétvégéjén, az V. Nemzetközi
Rózsa és Virágfesztivál és Gyermek
Néptánc Találkozóra. Jó hangulatú, tartalmas hétvégét töltöttünk együtt Tóthfalu
testvértelepüléseinek küldöttségeivel,
amirôl vendégszeretô házigazdáink gondoskodtak. Településünk tûzzománc
mûvész házaspárja, Szántó Sándor és
Szántó Tünde is meghívást kaptak a
Falunapra, ahol az érdeklôdô gyermekeket és felnôtteket bevezették eme izgalmas mûvészeti ág rejtelmeibe.
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Tahitótfalu gyermekeiért és ifjúságáért
A Baptista Gyülekezet szolgálata az angol nyelvû
bibliai táborokon keresztül
A nyári iskolaszünet elején ismét két,
nagy sikerû tábort tarthattunk Isten
kegyelmébôl.
Angliai és amerikai barátaink ismét eljöttek, hogy a helyi baptista hívekkel karöltve egy ifjúsági- és egy gyermektábort tartsanak. Az angol-magyar kétnyelvû bibliai táboraink során Istenre, a Bibliára és a
keresztyén értékekre oktatjuk a táborozókat, sok vidámság, játék és sport kíséretében.
Idén a gyermektáborunk a Népházban
és környékén zajlott, ezzel egy idôben az
ifjúsági korosztály tábora az önkormányzati Ifjúsági Táborban mûködött.
“Miért teszik ezt? Tudjuk, hogy sok
nehézséggel néznek szembe a szervezés
során… Miért áldoznak ezért?” - kérdezte az egyik szülô. Örömmel válaszoltam:
közösségünk az egész év során készül erre
a programra. Valóban jelentôs anyagi áldozatot követel tôlünk, tagjaink adják össze
a település és környéke gyermekei számára az anyagi háttér nagy részét, mivel a
költségeink sokkal magasabbak, mint amit
a résztvevôktôl kérünk. Emellett a nyári
hôségben mintegy hatvan ember reggeltôl
estig tartó áldozatos, önkéntes munkája
is benne van. Mindezt azonban örömmel
tesszük Tahitótfaluért és a környékért.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
Tahitótfalu Önkormányzata dolgozóinak,

az önkormányzati képviselôknek, és Dr.
Sajtos Sándor polgármester úrnak mindazért az erkölcsi és gyakorlati támogatásért, amit kaptunk.
Továbbra is szívesen végzünk olyan
szolgálatokat, amelyek során felekezeti

hovatartozásra való tekintet nélkül áldás
lehetünk településünk és környéke családjai számára.
Steiner József
vezetô lelkipásztor

Halászléfôzô verseny
Július elsô szombatján hagyomány szerint összegyûltek a Duna-parton a halászlé mesterei és szerelmesei. A Tahitótfalui Tömegsportés Szabadidô Egyesület szervezésében 13. alkalommal megrendezett Halászléfôzô Verseny idei gyôztese Tomik Ferenc lett. Gratulálunk!
Szervezôk

14

2018. AUGUSZTUS

Hirde té s

BOLTI ELADÓKAT
KERESÜNK!
• Tapasztalat nem szükséges, mi mindenre megtanítjuk!
• A jelentkezőket barátságos légkörrel és professzionális
szakmai környezettel várjuk!
• Keressen minket a részletekért!
Jelentkezés és információ:
Személyesen:
közeli Tesco kisformátumú üzletben
a boltvezetőnél
web:
tesco.hu/karrier

TES HR Bolti elado Tahit 105x148 v1.indd 1

26/07/18 09:54
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-309370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312
605 • ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô:
10–18-ig, kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 •
FALUHÁZ – 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi
tótfalu) – tel.:
385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, kedd,
csüt.: 14–19-ig, péntek: 8.30–13.00-ig, szerda: iskolafogászat
• FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.:
312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-331 •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: 0640/474474, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal: 0640/477-333 •
GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi Ilona,
Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, Rendelés: h:
11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. •
GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – 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.: 06-82314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00ig; 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.: 300763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig •
MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI – P’art Mozi
Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, info@partmozi.
hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre, Dunakanyar
körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektronikus ügyintézés
(személyes megjelenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00
• 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.: 387123, 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 –
Szentendre, Kanonok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG
– Szent
end
re, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233;
– Tahi
tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 •
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – AHK Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.
Ügyfélszolgálat: hétfô: 8:00-20:00-ig, csütörtök: 9:00-13:00-ig,
péntek: 9:00-13:00-ig. Telefon: 06/1459-6722. E-mail: ahk@
fkf.hu • 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., víz és csatorna hibabejelentés tel: 06-27-511-511, 06-40-881-188

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót
falu
Pol
gár
mesteri Hivatala • Felelôs ki
adó: Tahitótfalu
Önkormányzata • Fô
szerkesztô: 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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