
Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Bölcsôde építésre pályázunk

Tahitótfalu Község Önkormányzata az elmúlt 
években több erôfeszítést tett annak érdeké-
ben, hogy a megnövekedett lakosságszámból 
adódó bölcsôdei igényeket meg tudja oldani. 
Településünk lélekszáma meghaladta a 6000 fôt, 
és jelenlegi ismereteink szerint a bölcsôdei ellá-
tást igénylôk száma (20 hetestôl 3 éves korig) 
167 gyermek. A bölcsôdei férôhely biztosításá-
ra akkor kötelezett egy önkormányzat, ha a tele-
pülésen 40 fônél több a három év alatti gyerme-

kek száma, vagy legalább 5 gyermek tekinteté-
ben igényt jelentek be. A gyermekek napköz-
beni ellátásának feltételeit, módját a gyerme-
kek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény szabályozza. A törvény 
175. § (5) bekezdése alapján az önkormányza-
toknak 2020. december 31-ig kötelezô valamely 
bölcsôdei ellátást megszervezni, mûködtetni. 
A bölcsôdei ellátás módja lehet: klasszikus 
bölcsôde, mini bölcsôde, családi bölcsôde, mun-
kahelyi bölcsôde. 2019. június 13-án tematikus 

Folytatás a 2. oldalon

A képviselô-testület július hónap-
ban két ülést tartott. A július 11-én tar-
tott soron következô, rendes ülésrôl 
Schottner Jánosné képviselô hiányzott, 
a július 20-i rendkívüli ülésen Csörgô 
Mihály alpolgármester, valamint Dr. 
Pálvölgyi Tamás képviselô nem vett 
részt. Hiányzásukat mindhárman elôre 
jelezték. 

A képviselô-testület döntéseit egy-
hangúlag hozta. 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Nyári táborok:
Augusztus 6-10. EEDE és a Tahitótfalu Gyermekeiért Alapítvány tábora.
Augusztus 17. III. Szigeti Szántóverseny. Részletek a plakátokon.
augusztus 18. 11:30 Szent István és az Újkenyér Ünnepe. Helyszín: Faluház.
augusztus 31. XIII. Szentendrei-szigeti Veterán Jármû Találkozó és Túra. 
Szervezô: Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros Egyesület.
szeptember 7. Pilisi Tekerô. Tahitótfalui állomás: Magyar Családi Gazdaság.

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
a programok nyáron szünetelnek.                    

Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele augusztusban szü-
netel., vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu augusztusi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Folytatás az 1. oldalról
lakossági fórumot tartottam, ahol a nyil-
vánosság elôtt vázoltam településünkön a 
bölcsôdei ellátás lehetôségeit. A probléma 
azonnali megoldásaként a dunabogdányi 
CsereMatyi Családi Bölcsôdével közö-
sen vizsgáltuk meg az együttmûködés 
lehetôségét. A közelmúltban kézhez 
kapott ellátási szerzôdés tervezet szerint, 
közel 5.000.000 Ft támogatást igényeltek 
Önkormányzatunktól 5 férôhely kialakítá-
sa érdekében. A gyermekek napi ellátását 
3.800 - Ft-ban határozták meg. Tekintettel 
arra, hogy az Önkormányzatra, illetve a 
családokra ez a költség nagy terhet róna, 
ezt a lehetôséget kizártuk. 

A másik alternatíva az volt, hogy az 
Almásy utcai óvodában mini bölcsôdét 
alakítunk ki két csoportszobával, amire 
pályázatot   terveztünk benyújtani. 
Figyelemmel az épület statikai hiányossá-
gaira, valamint a tetôszerkezet állapotára, 
a pályázati forrás nem biztosította volna 
a szükséges költségeket ahhoz, hogy az 
épület külsô rendbetételét elvégezzük. Az 
érvényben lévô jogszabályok miatt szük-
séges lenne az épület bôvítése, amihez 
nagymértékû szerkezeti beavatkozásokat 
kellene elvégezni. Mindez igen jelentôs 

önerô igénybevételét ered-
ményezné, és a költségeket 
sem lehetne pontosan meg-
tervezni egy régi épület fel-
újításakor (a problémák álta-
lában akkor jelentkeznek, 
amikor megbontják a régi 
épületet). Az ellátási feladat 
érdekében, figyelemmel a 
költséghatékonyságra, azt 
a megoldást választottuk, 
hogy a régi épület mini-
mális fejlesztésével, kar-
bantartásával egy vagy két 
mini óvodai csoportot indí-
tunk, ahol a két és fél évet 
betöltött gyermekeket tud-
ják fogadni, akik már jelen-
leg is az óvodai ellátás kere-
tében várólistán vannak. A 
két csoport indítása során 
problémaként jelentkezik, 
hogy hiány van a megfelelô 
végzettségû óvónôk tekinte-
tében. Az óvodavezetôk sze-
rint egy mini csoportba 17 
gyermek vehetô fel. 

A bölcsôdei ellátás hosz-
szú távú biztosításának 

egyetlen útja 
Tahitótfalun, ha egy új, 
zöldmezôs beruházással 
négy csoport befogadásá-
ra alkalmas bölcsôdét épí-
tünk, a napokban ki ír t 
pályázat útján elnyerhetô 
támogatási összeg felhasz-
nálásával. Ebben az ellátá-
si formában egy csoport-
ban 12 gyermek nevelhetô, 
gondozható, amennyiben 
valamely gyermek az adott 
csoportban betöltötte a 
második életévét, akkor 
14 fô. Az új bölcsôde épí-
tésével minimum 48 gyer-
meknek tudunk majd ellá-
tást biztosítani.  Ez a szám 
akkor csökkenhet, ha az 
adott csoportban speciális 
nevelési igényû gyermekek 
is felvételre kerülnek. 

A Pest megyei kompen-
zációs pályázati rendszer-
ben korábban új bölcsôde 
építése esetén maximum 
350 millió forintos támo-
gatásra lehetett pályáz-
ni. A jogalkotó érzékelte, 
hogy az elnyerhetô pályá-

zati forrás – még ha önrésszel is egészül 
ki –, nem fedezi a bölcsôde építési költsé-
geit, illetve a szükséges szabadtéri terek, 
bútorzatok, berendezések beszerzését. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a napok-
ban megjelent „Önkormányzati tulajdo-
nú bölcsôdei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyé-
ben” címû pályázati kiírás az igényelhetô 
pályázati forrás összegét 480 millió forint-
ban maximálta, a benyújtás határideje 
2019. augusztus 27. Mivel készültünk az 
új feltételekkel kiírandó pályázatra, már 
korábban megkezdtük a szükséges mun-
kálatokat. A testület döntött az engedé-
lyes tervek elkészítésére vonatkozó aján-
lattételi felhívás kiírásáról, befogadásáról 
és értékelésérôl. A legutóbbi ülésünkön 
a beérkezett három ajánlat közül a pénz-
ügyileg legoptimálisabb tervezôt válasz-
tottuk ki. A kiírásban rögzítettük, hogy 
a jogszabályban elôírt minimum progra-
mot kell teljesíteni, amely épületen belü-
li terek, illetve a fedett, burkolt területek 
kialakítását célozza. Az épület szerkezete 
a konyha-étkezde épületéhez hasonló lesz, 
amelyet a külsô esztétika és egyszerûség 
jellemez, a belsô terekben a minôség és 
az igényesség tükrözôdik majd. A konyha-
étkezde tetôszerkezete szeglemezes, elôre 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Rokonál Leó Péter 2019.07.21
Béres Amarilla 2019.07.24

Házasságot kötöttek:
Rippel Zsolt és Kónya Anita 

Elhunytak: 
Szunyog Lajos – Gábor Áron utca, élt: 66 évet
Szedlacsek Gyula – Dózsa György út, élt: 82 évet
Bognárné Molnár Judit Katalin – Diófa u., 
élt: 72 évet

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

Képviselôi 
fogadóóra

Kedves Olvasóink!

A könyvtár a nyári hónapokban zárva 
tart. Nyitás szeptemberben.

Kubanekné Bencze Hajnal 
könyvtáros

Könyvtár 

	

TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY 
 

Kedves diákok, kedves szülők! 
 
 
A 2019-2020. tanév tanévnyitó ünnepélyét 2019. augusztus 30- án 
pénteken 18 órakor tartjuk az iskola központi épületének udvarán 
(Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 26.).  
Kérjük, hogy a tanulók ünnepi ruhában jelenjenek meg. 
Mindenkit szeretettel várunk! 
 

 
Iskolavezetés 

	

gyártott elemekbôl épült, így a födém és 
a tetô kialakítása lényegesen egyszerûbb 
és olcsóbb, mint a hagyományos fedél-
székkel kiépített tetô. Éppen ezért ezt 
a technológiát fogjuk alkalmazni az új 
bölcsôdei épületnél. A napokban megka-
pott elôzetes költségek kiírására vonatko-
zó táblázat rögzíti az önállóan támogat-
ható építési tevékenységeket, és az önál-
lóan nem támogatható választható tevé-
kenységeket. Az utóbbi tartalmazza az 
eszközbeszerzések költségeit (bútorok és 
egyéb berendezési tárgyak, informatikai 
és egyéb eszközök, beleértve a megúju-
ló energiaforrások költségeit). Ide tartozik 
továbbá az udvar, terasz, játszóudvar kiala-
kítása, parkoló férôhely és akadálymen-
tes parkoló, elôtér, kerékpár és babakocsi 
tároló kialakítása. Külön öröm számunk-
ra, hogy a korábbi pályázattól eltérôen 
(figyelemmel a 2017. évi adóerô képessé-
günkre), maximális intenzitású támoga-
tásra nyújthatunk be igényt, azaz nem lesz 
szükség önrész biztosítására. Amennyiben 
a korábban kiírt pályázatra jelentkeztünk 
volna, akkor az elnyert támogatáshoz 22 
millió forint önrészt kellett volna biztosí-
tanunk. 

A zöldmezôs beruházást a Tormaréten 
lévô 100%-ban önkormányzati tulajdo-
nú területen kívánjuk megvalósítani. A 
Tormarét környezetében történt koráb-
bi beruházásaink során arra töreked-
tünk, hogy ez a terület a késôbbiekben 
jól megközelíthetô   legyen (Móricz 
Zsigmond utca, Orgona utca), és a szük-
séges közmûvek (víz, csatorna, elektro-
mos áram, gáz), kiépítése költséghatékony 
legyen. A bölcsôde épület nagysága mini-
mum 488 m2, a fedetlen burkolt területek 
(terasz, játszókert, kerékpárszín, gépjármû 
parkolók) mérete 570 m2 lesz. 

Bízunk abban, hogy a rendelkezésre álló 
idô alatt kollégáimmal sikerül olyan pályá-
zati anyagot elkészíteni, amely bizakod-
va számíthat a szükséges támogatási for-
rás elnyeréséhez, és a település számára 
hosszú távon képes a szükséges bölcsôdei 
férôhelyek biztosítására. 

Ezúton kívánok mindenkinek tartalmas 
és élményekkel teli nyári pihenést. 

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester
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Ingyenes Nyári Gyermekhetek a Szabadidôparkban
Idén is vidám hangulatban telt a Tegyünk 

Együtt Tahitótfaluért A lapítvány és 
Tahitótfalu Önkormányzata által 16. alka-
lommal megrendezett ingyenes napközis 
gyermektábor. A kézmûves mesterek által 
vezetett színvonalas foglalkozások mellett 
minden napra jutott valami izgalmas ese-
mény is. Ellátogattak hozzánk a Magyar 
Családi Gazdaság hucul lovai, Fábián Csaba 
és Gubacsi Gergô fogatai, a Leányfalui 
Önkéntes Tûzoltók, Sárközi Adrienn és 
hüllô serege, Gyimesi Gabi díjnyertes 
komondorja, Pataki Judit, aki zumbázott 
a gyerekekkel, Mákó Kata, aki dobokkal, 

csörgôkkel érkezett hozzánk. A Szentendrei 
Családsegítô Szolgálat idén is jókat tár-
sasozott velünk. Budainé Sipos Erzsike 
citerajátéka mellett népdalokat tanított 
nekünk. Princzné Bérczi Krisztával koron-
goztunk, Kerekes Pálmával állatfigurákat, 
zoknilabdát, szütyôket készítettünk, Szántó 
Tündével és Sándorral tûzzománc szépsé-
geket alkottunk, Telkes Henivel nemezel-
tünk, termésképeket ragasztottunk, Héjjas 
Nikivel lufit hajtogattunk, Jókainé Gombosi 
Beával levendulazsákot, Hegedûs Ildivel bôr 
karkötôt, Czárán Eszterrel fonásokat készí-
tettünk. Horváthné Csörgô Andi csodaszép 

hajfonatokkal látta el a lányokat. Fôztünk 
üstben paprikás krumplit, amit jóízûen 
együtt elfogyasztottunk. Zárónapunkon 
Sasvári Verával, akivel minden nap jópo-
fa tárgyakat bütyköltünk,  kenyérlán-
gost sütöttünk a Faluház kemencéjében. 
Köszönjük a sok-sok segítônek, szülôknek, 
nagyszülôknek, pedagógusoknak és a tábor-
ban felcseperedett kamaszoknak, akik segít-
ségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy igazán 
jól érezzük magunkat a táborba naponta 
kilátogató 50-70 gyermekkel együtt. Jövôre 
találkozunk!

Béres Gabriella
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról

Július 11-én a képviselô-testület az 
elsô napirend során az óvodavezetôi 
pályázatot bírálta el, és úgy döntött, 
hogy az óvoda nevelôtestülete, vala-
mint a szülôi munkaközösség dönté-
sét megerôsítve a Tahitótfalui Óvodák, 
Mini Bölcsôde és Konyha vezetôi fel-
adatainak ellátásával 2019. augusz-
tus 16 - 2024. augusztus 15-ig Bánáti 
Anitát bízza meg. 

A  köve t kezô  n ap i r e ndb e n  a 
ké pv i s e lô - t e s t ü l e t  d ’O u ve nou 
Lórándné részére posztumusz díszpol-
gári címet adományozott. 

Ezt követôen a PM Piac 2018-20 jelû 
pályázat közbeszerzési eljárásához 
kapcsolódó Bíráló Bizottság tagjairól 
döntött a képviselô-testület. 

A negyedik napirendben a bölcsôde 
pályázaton való indulásról döntött 
a képviselô-testület és a már bekért 
ajánlatok alapján a tervezési feladatok 
elvégzésével az Engitech Prime Kft.- 
bízta meg. 

Az ötödik napirend a környezet-
véde lemrôl szóló 23/2000. (XII.08.) 
önkormányzati rendelet módosítása 
volt. A rendelet Levegôtisztaság - véde-
lem fejezetének módosítását az ôszi 
avarégetési idôszakra vonatkozóan 
azért tartotta fontosnak a képviselô-
testület, mert egyre több lakossági 
panasz érkezik abban az idôszakban 
a nedves falevelek égetése miatt, 
melyek nem égnek, hanem füstölnek 
és ez által szinte élhetetlenné teszik 
az égetési napokon a települést. A ren-
delet módosítása során, a képviselô-
testület a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság javasla-
tára az ôszi égetési idôszakot augusz-
tus 15-tôl szeptember 30-ig határozta 
meg. (Gaál Sándorné képviselô a sza-
vazásnál nem volt jelen.)

A hatodik napirend a települési 
hulladék gyûjtésére és elszállítására 
vonatkozó közszolgáltatás helyi szabá-
lyairól szóló rendelet megalkotása volt, 
mely rendelet 2019. augusztus 1-tôl lép 
hatályba. A rendelet hatálybalépésé-
vel hatályát veszti a köztisztaság fenn-
tartásáról, valamint a települési szi-
lárd hulladék gyûjtésére és elszállításá-
ra vonatkozó közszolgáltatás helyi sza-
bályozásáról szóló 17/2015. (VII.21.) 
önkormányzati rendelet.

Ezt követôen a képviselô-testület 
módosította a 2019. évi közbeszerzé-
si tervet, majd tájékoztatót hallgatott 
meg a két ülés között történt fonto-
sabb eseményekrôl, a lejárt határidejû 
határozatok végrehajtásáról. 

A Bizottságok tájékoztatója után a 
képviselô-testület elfogadta a Figyelj 
Rám! Közhasznú Egyesület 2018. évi 
munkájáról szóló beszámolót, majd a 
Tulajdoni ügyek napirendet tárgyalta 
melynek során az alábbi kérdésekben 
hozott határozatot. 

Támogatta a képviselô -testület 
a HelpyNet Kft. által forgalmazott 
mobilapplikáció alapú kapcsolattartó 
rendszer megvásárlását, de a szerzôdés 
megkötésérôl a 2019. évi költségveté-
sének I. félévi zárását követôen annak 
ismeretében dönt majd. Jóváhagyta a 
képviselô-testület a Bencz-Zó Kft. meg-
bízását a református temetôben lévô 
ravatalozó térkövezési munkáinak II. 
ütemére vonatkozóan. Engedélyezte a 
képviselô-testület Horváth János részé-
re, hogy az önkormányzattal 1993. 
évben kötött, a 2695 hrsz-ú ingatlan-
ra vonatkozó adásvételi szerzôdésben 
foglaltak alapján a földhivatali ingat-
lan-nyilvántartásban a tulajdonjogát 
bejegyezhesse. Következô döntésével 
a TANDEM Mérnökiroda Kft-t bízta 
meg a képviselô-testület a Duna-parti 
sportcsónak kikötô engedélyezési ter-
vének elkészítésével és létesítési enge-
délyének beszerzésével. 

Tulajdonosi és közútkezelôi hozzá-
járulást adott a képviselô-testület a 
Bercsényi utca csatornarekonstrukci-
ójához, valamint a Vöröskô utca 604 
hrsz-ú ingatlan csatornabekötéséhez. 

Jóváhagyta a képviselô-testület a 
Dália utca, valamint a Domb utca elne-
vezését, majd ezt követôen elfogadta 
a védônôi épület homlokzatának fel-
újítására és nyílászáróinak mázolására 
beérkezett árajánlatot, és fenti felada-
tok elvégzésével Spiegelhalter Antal 
egyéni vállalkozót bízta meg. 

Ezt követôen a képviselô-testület 
zárt ülésen tárgyalt két tulajdoni ügy 
vonatkozásában, melynek során az 
egyik kérelmet elvben támogatta, így 
a 1394/3 hrsz-ú; valamint a 1380/3 
hrsz-ú ingatlanokat érintô telekalakí-

tást jóváhagyta, amennyiben annak 
jogszabályi akadálya nincs, és nem 
ellentétes a Helyi Építési Szabályzat 
elôírásaival. 

A július 20-i ülésen PM Piac 2018-
20 jelû pályázathoz kapcsolódó közbe-
szerzési eljárás ajánlattételi felhívását, 
valamint vállalkozási szerzôdés terve-
zetét hagyta jóvá a képviselô-testület, 
majd támogatta a Pollack Mihály 
Általános Iskola és AMI javaslatát és 
Bánk Zsuzsanna zenepedagógus részé-
re Tahitótfalu Emlékérmet adományo-
zott. Ezt követôen döntött az Ifjúsági 
tábor bútorzatának megrendelésérôl, 
és a CsereMatyi Családi Bölcsôde 
beadványáról. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tahitót-
falui Közös Önkormányzati Hivatal, Tahi-
tót falu Község Önkormányzata Képviselô-
testülete 7/2019. (V.17.) rendeletének 
megfelelôen

2019. július 29-tôl
2019. augusztus 16-ig
igazgatási szünetet tart,

mely idô alatt az ügyfélfogadás szünetel, 
csak ügyeletet tartunk.

A rendkívüli események, ügyek kezelése 
biztosított ezen idô alatt is.

Anyakönyv, hagyaték: Bihariné Klimó 
Erzsébet +36 (30) 369 6039
Közterület-felügyelô: Tratnyek Miklós 
+36 (30) 380-6879
Pénzügy: +36 (30) 380-3617

Elsô ügyfélfogadási nap: 2019. augusz-
tus 21. 

Tisztelettel:

Eôryné Dr. Mezei Orsolya sk.
jegyzô

Igazgatási 
szünet
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Talán furcsállhatja valaki, hogy egy 
emlékezés nem kerek évfordulóhoz 
kapcsolódik. Én mégis emlékezem, és 
emlékezésre szólítom a Tisztelt Olvasót: 
Kárpát-medencei történelmünk viharos 
évszázadainak tisztelete, jobb megisme-
rése, ismerete az a kényszerítô-késztetô 
erô, ami nekünk, magyaroknak soron 
kívüli emlékezésekre is okot ad. Így 
tehát, ezen esztendô augusztus hava is…   

A Keleti Kárpátok Ojtozi - szorosában 
1917. augusztus 8-tól 12-ig – azaz, 102. 
éve - többszörös túlerôben, 12 hullám-
ban támadó orosz-román hadakat tartóz-
tatott fel a Soproni Magyar Királyi 18-as 
Honvéd Gyalogezred. (A szerzôdésszegô 
románok elôször 1916. augusztus 28.-án, 
3 irányból támadták a Háromszéket védô 
szorost.)  A harcok során meghalt a tisz-
tek zöme és a közkatonák közel fele. A 
sors fintoraként eközben a székely hon-
védek az olasz fronton, Doberdónál és a 
Piave folyónál harcoltak és véreztek el. A 
korabeli hadvezetés a dicsô tettet „Ojtoz 
Hôsei” címmel, 5 arany, 175 nagyezüst, 
322 kisezüst és 852 bronz vitézségi 
éremmel ismerte el. 1918-ban a harcok 
közelében álló sziklába féldombormûvû 
emléket állítottak. Alig egy év után 1919-
ben a románok az emlékmûvet felrob-
bantották. 1934-ben a soproni 18-as 
Bajtársi Kör kezdeményezésére Dabóczy 

István szobrászmûvész (1951 után a recs-
ki haláltáborban lelte halálát), a Rákóczi 
Honvéd Fôreáliskola tanára elkészítette 
a honvédkatona dombormûvének pon-
tos másolatát. Ezt helyezték el a koráb-
ban Gleichenbergi fasornak nevezett, 
majd ezen idôpont után Ojtozi - fasornak 
(sétánynak) hívott erdei úton.

A több mint 80 évvel ezelôtti szo-
boravatón felszólalt Bokor Imre száza-
dos a következôket mondta: „Ezzel a 
dombormûvel a 18. gyalogezred bajtársi 
köre megmutatta azt, hogy bár köveket 
fel lehet robbantani, de szívünk és lel-
künk féltve ôrzött kincsét, hazánk tör-
ténetét, kultúráját és szellemét széjjel-
rombolni nem lehet soha, mert történeti 
alkotásainkat, szellemünket az anyagban 
újra visszaformáljuk.” Az örök magyar 
hittel és bizakodással mondott beszédét 
így zárta: „Eljön még az idô, midôn ezt 
a sziklát Ojtoz - völgyében fogják ismét 
elhelyezni!” – Úgy legyen! –

Ez 103 éve…
E lap jóvoltából, annak 2016. augusz-

tusi számában megjelent „Az erdélyi 
román betörés 100. évfordulójára” c. írá-
som, melyben csak érintettem a legen-
dás Ojtozi-szoros, Erdély egyik bejá-
ratáért vívott küzdelmeinket. Azóta 
újabb forrásokból („A magyar gyalog-
ság”, vitéz uzsoki Szurmay Sándor báró 

nagy ívû mûvére hivatkozva) szeretném 
bôvíteni ismereteinket. Mint nyilvánva-
ló, a fentiek az említett 1916-os román 
hitszegô betörés következményei, ame-
lyeket Ojtozban megelôzött 1916. októ-
berében a szorosért vívott ama küzde-
lem, amelyet a szoros bejárata elôtt a 
„71.gyaloghadosztálynak 3 zászlóaljból 
álló elôvédje vívott szép eredménnyel. 
Itt 1916. októberében Bereck és Ojtoz 
között a két zászlóaljjal megerôsített 
román 2. lovas hadosztály rendezkedett 
be védelemre. A mi elôvédünk, a debre-
ceni 39-es közös, a gyulai 2-es népfölkelô 
és egy karánsebesi 43-as közös zászlóalj 
1916.okt.11.-én bukkant a románokra, 
akiket megtámadva a gyulaiak elfoglal-
ták ezen elôretolt állás egy részét, zsák-
mányolva egy löveget is. A túlerô miatt a 
magyar hadosztályparancsnokság továb-
bi erôsítést küldött, de a fentiek meg 
sem várva azt, szuronyrohammal meg-
támadták a románokat: 181 foglyot ejtet-
tek, 1 löveget, 2 géppuskát zsákmányol-
tak s 72 román halottat hagytak hátra.” 
A hó végéig történt román betöréseket 
a „hírneves 82. székely gyalogezred”  
(Székelyudvarhely) hôsi ellenállása verte 
vissza.

Senki elôtt nem szorul magyarázat-
ra az a nyilvánvaló tény, hogy ôseink a 
Kárpátok Pozsonytól Orsováig húzó-

A magyar haza védelmében: 
Ojtoz-szorosi harcok a két világháborúban. 

Százkét éve ért véget az ojtozi csata
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dó 1500 km-es távolságán belül lévô 
vonulatait, hágóit, völgyeit a haza védel-
mének rendelték alá, s amelyek ezer 
éven át be is töltötték „hivatásukat.” 
Történelmünk egyértelmûen igazolja 
e felfogás életszerûségét. Vagyis: Ojtoz 
kapcsán csupán a haza keleti részén 
lévô szorosokat említve, elgondolkod-
hatunk azon, mennyi, felbecsülhetet-
lenül sok hôsi magyar vér omlott ki a 
haza védelmében évszázadok során a 
keletrôl jött támadások okán az Uzsoki, 
Vereckei, Tatár, Borsai, Radnai, Borgói 
hágókon, a Tölgyesi, Békás, Gyimesi, 
Ojtozi szorosokban, az Úz völgyé-
ben, Törcsvárnál, de a Déli Kárpátok 
védelmében a Vöröstorony, a Szurduk-
szorosában, a Vulkán hágónál is .(Nem 
mulaszthatom el megismételni - hatal-
mas emberi áldozatvállalásuk okán – az 
erdélyi és romániai frontokon szolgált 
helybéliek neveit, a tiszteletteljes emlé-
kezés okán: - Budai István /1877-1952/,/
sebesült a Gyergyótölgyesi-szorosban./ 
-Kovács Benjámin /1874-1955/, - id. 
Lengyel István /1865-1949/, -Nagyházú 
Lajos /1882-19…/, - Rajos István /1879-
1919/,román fogságot szenvedett, haza-
tért. - Repáczki Ferenc /1891-1971/, - 
Szabó Miklós /1898-19…/, - F. Szente 
János /1884-1917./ /Dél-Erdélyben, a 
Fogarasi-havasok elôtt halt hôsi halált./ 
- Verebes István /1891-1980/.

Ez úttal a fentieken túl hajtsunk fejet 
azon székely honvédô katonák elôtt is, 
akik a románok 20. századi, csupán 26 
év alatt 3. alkalommal elkövetett tör-
ténelmi súlyú árulása következtében 
áldozták életüket a Székelyföld-Erdély s 
az egész haza védelme érdekében. 

Ez pedig 75 éve…
A magyar hadvezetés 1943 októberé-

ben átszervezte a határvédelmet, létre-
hozta a Székely Határvédelmi Erôket. Bô 
fél évvel késôbb, 1944 nyarán a kb. 50 
ezer emberre hárult az a kemény kihí-
vás, hogy keleten 200 km., délen-nyuga-
ton szintén kb. 200 km. hegyet-völgyet, 

lapos vidéket védelmezzen. A magyar 
1. hadsereg-parancsnokság a Kárpátok 
elôtt húzódó Hunyadi-állásra, a Szent 
László, és az Árpád-vonalra támaszkodva 
igyekezett megfékezni az 1944 augusz-
tus 20.-án 4-8 szoros túlerôvel táma-
dó orosz gôzhengert, minek során már 
29.-én sor került az elsô magyar-orosz 
katonai összecsapásra az Úz völgyé-
ben. Az augusztus 23.-i román árulás-
átállás megnyitotta az utat Erdély s az 
ország belsejének irányába. Kényszerbôl 
mellôzve a bonyolult katonai vonatkozá-
sokat, fordítsuk figyelmünket az Ojtozi 
- szorossal kapcsolatos események-
re. Hiszen a hadviselô székely férfinép 
26-28 év múltán az itt véres küzdelme-
ket vívó, hôs vért ontó magyar-székely 
honvédôk véráztatta kövein, szikláin 
szánta el magát a végsô erôpróbára: az 
oroszok a román átállást követô két nap 
során gyújtógránátokkal, erôs tüzérsé-
gi tûzzel, de kevés kárt okozva támad-
tak. Az elôre küldött két „hullámban” 
támadó román csapat rövid harc után 
megadta magát. A szoros kapujában, 
Sósmezônél a kb. 40 fôs magyar egység 
egy kivételével hôsi halált halt! Másik 
alkalommal orosz mesterlövész nyak-
lövéssel végzett egy magyarral. A négy 
napos állandó harcban egy tizedes gép-
puskával, kézigránátokkal verte vissza 
négy alkalommal is a reá támadó oroszo-
kat. A szorost védô erôdszázad a hatal-
mas orosz-román veszteségek ellené-
re is felmorzsolódott. (A német tábor-
nok kijelentette: „… a harctér itt 2000m 
magasságban van. Meredek hegyoldala-
kon, szûk szurdokokban hegygerinctôl-
hegygerincig húzódnak az áttekinthetet-
len vonalak… napokig visszhangzanak a 
hegyek a tömegesen rohamozó ellenség-
re zúduló nehézágyú- és géppuskatûztôl. 
Véresen arat a halál, a támadók százá-
val zuhannak le a sziklákról a mélység-
be… a magyarok, németek vállvetve 
harcolnak, Oly szívóssággal, bátorság-
gal, hogy sokukat név szerint említenek 

a Wehrmacht jelentések.)
 De a szoros védôi teljesítették a reájuk 

hárult feladatokat, s csak a Székelyföld 
kiürítésével egy idôben, parancsra 
vonultak vissza.(1944.szept.7.-i parancs.) 
Hôsi halottaik az ojtozi templom kertjé-
ben és annak szomszédságában nyugsza-
nak. Csak remélni tudom, hogy nyugo-
dalmuk békés és örök az árulással meg-
szerzett ôsi magyar földben.

A Sors jóvoltából 1976. augusztusá-
ban néhány tótfalusival Ojtoz - szorosá-
ban, a hasonnevû patak hídja elôtt fel-
mutattuk a 3 színû zászlót! Büszkék vol-
tunk! („Erdélyi ezredek a vh.-ban, A 
halálraítélt zászlóalj,” stb. Olvasásra aján-
lom a roppant érdekes önéletrajzot: Ívás 
István: „Az utolsó székely határôrök” 
c. könyvét.) (Erdély s a magyar haza 
honvédô háborúinak, küzdelmeinek 
egy magasztos, ám rövid lefolyású szaka-
sza volt a mindenképen említésre méltó 
Székely Hadosztály hôsies, önfeláldozó 
küzdelme, amirôl e lap következô szá-
mában szeretnék emlékezni.)

(A már megszokott arcátlan román 
magatartáson már nem is csodálkozha-
tunk: 2018 ôszén a mai román hadse-
reg egy-egy szakasza ünnepi felvonu-
lásokkal a kárpáti szorosokban ünne-
pelte „dicsôséges”, 1916 -18. közötti 
gyôzelmeiket. Kérvén a környezô tele-
pülések lakosait a megemlékezéseken 
való részvételre. Sokadszorra is meg-
próbálván megalázni Erdély magyarjait! 
Nem különben ez év júniusában, amikor 
is az 1455.m. magas Káposztás-havas, és 
az 1553 m. magas Saj-havas között folyó 
Úz folyó völgyében meggyalázták az 
I.vh,.s magyar-német katonai temetôt, 
hôseivel, s az egész magyar néppel egye-
temben! Nem vitatható, hogy mily nagy 
tragédia egy nép számára, ha kisebbsé-
gi létében egy félbarbár többségi „kultú-
ra” semminemû toleranciát nem mutat 
iránta.)

 G. Szalai István, 2019. augusztus.
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Lassan lezárul azon idôszak, amire fel-
hatalmazást kaptam, kaptunk Önöktôl.  
Igyekszem a teljesség igénye nélkül szá-
mot adni az elmúlt fél évtizedrôl. 

Ezen idô alatt építési beruházásaink 
száma elérte a 35-öt. Több belterüle-
ti utat és járdát sikerült megépíteni, fel-
újítani. Folytatódott óvodáink felújítá-
sa, a Sportcsarnok, a házi orvosi rendelô 

és a központi ügyelet épülete is meg-
újult. A Népház és a Faluház új homlok-
zatot kapott. Két hegyi gyûjtôúton új 
közvilágítási hálózat került kiépítésre, 
és három helyen gabionos támfallal let-
tek megerôsítve az egyre nagyobb for-
galomnak kitett utak. Tótfalu központ-
ja, a Hôsök tere és az Ecsedy Aladár tér 
teljes egészében megújult. Átadtuk az új 
konyha-étkezô épületét, buszmegállóink 
egy része átépült, új gyalogátkelôhelyek 
lettek kialakítva. Tahi településrészen 
5 km csatornahálózat került kiépítésre, 
ezzel több száz ingatlan szennyvízelve-
zetése oldódott meg. 

Természet i k incseink megtar tá -

sa érdekében 165 hektáros terü -
l e t e n  e r d ô g a z d á l k o d ó v á  v á l -
tunk.  Közterületeink szépítéséért a 
„Virágos Magyarországért” program-
ban több alkalommal elismerô díjazás-
ban részesültünk. Civil szervezetek-
kel együttmûködve két játszóteret is 
sikerült új eszközökkel ellátni. Aktív 
közremûködésünknek köszönhetôen 
megtörtént a hajóállomás úszómûvének 
cseréje.  

Fontosnak ítélem azt is, hogy az itt 
élôknek már nem kell Szentendrére utaz-
ni hivatalos ügyeik intézése végett, mert 

az önkormányzat tulajdonában lévô 
épületben megnyílt a mikrotérséget is 
kiszolgáló Kormányablak. A térség orvo-
si ügyeleti rendszerét is Tahitótfalu látja 
el, mint gesztor település, ami szintén 
sok kihívást és feladatot jelent. 

A régóta húzódó EuroVelo 6 kerék-
párút nyomvonalának k ijelölésére 
az érintett települések polgármeste-
reinek javaslatai közül a Kormány a 
Szentendrei-szigeten haladó nyomvona-
lat részesítette elônyben. Erre a környe-
zetvédelmi engedélyt kiadták, mely két 
kerékpáros és gyalogos híd megépítését 

is tartalmazza. Mindez nagymértékben 
fogja érinteni Tótfalu településrészünk 
jövôbeni fejlesztési lehetôségeit. 

Befejezôdött az Ifjúsági tábor felújí-
tása, ami reményeim szerint a falunak 
ismét egy nagyon hasznos és szerethetô 
közösségi terévé fog válni. Hamarosan 
megkezdôdik a termelôi piac felújítá-
sa, napokon belül pedig beadjuk egy új 
négy csoportszobás bölcsôde építésére 
a pályázatunkat. 

Büszkék vagyunk arra, hogy sikerült 
a falu értékeit megôrizni és gyarapítani!

DR. Sajtos sándor Polgármester
és a képviselôtestület

Beszámoló az elmúlt öt év munkájáról
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Majdnem mindenki szeretne boldo-
gabban élni. Szeretnék, ha konfliktusok 
nem tennék tönkre a mindennapjaikat. 
Sokan érzik úgy, hogy nem tudnak mit 
kezdeni a stresszes helyzeteikkel. Talán 
mindenki igénye, hogy az emberek tole-
ránsabbak legyenek egymás iránt, meg-
értsék egymást. Sokan vágynak a siker 
után, de nem tudják, hogyan lehetnek 
sikeresek. Talán olyanok is vannak, akik 
elgondolkodnak azon, miért látnak min-
dent negatívan.

Én magam több mint húsz évet töl-
töttem azzal, hogy az embereket segít-
sem abban, hogy jobbá, sikereseb-
bé, elégedettebbé tegyék magukat. 
Visszavonultam. Az emberek iránti elkö-
telezettségem azonban nem változott. 

1970-ben vettem itt Tahiban magam-
nak egy telket. Ma már itt élek, és nagyon 
jól érzem itt magam. Arra gondoltam, 
miért ne segíteném az itt élô embereket, 
hogy mennél többen érezzék úgy, hogy 
jobbak lettek, problémamentesebb lett 
az életük. Természetesen én csak azok-
nak tudok segíteni, akik ezt maguk is 
akarják. Ez a cikksorozat, ha úgy tetszik 
bevezetô egy izgalmas utazáshoz, önma-
gunk fejlesztéséhez.

Mindenekelôtt pontosítsuk néhány 
szavunk jelentését, melyek fontosak a 
továbbiakban.

Ezek a szavak a képesség és a készség.
Mit jelent a képesség? Azt szokták 

mondani, hogy valamilyen tevékeny-

ség elvégzéséhez szükséges tudás és 
a személyiségünk, személyiségjegye-
ink összessége. Azt is lehetne monda-
ni, hogy minden, ami ahhoz szükséges, 
hogy valamilyen tevékenységet elvileg 
sikeresen meg tudjunk valósítani. 

A készség viszont az adott tevékeny-
ség sokszori elvégzésének tudatos gya-
korlatát jelenti.

Gyakran szoktam megkérdezni a tré-
ningjeim résztvevôitôl, hogy mennyi 
idôre van szükség szerintük, ahhoz, 
hogy valakinek precízen elmagya-
rázzuk, hogyan kell gépkocsit vezet-
ni, vagyis a gépkocsivezetés tudásának 
átadására. Nagyon közel állnak az igaz-
sághoz azok, akik 10-15 percre tippe-
lik ezt az idôt. Igen, a gépkocsivezetés-

hez szükséges tudást ennyi idô alatt meg 
lehet szerezni.

Ennek a tudásnak a birtokában az 
illetô rendelkezik a gépkocsivezetés 
képességével.

Ez után ki vállalkozna arra, hogy 
beülne mellé egy gépkocsiba utasként? 
Gondolom, nem sokan.

A gépkocsivezetés készségének meg-
szerzéséhez ugyanis nagyon sok gyakor-
lásra van szükség. Sokszor hallani fris-
sen szerzett jogosítványok tulajdonosai-
tól, hogy jó-jó megvan a jogsim, de még 
nagyon kevés a gyakorlatom.

Természetesen még így is nagyon 
eltérôek a gépkocsivezetôi készségei az 
embereknek, hiszen olyan egyéb szemé-
lyiségjegyek, illetve készségek is befo-

Készségeink fejlesztése 
kulcs egy színvonalasabb élethez

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

főzés gyereknevelés	
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muszakitahi.hu

MŰSZAKI VIZSGA

Tahitótfalu, Szabadság út 15.
BENT A TSZ TERÜLETÉN

EREDETVIZSGA

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS

OKMÁNY ÜGYINTÉZÉS

+36 30 900 4898 

ELŐZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉS
/ 2000 Ft,- amit a műszaki vizsga árából levonunk /

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

Lakossági 
Klímák:

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315

lyásolják, mint a koncentrációs készség, 
osztott figyelem, agresszivitás, toleran-
cia, helyzetfelismerés stb.

A készségeink fejlesztése, tehát két-
irányú tevékenység. Mindenekelôtt meg 
kell szerezni azt a tudást, ami szükséges 
az adott tevékenység sikeres elvégzésé-
hez, majd ezt a tevékenységet el kell kez-
deni folyamatosan és nagyon tudatosan 
gyakorolni.

Mondok egy másik példát. Mindenkit 
megtanították a szülei beszélni. És ki az, 
akit a szülei megtanítottak kommunikál-
ni? ……..Sokan ilyenkor felteszik nekem 
a kérdést: „Hát ez nem ugyanaz?”

Természetesen a beszéd is egy kész-
ség. A kommunikáció azonban egy más 
fajta készség, egy magasabb szintû kész-
ség. A kommunikációval mindig valami 
célunk van, mindig valamit el akarunk 
érni. Gondolatban tegye fel a kezét, aki 
úgy érzi, hogy ô a kommunikációjával 
mindig eléri azt, amit akar! Félek, hogy 
ezeket a sorokat olvasva kevés kéz len-
dül a magasba. 

Igen! Gyakori szülôi panasz, hogy a 
gyerek nem fogad szót. Felnôttek közöt-
ti kapcsolatok mindennapi jelensé-
ge: „Képtelen vagyok szót érteni vele!”. 
Ügyfélszolgálati jelenség: „Fél órámba 
tellett, mire megértette!”. Vagy: „Errôl 
nem lehet vele beszélni, mert csak 
összeveszés az eredménye!”.

Az eredményes kommunikációt is 
meg kell tanulni, majd nagyon sokat kell 
gyakorolni.

Érdekes, hogy az emberek döntô több-
sége elfogadja, sôt szükségszerûnek 
tartja, hogy a gépkocsivezetés kész-
ség szintre emeléséhez sokat és nagyon 
tudatosan kell gyakorolni. Az egyéb 
készségekrôl, például a kommunikációs 

készségrôl már sokkal kevesebben gon-
dolkodnak így.

Sokan pedig a készségek hiányára csak 
ennyit mondanak: „Én ilyen vagyok, 
nem tehetek róla!”

Van azonban egy jó hírem: A készsé-
gek fejleszthetôek! 

A fejlesztésnek két alapvetô kritériu-
ma van: akarni kell fejlôdni, és gyakorol-
ni kell.

A gyakorlás a készségfejlesztés egye-
düli hatékony módszere, ami tudatossá-
got, idôt igényel. Én mégis azt mondom, 
hogy a legnehezebb dolog eljutni odáig, 
hogy akarjak fejlôdni. Miért van ez így?

Megpróbá lom meg mag ya r ázn i . 
Minden embernek van egy u.n. kom-
fortzónája. Ebbe mindazok a cselek-
vések tartoznak, melyek végzése köz-
ben jól (komfortosan) érezzük magun-
kat. Vagyis a meglévô készségeink hal-
maza a komfortzóna. Amikor azonban 
olyan dolgot kellene csinálnunk, ami 
kívül esik a komfortzónánkon, akkor az 
nem jó érzés. Az ilyen dolgokat halogat-
juk, vagy egyszerûen igyekszünk kibúj-
ni a feladat alól. Vegyünk egy konkrét 
példát, ahol egy anyuka szeret fôzni, tud 
fôzni és nagy gyakorlata van benne. A 
fôzés készsége tehát a komfortzónáján 
belül van. A gyerekneveléssel viszont 
problémái vannak, tehát a komfortzóná-
ján kívül van. Amennyiben a példa béli 
anyuka fontosnak tartja, hogy saját maga 
is részt vegyen a gyereke nevelésében, 
akkor ki kell tágítani a komfortzónáját, 
úgy, hogy fejleszti a gyereknevelési kész-
ségét. Ellenkezô esetben a gyerekne-
velés az apukára hárul, nem megfelelô 
lesz, határesetben elmarad. 

A készségeink fejlesztése tehát nem 
más, mint a komfortzónánk tudatos kitá-

gítása.
A komfortzónánkhoz való viszonyulá-

sunk nagyon különbözô. Vannak, akik 
az új dolgokkal, az új készségekkel szem-
ben nagyon erôs ellenállást mutatnak. 
Ennek a viszonyulásnak tipikus meg-
nyilvánulásai a gyakorlatban: „Én ehhez 
nem értek!”, Én ezt nem tudom megcsi-
nálni! Nekem erre nincs szükségem!”, és 
így tovább. Mások nyitottak az új kész-
ségek iránt: „Mutasd meg, hogy kell ezt 
csinálni! Ki akarom én is próbálni!”.

Nagyon fontos hogy a készségfejlesz-
tés sikerélménnyel párosuljon, a sikerte-
lenség ugyanis merevvé teszi a komfort-
zóna határát, és az illetô a késôbbiekben 
elzárkózik a fejlesztés elôl.

Ezt is szeretném egy példával érzékel-
tetni. A lovaglás készségének elsajátítása 
nagyon sok gyakorlást igényel. Itt köny-
nyen érheti az embert kudarcélmény, 
például, ha leesik a lóról. Aki tanult lova-
golni, az tudja, hogy a jó tréner ilyen-
kor azonnal visszaülteti a tanulót a lóra, 
hogy ez a negatív élmény lehetôleg ne 
tudjon rögzôdni. Ilyenkor olyan felada-
tokat ad a jó tréner, melyeket a tanu-
ló sikeresen végrehajt, tehát tudatosan 
elismerésekkel kísért sikerélményeket 
generál.

Ez az oka annak, hogy a gyakorlatban 
a készségek fejlesztését trénerek segítik.

Ha a kedves olvasók szívesen részt 
vennének egy néhány a lkalomból 
álló ingyenes készségfejlesztô trénin-
gen, szándékukat jelezzék a faluhaz@
tahitotfalu.hu e-mail címen.

Kindzierszky Emil
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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 
idôpont egyeztetés 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.

AUTÓKULCS ÉS 
KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

K.: 8-14 h, 
Szombat: 8-13 h

Gyógyító 
Masszázs

Tahiban
Bejelentkezés:

Párkánszky Éva
0620 441 93 91

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.500,- 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.

AKÁCOSZLOP

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

	NYÍLÁSZÁRÓK,	REDŐNYÖK,	SZÚNYOGHÁLÓK		
Kiváló	minőségben,	gyors	szállítási	határidővel,	5	év	garanciával	

GAZDASÁGOS	FŰTÉSMEGOLDÁSOK	
NOBO	norvég	elektromos	fűtőpanel,	a	világ	leggazdaságosabb	megoldása:	75	watt/nm,		

99,5	%	hatásfok,	okostelefon-vezérlés,	stb.	

JOTUL	kályhák,	kandallók	–	drágább	van,	jobb	nincs	(szerintem	–	Frey	Attila)	

THERMOROSSI	kazánok:	fa,	faelgázosítás,	pellet,	intelligens	puffer,	puffer,	stb.	

Napelemes	rendszerek	tervezése	és	kiépítése.	0	%-os,	EU-s	támogatású	hitel	ügyintézése.	

Frey Attila     

           
NEO 80 / PASSIVE                                                                NOBO                           JOTUL         THERMOROSSI 

www.freykft.hu - info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

Vállaljuk házak, lakások, vendéglátó egységek, telkek, földek, 
rétek, legelők, szántók, erdők értékesítését és bérbeadását. 

Részt veszünk az ingatlanokhoz kötődő földhivatali, építéshatósági és banki ügyintézésben. 

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

Frey Attila     
info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 
konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

Telephelyünkön kis és nagy tételben van 
lehetôség hulladék elhelyezésére:
• bontási törmelék,
• vegyes hulladék,
• zöld hulladék,
• lom, stb.
Cégünk épületbontással is foglalkozik.
Újrahasznosított termékeink:
• darált beton,
• darált tégla,
• meddô, töltôföld.
Termékeinket igény szerint a helyszínre szál-
lítjuk.

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200

PUSCHO ÁLLÁS
A Puscho Kft nagyüzemi mosodája adminisztrátort keres. 

Elsôsorban Dunabogdány és környékén lakók 
jelentkezését várjuk.

Feltételek:  középfokú végzettség, számítógép felhasználói 
szintû ismerete (Excel, Word, Internet, E-mail)

A jelentkezéseket munkaidôben az alábbi 
elérhetôségeken várjuk:

személyesen: Dunabogdány, Táncsics M. u. 57.
e-mailen: mosoda@puscho.hu

telefonon: 06-26-391-167
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Üzemeltető: 
Tahitótfalu Község Önkormányzata

kapcsolat: 30/337 5527

Tahitótfalui 

piac
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A Ta h i tót f a lu i  Tömegspor t  é s 
Szabadidô Egyesület

mint minden július elsô szombatján, 
idén is jó hangulatú fôzôversenyt szer-
vezett az Önkormányzat támogatásá-
val, ahol a baráti társaságok találkozása 
kapott fôszerepet.

„A halászlé és a halpaprikás fôzése 
is, fogyasztása is külön nemzeti ügy, 
amiben országrészek, csárdák és 

halfôzômesterek vetélkednek egymás-
sal” – írta Erdei Ferenc Néprajzi ínyesmes-
terség címû munkájában. Megállapítása 
máig megállja a helyét. Amint pedig az 
elkészítésére terelôdik a szó, parázs 
viták alakulnak ki a részletekrôl, hiszen 
mindenki úgy gondolja, az övé a leg-
jobb. Ez a versengés, lehet, elsô látásra 
jelentéktelennek tûnik, mégis fontos. 
Mert amíg vannak olyan emberek, akik-

nek nem mindegy, hogy mibôl, hogyan, 
miben és mivel fôzik, addig hagyomá-
nyaink tovább élnek a hétköznapok-
ban, és a halászléfôzô versenyek is izgal-
mas beszélgetésekre, nemes versengés-
re adnak alkalmat, ahol az arra tévedô 
alkalmi vendéget is szíves szóval marasz-
talják.

Béres Gabriella

Halászléfôzô Verseny a Duna-parton
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Ismét eltelt egy év. Hogyan lehet ezt 
mondani még a nyár vége elôtt? Egy 
szempontból gyülekezetünk testvérisé-
ge számára jogos az állítás. Az évek telé-
sét a nyári táborainkra való felkészülés, 
azok megszervezése és lebonyolítása 
jelzi számunkra.

Minden esztendôben már az ôszi 
hónapok során elkezdjük a gyermek 
és ifjúsági táboraink elôkészítését. Az 
idôpontok kijelölése, nemzetközi part-
nereinkkel történô egyeztetés, és az 
anyagi lehetôségek biztosításának meg-
szervezése már ekkor indul.

A teherhordozás fizikai része azonban 
a nyár elején következik, az elôkészítô 

munkák során, majd a tábor heteiben, 
amikor néha rettentô hôségben szol-
gálnak gyülekezetünk tagjai, önkén-
tes módon Tahitótfalu gyermekeiért 
és fiataljaiért, felekezeti határok nél-
kül. Megtisztelô számunkra, hogy az 
innen elköltözött családok Budapestrôl, 
Gyôrbôl, a Balaton mellôl is visszahozzák 
gyermekeiket táborunkba. Ômellettük 
a környék településeirôl is érkeznek 
résztvevôk. A túlnyomó többséget azon-
ban Tahitótfalu lakosainak gyermekei 
teszi ki.

Az én személyes feladatom az átfogó 
lelki vezetésen kívül a szülôkkel való 
kapcsolat ápolása. Örömteli beszélgeté-

seim voltak velük ismét. Néha egy órán 
keresztül is, máskor csak egy-két percre. 
Sokaktól kaptunk írásbeli visszajelzést 
is. Néhány, szívemnek kedves mondat:

“Felbecsülhetetlen az az érték, amit 
Önök a gyermekeim tanításába és neve-
lésébe fektetnek. Köszönöm!” 

“Az Önök táborában felszabadultan és 
örömmel tanulnak gyermekeim a legfon-
tosabb értékekrôl, és ez nagyon különle-
ges. Köszönjük a szeretetet és törôdést!”

“Tudjuk, hogy sok áldozatot hoztok 
ezért a táborért, és hogy nem sokan van-
nak veletek ebben a munkában - de mi, 
szülôk veletek vagyunk.”

“Férjemmel mi is fontosnak tartjuk a 
Biblia és hit világának megismertetését 
a családunkban. Örülünk annak, hogy 
ebben a táborban ez történik a mai kor 
nyelvén megfogalmazva. Az meg még 
nagyobb dolog, hogy nem egy felekezet 
tanait erôltetik itt a gyermekekre.”

“Gyermekeimet alig tudom hazavin-
ni délután, és számolják az órákat, hogy 
reggel mikor jöhetnek vissza…”

Hát, eltelt ismét. Már most készülünk 
a következôkre!

Ezúton szeretnék köszönetet monda-
ni Tahitótfalu Önkormányzata  dolgozó-
inak, az önkormányzati képviselôknek, 
és Dr. Sajtos Sándor polgármester úrnak 
mindazért az erkölcsi és gyakorlati támo-
gatásért, amit kaptunk. 

Dr. Steiner József
vezetô lelkipásztor

Tahitótfalu gyermekeiért és ifjúságáért
A Baptista Gyülekezet szolgálata 

az angol nyelvû bibliai táborokon keresztül
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • 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 80-38-39-40 • 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: iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – 
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ 
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30 
474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nap-
pal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi 
Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, 
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig, 
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – 
munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., 
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, 
Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  
• GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., 
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 
385-563, 06 30 9407-469, 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; admi-
nisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 
16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385-
741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos Katasztrófavédelmi 
Fôigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprô ipari 
Igazgatóhelyettesi Szervezet, 1903 Budapest, Pf.: 314. – Ügyfél 
fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 1818
 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 
0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18, 
Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, 
Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, 
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 
310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 • MOZI 
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, 
info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–16,00, 
Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektro-
nikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), 
Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) 
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig, 
munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 • 
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. 
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt, 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., ügyfélszolgálat: 
06 1 459-6700 • TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, 
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS 
– tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától 
• TER HES   SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamák-
nak: 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: 06-27-999-688

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót falu 
Pol gár mesteri Hivatala • Felelôs ki adó: Tahitótfalu 
Önkormányzata • Fô szerkesztô: Almássy Csaba • A 
szerkesz tô  bizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály, 
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500 
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden 
hó nap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap 
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.

Folytatás az 1. oldalról
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések szünetel. 
Vezeti: Néhlich Edit 20/569 7507

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
Jóga: hétfô 17:00 – 18:30, 19:00 – 20:30            
szerda 07:45 – 09:15, 18:00 – 19:30 
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina 
30/9727084 
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30. 
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
a programok nyáron szünetelnek.

Terembérlési lehetôségekrôl érdek-
lôdni az alábbi elérhetôségeken lehet: 
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 
30/327 5146, 
Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527, 
Sportszár: Szabó Mónika 70/369 0098.

Havonta egyszer önköltséges színházlátoga-
tást szervezünk, utazás bérelt busszal tör-
ténik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 
minden egyéb programról érdeklôdni lehet 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
30/337 5527.

Tahitótfalu augusztusi programjai

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 

egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfej-
tést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes meg-
fejtést beküldôk minden hónapban ajándék-
sorsoláson vesznek részt. Júliusi számunkban 

a Semmelweis és Elekfy utca sarkán található, 
Semmelweis Ignác emlékére a Köves család által 
állíttatott bronz dombormû egy részlete volt lát-
ható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, 
Jónás Saroltának.


