
Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Elkészült a Villám utcai közvilágítás

A korábbi beszámolómban tájékoztatást adtam 
arról, hogy a Villám utca mintegy 76 méteres ter-
vezési szakaszán átlagosan 4 m magasságú part-
falat megtámasztó gabionhálós támszerkezetet 
építettünk vis maior pályázati forrás és megfelelô 
önrész biztosításával. A támfal kivitelezési mun-
kálatainak elôkészítésével egyidôben az érintett 
szakaszon kandeláberes közvilágítás kiépítésé-
re tervdokumentációt készítettünk, amelyet az 

ELMÛ jóváhagyott. Továbbá mintegy 138 méter 
szakaszon védôcsövet helyeztünk el földkábel 
részére, és kiépítettük a villamosenergia ellátás 
mért áramú rendszerét, amely során egy darab 
zárható közvilágítási kapcsolószekrény került 
kialakításra 1 db elmenô világítású áramkörrel. 
A közvilágítást automatikus (hangfrekvenciás 
alapú) vezérléssel alakítottuk ki. A gabion támfa-
lon 5 db lámpatest került elhelyezésre megfelelô 
fényforrással. 

Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu Község Képviselô-testü-
lete 2018. szeptember 27-én tartotta 
szep temberi soron következô ülését, 
melyen Karácsony Ádám képviselô nem 
vett részt. Hiányzását elôre jelezte. 

Az elsô napirend témája a költségve-
tési rendelet módosítása volt. A napi-
rend során a Képviselô-testület jóváhagyta 
a költségvetés elsô féléves teljesítésére 
vonatkozó elôterjesztést, és hozzájárult az 
ebben szereplô kiadási és bevételi tételek 
átvezetéséhez.     Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Október 6. 18:00 Mise a Vértanúkért. Helyszín: katolikus templom, 
19:00 Emlékezés az aradi vértanúkra. Helyszín: Hôsök tere, Tahitótfalu
Október 23.17:45 Koszorúzás és ünnepi mûsor az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 61. évfordulóján. „Októberben hallgatnak a harangok”. 
Részletek a plakátokon.
Népház programja:
Október 19. péntek 17:00: Családi Táncház. Helyszín: Népház. 
Részletek a plakátokon.

Október 27. 10:00 Habakuk Bábszínház: Mese a csodaszarvasról. 
Helyszínváltozás: Református gyülekezeti terem: Tótfalu, Ecsedy Aladár tér. 
Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak. Érd.: Szathmári Loretta 70/429 
4994

      Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfaluoktóberi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Ezt a munkálatot az elmúlt napokban a 
kivitelezô átadta, és a megfelelô üzembiz-
tonsági ellenôrzését követôen kiállítottuk 
a teljesítési igazolást és kifizetésre került 
a bruttó 2.398.497 Ft-os munkadíj, amely 
tartalmazta az anyagköltséget is. A kialakí-
tott kandeláberes, földkábellel biztosított 
közvilágítás az érintett szakaszon komfor-
tosabbá és biztonságosabbá tette a Villám 
utca használatát. 

Sikeres belügyminiszteri pályázat a 
Villám utca aszfaltburkolásának fel-
újítására

2018. május 2-án pályázatot nyúj-
tottunk be a belügyminiszter irányába 
14.719.336 Ft értékben. A pályázható 
maximális összeg 15.000.000 Ft volt. A 
település adóerôképességét figyelembe 
véve a támogatási intenzitás 85%-os volt, 
ennek megfelelôen az önkormányzatunk-
nak 2.597.529 Ft önerôt kell biztosítania. 
Ez év augusztusában tájékoztatást kaptunk 
arról, hogy önkormányzatunk megkapta 
a teljes igényelt összeget a Villám utca 
felújítására. Az értesítést követôen hala-
déktalanul megkezdtük a közbeszerzési 

eljárás lefolytatását, és a 2018. szeptember 
27-én tartott testületi ülésen a beérkezett 
ajánlatok figyelembevételével döntött a 
testület a kivitelezô kiválasztásáról. Az 
ajánlattételi összeg nem haladta meg a 
rendelkezésre álló forrást, így a szerzôdés 
aláírása megtörténhetett. Az a szerencsés 
helyzet állt elô, hogy a fentiekben ismer-
tetett gabionfal megépítése és közvilágítás 
kiépítése mellett az útszakasz is felújításra 

kerülhet. Az útépítés során mintegy 320 
méter hosszban, átlagosan 3 folyóméter 
szélességben AC-11 típusú kopóréteg épí-
tésére kerül sor, egyoldalú útszegéllyel. A 
felújítási munkálatok várhatóan október 
közepén kezdôdnek, amelyet megelôzôen 
több ingatlantulajdonossal szükséges meg-
egyezni arra vonatkozóan, hogy az önkor-
mányzati terület jogi határainak korrekció-
ja mellett a Villám utca egyes szakaszainak 
beláthatósága biztonságosabb legyen. Az 
útépítés két-három hetet vesz igénybe, 
amely során lezárásra kerül a Villám utca. 
A Tökösmezôn élôk gépjármûvel – a már 
korábban kialakított – Tavasz utca és 
Ôzike utca közötti ideiglenes utat tudják 
használni. 

Gombaszögi utcai szennyvízátemelô 
korszerûsítése

A Gombaszögi utcánál lévô nagy RP-2 
jelû szennyvízátemelô üzembiztonsága a 
korábbi években ingadozó volt, mivel 
az átemelôt jelentôs mennyiségû csator-
naidegen anyag – szálasanyag, kô, usza-
dék – terhelte, amely rendszeres üzemza-
vart okozott. Az átemelô meghibásodása 
Dunabogdány és Tahitótfalu települések 
szennyvízelvezetésében idôszakos üzem-
zavart okozott. Ennek látható következ-
ménye az volt, hogy a Kemping utca 
végén lévô csatornafedelet a szenny-
víz leemelte és a szennyvíz a vízparton 
lefolyva a Dunába ömlött. E problémá-
ra több alkalommal lakossági bejelentés 
is érkezett, amelyet önkormányzatunk 
több hatóságnak is megküldött. A prob-
lémák megoldása érdekében személyes 
tárgyalást folytattam a DMRV Zrt. mûszaki 
igazgatójával, Balogh Zoltán úrral. Az 
egyeztetést követôen a Gombaszögi 
utcai átemelô rekonstrukcióját beemel-
ték a mûszaki gördülési tervükbe. Ennek 
eredményeként elkészültek a mûszaki 
tervdokumentációk, és augusztusban 
megkezdôdött a kivitelezés. A tervezett 
beavatkozás új fordítóakna létesítését és 
új fogadócsatorna építését tartalmazta 
zsiliptolózárral ellátva, amely fogadja a 
regionális, illetve a helyi (Gombaszögi 
utcai) szennyvizeket. Az új fogadóakná-
hoz új bevezetô csatornát is építenek, 
amelyhez új kôfogó és aprítóakna is épül. 
Végezetül a Gombaszögi utcai csatorná-
nak az új fogadóaknára való átterelése is 
kialakításra kerül. Ezzel a beavatkozással, 
amelynek legjelentôsebb eleme az aprí-
tó berendezés, nagymértékben növekszik 
a szennyvízátemelô üzembiztonsága. E 
mûszaki beavatkozás továbbra is feltéte-
lezi, hogy a szennyvízhálózatba idegen 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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anyagokat a szolgáltatást igénybe vevôk 
ne juttassanak, ne helyezzenek el. A fent 
jelzett tárgyaláson Igazgató Úr egy fotó-
dokumentációt adott át számomra, ame-
lyen látható, hogy milyen típusú extrém 
anyagok (pl. esôkabát, állati tetemek stb.) 

kerülnek a hálózatba. Ezúton is szeretném 
megköszönni a DMRV Zrt-nek a hálózatfej-
lesztést a lakossági szolgáltatás üzembiz-
tonságának növelése érdekében. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Újszülöttek: 
Orsai Péter 2018.08.29.
Elter Kiss Réka 2018.09.17.
Belicza Barnabás 2018.09.20.
Gábor Milán 2018.09.25.
Nyíri Zétény 2018.08.31.
Tampu Enéh 2018.09.10.
Miklós Zeus Ricárdó 2019.09.24.

Házasságot kötöttek: 
Balogh Károly  József – Horváth Anikó
Elsik Nándor – Sipos Zsuzsanna

Elhunytak: 
Kepler András – Rózsa utca, élt: 74 évet
Elsik László – béke út , élt: 81 évet
Szabó András Elekfy Jenô u., élt: 79 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 község lakói számára a könyvtár az 
alábbi idôpontokban tart nyitva:

Hétfô 9.00-12.00
Csütörtök:  17.00-18.00

A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 
14., telefon: 06-26-385 716.

Szeretettel várok továbbra is minden ked-
ves olvasót és látogatót: 

Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

Anyakönyvi hírek

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
Tahitótfalu Község Képviselô-testülete a 

2018. szeptember 27-i ülésén döntött arról, 
hogy a település az elôzô évekhez hason-
lóan újra csatlakozik a Bursa Hungarica 
ösztöndíj pályázathoz. A felhívás megtalál-
ható a www.tahitotfalu.hu oldalon és az 
Önkormányzat hirdetôtábláján.

A pályázatok benyújtási határideje: 
2018. november 6.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica 
Elektronikus és Együttmûködési rend-

szerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói 
regisztráció szükséges, melynek elérése:  
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx.

Az EPER-Bursa rendszerrôl tölthetôek le 
az „A” és „B” típusú pályázati ûrlapok is. 

Felvilágosítást ad az Önkormányzatnál 
Bor Ildikó igazgatási ügyintézô személye-
sen a Közös Önkormányzati Hivatal épüle-
tében, illetve telefonon: 26/387-198/2–ess 
mellék, valamint e-mailben: bor.ildiko@
tahitotfalu.hu.

Idegen anyag eltávolítása a szivattyúházból
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Vasárnapi vásárnap (képriport)

Képek: Kollok Alajos
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Folytatás az 1. oldalról
A következô napirendi pontban a 21. 

Eperfesztivál elôkészítését tárgyalta a tes-
tület, és a rendezvény lebonyolításához 
6.000.000 Ft támogatás biztosításáról dön-
tött. 

Ezt követôen az EBR405 722 azonosító 
számú pályázat kapcsán a Villám utcai 
útépítés kivitelezôjét választotta ki a beér-
kezett ajánlatok alapján.

A negyedik napirendi pontban tájékoz-
tatót hallgattak meg a képviselôk a két ülés 
között történt fontosabb eseményekrôl. 
A napirend során több határozat szüle-
tett. Elsôként a háziorvosi ügyeleti ellátás 
megbízási szerzôdés módosítását fogad-
ták el, majd az orvosi ügyelet épüle-
tének tetôfelújításához járultak hozzá a 
lakosságszám arány figyelembevételével. 
Elfogadták a Zöldsziget Körzeti Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola pócs-
megyeri telephelyén tanuló 1. és 2. évfo-
lyamos diákjainak, valamint tanítóiknak 
térítési díjas közétkeztetésére vonatkozó 
szolgáltatási szerzôdését. Dr. Pálvölgyi 
Tamás képviselôt választották meg és 
delegálták a Dunakanyar Tûzvédelemre 
és Kihelyezett Mentôszolgálati Feladatok 
Ellátására Létrejött Önkormányzati 
Társulás (DÖT), valamint a Szigeti 
Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött 
Önkormányzat Társulás (SZÖT) Felügyelô 
Bizottsági tagjának. 

A Bizottságok tájékoztatója napirend 
során a Képviselô-testület megbízta a 

Káty-Út Kft-t a Dózsa György út 2-34. szám 
közötti járdaszakasz felújításával, majd a 
téli felkészülés jegyében jóváhagyta 100 
tonna 2–5-ös szóróanyag megrendelését 
kedvezményes áron a Basaltker Kft-tôl. 

A Tulajdoni ügyek napirend folyamán a 
Képviselô-testület több határozatot hozott. 
Megrendelte a Rendôrôrs túlfeszültség 
és villámvédelmének kialakítását, majd 
a Kék Duna Mezôgazdasági Szövetkezet 
részére adott közútkezelôi hozzájárulást. 
Engedélyezte a Szentendrei út 37. szám 
elôtti közterületen gépjármû beálló meg-
építését. Tulajdonosi és közútkezelôi 
hozzájárulást adott a Viola utca 2947, a 
Farkasverem 2978/2, illetve a Tamási Áron 
utca 5202/99 hrsz-ú ingatlanok villamos 
energia ellátásához. Következô döntésé-
vel engedélyezte a Tahitótfalui Óvodák 
kérésére a Sportcsarnok térítésmentes 
használatát 2018. szeptember 1-tôl 2018. 
május 31-ig. Ezt követôen a Központi 
Címregiszter elkészítéséhez szükséges 
utca, illetve út elnevezésekrôl, valamint 
az egyes közterületek jellegének megha-
tározásáról rendelkezett. Engedélyezte a 
083/114 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását, 
a kialakult állapotnak megfelelô övezeti 
besorolását. Engedélyezte továbbá a terü-
let bérlôjével településrendezési szerzôdés 
megkötését, melynek értelmében a 
Képviselô-testület a településrendezési 
eszközök módosításának egyeztetését a 
törvényi elôírásoknak megfelelôen lefoly-

tatja, azonban a tervezés és az esetlegesen 
felmerülô szakértôi vélemények költségeit 
a bérlônek kell biztosítani. Következô 
döntésével a Szabadság tér 1. szám elôtti 
közterület burkolatának megépítését 
hagyta jóvá, majd a Honvéd utca 11. 
szám elôtti közterület burkolásához járult 
hozzá. Támogatta a 083/128; a 083/127; 
illetve a 083/112 hrsz-ú telkek összevoná-
sát a református temetôben lévô ravatalo-
zó elôtetôjének megépítése érdekében, 
illetve a beruházás kivitelezésével megbíz-
ta a TETÔTÁR Kft-t. Szintén támogatta a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
kérelmét, és 100.000 Ft-ot biztosított az 
iskoláskorú gyermekek karate és kung-
fu oktatásának lebonyolítására. Elfogadta 
a település Vízkorlátozási Intézkedési 
Tervét, majd módosított a PM_PIAC_2018 
pályázat önrészének összegét. 

A hetedik napirendi pontban a 
Képviselô-testület csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018/2019 évi pályá-
zatához. 

A nyolcadik, egyben utolsó napi-
rend során felkérte a Képviselô-testület 
a jegyzôt, hogy vizsgálja felül a Közös 
Hivatal mûködésére vonatkozó megál-
lapodást, az Önkormányzat valamint a 
Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti 
és mûködési szabályzatát. 

Ezt követôen a Képviselô-testület zárt 
ülésen folytatta munkáját, melynek során 
újabb határozat nem született. 

Önkormányzati hírek

Álláspályázatok
A Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet 

közterület-felügyelô munkakör betöltésére az alábbiak szerint: 

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô
Munkavégzés helye: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. 

Pályázati feltételek: 
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvôképesség,
- Büntetlen elôélet,
- Középfokú képesítés, rendészeti vagy rendôr, határrendészeti 

szakközépiskolai végzettség és közterület-felügyelôi vizsga,
- B kategóriás jogosítvány,
- Egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmasság a 78/1999. (XII.) 

EüM-BM együttes rendeletben foglaltak szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A teljes pályázati kiírás a www.tahitotfalu.hu honlapon találha-
tó, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Eôryné 
Dr. Mezei Orsolya jegyzô nyújt a +36 30 269 9524 telefonszámon.

Tahitótfalu Község Önkormányzata pályázatot hirdet mezôôr 
munkakör betöltésére az alábbiak szerint: 

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô
Munkavégzés helye: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. 

Pályázati feltételek: 
- Középfokú képesítés, Mezôôr,
- Mezôôr – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- B kategóriás jogosítvány,
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

Végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. Szakmai önélet-
rajz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A teljes pályázati kiírás a www.tahitotfalu.hu honlapon talál-
ható, a pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. 
Sajtos Sándor polgármester nyújt a (06 26) 387-123 telefonszá-
mon.
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ERDÉLY: A románok a háború befejeztével 
elrendelték az általános mozgósítást, megin-
dították csapataikat Erdély felé, és mint álcá-
zott antant erônek hazudott csapataik aka-
dály nélkül nyomultak elôre. 1918. nov. 
12.-én Gyergyótölgyesnél átlépték a magyar 
határt, szenteste megszállták Kolozsvárt, és 
1919 tavaszáig birtokba vették-felrúgva min-
den szerzôdést, megállapodást, még az antan-
tét is olykor-egész Erdélyt, beindítva a magya-
rok ellen a balkáni terrort. Kolozsvárt tüzet 
nyitottak a városlakókra, botütéssel, zakla-
tással, halálos fenyegetéssel, és halálos testi 
fenyítésekkel terrorizálva a várost, és kör-
nyékét. 1919 áprilisában Köröstárkányban 
géppuskatûzzel mészárolták le a falu lako-
sait, az ifjúság színe-virágát, 91 halottat 
hagyva vérbe fagyva. Kisnyégerfalván 17 
magyart lôttek agyon. A novemberben betört 
csôcselék 4-5 ezer, szánalmas, toprongyos 
alak volt, akiket a székelyek könnyûszerrel 
szétmorzsolhattak volna, ha a Károlyi kor-
mány nem zülleszti szét a magyar hadsere-
get. (A továbbiakban én nem írom le, hogy a 
románok mit mûveltek az erdélyi magyarok-
kal. -Tehát, hogy gyilkolták, falvaikat felgyúj-
tották, nôket erôszakoltak, minden mozdít-
hatót vittek.- Azért, mert a korabeli szemta-
núk, írások elmondanak helyettem mindent.)

Még az 1920-as diktátumot meg sem 
várva, rárontottak úgy Erdélyre, hogy 1918.
nov. 13-20.között birtokba vették a szoro-
sokat: a tölgyesit, gyimesit, ojtozit, az Úz 
völgyét. Nov. 24,-én elesett Dés, dec.2.-án 
Marosvásárhely, dec. 5.-én Brassó, dec. 6.-án 
Segesvár, Meggyes,  a Marosig húzódó terület,   
dec. 10. Nagyszeben, dec.12. Nagybánya, 
dec. 13.-án Kézdivásárhely. A pipogya, haza-
áruló Károlyi un. békepárti politikájának 
csôdjeként zúdultak le a hegyekbôl, mint 
a pestis. 1919 jan. 19.-én már Dévánál vol-
tak. A 22. gyalogezred 35 ezer katonájából 
6 ezren estek el Erdély védelmében. Írták 
róluk: „Példái a hôsiességnek, bátorságnak, 
bajtársiasságnak, küzdeni akarásnak, hazasze-
retetnek.” Eszterházy Alajos csász.-kir. huszár 
ezredes véres küzdelmet vívott a romá-
nokkal. 1916-ban az Ojtozi-szoros melletti 
Sósmezônél harcokban mellkas lövéstôl esett 
el. (Az egyetlen komolyabb erô velük szem-
ben a december-1919. jan.-ban megalakult 
Székely Hadosztály volt. De ez egy másik tör-
ténet. Remélem, lesz rá módom közzé tenni 
e lapban, 2019 márciusában.)) Tahitótfaluból 
Budai István küzdött a gyergyótölgyesi szo-
rosban, 3 napig étlen-szomjan, hatalmas 
hóviharokban, de gyôztek.- Kovács Benjámin 
1917-ben küzdött a román fronton. Elôtte a 
szerb fronton szolgált.- Repáczki Ferenc is 
szolgált a román fronton, miként az orosz, 

olasz harctereken is!- Szabó Miklós is itt 
védte Erdélyt.

De nézzük még Erdély földjét, -  „ 
Udvarhely vármegyét: tehát a románok meg-
jelentek már november elején, hódoltatva a 
Gyimeseket, Csíkot. Nov.5.-én bevonultak 
Szentegyházasfalura,  /El nem tudom kép-
zelni, milyen randán lehet ez a név románra 
lefordítva./ dec.6.-án, Mikuláskor, de. 10-kor 
nagy csinnadrattával a szálláscsinálók, 10 fôs 
lovas különítménnyel, követte ôket a vadász-
ezred, s a tüzérség. Rendet, türelmet ígér-
tek, ami csak 18.-ig tartott: bezárták a magyar 
hivatalokat, elhurcolták a papokat, tanító-
kat, a tisztviselôket hûségesküre kötelezték. 
A lényeg: a közelgô dec.1.-i nagy egyesülés-
re hivatkozva, semmilyen szabályt, ígéretet 
nem tartottak be. Dec.2.-án egy magyar tarta-
lékos honvéd zászlóst úgy összevertek, hogy 
cafatokban lógott le testérôl a hús, foga-
it puskatussal kiverték. Egy szakaszvezetôt 
kitereltek, mint barmot a temetôbe, kereszt-
re feszítették, majd lelôtték. (Valószínûleg a 
dákóromán elôdök kultúrájából ôrizték meg 
ezt a „keresztyéni” magatartást.) Egy faluban 
verekedés tört ki, amiben 1 román csendôr 
meghalt. A fél falu férfijait olyan nyomorékká 
verték, hogy hosszú hónapokig nem épültek 
föl. – 1919.feb.25.-én ledöntötték a székely-
udvarhelyi „Vasszékely” szobrát, fa része-
it eltüzelték. (3 db. megmaradt.) Pár napra 
rá összetörték oroszlánjaival a milleneumi 
emlékmûvet, s a Küküllôbe dobálták része-
it. Udvarhely vármegye 22 éves tragikus 
idôszakának a magyar honvédség 1940.szept. 
11.-i bevonulása vetett véget. ( A megye déli 
részén van a Rika-erdô, ahol a monda szerint 
Attila megpihent nagy csatái után, s itt temet-
ték el feleségét, Rika királynét. - A megye kül-
döttsége mondatta ki Kolozsvárott a 12. pon-
tot: „Unio-Erdéllyel”. - A megye, mint tobor-
zóhely 1848-ban 4 honvédzászlóaljat állított 
ki. - A gyönyörû vidéken átfolyik a Hargitából 
a Kis-Küküllô, és a Nagy-Homoród.- (É-Erdély 
1940-es visszacsatolásakor a politika mosto-
hán bánt 12 szép nevû községével, melyek 
nem kerültek vissza az 1000 éves haza kebe-
lébe:  Alsóboldogfalva, Erked, Homoródbene, 
Magyar fe lek ,  Magyarzsákod,  Petek , 
Szederjes, Székelyandrásfalva, Székelyderr, 
Székelyszenterzsébet, Székelymuzsna, 
Újszékely.)

- Csík vármegye: az 1918 novemberében 
megjelent rongyos román elôôrsök a magyar 
lakosságtól koldulták össze napi élelmüket. 
A nov.26.-án délben megjelenô dandártá-
bornokuk azt mondta Csíkszeredában, hogy 
békés szándékkal jöttek. (Valójában féltek a 
csíkiak harci múltjától.) A rongyos I. vadász-
ezred után a 4., 5. risiori lovasezred jött be, 

melynek lovai madzagolt lószerszámokkal 
„ékeskedtek”.(1916-os betörésükkor feléget-
ték, kirabolták a várost.) Nóta is született 
róluk:”Bocskor van a lábamon, sarkantyú a 
bocskoron…”Hamarosan az egész megye 
megszállás alá került. 1919-tôl erôszakos 
vagyonelkobzások, börtön, elhurcolások 
kezdôdtek. A bocskorosok elôszeretettel, 
állatias gyönyörrel verték a lemeztelení-
tett asszonyokat. (Sok csíki beállt a Székely 
Hadosztályba.)  ’19-ben románosították az 
ôsi székely neveket, folyók, dûlôk, utcák 
neveit.  Mind ezek ellenére, a csíkiak több 
ezer puskát, géppuskát, s a kászoni havasok-
ban 2 ágyút is elrejtettek! Csíkszereda lakos-
sága 1910-ben: 1213 magyar, 14 román volt. 
Úgy élték meg a román megszállást, mint-
ha 22 évig siralomházra lettek volna ítélve. 
A város 1940. szeptember 11.-én tért haza, 
amikor is a 2. gépkocsizó dandár bevonult a 
városba.

- Gyergyószentmiklós: tehát az elsô román 
katonák 1918 késô ôszén itt is megjelentek. 
A rongyos román banda a piacozó magya-
rok lábáról leszedte a háborút jártak katona-
bakancsait. Elkezdôdtek a botozások, zsaro-
lások, ó-királyságbeli „tanítók” százait hoz-
ták be, az utcaseprôket nyelvvizsgára kény-
szerítették… - a románok a városban elôször 
1760-ban jelentek meg, Csíkban 1750-ben, 
Háromszékben 1733-tól.- 1848-ban Gábor 
Áron legjobb tüzérei a gyergyószentmikló-
si ifjak voltak. -1910-ben a városban 8905 
ember élt, ebbôl 51 volt román! A rémkor-
szak a városban 1940.szept. 10.-én, egy szép, 
ragyogó napsütéses ôszi napon ért véget, 
amikor elôkerültek a rejtegetett koronás 
zászlók, kokárdás legények és I. világhábo-
rús frontharcosok várták a légelhárító ágyúk 
kíséretében bevonuló magyar tankokat.

- Kézdivásárhely: 1919. jan. közepén 
Sepsiszentgyörgyrôl nagyobb román csapa-
tok omlottak be a városba, szánalmas, orosz, 
bolgár, magyar katonaruhában menetelô 
bocskorosok. (Ez idô tájt összesen 1 román 
család lakott a városban, míg 1910-ben a 
6079 lakos között 109 volt nem magyar. 
1914-ben a város a brassói honvéd gyalog-
ezred 3. zászlóaljának állomáshelye. Innen 
vonult az orosz harctérre Háromszék ifjúsá-
gának színe-virága.) A balkáni gôg teljesen 
elvette az eszüket, s miként másutt is írva 
van, hasonlóan bántak a védtelen lakosság-
gal. A magyar nemzetôrök elrejtették fegy-
vereiket, néhány kriptába gépfegyvereket. 
Kitudódott, de a magyarok idôben kimentet-
ték a fegyvereket. Vezetôiket napokig kínoz-
ták. 1940.szept. 13. örökké emlékezetes nap, 
mert bevonult az I. magyar gyorsdandár, s 
katonáit sírva-zokogva, végtelen éljenezéssel 

A Vég kezdete: „A nagy verekedés”,  1914-18.
S  úton a Vég felé, 1919-20., 2. rész
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köszöntötte a város.(A Feketeügy völgyében 
fekvô város bôripara évente 1 millió pár csiz-
mát /nem bocskort/ adott el a kászoni vásá-
ron.)

- Marosszék, Maros-Torda vármegye, 
Marosvásárhely: 1910-es lakosságából, 
25.517-bôl 1717 volt román. Mégis, 1848-
49-ben „az oláhok elfajult tisztek vezetése 
alatt olyan dúlást és gyilkolást vittek végbe, 
hogy fölülmúlták a korábbi tatárokat”. Irtó 
harc volt ez a magyar faj ellen! Trianon után, 
a megszállás elsô napjaiban ledöntötték 
Kossuth szobrát, Bod Péter híres zenélôkútját 
lerombolták. Gyorsan építettek egy ortodox 
templomot, Remus-Romulus szobrot, majd 
nemzeti /vérengzô/ hôsük, Avram Jancu, 
és egy Magyarország felé szuronnyal fordu-
ló román katona szobrát. (Bod Péter sírja a 
Házsongárdi temetôben van. 1941-ben már 
alig látszottak korhadó fakeresztjén a székely 
ezermesterre emlékeztetô betûk. Azt mond-
ják: ma már jeltelenné vált sírban nyugszik!  
(„ Székelyföld írásban és képben”, 1941.)

- Az 1918.nov.3-.i Páduai Egyezmény sze-
rint a magyarok 25 ezer lovat, hadianya-
got, fegyvereket, vasúti szerelvényeket kel-
lett,  hogy adjanak az antantnak (Amit fôleg 
a románok kaptak!) Károlyi 2.3 millió koro-
nát adott a román hadsereg felszerelésére! 
(Ha fikarcnyi becsület, hazafias érzés lett 
volna benne, azt a Székely Hadosztálynak, 
és a magyar véderô rendbe hozatalára kel-
lett volna adnia!) A fentebb említett betörô 
románokkal szemben lényegében csak a szé-
kelyek álltak ellen: a nagyszebeni 16.-os, a 
kolozsvári 35-ös, a 38-as királyi honvéd had-
osztály. Ide rendelve a 21-es kolozsvári, a 
22-es marosvásárhelyi, és a 24-es brassói 
ezredek. Mind ezek ellenére, Bethlen Gábor 
egykori „Tündérkertje” leraboltan, megalá-
zottan hullott a románok ölébe 1918 végére, 
’19 elejére.

-December 1.-vel  közeleg a magyarság 
sokadik tragédiája közül egy másiknak  az 
évfordulója,  - a 100!- Erdély Romániával 
történô kierôszakolt egyesülése. Mind a mai 
napig tanúsított magyarellenes magatartásuk 
ékesen bizonyítja, hogy a „határozat” meny-
nyire hazug, álszent, képmutató, a világot 
félrevezetô tézisekbôl áll: -már az elsô bekez-
dés utolsó mondata is átlép minden erkölcsi 
határt!

- A Gyulafehérvári Nemzetgyûlés Hatá-
rozata /Hiányzik az, hogy: „román”./

„ I. Erdély, a Bánság, és Magyarország 
összes románjainak Nemzetgyûlése… 
kimondja ezeknek a románoknak és az 
általuk lakott területeknek egyesülését 
Romániával. …kimondja, a román Nemzet 
elidegeníthetetlen jogát a Maros, Tisza és 
Duna folyók által határolt Bánságra… III. …
kimondja a következôket: 1. Teljes szabadság 
az összes együtt lakó népek számára. Minden 
nép saját nyelvén, kebelébôl való egyének 
által fogja mûvelni, kormányozni magát, és 

törvénykezését ellátni… 2. Egyenlô jogok és 
a felekezeti önkormányzat teljes szabadsá-
ga… 3. … általános, közvetlen, egyenlô, tit-
kos, községenkénti, aránylagos választójog… 
4. … tökéletes sajtó-, egyesülési-, és gyüleke-
zési szabadság, minden emberi gondolat sza-
bad terjesztése…”

Kérem, - ha a fenti néhány oldal nem iga-
zolná a fenti 4 pontban mondottakat,- vés-
sék emlékezetükbe a magyar jövô érdekébe-
ni mihez tartás végett Klapka György mon-
dását: a románok „…bármily árulásra azonnal 
készek.”. (Bem tábornok is leszögezte: az olá-
hok áruló fajta.) Valamint nemzeti hôssé ava-
tott költôjük, Gogáét: „…románok és magya-
rok között nem lehet megegyezés, közöttünk 
kibékíthetetlen ellentétek vannak.”

Galícia és Erdély után emlékezzünk tisz-
telettel a nyugati frontokon, elsôsorban 
az Isonzónál, a Piave-nél, és a Doberdón 
küzdôkre,  fe lmutatván példamutató 
hôsiességüket, hazaszeretetüket, áldozatho-
zatalukat. (Az alábbiak közül is többen küz-
döttek mindkét fronton.) – Budai András, 
Bán Mihály, B. Csereklye József, B. Csereklye 
Mihály, Csörgô István, Debreczeni Sándor, 
Ezékiel Lajos, Ferencz József, Gille András, 
Kajos József, Kálmán István, Kollár Mihály, 
Kosztány Mihály, Lakati András, ifj. Lengyel 
István, id. Lengyel István, Repáczki Ferenc, 
Rezsnyik József, Róka András, Sági István, 
Sipos István, Szabó Miklós, Szecsei Lajos.- 

Az olasz front 1915.május 23.-án nyílt 
meg, amikor hadat üzentek a volt szövet-
ségesnek, a Monarchiának.  Kezdetben a 
Doberdón 10 - szeres volt az olasz fölény. A 
2. Isonzói csatában, 1915.júl.-ban az olaszok 
százezer embert vesztettek, október 2. felé-
ben százötven ezret. Kimutatták, hogy itt, a 
Doberdó kopár csúcsain, a Piave partjainál 
csak az I. honv. gyalogezredbôl 25 ezer Pest 
környéki fiatal áldozta életét! Az ellenség 
maga elismerte, hogy a magyarok az önfel-
áldozás, kötelességteljesítés fényes példáit 
adták: egy százados 39 havi frontszolgálatá-
val tûnt ki. A fenti gyalogezredben szolgált az 
1944 nyarától kormányfô, Lakatos Géza ezre-
des, Nemeskürty Dezsô ôrnagy /Nemeskürty 
István édesapja/, id. Gerevich Aladár vívó-
mester, a sokszoros olimpikon édesapja, 
de Szentgyörgyi Albert, késôbbi Nobel-díjas 
tudós is. De a Doberdón esett el Móricz 
Zsigmond öccse, István is. Széki gróf Teleki 
Pál akadémiai székfoglalóját frontszolgálat 
közben írta, aknatûz, és gránátbecsapódások 
szüneteiben… Az Isonzónál csupán pár méter 
választotta el helyenként a magyar-olasz futó-
árkokat.- Magam is ismertem egy doberdói 
frontharcost, aki vérbe fagyva feküdt a szik-
lás terepen, félig eszméleténél léve adott jelt 
a szanitéceknek, hogy él. De egy ujjával fel-
mutatott az égre, és azt kérdezte, hol van 
az Isten?! Az az ujja egész életében-1972-es 
haláláig - nem hajlott be többé. - Zubovics 
Fedor 70 éves /lengyel szárm./ messze föl-

dön híres lovas, /Átúsztatta a jeges Dunát, 
2 hétig lovagolt Párizsig, ahol fogadta az ott 
tartózkodó Viktória királynô. Ô találta fel a 
kézigránátot, a taposóaknát. Még Kínában 
is vették robbanószereit./ A tiroli harcok-
ban robbanószereivel, aknáival nagyon nagy-
mértékben segítette a Monarchia hadsere-
gét,  nagy szerepe volt az ellenség megállí-
tásában. Maga a Monarchia vezérkari fônöke 
terjesztette föl a Vaskoronarendre./Halálos 
ágyán, Vácott, puskával lövöldözött ki az 
utcára, mert zavarta az utcai lárma./ -Juhász 
Gyula:”Megy a vonat: Megy a vonat, néma 
vonat Idegen országba, Görbe hegyek orszá-
gába, Messze Boszniába!  Téli ködök beta-
karják, Elfödi a távol, Nehéz felhôk elkísé-
rik A magyar határról!  Megy a vonat, néma 
vonat, Nem szól nóta benne, Magyar legény 
szótlanul néz A nagy idegenbe!  Üres tarlók, 
kopasz hegyek, Kárognak a varjak… Hej, 
talán már tavasz táján Vérrózsák fakadnak!”- 
A szerb-bosnyák harctéren szolgáltak falunk-
ból: id. Bán Mihály, Borda István, Bötkös 
Mihály, Budai Mihály, B. Csereklye István, 
Csizmadi János, Csizmadi Lajos, Devecseri 
István, Ferencz Mihály, Gál Lajos, ifj. Hajdú 
Sándor,  Hajdú Sándor, Kovács Benjámin, 
Kristóf István, id. Molnár Lajos, Nagy Lajos, 
Németh István, Rajos István, H. Surján István, 
V. Surján Mihály, (Róla azt is kell tudni, hogy 
2018. januárjában volt a Budai Várpalotában 
egy magyar hadifoglyokat bemutató kiállí-
tás, amelynek címképéül az általam, a kiállí-
tóknak beküldött V. Surján Mihály képe szol-
gált.) id. J. Szabó István, Szente János.

A legszebb, a legfájóbb emlékezés bizo-
nyára az lehet, ami az érzô ember szívébôl 
nehezen küszködve feltör. Ezért emlékez-
zünk itt együtt vitéz Somogyváry Gyula két 
versének részleteivel: „Üzenet… Fiúk, hogy-
ha itt maradnék, írjátok meg az édesanyám-
nak. Liliom szirma legyen a papír s a pacsir-
ta tollát vegyétek pennának, Tintának jó 
lesz, bús, piros rózsák vére… Halk alko-
nyatkor, szellôjáráskor írjátok ezt a liliom-
levélre: „Asszonyom! Doberdón csillaghul-
lás van, alig marad egy is odafenn fölöttünk. 
Asszonyom! Tegnap is lehullott egy csillag, 
alkonyatkor egy katonát temettünk…”

„Roham után…A drótsövénynek tépett 
roncsain zizegve, halkan, nótát kezd a szél…
Az ágyúk, mint a láncravert kutyák elnémul-
tak. A zaj elhallgatott. S véres holtait kint a 
sziklán hagyva, a bersaglieri század megfu-
tott… Úgy fojt a füst…gôzölgô emberpá-
ra…s a szürke sziklán barna vérnyomok. 
Csak nézünk szótlan, fáradtan, meredten és 
nyújtóznak a puskák, szuronyok. Ránknéz a 
nap. Véresen visszanéz s merül az ég alján 
a vérbe…s a drótsövénynek tépett roncsain 
zörögve, sírva nyargal át a szél…”

G. Szalai István, Tahitótfalu,
2018. október.
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„Az élethez szerencse kell”- tartja egyik 
mondásunk. Valóban így van. Ma ugyanis 
egy megfogant magyar gyermeknek 3:1-hez 
az esélye arra (ha a spontán vetéléseket nem 
vesszük figyelembe), hogy megszülessen. 
Más relációval kifejezve, ma Magyarországon 
minden negyedik „elvileg kihordható” ter-
hesség mûvi abortusszal végzôdik.  Nem túl-
zás azt mondanunk, hogy felsóhajthatunk, 
ha megszülettünk, mert túléltük életünk leg-
veszélyesebb idôszakát.  Hazánkban 1956-
tól engedélyezett törvényileg a mûvi abor-
tusz, ez az elmúlt 62 év során pedig mintegy 
6 millió meg nem született embriót/ magza-
tot jelent.  Világviszonylatban pedig mind-
ez megközelítôleg 1,5 milliárd embrió/mag-
zat. A Föld népességének körülbelül 1/5-e. 
Elképesztô adatok. 

Érdemes elgondolkodni azon, hogyan is 
alakult ki ez az „abortusz kultúra”. A gyö-
kerei nehezen fellelhetôk. Annyit tudunk, 
hogy hazánkba az akkori Szovjetunió 
területérôl áramlott be, s azután a közgon-
dolkodás és a napi megszokott élet részévé 
vált. S mivel általában csak a nôi szabadság 
oldaláról szokás megközelíteni a kérdést, rit-
kán jutunk el oda, hogy a magzat oldaláról 
is megvizsgáljuk. Ezt szeretném most meg-
tenni. 

Hazánkban a magzatok életét elvileg védi 
mind az alaptörvény, mind az alkotmány, 
az évi megközelítôen 30 000 abortusz 97 
%-át azonban mégis egészséges édesanya és 
egészséges embrió/magzat esetén végzik el, 
ahol indokként a súlyos anyai válsághelyze-
tet nevezik meg. Ennek megítélése viszont 
nagyon széles skálán mozog, s többnyire 
beleesik minden olyan édesanya, aki nem 
kívánja megtartani a terhességét. Így bár tör-
vényileg magzatvédô ország vagyunk, a gya-
korlatban viszont akadály nélkül bárki meg-
szakíttathatja a terhességét annak elsô har-
madában.

Kinek jó ez vagy kinek nem jó? Pro és 
kontra sok érvet lehetne felsorakoztatni. Egy 
azonban biztos, a magyar társadalom nagy 
része nincs tisztában azzal, hogy valójában 
mi történik egy abortusz során. 

Nemrég újra megnéztem interneten a 
„Néma sikoly” címû filmet, ami folyama-
tosan elérhetô jelenleg is a you tube-on. 
Megrázó élmény volt újra látni azokat a kép-
sorokat, melyekre még tisztán emlékszem 
gyermekkoromból. Abban az idôben (30 
évvel ezelôtt) fontosnak találták az állami 
iskolában is, hogy a szexuális felvilágosítás 
részeként a mûvi abortuszról is essék szó.  
Nem tudom, hogy ezt ma ugyanúgy megte-
szik-e az oktatási intézmények. Valószínûleg 
nem vagy csak részben. A filmbôl részlete-

ket nem szeretnék közölni, de nagyvonalak-
ban néhány információt mégis megoszta-
nék belôle. A film a 80 években készült az 
Egyesült Államokban. Néhány magzatvédô 
videóra rögzítette azt az ultrahangos mozgó 
képet, melyet egy mûvi abortusz végzé-
se alatt készítettek el az abortált magzatról. 
Azóta a film bejárta az egész világot.  A videó 
tanúsága szerint az esetben forgó 12 hetes 
magzat érzékeli, és életmûködéseivel, moz-
gásával védekezni is próbál az ellen, amit 
vele tesznek. Az elmélet tehát, mely azt 
mondja, hogy az abortusz során egy érzé-
ketlen sejttömeg kerül eltávolításra, nem a 
valós alapokon nyugszik. 12 hetes korban 
legalábbis ez már biztosan nem mondható. 
Fontos viszont tudni azt is, hogy a 12 hetes 
kor, amelyet megelôzô idôszakot embrioná-
lis kornak nevezzük, s melyen belül a súlyos 
anyai válsághelyzetre hivatkozva az abortusz 
elvégezhetô, egy tudományosan meghatáro-
zott pont. Fejlôdéstanilag semmi olyan ese-
mény nem történik a 12. hét végén, mely 
az anyaméhben fejlôdô magzatot jellegé-
ben megváltoztatná, vagy ami folytán már 
embernek nevezhetô lenne. 11 hét 6 napo-
san ugyanolyan, mint 12 hét 1 naposan, leg-
feljebb néhány mm-el nagyobb. Valamennyi 
végtagja, feje s érzékszervei is kifejlôdtek 
már. Kezdetleges idegrendszere van, mellyel 
érzi a fájdalmat, s önálló mozgásra képes. 
De az ezt megelôzô idôszakban sem húz-
ható meg élesen egy olyan határ, mely elôtt 
nem számítana embernek vagy élôlénynek.  
Szívmûködése már a fogantatást követô 21 
napon, azaz a terhesség 5. hetének végén 
beindul, alig egy héttel az után, hogy a tesz-
tekkel kimutatható az anyaméhben jelen-
léte. A megtermékenyítéstôl kezdve saját 
programja szerint formálódik, nô és fejlôdik. 
Ugyanúgy, akár egy apró paradicsom mag. 
Az éppen kicsírázott paradicsommagról sem 
mondhatjuk, hogy nem él, vagy nem para-
dicsom, hiszen szemmel láthatóan naponta 
nô és változik. A kis csírában is benne van 
a nagy, bô termésû paradicsom bokor, csak 
meg kell hagyni számára a szükséges idôt. 
Épp így az embrió sem tehet róla, hogy élete 
elsô heteiben még nem ember formájú. 
Valamennyien alaktalan sejttömegként kezd-
tük az életünket. 

Visszatérve a fenti filmhez, létezett tehát 
egy eljárás, a terhesség mûvi úton történô 
megszakítása, melyet világszerte évtizede-
kig vakon több milliószor elvégeztek anél-
kül, hogy bárki tudta volna, hogy mi tör-
ténik a mûtét során a méh üregében lévô 
embrióval.  Feltételezték, hogy az embrió 
ebbôl semmit nem érzékel. A tudomány 
fejlôdésének köszönhetôen 1976-ban vált 

elôször lehetôvé, hogy ultrahanggal nyo-
mon követhessék a méhen belül fejlôdô 
embriót. A fenti film néhány évvel ezt 
követôen készült.  A mûsorvezetô elmondja, 
hogy az orvos, aki a videó felvételen az abor-
tuszt kivitelezte, korábban már mintegy 10 
000 ilyen mûtétet végzett. Miután részt vett 
a mûtétrôl készült ultrahang felvétel vágá-
sán, ki kellett mennie, mert nem tudta végig-
nézni a képsorokat, melyek a magzat utol-
só elkeseredett küzdelmét mutatták be. Ezt 
követôen pedig soha többet nem végzett 
abortuszt.

Talán kevesen hallottak arról az Egyesült 
Államokbeli asszonyról, akinek a nevé-
hez fûzôdik a híres Roe versus Wade ügy. 
Ô volt a felperese annak a legendás bíró-
sági ügynek, ami három évig tartott (1970-
73-ig), s melyben az USA legfelsôbb bírósá-
ga meghozta azt a döntést, hogy az asszony 
törvényesen is elvetetheti magzatát. Igaz, 
hogy a gyermek már két éves volt, mire 
a bírósági döntés megszületett, Amerika 
életében viszont ez az esemény jelentet-
te az abortuszok legalizálásának kezdetét. 
Ugyanaz a bíróság hozta meg ezt a dön-
tést, amely az eljárás folyamán még így nyi-
latkozott: “Képtelenek vagyunk megvála-
szolni arra a nehéz kérdésre, hogy ponto-
san mikor kezdôdik az emberi élet.” Az ügy-
ben illetékes Blackmun bíró erre így vála-
szolt:,, Ha a modern orvostudomány, vala-
mint az egyéb tudományágak kiválói képte-
lenek egyöntetûen megállapítani az embe-
ri lét kezdetét, akkor a jogi szerveknek sem 
szabadna spekulálnia vagy állást foglalnia e 
kérdésben.” Az úgynevezett Roe v. Wade 
határozat annyira ellentmondásos volt, hogy 
még a proabortusz néhány vezetôjét is kiáb-
rándította. Egyikük így nyilatkozott az újság-
íróknak: “Miért nem úgy ítélkezett a bíróság, 
hogy a születéstôl kezdôdik csak az emberi 
élet? Ehelyett elismerték, hogy már az anya-
méhben, a kezdeti szakaszokban is ember-
nek mondható az embrió – és aztán jóvá-
hagyták annak elpusztítását.” Egy 1981-es 

Lenni vagy nem lenni 
Szeptember 26. a Felelôs Nemzés Világnapja 
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3 éve sikeresen indultunk a Decathlon 
óvodák számára kiírt pályázatán, 250 ezer 
Ft értékû sportszercsomaggal és folyamatos 
továbbképzésekkel segítik mozgásfejlesztô 
munkánkat. A rendezvényen ebbôl az 
együttmûködésbôl adtunk ízelítôt kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt. A rendezvényen a 
Decathlon képviselôje, Boda Nóra is jelen 
volt.

A napot egy közös zenés bemelegítéssel 
kezdtük a Pink Panthers képviselôje, Varga 
Dániel vezetésével. Ezután következett 
mindkét óvoda csoportjainak zenés torna-
bemutatója, amire a gyerekek már nagyon 
készültek.

A nap folyamán a Pink Panthers akroba-
tikus rock and roll egyesület tagjaitól kap-
tunk színvonalas bemutatót. Az elmúlt neve-
lési évben már óvodánkban is tartottak edzé-
seket, és idén is van erre lehetôségük a gye-
rekeknek.

Futóversenyt rendeztünk, mini-kicsi, 
középsô-nagy illetve családi futamok indul-
tak.

A családi futamnál feltétel volt, hogy min-
denki a saját lábán tegye meg a távot, háton, 
nyakban vinni nem lehetett. Célba érés után 

minden versenyzôt frissítô és gyümölcs várt.
Az érmeket a Decathlon képviselôje, 

Boda Nóra adta át.
A rendezvény ideje alatt sárkányhajózás-

ra is volt lehetôség. A hajót Tahitótfalu sár-
kányhajó csapata, a Szigeti Sárkányok bizto-
sították számunkra, akik szeretettel várnak 
mindenkit edzéseiken, illetve vízitúráikon.

A nap folyamán a gyerekeknek feladat állo-
mások voltak kitûzve, ahol a próba teljesíté-
séért értékes pecséteket lehetett gyûjteni, 
majd azt beváltani egy-egy ajándékra.

A hajózás, a próbatételek teljesítése mel-
lett volt tombola, zsákbamacska vásárlási 
lehetôség, élményfotózás, valamint egész 
nap büfé az elmaradhatatlan ovis zsíros 
kenyérrel és palacsintával. S hogy az elége-
tett energiákat mindenki pótolni tudja, elké-
szült délre a finom bogrács gulyás is, aminek 
szintén nagy keletje volt.

A rendezvény bevételét az óvodák alapít-
ványa számára gyûjtöttük, amit az óvodák 
udvari játékainak bôvítésére szeretnénk for-
dítani.

Köszönjük a támogatást: Dr. Sajtos 
Sándornak, Tahitótfalu Önkormányzatának, 
képviselô-testületének, a Decathlon 
képviselôjének, a Szigeti Sárkányoknak, 

Bánáti Balázsnak a plakátokért és az okleve-
lekért, a kedves szülôknek a büfé és tombo-
la hozzájárulásért és nem utolsó sorban az 
óvoda minden dolgozójának a rendezvény 
elôkészítéséért és megvalósításáért.

A tomboladíjakat köszönjük az Elizabeth 
Photonak, a Monaco Solarium & Beauty 
Salon-nak, a Laki Cukinak és a Hídfô 
Falodának.

Már készülünk az V. Sportnapra, ötlete-
ink már vannak és hogy addig se maradjunk 
sport nélkül, beneveztünk és pályáztunk a 
Világ Gyalogló Napra.

Csörginé Kemény Ildikó óvodavezetô

sajtóértekezleten Ronald Reagan kijelen-
tette: “Ez idáig képtelenek voltunk eldön-
teni, mikortól kezdôdik az emberi élet, így 
hát annak a feltételezésnek az alapján dön-
töttünk, hogy az embrió nem ember és nem 
él. Most viszont úgy látom, társadalmunkban 
minden jel arra mutat, hogy ennek épp az 
ellenkezôje szerint kell cselekednünk, vagy-
is aszerint, hogy a magzat él és ember.”.

 
Talán azt is kevesen tudják, hogy az ese-

mény utáni tabletta, illetve a spirál, mint 
fogamzásgátló eszköz, szintén az abortusz 
elvén mûködnek, vagyis korai abortuszt 
okoznak. Mindkét esetben ugyanis arról 
van szó, hogy a méh nyálkahártyáját tesz-
szük alkalmatlanná arra, hogy az esetlegesen 
megfogant embrió abba beágyazódhasson. E 
két eljárás bár nem közvetlenül, mint a fent 
tárgyalt mûtét, de közvetve a megterméke-

nyült petesejt pusztulását okozza.
Láthatjuk, hogy társadalmunk ma egyol-

dalúan kimondhatja az ítéletet egy az anya-
méhben fejlôdô élet folytatásának tekin-
tetében, az embriónak/magzatnak viszont 
nincs védôügyvédje. A döntést, melyet 
nélküle hoznak meg, el kell szenvednie. 
Igazságtalanság, vagy nem? Attól függ, hogy 
melyik oldalról nézzük. Az azonban bizo-
nyos, hogy a magzat érdekeit ma nagyon 
kevesen veszik számításba és nagyon keve-
sen védik. 

Összefoglalva pedig elmondhatjuk, hogy 
magzatvédô ország vagyunk, mégis az emb-
riók/magzatok ¼-ét nem hagyjuk megszület-
ni, és már tisztában vagyunk azzal is, hogy 
mi történik az embrióval/magzattal az abor-
tusz során, mégis ugyanúgy folytatjuk a 
mûvi terhesség megszakításokat, mintha 
tudomást sem vennénk azokról a tényekrôl, 

amit a modern orvostudomány a méhen 
belüli életrôl feltárt elôttünk.

Jó lenne, ha ma a társadalom úgy össze 
tudna fogni, hogy támogatni tudná a vál-
ságba jutott kismamákat, s a terhesség mag-
tartására buzdítaná ôket. Kívánatos lenne, 
hogy az abortusz klinikák létrehozásába és 
az abortuszok finanszírozásába befektetett 
összegeket inkább a megfogant emberi éle-
tek felnövekedésének segítésébe fektessék 
be. 

Jó lenne, ha a magyar közgondolkodás 
figyelembe venné a magzat érdekeit leg-
alább annyira, mint a várandós nôét, s tuda-
tosítaná annak a felelôsségnek nagyságát, 
ami akkor terheli ôt, mikor egy fejlôdésben 
lévô emberi élet sorsát adják a kezébe.

Balláné dr. Fejes Judit 

IV. Tahitótfalui családi sportnap az óvodában - 
Hétpróbás sportmanók napja
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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

Ôszi munkaruházati 
akció a Gazdaboltban!

Októberben 10% engedménnyel vásárolhatják 
meg munkavédelmi
• Bakancsokat    
• Nadrágokat, dzsekiket 
• Kesztyûket
• Védôszemüvegeket, sisakokat, stb.
Nagyobb megrendelés esetén egyedi tervek alapján 
feliratokkal vagy szitanyomással látjuk el a megrendelt 
darabokat!
Széles választékkal és kedvezô árakkal 
várjuk Önöket Tahiban a híd lábánál!

Jótékonysági babafelszerelés és gyermek ruha-, 
cipô- és könyvvásár lesz 2018. november 17-én 
9-12 óráig a Faluházban. A vásár bevételét tel-
jes egészében a tahitótfalui játszóterek felújítá-
sára és fejlesztésére fordítjuk. A vásárra folyama-
tosan várjuk a felajánlásokat. Elérhetôségeink: 
06303220584, Facebook: Tegyünk közösen 
Tahitótfalu Játszótereiért! Köszönjük szépen!

TERMELÔI MÉZ
1kg-os,30 dkg-os kiszerelésben – Egyenesen a termelôtôl!
Információ:06-20-5959113, 06-20-4359325
Hollandi Méhészet, Tahitótfalu

FIGYELEM LÁNYOK, ASSZONYOK!
Rákszûrés Önkormányzati Támogatással!
Idôpontja: 2018.11.16., péntek 9-12  óra 
Helye:Tahitótfalu, Kossuth L. u. 30., Védônôi Szolgálat
Idôpont egyeztetés: Telefonon:385-873 a reggeli órákban a 

védônôknél
Védônôk

TÜDÔSZÛRÉS

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy Tahitótfalu községben
2018. október 25-tôl
2018. október 29-ig
TÜDÔSZÛRÉS LESZ AZ ALÁBBI IDÔPONTOKBAN:
OKTÓBER 25. CSÜTÖRTÖK: 08,00-18,00 óráig
OKTÓBER 26. PÉNTEK: 08,00-18,00 óráig
OKTÓBER 29. HÉTFÔ: 08,00-18,00 óráig 
A TÜDÔSZÛRÉS HELYE: NÉPHÁZ
A szûrôvizsgálatot az idei évben is új, digitális géppel fogják végezni, mely 

az egészségre ártalmatlan. Kérjük, egészsége érdekében éljen a lehetôséggel!
A szûrôvizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes. 
18-40 éves életkor illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgá-

lat díja 1700 Ft, mely az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a 
szûrôállomáson kapható, a postán befizetendô csekken történik. Kérjük saját 
címre felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot mellékeljenek!

A 14-18 év közötti gyermekek szûrése ingyenes, de beutaló és szülôi 
beleegyezô nyilatkozat, válaszboríték szükséges. A törvény által kötelezettek, 
illetve a 18 évnél idôsebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt elôírja, 
a vizsgálat ingyenes.

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját illet-
ve ha van, az elôzô évi tüdôszûrô igazolást!

Tisztelt Munkavállalók!
A Cseppkô Gyermekotthoni Központ Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona 

(1038 Budapest, Dózsa György u. 44.)
Gyermekfelügyelôt, asszisztenst, Pedagógiai- és családsegítô munkatár-
sat, Gyógypedagógiai segítô munkatársat, Kisgyermekgondozó-nevelôt, 

Gyermek és ifjúsági felügyelôt, Óvodai dajkát, nevelôt keresünk!
A BETÖLTENDÔ ÁLLÁS JELLEMZÔI:

- folytonos munkarend, elsôsorban éjszakai mûszak, (30% pótlék)
-hétvégi ügyelet (15 % pótlék)

Az otthonunk egy gyönyörû természeti környezetben található. 
Létszámát tekintve egy családias gyermekotthon, amely a III. kerületben 

Csillaghegyen van.
A lakásotthonainkban 3-18 éves korig vannak elhelyezve gyermekeink, 

fiúk- lányok vegyesen, összesen 10 fô.
Csoportonként 6 kolléga (2 nevelô + 4 felügyelô vagy asszisztens ) látja 
el a gondozási-nevelési feladatokat. A munkával kapcsolatosan bôvebb 

felvilágosítást Pásztor Melinda igazgató helyettes nyújt 
a 06 240 -1769 –es telefonszámon.

Szeretettel várunk minden leendô munkatársunkat!
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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

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!

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

Hirdetés

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

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

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

 

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

A Dunakanyari Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat

BABA-, GYERMEK- 

és FELNÔTTRUHA- 

BÖRZÉT 

rendez

Október	17-én	szerdán	

15–16	óráig	a	Faluházban.

(A	ruhák	nem	pénzért	cserélnek	gazdát)
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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

 

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával, a HEIM pékség támogatásával a 

 

bemutatja a 

Mese a Csodaszarvasról  
című mesét. 

       

 
 
 

2018. október 27-én szombaton 10 órakor 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Támogatói jegy ára 1000 Ft / fő 

 
Helyszín változás! Református gyülekezeti terem,  

Dr. Ecsedi Aladár tér  /Tótfalu posta mögött./ 
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Mindannyian várakozással tekintettünk 
erdélyi utunk elé. A mi gyerekeink azért 
izgultak, hová is megyünk, milyen lesz 
Erdély, a  kézdivásárhelyiek amiatt, vajon 
milyen lesz találkozni anyaországbeli gye-
rekekkel. Izgalmak közepette így indul-
tunk útnak, stílusosan június 4-én, a nemzeti 
összetartozás napján.

Az elsô nap úti célja Kézdivásárhely volt 
(közel 800 km). Megálltunk a Királyhágónál, 
útközben érintettük, Kolozsvárt, ahol Mátyás 
szülôházát látogattuk meg. Megtudtuk, hogy 
miért pont ott született meg „igazságos” 
királyunk. Készítettünk fotót a híres Mátyás 
szobornál, és két templomot is meglátogat-
tunk.

Következôkben voltunk a torjai büdös-
barlangban, ahol érdekes kísérletet végez-
tünk, és ki is próbáltunk a levegô gyógyha-
tását. Kézdivásárhelyen Dimény Attila, otta-
ni muzeológus vezetésével megnéztük a 
várost, és a helyi múzeumban kaptunk veze-
tést. Aznap még ellátogattunk testvérisko-
lánkba, Molnár Józsiás Iskolába. A gyerekek 
kölcsönösen mûsorral készültek és bemutat-
koztak egymásnak, mi felnôttek pedig alá-
írtuk a testvériskolák közötti szerzôdést. A 
gyerkôcök elôször messzirôl méregették 
egymást, majd hamarosan összebarátkoztak 
s vidáman beszélgettek, szórakoztak együtt. 
Debreczi Zsolt osztályfônök és az Igazgató 
úr közremûködése nélkülözhetetlen volt 
az együttmûködésben. A fogadtatás nagyon 
kedves és szívélyes volt.

Jártunk a Medve-tónál, megtudtuk, miért 
tartanak szünetet délben ezen a gyönyörû 
fürdôhelyen. Végigsétáltunk Szováta 
fôutcáján, ahol lelki szemeink elôtt meg-
elevenedett a Monarchia békebeli képe, a 
gyönyörû épületek láttán. Majd Parajdon 
a csodálatos sóbányát élvezhettük. A prog-
ram része volt a Kincskeresô füzet kitölté-
se. Ebben egy különleges utasítás volt, még-
pedig, hogy állapítsuk meg, valóban sós-e a 
bánya fala, vagyis meg kellett nyalni azt. Hát, 
mi ennek a feladatnak becsülettel eleget is 
tettünk. Aznapi utunk vége Korond volt, 
ahol megcsodáltuk a míves termékeket, s 
vettünk is belôle jó néhányat.

Jártunk Farkaslakán, Tamási Áron sírjá-

nál, amit meg is koszorúztunk, és felolvasás-
ra került egy részlet az Ábel a rengetegben 
c. írásából.

Utunk vége felé, az utolsó elôtti nap, a 
mohos lápot jártuk végig és volt részünk 
„medveoktatásban”, azaz hogyan visel-
kedjünk, ha egy macival találkoznánk. A 
soron következô állomáson, a Szent Anna-
tónál ennek hasznát is vettünk. Ugyanis 
egy nagyobbacska maci bukkant elô két 
bocsával. Még aznap ellátogattunk a csík-
somlyói kegytemplomhoz, majd felkaptat-
tunk a nyeregbe. Csodálatos érzés volt érez-
ni a hely szakrális jellegét. Az aznapi buszos 
utunk végén a madéfalvi veszedelem hely-
színére látogattunk el. Este a testvérisko-
lánk tanáraival és diákjaival találkoztunk és 
búcsúztunk el egymástól. Igazán nagy ven-
dégszeretettel vettek minket körül, ragasz-
kodásuk példaértékû. Hogy mit éreznek, ezt 
felvidéki származásom ellenére is csak sej-
tem. Fontosnak tartjuk megôrizni ezt a kap-
csolatot, talán hamarosan találkozhatunk.

Gazdag utunk sikerességét sokan segí-
tették. Köszönet Nagy Zita (aki hûségesen 
fotózta végig utunkat) és Bánáti Anita 
szülôknek a kíséretért, Polgármester Úrnak 
az ajándékokért, amit magunkkal vihettünk 
és Zakar Ágnes igazgatónônek, aki végig 
mellettünk állt az elejétôl a végéig. 

Vaczó Zoltán és Fábián Csaba tanár 
urak nevében is Viplak Katalin

Az erdélyi útról szeptember 20-án tar-
tották a gyerekek képes beszámolóju-
kat a tahitótfalui iskolában. Sok szülô, kol-
léga, gyerek, érdeklôdô tért be hozzánk, 
Krizbainé Szabó Éva a Szentendrei Ferenczy 
Múzeum tanácsosa, Dr. Sajtos Sándor pol-
gármester úr. 

Princzné Bérczi Krisztának és Balogh 
Zsoltnak köszönhetôen erdélyi ízeket is kós-
tolhattunk, ami még élvezetesebbé tette a 
gyerekek és tanáraik színes beszámolóját, 
melyet a Danubia tv fog hamarosan bemu-
tatni. Az Erdélyben készített fotókból, a gye-
rekek foglalkoztató füzetébôl, fontos az uta-
zással kapcsolatos tárgyakból rendezett kiál-
lítás megtekinthetô az iskola fôépületében, a 
Kossuth Lajos utca 26-ban.

A székely testvérosztály most novem-
ber végén látogatását teszi Tahitótfaluban, 
egy 47 fôs diák-felnôtt csapat érkezik 
Kézdivásárhelyrôl hozzánk négy napra. 

Reméljük, olyan szeretettel tudjuk ôket 
vendégül látni, mint ahogy Ôk fogadták a 
mi gyerekeinket Kézdivásárhelyen, és a szé-
kely-magyar barátság tovább tud mélyülni itt 
Tahitótfalun.

Zakar Ágnes iskolaigazgató

Határtalan

Határtalanul 
beszámoló és kiállítás 

Tahitótfalun

Ôrzôk napja
Szeptember 21-én a 3. a-val az Ôrzôk nap-

ján vettünk részt Szentendrén. A gyerekeknek 
mindig nagy élmény, ha a rendôrségi, kato-
nai, tûzoltósági, mentôs bemutatókon, prog-
ramokon részt vehetnek. A teljesség igénye 
nélkül pár program: Légzôkészülékkel füstsá-
torba mentek, katonai kiképzésen akadálypá-
lyát teljesítettek, gránátot dobtak, sebesülte-
ket szállítottak. Kipróbálhattak katonai, tûzoltó 
jármûveket. Láttak kutyás bemutatót fegyveres 
bûnözôkkel is. Élményszámba ment a katona-
zenekar, mikor a Star Wars zenéjét elôadták. A 
szép verôfényes idôben jó volt végig a Duna-
korzón jönni-menni. Páran úgy elfáradtak, 
hogy hazafelé a buszon el is szundítottak!

Kovács László tanító
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Fertőtlenítsen az állatok tartási helyén!

A bőrén, ruházatán, lábbelijén, eszközökön levő vírus megfertőzheti 
állatait!

Jelentse be sertéstartását!

Csak így tudjuk tájékoztatni a teendőkről, és a betegség által okozott 
kárért is csak így kaphat kártalanítást!

Tilos a sertéseket moslékkal etetni!

A sertéseket a fertőzött vaddisznóból, vagy sertésekből származó 
ételek maradékában megbúvó vírus megbetegíti!

Hívjon állatorvost, ha beteg vagy elhullott az állata!

Az elhullott vagy beteg állat környezetében a vírus hónapokig 
fertőzőképes marad!

Kérdése van?
További információt települése jegyzőjétől, állatorvosától és a járási 
hivatalokban kaphat, valamint tájékozódhat a NÉBIH weboldalán is.

Központi elérhetőségeink:

Email:allateu@pest.gov.hu  Telefon: (1) 236-4108

Tartsa zártan sertéseit!

Csak az jusson az állatok közelébe, akinek feltétlenül szükséges. 
Ne érintkezhessenek vaddisznóval állatai!

ELŐZZÜK MEG AZ ELŐZZÜK MEG AZ 
AFRIKAI SERTÉSPESTIST!AFRIKAI SERTÉSPESTIST!

VIGYÁZZON SERTÉSÁLLOMÁNYÁRA!VIGYÁZZON SERTÉSÁLLOMÁNYÁRA!

Pest Megyei
Kormányhivatal

8.a tanulmányi 
kirándulása

Ismét a dobogón Az ötödikesek tanul-
mányi kirándulása

A Retro múzeumban jártunk Szentendrén, 
ahol a ‘70-es, ‘80-as évek tárgyaiból készült kiál-
lítást néztük meg. Beültünk egy régi Trabantba, 
Ikarusz buszba. Utána a Cyberjump parkban 
ugráltak, szaltóztak gyerekek.

Gyarmathy Réka, a 8.a osztályfônöke

Iskolánk sárkányhajós csapata idén is kiju-
tott az országos bajnokságra. A területi ver-
senyen elért elsô helyezés után sikerült itt is 
elôkelô helyen végezni.

Az országos döntôt Fadd-Domboriban a 
Duna holtágán rendezték. Külön kategóriában 
versenyeztek a gimnazisták valamint az álta-
lános iskola 5-6. és 7-8. évfolyama. Mi az 5-6-
os kategóriában indultunk két tíz fôs csapat-
tal. Kétszáz méter volt a verseny távja. Tizenöt 
csapat indult a kategóriánkban. Két elôdöntô 
után egyik csapatunk bejutott a döntôbe, ahol 
végül a harmadik helyen végzett. Ezzel meg-
ismételték a tavalyi sikerüket. Nagyon szoros 
volt a döntô, az elsô két helyen végzett csa-
patok tagjai egytôl egyig profi evezôsök. Ez is 
emeli a teljesítményük értékét. Másik csapa-
tunk éppen lemaradt a döntôbe jutásról, ôk a 
hetedik helyezést érték el.

A harmadik helyezett csapat tagjai: Bánáti 
Lilla, Kovács Karola, Jenei Ákos, Steiner Dávid, 
Baffia Boglárka, Sáfár Boglárka, Hornyák 
Zsuzsanna, Dombai Kitti, Tóth Gergely, Antal 
Kevin, Gyugos Lili.

A hetedik helye-
zett csapat tagjai: 
Rizmicsenkó Léna, 
Vaczó Julianna, Szabó 
Zénó, Móricz Napsugár, 
Trybek Ádám, Mészáros 
Jázon, Ádám Erik, Szalai 
Tamás, Csereklye Dóra, 
Fieszl Antal, Juhász 
Levente.

A csapatok felkészítését Szabó Gábor világbajnok segítette, aki folya-
matosan tartja az edzéseket nekik.

Köszönjük a támogatást az iskola alapítványának, a tankerületnek vala-
mint Schubert Mihálynak, aki az utazásunkat segítette.           Fábián Csaba

A két ötödik osztály Drégelypalánkra kirán-
dult. Délelôtt túráztunk. A délutánt a Szondi 
Kiállítótér és Turisztikai Központban töltöt-
tük. Két kisfilmet néztünk meg, egy animáci-
ós filmet a vár történetérôl, és egy játékfilmet 
a vár 1552-es ostromáról. Emlékeztünk Szondi 
György várkapitányra, a török elleni négy-
napos ostromra, amikor a 146 fônyi magyar 
csapat védte a több mint tízezer török ellen 
a várat. Helytállásuk, hôsi haláluk tiszteletet 
érdemel.

Ezután interaktív történelemóra követke-
zett. Megismerkedtünk a vár régészeti lelete-
ivel. A gyerekek ostromjátékban vettek részt, 
beöltözhettek korabeli ruhákba, kardozhattak, 
régi korok játékait próbálhatták ki. 

Papp Judit osztályfônök
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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 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: 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 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 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 kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig 
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-999-688

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
17:00-17:45 RG az óvodásoknak
Hétfô 18:00-19:00 Akrobatikus rock and 
roll. Pink Panthers. Érd.: Varga Dániel 30/871 
5713 
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Ador-
ján Vera, 20/560 4065
Szerda 17:15-18:00 RG az óvodásoknak
Csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock 
and roll. Pink Panthers.
17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna.
18:30-19:30 Zumba. Érd.: Petyerák Andrea 
20/258 1760
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 
8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit 20/569 7507
Szerda 17:00-18:00 Baranta edzés 4 éves 
kortól. Edzô: Vukics Ferenc, Baranta Országos 
Szövetség elnöke. Érd.: 70/598 4345
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
9:00-11:00: Baba-mama Klub. Vezeti: 
Benyóné Ott Ildikó 70/330 8588
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:30: Képességfejlesztô kézi-
labda alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 
4244, 16:30-18:00: Kézilabda felsôsöknek. 

Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd 17:30-19:00: Judo-kung fu edzés. 
Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp Bence 
30/215 4442 
Szerda 15:00-17:00 RG az iskolásoknak. 
Érd.: Szathmári Loretta 70/429 4994
17:00-18:30: Kézilabda felsô söknek, 
18:30-20:00: Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu edzés.
Péntek 14:00-15:00: Képességfejlesztô 
kézilabda alsósoknak
15:00-16:30: Kézilabda felsôsöknek
16:30-17:30: Ovis foci. Érd.: Óvoda 30/326 
6272
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányha-
jósok erônléti edzése.
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 színház láto gatást 
szervezünk, utazás bérelt busszal történik. 
Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és min-
den egyéb programról érdeklôdni lehet Béres 
Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 
5527.

Tahitótfalu októberi programjai

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró 
részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@
tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337 5527-es telefon-
számra. A helyes megfejtést beküldôk minden hónap-
ban ajándéksorsoláson vesznek részt. Szeptemberi 
számunkban a tahi hajóállomás nemrég rendbe hozott 
korlátja és kapuja volt látható. Gratulálunk szerencsés 
megfejtônknek, Csereklye Attilának.

Vedd észre!


