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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Megkezdôdött a Tahitótfalui Ifjúsági Tábor
mûszaki átadása
Az Ifjúsági Tábor az elmúlt évtizedben is
gyermektáborként mûködött. A 90-es években Tahitótfalu Község Önkormányzata 15 évre
szóló bérleti szerzôdést kötött a Budapesti Fasori
Református Egyházközséggel a tábor üzemeltetésére, használatára. Ezen idôszak alatt az épületekben mûszaki felújítás nem, csak minimális karbantartás került végrehajtásra. A bérleti
szerzôdésben úgy állapodtak meg, hogy az évi

300.000 Ft bérleti díjat nem fizetik ki az önkormányzatnak, hanem visszaforgatják az épületek
karbantartására. A 70-es években épült ingatlanok azonban az elmúlt évtizedekben teljes
mértékben leamortizálódtak. Hat évvel ezelôtt
lejárt a 15 éves szerzôdés, amely meghosszabbítását a képviselô-testület nem támogatta és vis�szavette a tábor üzemeltetését. Az ekkor elvégzett teljes körû mûszaki felmérés során megállapításra került, hogy az épületek energetikailag, gépészetileg, szerkezetileg teljes mértékben
Folytatás a 2. oldalon

A magyarság áldozatveszteség króniája, II. rész 12.

Önkormányzati hírek
A képviselô-testület júniusban két
rendkívüli ülését tartott. A 2019. június
13-i ülésen Karácsony Ádám, Schottner
Jánosné, Vaczó Zoltán képviselôk nem
volt jelen.
A napirend elfogadását követôen
a képviselô-testület a helyi értékvédelmi pályázatokat bírálta el, majd
a „Közforgalmú, közútpótló folyami
révek, kompok és azokhoz szükséges
parti létesítmények, kiszolgáló utak
Folytatás az 5. oldalon

Tahitótfalu júliusi programjai

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

Nyári táborok:
Július 1-5. Amerikai gyerekhét 5 éves kortól 5. osztályig a Népházban.
Szervezô: Tahitótfalui Baptista Gyülekezet.
Július 8-12. RSG tábor. Helyszín: Sportcsarnok.
Július 15-26. Nyári gyermekhetek a Szabadidôparkban. Szervezô:
Tahitótfalu Önkormányzata, TETA. Részvétel ingyenes.
Július 22-26. Szigeti Sárkányok – sárkányhajós tábor. Szervezô: Szigeti

Sárkányok.
Augusztus 6-10. EEDE és a Tahitótfalu Gyermekeiért Alapítvány tábora.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
a programok nyáron szünetelnek.

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

Folytatás a 20. oldalon

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

Folytatás az 1. oldalról
elavultak, használati funkciójuk korlátozottá
vált, vagyis 24 órás táboroztatásra alkalmatlanok. Ennek ellenére az elmúlt idôszakban a
szakhatóságoktól bekért engedélyek alapján
nappali táboroztatásra megfelelô korlátozásokkal alkalmas volt, amivel éltünk is. 15 év
után, még ha korlátozottan is, de ismét használatba vehették a tábort a tahitótfalui gyerekek, családok, civil szervezetek. Az ingatlan
jó környezeti adottságokkal rendelkezô területen helyezkedik el, a nagy forgalomtól távol,
a Dunához közel, szép, ligetes helyszínen.
2 0 1 6 . ô s z é n Ta h i t ó t f a l u K ö z s é g

Önkormányzata, a 1818/2016. (XII.22.) Korm.
határozat alapján 350.000.000 Ft vissza nem
térítendô központi költségvetési támogatásban részesült. A több fordulós közbeszerzési eljárást és támogatási szerzôdésmódosítást
követôen lehetôség nyílt arra, hogy 2019. tavaszán, megkezdjük az ifjúsági tábor felújítását,
amelyre 168.586.100 Ft-ot tudtunk fordítani. A támogatói okiratban rögzített mûszaki
tartalom a következô volt: bontások elvégzése, telken belüli díszburkolatok, teraszok,
tetôkiállás kialakítása, csapadékvíz-elvezetés, hôszigetelés, nyílászárók cseréje, belsô
válaszfalak, ajtók, vizesblokkok, az elektromos- és vízhálózat felújítása, új padlórétegek
és burkolatok kialakítása, álmennyezet építése, fûtésrendszer kialakítása, villámvédelem,

a három különálló faház felújítása, melegítô
konyhatechnológia és berendezések beépítése. Ezen mûszaki tartalommal a kor színvonalának megfelelô energetikai és gépészeti
rendszer került kialakításra annak érdekében,
hogy az épület több funkciós legyen, azaz
alkalmas legyen táboroztatásra és különbözô
rendezvények lebonyolítására is. Ez utóbbi
funkciót azért tartom fontosnak, hogy az épület használata során többletforrást biztosítson az önkormányzat számára, ami fedezheti majd a mûködési, karbantartási költségeket,
egyúttal további alapot teremtsen a fejlesztések megvalósítására. Annak érdekében, hogy
ez az önkormányzati szándék érvényesüljön,
Fogarasi Dianna személyében belsô építészt
alkalmaztunk, aki a korábbi önkormányzati
beruházásoknál már bizonyította alkalmasságát. Az ô munkáját dicséri a Polgármesteri
Hivatal, az étkezde – konyha belsô tereinek
megtervezése, kialakítása. A mûszaki átadást
követôen megfelelô esztétikai környezetben
tudjuk táborainkat és rendezvényeinket szervezni.
A fôépület valamennyi helyisége és (az
alaptervtôl eltérôen) a melegítô konyha teljes
gépészete is felújításra került. A megépített
kazánházban elhelyezett faelgázosító kazán
képes használati melegvíz ellátásra és az épület fûtésének biztosítására. Olyan rendszer lett
kialakítva, ami alapján a kazán mûködtetése
nélkül is lehetôség nyílik melegvíz biztosítá-

sára elektromos fûtési funkció segítségével.
Tekintettel arra, hogy a táborban lévô valamennyi ingóság az egyház tulajdonában volt,
így azok egy részét elszállították, a visszamaradt eszközöket leselejteztük. Ebbôl adódik,
hogy a használatba vételhez szükség van székek, asztalok, tároló szekrények, ágyak, matracok, konyhai eszközök beszerzésére. Ezekre
az eszközökre 2019. július 11-ig fognak beérkezni az árajánlatok. A beszerzésnél figyelembe vesszük, hogy az eszközök alkalmasak legyenek táboroztatásra, és ezzel együtt
némi kiegészítôk alkalmazásával rendezvények megtartására is.
Jelenlegi állapotában 50 fô táboroztatásá-

ra lesznek alkalmasak a felújított épületek. A
fôépületben 10 fô kerülhet elhelyezésre, és
további 40 fô a három faházban. A tábor területén további két épület található, melyek felújítása a jövô feladatai közé tartozik. Jelenleg
raktárként funkcionálnak. A tábor további fejlesztése lehet a különbözô szabadtéri sportcélú felületek, közlekedô utak, járdák, kialakítása.
Reméljük, hog y a július végére és az
augusztus elsô hetére tervezett táborok
résztvevôinek kellemes élményt fog nyújtani
a felújított Tahitótfalui Ifjúsági Tábor.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester
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Közös célunk a tiszta környezet Anyakönyvi hírek

Komfortérzetünk rombolásának talán legbosszantóbb formája a szemetelés. Amikor a
gyerek eldobja a csokoládépapírt, és a szülô
nem szól rá, amikor az autóból kidobják a
csikket és az üveget, amikor az utak mellé,
patakmedrekbe, erdô szélekre lerakják a szemetet. Az így lerakott szemétkupac gyorsan
növekszik, egyre többen gondolják úgy, hogy
oda bármit le lehet rakni, hiszen már valaki
ezt elôttük is megtette.
Az illegális módon lerakott hulladék
szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában.
Például nemkívánatos rovarok és rágcsálók
elszaporodásához vezet, amelyek fertôzô
betegségeket terjeszthetnek. Ezen kívül a
hulladékokban lévô baktériumok, bomlástermékek beszivárognak a talajvízbe, szen�nyezve azt.
Zero waste
Ha a föld minden lakója úgy élne, mint
egy átlag európai, a bolygó éves erôforrásai
május 10-ig elfogynának. Emiatt esett
2019-ben az európai túlfogyasztás napja
május 10-ére. Ez az állapot tarthatatlan,
emiatt nyer egyre nagyobb teret a világban a zero waste irányzat. Ennek lényege, hogy gondoljuk át mi fontos valóban
és engedjük el a szükségtelen tárgyakat,
tevékenységeket, embereket és gondolatokat az életünkbôl. Mindig van választási lehetôségünk! Választhatjuk az egészségesebb, környezetbarátabb termékeket,
a többször felhasználható eszközöket az
eldobhatóval szemben.
A zero waste gondolatrendszer 6 lábon
áll, ezek:
1. Utasítson vissza mindent, amire nincs
szüksége (szórólapok, eldobható csomagolóanyagok, egyszer használatos
termékek)!
2. Fogyasszon kevesebbet (amit évek óta
nem használt, azt ajándékozza el, kerülje az impulzív vásárlásokat), vásároljon
tudatosan!

3. Használja fel újra, legyen a tárgyaknak
új funkciója: pl. pólóból törlôrongy!
4. Ha kidob valamit, váljon meg a hulladékától szelektíven!
5. Komposztálja, amit lehet!
6. Javíttassa meg, amit lehet (a fogyasztói társadalom hajlamos újra cserélni az
elromlott dolgokat a megjavítás helyett)!
Képzeljék el, hogy mennyivel másabb
lenne a környezetünk, ha olyan mértékben hasznosítanánk újra egész éves hulladékunkat, hogy a maradék beleférne egy
befôttesüvegbe? Bea Johnsonnak sikerült
ez, és könyvet is írt róla Zero Waste Otthon
címmel, ami magyarul is elérhetô. Vannak
magyarok is, akik követik a zero waste szellemiségét. Tavaly jelent meg Tóth Andrea
Dobd ki a szemetest! Hulladékcsökkentés
lépésrôl lépésre címû könyve.
Környezetvédelmi oktatás (edukáció)
A Fôvárosi Közterület Fenntartó Nonprofit
Zrt. (akik településünkrôl szállítják el a hulladékot) felismerte, hogy a környezettudatos magatartás kialakítása, valamint a
felelôs gondolkodás formálása elengedhetetlen a jövô generációinak nevelése során. Az
FKF Zrt. edukációs csapatát meghívtuk az
Eperfesztiválra, ahol nagy sikerrel végezték
tudatformáló tevékenységüket. Reményeim
szerint az idei évben óvodásaink és iskolásaink is találkozhatnak velük.
Mi ennek az írásnak az oka?
Mielôtt nekifogtam ennek az írásnak, a
nemrég lezajlott lomtalanítás anomáliáiról gondolkodtam. A szétszórt lomokról, az
össze-vissza kirakott, nem oda való hulladéktól hemzsegô kupacokról, a guberálókról stb.
Vajon hol tart településünk az úton, ami a
kulturált települési környezet kialakítása felé
visz? Mikor ismerik fel végre, hogy az okos
hulladékgazdálkodás elkerülhetetlen.
Miközben ezeket a sorokat írom,
kezdôdik a világszerte egyre népszerûbb
kezdeményezés a „Mûanyagmentes július”.
A Plastic Free July egy olyan globális mozgalom, amely több millió embernek segít a
mûanyag szennyezés csökkentésében - így
tisztább utcákat, óceánokat és gyönyörû
környezetet teremthetünk magunknak. Az
évrôl-évre megtermelt több mint 300 millió tonna mûanyagnak a fele egyszer használatos mûanyag, mely eldobás után még
évszázadokig szennyezi a földet. Kezdjék
kis lépésekkel: vigyenek magukkal szatyrot a bevásárláshoz, ne használjanak egyszer használatos evôeszközöket; vásároljanak kimérve, használjanak kulacsot a
palackos italok helyett, és így tovább.
Szabados-Molnár István falugondnok

Házasságot kötöttek:
Diósi Károly – Sándor Katalin
Dobos Péter- Brokés Erna
Elhunytak:
Chambre Attila Lajosné Rainer Gabriella
– Gát utca, élt 75 évet
D’Ouvenou Loránd Dezsôné
– Vöröskô u., élt 98 évet
Zsolnai László – Pacsirta u., élt 79 évet
Gubanek József – Almásy L. u., élt 66 évet

Képviselôi
fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A könyvtár a nyári hónapokban zárva
tart. Nyitás szeptemberben.
Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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Közösség

Látogatás testvértelepülésünkön, a
délvidéki Tóthfalun
Június 21-23-án Bata Ferenc polgármester úr meghívására érkeztünk Tóthfalura.
Tóthfalu idén ünnepli fennállásának
110. évfordulóját (1909-2019).
Jubileumi évük mottója: „Jövônk záloga a remény.”
Bata Ferenc polgármester úr gondolataiból idéznék:
„Célunk, hogy a megemlékezéseken
és ünnepléseken keresztül közösségünk
még egységesebbé váljon és megmutassuk az utánunk jövôknek, hogy csakis az
egység és az egyetértés lehet a záloga egy
közösség életében a lelki és az anyagi felemelkedésnek.
Ez az év számunkra viszont nem csupán múltidézô. Minden egyes rendezvényünk, az új tartalmak megvalósítása azt
az üzenetet küldi a nagyvilágba, hogy
itt és most, ebben a nem éppen ideálisnak mondható, kihívásokkal terhelt világunkban is élni és alkotni akarunk, építve ezzel jelenünket és jövônket.
Éppen ezért ôszinte szívbôl kívánjuk,
hogy legyen ez a mi törekvésünk mások
számára is példaértékû.”
Bizony, hogy példaértékû. Ez a falunapi
ünnepség is bebizonyította profizmusukat, szervezôképességüket és magyarságba vetett hitüket. Irigylésre méltó, ahogyan össze tud fogni a civil társadalom és
az egyház, ahogyan együtt tud mûködni
Bata Ferenc polgármester úr és Utasi Jenô
plébános.
A falunapi ünnepség kapcsán került
megrendezésre a VI. Nemzetközi Rózsa
és Virágfesztivál.
A programok közül nehéz volna mindet
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felsorolni, de megemlíteném a gyermek
rajzversenyt, a tûzzománc foglalkozást,
ami a tahitótfalui Szántó házaspár vezetésével került megrendezésre nagy sikerrel. Egész nap szép idônk volt, igaz az esti
mulatságot a vihar elvitte.
Vasárnap 23-án megkoszorúztuk Tóth
József falualapító mellszobrát. Utána
hálaadó szentmisén vettünk részt, amit
Utasi Jenô atya tartott. A szentmise után
a helybéli fiatalok és idôsebbek színvonalas mûsorát láthattuk. Itt hangzott el az
Örökségünk címû dal, ami kitöltötte az
egész templomot és igazán megható volt.
„...Megtanulom, megôrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján

Elkopni nem hagyom
Megtanulom, megôrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján
Elvenni nem hagyom...”
Itt éreztem meg, hogy a falualapító és
templomépítô Tóth József munkája nem
volt hiábavaló.
Közös ebéd elfogyasztása után indultunk el hazafelé sok-sok élménnyel gazdagabban.
Ismételten megtapasztalhattuk a tóth
falusiak vendégszeretetét.
Köszönjük Tóthfalu!
Kubanek István képviselô
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
fenntartási, felújítási, valamint új eszköz
beszerzési támogatására”, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium által kiírt
pályázaton történô indulást támogatta. Ezt
követôen zárt ülésen tárgyalt egy önkormányzati ingatlant érintô bérleti kérelemrôl,
melyet elutasított. A képviselô-testület döntéseit egyhangúlag hozta.

A jú n ius 20 -ai rendk ív ü li ü lésrôl
Csörgô Mihály, Gaál Sándorné, Karácsony
Ádám hiányzott. A napirend elfogadását
követôen támogatta a képviselô-testület az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra kiírt pályázaton való
részvételt, melynek célja a Mátyás király és
Ôsz utca közötti parkolósáv felújítása és járdafelújítás.

Szelektív gondolatok
Június második szerdáján megbeszélni valóm volt a Vasudvarban. Egy kissé
bonyolult konstrukciót szerettem volna
megcsináltatni. Így azután elgondolkodva vezettem lefelé a Tökösmezôrôl, fejemben a konstrukció lehetséges változatai
kavarogtak. Már a 11-es útra kanyarodtam ki, mikor tudatosult bennem, hogy
milyen sok szelektív hulladékgyûjtô zsákkal találkoztam útközben.
Jólesô érzés fogott el. Lám-lám milyen
sok a n va g y u n k m á r, a k i k tesz ü n k
valamit a környezetünk védelméért.
Önkéntelenül is megjelent elôttem annak
az elpusztult bálnának a képe, amelyiknek az emésztôrendszerében több mint
40 kg. mûanyag palackot találtak.
Majd azokra gondoltam, akik PET palackokból készített csónakjaikkal a Tisza
tavat igyekeztek „palacktalanítani”.
Igen, az emberiség eljutott oda, hogy
a saját életterét pusztítja el. Ismerôseim,
barátaim körében saját magam kezdeményezem ebben a témakörben a beszélgetést. Régebben szinte automatikusan jöttek az ilyen válaszok: „Mit tehetek én
egyedül?” „Mit számít, ha én környezettudatos vagyok, mások meg nem?” Én
mindig csak a saját példámat mondtam el
nekik:
„Tudjátok, korábban én sem így gondolkodtam. Azután a feleségemmel elhatároztuk, hogy egy hónapig kipróbáljuk.
Minden mûanyag palackot, zacskót, csomagolást elöblítettünk és beraktunk a szelektív gyûjtôzsákba. Döbbenten tapasztaltuk, hogy a hatalmas zsák egy hónap alatt
teljesen megtelt. Elgondolkodtunk. Nem
is volt kis mennyiség, amivel csak mi hozzájárultunk egy élhetôbb környezethez.
Gondolatban megszoroztuk 12-vel. (Ez
egy év „termése”. Egy kombi csomagtartóját kitölti!) További gondolati játékként
már százzal, ezerrel, tízezerrel szorozva

komolyan elborzadtunk. Mi lesz a gyerekeinkkel, az unokáinkkal, ha ez így megy
tovább?”
A kérdésre soha sem vártam választ.
De hagytam nekik idôt elgondolkodni.
Azután egyre másra kaptam a visszajelzéseket: „Igazad volt!” „Most már mi is szelektíven gyûjtjük a hulladékot.”
A Vasudvarban megoldódott a problémám, s én boldogan indultam hazafelé.
Szinte automatikusan kezdtem számolni
a szelektív hulladékos zsákokat. Hazáig
huszonhatig jutottam. Na és a mienk a
huszonhetedik. Sok ez vagy kevés? Talán
nem is így kellene feltennem a kérdést!
Valami elindult? Igen. Valami elindult, s
az irány nagyon jó. A kirakott zsákokat
látják az arra járók, a szomszédok...
…Na itt álljunk meg egy pillanatra. Ha
minden hónap második keddjén azt látják az emberek, hogy itt-ott megjelennek
szelektív gyûjtôzsákok, azután szerda délutánra már nincsenek is, akkor ez egy
pozitív üzenet mindenkinek. Azoknak
is, akik a zsákokat kitették, hiszen nem
volt hiábavaló a fáradozásuk. És azoknak is, akik csendes szemlélôi a szelektív hulladékgyûjtésnek, hiszen azt látják, hogy a dolgok rendben, olajozottan
mennek. Könnyebben kapnak kedvet.
Hónapról – hónapra többen leszünk.
Ha azonban a kitett szelektív hulladék
még öt nap múlva is a kapukban éktelenkedik, akkor az nagyon rossz üzenet mindenkinek.
Ennek kapcsán szeretném megosztani saját tapasztalatomat a Tisztelt
Olvasókkal. Azon a bizonyos szerdán
nagyon sok helyrôl nem vitték el a szelektív hulladékot. Azok még csütörtökön, pénteken is ott voltak. Gondoltam
magamban, valaki biztos betelefonál a
Falugondnokságra. Ne mindig én ugrál-

Ezt követôen jóváhagyta a képviselôtestület a Bodor és Fiai 2003 Kft. -vel
kötendô jelzálog szerzôdést, majd egy
önkormányzati ingatlan értékesítéséhez
adta elvi hozzájárulását.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya
jegyzô
jak... A szelektív hulladékos zsákunk
azonban még szombaton is a kapunk
elôtt hevert. Feleségem meg is említette: „Hétfôn telefonálj be, mert ez így nem
jó.” Nem igazán akartam, de azért végül
mégis megtettem. A Falugondnokságon
meglepôdtek, úgy tudták, hogy szombaton végül pótlólagosan mindenhonnan
elvitték a zsákokat.
A Falugondnokság ezúttal is példamutatóan járt el. Végigjárták az utcákat, és
mint kiderült, csak két helyen maradt el a
szállítás. Elmondták, hogy a másik helyen
nem a megfelelô zsákokban volt a szelektív hulladék. Nekem hatalmas tanulsággal
szolgált ez az eset.
A szelektív hulladék elszállítása akkor
lesz zökkenômentes, ha a megfelelô zsákokban rakjuk ki azokat, s ha a problémákról azonnal értesítjük az illetékes
Falugondnokságot. Járuljunk hozzá valamennyien, hogy ami jó irányban elindult,
nehogy megtorpanjon!
Kindzierszky Emil

Igazgatási
szünet
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tahitót
falui Közös Önkormányzati Hivatal, Tahi
tótfalu Község Önkormányzata Képviselôtestülete 7/2019. (V.17.) rendeletének
megfelelôen
2019. július 29. napjától
2019. augusztus 16. napjáig
igazgatási szünetet tart,
mely idô alatt az ügyfélfogadás szünetel,
csak ügyeletet tartunk.
A rendkívüli események, ügyek kezelése
biztosított ezen idô alatt is.
Elsô ügyfélfogadási nap: 2019. augusztus 21.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya sk.
jegyzô
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Iskola

Zakar Ágnes igazgató ballagási beszéde
Tisztelt Vendégek! Kedves ballagó 8.
osztályosok!
Az utóbbi hetekben gyakran emlegettük a ballagást, mondtátok, hogy mennyire
várjátok már, ami érthetô; szívetek-lelketek
tele az új kihívások, új iskola iránti kíváncsisággal.
Nagyon sok kedves emlék áll mögöttetek, ami az általános iskolához köt benneteket. Sok barát, kirándulás, iskolai sikerek,
sport-, tanulmányi versenyek, szereplések,
természetesen emlékezetes tanórák – sokszor tûnt úgy nekem az órákról kiszûrôdô
hangokból, hogy valami nagyon izgalmas
történik odabent…., néha elbizonytalanodtam, hogy a tanári-diák felállásból ki
szórakoztat kicsodát, de benyitva mindig
megnyugodtam, hogy rendben mennek a
matek egyenletek, kémiai kísérletek, bizonyítások, órai elôre haladásotok.
Kedves 8. osztályosok!
Három évvel ezelôtt kerültem ide a
tahitótfalui iskolába. Elsô diákokhoz kapcsolódó élményem hozzátok köthetô, az,
amikor leendô hatodikosként a tanévnyitó ünnepélyt próbáltátok Réka nénivel itt az udvaron. Máig elevenen él bennem ez az emlék- akkor abban a pillanatban látva titeket az évnyitó versekkel, tánccal, zenei produkciókkal küzdve, tudtam,
hogy jó helyre kerültem. Kapcsolatunk az
évek alatt nem változott, csak erôsödött.
Ti vagytok máig az egyetlen osztály, akik
vigyázba vágják magukat, amikor belépek a terembe. Konfliktusok esetén mindig megértettétek az én oldalamat, beláttatok, igyekeztetek jóvá tenni a nektek felrótt hibákat– hol egy hátrahagyott szemetes termet, hol egy kitört ablakot, hol egy
rosszul eltalált cifra mondást, hol egy verekedést, óráról késést, beszólást kellett hely-
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rehozni– mindig meg tudtuk beszélni, mindig igyekeztetek meggyôzni engem arról,
hogy ez volt az utolsó – és én mindig el is
hittem nektek. Ez szólhatna a tanári naivságról, de nem arról szól, hiszen az idei tanévben az én irodámban 8. osztályos igazgatói raporton nagy rosszaságért már nem is
volt. Néha a folyosón vidáman vontam le
a tanulságot, hogy „Látom, megjavultál!”
„Már csak néha késel!” „Nincs több csúnya elszólás, csak így tovább” –a visszamosolygásotokból éreztem, hogy ez csak félig
igaz, de FÔ a BIZALOM és a POZITÍV hozzáállás a dolgokhoz, ezt a hitemet meghagytátok, nem engedtetek elkeseredni,
csalódni. Szeretném kérni, hogy ez a nyitottság, kedvesség maradjon meg bennetek mindig, higgyétek el, csak így érdemes
a dolgokhoz hozzáállni: hittel, bizalommal,
kedvességgel!
Rengeteg sikert köszönhet nektek az
iskola: Bozsik- program focieredményeket, kézilabda kupákon elért szép sikereket, tanulmányi versenyek, utóbbi
három évben Kati nénivel az ópusztasze-

ri KerekEmese versenyen szerepeltetek
szépen, sikeres nyelvvizsgák angolból. Ha
valami rendezvényhez segítség kellett,
mindig hozzátok fordultam, hol zászlótartás, hol zenei programon szervezô szerep,
narráció, komoly feladatok – tudtam, hogy
veletek bárhol kiállhatok, nem vallok szégyent! Így volt ez az erdélyi útnál is, ahol
a kinti eseményeket csak a történeteikbôl
ismerem, de a kézdivásárhelyi 35 székely
fiatal magyarországi látogatásánál, elszállásolásánál, programoknál, szíves vendéglátásánál is nagyon segítôkész volt az osztály
többsége és a kedves Szülôk is.
Kedves Szülôk!
Köszönöm az iskolához való pozitív hozzáállásukat, hogy mindenben próbáltak
megértôen, segítôen felénk fordulni, hogy
általában megértették a tanári oldal törekvéseit, jó szándékát.
Az eredmény magáért beszél: sikeres középiskolai felvételek, sikeres nyelvvizsgák, melyek az itteni kiváló tanároknak és a szülôi ráhatásnak is nagyban volt
köszönhetô, és persze a gyerekek kitartó munkájának is. Felvételi eredmények:
27 tanuló az általa elsô helyen megjelölt
középiskolába, négy tanuló az általa megjelölt 2. középiskolába nyert felvételt.
Gimnáziumokban, szakgimnáziumokban,
szakközépiskolákban folytatják tanulóink
tanulmányaikat. A környék legjobb iskolái, mint a Veres Péter Gimnázium, Óbudai
Gimnázium, Esztergomi Dobó Kata
Gimnázium, Boronkay Szakgimnázium
vették fel diákjainkat, sokan mennek
Szentendrére, legtöbben a budapesti Varga
István Szakgimnáziumba, szakközépiskolába, a szélrózsa minden irányába áramlanak szét diákjaink: Vác, Esztergom,
Budapest számos kerülete, Balatonfüred,
Szentendre, Pomáz, megannyi nagyon jó
középiskola.
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Köszönöm a magyar és matematika felvételi elôkészítô órákat Kovács Judit és
Papp Judit tanárnôknek!
Kedves Osztályfônökök! Az osztály kettébontását sokan fogadták kétkedôn, de
az eredmények igazolják, hogy jó döntést hoztunk/hoztam. Köszönöm Kovács
László Zoltánnénak, Juditnak az egyévi, Gyarmathy Rékának a négyévi
osztályfônöki munkát, a 8.a és 8.b osztályokért tett erôfeszítéseiteket!
Kedves Ballagók!
Kovács Ákos szavaival köszönök el
tôletek:
„nem titok,
Hogy nem voltunk angyalok./És
úgy, mintha nem fájna semmi kín,/
Táncoltunk az öröm romjain…./Ilyenek
voltunk, vadak és jók,/Bûnösök közt is
ártatlanok./Ilyenek voltunk, és marad
egy jel,/Amit itt hagyunk, ha indulni
kell.”
Kedves Ballagók! Marad egy JEL, most
hogy indulnotok kell, amit itt hagytok
magatok után – tudom, ha majd a tablótokra nézek csak szép emlékek jutnak majd
eszembe Rólatok! Köszönöm ezt Nektek!
Hiányozni fogtok, mindannyian!
Tudnotok kell, hogy ha kiléptek innen
a mindennapi kapcsolat ugyan megszûnik

I sk ola

Köztetek és az Általános iskolátok között,
de Ti ezután is Mindig számíthattok az
almamáterre, mindig számíthattok az iskolai közösségre, mindig számíthattok Rám,
ha segítségre van szükségetek, de akkor
is, ha sikereket, jó dolgokat kell valakinek
elmesélni, aki biztosan örömmel fogja azt
meghallgatni.
Tudással, emberségg el, szeretettel felvértezve bocsájtunk most utatokra!
Kívánok az új iskolátokban, késôbb a
munkában, életben, MINDEN JÓT nektek,
sok sikert és boldogságot!
Élni való minden élet,/Csak magadnak hû maradj./ Veszteség nem érhet
téged,/Hogyha az lész, ami vagy. /Johann
Wolfgang von Goethe/
A 8. évfolyam kitüntetettjei:
Pollack-emlékplakettet vehetett át 8
évi kitûnô tanulmányi eredményéért:
Csereklye Kata, Jenei Ákos, Kovács Karola
Pollack-emlékérmet kapott 8 évi jeles
tanulmányi eredményéért: Bánáti Lilla,
Nébl Bálint, Tóth Gergely, Vaczó Julianna
Az emlékplaketteket, emlékérmeket
Szántó Sándor készítette a Váci Tankerületi
Központ támogatásának köszönhetôen.
A 8. osztályos ballagók nyakba akasztható kerámiajelvényt, a kiemelkedôen sokat
segítô szülôk kerámia kaspókat vehettek
át, mindkettôt Princzné Bérczi Krisztina
fazekas készítette, szintén a Tankerület

Csapatépítések

Pedagóguskirándulást szerveztünk június
18-ra: Eger, Egerszalókra kifejezetten a lazítás, pedagógus együttlét céljából. A meleg
nem igazán kedvezett a várbeli programoknak: fegyverbemutató, várséta, de az egri
kávézók, Dobó tér és környéke sok kellemes
élményt nyújtottak. A Piroska csárdában a
Váci Tankerületi Központnak és Tahitótfalu

Önkormányzatának köszönhetôen ebéd,
beszélgetés, tanévi zárás koronázta meg
a napot. Még akkor sem keseredtünk el,
amikor hazafelé a buszunk lerobbant, látszatra javíthatatlanul, végül 45 perc után
megoldódott a kérdés... köszönhetôen
Schubert Mihály kiváló buszvezetônknek.
A Váci Tankerületi Központ és a Tahitótfalui

támogatásának köszönhetôen.
Az iskolának kiemelkedôen sokat segítô
szülôk: Bánáti Anita és Balázs, Budainé
Liptai Szilvia, Budainé Rózsa Ágnes, Juhász
Balázs, Kovácsné Pásztor Éva, Róka Erika,
Tóth Tibor, Sápy László, Szilágyiné Németh
Adél, Nagy Zita, akinek a sok segítségét a
ballagók külön megköszönték.
A ballagási ünnepség szervezésében az
igazgató asszony külön köszönetet mondott Fábián Csaba, Sziváné Bergmann
Henriett, Kökényné Krafcsik Ibolya tanároknak és a 7. évfolyam tanulóinak, Szecsei
Lászlónak a hangosításért, az iskola munkatársainak, tanárainak a díszítésért,
Bádonyi Kinga, Princzné Bérczi Krisztina,
Wegroszta Gyula tanároknak a kiállításért.
Külön köszönetet mondott a Danubia
Tv-nek, a Polgármesteri hivatal dolgozóinak, Császár Barna mûszaki vezetônek,
Dr.Sajtos Sándor Polgármesternek az ünnepély szervezésében nyújtott segítségéért,
különösen az udvari árnyékoló megvásárlásának anyagi támogatását, Gaál Sándor
karbantartónak és Wegroszta Gyulának az
árnyékoló felszerelésében nyújtott segítségét.
Zakar Ágnes
intézményvezetô

Önkormányzat támogatásának köszönhetjük ezt a remek csapatépítô kirándulást.
Június 20-án az iskolában került sor
egy csapaté pítésre az Oktatás 2030
Tanulástudományi Kutatócsoport projektjének keretein belül. Az új tantervi-tartalmi szabályozók alkalmazásának szakmai
elôkészítése zajlott, 3 órán keresztül szakmai irányítás mellett csoportokban dolgoztunk, agyaltunk azon, hogy mitôl jó egy
iskola, milyen a jövô iskolája. Zakar Ágnes
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Önkormányzat

Pedagógus nap

Tahitótfalu Önkormányzata és a Tahitót
falui Pollack Mihály Általános Iskola immár
harmadik alkalommal rendezte meg a község óvoda-, iskola pedagógusainak, munkatársainak a Pedagógus napot. Az iskola színes
versekbôl, zenei számokból álló mûsort készített az összegyûlt közel száz vendégnek, az
Önkormányzat finom falatokkal, édességgel
kedveskedett a pedagógusoknak.
Csörginé Kemény Ildikó Óvodavezetô és
Zakar Ágnes iskolaigazgató méltatta a tanévben végzett munkát, és a legkiemelkedôbbek
ajándékutalványokat, a Magyar Közlöny Lapés Könyvkiadónak köszönhetôen díszkötéses
könyveket vehettek át az intézményvezetôktôl.

Iskolai dicséretben részesült:
Gyermekközpontú nevelômunkájáért:
Balogh Zsolt és Kecskés Tímea tanítók.
Iskoláért végzett kiemelkedô munkájáért:
Éliás-Szalay István, Gellért Gabriella, Princzné
Bérczi Krisztina. Iskoláért végzett kiemelkedô
munkájáért, osztályfônöki tevékenységéért:
Gyarmathy Réka és Lehoczky Dolli. Kiemelkedô
versenyfelkészítô munkájáért: Kökényné
Krafcsik Ibolya, Magyarné Rátóti Kati, SzakácsUrbán Zsófi, Urbanics Marietta, Turóczi Csaba,
Viplak Kati. Felvételi elôkészítô és kiemelkedô
osztályfônöki munkájáért: Kovács László
Zoltánné, Papp Judit Julianna. Nyelvvizsga
felkészítô és kiemelkedô osztályfônöki munkájáért: Lintner Andrea. Kiemelkedô munkájáért:
Bádonyi Kinga, Bötkösné Molnár Éva
Váci Tankerületi Központ dicséretében
részesült:
Marosi Ágnes kiváló zenetanári, fejlesztô és
tehetséggondozó munkájáért, gyermekközpontú nevelô, fejlesztô tevékenységéért, versenyekre, koncertekre végzett felkészítô munkájáért.
Vaczó Zoltán kiváló tanári és osztályfônö
ki munkájáért, versenyfelkészítô tevékenységéért az iskoláért végzett segítô tevékenységéért,
kiemelkedô munkaközösség vezetôi munkájáért
Dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu Község polgármestere idén is kiosztotta a képviselô-testület
által jóváhagyott legjobb pedagógusoknak
járó Tahitótfalu Pedagógusa Díjat.
Idén Bötkös Lászlóné óvónô és Kürtösi Zsolt
az iskola zenetanára vehette át a pénzjutalommal, díszoklevéllel, emlékplakettel járó kitüntetést.
Kürtösi Zsolt
2008-óta, több mint tíz éve erôsíti tantestületünket, a zongora tanszakot Kürtösi Zsolt Tanár
Úr. Szerény, halk modorával következetes szakmaisággal kedveltette meg a zenetanulást soksok tanítványával. Gondos odafigyelés és nagy
empátia jellemzi tanári munkáját. Nem is munkát, hanem hivatást kell mondanunk, ha pedagógiai munkájáról beszélünk. A legkisebbeket
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ugyanolyan odaadással tanította, mint idôsebb
tanítványait. Nagyszerû kamarazenész. Sok
vonós és fúvós tanuló kiváló zongorakísérôje. Az
Ô zongorajátéka avatta be ôket a zeneértés birodalmába a muzikalitás nem tanítható módján,
ami észrevétlenül épül be a zenét tanuló gyermek pszichéjébe. A türelmes odafigyelés az az
eszköz, amelyet egy jó pedagógus, mint Kürtösi
Zsolt a leghatékonyabban tud használni a tanulók motiválására. Sokoldalúságához tartozik,
hogy több hangszeren kiválóan játszik, így lehet
tagja a sokszorosan kitüntetett Fonó népzenei
együttesnek is. Azok közé a zenészek közé tartozik, akik biztos szakmai tudással rendelkeznek
úgy a klasszikus mint a folkzenében. Ez egy ilyen
kis tantestületben mint a mi zenetagozatunk,
elengedhetetlen feltétel a sokirányú feladatok teljesítésének. Egyik rendezvényen zongorán kell
kísérnie klasszikus darabot, a másikon bôgôvel
kell hegedûzenekarban játszania, a harmadikon
jazz számot zongorázik a felkéréshez igazodva.
Ritka az ilyen sokoldalú zenész. Nagy segítség
az egész zenetagozatnak hangszerelôi tehetsége, melyet igen sokszor kamatoztat a különbözô
stílusú feladatok ellátásában. Kiváló kolléga,
segítôkész jó barát.
Kívánunk Neki jó egészséget, és sok sokenergiát, hogy a következô generációk is részesülhessenek derûs egyéniségének mosolygós
zongora óráiban.
Gratulálunk!
Iskolavezetés
Bötkös Lászlóné, Kati óvó néni
Kati egy Nógrád megyei kis faluban született Legénden. Iskolai tanulmányait Vácon
kezdte.

7. osztályos volt amikor eldöntötte, hogy
óvónô lesz, mert nagyon szerette az óvó
nénijét Marika nénit. Ezért tanulmányait Nagykôrösön folytatta az Arany János
Gimnázium és Óvónôképzô Szakközépiskola
óvónôi szakán. Nehéz idôszak volt ez Kati életében, mert a családjától távol kollégiumban
élt 4 évig. Tanulmányit ösztöndíjasként sikeresen befejezte. Majd rögtön utána munkába
is állt a váci Fésûsfonó és Szövôgyár óvodájában. 1980-ban megismerkedett jelenlegi férjével Bötkös Lászlóval, házasságkötésük után
Tahitótfaluban telepedtek le.
1986 nyarán megkereste ôt Baranyai Béláné,
Magdi néni az akkori óvodavezetô, hogy Tahi
óvodában van üres álláshely, így már szeptemberben ott kezdett dolgozni, majd pár év
múlva átkerült a falusi óvodába ahol jelenleg
is dolgozik. Sok nemzedéket indított útjára,
készített fel az iskolára.
Azóta is fáradhatatlan, mérhetetlen türelemmel, szeretettel foglalkozik a gyerekkel. A mai
napig nagyon lelkes és aktív az óvodai és a falu
rendezvényeken is.
Most Kati nénit idézem: „Nagyon jó érzés,
amikor az az édesanya, akinek én voltam az
óvó nénije most hozzám hozza a gyermekét és
kéri, ha lehet, Kati néni csoportjába szeretné
vinni, mert ô is hozzá járt és nagyon szerette.”
Ezzel a díjjal szeretnénk megköszönni eddigi munkáját, elhivatottságát, amit az intézményért, elsôsorban a gyerekekért tett és tesz.
Szívbôl kívánunk neki jó egészséget és hosszú
boldog nyugdíjas éveket.
Csörginé Kemény Ildikó óvodavezetô
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Lépj ki a komfortzónádból!
Szigeti Sárkányok riportsorozata

Ahhoz, hogy ne pusztán túléld, hanem megéld a mindennapokat, hogy az életed példa, és
ne lecke legyen a szeretteid és mások számára, ki
kell lépni a komfortzónából. Mert, ha megteszed,
minden lépéssel tágítod a saját korlátaidat, teljesebbé és boldogabbá teszed az életedet.
Riportsorozatunk utolsó részében a Szigeti
Sárkányok sportegyesület két versenyzôjét, a
nyugdíjasként is aktív életet élô Nagy Juditot,
és a látássérültként fantasztikus eredményeket
elérô Dombai Misit szeretnénk bemutatni, akik
nap, mint nap kilépnek saját korlátaik közül,
példát mutatva mindenkinek.
Mikor kezdtél el sportolni, és milyen sportágakat próbáltál ki az évek folyamán?
Nagy Judit: A sport, a mozgás valamilyen
formája mindig is része volt az életemnek.
Gyerekként balettoztam, korcsolyáztam, teniszeztem, hol egyesületben, hol csak úgy, szabadidôs
mozgásként. Késôbb, kisgyerekes anyaként természetesen kevesebb idôm maradt magamra,
de hetente kétszer akkor is eljártam nôi tornára.
Késôbb ismét több idôt tudtam szakítani a sportolásra és megtanultam lovagolni, síelni és ezeket
ma is ûzöm. Mindig is szerettem táncolni, így évekig salsa, illetve retro táncoltam. 7 évig szorgalmasan jártam a „mázsaház” nevû mozgásiskolába, ahol nagyon jó alapokat sikerült elsajátítani a
tudatos testmozgás terén. Itt értettem meg men�nyire fontos szerepe van a légzésnek, a helyes
testtartásnak abban, hogy a lehetô legtöbbet hozzam ki magamból.
Dombai Misi: Víz mellett nôttem fel, rengeteget úsztunk, eveztünk a családommal, lényegében belém ívódott a vízimádat. Általános iskolában aikidoztam, és hétvégenként nagy túrákat
tettünk a sulival, ahova jártam, kamasz koromban
pedig beszippantott a konditermi edzés.
Mi motivál a sportban?
Nagy Judit: Mivel a mozgás mindig része
volt az életemnek, így hozzátartozik a mindennapjaimhoz, mint az evés vagy az alvás. Ez számomra a természetes.
Dombai Misi: Hogy folyamatosan legyôzöm
önmagam, a saját komfortzónámon kívül kerülök, ezáltal folyamatosan tágítom azt.
Hogyan kerültél kapcsolatba a sárkányhajózással?
Nagy Judit: Tavaly augusztusban a községi tájékoztatóban tûnt fel egy cikk a Szigeti
Sárkányokról. Régen vágytam arra, hogy a lakóhelyem közelében találjak egy lelkes sportolói
közösséget, és hogy ez a sport a vízen történik,
az csak még vonzóbbá tette számomra. A családom is nyugodtabb, ha tereplovaglás helyett,
illetve egyelôre mellette, a valamivel biztonságosabb hajót választom.
Dombai Misi: A feleségem, Zsuzsi és a Szigeti
Sárkányok egyik alapítója, Bánáti Anita hívta fel

a figyelmemet erre a lehetôségre, és ezért a mai
napig hálás vagyok nekik.
Misi, látássérültként mennyire érzed magad
biztonságban a vízen, és hogyan tudod a többiekkel a lépést tartani a hajóban?
Dombai Misi: Teljesen biztonságban érzem
magam, imádom a vizet. Mivel ennél a sportnál
a legénységnek összhangban kell eveznie, ezért
folyamatos koncentrálásra van szükség ahhoz,
hogy érezzem a hajó lüktetését, és így vegyem
fel a ritmust a többiekkel.
Az evezés mellett milyen egyéb edzést végzel
még rendszeresen?
Nagy Judit: A heti két tornatermi edzés és
két vízre szállás mellett, otthon pluszban súlyzós gyakorlatokat végzek, gyakran kerékpárra
pattanok, és néha beiktatok egy salsa aerobikot
vagy lovaglást .
Dombai Misi: Súlyzós és erônléti edzés, az
utóbbi idôben pedig egyre többet kenuzok,
ami a másik nagy szerelem a sárkányhajózás
mellett.
Melyek azok az mozgásformák, amiket a
legjobban magadénak érzel, és miért?
Nagy Judit: Szeretem a változatosságot az
élet minden területén és azt gondolom, hogy
a nagyon hosszan tartó, monoton mozgás nem
igazán a kedvencem. Tulajdonképpen minden
sportnál van egy felsô határ, ameddig kifejezetten élvezem, amikor ezt túllépem, már csak az
akaraterô visz tovább. Persze ezt megtapasztalni nem haszontalan, mert nagyon jól mutatja,
hogy a teljesítôképesség határai messze kitolhatóak.
Mi volt az eddigi legszebb emléked sportolói
pályafutásod alatt?
Nagy Judit: A sportnak köszönhetôen
nagyon sok szép élményt kaptam és itt különösen ki kell emelnem a tereplovaglást. Gyönyörû
helyeket lóháton bebarangolni összehangolódva egy nálad sokkal nagyobb, erôsebb
élôlénnyel, hát az maga a csoda! Noha még egy
éve sem ûzöm, már a sárkányhajózástól is kaptam feledhetetlen élményt, mint például az
egyik legutóbbi edzésünk dörgés, villámlás,
felhôszakadás kíséretében. Nem mindennapi,
és pont ez tette emlékezetessé.
Dombai Misi: Most hirtelen fel tudnék sorolni legalább nyolcat, de talán az elsô medencés
sárkányhajó versenyünk, amikor az esélytelenek nyugalmával indultunk, mégis bronzérmet
szereztünk. Ez egy meghatározó élmény volt,
de minden gyôzelemnek nagyon tudok örülni.
Mit ajánlanál azoknak, akik az életkoruk/
egészségügyi állapotuk miatt nem mernek
elkezdeni sportolni?
Nagy Judit: Szerencsére az egészségemmel
nem volt komolyabb problémám, noha a családi elôzmények miatt az orvosok szerint veszélyeztetett vagyok. Mégis úgy gondolom, hogy

az életmód, a táplálkozás és legfôképpen a mozgás sokat tud segíteni abban, hogy a benned
lévô hibás gén ne tudjon érvényre jutni. Azt
gondolom, hogy mozogni muszáj, ha egészséges vagy azért, hogy az is maradj, ha beteg vagy
akkor azért, hogy javuljon az állapotod. A mozgásnál nincs sem súly, sem korhatár. Mindenki
mozogjon a teljesítôképessége határáig, és még
egy kicsit tovább. Az izmaink arra valók, hogy
használjuk ôket.
Dombai Misi: Bátran vágjanak bele, mert
szerintem pozitív élményt nyújt a sport, egyben önbizalom növelô, mert rájövünk, mennyi
mindenre vagyunk valójában képesek.
Török Tímea

Újabb sikerek
A Tahitótfalui Szigeti Sárkányok Egyesület
júniusban is folytatta a sikersorozatot, és
több érmét, három ezüstöt, valamint egy
bronzot hoztak haza a Fadd-Domborin
megrendezett, tíz személyes Sárkányhajó
Magyar Bajnokságról. A versenyen egy
nôi, és egy nôi-férfi vegyes legénységgel
indultak 200, valamint 2000 méteren, és
az eredmények mellett, amire még külön
büszke az egyesület, hogy a nôi csapatban
három iskolás korú tagjuk, valamint egy
nyugdíjas csapattársuk is szerepelt, utóbbi
hölgy mindkét kategóriában részt vett, ami
példaértékû teljesítmény.
Török Tímea
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d’Ouvenou Lórándné tanítónô
Fájó szív vel búcsúzunk d’Ouvenou
Lórándné tanítónôtôl, aki 33 évig tanította a
falu gyermekeit általános iskolánkban.
A Községi Tájékoztató 2008. februári számában a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány Hagyományôrzô Körének Baby
nénivel folytatott beszélgetésével búcsúzunk tôle. Isten nyugosztalja!
d’Ouvenou Lórándné tanítónô
A januári számban megjelent egykori Tahit ábrázoló korai metszet kapcsán
rövid beszélgetést folytattunk d’Ouvenou
Lórándnéval, Baby nénivel. Úgy gondoltuk, hogy a metszet történetét folytatva
Baby nénit tovább kérdezzük Tahi múltjáról, a Kernstok-d’Ouvenou-ház további érdekességeirôl, valamint a tanítónôi
pályájának emlékeirôl. Édesapja, Hajós
István a Fôvárosi Vízmûveknél a magánépítési osztály fôtisztjeként, édesanyja,
Kohautek Sarolta, Baby néni születéséig a
MÁV irodai alkalmazottjaként dolgozott.
A család Budapesten, a déli vasút közelében, „Krisztinában” élt. Megtudtuk, a Baby
becenevet még édesapja adta, a Saroltát
túl komoly névnek tartotta. Elemi és polgári iskoláit a lakhelyükhöz közeli iskolákban végezte el. Az angolkisasszonyok
tanítóképzô iskolájába 14 évesen került. Az
iskola ”nagyon szigorú, következetes szabályokat állító” intézmény volt. Egyforma
frizurát hordtak a tanulók, az évszaknak,
az alkalomnak megfelelô egyenruhát kellett viselniük. Szabó Magda által írt Abigél
címû könyv és az abból készült film pontos
képet nyújt az ottani életrôl. Hálásan gondol
az egykori intézményre, az életben sokszor
segítségére voltak az ott tanultak. Az iskola mellett sokat sportolt, úszott, teniszezett,
korcsolyázott, a család rendszeresen „háztól-házig gyalog” a budai hegyekben kirándult.
1939-ben egy felvidéki kiránduláson
ismerkedett meg leendô férjével. Férje családja francia eredetû. Franciaországból
Ausztriába menekülnek, ahol d’Ouvenou
Ferenc Guyon Richárd segédtisztje lett. Az
1848-49-es szabadságharcot Guyon mellett harcolja végig, a szabadságharc után
Törökországba, majd Franciaországba menekült. Magyarországra visszatérve d’Ouvenou
Ferenc a Kossuth-gyerekek franciatanára,
felesége pedig nevelônôjük lett. d’Ouveneu
Ferencnek öt unokája született, egyik lányunokáját Elekfy Jenô festômûvész vette feleségül, Baby néni apósa, d’Ouvenou Roland
kultúrmérnöknek tanult. Ô kötött házasságot Kernstok Katicával, aki Kernstok
Károly festômûvész féltestvére volt. Baby
nénitôl megtudtuk, hogy apósa tervezte a
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11-es útról a Tahi hajóállomásig vezetô utat,
az út építését és annak fásítását a Kövescsalád és az akkor Tahiban nyaralóval
rendelkezô tehetôsebb családok finanszírozták. A nagymama, Obermayer Katalin,
Kernstok Károly édesapjának második felesége volt, ô vásárolta nyaralónak a Tahi
házat 1890-1900 között. A 7,5 hold területen szôlômûvelést folytattak, Baby néni férje
még gyermek volt, amikor a szôlôs kipusztult. Amikor Baby néni Tahiba kezdett kijárni, csak a bor palackozására szolgáló üvegek, cimkék, a palackok dugózását segítô
eszköz maradt meg az egykori borkészítés
tárgyaiból. Férje baráti kapcsolatot tartott
fent Kövesékkel, Kisfaludinéval és annak
húgával, Bilingékkel, Ronkaiékkal, a két
Polareczki-lánnyal, közülük az egyik patikusné volt a faluban, a másik, Márainé, aki
Tahi postamesternôjeként dolgozott. A birtokon négy épület állt közel egymáshoz. Az
elsô a vincellérház, amelyet felsô présnek is
hívtak. Prés itt nem volt, de borászati munkákat végeztek benne. Borkóstolóterem is
volt benne, a bor csövön keresztül jutott fel
a hordókból a 23 méter hosszú, bolthajtásos pincébôl. Ehhez az épülethez még egy
istálló is tartozott. Az alsó présnek nevezett
épület egy helyiségbôl álló építmény volt, a
szôlô préselése ott történt. A lakóház öthelyiséges kúriaszerû épület volt, négy szoba
elôtt oszlopos veranda futott. Az ötödik a
teraszra nyílt. Ezt a szobát a háború alatt a
zsidó árvaház épületébe beköltözô tisztiiskola betegszobának foglalta le. A lakóépülettel szembeni negyedik épületbôl már csak
romok emlékeztettek arra, hogy egykor ott
egy épület állt-emlékezett vissza Baby néni a
40-es évekre. A katonaság más Tahiban álló
épület is lefoglalt. A tahi postától számított
második házban, Csereklyéék laktak. Ebben
erôdítési parancsnokság mûködött. 1943ban a tahi birtokot férje gyümölcsfákkal
ültette be. Az ültetés elôtt talajvizsgálatot
végeztetett el. Ennek eredménye és a terület fekvése alapján választották ki a területre
ültetendô gyümölcsfafajtákat. Az 1944-45ös évek az újonnan telepített gyümölcsösnek nem kedvezett. A háború viszontagságai nemcsak a gyümölcsöst, de a család ingó
és ingatlan tulajdonát is nagyrészt elvitte.
A háború után két évig férje még
dolgozhatott korábbi munkahelyén, de
1947-ben bélistára került. Baby néni úgy
gondolja, hogy férje azért került a listára,
mert apósa a háború elôtt a Vízmûveknél
vezérigazgató-helyettes volt. Ezekben a
nehéz idôkben édesapja segítette ki ôket
nyugdíjából és gyári fizetésébôl. 1947-ben
költöztek ki végleg Tahiba. Férje-ahogy
fogalmazott Baby néni- „valami csoda folytán” állást kapott a bogdányi bányában.

Innen is távoznia kellett, a nógrádkövesdi
bányában helyezkedett el. Csak késôbb
kerülhetett vissza a bogdányi bányába, de
már más munkakörbe.
A házuk földterületét felesbe kiadták, gazdálkodott rajta Liptai Lajos és József, majd
Debreczeni Mihály. A beszolgáltatási kötelezettség Baby néniék részét mindig elvitte.
A terület egy részére a tsz is igény tartott,
amit késôbb visszavásárolhattak. Az épületet óvodának is kinézték a hatóságok; e sok
bizonytalanság késztette arra a családot,
hogy az alsó prés épületét elbontsák.
1957-ben Kovács Gyula, az iskola igazgatója és Baranyai Béla kereste meg, hogy
tanítson az iskolában. Elôször az egykori árvaházban mûködô iskolában tanított.
Itt egy terem és a hozzátartozó terasz volt
az iskola része. Három turnusban oktattak
Kékesi Margittal és Humayernéval együtt. A
Tahiban élô gyerekek 8-11, 11-2 és 2-5 óráig
jártak ide, a három osztály felváltva tanult.
Az elsô év után az egykori Borbás-lány nyaralójának alsó részében levô két szobában
és elôszobában tanítottak tovább. Itt már
negyedikig járhattak a tahi gyerekek iskolába. A felsorolt tanárok mellett negyedikben Fonyódiné tanított. Felváltva, délelôtt
és délután folyt két-két osztállyal a tanítás.
Tornázni a közeli teniszpályára vitték a gyerekeket. Baby néni a hatvanas évek elején
bekerült a falu központi iskolájába. Alsós
tanítónôként oktatott a Népházban, a gyülekezeti teremben, az egykori katolikus iskolában és a Tanácsházán. Elter tanárnôvel
volt nagyon jó viszonyban, kicsit lányának
is érezte, a mai napig szeretetteljes barátság
köti össze ôket. 1980-ban nyugdíjba vonult,
de megszakításokkal tíz évig a napköziben
tanított tovább. Tanításban az igazságosságot tartotta nagyon fontosnak. Közel ötszáz
gyerekkel ismertette meg az írást, olvasást
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és a számolást. Tanítványaira nagy szeretettel gondol, a mai napig örül, ha találkozhat
velük.
Anyagi helyzetük idôközben könnyebbé
vált, lett villany és sok egyéb, ami élhetôbbé
tette életüket. Gyermekeikkel sokat kirándultak a hegyekben, az egykori Képzôs baráti társasággal a mai napig összejár. 1972-ben
megözvegyült. Adrienn lánya itt Tahiban,
Lóránd fia Franciaországban él, Krisztina
Budán, az egykori szülôi házban lakik. Hat
unoka és tizenkét dédunoka (1-20 évesig)
szeretete veszi körül. Baby néni ma is sportos, fiatalos, mindennap nagyokat sétál.
Erônlétét, szellemi frissességét elôdeinek
köszöni, közülük nem egy a kilencven évet
is megélhette.

K özössé g

Köszönet!

Üzenetét az alábbiakban foglalta össze: A
mai rohanó, anyagias világunkban az emberek szótárából az a szó, hogy SZERETET
kiesett. Nem igen törôdünk embertársainkkal, nem foglalkozunk problémájukkal,
nem akarjuk azokat megoldani, bizony ez
nagy kár.
Mert aki nem ad szeretetet, az nem is kap.
A családi életében nagyon sok nehéz
idôszak volt, melyeken csak a család szeretetével, együttérzésével, támogatásával tudtak
túljutni. Akármennyi megpróbáltatás érte,
mégis azt mondja: „az élet szép, az élet jó,
csak szeressük egymást”- zárta gondolatait.
Köszönjük a beszélgetést.

Ez úton szeret ném meg köszön n i
azok n ak, akik édesanyám, d’Ouvenou
Lórándné június 14-i temetésén megtiszteltek jelenlétükkel és osztoztak fájdalmunkban, sírjára a szeretet virágait elhelyezték.

Szônyi Zsuzsanna és Wegroszta Gyula

A gyászoló család

„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át, és a szeretet.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek,
örökké él, akit nagyon szerettek.”
			Tóth Árpád

Nomádok a falu közepén

beszámoló az idei református hittantáborról
A 2019. június 18-22. között megrendezett táborunk több szempontból is különleges volt. Elôször is azért, mert nem a megszokott helyén, a Váci révnél tartottuk,
hanem a falu központjában – ennek minden elônyével és hátrányával. Másrészt
azért, mert igazán izgalmas kérdéseket felvetve ezúttal a nomád ókori életrôl hallhattak az ifjak. A táborhely változásának nagy
elônye volt, hogy a tanítások a nyitott színben lehettek – kvázi szabad levegôn –, és
a kényelmes, remek ebédlôben ebédelhettek a fiatalok. Különleges élmény volt a falu
kemencéjében sült kenyérlángossal köszönteni a táborzáró elôadásra érkezett szülôket
és a résztvevô gyerekeket. Nehézség volt,
hogy fiataljaink szeretik az „igazi tábori élményt”: a bóklászást a számukra ismeretlen helyeken, a szabadság érzését, hogy
ott csak a táborozók vannak, és minden az
övék. Ennek egy része most hiányzott. De
nagyon köszönjük, hogy a környéken élôk
elviseltek bennünket – igyekeztünk nem túl
hangosak lenni. Hálásak vagyunk az önkormányzatnak és a Képviselô Testület tagjainak, hogy sikerült a megváltozott helyzetben is megfelelô táborhelyet találni. De
azért ha az Úr megtart és tehetjük, jövôre
szeretnénk ismét a révnél lenni.
A nomádok a bibliai ôsatyák voltak, az ô
történeteiket néztük meg más szempontból,
mint a hittanórákon szoktuk. Így szó volt
a bábeli torony építésérôl, majd Ábrahám
elhívásáról, és arról, amikor Isten azzal
tette próbára, hogy fel tudná-e neki ajánlani a fiát, Izsákot. Elôkerült Izsák házassága is Rebekával. Ezekbôl a történetekbôl
megláthattuk, hogy Isten nagyon odafigyel
az övéire, de azt is, hogy akik ellenkeznek
Vele, azok nehéz utat választanak: nem lehet

Istennel szemben megtalálni a boldogságot,
és a következmények is beláthatatlanok…
Szeretnénk a fiatalokat megtanítani arra,
hogy noha ez a világ sok érdekes és kellemes dolgot kínál, nem mindegyikkel érdemes élni. A nomádok a mai élethez képest
nagyon szegényesen éltek, mégis boldogok
lehettek az Úrral. És vannak, akiknek minden mai csoda a rendelkezésére áll, mégsem
találják az öröm, a hála útját és boldogtalanok.
Minden nap fel lehetett mondani egy
aranymondást: egy rövid bibliai idézetet,
amely a napi témát foglalta össze. A fiatalokat 4 csoportra osztottuk, a majdnem
90 résztvevô így pontokért versenyezhetett végig a héten. Pont járt az aranymondás megtanulásáért és elmondásáért is, így
minden délután hosszú sorok kígyóztak
elôttem: jó volt hallgatni a gyerekek szájából
Isten Igéjét! Örömteli volt az is, hogy az idei
csapat különösen szeretett énekelni: egyikmásik ének olyan szépen ment, hogy meg is

örökítettük ôket.
Délutánonként kézmûves foglalkozásokat és csapatversenyt szerveztünk: volt
tûzzománc, fonás, szövés, agyagozás és
virágkép készítés. Szerdán a nomád életstílus jegyében egy solymász mutatta be három
madarát és a solymász életet – nagyon érdekes volt. Szombaton délelôtt pedig a hat év
után ismét sétahajózással zártuk le a hetet:
Visegrádtól Dömösig és vissza egy órát töltöttünk a csodaszép Dunánk közepén.
A résztvevôknek és a segítôknek egy-egy
Bibliai idézetes kerámiabögrével köszöntük meg az élményeket, amelybôl még sokáig lehet teázni-kávézni, és emlékezni rá:
milyen kényelmes a mi életünk, és hogy az
igazi ajándékokat mind Isten adja nekünk.
Beszámolómat az egyik aranymondással
zárom, ezt szeretném a Kedves Olvasó szívére helyezni:
„Hagyd az Úrra utadat, bízzál Benne, mert
Ô munkálkodik!” (Zsoltárok 37,5)
Árvavölgyi Béla lelkipásztor
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A magyarság áldozat - veszteség krónikája…
(Emlékezés – emlékeztetés Trianon 99. évfordulóján.) II. rész

Mind ezek, és még sok-sok más után
következett Trianon, hamarosan pedig
következik a 100. évfordulója! Erkölcsi,
becsületbeli, hazafias kötelessége minden becsületes, igaz magyarnak emlékeznie mind ezekre az évforduló kapcsán. Nem feledve, s újra, meg újra
emlékezni! Ennek súlyát emelik Makkai
Sándornak, 1926-36 között Erdély református püspökének korhû, s egyben látnoki megállapításai is: „Érthetetlen sorsot hordozó nemzet vagyunk. Minden
más náció azt hiszi, hogy csak úgy valósíthatja meg céljait, ha a magyart elpusztítja. Létünk zavarja az európai emberközösség békéjét. A nemzetek állítólag
békét, igazságot és testvériséget akarnak. Állítólag tehát evangéliumi elveket
vallanak. De mi rémült ámulattal kérdezzük: miért látják ezeknek az elveknek
érvényesülését egyedül a mi kiközösítésünk által biztosíthatónak? Miért nem
tudnak a mi halálra ítéltetésünk nélkül
élni?” (Szárazajtán a románok lefejeztek
13 helybéli magyart. 6 éves kislányt, 105
éves öreg asszonyt is./Senkit sem vontak felelôsségre!/ Kendilona ref.lelkészét
családjával együtt megkínozták, majd
az erdôben kivégezték ôket. Egeresen
17 magyart gyilkoltak le. Kispetriben
a ref. lelkészt, és egy gazdát gyilkoltak
meg./1944.szept.//A „kis magyar világ”
végeztével, a magyar katonák kivonulását követôen Magyarremetén 37 embert
végeztek ki, Gyantán 47 magyart. Talán
sosem derül ki, hogy a román árulás
után összegyûjtött, s a Brassó melletti fogolytáborbani borzalmas körülmények között hány magyar értelmiségi
pusztult el./ Az elsô bécsi döntés során
1938 -ban hazakerült felvidéki részeken: - 1945 nyarán a Csehországból
hazatérô dobsinai, kárpátaljai magyarokat, svábokat a csehszlovák 17. gyalogezred katonái leszállították a vonatról, és halomra gyilkoltak 120 nôt és 74
gyermeket! (Az akkor, és a ma is érvényben lévô Benes-dekrétumok szellemében! Ojrópa közepén!) – (-Szeretnék a
jövôben röviden említést tenni az Észak, és Dél-Erdélybôl, Trianon, és 1944 után
elûzött magyar százezrekrôl is, mint
veszteségeinkrôl.)
Végezetül essék szó a világban szétszóródott- szétszóratott, magyarságukat
akarva - akaratlanul feladó véreinkrôl, s
közelebbrôl, a Kárpát-hazában részben
önkéntes, részben erôltetett beolvadásokról. E folyamatokban rejlô számok
akkor dôlnének a magyarok sírhalmaira,
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ha bekövetkezne Arany János jóslata:”…
ha minket elfú az idôk zivatarja, nem
lesz az Istennek soha több magyarja!”
Napjainkban sem szorul magyarázatra
Deák Ferenc figyelmeztetése: „ A jövô
áldozatokat fog tôlünk kérni, miket meg
kell adnunk. De két dolog az, amit áldozatul hozni semmi esetben sem lehet:
a haza függetlensége és a becsület.”
Ennélfogva: Gyulai Pál: „…de küzdjünk,
míg csak egy magyar lesz!” ( Jó szívvel
ajánlom mindenkinek, akit az a kérdés is
érdekel, - hogyan juthattunk el a fentiek
szerint idáig - Rákosi Viktor:”Elnémult
harangok”, és minden lapján a magyar
tragédiát hordozót,- amit csak zaklatott
lelkülettel, egy könnycseppel, s ökölbe
szorított kézzel szabad olvasni: - Nyírô
József: „Néma küzdelem” címû könyvét!)
Igazolhatják a fentieket Erdélyor
szágban tett sokadik, lelki szemekkel is vizsgált, édeskeserû tapasztalataim summázása: sem nem távol, sem
nem közel, a magyarok istenhegyének,
a Hargitának lejtôitôl, a kicsiny, kétutcás székely falucska mostoha történelem verte, s az idô súlya alatt roskadozó, mívesen faragott tornácú, valamikor boldog magyar idôkre emlékeztetô
házacskájából már régen kiköltözött az
élet. Düledezô kéményének bodor füstje régen semmivé lett, miként éltet adó
tüzének parazsai is széjjel szóródott
hamuvá enyésztek…Valóban: itt hamvába holt múlt és jelen…A gólyapár boldogabb tájakra költözött. A fészeknek már
csak a legmakacsabb tüskés ágai kapaszkodnak a kéménybe, miként ama töviskoszorú az Ember homlokára anno,
ott fenn a keresztfán… A kicsiny ház
betört ablakain bedübörög a szél, s csak
az ablaküveg szilánkjai tükrözik vis�sza a Székelyföld felett szégyenkezve
kelô, vörösbe öltözött nap mégis, talán
valami csudában reménykedô sugarait.
Pedig ezek a valamikor – szép magyar
nyári estéken, esti harangszó elôtt gyönge, kicsiny, fehér leánykezek öntözte virágos ablakok is kinyíllottak a daloló legénynek… A gyommal felvert udvar
szögletében rozsdásodnak a szorgos
magyar kézbôl kihullott szerszámok. A
valamikori szekeret húzó lovacskából
csak a falra akasztott magányos, rozsdás patkó maradt, ( jó szerencse nélkül) s a kihullott küllôk magukra maradt
szekérkerekei… Az élet küzdelmeiben
megroggyant testû, a Sors, a Történelem
által testben-lélekben megtört magyar

mára már a domboldali temetô lankáján horpadozó sírjába omlott. (A kínlódásban meggörbült hátú élte párjával.)
Már nem vigasztalja az sem, hogy a szívének oly kedves lankás ezerszínû illatos mezei virágerdeje langymeleg erdélyi nap alatt magasröptû dalos pacsirtával vigyázza álmát, s fölötte élni akaró
árvácskák várják a késlekedô feltámadást. Korhadó fakeresztjére sem a dalos
rigópár, sebzett szárnyú békehírnök
fehér galamb, hanem a feketetollú varjú
száll múltat siratni. Nem hívja a rogyadozó, omlani kész tetejû istállóból fejéshez a gazdasszonyt a fehér-barnafoltos
tehénke, hogy az édesanya megkínálhassa a fehéren habzó illatos tejbôl kicsiny,
székelycsizmás gyermekecskéit… A
teraszt valamikor díszítô, töredezô,
ritka szép faragásokat benövô, a szorgos családnak árnyat, hûst adó lugas vén
szôlôvesszeit fojtogatja a hamis virágokat ígérô folyondár… DE láttam a megújult, fehérfalú, ékes harangszóval hívogató, csillagos tornyú református templomot, benne az Isten igéjét, és tekintetét keresô, magukba fogadó hívô
magyarok magasztossá emelkedett lelkét- orcáját, s a templom árnyékában a
Nagy Háborúban hôsi halált haltak kôbe
vésett neveit. Itt láttam, s foghattam
kezet utódaikkal, ismerhettem meg egy,
a viharnak is ellenálló, erôs jellemû, és
- akaratú, fáradhatatlanul dolgozó, hites
reménnyel, makacsul küzdô, élni akaró
ezredéves kemény faj alkotó, teremtô,
a megmaradás jövôjét alapozó, acélozó hétköznapjait is… Láttam az út mentén a kicsiny, fehérfalú, katolikus híveit
türelmesen váró templomocskát. Láttam
szépen díszített homlokzatú házakat,
melyekben újul a magyar élet… Láttam
az udvarokban a szívós élni akaráshoz
tartozó, a kemény hétköznapok mindennapos, modern kellékeit, hallottam
a kisiskolások tavaszt váró zsibongását…
Láttam a kemény, zimankós idôket is
álló erôs bükk-, tölgyfaerdôket, a sudár
kicsiny fák fészekrakó madár röptét váró
dús, haragoszöld lombkoronáit. Láttam a
falu feletti domboldal napmelegét váró
lankáján a frissen szántott borozdákot,
amik dalos pacsirtákkal a magvetôt várták, hogy aratáskor az égô pipacsokkal,
hidegkék búzavirággal díszített aratnivaló búzatábla felkínálja éltet adó aranyszemeit a küszködô magyarnak… Láttam a
messzire tekintô vigyázó hegyen az örökös veszélyre figyelmeztetô lángoló lármafát, az Isten közelségét keresô meg-
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újult kápolnát, a háromszínû szalagokkal körbefont hôsök emlékét - tiszteletét hirdetô emlékkövet, a 100 évvel ez
elôtti, a betolakodókkal szembeni halálos, de gyôzedelmes roham vitézei elôtt
tisztelgô huszárokat, s láttam barázdált, kemény férfiarcon, s párás nôi
szemekbôl csordogáló könnyeket, amikor felvonatott az ôsi székely zászló… S
láttam mind ezt az édesanya ölébe simuló kicsiny gyermek csillag-szemében. A
könnyek bizonyára szóltak a múltnak,
de bizonyosan a jövôbeni reménynek is,
ami így jöhet el: „Testvér, a hajnal, íme
újra int, már tépi szét a barna éjszakát,
felejtsd a gyötrô bút, a bajt, a kínt: az
Isten napja süt majd újra rád.- Emeld fel
véres homlokod, zendítsd meg azt a régi
dalt s ha mind egy szálig összefog: csak
gyôzni látod a magyart!- Kezdj új barázdát, vesd el az új vetést és sziklazáport
verjen pörölyöd, kibírt a nép itt minden
jégvetést, mert szent csodákat hajt az ôsi
rög….- Csak élesítsd az ôsök fegyverét,
mely ezredévig tisztán tündökölt. Lesujt
e hôsi, drága penge még És összeforr
mi széthullott: a föld. – Emeld föl büszke homlokod, ragyogjon, hej a régi kard
s ha egy szálig összefog: dicsônek látod
a magyart!” /vitéz Somogyváry Gyula:
Magyar ének/
Voltak, vannak, de egyszer nem lesznek Trianonok! Addig, s akkor, ha tiszta,
józan, elôretekintô elmével gondolkodunk: - miként Wass Albert írta:- „…valamit meg kell ám tanuljatok, ti magyarok! A szabadság nem koldusok tarisznyájába való alamizsna… a szabadságot
megôrizni csak akkor lehet, ha minden /
magyar/ ember élni is tud érette, naprólnapra kemény munkával és tiszta becsü-
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lettel…” – és erôs hittel, rendíthetetlen lélekkel, s kemény ököllel készül az
Isten által elé adott kedvezô idôre!
A Trianon után alig tíz év múltán született vers legyen az erô, és a kovász, ami
összekovácsolja, összetartja, egy irányba vonzza a magyart: Bencze Domokos:
„M ien k vag y Erdély… M ien k vag y
Erdély, másfél ezred éve. Rajtad küzdünk, rajtad szenvedünk. Határaidnak
minden völgye, bérce Kimondhatatlanul
drága, szent nekünk. Érted küzdöttünk
erôs haláltusákon, Érted csatáztunk
másfél ezredet, Ôrt állva itt a vérünk
mosta sáncon Mi vértanúk, mi székelyek! Nem, itt nem harcolt érted senki
más és Nem hordott érted gyászt és
bánatot! Tanúink rá az ôsi sziklabércek,
S a megdicsôült, büszke századok, Az
aranykalászok, a zúgó szálfaerdôk, Amik
szívünkbôl ittak életet, Mi voltunk itt
az alkotók, a teremtôk, Mi vértanúk, mi
székelyek!
Ó, mennyi gyász, és mártíromság Melyek szentté avatták e földedet hazám, Vérbôl születtek itt a gyenge rózsák, S a büszke tölgyek a bércek
homlokán. Ó, mennyi orkán tombolt át
felettünk S taposta szét az ôsi múltunkat! Könnyben fogantunk, vérben megszülettünk, Mi vértanúk, mi székelyek!
Könnyben fogantunk, vérben megszülettünk, Úgy lettünk hôsök, halhatatlanok. Tombolhat, zúghat száz vihar felettünk, Mi meghalunk, de nem leszünk
rabok! Mi meghalunk, de ha árva népünket, Ismét marják undok vérebek, A
hadaknak útján újra visszatérünk, Mi
vértanúk, mi székelyek!
Mienk vagy
Erdély, másfél ezred éve, Rajtad küzdünk, rajtad szenvedünk! Határaidnak
minden völgye, bérce Kimondhatatlanul
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drága, szent nekünk! S ha kell, indulunk
tûzön, véren által, Harcolni újabb másfél
ezredet, S dacolni érted, végzettel, halállal, Mi vértanúk, mi székelyek!”
Végezetül, remélem: mennyei harmattal a csôrében csókot váltó fecskepár, több, és több – rak új, meg új fészket a
régi-új házak ereszei, Székelyföld viharok verte ege alatt, példáját adva a megmaradásnak. S hogy ez így lehessen:
„Hazádnak rendületlenül, Légy híve,
oh magyar…!” E nemes szavak adnak
erôt ahhoz, hogy hittel, reménnyel várjam azt, hogy a Kárpátok magyar honfiúi vérrel öntözött bércei tövén éltet adó
forrásokból, föld alatt, és - felett csermelyek, búvópatakok sziklákat is tördelve
induljanak a Maros, az Olt, a Küküllôk, s
a Nyárád-mente felé, hogy az azok vidékein egy ezredév óta, a földdel, a Sorssal
küszködô magyar végre magyarként,
az ôt megilletô boldog életét élhesse…
Azt is hiszem, és remélem, hogy a bérceken, a völgyekben az ezeréves magyar
múltat vigyázó délceg, haragoszöld fenyvesekben rejtôzô hazaszeretet-források
lélekfrissítô ereje bizonyosan beleáramlik a székely-magyar szívébe, lelkiségébe, és olyan erôvel emeli föl azt, hogy a
100 év alatt ki nem mondhatott, hangos
szóval ki nem beszélhetett száz pecsétes
titkok ajtajai megnyílnak, kitárulkoznak
minden magyarnak egy nagyobb, boldogabb régi magyar haza újraszületése
elôtt…!
G. Szalai István
2019. június - július

RÉGISÉGET
VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent,
ami régi értékes és szép hosszú évek
óta gyûjtök. Régi bútort, festményt,
Zsolnay és más porcelánt, régi katonai
egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket,
érméket, régi zománcozott reklámtáblákat, régi céh táblákat és iratokat,
patikai tárgyakat és sok más érdekes
régiséget.
Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs
szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek!
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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Tanulmányi levelezô versenyek eredményei
Bendegúz több fordu lós országos
levelezô versenyen arany fokozatot értek
el Dénes Manka, Kovács Zalán, Marton
Szilvia, Varga Ákos 2.b; Bodor Miklós
Ádám, Héger Dominik, Horváth Zétény
Csaba, Magonyi Boldizsár 3.b osztályos tanulók. Ezüst fokozatot Süly Ádám,
Herczeg Lukács 2.b osztályos tanulók
kaptak. Ezen verseny megyei döntôjében
Héger Dominik 8. és 21., Horváth Zétény

Csaba 11. és 35., Magonyi Boldizsár 31. és
40. helyen végeztek.
B öngé sz több fordu lós or sz á gos
levelezô versenyen G. Szalai Csilla 4.
osztályos tanuló nyelvtan tantárgyból
a 2. helyen, matematikából a 13. helyen
végzett. Zakar Anna, Jenei Tamás, Soós
András egyéni kétfordulós országos olvasóversenyen 3. helyezett lettek.
Országos egyéni többfordulós levelezô

olvasóversenyen Molnár Krisztina 1.b
17. helyen; csapatversenyben Csizmadi
Olivér, Marton Szilvia 2.b, 6. helyen;
Dénes Man ka, G. Szalai Ist ván 2.b
23. helyen végeztek. Felkészítô tanárok Kovács - Motesicz k y E sz ter 1.b,
Csereklyéné Szente Ildikó 2.b, Magyarné
Rátóti Katalin 3.b, Viplak Katalin 4.o.
voltak. Gratulálunk a g yerekek nek,
szülôknek, tanároknak.

Medvematek szabadtéri matematika verseny
A Matematika összeköt
		
2019. május 18 -án szombaton eg y
nem hétköznapi matematika verseny
résztvevôi lehettünk.
Európa legnagyobb szabadtéri matematika versenyén a Gellért-hegyen jókedvû
hangulatban gyülekeztek a kis matematikusok. A 4000 résztvevô 3 fôs csapatokban állomásról állomásra túrázva
járta végig a több kilométeres útvonalat,
oldotta meg a játékos, de nehéz feladatokat. Megtapasztalhattuk, hogy a matema-

tika valóban összeköt, kapcsolatot épít.
Lehet élmény a matematika. Különbözô
iskolák (kéttannyelvû, 8 osztályos gimnáziumok, matek tagozatos és nem tagozatos általános iskolák) tanulói mérhették össze tudásukat, és versenyezhettek együtt, ismerkedhettek egymással. A
tehetséggondozás mellett a matematika
iránti érdeklôdés felkeltése kapott fontos
szerepet.

dos mateknapon.
Ez az egész napos szombati program
fantasztikus élményt nyújtott a gyerekek
számára, közelebb kerültek egymáshoz és
a matematikához.
A következô tanévben szeretnék több
csapatot nevezni, több gyermeket matekélményhez juttatni ezáltal.		
Katonáné Pristyák Ilona

Iskolánk 6. osztályából 3 tanuló a legkisebb korosztályban, a medvebocsok kategóriában készült fel és vett részt a kalan-

ELADÓ

Tahitótfaluban a Szent István utcában 830 nm-es telken 42 nm-es
extra módon felújított, hőszigetelt teraszos másfél szoba
összkomfortos családi ház 40 nm-es garázs+
tárolóval eladó. Ir. ár: 21.900.000Ft
Elérhetőségeink:
06-20-954-5997

Fodrász szalon
1-2 személynek

KIADÓ.

Cím: Tahi, Dália utca 1.
Telefon: 30/981-7549
14
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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

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

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

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

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

Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Határtalanul kirándulás - A festett kazettás
mennyezetek nyomában Erdélyben
A gyerekek élménybeszámolóiból kiegészített útinapló
Hetedik osztályos tanulóinkkal idén egy
hetet töltöttünk Erdélyben tanulmányi kiránduláson a Határtalanul program keretében.
Az utazást nem csak feszült várakozás, hanem
igen alapos, másfél éves elôkészítô munka is
megelôzte. Ennek keretében Princzné Bérczi
Krisztina kreatív ötlete alapján minden gyerek készített textilre egy festett kazettát az
erdélyi templomok mennyezetének mintájára.
Ezután az összevarrt anyagról Bánáti Benedek
gyönyörû képeslapot készített, amit ajándékként vittünk magunkkal.
Hosszú utunk közben szerencsére még
odafelé jutott idônk megtekinteni a körösfôi
református templomot, ahol már vártak minket és idegenvezetést is kaptunk. Utána
Székelyvéckén néztük meg a szép faragott székely kapukat, majd fölmásztunk a meredek kálváriára. Itt találkoztunk Fekete Pál polgármester úrral, akivel Fábián Csaba tanár úr már otthon elôre egyeztetett érkezésünkrôl. Ô nagy
szeretettel mesélt a gyerekeknek a kálvária és a
kápolna építésérôl és megmutatta saját portáját
is. „Nagyon kedvesek voltak az emberek.”
Balavásár i szál lásu n k ról másnap
Nyárádmagyarósra utaztunk református testvér
gyülekezetünkhöz. A programok szervezésében
nagy segítségünkre volt Ozsváth István alpolgármester úr. Csoportunkat az egész napot betöltô
események során elkísérte Lázár Balázs tiszteletes
úr is, valamint a helyi presbitérium tagjai és feleségeik. Ez a nap nagy élményt jelentett mindan�nyiunk számára, mert itt találkozhattunk elôször
hasonló korú erdélyi gyerekekkel és tanáraikkal,
ráadásul traktorral vittek föl minket „a legmagasabb hegyre”, az 1080 méter magas Bekecs-tetôre.
„Gyönyörû látvány fogadott” Ott közösen tartottuk meg a nemzeti összetartozás napi megemlékezésünket. Az erdélyi gyerekek mûsora után Baffia
Boglárka hegedûs kíséretével Gyugos Liliána olvasott föl és Fieszl Antal énekelt. Ezután megkoszorúztuk az emlékmûvet és elénekeltük a magyar és
a székely himnuszt. Vendéglátóink a hegytetôn
finom gulyáslevessel készültek számunkra és
megmutatták kápolnájukat, amely elôtt vegyes
csoportos játékokat szerveztek. Láttunk egy lármafát is, aminek segítségével régen vész esetén

üzentek a többi településnek. „Nagyon szép volt
a kilátás!”
Aznap délutánra Bakay-Szép Lenke tanárnô
készített elô számunkra gondosan egy találkozót az erdôszentgyörgyi Százfonat néptánccsoporttal. Vezetôjük Ambrus Emese és a táncosok
gazdag mûsorral mutatták be máig élô hagyományainkat a Rhédey kastélyban, ahol idegenvezetést is kaptunk a táncház elôtt. Nagyon
köszönjük, hogy ingyen használhattuk a pincét, megtekinthettük a templomot és a kastély
termeit és frissítôt, nápolyit is kaptunk. A közös
táncház és tánctanítás annyira jól sikerült, hogy
a gyerekek másnap is vissza akartak menni,
hogy találkozhassanak még a táncosokkal,
hiszen barátságok is születtek. „Jó élmény volt!”
A harmadik napon a Szent Anna tavat sétáltuk
körbe. „A tavat körbe vevô fenyvesekkel borított hegyek felejthetetlen élményt nyújtottak.”
Megkóstolhattuk a helyi finom kürtôskalácsot
és ”még medvéket is láttunk.” Ezután az egyedi
élôvilággal rendelkezô tôzegmoha láp következett, ahol idegenvezetést is kaptunk és rengeteg
képet készítettünk. Innen Gyergyószárhegyre
mentünk, ahol elsétáltunk a Lázár kastélyhoz.
A szállásadók finom házi koszttal vártak minket
a Kastély Panzióban. Este játékra és szórakozásra is volt lehetôségünk.
Másnap Gáll Leventééknél töltöttük a napot,
a csíkmadarasi Zsigmond Malom Fogadóban.
Megnéztük a régi malmot és a csergeványolót. Tettünk egy kisebb sétát a csíkmadarasi

borvízkúthoz és megtöltöttük kulacsainkat
szénsavas vizével. Megtekintettük a faluban
a gyönyörûen faragott székely kapukat. Gáll
Tímea finom, három fogásos ebéddel várt minket. Délután Levente édesapja elvitt a Márton
Áron Múzeumba Csíkszentdomonkosra, ahol
az ô részletgazdag elôadásának és a gazdag
múzeumi anyagnak köszönhetôen kis betekintést nyerhettünk a közelmúlt eseményeibe. Ez a gazdag kiállítással rendelkezô múzeum abban az épületben található, ahol Márton
Áron maga is végezte az elemi iskola négy osztályát. Programunkból a csíkkarcfalvi katolikus
erôdtemplom sem maradhatott ki. Hazafelé
rövid sétát tettünk Szovátán és megnéztük a
medvetavat is.
Másnap kívülrôl megnéztük a felújítás miatt
bezárt bánffyhunyadi református templomot és
készítettünk egy közös fotót a gyönyörû, általunk
készített festett kazettás képünkkel a legszebbnek
ítélt panorámás környezetben. Az ezután útba ejtett
bözödi tó látványa minden gyereket megdöbbenéssel töltött el. Miután az erdôszentgyörgyi múzeumban láttuk a róla készült gazdag tárlatot, a valóság
még sokkolóbb volt.
Rengeteg új élménnyel gazdagon tértünk
haza. Minden diákunk jól érezte magát és többen kérték, hogy térjünk még vissza Erdélybe
így együtt.
Köszönjük szépen a Magyar Állam határon
túli magyar területek meglátogatása céljából
nyújtott támogatását, az önkormányzat támogatását és a kapott ajándékokat a nyárádmagyarósi
református testvérgyülekezet számára. Külön
köszönet illeti az S-Busz Kft-t a balesetmentes
szállításért és programjainkhoz való rugalmas
hozzáállásáért! Köszönetet mondunk a Váci
Tankerületi Központnak és a Bethlen Gábor
Alapítványnak. Nem utolsó sorban köszönet jár
a szülôknek is a táncos gyerekeknek készített
ajándékokért, a vízért és a finomságokért!
Sziváné Bergmann Henriett
és Fábián Csaba
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Rainer Gabriella emlékére
tagja volt. Áldozatos munkáját Tahitótfalu
Köz s é g Ö n kor m á ny z at a 2 0 05 - b e n
Tahitótfaluért Emlékéremmel ismerte el és
2011-ben Díszpolgárrá választotta.
Gabika ott segített, ahol csak tudott, fôleg
ha gyermekekrôl volt szó. Mindig csak adott
és adott, szerényen, szó nélkül, alázattal.
Ô volt falunk közösségi életének motorja.
Tettrekészségével, segítôkészségével, végtelen energiájával utat mutatott, lelkesített
mindenkit.
30 évvel ezelôtt úgy döntött, hogy a családi nyaraló lesz az állandó otthona, és kiköltözött Tahitótfaluba. Ezután minden energiáját a közösség összefogására, a falu szépítésére használta. Hatalmas szívével, lelkesedésével sikerült maga mellé állítania
az itt élôket. Alapító tagja lett a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért alapítványnak, amely
számtalan olyan közösségi programot szervezett, amire addig nem volt példa a településen. Éveken keresztül nyári napközis

tábort tartott a falu gyerekeinek. Sokuknak
csak ez a lehetôség volt a nyári kikapcsolódásra, játékra. A hagyománnyá vált
„Advent Tahitótfaluban” rendezvénysorozat is elsôsorban az ô munkáját dicséri. De
ide sorolható a közös összefogással létrejött Szabadidôpark szépítése, a parkos bulik,
jégpálya készítése, a Farsangi Felvonulás,
a Diákalkotók Országos Tûzzománc
Pályázatának meghirdetése és megszervezése, a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány Ifjúsági Díjának megalapítása és
évenkénti átadása, a havonkénti bábszínház
megszervezése, valamint az Eperfesztiválon
a látvány lekvárfôzés. Fontosnak tartotta,
és sokat tett a leendô helytörténeti kiállítás
anyagainak összegyûjtésében és rendszerezésében is.
Köszönjük, hogy ismerhettünk, drága
Gabi! A Jóisten nyugosztaljon. Szívünkben
és emlékeinkben élsz tovább.
Béres Gabriella

Június 28-án este 6 órakor csendes megemlékezésre jöttünk össze a Faluházban,
hogy megemlékezzünk Rainer Gabrielláról,
mindenki Gabikájáról, aki 2019. június
14-én hosszú betegség után 75 éves korában eltávozott közülünk. Gabika a Tegyünk
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány alapító tagjaként két évtizeden át szervezte, segítette
a közösségi programokat, ünnepeket, gyerektáborokat. Tahitótfalu Önkormányzata
Kulturális Bizottságának 2002-tôl állandó

Villámlátogatás Kisújfaluban
Kedves meg h ívót k apt u n k a sz lo vákiai Kisújfaluból, ahol 2019. június
21-én pénteken és 22-én szombaton tartották a Falunapot. Nag yházú Miklós
képviselôtársammal és feleségével, valamint feleségemmel négyen képviseltük
Tahitótfalut. Hol voltak a többiek? Igen zsúfolt a nyári program, hiszen egyidejûleg
testvértelepülésünk, a szerbiai Tóthfalu alapításának 110. évfordulóját ünnepelte, ott is
illett megjelennünk, így a képviselô testület
„két helyen volt egyszerre”.
Kisújfalu. Hivatalosan Nova Vieska.
Nagyon kedves és rendezett település
Esztergomtól mindössze 20 kilométerre
található Párkánytól Érsekújvár irányába. A
települést körülbelül hétszáz – ebbôl több
mint 80%-a magyar - lélek lakja.
Geri Valéria polgármester asszony és csapata energikusan, örömmel fogadott bennünket, a kedves fogadtatást eperlekvárral,
új kiadású, településünket bemutató könyvekkel viszonoztuk. Polgármester Asszony
biztatott: menjünk körbe a rendezvényen, -
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amely a remekül karbantartott és ápolt füves
sportpályán kapott helyet - beszélgessünk
az emberekkel, mindenütt jó szót és finomságokat fogunk kapni. Igaza volt. Jót lehetett
beszélgetni, miközben a mûsorban éppen a
parasztolimpia versenyzôi küzdöttek egymással, majd az erôemelôk következtek.
Partnereink rendszeres látogatói az
Eperfesztiválunknak, többször találkoztunk
velük az elôbb említett Tóthfalu rendezvényein is. Egy kis apróság azért még hiányzik: testvértelepülésnek tekintjük egymást,
itt az ideje mindezt papírra vetni és az erre
vonatkozó okiratokat aláírni.
Hogy mitôl villámlátogatás? Szombaton a
déli órákban érkeztünk. Délután négy óra
körül kezdôdött volna a kulturális program, azonban helyette jött nagy dörgés, villámlás, felhôszakadás, szélvihar, az emberek a sátrakba kapaszkodva igyekeztek azokat a földön tartani. A vihar kellôs közepén a sátrak között a sportpályán megjelent
egy autó, amelybe nagy nehézségek árán
sikerült beszállnunk és meg sem álltunk

Tahitótfaluig. A „villámlátogatás” következtében csak telefonon tudtunk a vendéglátóinktól elköszönni.
Innen is, utólag is még egyszer köszönet
a meghívásért, a jó szóért, vendéglátásért.
Pálvölgyi Tamás
önkormányzati képviselô
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2019.07.22-26.
SZENTENDREI-SZIGET
KALANDTÁBORA
A SZIGETI SÁRKÁNYOK RENDEZÉSÉBEN

Bentlakásos és napközis tábor 7-14 éves
korig.

Sárkányhajózás, Kézműveskedés, Vízi jártasság alapszintű
elsajátítása, Csapatjátékok…
PROGRAMOK: SÁRKÁNYHAJÓZÁS, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS, VÍZI JÁRTASSÁG
ALAPSZINTŰ ELSAJÁTÍTÁSA, CSAPATJÁTÉKOK (JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK), ELŐADÁS A
VÍZI ÉLŐVILÁGRÓL, SZÁMHÁBORÚ, KIRÁNDULÁS, TÁBORI ÉTELKÉSZÍTÉS
(BOGRÁCSOZÁS ÉS SZABADTÜZES SÜTÖGETÉS), HÓDOK MEGFIGYELÉSE
TERMÉSZETES ÉLŐHELYÜKÖN

RÉSZVÉTELI DÍJ: 28.000 FT/5 NAP, MELY MAGÁBA FOGLALJA A REGGELIT,
EBÉDET, UZSONNÁT, VACSORÁT, VALAMINT A KIRÁNDULÁST, SZABADIDŐS
PROGRAMOT ÉS EVEZÉSI KÖLTSÉGET.
HELYSZÍN: TAHITÓTFALU, ISTEN TÁBORA (VÁCI KOMPNÁL)
Jelentkezni, érdeklődni:
E-mail: szab.gbor@gmail.com

Tahitótfalu
2019. július 15.-július 26. hétfôtôl péntekig 9:00-13:00
Sok-sok változatos és izgalmas foglalatosság vár rátok:
korongozás, agyagozás, batikolás Princzné Bérczi Krisztinával
tûzzománc ékszer- és képkészítés Szántó Tündével
nemezelés, simi labda készítés Kerekes Pálmával
mécsestartó készítés, gyertyamártás,
gyertyaöntés Sasvári Veronikával
textil mütyürök és ékszerek varrása Kelemen Emmával
állatfigurák, textilkép készítés Jókainé Gombosi Beatrixszel
ékszer, játék készítés Telkes Henivel
Játék a Családsegítô Szolgálattal
lovaglás, sport, tánc, bogrács étel készítés, kenyérlángos sütés,
vetélkedôk, labdajátékok

Tel: Szabó Gábor 06-70-676-1574
Bánáti Anita 06-30-831-8946

Segítőink: Nagy Lászlóné, Szedlacsekné Kristóf Judit, Marton Sándor és sok lelkes fiatal
Helyszín: Szabadidőpark, a focipálya mögött Tótfalun, Bajcsy Zs. u.
A foglalkozásokon való részvétel önkéntes és ingyenes, minden gyermek saját felelősségére
tartózkodik ott és vesz részt a programokon.
Szervező: Tahitótfalu Önkormányzata és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
Részletekről érdeklődni lehet Béres Gabriella művelődésszervezőnél: 0630/337 5527.
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2019. JÚLIUS

P r og r a m o k , h i rd e té s

Tahitótfalu júliusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:

Terembérlési lehetôségekrôl érdek
lôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:

Néhlich Edit 20/569 7507

Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné
30/327 5146,
Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527,
Sportszár: Szabó Mónika 70/369 0098.

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.):

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

a programok nyáron szünetelnek.

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy
apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a
program@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337
5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést
beküldôk minden hónapban ajándéksorsolá-

son vesznek részt. Júniusi számunkban a váci
rév felé vezetô út mellett a Nagy-ároki kút egy
részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés
megfejtônknek, Katona Istvánnak.

Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-309370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605
• ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig,
kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 80-38-39-40 • FALUHÁZ – 585028 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi
Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek:
8.30–13.00-ig, szerda: iskola
fo
gászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.:
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30
474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi
Ilo
na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125,
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig,
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010
• GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5.,
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Erzsébet, tel.:
385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd,
csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos
bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.:
385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091,
rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt.
16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385741 • KÉMÉNYSEPRÔ – 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, Dunakorzó 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 • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre,
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–16,00,
Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges),
Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyama
tosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahitótfalu, 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 • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187,
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.:
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS
– tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától
• TERHES SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12
csak CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG
– tel.: 105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda
13–16-ig, pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth
L. u. 30. telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1.
Karneválné Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10ig, 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.: 06-30303-3296 • 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
szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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