
Változás Tahitótfalu labdarúgó sportéleté-
ben

2014-ben képviselô-testületi döntés alap-
ján Tahitótfalu Község Önkormányzata határo-
zott idejû megállapodást kötött a Szentendrei 
székhelyû Dunakanyar Sportegyesülettel. Az 
egyesület a TAO támogatási rendszert felhasz-
nálva az elmúlt 6 évben 37 millió forint értékû 
fejlesztést hajtott végre, amelyhez önkormány-

zatunk 5 millió forint önrészt biztosított. A fej-
lesztés keretében felújításra került az épület. Új 
nyílászárókat építettek be, elvégezték a födém 
és a homlokzat hôszigetelését. Új, korszerû kon-
denzációs kazán-, és fûtôrendszert szereltek be, 
és az épületet külsô felületét is újra festették. A 
futballpálya automata öntözôberendezést kapott 
felújított kúttal és szivattyúval. A pálya karban-
tartására nagy teljesítményû fûnyírót vásároltak. 

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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január 14. csütörtök 15:00-18:00 Véradás. Helyszín: Népház
január 22-február 12. „Móricz és…” kültéri kiállítás.. Helyszín: Népház-
Sportcsarnok árkádjának kerítése
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.): 
a járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.

Faluház (Szabadság út 1/a):
A járványügyi helyzet miatt az összes program elma-

rad.

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
A járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.): 
a járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni az alábbi elérhetôségek-
en lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327 5146, Faluház: Béres 
Gabriella 30/337 5527, Sportszár: Szmolenszki-Szabó Mónika 70/369 
0098.

Tahitótfalu januári programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
Minden kedves olvasónknak sikerekben 
gazdag, boldog új esztendôt kívánunk!

Fotó: Csonth László
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A fenti értékek és eszközök Tahitótfalu 
Község Önkormányzatának törzsvagyoná-
ba kerültek. A Dunakanyar Sportegyesület 
vállalta a Tahitótfalui Sportegyesület szak-
mai irányítását is. 

2020. szeptemberében a Dunakanyar 
Sportegyesület újonnan megválasz-
tott vezetôsége azzal a kéréssel fordult 
az önkormányzathoz, hogy a 2014-ben 
kötött sportpálya bérleti szerzôdést közös 
megegyezéssel bontsuk fel. 

Az Önkormányzat  ezért  kérte a 
Tahitótfalui Sportegyesületet, hogy kerül-
jenek olyan helyzetbe, ami alkalmas-
sá teszi az egyesületet az objektum és a 
sportpálya üzemeltetésére. Ennek követ-
keztében 2020. november 4-én Tisztújító 
Közgyûlésre került sor. Az egyesület új 
elnökévé Szijj Krisztiánt választották, az 
elnökhelyettes, titkár Virok Viktor, a har-
madik alelnöki tag Papp Bence lett. Az új 
Felügyelô Bizottság összetétele az alábbiak 
szerint alakult: elnök Újlaki Anikó, elnök-
helyettes Szabó Mónika, a bizottság har-
madik tagja Kálmán Gábor lett. Az egyesü-
let tiszteletbeli elnökké választotta Budai 
Andrást, aki 21 éven keresztül végezte az 

elnöki munkát. Munkáját ezúton is szeret-
ném tisztelettel megköszönni. 

2020. december 4-én aláírásra került 
a Dunakanyar Sportegyesülettel kötött 
sportpálya bérleti szerzôdést felbontó 
megállapodás, majd 2021. január 7-én a 
Tahitótfalu Sportegyesület elnökével alá-
írtuk az új sportpálya bérleti szerzôdést. 
A szerzôdést határozott idôtartamra 
kötöttük, tekintettel a finanszírozási 
lehetôségekre. 

Kívánom az új vezetésnek, hogy új len-
dületet tudjon adni az immáron önálló-
vá vált sportegyesületnek. Kérek minden 
helyi vállalkozót és magánszemélyt, hogy 
lehetôségükhöz mérten támogassák az új 
elnökség, ezzel együtt az egyesület és tele-
pülésünk labdarúgó sportéletét. 

Baptista szeretetszolgálat adománya

Az elmúlt években gyakorlattá vált, 
hogy év végén az Önkormányzat és a 
vele együttmûködô civil szervezetek tar-
tós élelmiszer gyûjtést szerveztek a szo-
ciálisan rászoruló lakóink számára. Az 
ismert járványügyi helyzet miatt ezt a 

módszert idén nem követhettük. Annak 
érdekében, hogy ne maradjanak támoga-
tás nélkül a település szociálisan rászoruló 
lakói, azzal a kéréssel fordultam a Baptista 
Szeretetszolgálat elnökéhez, Szilágyi Béla 
úrhoz, hogy lehetôségükhöz mérten segít-
senek tartós élelmiszerek adományozá-
sával. Kérésemnek megfelelôen Elnök úr 
lokálpatriótaként december közepén arról 
tájékoztatott, hogy december 19-én két 
tonna tartós élelmiszert tud biztosítani, 
amely lehetôvé teszi 120 csomag összeál-
lítását. December 19-én Schottner Jánosné 
képviselô társammal, a Szociális Bizottság 
elnökével vettük át személyesen Szilágyi 
Béla elnök úrtól az adományt. A csomagok 
összeállítására 2021. január 8-án került 
sor, a kiszállítást ezt követôen fogja az 
Önkormányzat Falugondnoksága végrehaj-
tani. Szeretném megköszönni a képviselô-
testület és az adományban részesülô pol-
gárok nevében a Baptista Szeretetszolgálat 
támogatását. 

Jó ütemben halad a bölcsôde építése

Korábbi tájékoztatóimból már érte-
sülhettek arról, hogy az Önkormányzat 
sikeresen pályázott 4 csoportszobás, 48 
férôhelyes bölcsôde építésére. Az elmúlt 
év végén megérkezett a támogatási 
szerzôdés és a Kincstár átutalta az önkor-
mányzat számlájára a 460 millió forintos 
támogatási összeget. A bölcsôde pályá-
zat elôkészítésével, a gazdasági szereplôk 
bevonására irányuló közbeszerzési eljá-
rás lebonyolítására vonatkozó informáci-
ókat Tahitótfalu Község Önkormányzata 
honlapján megtekinthetik. Az építési terü-
letet november 4-én adtuk át, ahol rög-
tön megkezdôdött, és intenzív ütemben 
folyik az építkezés. A földmunkát, ala-
pozást követôen elkészültek a fô tartófa-
lak, és megkezdôdött a függôleges beton-
pillérek és a betonkoszorú kialakítása. A 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Újszülöttek:
Vaczó Eszter Mária 2020.12.06.
Molnár Kristóf László 2020.12.15.
Boros Anna 2020.12.17.

Házasságot kötöttek:
Fodor Krisztián – Schilling Orsolya

Elhunytak:
Szalontai Zoltán – Liget utca, élt: 65 évet
Farkas Istvánné – Somogyi Béla utca, élt: 89 évet
Vaczó József – Toldi M. utca, élt: 83 évet
Vaczó Józsefné – Jázmin utca, élt: 76 évet
Szmrecsányi Miklós - Gyepes utca, élt: 75 évet
Kékesi Sándor – Szt. István utca, élt: 69 évet
Wieszt Károly – Almásy L. utca, élt: 76 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

Könyvtár 
Kedves Olvasóink!

A járványhelyzetre való tekintettel a könyv-
tár zárva tart.

Kubanekné Bencze Hajnal 
könyvtáros

Karácsonyfa begyûjtés
Tisztelt Lakosaink!

Értesítjük Önöket, hogy idén január 
13-án szerdán és február 12-én pénteken 
lesz a karácsonyfák begyûjtése. Kérjük 
Önöket, hogy a talpuktól és díszeiktôl meg-
tisztított karácsonyfákat a fenti napokon 

reggel 6 óráig helyezzék ki ingatlanaik elé 
jól látható és jól megközelíthetô módon.

Köszönettel: Szabados-Molnár István

kivitelezô ütemterve szerint – természete-
sen idôjárás függvényében – január végé-
ig elkészülhet a tetôszerkezet. Ezzel pár-
huzamosan a pályázati referens koordi-
nálásával megkezdôdött a csoportszobák 
mûködéséhez szükséges bútorzatok, játé-
kok konyhai, eszközök és udvari játékok 
beszerzésének elôkészítése. Felvettük a 
kapcsolatot egy bölcsôdék kialakításával 
foglalkozó szakértôvel, aki a jogszabályok 
és az elôírások szerint segít a szükséges 
eszközök beszerzésében. Az erre fordítha-
tó forrást a támogatási összeg szintén tar-

talmazza. A látottak alapján kijelenthetem, 
hogy az építkezés intenzívebb ütemben 
halad, mint amelyet az elôzetesen elkészí-
tett kivitelezési diagram tartalmaz. Ez töb-
bek között annak is köszönhetô, hogy az 
építkezés számára kedvezô idôjárási körül-
mények álltak elô, illetve a két ünnep 
között is intenzív munkavégzés folyt. 
Az elkövetkezô idôszakban is rendsze-
res tájékoztatást adok a bölcsôde építés 
helyzetérôl. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Szép siker a rajzpályázaton
Iskolánk tanulói a Magyarországi Vezetô 

Informatikusok Szövetsége által kiírt rajz-
pályázaton szép sikereket értek el. Egy, 
az ûrhajózást népszerûsítô, SpaceBuzz 
elnevezésû program kabalafiguráját kel-
lett megtervezniük. A pályázatok elbírálása 
után egy e-mailt kaptunk, melyben gratu-
láltak diákjainknak, Nagy Kozár Petrának, 
Mátyók Majának, Takács Viviennek és 
Zakar Annának, mert a díjazottak közé 
kerültek. A legfôbb kérdésre, hogy mit is 
nyertek, azonban várni kellett a december 
10-én megrendezett online eredményhir-
detésig és díjátadóig. Magának az esemény-
nek a megszervezése, a bejelentkezés, a 

kamera beállítása is nagy élmény volt, hát 
még mikor élôben kapcsoltak minket és 
megtudhattuk végre, hogy Maja és Vivien 
egy-egy asztali kamerát, Petra egy ingyenes 
nyári programozótáborban való részvételt, 
Anna pedig egy családi belépôjegyet kapott 
a Szolnoki Reptárba. Gratulálunk nekik! Az 
ajándékokat szülôi segítséggel juttatta el 
a Szövetség iskolánkba, a gyerekek dec-
ember 18-án Zakar Ágnes igazgatónôtôl 
kapták meg osztálytársaik jelenlétében. 
Köszönjük Princzné Bérczi Krisztina és 
Wegroszta Gyula felkészítô munkáját.

Vaczó Zoltán
intézményvezetô-helyettes

Egészségnevelés az iskolában
Az Egészségfejlesztési Iroda (EFI) 

segítségével, elküldött anyagai fel-
használásával rendeztük meg idén az 
Egészségnevelési napot az iskolában. 
A járványhelyzet miatt az EFI munka-

társai nem közvetlenül tartották az 
elôadásokat, hanem videókat, online 
anyagokat küldtek nekünk egészséges 
táplálkozás, iskolai stresszkezelés, zak-
latás, kiközösítés témákban. Az osztá-

lyok osztályfônöki órákon, szakórákon 
dolgozták fel a témákat.

Az iskolai zaklatás és kiközösítés 
témában nézett tanmeséket az 1.a osz-
tály Kovács László Zoltán tanítóval, 
okostányér segítségével foglalkoztak az 
egészséges táplálkozás témájával.  

A felsôs osztályok közül többen a 
zaklatásról, az egészséges táplálkozás-
ról néztek filmet, beszélgettek, készí-
tettek szénhidrát csökkentett sütemé-
nyeket.

A 4.a és b osztályok és a 3.a osztály 
Csereklyéné Szente Ildikó, Kecskés 
Tímea, Balogh Zsolt tanítók vezetésével 
közösen tartották az Egészségfejlesztési 
napot.

Álljon itt Csereklyéné Szente Ildikó 
tanítónô összefoglalója a három osztály 
programjáról.

Az egészségfejlesztési témaköröket 
több napra elosztva beszéltük meg a 
gyerekekkel. Nagy segítségünkre vol-
tak a Szentendrei Egészségfejlesztési 
Iroda által küldött anyagok.

Témaindítónak a Zsákmese címû 
tanmesét néztük meg. Ennek az volt 
a célja, hogy keressünk a mi életünk-
ben is olyan dolgokat, amelyeknél fon-
tos az, hogy ápoljuk, odafigyeljünk rá. 
Ilyen például az egészségünk. 

Végig vettük a táplálkozás, mozgás, 
higiénia, lelki egészség szerepét, ezek 
kölcsönhatását. A videók által szemlé-
letesebben hangzottak el mindazok a 
tanácsok, amelyeket oly sokszor meg-
beszélünk, tanulunk a gyerekekkel. A 
kis filmeket részenként mindig meg-
beszéltük. Személyes példákat, min-
dennapi gyakorlati eseteket mondtak 
hozzá a gyerekek. Úgy vettem észre, 
hogy ebben a témakörben nagyon sok 
mindent tudnak a diákok. Alsó tagoza-
ton átszövik a mindennapjainkat ezek 
a dolgok, többször elôkerül testneve-
lés, környezetismeret órán, tízórainál, 
ebédnél, de akár egy-egy csoportos 
beszélgetésnél is. 

Nem elég beszélni errôl. Nagyon fon-
tos szerepe van az iskolának, a tanító 
nevelési elveinek, a szülôi háttérnek, 
és annak, hogy minden itt megbeszélt 
dologhoz megfelelô mintát kapjanak.

 
Csereklyéné Szente Ildikó

alsós munkaközösségvezetô

Egészségfejlesztési 
nap(ok)
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Az iskolai év kezdetén a Generali 
Biztosító Alapítványa meghirdetett egy 
országos rajzpályázatot, melynek mottója” 
Élj egészségesen!” volt.

Eljuttattuk a kiírást Futó Józsefné, 
Csereklyéné Szente Ildikó, Balogh Zsolt 
alsó tagozatos tanítóknak, Wegroszta 
Gyula felsô tagozatos rajztanár úrnak és 
a kerámia szakkör vezetôjének Princzné 
Bérczi Krisztinának. Ôk segítették és szer-
vezték meg a gyerekek munkáját.

A témát megbeszélve és feldolgozva 

nagyszerû munkák készültek. Elôzetes 
zsûrizés után 17, rajzokról és kerámiákról 
készült fotót küldtünk be, amelyek közül 
kettô alkotást díjaztak pénzjutalommal: 
Zalaváry-Nagy Lelle kerámiáját és Tampu 
Margaréta rajzát.

A 3.b-s Lelle, a vidéki, falusi élet szépsé-
gét ábrázolta rendkívüli aprólékossággal, a 
4.a-s Margaréta nagyon szépen kidolgozott 
csendélettel nyert.

Mind kettô család a nyereménybôl 
gyermekük további mûvészeti munkáját 

elôsegítô tárgyi eszközöket szeretne vásá-
rolni.

Gratulálunk az ügyes gyerekeknek! A 
pályázati anyag az iskola honlapján megta-
lálható!

A felkészítô tanáraiknak további örömte-
li munkát és sok tehetséges tanulót kívá-
nunk!

Princzné Bérczi Krisztina

„Élj egészségesen!”
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Emlékezés a magyarság 20. századi, 3. nemzeti, egyben 
örök, felejthetetlen tragédiájára, a Don-kanyarra…

Szeretettel, és tisztelettel köszöntöm 
kedves mindnyájukat, a sorban immá-
ron negyedszázados Don-kanyari meg-
emlékezésünkön. Köszönöm, hogy jelen-
létük elhatározása során meglelték szív-
ben-lélekben azt a harmóniát, ami egy 
ilyen hatalmas tragédia áldozataira történô 
megemlékezés méltó befogadását- fájdal-
mas mivolta ellenére is –gazdaggá tehe-
ti. Bevallom, ezen néhány sor megírásá-
ra készülve, erôt merítendô forráshoz, a 
tavaly éppen 100., egyben legnagyobb 
nemzeti tragédiánk, Trianon évfordulója 
elôtti napokban fordultam. Nem akarván 
erre csak annyiban kitérni, hogy annak 
a magyarságra nézve hihetetlen mivol-
tát megpróbálván a tavaly május-júniusi 
községi lapban felvázolni, mégis, annak 
reánk nézve szomorú eseménysorához 
kötendônek kell ítélnünk az 1943.janu-
ár 12. –i doni katasztrófánk mibenlétét 
is. A történelem színpadára 1920-ban drá-
mát, tragédiát koreografálók közül már 
akkor többen is elismerték, hogy jelen 
drámájuknak folytatása lesz, egy újabb 
világháború. Mégis, könyörtelenül kivet-
tek minden eszközt a legvédtelenebb, leg-
kiszolgáltatottabb, a megrabolt magyar-
ság kezébôl, hogy erre felkészülhessen 
és megerôsítse önvédelmét. Így, miként 
1000 év alatt mindannyiszor, önmagunk-
nak kellett mindenek elôtt szellemben -- 
lelkiségben felkészülnünk, -  már ameny-
nyire ilyenre a ránk terhelt súlyos idôkben 
lehetett,- és megtalálnunk az eleinket is 
minden veszedelemben megtartó biztos 
alapot- a hitet, a hazaszeretetet,- amelyrôl 
Márk 12/10.-ben azt jelenti ki, hogy: „ Az a 
kô, amelyet az építôk megvetettek,  az lett 
a sarokkô…” Az ekkor még erôs keresz-
tyén gyökérzetû magyar társadalom a hit, 
a hazaszeretet mindenek felettiségének 
erejébôl táplálkozva,  elképzelhetetlenül 
rövid idô, szinte két évtized alatt, a magya-
rok Mindenható Istenébe vetett bizalom-
mal tartotta biztos kézzel az eke szarvát, 
és emelte föl kardját-pajzsát, hogy kivívja 
a tôle megtagadott igazságot, vissza vegye 
ezeréves földjének egy-egy szeletével ôsi 
jussát, és az ama földet vérrel, munkával 
ezer éven át védelmezô testvéreit is. A 
már zajló háborúban, jelentôs magyar vér-
áldozat nélkül!  Miként a zsoltárok könyve 
5/13 mondja:”Mert Te, Uram, megáldod 
az igazat, körülveszed a Te jóvoltoddal, 
mint pajzzsal.”Mind ezek voltak azon 
magasztos eszmék, amelyek helytállás-
ra késztették a magyar társadalmat, küz-
delemre képessé nevelték a magyar ifjú-

ságot, amelynek színe-virága, 100 ezernél 
is többen, vérrel dagasztott földben, alat-
tomos aknamezôk fenyegetettségében, 
szögesdrót lövészárkok peremén is küzd-
ve az ellenség acélszörnyeivel, 1943. janu-
ár közepének néhány napja során az orosz 
Tél Tábornok fagyos halált hozó borzal-
mai, szorítása ellenére is, ôseihez méltón 
megtette a tôle telhetôt hazája, szerettei, 
keresztyén múltja védelmében. Egy kora-
beli vers részlete:”Don-kanyarban áll egy 
szomorú fûzfa, Magyar baka halva fekszik 
alatta. Bajtársai kardjaikkal  ássák a sírját, 
Odahaza magyar lányok siratják.” Itt nem 
csak az 5-10- szeres túlerô gyôzött, hanem 
voltak gyengék, akik nem merítettek erôt 
azon nagy eleink dicsô cselekedeteibôl, 
akik a tatárjárás, Nándorfehérvár, Mohács, 
az erdélyi fejedelmek, a Nagyságos 
Fejedelem, 1848-49 keserû tapasztalatai-
ból megtanulták, hogy :”… élni fog a nem-
zet, amely összetart, kit önvétke meg nem 
hódit, nem hódítja kard.” (Arany János)- 
Szeretném igen röviden összegezni még 
egyszer, hogy érzékeljük azon idôk ember-
feletti súlyát, amellyel a magyar katonának 
meg kellett küzdenie. Mint többször emlí-
tettem: a 2. hadsereg 1942 nyárelôn érke-
zett meg a Don elôtti térségbe, mely had-
sereg 9 könnyû, egy páncéloshadosztály-
ból, és egy kisebb repülôkötelékbôl állt. 
(Mint emlékeztem is 2020. augusztusában: 
a Haza megkövetelte ifj .Horthy István 
életáldozatát is.) A nyári hídfôcsaták közel 
30 ezer magyar áldozattal jártak, ezért az 
elesettek pótlására novemberben újabb 
35 ezer fôt vezényeltek a térségbe, rajtuk 
kívül 63 menetszázadot és 87 munkásszá-
zadot. Velük, és a németekkel, a nyár köze-
pén 1millió 310 ezer szovjet állt szemben, 
4400 harckocsival… Talán döntô lehetett 
a magyar doni hadsereg késôbbi sorsára az 
is, hogy az október elejére már rommá lôtt 
Sztálingrád alatt a németek döntô veresé-
get szenvedtek: közülük 300 ezret az oro-
szok bekerítettek, kb. 170 ezer fôt elveszí-
tettek, 91 ezren fogságba estek. (Közülük 
csupán 5-6 ezer tért haza Németországba a 
háború után!)  A sztálingrádi csata 2. sza-
kaszának 76 napja alatt az oroszok közel 
félmillió embert veszítettek. Ismét hivat-
koznunk kell a borzalmas orosz télre, az 
utánpótlások hiányosságaira…  A magya-
roknak az ôszi esôs idô beállta miatt nem 
volt idejük kiépíteni a többszörös védel-
mi vonalakat, ami késôbb hatalmasan 
meggyengítette védelmi képességeiket. 
A január 12.-én kezdôdött urivi támadás 
40km széles, 20 km. mélységben áttör-

te a magyar és olasz vonalakat… Az oro-
szok nem is törôdtek az ellenállással, a 
hatalmas emberanyag omlott, mint a zuha-
tag… nyílt prédává váltak, mégis menniök 
kellett elôre. Sztálin 15300 katonát végez-
tetett ki, mert menekülni akartak a har-
cokból… Szintén írtam korábban már a 
magyar katona hôsies helytállásáról, de 
meg kell említenem egy pesti tisztet, aki 
kovácsmester édesapja készítette mes-
terlövész puskájával közel 2000 oroszt 
lôtt le… Így történt a magyar hadsereg 
és hazánk tragédiája a Nagy Háború, és a 
két Trianon után. Nem tudok szabadul-
ni attól a gondolattól, hogy minden meg-
próbáltatása dacára, és az 1947-es második 
Trianon, valamint 1956 után a magyarság 
még ma is - sok-sok rákényszerített ideo-
lógiai tévelygés, és manapság is ismétlôdô 
külsô - belsô támadássorozatok,  belsô áru-
lások-ármánykodások ellenére -„megfogy-
va bár, de törve nem,” a Mindenható Isten 
kegyelmébôl, „él nemzet e hazán.”(Talán 
mert tudtuk, éreztük  századok tapasztala-
tai alapján azt,   amit Wesselényi mondott 
ki: ”Szenvedni megtaníthatnak, de félni 
nem!)

Végezetül: legyen helye a köszönetnek, 
tiszteletnek, hálaadásnak, nem különben 
a jövônket, a magyar sorsot befolyásoló, 
javunkat szolgáló tanulságoknak: - tisztelet-
tel köszönöm meg a helyi református gyü-
lekezet mindenkori  lelkészeinek azt, hogy 
1943 óta, ahogy lehetett, és az elmúlt 25 
évben is, ébren tartották falunk lakosaiban 
a tragédiára, a hôsökre történô emlékezés 
nagyszerûségét, követendô örök példáját.- 
Köszönetet mondok azoknak is, akik az 
önkormányzat nevében e negyed század 
alatt felkértek ezen megemlékezések meg-
tartására,  támogatva is azt.- Ugyancsak 
köszönet illeti a Községi Tájékoztató,  és a 
Danubia Televízió szerkesztôségét, hogy a 
megemlékezések a lapban írásban napvilá-
got lássanak, másrészt a képernyô elôtt is 
elhangozzanak, keresvén, és bôvíteni igye-
kezvén a hôseinkre történô emlékezôk 
körét. Hiszen mind ezek a maguk súlyá-
val, értékeivel a magyar jövendôt ala-
kítható tényezôk egy-egy részei lehet-
nek. – A magam részérôl hálát adok a 
Magyarok Istenének, hogy felelôsséget 
ébresztett bennem arra, hogy negyed szá-
zad alatt hozzájárulhassak a fentiek meg-
fogantatásához. Külön köszönöm azon 
falumbelieknek a mindenkori jelenlétü-
ket, akik talán reám való tekintettel is, a 
kezdetektôl fogva kitartóan, együtt vol-
tak velem ezeken a megemlékezéseken. 
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Ugyanakkor: tisztelettel hajtok fejet azon 
polgártársaim, volt hadfiak emléke elôtt, 
akik velünk voltak, de sorban elszólította 
ôket az Idô. Szándékaim szerint eme utol-
só, 25. megemlékezésemmel átörökíteni 
kívánom az utánam jövôkre azt az elkötele-
zettséget, felelôsséget, amellyel idônként, 
mint a mellettünk lobogó fáklya lángjai, 
hol magasabban, hol alacsonyabban égve 
is, szikrázva, avagy parázsló zsarátnokok-
ként, de melegítve, világítva, fenntartsák 
az ilyen emlékezések megôrzésének foly-
tonosságát, szép rendjét… Mielôtt azon-
ban elmennék, mint a madár ôsszel, meg-
hagyom még az alábbiakat:

- úgy vélem, a modern kor egy ilyen szá-
zada után helyénvaló az, hogy a nemzet-
re nehezedô idô súlya alatt, miként 1100 
éven át is, keressük a „sarokköveket”, 
amelyektôl megtartatásunkat remélhetjük. 
Miként oly sokszor, a legtöbbet mondó, 
súlyos, nehéz idôket is kiálló, nagy elôdök 
igazmondásai azok, amelyek irányt mutat-
hatnak e század, és a további magyar jövô 
irányába. A Magyarok Istene örök szállás-
helyül jelölte ki számunkra a Kárpátok 
ölelte hazát, ami már önmagában is kivé-
telezett kegyelem. Kárpáti hegyeinkhez, 
bérceinkhez hasonlóan, a magyarságnak 
is körkörös védelemre kell berendezked-
nie lelkileg-szellemileg, politikailag, gaz-
daságilag, nemkülönben honvédelmileg 
is, szilárd, tudatilag, hazaszeretet tekinte-
tében egy erôs, összetartó társadalomra. 
Vagyis: felelôsségünk hatalmas! Számítani 
elsôsorban csak önmagunkra lehet, sza-
bad, és kell! Mind ezek jogszerûségét iga-
zolja 1000, meg egyszáz éves európai 
sorsunk, múltunk.(Lehet, hogy meg kel-
lene fontolnunk egy angol által nekem 
mondottakat:”Angliának nincsenek bará-
tai, csak szövetségesei.”)

- Makkai Sándor, 1926-36 között Erdély 
református püspöke: - „a magyar állami-
ság keretében élô magyarságnak öntu-
datosan, és elszántan kell érvényesíte-
nie… saját életében a magyar szellemiség 
értékvalóságát. Nemzetek életében súlya 
csak az önerônek van… erô… százszor is 
újrakezdô kitartás.” „… önmagunkért kell 
európai nemzetnek lennünk… nincs szük-
ségünk Európa bûneire, igazságtalanságai-
ra, felfuvalkodottságára…”

- Kós Károly: „… - a magunk erejével, 
ezer esztendô munkájával kapaszkodtunk 
és minden lépcsôfokot a magunk izmai-
val és eszével vágtunk a magunk vérével 
öntözött irdatlan sziklába: onnan dobtak 
le minket. Tudom: vágni fogjuk kemény, 
vad sziklába az utat, amelyen egy kemény, 
régi nép lép majd velünk és utánunk újra 
csak felfelé.”- „Napnyugat felé pedig ne 
nézzünk többé… dolgoznunk kell, ha élni 
akarunk, és akarunk élni, tehát dolgozni 
fogunk…””… építenünk kell. Fogunk hát 
építeni új, erôs várakat a régi Istennek, az 
Egynek, az Igazságosnak, az Erôs Istennek, 
aki ide küldött titkos Ázsiából minket…” 
„… meg kell találni az öntudatot, amely 
közös akaratnak kévéibe ölelhetô össze, 
amely büszke önérzetnek a bizodalmá-
val tölt el, de amely parancsként rendeli 
el a munkát egyeseknek és az összesség-
nek számára.”    –A továbbiakat illetôen, 
amit még megtehetek az az, hogy az álta-
lam szerény formában megépíttetett, és 
25 éve gondozott, mellettünk lévô hon-
véd síremléket, amíg tehetem, továbbra is 
gondozom. (Engedtessék meg egy kicsiny, 
de nem lényegtelen kitérô: amikor augusz-
tus 20. elôtt rendbe tettem a honvédsírt, 
s egy rózsacsokorral elindultam a sír felé, 
Kata nevû unokám megkérdezte: papa, rá 
tehetem a rózsacsokor legszebb virágát 

a honvédek sírjára? S az az egy szál, picit 
kimagaslott a többi közül.  Ettôl mindket-
ten egy kicsiny boldogságot éreztünk. Bár 
lenne csak minden tizedik családban leg-
alább egy gyermek, akinek ilyen fontos 
lenne emlékezni a hazára, s annak elesett 
hôseire! Vajon van- e, lesz – e?)

- Pál elsô, a korinthusiakhoz, 16/13.”… 
álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, 
legyetek erôsek!” – A zsidókhoz, 10/39. 
„… de mi nem vagyunk a meghátrálás 
emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, 
hogy életet nyerjünk.”

Erôs í t senek  bennünket  tovább 
hôseinkre való emlékezéseink során 
Reményik Sándor, jeles erdélyi költônk 
„Glória” c. versének tisztelgô sorai: „Mint 
keskeny fénysarló, a holdnegyed Megáll 
most sok-sok temetô felett.   A névtelenség 
fedte sírokat Simítva, fénybetûket írogat.   
Fényjeleket egymástól egy araszra, Fejfára, 
fûre, zörrenô harasztra.   Fényhimnuszt ír, 
akiknek nem jutott Se nagyezüst, se babér, 
se dalok.   Kik dalolatlan pihennek a sírba 
És nincs a keresztjökre mi sem írva.   Mint 
keskeny fénysarló, a holdnegyed Megáll 
most sok-sok temetô felett.   Engeszteli 
a sok-sok árva vért, Ami kihullott s nem 
tudta, miért.   Engeszteli, akik mártírként 
haltak S nem tudták: a halál mi mélyen 
altat.   Akiknek nem volt soha semmijök, 
S akiknek reménye derékba törött.   Mint 
keskeny fénysarló, a holdnegyed Mereng 
a puszta temetôk felett.   Mintha tartozást 
kén’ lerónia S milljó fej körül volna glória.

Isten áldja mindnyájukat! (Elhangzott 
a tahitótfalui református temetôben a 
Donnál elesett magyar hôsökre emlékez-
vén.)

G. Szalai István, 2021. Január 12.
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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

Falunaptár
Az Önkormányzat által kiírt fotópályázat képeivel díszített falinaptár 

megvásárolható Tótfalun a Vegyes Háztartási Boltban, az Italdiszkontban, 
Tahiban a Gazdaboltban, a Tahi Nonstop Vegyeskereskedésben és a 
Tahitótfalui Termelôi Piacon 800 Ft-os áron.

Önkormányzat
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Lakossági 
Klímák:

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315

 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00, péntek 8:00-12:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00

Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Deim Éva pszichológus minden páros héten 13:00-18:00  

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.

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

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

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

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

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

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

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

Frey Attila     

           
NEO 80 / PASSIVE                                                                NOBO                           JOTUL         THERMOROSSI 

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

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

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

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

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

Frey Attila     
info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	
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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!

A Községi Tájékoztató lapban közzétett 
hirdetések díjai 2020-ban az alábbiak:

 Fekete-fehér Színes
apróhirdetés 20 szóig 3120 Ft 3640 Ft
1/16 oldal 3960 Ft 4620 Ft
1/8 oldal 5760 Ft 6720 Ft
¼ oldal 11.280 Ft 13.160 Ft 
A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. 
Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db ¼ olda-
las felület áll rendelkezésre, melyeket a beérkezés 
sorrendjében tudunk biztosítani.

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrá-
zolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 
30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Decemberi szá-
munkban a tahitótfalui Hôsök terén álló betlehemben a királyok 
kincsesládájának egy részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés 
megfejtônknek, Szabados-Molnár Virágnak.

Vedd észre!



1 1

2 0 1 2 .  M Á R C I U S Önkormányzat ,  programok2 0 2 1 .  J A N U Á R Hirdetés

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
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A Leányfaluhoz, Dunakanyarhoz ezer 
szállal kötôdô író életét mutatja be a tárlat, 
melynek kurátora Prof. Dr. Szilágyi Zsófia 
irodalomtörténész.

Dr. Szilágyi Zsófia, aki a kor irodalom-
történetének egyik legjelesebb kutató-
ja és népszerûsítôje, rendkívül érdekes, 
közérthetô anyagot állított össze, megszó-
lítja az arra sétálót, az „utca emberét” kora-
beli dokumentumokkal, színes hírekkel, 
idézetekkel, rövid anekdotákkal.

A 14 tablóból álló kiállítás rendhagyó 
módon dolgozza fel Móricz Zsigmond alak-
ját, sem kronológiát, sem írói pályaszaka-
szokat nem követ. A tablók címei: Móricz 
és… az évek, … a falu, …Erdély,…a kisvá-

ros, …a Monarchia, … a nyár, …a házas-
ság, … a sport, …a rokonok, ….Budapest, 
….a népszerûség, …. az érettségi, …. Ady, 
….Karinthy, … a színház, …a pénz, … az 
utazás. 

A kiállítás január 22 – február 12-ig 
nézegethetô, olvasgatható a Bajcsy-
Zsilinszky utca 2. sz. alatt, a Népházat (kis 
iskola) a Sportcsarnokkal összekötô árkád 
parkoló felôli kerítésén. Fogadják szeretet-
tel!

A program támogatója a Nemzeti 
Kulturális Alap. Projektgazda: Faluház és 
Ravasz László Könyvtár Leányfalu.

Béres Gabriella

A Magyar Kultúra Napján Móricz és… címmel 
nyílik kültéri kiállítás Tahitótfaluban

Mesés történelem

Iskolánk nyolcadikos diákjai december-
ben részt vettek egy országos németver-
senyen, ami sok meglepetést tartogatott 
számukra. A szervezôk érdekesnél érde-
kesebb feladatokat állítottak össze általá-
nos iskolás diákoknak több kategóriában. 
A projektverseny a gödöllôi Sissi császárnô 
ruháinak otthont adó Grassalkovich-kastély 
új kiállítási anyagához kapcsolódott. 

 Csapa tkap i t ányunk  Vanka 

Nikolett, 8.a osztályos tanuló oroszlánrészt 
vállalt a feladatokban. Szülei segítségével 
tudták a lányok elkészíteni a közös projekt-
feladatot, ami nem volt egyszerû: Sissi ked-
venc ételét, császármorzsát kellett együtt 
sütni és képekkel, valamint német recept-
tel kiegészíteni az anyagot. A csapat tag-
jai Kovács Fanni, Madarász Réka és Tiszai 
Janka 8.a osztályos tanulók voltak. 

 Egy pár  érdekes fe ladat  a 
versenybôl: milyen sportágakat szeretett 
és ûzött Erzsébet, a gödöllôi Grassalkovich-
kastély bemutatása, Sissi családtag-
jai, valamint a császárné tulajdonságai. 
Gyönyörûen sikerült a korhû ruhákból 
készített, német-magyar feliratokkal ellá-
tott tabló, amely a császár fiatal feleségé-
nek ruhatárát mutatja be. 

 A közös munka nagy örömet 
jelentett a lányoknak. Ezt saját szavaikkal 
így fogalmazták meg:

„Nekem a császármorzsa készítés volt a 
kedvencem, mert jól összekovácsolta a csa-
patot.” - Tiszai Janka

„A sportágak kiírása volt a legérdeke-
sebb, mert Sissi is szeretett lovagolni és 
nekem is az a kedvenc sportom.” - Vanka 
Nikoletta

„Számomra nagyon izgalmas volt a csa-
ládtagok kikeresése, mivel rengeteg érde-
kes névvel találkoztam. Ma már nem is 
adnak ilyen hosszú neveket a gyerekek-
nek.” – Madarász Réka

„Nekem a plakátkészítés tetszett a leg-
jobban, mivel a képek alapján rengeteg 
új dolgot tudtunk meg Sissi életérôl.” – 
Kovács Fanni

 A sok munka után izgatottan vár-
juk az eredményt!

Sziváné Bergmann Henriett
némettanár
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Falutéka
Új cikk sorozatunkban Tahitótfaluban 

élô fiatal alkotókkal ismertetjük meg 
kedves Olvasóinkat. 

Hegedûs István Péter díszítôszobrász

Családoddal több mint tíz éve 
éltek Tahitótfaluban. Akik ismernek, 
elsôsorban közösségi, egyházközössé-
gi munkád révén kerültek kapcsolat-
ba veled. Az elmúlt néhány évben azon-
ban alkotó tevékenységedrôl is egyre töb-
bet lehet megtudni. Díszítôszobrászként 
dolgozol, kezed munkáját már települé-
sünkön is megcsodálhatjuk. A baptista 
gyülekezet tábláját nemrég készítetted el. 
Hogyan találtál rá erre a szobrászatot és 
építészetet ötvözô szakmára? 

Nagyapám kômûvesként idôsebb korá-
ra a mûköves szakmára váltott. Ez abban 
az idôben a sírkôkészítés iparágában való 
elhelyezkedést jelentette. Édesapám pedig 
mellé szegôdött betûvésnöknek, amely-
lyel együtt járt a mûkôbôl készített sír-
emlékek felületének díszítô megmunká-
lásával. Szerettem nyáron, diákként velük 
dolgozni, de az én terveimben a sporto-
ló pályakép dominált. A szüleim azon-
ban ezt nem támogatták, de édesapám 
finoman felkeltette az érdeklôdésemet  
a szegedi Tömörkény István Mûvészeti 
Szakközépiskola díszítôszobrászati kép-
zésére. A képzés három rokonszakmát 
társított össze, az épületszobrászatot, a 
kôfaragást és a kôszobrászatot. Mestereink 
mind képzômûvészek voltak, akik a szak-
mai fogásokat és a tudást képzômûvészeti 
tartalmakkal, ismeretekkel töltötték meg. 

Az ott eltöltött évek kinyitották a szeme-
met arra, hogy az ember mennyi minden-
re képes. Valamint arra, hogy mennyi szel-
lemi kincset vagyunk képesek belesûríteni 
egy-egy alkotásba.

Mennyire tud érvényesülni az alkotói 
szabadság ebben a megrendelôtôl erôsen 
függô alkalmazott mûvészeti ágban?

A n n y i r a ,  m i n t  m á s  a l k a l m a -
zott mûvészeti ágban. A feladat kijelö-
li a motívum formavilágát, megjelení-
tését. Ezeket megköthetik az építészet-
történeti stílusok, elôírások, szabályok,  
a kialakult hagyomány, vagy éppen az 
aktuális trend és természetesen maga a 
megrendelô. A díszítôszobrászat jelenleg 
alapvetôen kivitelezôi szektort képvisel az 
építôiparban. Bár nagyfokú kreativitást és 
szakmai tudást igényel, az autonóm alko-
tásra ritkán van lehetôség.

-Mekkora igény van manapság erre a 
szakmára? 

 
Óriási az igény. Egyrészt azért, mert ennek 

a szakmának a színvonalas mûveléséhez 
szükséges tudás beszerzése hosszú évekig, 
inkább évtizedig és azon is túlmutató, szin-
te folyamatos munkatevékenységet igényel. 
Ezért ebben az iparágban is nagy a hiány a 
szakember utánpótlásban. Másrészt egyre 
gyarapodnak a kulturális kincseink, örök-
ségeink, építészeti emlékeink védelmében 
végzett restaurálási beruházások. Leszálló 
ágat leginkább az új építkezések területén 

érezhetünk, ugyanis az aktuális trend nem 
igényel különösebb szakmai kompetenciát. 
A robotizáció jelenthet még némi aggodal-
mat, de a jól irányított munkafolyamatban a 
gépek segítik a munkát, nem pedig elveszik. 

 
-Az utóbbi években tanítod is a szak-

mát. Hogyan jutottál el a pedagógusi 
pályáig? Mi vonz benne?

A Mûvészeti Szakközépiskola elvégzése 
után a szegedi Juhász Gyula Tanárképzô 
Fôiskolán elvégeztem a vizuális kultú-
ra valamint a mûvelôdésszervezô (kultu-
rális menedzser) szakot. A diploma után 
egy ideig nem találtam a helyemet, míg 
végül hoztam egy döntést. Beleálltam 
az építôiparba és elkezdtem felépíteni a 
pályámat. Végzettségemnek megfelelôen 
szinte minden területen dolgoztam. 
Épületszobrászként, kôfaragóként és 
kôszobrászként is. Segédmunkásként és 
szakemberként, alkalmazottként és egyéni 
vállalkozóként is. Tudva és akarva változ-
tattam a szakmai területeket fejlôdésem 
érdekében (törekedve persze a cégekkel a 
kölcsönös megelégedettségre), míg végül 
éreztem, hogy valami nagyon hiányzik. 
Mindazt, amit addig tanultam és tapasz-
taltam, szellemileg is rendezni akartam. 
Egyszerûen szellemi munkára vágytam. 
Mivel a szakmámból pedagógus diplo-
mám is van, egyértelmûen kirajzolódott 
az új irány. Hogyan rendezhetô leginkább 
a tudásom? Ha tanítom. A Gödi Piarista 
Szakközépiskolában két tanévig tanítottam 
a szakmámat. Ez az idôszak megvilágította 
elôttem, hogy a szakma megismertetése és 
megszerettetése az új generációval létfon-
tosságú kérdés. Készségüket, értelmüket 
és szemléletüket formálni nagyszerû hiva-
tás. Stabil talajt és pályát adni a fiataloknak 
pedig rendkívül komoly dolog. 
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Emellett pedig a szakmai utánpót-
lás kérdése, amit korábban említet-
tem, kézközelbe került. Az a tudás, amit 
több mint egy évtizednyi munka során 
begyûjtöttem, most mások javára fordít-
ható.

-Tahitótfalut képviselted a délvidéki 
testvértelepülésünkön rendezett alkotótá-
borban 2019 nyarán. Mesélj egy kicsit az 
élményeidrôl. 

Nagyszerû volt! Rendkívül jól szer-
vezett és baráti fogadtatásban volt 
részem. Alkotó emberek között szabadon 
lehettem, kötetlen beszélgetésekkel, tel-
jes ellátással, békés környezetben. Minden 
hétköznapi teher alól mentesítve pusztán 
egy feltételt szabtak nekünk: hogy alkos-
sunk. Megkérdeztem Tóthfalu polgármes-
terét Bata Ferencet, hogy milyen témakör-
ben? Azt válaszolta: bármilyenben. Kell 
ennél több?

-Jelenleg mivel foglalkozol? Milyen irá-
nyú célokat tûztél ki?

Két éve a Kôfaragó és Mûköves 
Vállalkozók Országos Ipartestületének 
ajánlásával felkérést kaptam a Pest Megyei 

és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi 
és Iparkamarától, hogy az általuk indított 
Mesterképzésben részt vegyek, mint szak-
mai elmélet- és gyakorlati oktató. Nagy 
visszhangot váltott ki, amelynek követ-
keztében az a megtiszteltetés ért, hogy 
a rákövetkezô évben két másik szakem-
berrel együtt felkértek arra, hogy fej-
lesszük, emeljük magasabb kategóriá-
ba és adjunk új szemléletet a képzésnek. 
Idén már ennek jegyében tartottam meg 

a szakmánkban a jelenleg legmagasabb 
szintû (nem felsôfokú) szakmai képzést, 
a mesterképzést. Ez egyértelmûsítette az 
új irányt, amit már korábban megfogal-
maztam magamnak: a magyar kôfaragó/
kôszobrász/mûköves társadalom öntudatá-
nak megerôsítése, a szakma rangjának és 
társadalmi megítélésének növelése és az 
utánpótlás, az új generáció felépítésében 
való részvétel. 

A Kôfaragó és Mûköves Vállalkozók 
Országos Ipartestülete régóta zászlajára 
tûzte ezt a törekvést. Idôközben ennek a 
testületnek alelnöke lettem. Így most egy 
erôs érdekérvényesítô közösséggel karölt-
ve küzdünk és bízunk céljaink elérésében.

Visszakanyarodva az alkotói terület-
re. Nem hiányzik a tóthfalui táborhoz 
hasonló idôszak, ahol szabadon hoz-
hatsz létre autonóm alkotásokat?

Egyszerû a válasz: dehogynem! A 
jövômet ezen a területen képzelem 
el. Addig viszont nagyon sok a teendô 
különbözô területeken. Azonban a köze-
li jövôben egy új lehetôség adódott. A 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
felkért arra,  hogy az idei adventi 
idôszakban a Szent István Király Plébánia 

(ahová én is kötôdöm) közösségi termé-
ben a hagyományosan megtartott ‘Advent 
Tahitótfalun’ program keretében kiállít-
sam munkáimat. Nagyon megtisztelô, és 
(talán nem is tudják igazán, hogy mennyi-
re) örülök a lehetôségnek. Remélem, idén 
is sokakat vonz majd a programsorozat. A 
soron következô adventi kiállításra én is 
komoly tervekkel készülök. A kiállításon 
láthatóvá kívánom tenni a szakma szép-
ségeit és a díszítôszobrászatban dolgozó 
emberek rangos tudását.

Köszönöm a beszélgetést, sok szép 
maradandó élményt és alkotást kívánok 
további munkád során!

Béres Gabriella



2 0

Hirdetés ,  közhasznú adatok 2 0 2 1 .  J A N U Á R

Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18, 
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com • 
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, Dunakanyar krt. 14., nyitva: kedd 8-12, szerda 
14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ – 585-028 • FOGÁSZAT 
(Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – 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. 5-7. 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 – Ifjúság u. 5-7., 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 fog-
lalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, 
csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 
06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, 
csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, 
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth 

L. u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos 
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 314. 
– Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszol-
gálat: 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: 
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) 
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig, 
munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 • 
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. 
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt., ügyfélszolgálat: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., 
nyitva tartás: hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00, 
péntek: 8:00 - 14:00, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 
353 (06 80 FKF FKF)a következô idôszakokban: hétfô: 8:00 - 
20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00, írás-
ban: email: fkfzrt@fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 
Bp., Pf.: 637 • 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




