
Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Termelôi piac fejlesztése

2018. június 27-én jelent meg a Pest megyei 
helyi piacok fejlesztését támogató pályázati 
felhívás. A támogatás célja a helyi gazdaság 
fejlesztése, adott településen kereskedelmi és 
szolgáltató funkciók erôsítése, bôvítése, a helyi 
és a település közelében mûködô termelôk 
mezôgazdasági termeléssel, feldolgozással és 
értékesítéssel foglalkozó vállalkozások piacra 
jutásának elôsegítése, helyben történô értéke-

sítési lehetôségeik bôvítése, feltételeik javítása. 
További célként rögzítették a helyi lakosok élet-
minôségének javítását, egészséges jó minôségû 
helyi élelmiszer termékek és a helyben történô 
vásárlás lehetôségeinek biztosítását, illetve a 
piac közösségi funkciójának erôsítését. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata 2013-
ban létesített helyi piacot Tahi településrészen, 
a nagyparkoló melletti önkormányzati tulaj-
donban lévô területen. 

Folytatás a 2. oldalon

A Képviselô-testület a közigazgatási 
szünet ideje alatt egy rendkívüli ülést 
tartott augusztus 21-én. Az ülésen a 
Képviselô-testület teljes létszámban 
részt vett, hiányzó nem volt. 

Az elsô napirendben a „Helyi pia-
cok fejlesztése Pest megye területén” 
címen kiírt, PM_PIAC_2018 kódjelû 
pályázattal kapcsolatosan három hatá-
rozatot hozott a Testület. 

Folytatás a 3. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Szeptember 8. Pilisi Tekerô. Tahitótfalui állomás: Magyar Családi 
Gazdaság 10:00-16:00
Szeptember 15. 9:00-14:00 Hétpróbás Sportmanók Napja.  Helyszín: 
Tahitótfalui 1. sz. óvoda, Petôfi S. u. 12.
Szeptember 23. Vasárnapi Vásárnap. Állat-, termény- és kézmûvesvásár, 
Jószágbehajtás. Helyszín: Tahi hídfô melletti füves térség. Részletek a pla-
kátokon.
Szeptember 23. Szigeti Tekergôk. Részletek a plakátokon.

Október eleji programok
Október 6. 18:00 Mise a Vértanúkért. Helyszín: katolikus templom, 
19:00 Emlékezés az aradi vértanúkra. Helyszín: Hôsök tere, Tahitótfalu

Népház programja:
Szeptember 29. 10:00 Habakuk Bábszínház: Zsiga és Csipet. Helyszín: 
Népház. Szervezô: TETA. Részletek a plakátokon.

      Folytatás a 10.. oldalon

Tahitótfalu szeptemberi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Folytatás az 1. oldalról
Az elárusítók 60%-a Tahitótfaluból, 

30%-a, a környezô településekrôl, 10%-a 
pedig távolabbi Pest megyei, Komárom-
Esztergom megyei, Nógrád megyei 
településekrôl érkezik. 
A vásárlók elsôsorban helybéliek, de 
a környezô településekrôl is érkeznek 
vevôk. 

A termelôi piacunk – ünnepkörök-
höz kötôdôen – közösségi színtérként is 
mû ködik, helyet adva kirakodó vásá rok nak, 
kisebb koncerteknek, népi játé koknak, 
kézmûves foglalko zá sok nak, és nem 
utolsósorban jótékonysági gyûjtéseknek. 
Tahitótfalu településfejlesztési koncepció-
ját 2012-ben fogadtuk el, az abban lefek-
tetett alapelvek ma is érvényesek, melyek 

a tervezett piacfejlesztés mindegyik alap-
elvével kapcsolatba hozhatók. Ezek: a 
fenntarthatóság (amely magában foglalja 
a helyben termelt termékek árusítását), a 
munkahely teremtés, az ökogazdálkodás 
ösztönzése, a környezettudatosság, a kel-
lemes lakókörnyezet és élettér ki ala kítása, 
megtartása, továbbá a hagyo mányôrzés. 

Önkormányzatunk a meglévô piac 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl



3

Önkormányzat2 0 1 8 .  S Z E P T E M B E R

fejlesztésére pályázik, a támogatás mér-
téke 10.000.000 Ft-tól, maximum 
100.000.000 Ft. A pályázatot 2018. 
augusztus 27-én testületi döntés alapján 
határidôben benyújtottuk. 

A pályázati dokumentáció elôkészítésével 
hivatalunk pályázati referensét bíztam 
meg, akivel szorosan együttmûködik a Pro 
Régió Nonprofit Közhasznú Kft. A mûszaki 
dokumentáció elkészítésével az Origo 
Tervmûvek Kft-t bíztuk meg. A megbízás 
tartalmazza a mûszaki leírás, az átnéze-
ti helyszínrajz, a tételes költségbecslés, 
valamint a nem építési engedélyköteles 
nyilatkozatok elkészítését. A termelôi piac 
megközelíthetô lesz a 11-es számú út irá-
nyából és a nagyparkoló felôl is. A mûszaki 
tervdokumentációban szereplô kerti bútor-
zatok illeszkednek a településünkön már 
eddig is alkalmazott bútorzati elemek-

hez. A térburkolatot úgy terveztük, hogy 
a termelôi piac területe a késôbbiekben 
tovább fejleszthetô legyen.  Például egy 
mini játszóteret is ki lehet majd alakítani. 
A piac kandeláberes térvilágítással, áram és 
vízvételi lehetôséggel is rendelkezik majd. 

A pályázat beadásánál pozitív elbí-
rálást jelent, ha három független gazda-
sági szereplôtôl árajánlatot kérünk be, 
amely a beadásig megtörtént. Az álta-
lunk benyújtott pályázat bruttó értéke 
85.000.000,- Ft. Figyelemmel a települé-
sünk adóerô képességére, 10%-os önrészt 
kell bizto sítani, amely a 2019. évi költ-
ségvetési évet terhelné. A termelôi piac 
fejlesztésével egy komfortosabb közösségi 
teret tudunk majd kialakítani. 

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Újszülöttek: 
Csicskár- Miátovics Luca 2028.07.23
Link Levente  2018.07.28
Juhász Lara 2018.08.10 
Jeneses Korina Panka 2018.08.16.
Horta Eduárd 2018.08.10

Házasságot kötöttek: 
Almássy Benedek – Kazi Bernadett
Korodi László – Balázsi Jolán

Elhunytak: 
Nagyházy Edit – Viola u., élt 53 évet,  
Nagyházú Miklós László – 
  Szentendrei út, élt 73 évet
Magyar Sándor – Feszty Árpád u., élt 71 évet

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

Képviselôi 
fogadóóra

Kedves Olvasóink!

A könyvtár szeptemberben zárva tart.

Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

Anyakönyvi hírek
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Szent István és az új kenyér ünnepe
Szent királyunk és az új kenyér nap-

jának megünneplését Balogh Attila 
protonótárius, kanonok, plébános ünnepi 
szentmiséje nyitotta a katolikus temp-
lomban. Ezt követte Tóth Viola orgona-
koncertje, majd közös ebéd a Pollack 
emlékszoba elôtti udvaron, utána pedig 
Szent István litánia hangzott el a faluért. 
A református templomban is ünnepi isten-

tiszteleten vehettek részt a hívek. Délután 
a Faluház udvarán az ünnepi mûsor kere-
tén belül, az egyházvezetôk igehirdetése 
és az új kenyér megáldása után került sor a 
Tahitótfalu Község Díszpolgára kitüntetô 
cím átadására. Idén Szônyi Zsuzsanna 
faszobrász, restaurátor kapta a posztu-
musz díjat, melyet férje, Wegroszta Gyula 
festômûvész vett át. Az ünnepi beszé-

deket Dr. Sajtos Sándor polgármester és 
Kubanek István, a Kulturális Bizottság 
elnöke tartotta. Szabó Enikô népi énekes 
dalcsokrát követôen együtt fogyasztottuk 
el a falu kemencéjében sült kenyérlángost, 
melyhez a muzsikát ifj. Csoóri Sándorné és 
zenekara szolgáltatta. 

Béres Gabriella

Képek: Kollok Alajos
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Téli rezsicsökkentés Tájékoztatás a 
csatornázással 

kapcsolatos OTP-
lakástakarékpénztári 

kiutalásokról

Folytatás az 1. oldalról
Elsôként döntött a pályázati dokumen-

táció elkészítésére vonatkozóan, és az 
ajánlattételi felhívás nyerteseként a Pro 
Régió Nonprofit Közhasznú Kft-t hirdette 
ki. Ezt követôen a pályázat benyújtását, 
illetve a pályázat önrészének biztosítását 
támogatta a Képviselô-testület. 

A második napirend során a Tahitótfalui 
Sportegyesület támogatásának kifizetését 

hagyta jóvá a Képviselô-testület, majd 
következô döntésével engedélyezte a 
839/4 hrsz-ú önkormányzati ingatlan érté-
kesítését, az ingatlanvagyon-kataszter sze-
rinti eladási áron.  

Ezt követôen a 1762 hrsz-ú ingat-
lan elôvásárlási jogáról mondott le a 
Képviselô-testület, majd a 4774/2 hrsz-ú 
ingatlan villamos energia ellátásához adott 
közútkezelôi hozzájárulást. 

A következô napirend folyamán dön-
tött a Képviselô-testület az Idôsek napja 
rendezvény mûsoráról, illetve a 2018. 
december 31-ig a 70. életévüket betöltô 
tahitótfalui lakosok támogatásáról. 

Az utolsó döntésével támogatta a 
Képviselô-testület a 76/4 hrsz-ú önkor-
mányzati út felújítását, a megismert áraján-
lat alapján. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô

Tahitótfalu Község Önkormányzata 
pályázatot hirdet fizikai alkalmazott 
munkakör betöltésére.

 A jogviszony idôtartama: határozatlan 
idejû munkaviszony, a munka törvény-
könyvérôl szóló 2012. évi I. törvény alap-
ján.
 Foglalkoztatás jellege: Teljes 
munkaidô.
A munkavégzés helye: Tahitótfalu község 
közigazgatási területe.
 A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok: a településüzemeltetéssel kapcsolatos 
fizikai feladatok elvégzése.
Illetmény és juttatások: megállapodás sze-
rint.
                        

Pályázati feltételek:
• Legalább szakmunkás végzettség
• Büntetlen elôéletû, cselekvôképes 

ma gyar állampolgár
A pályázat részeként benyújtandó iratok, 
igazolások:
• iskolai bizonyítvány/ok/ másolata
• erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetôségének idôpontja: 
A munkakör azonnal betölthetô. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 
információt 
Dr. Sajtos Sándor polgármester nyújt, a 
26/387-123-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak Tahitótfalu 

Község Önkormányzat címére történô 

megküldésével (2021 Tahitótfalu, 
Kossuth L. u. 4.). Kérjük a borítékon 
feltüntetni a munkakör megnevezését: 
fizikai alkalmazott.

• Személyesen: 2021 Tahitótfalu, Kossuth 
L. u. 4.

 A munkáltatóval kapcsolatban 
további információt a www.tahitotfalu.
hu honlapon szerezhet.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Kormány 1364/2018. (VII.27.) 
határozata értelmében a téli rezsicsök-
kentés korábbi intézkedéseiben nem 
részesült, a vezetékes gáz-vagy távfûtéstôl 
eltérô fûtôanyagot (pl. fával való fûtés) 
felhasználó háztartások is egyszeri termé-
szetbeni támogatásban részesülhetnek a 
fûtési költségek viselésével összefüggés-
ben.

A támogatás igénylése érdekében ház-
tartásonként egy darab igénybejelentést 
kell kitölteni. (Háztartás: az egy lakásban 
együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel rendelkezô sze-
mélyek közössége.)

Az igénybejelentés benyújtásának helye 
és határideje:

Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal (2021  Tahitótfalu, Kossuth L. 
u.4.)

határidô: 2018. október 15.
A határidô lejártát követôen igénylés 

nem nyújtható be!
 Az igénybejelentést az a Tahitótfalu 

Község közigazgatási területén élô, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodá-

si hellyel rendelkezô személy nyújthatja 
be, akinek a háztartásában élô személyek 
közül senki nem részesült még rezsicsök-
kentésben. A kizárólag elektromos fûtési 
móddal rendelkezô háztartások nem 
jogosultak az igénybejelentésre. A támo-
gatás kifizetése nem pénzben történik, 
hanem természetben (fûtôanyag formájá-
ban), továbbá a támogatás nem fedezi az 
egyéb, pl. a szállítási és darabolási költ-
ségeket. Az igénybejelentés feltétele: az 
igénylô részérôl annak tudomásulvétele, 
hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi 
Fôigazgatóság ellenôrzi, hogy az igénylô 
háztartása korábban téli rezsicsökkentés-
ben nem részesült.

Az igénybejelentô formanyomtatvány 
letölthetô innen: Igénybejelentô nyilatko-
zat.docx, valamint személyesen átvehetô 
a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási 
idôben.

 Egyéb kérdéseikkel kapcsolatosan Bor 
Ildikó igazgatási ügyintézô nyújt felvilá-
gosítást a 06-26/387-123/2, 26/386-448/2 
számon. 

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Akik a csatornázásra OTP-lakástaka-
rékpénztári szerzôdést kötöttek és még 
nem kaptak értesítést a csatorna társulat-
tól, a befizetések jóváírásáról, azok keres-
sék fel az OTP Szentendrei Fiókját   (2000. 
Szentendre, Dumtsa J. u. 6.) az elszámolás 
miatt. 

OTP ügyintézô: Várdai Alíz 06-26-501-
563, aug. 24-tôl  hívható.  A személyes 
megbeszéléshez idôpont egyeztetés szük-
séges! 

Ha kérdésük van, akkor hívják a 06-20-
549-3779, vagy 06-20-549-5966  számot a 
társulatnál. 

Szûr Tímea
Dunakanyari Csatornamû 
Vízgazdálkodási Társulat 

Elszámoló Bizottság Elnöke

Önkormányzati hírek

Fizikai alkalmazott álláspályázat 

Köszönjük!
Köszönjük Rostetter Szilveszternek, a 

Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét 
karnagyának a könyv-hagyaték felajánlá-
sát, amit jó szívvel adunk át és szeretettel 
fogadnak a délvidéki testvértelepülésün-
kön, Tóthfalun Utasi Jenô atyáék és a 
katolikus testvérek.

Kubanek István 
   képviselô
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Szeretném láttatni, érzékeltetni, meny-
nyit szenvedett, áldozott szétszórattatása 
ellenére is a magyar a hazáért, a Kárpát-
Haza Erdélynek nevezett térségeiben, 
hogy megtartsa azt, ami az övé /volt/ ezer 
éven át. Miként a júliusi-augusztusi szám-
ban is tettem (Az elsô bécsi döntésben), a 
döbbenet erejével-súlyával szeretném fel-
mutatni a példamutatás-követés fontossá-
gát szûkebb anyaföldünk lakói számára. 
Másrészt, az olvasottak révén módot adni 
magunknak arra, hogy felidézzük a sokszor 
feltett kérdést: hogyan lehetséges az, hogy 
mind eddig megmaradt, s él még a magyar? 
(E kérdés feltevését néhány következô 
írás is jogosultnak mutatja- amennyiben 
helyet kapnak a lapban,  - miként eddig is. 
) Szeretném, ha a szinte lexikoni tömör-
séggel írottak nem mennének a megér-
tés rovására, hanem inkább hangsúlyozva 
érzékeltetnék a mondanivalót, és hogy ez 
a sorozat elmélyült gondolkodásra késztet-
né a Tisztelt Olvasót. Hiszen ezek jövôbeli 
megmaradásunk kérdései is. (A Nagy 
Háború elôzményeit mutatja be a Községi 
T. 2014.júliusi, „A világháború 1914-18”, 
ill. „Az erdélyi román betörés 100.évfor-
dulójára”, címû írás, 2016.júliusi száma.) A 
Nagy Verekedés elôl futottak el magyarok 
a Fekete tengerig, ahol most is magyarként 
élnek. Ezért a cím.

A háború kitörésének kiindulópontja az 
1870-71-es frankfurti békében keresendô, 
ill. az annak nyomán kialakult francia 
revánsban, ami más európai törekvése-
ket, fôleg az Osztrák-Magyar Monarchia 
nemzetiségeinek felerôsödô mozgolódá-
sait saját szolgálatába állította. Továbbá, a 
német birodalom izmosodása, hely keresé-
se, a Monarchia balkáni térfoglalási szándé-
ka, és Oroszország tengeri kikötô-szerzése, 
vagyis, Konstantinápoly elfoglalása. Mind 
ebbôl kitetszik, hogy az összes más érdek-
kel szemben, egyedül a miénk volt az, 
hogy ne legyen háború.

A világháborúban 33 állam vett részt. A 
Központi Hatalmak közel 160 millió lako-
sából 22 millió, az antant államok közel 
1.4 milliárd lakosából 32 millió lépett kato-
nai szolgálatba. 1914 augusztusában az 
elôbbiek 6.5 milliós táborából 3.5 millió 
vett részt a fegyveres küzdelmekben, míg 
az utóbbiak 11 milliós haderejébôl 6 millió 
fogott fegyvert. Európában mintegy 2800 
km-nyi állóháborús arcvonal alakult ki. A 
Monarchia ipara 4 év alatt több mint 16 
ezer ágyúcsövet, és kb. 80 millió ágyúlöve-
déket gyártott, ebbôl 79 milliót el is hasz-
nált. A 6. isonzói csatában a szembenálló 
felek a 35 km. széles arcvonalon 763.762 

ágyúlövedéket lôttek ki, míg a 10. isonzói 
csatában a 20 km-es arcvonalon már több 
mint 3 milliót. A 42 cm. -es tarackok ton-
nányi súlyú lövedékeket voltak képesek 
ellôni több  mint 14 km. távolságra. Egy-
egy robbanás 12 m mély gödröt, tölcsért 
vájt ki a földbôl, míg robbanás közben a 
lövedék 16 ezer darabra szakadt szét! Egy 
ilyen lövedék lecsapódási ereje megfelelt 
5.5 millió puskából kilôtt gyalogsági löve-
dék energiájának.

-A légi háborúra az antant 1916-ban 
15.700 repülôgépet, míg 1918-ban 64.200-
at gyártott.- A németek több mint 1 mil-
lió bombát dobtak le 27 millió kg. rob-
banóanyaggal. - Az USA 1.2 millió kato-
nával lépett Európa földjére, 7.5 millió 
tonna anyaggal. Melyet, ha egymás mellet-
ti épületekben helyeztek volna el, Párizstól 
Budapestig húzódó házsort alkottak volna. 
Az amerikaiak a francia hadszíntéren 215 
ezer km. telefonvonalat húztak ki. - A 
búvárhajó-háború során a világ kereskedel-
mi hajóinak 45 millió tonnatartalmából kb. 
20 milliót pusztítottak el.

-Az 5 hónapig tartó Somme- menti csa-
tákban az angolok 1916-ban közel 23 ezer 
tisztet, több  mint 476 ezer katonát vesz-
tettek A flandriai csatákban már közel 27 
ezer tisztet, 430 ezer katonát, a néme-
tek 1918-as támadásában 19 ezer tisz-
tet, 366 ezer katonát vesztettek. A külön-
féle harctereken álló angol csapatok-
ból Franciaországban minden 9 angolból 
5, a görög hadszíntéren minden 22., az 
Egyiptomban harcolók közül minden 16. 
került a veszteséglistára.  Németország 
elesettekben, sebesültekben, eltûnt-
fogságba esettekben több,  mint 152 ezer 
tisztet, 6.812 ezer katonát vesztett. Ugyan 
így, Franciaország teljes ember vesztesége 
5.187 ezer, Angliáé összesen meghaladta a 
3 milliót.  Ami nekünk is fájóbb, Ausztria-
Magyarország elesettekben, sebesültek-
ben, eltûntek-hadifoglyokban 5.6 millió 
embert vesztett. A magyar statisztika 1927-
beni összegzése azt mutatja, hogy 2800 
tiszt, közel 114 ezer katona esett el, eltûnt 
458 tiszt, közel 41 ezer katona, 19.574 tiszt 
sebesült, katona 348 ezer.  Hadifogságba 
került 6500 tiszt, 167.863 katona. Összes 
tiszt veszteségünk 31 ezer fô, legénysé-
günk 708.500 fô.

- A világháborúban összesen 7.290 
ezer katona esett fogságba. Ebbôl 3.330 
ezer az antant haderô fogságába, míg a 
központi hatalmakéba 3.960 ezer fô. – 
Ausztria-Magyarország 1.673 ezer embert 
veszített, és 1.470 ezer foglyot ejtett.- 
Magyarországon 428.285 hadifogoly dol-

gozott a mezôgazdaságban, iparban, álla-
mi és közmunkákban. (–Hol voltak, és 
merre jártak magyar hadifoglyok, közöttük 
a tahitótfaluiak? E sajnálatosan kérdés meg-
érdemel egy másik írást, amire remélem, 
sort keríthetek.)

A fenti számuk önmagukban is riasztók, 
rémisztôk. De jól tudjuk, hogy minden 
egyes szám egy emberéletet, sorsot, tra-
gédiát jelent. A gyôztesek vigasztalhatták 
magukat azzal, hogy gyôztek, nyertek, míg 
a vesztesek között Magyarországra rádôlt a 
világ bosszúja, területrabló hamis politiká-
ja is. Ám mind ezek ellenére –noha nem 
akartunk háborút- a magyar katonának ott 
kellett küzdenie Galícia hófödte dombjain, 
a Kárpátok bércein, Doberdó-Isonzó szik-
lái között. Miként a Községi Tájékoztató 
2017.januári, Don -kanyari emlékezésem-
ben felmutattam, valamint a KT. 2018. júl.-
aug.-i számaiban a Felvidék magyar áldo-
zatait, hôseit, erkölcsi kötelességnek tar-
tom, hogy a Tisztelt Olvasó megismerje a 
magyar katona istenhitébôl, haza-, és csa-
lád-, föld szeretetébôl fakadó, példamutató, 
csodálatos, sokszor hihetetlen, nagyszerû 
helytállását Galícia /Lengyelország/ és 
Erdély földjén is, a Tisztelt Olvasó figyel-
mébe ajánlva az e témakörben megjelenô 
1919 eleji írásokat is. 

- A két háború közötti idôszak népszerû 
újságírója, Komáromi János írta: „A 
Monarchia tucatnyi nemzetisége közül leg-
inkább a magyar sorezredek voltak, melyek 
harci erkölcsét nem lehetett megingatni. 
A magyar honvédtisztek a legélen voltak, 
szenvedtek, koplaltak, lelkesítettek, meg-
haltak egyetlen szemrehányó szó nélkül. 
Kevés falatukat megosztották könyörülô 
szívvel legényeikkel. A Monarchia hadse-
regének a magyarok voltak az élcsapatai, 
morális fölényük, vitézségük páratlan volt 
a többi nációéhoz képest.” Bruszilov orosz 
tábornok méltatta így ôket: az oroszok 
megtapasztalták azt, hogy „a magyarok 
védték borzalmas és kétségbeesett elszánt-
sággal a „Szent Kárpátok” magyar síkság-
hoz vezetô kapuit”.- A térség súlyos har-
caiban a limanowai huszárok gyôzelmével 
a tûzkeresztségen át esett Szirmay Sándor 
altábornagy, „az Uzsoki-oroszlán” húzta át 
az oroszoknak az Alföld és Budapest elfog-
lalására irányult sorozat-támadásait. Az oro-
szok 1915 húsvétját már Budapesten akar-
ták tölteni. Szirmay altábornagy az Uzsoki-
hágó elôtt, /mely ma a tótoké/ a Kárpátok 
gerincein lévô állásokból, hóviharok köze-
pette egymás után véreztette ki az oro-
szok legjobb erôit, a sokszor 8-10 egymás 
mögötti sorban –miként egy henger-táma-

A Vég kezdete: „A nagy verekedés”,  1914-18.
S  úton a Vég felé, 1919-20.
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dó szibériai, kaukázusi elit hadosztályo-
kat, melyek sorra ott véreztek el. (Az oro-
szok naponta 20-25 sebesültekkel teli sze-
relvényt indítottak a hátországba. ) Az altá-
bornagy „félisteneknek” nevezte katoná-
it, bárói rangot, és Mária Terézia rendet 
kapott. A Magyar Királyi Soproni 18-as 
Honvéd Gyalogezred katonái vállalták az 
oroszlánrészt az orosz haderô feltartóztatá-
sában, s a véres tusákban a tisztikar ¾.-e, 
a katonák fele esett el! Az oroszok azt tar-
tották, hogy a „Kárpátokat az ördög építet-
te, és csak az tudja lerombolni”. Számukra 
ez volt a „legnagyobb orosz temetô.” – 
Molnár Ferenc / a Pál-utcai fiúk írója/ hadi-
tudósítóként járta be Galícia harctereit. 
Ô írta: Przemysl volt a világháború egyik 
legszörnyûbb helye: 117 ezer katona, 9 
tábornok, 2500 fôtiszt adta meg magát az 
orosznak. (A 2., 5.,7., 8. honvéd gyalog-
ezred.) (A kiéheztetett védôk között volt 
nagyapám, G. Szalai István, aki 56 hónap 
szibériai fogság után tért haza.) A vár 15 

fô erôdbôl állt, 45 km. hosszan, benne 140 
ezer védôvel.– A vár eleste elôtt Szathmáry 
ezredes, -aki a puritán magyar katona jel-
képe volt- 1915 márciusában 8500 magá-
val, mint mindig, a Himnusz, és a Szózat 
eléneklése után kitört, honvédeibôl csak 
2662 maradt meg! Ô átlôtt orcával esett 
fogságba.(Miként írtam, a háború hadifog-
lyairól külön írásban szeretnék megemlé-
kezni, egyidejûleg szeretném bemutatni 
a „magyar pusztulás-pusztítás krónikáját” 
is.) Itt annyit, hogy Tahitótfaluból az orosz 
fronton  voltak: Bán József, Bán Mihály, 
Bánhegyi Károly, Benedek István, Borda 
Mihály, Bozóki János, Budai András, Budai 
István, Budai Mihály, Csereklye József, 
U. Csereklye Sándor, Csereklye József-, 
és Sándor, Csörgi Sándor, Debreczeni 
Sándor, Derker József, Dömösi Mihály,  
Fanczal Mihály, Fejes Lajos, Juhász 
István,   id. Ferencz István, Kristóf István, 
ifj. Kundl Sándor, Liptai Lajos, Maróthy 
István, Maróthi József, Mikolai József, id. 

Molnár Lajos, Nagyházu János, Nagyházu 
András,  Nagyházy Lajos, ifj. Nagyházu 
Lajos, Németh István, Németh József, H. 
Pintér Mihály, id. Pistyúr András, Rácz 
Mihály, Rajos István, Repárszki Ferenc, 
Seres István, A. Sille Dániel, id. Tóth 
József, id. Pistyúr András, A. Vaczó Mihály, 
Vaczó Sándor.( A névsor nem teljes. 
Közülük sokan mindkét fronton, az ola-
szon is harcoltak.) - A sok közül egy kato-
nanóta 1.vszaka:” Lemberg mellett van 
egy kerek erdô, Közepében egy gyászos 
temetô. Abba nyugszik 120 magyar baka, 
Eltemette gyászos Galícia…”- Gyóni Géza 
maga is itt esett fogságba.(Ekkor írta „Levél 
a Gránicról” és több, sorsukat megrázó-
an bemutató versét.) Míg más így fogal-
mazott: 1917-ben „a háború pusztításával 
gyöngyeink vesznek, mint harmat a kasza 
alatt.”

  G. Szalai István, 2018. szeptember

Kegyes és irgalmas Istenünk! Hálát 
adunk neked ezért a napért, amelyen 
megünnepelhetjük templomunk névadó-
ját és védôszentjét és örvendezhetünk 
kegyelmednek, amelyben ezen a napon 
részeltettél minket. Az ô szent ereklyéjé-
nek jelenlétében köszönjük neked Balogh 
Attila atya mély gondolatait és a szentmi-
sét, amelyet bemutatott! Köszönjük, hogy 
buzgóságra indítottad híveidet, hogy mél-
tóképpen elôkészítsék ezt az ünnepet! 
Köszönjük, hogy szent Tested elôtt térdel-
hetünk és imádhatunk téged!

De legfôképpen azt köszönjük neked, 
hogy megtartottál minket erre az ünnep-
re. Nélküled levegôt venni sem tud-
nánk, és te annyi segítséget adtál nekünk, 
hogy sokszor észre sem vettük jelenlé-
tedet. Ezekkel sok bûnt elkövettünk, 
bocsásd meg nekünk! Segíts kifordulnunk 
önzésünkbôl, legyôznünk sértettségün-
ket, megszabadulnunk szeretetlen gondo-
latainktól! Add nekünk Szent István felelôs 
és népére gondoló szeretetét! Formálj 
minket olyan közösséggé, amilyenné a 
magyarságot tette elsô szent királyunk!

Szent István által kereszténnyé tetted 
Magyarországot, Urunk. Ezt nem tudta 
semmivé tenni sem Koppány, sem a tatá-
rok, sem a törökök, de még a szovjetek és 
a kommunisták sem. Óvd meg Hazánkat 
a hitünkre leselkedô új veszélyektôl is! 

Ne engedd, hogy elfordítson minket a 
kereszténységtôl a babonaság, az ezo-
téria vagy éppen a közömbösség! Rázd 
fel keresztény híveidet, hogy komolyan 
vegyék hitüket, tanulmányozzák Igédet és 
elmélyítsék kapcsolatukat veled az imád-
ságban! Indítsd a katolikusokat buzgó 
szentségi életre, hiszen azokon keresz-
tül óriási kegyelmeket közvetítesz! ôrizd 
meg Egyházadat hitben és buzgóságban! 
Add, hogy a katolikusok valóban imádja-
nak téged az Oltáriszentségben a szentmi-
séken, szentségimádásokon és ezen alkal-
makon kívül is templomaidban! Add, hogy 
méltó lélekkel vegyék szentségeidet és 
megbecsüljenek benne téged!

Add Szent István bölcsességét és elkö-
telezettségét állami és helyi vezetôinknek! 
Add, hogy a mai politikusok az ezer éve 
sikeres értékrend alapján és elvei sze-
rint vezessék az országot és községünket! 
Szent István királyunk Imre herceg lelké-
re kötötte a katolikus hit védelmezését 
és ôrzését. Add, hogy utódai is védjék az 
Egyházat, ismerjék el a keresztény hitet, 
tiszteljék a szabadságot, karolják fel az 
elesetteket, utasítsák el a korrupciót! Óvd 
meg vezetôinket az önzés és a kapzsiság 
szellemétôl, add, hogy örömüket leljék a 
közösség szolgálatában! De add, hogy a 
polgárok is elismerjék és tiszteljék fárado-
zásukat, segítsék ôket munkájukban és ha 
úgy gondolják, hogy nem jól végzik felada-

taikat, vállaljanak ôk is közfeladatot! 

Urunk, hozzád fordulunk most közsé-
günk lakóiért is. Erôsítsd közöttünk az 
összetartást és a szeretetet! Add, hogy 
a keresztény értékeket mindenki fon-
tosnak tartsa és tisztelje egymás hitét, 
meggyôzôdését! Növeld bennünk a szoli-
daritást és segíts, hogy egyre jobban figyel-
jünk egymásra! Óvd meg a veszélyektôl a 
legkiszolgáltatottabbakat: az idôseket és 
a gyerekeket! Add, hogy a gyerekek az új 
iskolaévben igazi közösségre leljenek tár-
saikban és ne a virtuális világban keresse-
nek kapcsolatokat! Ne engedd, hogy bár-
melyikük is bántalmazás, gúnyolódás áldo-
zata legyen se a kibertérben, se a való 
világban! Ismertesd meg velük is az empá-
tia, a másokon segítés, a gyengék felkaro-
lása nemes cselekedeteit!

Az elmúlt évben sok szerettünket 
elvesztettük, a te irgalmadba ajánljuk 
ôket. Add, hogy akik földi életükben 
téged, Egyházadat és Hazánkat szolgálták, 
nyugalomra leljenek nálad! Szûz Mária, 
Magyarok Nagyasszonya és a Mennyország 
Ajtaja! Esd ki számukra az örök nyugodal-
mat és járj közben Hazánkért! Égi pártfo-
gónk, Szent István! Imádkozzál plébáni-
ánkért, községünkért, Hazánkért! Szent 
László, Szent Erzsébet és nemzetünk többi 
szentjei! Imádkozzatok értünk!

Ámen       Attila atya

Ima a nemzetért és a faluért
Elhangzott a katolikus templomban, 

2018. augusztus 20-án
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1969-ben egy barátom unszolására (aki itt 
akart telket venni) jöttem ki Budapestrôl meg-
nézni az eladó telket. Ekkor gyalogoltam fel 
elôször a Villám utcán, ami akkor inkább 
hasonlított egy vízmosáshoz, mint közúthoz. 
Fiatalok voltunk és meg se kottyant számunk-
ra a meredek kaptató. Mikor azután felértünk 
a dombtetôre, s lenéztünk; a látvány elbûvölt. 
Mindketten földbe gyökerezett lábakkal álltunk, 
s nem tudtunk betelni a panorámával. Szokták 
mondani, hogy szerelem az elsô látásra. Hát 
nekünk az volt. Én igazából csak a „több szem 
többet lát” alapon kísértem el a barátomat és 
eszem ágában sem volt telket venni. A látvány 
azonban mindent megváltoztatott. – Laci, itt én 
is veszek egy telket! Ez volt az elsô mondat, amit 
hangosan kimondtam. 

Ettôl kezdve az események felpörögtek. Ott 
helyben megállapodtunk Gyôri Dani bácsival a 
vételárról, kiválasztottuk a két telket, másnap 
pedig már a szerzôdést is megkötöttük.

Én magam ezen a ponton biztosan tartottam 
volna egy kis „pihenôt”, de Laci barátom ezt 
nem engedélyezte. Kimérettük a telekhatárokat, 
s azonnal nekifogtunk a kerítés megépítésének. 
Akkor számunkra teljesen magától értetôdô 
volt, hogy egy 3m széles sávot meghagyunk a 
jövendôbeli út számára, s azt a területet be sem 
kerítjük. (Késôbb valamennyi új ingatlantulajdo-
nossal sikerült elfogadtatni, hogy a saját telkébôl 
adjon le út céljára egy kb. 3 m széles sávot. Így 
alakult ki egy „magánút”, amit ma Tökösmezô 
utcának nevezünk. Természetesen az volt az 
elképzelésünk, hogy a mellettünk lévô telkek 
jövôbeli tulajdonosai  a késôbbiekben  hason-
lóan tesznek, s így létrejön egy kb. 6m széles 
út.) Laci vett egy faházat is azonnal, s megkért, 
hogy segítsek az alapozásban és a faház összeál-
lításában. Megcsináltuk az alapot, s megvolt az 
idôpont, amikor kiszállítják a faházat. Elôzô nap 
jó kis esô volt, de mi teljesen gyanútlanul vár-
tuk a 11-es út mellett a teherautót. Megérkezett, 
s mi beültünk, hogy mutassuk az utat. Ambrus 
bácsi asztalos mûhelye elôtt azonban elkezdtek 
kipörögni a teherautó kerekei. Mindent meg-
próbáltunk. Toltuk, faágakat raktunk a kocsi 
alá, de az agyagos út olyan volt, mint a korcso-
lyapálya. Végül a sofôr lerakatta velünk a szál-
lítmányt, s mi ott maradtunk egy faháznyi félig 
kész faanyaggal. Mi azonban nem ismertünk 
lehetetlent. A hátunkon cipeltük fel a teljes fahá-
zat. Hamar megismertük azokat a nehézsége-
ket, amelyekkel az elkövetkezô években meg 
kellett küzdenünk azért, hogy gyönyörködhes-
sünk a fenséges panorámában, élvezhessük a 
valószínûtlenül tiszta levegôt, a madarak válto-
zatos énekét, s azt a nyugalmat, amit a természet 
árasztott magából.

Akkor még nem gondoltam, hogy valamikor 
is ez lesz az otthonom, hogy ide jövök haza, s 
naponta innen megyek dolgozni. Állandó lakos 
csak a Kerekes Imre (a pipás) és családja volt.

Pár év múlva magam is felépítettem egy fahá-
zat, s a Tökösmezô lassan de nagyon határozott 
tendenciával kezdett benépesülni. Egyre több 
nyaraló lett az emberek ideiglenes vagy állan-
dó lakhelye. A vizet mûanyag kannákban hord-
tuk fel, világítást pedig a petróleum lámpák vagy 
a tábortüzek adták. Mikor ezek kialudtak, az 
égbolt olyanná változott, amilyet ma már nem 
sok helyen látni. Nekünk akkor a Tökösmezôn 
egy életre szóló élményt nyújtott a csillagos ég 
fantasztikus látványa, ahol még az ûrhajók átha-
ladását is meg lehetett figyelni.

A civilizált élet igénye azonban erôsebbnek 
bizonyult. Elôször önerôbôl sikerült bevezet-
tetnünk a vizet. Nem sokkal késôbb szintén 
önerôbôl bevezettettük a területre az elektro-
mos áramot. Ez a két beruházás óriási lökést 
adott a területnek. A víz és a villany lehetôvé 
tette a komolyabb ingatlanok megépítését, s 
ettôl kezdve sokan már nem csak a hétvégéket 
töltötték itt, hanem nyáron innen jártak dolgoz-
ni. 

Az új telek és ingatlantulajdonosok közül 
sokan a már itt lévôk elbeszélései alapján kerül-
tek a Tökösmezôre. Néhányan már korábban is 
kollegiális, ismerôsi, baráti, sôt rokoni viszony-
ban voltak egymással. Az együttélés azonban 
szükségszerûen magában hordozza a konfliktu-
sok lehetôségét is. Ezek egyikét éppen a terü-
letet egyedül megközelítô út okozta. Az egyre 
több itteni ingatlantulajdonos, az egyre több 
személy és teherforgalom a szûk egy sávos út 
napi szintû életveszélyes helyzetek, konfliktu-
sok forrása lett. Ezen az sem változtatott, hogy 
idôközben a „Mélyutat” leaszfaltozták. (Miután 
egy erdôtûzhöz a tûzoltó autó nem tudott fel-
menni az agyagos, csúszós úton)

A „Mélyút” egyéb szempontból is életveszé-
lyessé kezdett válni az évtizedek alatt. A mere-
dek partoldalt az esô, hó, fagy folyamatosan 
rombolta, s a lefolyó sár olyan csúszóssá tette 
a leaszfaltozott utat, mint volt aszfaltozás elôtt. 
Ilyenkor felmenni csak lendületbôl lehetett. 
Egy ereszkedô gépkocsival való találkozás ilyen-
kor szinte garantáltan ütközést eredményezett. 
A gyalogos közlekedés pedig közvetlen életve-
szélyt jelentett, hiszen „kitérni” csak az omladé-
kos partoldalra felkapaszkodva lehetett. Onnan 
pedig sajnos nem egyszer a gyalogosok vissza-
csúsztak a gépkocsik elé. A partoldal fáinak a 
gyökereit annyira kimosta a víz, hogy azok már 
elkezdek kidôlni az útra. Ahogyan mondani 
szokták, ezeket a fákat ma már csak a Szentlélek 
tartja a helyükön.

Sötétedés után pedig a úton való közleke-
dés katasztrofálissá vált. A mély vágatban valódi 
koromsötétség uralkodott. Gyalogosan szó sze-
rint semmit nem lehetett látni. A gyakran gya-
loglásra kényszerülôk bottal jártak, hogy kitapo-
gathassák maguk elôtt az utat, s a kóbor kutyá-
kat legyen mivel távol tartani. Két kocsi találko-
zása súlyos gondokat okozott, hiszen a tolatás-

hoz a tolatólámpák fénye nem volt elegendô. 
Így azután a múlt évben nekiláttam felmérni a 

Tökösmezô állandó és ideiglenes lakosaink szá-
mát, s az ô aláírásaikkal egy beadvánnyal fordul-
tunk az Önkormányzathoz, kérve a Villám utcán 
a közlekedés biztonságának javítását, remélve, 
hogy a valós problémánkat az Önkormányzat 
megérti és pozitívan áll valamiféle megoldás fel-
kutatásához.

Reményeink beigazolódtak. Dr. Sajtos Sándor 
polgármester úr személyesen is fogadott ben-
nünket, amikor is sikerült egy rendkívül tárgyi-
lagos, tényszerû és konstruktív megbeszélést 
folytatnunk. Érzékeltük, hogy a polgármester úr 
látja a problémát, kérésünket megalapozottnak 
tartja, s igyekszik megoldást találni. A jövôt és 
a végeredményt illetôen azonban vegyes érzel-
meink voltak. 

Az általunk kezdeményezett következô meg-
beszélésen azonban meggyôzôdhettünk arról, 
hogy a Képviselô Testület és a polgármester 
úr mindent megtesz azért, hogy a Villám úton 
javuljon a közbiztonság, javuljanak a közleke-
dési feltételek. Mi magunk is tisztában vagyunk 
azzal, hogy adóbefizetéseink az Önkormányzat 
elôtt álló feladatok töredékét sem fedezik. Az 
Önkormányzat kreativitásának, áldozatkész 
munkájának, helyzetfelismerésének, gyors rea-
gáló-készségének köszönhetô, hogy olyan pályá-
zatokon képes Tahitótfalu részére forrásokat 
biztosítani, melyekkel a településünk nem csu-
pán gyarapodik, hanem az itt élôk életkörül-
ményei jelentôsen javulnak, s Tahitótfalu még 
inkább szerethetô és még inkább élhetô telepü-
léssé válik.

Mikor ezeket a sorokat írom, akkor még csak 
a beruházás elkezdésének idôpontját ismer-
jük, mikor azonban ezek a sorok megjelen-
nek, nagyon sok boldog ember fog elismerés-
sel végigmenni a Villám utcán abban a biztos 
tudatban, hogy igenis Tahitótfalu szerves részei 
vagyunk, nem csak mert itt lakunk, hanem mert 
ide tartozónak érezzük magunkat.

Én pedig szeretném megköszönni valamennyi 
tökösmezôi lakosnak, hogy aláírásaikkal is támo-
gattak, hogy legyen erôm a közösség érdekében 
tenni. Köszönetet mondunk Dr. Sajtos Sándor 
polgármester úrnak, a Képviselô Testületnek, 
hogy Tökösmezô problémáit magukévá tették 
és minden tôlük telhetôt megtettek a megoldás 
érdekében. Végezetül nem hagyhatjuk szó és 
köszönet nélkül Leányfalu Önkormányzatának 
hozzáállását és segítségét, amiért részt vállalt a 
megoldás megvalósításában. 

Végezetül, én magam töretlenül bízom abban, 
hogy az egymásra való odafigyeléssel, egymás 
problémáira való nyitottsággal, kölcsönös tenni 
akarással olyan eredményekre vagyunk képe-
sek, melyek Tahitótfalut gazdagabbá, magunkat 
pedig értékesebbé, boldogabbá tesznek.

Kindzierszky Emil

Gondolatok és tettek Tökösmezôn
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Részletek Zakar Ágnes iskolai tanévnyi-
tó ünnepi beszédébôl

A nyár folyamán fontos változások zaj-
lottak iskolánkban. A Tankerületnek 
köszönhetôen nagyobb óraszámban tudjuk 
foglalkoztatni a tavalyi tanévtôl és idén is 
Bartis Helga, iskolapszichológust, Princzné 
Bérczi Krisztina pedagógiai asszisztensün-
ket, G. Szalai Istvánt rendszergazdaként, az 
idei tanévtôl pedig Marosi Ágnest, aki teljes 
állásban foglalkoztatható már, hegedû mel-
lett fejlesztô órákat is fog tartani iskolánk-
ban. 35 egyéni és kiscsoportos fejlesztô 
órában biztosítjuk a 34 BTMN-s és 9 SNI-s 
tanuló elôrejutását , iskolapszichológus és 
fejlesztôk bevonásával: Várhegyi Mariann, 
Kovács-Motesiczky Eszter,  Marosi Ágnes 
és Bartis Helga, valamint Princzné Bérczi 
Krisztina pedagógiai asszisztens segítsé-
gével. Támogatjuk plusz órákkal a tehet-
séggondozást is. Mindezen változásoktól a 
személyre bontott oktatás, egyéni fejlesz-
tés hatékonyabb megvalósulását reméljük 
iskolánkban. 

Két fontos pozitív, iskolánk mûködését 

segítô változás még az, hogy lett egy kar-
bantartó-portásunk Gál Sándor személyé-
ben, aki már az iskolára készülésben is 
sokat segített nekünk, és egy informati-
kai-irodai segítônk, Éliás-Szalay István sze-
mélyében. Nagyon fontos segítséget fog 
jelenteni, hiszen az idei tanévtôl beveze-
tésre kerül iskolánkban az e-napló, ami-
hez mindnyájunknak a türelmére, oda-
figyelésére szükség lesz! A papíralapú 
ellenôrzôt az idei tanévben még biztos, 
hogy megôrizzük.

Felújítási munkák zajlottak iskolánk-
ban nyáron, elsôsorban Tahitótfalu 
Önkormányzatának köszönhetôen: udvari 
lábazat javítása, asztalos munkák, az elôkert 
szépítése. A Népházban festés, parketta-
csiszolás, javítások. A Váci Tankerületnek 
köszönhetôen teremfestések a nagy- épü-
letben 1,6 millió Ft nagyságrendben, 
mûanyagpadló csere a nagyépületben, a 
zeneteremben és az iskolacsengô számító-
gépes vezérlésû lett. Táblavásárlás zajlott 

az 1. b termébe, több teremben történt 
táblavásárlás a tanév során is. Az elmúlt 
idôszakban érkezett 80 új pad és 160 szék 
mellé újabb bútorok (padok, székek) érkez-
nek október végéig. Megérkezésükig ideig-
lenes bútorok kerültek a 3. b osztályba, a 
türelmet köszönjük!

 A tavalyi fejlesztéseknek köszönhetôen 
a nagyépületben már csak kettô tanterem-
ben nincs projektor a 12 tanterembôl, 
vagyis 10-ben van (1 teremben okos tábla) 
és több teremben felszerelt vetítôvászon 
van. A Népházban is igyekszünk javítani az 
informatikai felszereltségen is, a szeptem-
beri papírgyûjtésnek kiemelt célja az infor-
matikai fejlesztés még az idei tanévben is!

Ahhoz, hogy az iskolai tanítás rendben 
elkezdôdjön, sokak munkája volt szüksé-
ges, ez iskolánkban példamutatóan zajlott 
ezen a nyáron is. 

Köszönöm Seres Sándorné Erzsike és 
Grexa Ilona technikai dolgozók nyári 
erôfeszítéseit, az önkormányzat dolgozói-
nak, Népház dolgozóinak a kitartó munká-
ját, segítségét.

Köszönet  i l let i  Bándiné Tasnádi 
Ág nes nyári és könyvek körüli munká-
ját, Kubanekné Bencze Hajnal könyvek 
elô készítésével kapcsolatos munkáját, az 
iskola vezetôségének és a tantestületünk 
elôkészítô, szervezô munkáját külön köszö-
nöm, hiszen mindenki igyekezett szép-
pé, barátságossá varázsolni a tantermeket, 
évkezdéshez elvégezni a feladatokat. 

Külön köszönet az órarendkészítésért 
Lehoczky Dollinak!

Köszönjük Tahitótfalu Önkormányzat 
dolgozóinak a nyári munkát, Császár 
Barnabásnak, Szabados-Molnár István falu-
gondnoknak a munkák szervezését és Dr. 
Sajtos Sándor polgármester úr állandó 
támogatását, lankadatlan fáradozását egy új 
iskolaépület létrehozásáért.

A Tahitótfalui Általános Iskola Gyerme-
keiért Alapítvány az Önkormány zattal kar-
öltve egy udvari játszóeszköz megvalósítá-
sát tervezi a Népház udvarán, mely játék, 
reményeink szerint szeptember-októ-

ber folyamán felállításra kerül. Köszönjük 
Csizmadi Andrea, Csereklyéné Szente 
Ildikó és a kuratórium többi tagjának fára-
dozásait!

Kedves elsô osztályosok! Szeretettel 
köszöntünk Benneteket az elsô tanév-
nyitó ünnepélyeteken. Kívánunk Nektek 
sok szép tartalmas napot, tanítóitok már 
nagyon várták ezt a találkozást, és mi is. Az 
1. a tanítója tanító bácsi lesz, Balogh Zsolt, 
Zsolt bácsi, délutánonként pedig Lehoczky 
Dolli, Dolli néni fog vigyázni Rátok! Az 1.b 
osztály tanítói Kovács-Motesiczky Eszter, 
Eszter néni és Bötkösné Molnár Éva, Éva 
néni lesznek. Szépítették a tantermeteket, 
készültek erre a találkozásra! Kívánom, 
hogy legyetek nagyon boldog diákok itt 
a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskolában!

Mindenkinek szép, tartalmas tanévet 
kívánok, kívánom, hogy ne teherként éljék 
meg az elôttünk álló 181 tanítási napot és 
rengeteg ünnepet, közös programot, amit 
összeállítottunk, hanem örömmel, kedvvel 
tudjuk eltölteni ezt a tanévet is! 

A korábban elmondottak szellemében 
szeretném, ha mindnyájan elhinnénk Edgar 
Allen Poe szavai nyomán, hogy az iskola 

egy örömszerzési lehetôség is, nem csak 
túlélendô teher, vagyis: „Nem a tudásban 
van a boldogság, hanem a tudás megszerzé-
sében”. Reményeink szerint ezt a boldog-
ságot sikerül átadnunk tanítványainknak 
ebben a tanévben is. 

Tanévkezdés az iskolában

Szeptember 20-án a 8. évfolyam beszá-
molót tart a júniusi erdélyi kirándulásukról. 
Iskolánk 35 diákjának, 3 tanárának az erdélyi 
Határtalanul kirándulását az EMMI támogatta, 
melyet az iskola pályázat útján nyert el. A gye-
rekek úti beszámolót tartanak a Kolozsváron, 
Székelyföldön szerzett tapasztalataikról, a 
parajdi sóbányáról, a kézdivásárhelyi testvér-
osztályról és arról is fognak mesélni, hogyan 
találkoztak medvével a Szent Anna-tónál.

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk 
szeptember 20-án a nagyiskolában 16.00-tól! 

Pollack Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola

Meghívó
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Teherfuvarozás
7,5 tonnás darus-billencs teherautóval

- ömlesztett, raklapos és kalodás áru,
- rönkszállítás, tûzifaszállítás,

- zöldhulladék elszállítása,
- ágdarálás, kisebb mennyiségben.

Telefon: 0620 823 27 68

Folytatás az 1. oldalról

Rendszeres programok:

Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):

Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak. Érd.: 
Szathmári Loretta 70/429 4994
17:00-17:45 RG az óvodásoknak 
Szerda 17:15-18:00 RG az óvodásoknak
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökume-
nikus Kórus próbája. Szeretettel várjuk az éne-
kelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô 
Andrea 70/334 4096.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Ador-
ján Vera, 20/560 4065
Péntek 16:30-18:00 Akrobatikus rock and 
roll. Pink Panthers. Érd.: Móra Eszter 30/928 
7898

Faluház (Szabadság út 1/a):

Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 

8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit 20/569 7507
Szerda 17:00-18:00 Baranta edzés 4 éves 
kortól. Edzô: Vukics Ferenc, Baranta Országos 
Szövetség elnöke. Érd.: 70/598 4345

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 

9:00-11:00: Baba-mama Klub. Vezeti: 
Benyóné Ott Ildikó 70/330 8588

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):

Hétfô 15:45-16:45: Képességfejlesztô kézi-
labda alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 
4244, 16:45-18:00: Kézilabda felsôsöknek. 
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd, csütörtök 17:00-18:30: Judo-kung-
fu edzés. Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp Bence 
30/215 4442 
Szerda 15:00-16:00 RG az iskolásoknak. 
Érd.: Szathmári Loretta 70/429 4994
16:30-18:00: Kézilabda felsô söknek, 

18:00-19:00: Gyerekfoci. Érd.: Vaczó 
Tamás, tahitotfalufoci@gmail.com
19:00-20:30: Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946
Péntek 14:00-15:00: Képességfejlesztô 
kézilabda alsósoknak
15:00-16:30: Kézilabda felsôsöknek
16:30-17:30: Ovis foci. Érd.: Óvoda 30/326 
6272

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

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

Tahitótfalu szeptemberi programjai
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Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott 
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

	 –	Németh	Ádám,	családsegítô	szerda:	10:00-13:00	óra	között
	 –	Szimok	Veronika,	családsegítô	kedd:	10-13	óra	között,
	 	csütörtök:	11-15	óra	között
	 –	Dr.	Tóth	Mária,	jogász	havonta	egyszer	hétfônként	13-17	óra	között
	 –	Deim	Éva	pszichológus	kéthetente	hétfôn	13-18	óra	között	

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpont egyeztetés és regisztráció szükséges!

06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

AUTÓKULCS ÉS 
KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

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

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 16.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár 
tartalmazza Tahitótfalu 10 km-es 

körzetében 
a házhoz szállítás költségét is.
Forester Kft. – Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

Hirdetés

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

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

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

 

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

Álláshirdetés
Munkájára igényes, megváltozott 
mun kaképességû munkatársakat 
keresünk Figyelj Rám Közhasznú 
Egyesület  dunabogdányi munka-
helyre napi 4 órás egyszerû betaní-
tott munkára.
Jelentkezni lehet szeptember 30-ig 
munkanapokon 9-14-ig a 06-70-
430-5481 számon Urhegyi Anikónál.

TERMELÔI MÉZ
1 kg-os, 30 dkg-os kiszerelésben
Egyenesen a termelôtôl!
Információ: 06-20-5959113,
06-20-4359325
Hollandi Méhészet, Tahitótfalu
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

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

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

 

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

 

bemutatja a 

Zsiga és Csipet  
című mesét. 

       

 
 
 

2018. szeptember 29-én, szombaton 10 órakor 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
. Támogatói jegy ára 1000 Ft / fő 

Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2 
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Az idei esztendô Szent Mihály havá-
nak (szeptember) 23. napján a Tahi hídfô 
melletti vásártér minden négyzetméternyi 
füves területének megtöltésére, minden 
cseppnyi folyó bor elfogyasztására, min-
den üres kosár megtöltésére kérjük fel a 
nagyérdemû vásárló közönséget.

Eme ôszi vásárunkon sem lesz hiány 
minôségi kézmûves portékákból, jófé-
le házi termékekbôl s reményeink szerint 
lábasjószágból sem. Hozzák el Önök is 
feleslegessé vált gidáikat, bárányaikat, tyúk-
jaikat, nyulaikat, a Vasárnapi Vásárnapon 
gazdára talál minden haszonállat. 

A programokról, népi muzsikáról, cifra-
szûrös vásári kikiáltóról s hírverésrôl a vásár 
gazdái gondoskodnak. A vásári forgatag 
8 órától veszi kezdetét, melyben minden-
ki megtalálja a maga kedvére való portékát. 
A nap folyamán az aprónép kipróbálhatja a 
poronty fuvarozó öreg traktort, a Kis pásztor 
játszóházát hogy a legkisebbek is megismer-
kedjenek a háztáji gazdálkodással, mustot 

préselhetnek a tahitótfalui ovik szüreti ját-
szóházában. Népmese-napi alkotósátor, szal-
ma ugráló, szüreti játékok, népi arc festés, 
hajfonoda asszonyoknak-lányoknak, dunai 
kavics festés, tutaj készítés és még számos 
egyéb családi program várja a látogatókat. 

Tíz órakor megkezdjük a vásártéren a 
magyar lovak fajtabemutatóját. A bemu-
tató különlegessége, hogy kizárólag a 
Szentendrei-szigeten élô lovakat láthatunk 
nyereg alatt vagy kocsiban, ezt követôen 
gyermek lovasok bemutatóját csodálhatja a 
nagyérdemû közönség.

Fél tizenegykor baranta - magyar harc-
mû vészeti bemutatót láthatunk, illet-
ve azon vállalkozó kedvû legények, akik 
érdeklôdnek a harci kultúra iránt, próbára 
is tehetik ügyességüket.

A versengéseket megszakítva, erônk 
összegyûjtésére, a gyermekek elkáp-
ráztatására tizenegy  órakor a Szárnyas 
Sárkányok „Csipás, a Csodacsôdör” gólya-
lábas  elôadását élvezhetjük.  Az elôadást 

követôen pedig Lengyel Szabolcs néptánc 
koreográfus mozgatja meg elzsibbadt test-
részeinket s kerekít kedvet a havi tánchá-
zakon való részvételhez. Testünk-lelkünk 
megtáncoltatását követôen a családok 
közös tudásának összegyûjtésére lesz szük-
ség, hogy a vetélkedôkben részvevô édes-
anyák, édesapák és gyermekeik bizonyít-
hassák legjobb tudásukat. Teknôhúzás, 
lovas vásárfia gyûjtögetô kvíz és még sok 
egyéb mulatság a család minden tagjának 
egy csodálatos természeti környezetben.

Napunk zárásaként négy órakor meg-
gyulladnak a Szent Mihály-napi tüzek és a 
Tildy Zoltán- hídon át behajtásra kerülnek a 
jószágok téli szálláshelyükre.

Jöjjenek hát muzsikára, szép magyar 
vásárra

Szent Mihály havának huszonharma-
dik napjára.

Részletes információ – 06/ 30 337 5527, 
06/70 598 4345 

Béres Gabriella, Magyar Orsolya

Idén augusztusban immár harma dik alka-
lommal szerveztük meg gyer mek táborunkat 
Tahitótfaluban, az Önkormányzat Ifjúsági 
Táborában. Az elôzô évekhez hasonló-
an most is rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptunk gyerekektôl és szülôktôl egy-

aránt, amelyek arról gyôztek meg, érde-
mes folytatnunk ezt az áldásos tevékeny-
séget. Ezúton szeretnénk köszönetünket 
kifejezni a Tahitótfalui Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítványnak a közös szer-
vezésért, Tahitótfalu Önkormányzatának a 

helyszín biztosításáért, továb-
bá az Arlitech Kft-nek, Bántó 
Andrásnak, a Cserépkályha 
Sápy Manufaktúra Kft-nek, 
a  Dunai  Sárkányok Vác-
nak, a Heim Pékségnek, a 
HSPC.hu-nak, Jutka néni-
nek, Keszler Szabolcsnak, 
a Kisfônök Tattoo Supply-
nak, a Laki Cukinak, a Niesz 
Motorsportnak és a Tonerjet 
Bt-nek a támogatásért, vala-

mint az önkéntes segítôknek a lebonyo-
lításban való aktív részvételért. További 
fotókat facebook oldalunkon találnak. 

Az EEDE csapata www.eede.hu 

Vasárnapi Vásárnap beharangozó

III. Együtt Egymásért Gyermektáborunk 



1 4

Közösség 2 0 1 8 .  S Z E P T E M B E R

Tudta Ön, hogy a Nagy-Villám-hegy É-i 
lejtôin a hóágyúknak köszönhetôen, az 
elmúlt szezonban is 2 hónapot tudtunk 
üzemelni, és Visegrádon egy helyi kez-
deményezésnek köszönhetôen az önkor-
mányzat anyagi támogatásával minden pol-
gárnak jelképes áru szezonjegye volt a sípá-
lyára? 10 éve fut már kedvezményes ôszi 
oktatási programunk, így sok család tudott 
élni ezzel a lehetôséggel. Ezt a szerzôdést 
szeretnénk a Dunakanyar többi településén 
is megkötni, ezzel is oszlatva azt a tévhitet, 
hogy a síelés egy drága sport. A téli moz-
gásra ugyanúgy szüksége van szervezetünk-
nek, mint nyáron, érdemes tehát fontolóra 
venni ezt a lehetôséget.

Szeptember 22-23-án nyílt nap lesz a 
mûanyagpályás síiskolában, ahol délután 
még a kuriózumnak számító gyepsíelést is 
ki lehet próbálni. Aztán egy hétre rá már 
indulnak kezdô és haladó csoportjaink, 
ahol decemberre már biztos sítudás bir-
tokában lehet meghódítani a behavazott 
lejtôket is.

Várunk mindenkit szeretettel! 
Gutbrod Rezsô síoktató, üzemeltetô

További információ: 
www.visegradsipalya.hu 

Tel: +36209590213

Tahitótfalui résztvevôje is volt Thaiföl-
dön, a Pattayan megrendezett Muaythai 
Egyetemi Világbajnokságnak. 

Hegedûs Márk az elôkelô harmadik 
helyen végzett súlycsoportjában. A három 

fôs magyar küldöttség két bronzéremmel 
és egy jó helyezéssel zárta a versenyt. A júli-
us 23-a és 29-e közötti egyetemi világbaj-
nokságot elsô alkalommal rendez ték meg.

Forrás: Danubia TV

Indul az élet a visegrádi sípályán!

egyetemi világbajnokság
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 

egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-
fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 
vagy a 30/337 5527-es telefonszám-
ra. A helyes megfejtést beküldôk min-
den hónapban ajándéksorsoláson vesz-
nek részt. Augusztusi számunkban a tahisi 
Almásy u. 3. sz. alatt található ôsfás ingat-
lan kerítése volt látható. Gratulálunk sze-
rencsés megfejtônknek, Takács Péter nek.

Vedd észre!
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PAPÍRGYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN 

 

 

 

2018. szeptember 26-án, szerdán papírgyűjtés lesz az 
iskolában 7 órától délig az iskola főépülete előtti 

parkolóban. 

A befolyt összeget iskolánk informatikai fejlesztésére 
fordítjuk. 

Nagyon köszönjük, ha a nálunk leadott papírral támogatja 
iskolánkat! 

 

 

 

BOLTI ELADÓKAT 
KERESÜNK!

 
• Tapasztalat nem szükséges, mi mindenre megtanítjuk!
•  A jelentkezőket barátságos légkörrel és professzionális 

szakmai környezettel várjuk!
• Keressen minket a részletekért! 

Jelentkezés és információ:
Személyesen:  közeli Tesco kisformátumú üzletben 

a boltvezetőnél
web: tesco.hu/karrier

TES HR Bolti elado Tahit 105x148 v1.indd   1 26/07/18   09:54
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 
• ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, 
kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-
028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi 
Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek: 
8.30–13.00-ig, szerda: iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – 
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ 
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30 
474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nap-
pal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi 
Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, 
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig, 
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – 
munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., 
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, 
Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  
• GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., 
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 
385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, 
csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos 
bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 
385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, 
rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, csüt. 13–16; admi-
nisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 
16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385-
741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprő ipari 
Igazgatóhelyettesi Szervezet, 1903 Budapest, Pf.: 314. – Ügyfél 
fogadási idő: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 1818
 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 
0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18, 
Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, 
Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, 
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 
310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 • MOZI 
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, 
info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–16,00, 
Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektro-
nikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), 
Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) 
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig, 
munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 • 
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. 
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – FKF Zrt, 
1098 Budapest, Ecseri út 8-12., ügyfélszolgálat: 06 1 459-6700 
• TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-
ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-
873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig 
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-511-511

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


