
Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Megérkezett a termelôi piac támogatási 
szerzôdése

2019. június 4-én megérkezett a termelôi 
piac megvalósítására vonatkozó támogatási 
szerzôdés, amely június 5-én aláírásra került. 
A Tahitótfalu-hídfô piac fejlesztésére az önkor-
mányzat 90.843.480 forintot fordíthat. A 90 %-os 
állami támogatásnak köszönhetôen az önkor-
mányzatnak csupán 9.843.480 forint önrészt 
kell biztosítania. A piac megépítésének határ-
ideje 8 hónap. A szerzôdésben foglaltaknak 

megfelelôen, a kivitelezés megkezdésének ter-
vezett ideje 2019. augusztus 1. , a tervezett befe-
jezés 2020. március 31. A fejlesztéssel érintett 
terület nagysága 1777 m2, amely teljes mérték-
ben önkormányzati tulajdonban van. A támoga-
tás rendjébe tartozik, hogy a támogatói okirat 
aláírását követôen több mint 40 millió forint 
elôleg kerül átutalásra, az önkormányzat szám-
lájára. A támogatási okirat igen részletesen leír-
ja, hogy az önkormányzatnak milyen kötelezett-
ségei vannak a pályázattal kapcsolatban. 

Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu Község Önkormányzata 
2019. május 16 -án tartotta soron 
következô ülését. Az ülésen a képviselô-
testület tagjai teljes létszámban megje-
lentek.  

A napirendek elfogadását követôen 
elsôként az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének módosításáról, a 2018. 
évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról, majd a gyer-
mekétkezési és egyéb étkezési térítési 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

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

Nyári táborok:
Június 18-21. Református napközis gyermektábor 7-13 éves korig 
a Népházban és a Faluházban. Szervezô: Tahitótfalui Református 
Gyülekezet.
Június 24-28. Ifjúsági angol tábor 6-12. osztályosoknak a Népházban. 
Szervezô: Tahitótfalui Baptista Gyülekezet.
Július 1-5. Amerikai gyerekhét 5 éves kortól 5. osztályig a Népházban. 

Szervezô: Tahitótfalui Baptista Gyülekezet.
Július 8-12. RSG tábor. Helyszín: Sportcsarnok.
Július 15-26. Nyári gyermekhetek a Szabadidôparkban. Szervezô: 
Tahitótfalu Önkormányzata. Részvétel ingyenes.
Július 22-26. Szigeti Sárkányok – sárkányhajós tábor. Szervezô: Szigeti 
Sárkányok. 
Augusztus 6-10. EEDE és a Tahitótfalu Gyermekeiért Alapítvány tábora.

Folytatás a 20. oldalon

Tahitótfalu júniusi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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Foto: Kovács Attila
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Folytatás az 1. oldalról
Elôírja, hogy sajtóközleményt kell kiadni 
a beruházással kapcsolatban, a meglévô 
jogszabályok alapján információs táblákat 
kell elhelyezni a területen, melyek a pro-
jekt kivitelezésérôl adnak tájékoztatást, 
és természetesen a település honlapján is 
meg kell minden nyilvános adatot jelentet-
ni. Azt is elôírták, hogy a piac elkészültét 
egy ünnepélyes projektzáró rendezvény-
nyel kell zárni. Természetesen a támogatói 
okiratban részletesen szerepel a támoga-
tás felhasználásának ellenôrzésére vonat-
kozó elôírás is, valamint felhívják a figyel-
met az esetleges szerzôdésszegés jogkö-
vetkezményeire is. Mint korábban beszá-
moltam róla, a piac fedett és nyitott eláru-
sító helyekkel fog megépülni. Belsô utak 
kerülnek kialakításra, kerti bútorzatok 
lesznek felállítva, valamint a közvilágítás, 
víz, csatornarendszer is kiépítésre kerül. 
Az aláírást követôen elmondhatom, hogy 
napokon belül megkezdjük a közbeszerzé-
si eljárás lefolytatását.

Megkezdôdött a Petôfi Sándor utca 
mûszaki átadása

Folyamatban van a Petôfi Sándor utcának 
és járdájának mûszaki átadása. Összesen 
297 fm került felújításra. Ez a rekonstruk-
ció nagymértékben segíti az óvoda bizton-
ságos megközelítését, ezzel együtt az ott 
lakók számára is könnyebbé válik a por-
tájuk megközelítése. A kivitelezést nagy-
mértékben befolyásolta a meglévô ingatla-
nok homlokzati telekhatárainak az útháló-
zathoz való idomulása. Jelen állapotában a 
felújított utca minôségileg nagyságrendek-
kel múlja felül az elôzô állapot. A korábban 
járdának nem nevezhetô felület teljes mér-
tékben akadálymentesé vált, biztonságos 
és jól közlekedhetô. Megítélésem szerint 

további egyeztetésre lesz szükség az utca 
forgalmi rendjének és a zöldfelület kiala-
kításának konkrét tartalmáról. A beruhá-
zásra vonatkozó teljesítésigazolás aláírásá-
ra, és az utca forgalomba helyezésére jogi 
szempontból akkor kerülhet majd sor, ha 
a kivitelezô számára rögzített valamennyi 
mûszaki elvárás teljesítése megtörténik. 

Megkezdôdött a Felsô Villasor utcához 
kötött beruházás

A Felsô Villasor utca és a Visegrádi 
utca 11-es számú fôúttal határolt, 769/1 
hrsz.-ú területén (orvosi ügyelet mellett) 
megkezdôdött a létesítendô Egészségház 
belsô úthálózatának, felszíni csapa-
dékvíz rendszerének és a kiszélesítés-
re kerülô megközelítési útnak a kivite-
lezése. A Felsô Villasorban 2 db forgal-
mi sáv kerül kialakításra, forgalmi sávon-
ként 2,75 méter szélességben. A mellet-
te lévô kiemelt szegélyû járda 1,5 méter 
lesz. Az Egészségház belsô úthálózata és 
a szükséges parkolók is kialakításra kerül-

nek. 19 db normál parkoló és 1 db moz-
gássérült parkoló fog elkészülni. Az utób-
bi évek tapasztalatai alapján a csapadékvíz 
elvezetésének két módja lesz. A közterüle-
ten kialakításra kerül egy gyûjtôcsatorna, 
a telken belül pedig egy belsô hálózat. 
Ezekre azért van szükség, hogy amikor az 
Egészségház mellé tervezett tûzoltóôrs, 
mentôállomás megépül, a megnövekedett 
vízmennyiség is biztonságosan kezelhetô 
legyen.  A tervezett hálózat a 11-es úton 
Budapest irányába a jobb szektorban kerül 
kialakításra, közel 10 db 1 méter átmérôjû 
tisztítóaknával. Az Egészségház kivitele-
zésére újabb forrásigénnyel pályáztunk. 
Sikeres pályázat esetén a most megvalósu-
ló belsô úthálózatot nem fogja terhelni az 
építkezéssel járó munkafolyamat, tekintet-
tel arra, hogy a mellette lévô ingatlanon 
keresztül az építési terület biztosított. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek:
Szakács Péter- Pethô Éva
Hampl Norbert – Puskás Zsuzsanna
Szalay Zsolt – Balga Judit
Béres Gábor – Mészáros Alíz
Bozsogi Dániel Zoltán – Dobson Tímea Antónia

Újszülöttek: 
Horváth György Benett 2019.04.24
Jacsó Benedek  2019.05.20
Nagy Hanna 2019.05.22
Nagy Balázs 2019.05.05
Öskü Árnika 2019.05.07
Kunos Benjamin 2019.05.16

Elhunytak: 
Nagy Sándor – Tücsök utca, élt 50 évet
Fejes Árpád – Szentendrei út, élt 76 évet
Kepler János – Pacsirta u., élt 72 évet
Oláh Tamásné – Béke u., élt 79 évet

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

Képviselôi 
fogadóóra

Kedves Olvasóink!

A könyvtár a nyári hónapokban zárva 
tart. Nyitás szeptemberben.

Kubanekné Bencze Hajnal 
könyvtáros

Könyvtár 

Diákalkotók VIII. Országos 
Tûzzománc Pályázata

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-
vány és Tahitótfalu Önkormányzata által idén 
8. alkalommal megrendezett biennálé témá-
ja „A játékosság és derû Kányádi Sándor gyer-
mekverseiben és meséiben” volt. A felhívásra 
18 iskola és alkotómûhely küldte be 198 alko-
tását, melybôl az Eperfesztivál keretében kiál-
lítást rendeztünk. A szakmai zsûri, melynek 
elnöke Paál Sándor tûzzománc mûvész, tagjai 
Lengyel Rita grafikusmûvész mûvésztanár, 
Wegroszta Gyula festômûvész mûvésztanár, 
Tamás Mária festômûvész, Németh Júlianna 
TETA, Kubanek István TETA valamint 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezô voltak, 
39 díjat osztott ki. A fôdíjat az egri Dobó 

István Vármúzeum, Gyermek Alkotókör-
Vármûhely nyerte el „Csukástó” címû kollek-
tív alkotásával. Az oktatói aranyérmet Bulla 
Márta, az egri Eszterházy Károly Egyetem 
Gyakorló Iskolája mûvésztanára kapta. A 
Pollack Mihály Általános Iskola és AMI 
Szántó Tünde vezette tûzzománc szakköré-
nek tagja, Kovács Mira különdíjjal büszkél-
kedhet. Gratulálunk minden résztvevônek 
és felkészítô tanáraiknak, értékhordozó, sze-
met-lelket gyönyörködtetô élményben volt 
részük a kiállítás látogatóinak. Két év múlva 
újabb csodaszép alkotásaikkal várjuk vissza 
mindannyiukat!

Béres Gabriella

A fôdíjas pályamû alkotó csapata
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21. Eperfesztivál

Képek: Almássy Csaba
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
díjak megállapításáról szóló rendelet megal-
kotásáról döntött a képviselô-testület. 

A következô napirend a Tahitótfalui 
Óvodák és Konyha Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatának módosítása, a mini bölcsôde 
szakmai programjának, felvételi szabályza-
tának elfogadása volt, e napirenden belül 
a képviselô-testület úgy döntött, hogy 
tervezôi árajánlatot kér be mozgássérült 
vizesblokk kialakítására az Almásy utcai 
óvoda épületében. 

A következô napirendben a képviselô-
testület rendeletben fogadta el a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjait. 

A helyi civi l szervezetek pályáza-
tainak elbírálása során 2019. évben a 
Gyöngyszem Sportegyesület 200.000 Ft, a 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány 
650.000 Ft (Kubanek István nem vett 
részt a szavazásban), a Szigeti Sárkányok 
Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület 
300.000 Ft, az Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
240.000 Ft (Dr. Pálvölgyi Tamás nem 
vett részt a szavazásban), a Tahitótfalui 
Általános Iskola Gyermekei Alapítvány 
250.000 Ft, a Tahitótfalui Lovassport 
Egyesület 200.000 Ft, az Együtt Egymásért 
Dunakanyar Egyesület 300.000 Ft, a 
Tahitótfalui Sportegyesület 500.000 Ft 
támogatásban részesült.  

A két ülés között történt fontosabb 
esemé nyekrôl szóló beszámoló meghallga-
tását követôen döntött a képviselô-testület 
óvodavezetôi pályázat kiírásáról, majd a 
2018. évre vonatkozó éves ellenôrzési jelen-
tést, valamint a 2018. évrôl szóló gyermek-
védelmi (gyámügyi-, gyermekjóléti szolgála-
ti) beszámolót fogadta el. 

A Bizottságok beszámolója napi -
rend folyamán a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság javaslatá-
ra a képviselô-testület döntött egy terepi 
GPS készülék megvásárlásáról, a környe-

zet védelmérôl szóló önkormányzati ren-
delet módosításának elôkészítésérôl, vala-
mint a református temetôben lévô rava-
talozó térkövezési munkák II. ütemének 
megkezdésérôl. A Kulturális Bizottság javas-
latára a képviselô-testület úgy döntött, hogy 
az augusztus 20-i állami ünnephez kapcso-
lódó négy napos hétvégére a testvértelepü-
lések képviseletét közös ünnepségre meg-
hívja. 

A Tulajdoni ügyek napirend során dön-
tött a képviselô-testület arról, hogy tervezôi 
ajánlatot kér be az 5202/71 hrsz-ú és az 
5202/66 hrsz-ú közutak keresztezôdésétôl 
az 5202/107 hrsz-ú ingatlanig víziközmû-
szolgáltatás kiépítésére. Következô döntése-
ivel a 1488 hrsz-ú, valamint a 1709/1 hrsz-ú 
ingatlan vonatkozásában elôvásárlási jogá-
nak gyakorlásáról nyilatkozott a képviselô-
testület, a 1498 hrsz-ú, önkormányzati tulaj-
donban lévô ingatlan tekintetében az ingat-
lan eladásáról határozott, a 2816 hrsz-ú 
ingatlannal kapcsolatban pedig a beépítési 
kötelezettség biztosítására bejegyzett elide-
genítési és terhelési tilalom törléséhez járult 
hozzá a képviselô-testület. (Dr. Pálvölgyi 
Tamás a 1488 hrsz-ú ingatlan vonatkozásá-
ban nem szavazott érintettsége okán.)

Ezt követôen a Gyalogfenyô Kft-t bízta 
meg a képviselô-testület a közterületek, 
illetve intézmények zöldfelületeinek és 
virágágyásainak fenntartására, kezelésé-
re vonatkozó feladatok ellátásával. Döntött 
a konyha-étterem kiegészítô falburko-
latának elkészítésérôl, az Ifjúsági tábor-
ban lévô három faház ereszcsatornájának 
kiépítésérôl, valamint a Népház függönyei-
nek megrendelésérôl. Elfogadta a képviselô-
testület a Rákóczi utca 5. szám alatti ingat-
lan kerítésének javítására beadott árajánla-
tot, annak érdekében, hogy a volt zsinagó-
ga helyszínén emlékhelyet alakíthasson ki a 
Tahitótfalu életébôl eltûnt zsidók emlékére. 

Következô döntéseivel engedélyezte az 

egyházak és a helyi civil szervezetek által 
szervezett nyári gyermektáborok lebonyolí-
tására, az önkormányzat tulajdonában lévô 
intézmények (Népház, Faluház, Ifjúsági 
tábor, étkezô) térítésmentes használatát, 
valamint a táborokban résztvevô gyerme-
kek számára kedvezményes áron az étkezés 
biztosítását. (Gaál Sándorné tartózkodott)

Következô döntésével határozott a 
képviselô-testület a „Tahitótfalu Peda-
gógusa” díj adományozásáról, így 2019. 
évben Bötkös Lászlóné óvodapedagógus-
nak és Kürtösi Zsolt zenepedagógusnak 
adományozta a kitüntetést, melyet peda-
gógus napon nyújtanak át a díjazottaknak. 
Ezúton gratulálunk Nekik, megköszönve lel-
kiismeretes és eredményes munkájukat. 

Ezután a helyi Szavazatszámláló Bizott-
ságok póttagjait választotta meg a képviselô-
testület, majd élve a háziorvosi, házi gyer-
mekorvosi és fogorvosi tevékenységrôl 
szóló 4/2000 (II. 25.) EüM rendeletben fog-
laltakkal, címzetes fôorvosi címet adomá-
nyozott Dr. Bellavics Erzsébet, Dr. Magyar 
Gábor háziorvosok és Dr. Kutvölgyi Ida fog-
orvos részére. Gratulálunk az elismeréshez. 

A következô napirendek során a képvi-
selô-testület elfogadta 10 éves vízbázis-
védelmi koncepciója alapján a 2019. évi 
támogatás felhasználásának tervezetét, 
majd elvi támogatásáról döntött a R.O.S.D. 
Folk Fesztivál vonatkozásában. 

Ezt követôen döntött két gépjármû megvá-
sárlásáról, és támogatta az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tására kiírt pályázaton való részvételt, mely-
nek célja a Mátyás király és az Ôsz utca 
közötti parkolósáv kialakítása, a járda felújí-
tása. 

Ezután Dr. Sajtos Sándor polgármester úr 
zárt ülést rendelt el, egy ingatlanárverésen 
való részvétel vonatkozásában. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya
jegyzô

Több éve figyelem a telektulajdonosok 
kertjük elôtti kertészeti tevékenységét. 
Óriási különbségek vannak. Van, aki a tel-
jesség igényével, ugyanúgy ápolja kerítése 
és a járda közötti részt, mint a benti kert-
jét. Minden elismerést megérdemelnek 
példamutató szorgalmukért. Viszont van a 
másik példa, aki a kaput bezárva azt állít-
ja, hogy ez az Önkormányzat dolga. Ezek 
az emberek ugyan elvárnák, hogy a Duna-
part is rendezettebb legyen, de a kerítésen 
kívül csak kritizálni tudnak és elvárásaik-
nak adnak hangot.

   Próbáltam néhánynak elmondani, 
hogy a padka gondozásával tehermentesí-
tenék az Önkormányzat ezzel megbízott 
munkatársait, így több idô jutna az egyéb 
területek rendbetételére. Köszönet a sok 
elvégzett munkájukért! Általában süket 
fülekre találtam ezzel a felvetésemmel. 
Azt is tudom, hogy néhány általam ismert 
községben az Önkormányzat rendeletben 
kötelezi a tulajdonosokat a kerítés út felôli 
részének ápolására.  

Amennyiben ezt a rendeletet falunkban is 
érvényesíteni lehetne, akkor sok munkaerô 

szabadulna fel esetleg a Duna-parti terüle-
tek rendbetételére. Természetesen a beteg 
vagy idôs emberektôl nem várható el ez a 
plusz teher, de a többség meg tudná tenni. 
Az Önkormányzat sokat áldoz falunk szeb-
bé tételére. Kis odafigyeléssel még szebbé 
tehetnénk együtt a lakóhelyünket.

    
   Tisztelettel

 Czigányi György

“Közvetlen környezetünk szépítéséhez...”



6

2 0 1 9 .  J Ú N I U SÖnkormányzat

Tahitótfalu Község Önkormányzata
(2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.)

PÁLYÁZATOT HIRDET

Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsôde és 
Konyha Óvodavezetô (magasabb vezetô)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony idôtarta-
ma: határozatlan idejû közalkalmazott jogvi-
szony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô

A vezetô megbízás idôtartama: A vezetôi 
megbízás határozott idôre, (60 hónap) 2019. 
augusztus 16-tól 2024. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: 2021 Tahitótfalu, 
Petôfi S. u. 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetôi 
megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvetô feladata a rábízott gyer-
mekek óvodai nevelés országos alapprogramja 
szerinti nevelése. Ezzel összefüggésben köte-
lessége, hogy nevelô és oktató munkája során 
gondoskodjék a gyermek személyiségének 
fejlôdésérôl, tehetségének kibontakoztatásá-
ról, ennek érdekében tegyen meg minden tôle 
elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni 
képességeit, adottságait, fejlôdésének ütemét, 
szociokulturális helyzetét. A köznevelési intéz-
mény vezetôje felel az intézmény szakszerû 

és törvényes mûködéséért, gazdálkodásért, a 
fenntartó által rendelkezésére bocsátott esz-
közök tôle elvárható gondossággal való keze-
léséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, kép-
viseli az intézményt. Feladata továbbá a peda-
gógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai 
program megvalósulásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nemzeti 
Köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC törvény 
rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- felsôfokú óvodapedagógus szakképesítés, 

továbbá
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetôi szakképzettség, 
- pedagógus munkakörben szerzett legalább 

5 év szakmai tapasztalat, 
- vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
- büntetlen elôélet 
- cselekvôképesség 

A pályázat részeként benyújtandó ira-
tok, igazolások:
- a pályázó szakmai önéletrajza 
- az intézmény vezetésére vonatkozó prog-

ram, amely tartalmazza a szakmai helyzet-
elemzésre és gazdálkodásra épülô fejleszté-
si elképzelést 

- a képesítést igazoló okiratok, illetve azok 
másolata, valamint az elôírt szakmai gya-
korlatot igazoló okmányok másolata 

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány, amely tartalmazza azt, hogy a 
betöltendô munkakör ellátásához szüksé-
ges tevékenység folytatását kizáró foglalko-
zástól eltiltás hatálya alatt nem áll 

- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a 
pályázati anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hozzájárul 

- a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a 
Képviselô-testületi ülés nyilvánosságához 
hozzájárul-e

Az álláshely betölthetô: 2019. augusztus 
16.
A pályázat benyújtásának határideje: 
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes olda-
lán való megjelenéstôl számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának formája és 
helye: a pályázatot írásban, a csatolt mel-
lékletekkel együtt a Tahitótfalu Község 
Önkormányzatának címezve kell benyújtani 
(2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.).
A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. július 20.
Megjegyzés: Az a pályázat érvényes, amely for-
mailag és tartalmilag – a pályázati határidô lejár-
takor – megfelel a jogszabályi elôírásoknak. A 
pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy 
a pályázatot eredménytelennek minôsítse és 
szükség esetén új pályázatot írjon ki.

Eôryné Dr. Mezei Orsolya
jegyzô

Kedves angol gyermekverset hallottam 
nemrégiben, ami így szól: 

„Egy szög miatt a patkó elveszett.
A patkó miatt a ló elveszett. 
A ló miatt a lovas elveszett.
A lovas miatt a csata elveszett.
A csata miatt az ország elveszett.
Máskor verd be jól a patkószeget!”

(Angol gyermekvers)

Biztosan mindenki tapasztalta az életben 
is, hogy sokszor a jelentéktelen dolgoknak 
komoly következményei lehetnek, mert 
minden részlet fontos.

Ha nem figyelünk az apróságokra, 
romokra dôlhet a munkánk. Igaz ez az 
Eperfesztivál megrendezésére is, ahol sok 
részlet összhangja biztosítja az önfeledt 
szórakozást.

Egy héttel az Eperfesztivál elôtt

„Embereket keresünk egy veszélyes uta-
zásra. A fizetés kevés, a hideg borzasztó. 
Több hónapos sötétség, állandó veszély, a 
biztonságos hazajutás kétséges.” Ezekkel 
a szavakkal „motiválta” Sir Ernest Henry 
Shackleton délisark-kutató 1914-es expedí-
ciója elôtt a tengerészeit.

Ezek a gondolatok jártak a mi fejünk-
ben is a Polgármester Úrral és Ferenczy 
Barbaráva l ,  amikor eg y hét tel  az 
Eperfesztivál elôtt számba vettük a körül-
ményeket: a Duna vízszintje a fesztivál 
ideje alatt tetôzik, az esô folyamatosan esik, 
a terület felét víz borítja, a fû nincs levágva, 
a kamionok sorra süllyednek el a sárban, 
ehhez a feladathoz kevesen vagyunk.

Úgy döntöttünk, mindezek ellenére 
megcsináljuk

Egy vezetô sem ér semmit a csapata nél-
kül. Ezt a jó vezetô felismeri. Ha nincs jó 
csapat jó szakemberekkel, a legjobb szán-
dék is csôdöt mond. „Kell egy csapat!” - 
mondta Minarik Ede mosodás a Régi idôk 
focijában. Egy olyan csapat, amelyik bízik 
a saját erejében, egymásban, megállítha-
tatlanul halad a céljai felé, szembeszáll a 
váratlan kihívásokkal. Büszkén mondha-
tom, a mienk olyan, amelyik a napi felada-
tai mellé bevállalja a Dunakanyar legna-
gyobb nyárindító rendezvényét, és fárad-

Álláspályázat

Egy szögön is múlhat!
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hatatlanul „játssza” végig az Eperfesztivál 
sokszor 90 percét. Jól elfáradtunk, pár-
szor bôrig áztunk, néha türelmetlenek vol-
tunk egymással. De a végeredmény mind-
ezt feledtette.

Megcsináltuk

A vendégek száma és a visszajelzések szá-
momra bizonyítják, hogy végül minden 
szög bekerült a patkóba, miattunk nem 
maradt el program, a kellemes szórakozás 
feltételei végig biztosítva voltak.

Ezúton köszönöm Tahitótfalu Önkor-
mányzata fizikai állományának elszánt-
ságát, kitartását és az elvégzett munkát 
(büszke vagyok Rátok), továbbá minden 
közremûködônek a részvételt és a konst-
ruktív együttmûködést.

Szabados-Molnár István 
falugondnok

Az Eperfesztivál számokban

- 3 nap, több mint 36 óra színpadi program,

- 200 fellépô 5-tôl 72 évesig,

- 52 kereskedô, kézmûves, vendéglátós,

- több mint 12 000 látogató a 3 nap alatt,

- közel 100 fô közremûködô (biztonsági szolgálat, EÜ szolgálat, színpadtechnika stb.)

- 5 szakhatóság engedélye (ÁNTSZ, NÉBIH, Katasztrófa-védelem, Magyar Közút, 

Rendôrség),

- Vidámpark 11 nagyjátékkal,

- közel 120, önkormányzatunkkal együttmûködô kiemelt partner vendéglátása a VIP 

sátorban,

- Országos Tûzzománc Biennálé, 18 iskola 198 résztvevôvel,

- 8 nagy sátor és 35 elárusító pavilon,

- 290 adag étel fôzése a fesztiválszemélyzet részére,

- 26 m3 hulladék összegyûjtése, 13 000 m2 napi többszöri takarítása,

- 15 fô a Település üzemeltetés csapatából, akik a terület elôkészítését, berendezését, 

folyamatos mûködtetését végezték.

„Ha valaki azt mondja: „Szeretem 
Istent”, a testvérét viszont gyûlöli, az 
hazug, mert aki nem szereti a testvérét, 
akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem 
lát.” (János 1. levele, 4. rész 20. vers)

Az apostolok életét elhívásuktól kezd-
ve személyesen az Úr Jézus vezette: min-
dig Vele együtt mentek. Ha önálló felada-
tot kaptak, akkor a Mester elôre elmondta 
nekik, mit kell tenniük. Ez egészen Jézus 
elfogatásáig így ment. Aztán az Úr feltá-
madt a halálból, és újra megjelent tanítvá-
nyai között, több ízben is. Ezeknél a találko-
zásoknál ismét tanította ôket, és rávezette 
a következô feladat felismerésére. De aztán 
eljött a mennybemenetel ideje: az áldozó-
csütörtök nevû ünnep, Jézus feltámadása 
után negyven nappal. Ekkor tanítványai 
szeme láttára felemeltetett a mennybe, 
eltûnt a szemük elôl. Akit eddig követtek, 
immár végleg távozott mellôlük. Mint ami-
kor a pályakezdô a mestere nélkül marad, 
vagy a friss jogosítvánnyal rendelkezô 
autós elôször indul el egyedül: sok mindent 
tudok, értek, de ki tudja, eszembe fognak-e 
jutni a tanultak, jó döntést fogok-e hozni az 
elsô önálló utamon, az elsô saját munkám-
ban? Az Úr Jézus elmondta, hogy a tanítvá-
nyok következô feladata együtt maradni 
Jeruzsálemben, amíg a megígért Szentlélek 
el nem tölti a szívüket. Azután pedig indul-
janak el, és tegyenek tanítvánnyá minden 
egyes népet. (Apostolok Cselekedetei 1,8, 
Máté, 28,18k.) Az általuk korábban szem-
mel látható Jézus pünkösd után láthatatlan, 

de érezhetô módon vezette ôket tovább: 
a Szentlélek segítette, vezette ôket belsô 
bizonyságtételével – Igékkel, gondolatok-
kal, belátást adva a helyes döntéshez.

Mi, az apostolok pünkösd utáni állapotá-
ban élünk: nem látjuk az Úr Jézust, nincs a 
szemünk elôtt. Éppen ezért nagyon sokan 
megkérdôjelezik Isten létét. Sôt, valamikor 
a ma már hívô keresztyének is hitetlenek 
voltak. A Biblia tanítása szerint éppen Isten 
Szentlelke, a láthatatlan Isten érezhetôen 
jelenlévô Személye ébresztette rá ôket Isten 
valóságára. Aki hisz a Biblia Istenében, az 
ezt a hitet Isten Szentlelkétôl kapja aján-
dékba: a Szentlélek gyôz meg minket, hogy 
a Biblia szavai igazak, és nyugodtan elfo-
gadhatjuk ôket. Már nem Jézus látványa, 
hanem jelenlétének ereje, a Szentlélek sze-
retete gyôzi meg az embert Isten igazsága-
iról. A pünkösd éppen ezért csodálatos és 
fontos ünnep: a Szentlélek a mi életünkben 
jelenlévô Isteni Személy, nagyon helyes, 
ha eljövetelét, jelenlétét minél gyakrabban 
kérjük és meg is köszönjük!

A címben szereplô idézet azonban még 
többre tanít: arra, hogy noha Istent nem 
látjuk, az iránta való hûségünket, szere-
tetünket látható módon kell megélnünk. 
Talán némelyek a Szentlélekrôl szóló taní-
tást távolinak érzik maguktól, ahogyan 
a pünkösd ünnepét is. Hadd próbáljalak 
meggyôzni: a láthatatlan Isten a Szentlélek 
által van jelen az életünkben. Ezért köszö-
nettel tartozunk Neki! Ô, Isten Lelke tanít 
meg arra, hogy az Isten iránti szeretetet 
a látható embertársaink felé éljük meg: 

János levele szerint ugyanis nem lehetsé-
ges, hogy valaki szereti Istent, akit nem lát, 
de gyûlöli a felebarátját, akit lát. Nos, ezt 
mi épp fordítva szoktuk gondolni: azt, akit 
nem látunk, könnyû szeretni, mert nem 
kell vele találkozni. János azonban nem 
erre gondol, hanem arra, hogy hogyan ter-
vezünk jót tenni Istennel, ha azokkal sem 
teszünk jót, akiket látunk, akik körülöt-
tünk élnek? Ha az aktuális helyzetet nem 
használjuk ki, ez csak azt bizonyítja, hogy a 
távoli jövôben is tétlenek fogunk maradni. 
Ne áltassuk magunkat azzal, hogy szeret-
jük Istent, de nem kell szeretnünk a körü-
löttünk élôket. Mert a kettô együtt jár, Isten 
akarata ez, és nekünk nincs lehetôségünk 
választani e kettô közül. Vagy úgy szere-
tem Istent, hogy a környezetemben élôket 
is igyekszem szeretni, vagy nincs közöm a 
láthatatlan Istenhez…

A pünkösdi ünnep segítsen abban, hogy 
Istent ne valami távoli Királynak képzeljük 
el, hanem lássuk be: Szentlelkével a mi hét-
köznapi harcaink, nehézségeink kísérôje, 
minden pillanatunk részese. A minden-
ség Királya, de a Te szíved lakója is lehet 
az Isten. Ô így szeret, hogy az életed része-
se Szentlelkével, folyamatos közösséget vál-
lal ezzel a bûnös világgal. Szeresd hát Te is 
a látható embertársaidat, és szeresd a látha-
tatlan Istent. Vedd észre jelenlétét, szerete-
tét, és köszönd meg! 

A személyes találkozás reményében sze-
retettel köszönti a kedves Olvasót, és áldott 
pünkösdöt kíván: 

Árvavölgyi Béla lelkipásztor   

Pünkösdi gondolatok
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E lap korábbi számaiban megjelent írá-
saimban / A Nagy Háború, A román betö-
rés Erdélybe 1916 és 1918-ban, Trianon cik-
kek, A magyar hadifoglyok a világban, a 
2. világháború s a bécsi döntések, a Don-
kanyar, stb. a maguk sorában érzékeltetni 
szerettem volna a magyarság hatalmas, 20. 
századi példátlan hon-, és embervesztesé-
geit. /Nem említve 1956-ot, sem az abor-
tusz millióit! Említeni, megbecsülni sem 
lehet talán a haza szétdarabolása eredmé-
nyeként kisebbségi létben, diktatúrák-
ban elpusztított magyarok számát!/ Most 
inkább „nevesítve” szeretném felmutatni 
a Kárpát - medence „élô” veszteségeit. Ez 
úttal a honfoglalást megelôzô vérzivataros, 
európai kezdeteink utáni, a 19. szd. végé-
ig terjedô ezer esztendô kevés gyôzelméért 
hôsi halált haltak, és sok vereségünk okta-
lan fájdalmas veszteségeit igyekszem föl-
említeni. Nyilvánvalóan a teljesség igénye 
nélkül, hiszen a pontos adatok az Úristen 
évkönyveibe vannak bele róva. Tenni kell 
ezt azért, mert még mind ez ideig nem 
sikerült egyértelmû, megcáfolhatatlan 
választ kapni arra a kérdésre, hogyan lehet 
az, hogy ilyen 1100 esztendônyi európai 
lét után még mindig él a magyar? (Különös 
tekintettel arra, hogy az eddig felhozott 
válaszok még nem ágyazódhattak bele a 
társadalom „ köztudatába”, holott kívána-
tos lenne a magyarság önbecsülése s nem-
zettudata, hazaszeretete erôsödésének 
okán.) És azért is, mert a magyar a 21.szd.-
ban is végzetesnek látszó próbatétel elôtt 
áll, s arra lélekben, szellemben, s minden 
más tekintetben fel kell készülni, készen 
kell állnia!

- Természetesen, elképzelhetetlen meg-
idézni azon veszteségeket, amelyek a 800-
as évek 2. felétôl, a „kalandozások korá-
ban” érhették a magyarságot. A gyôzelmek 
is veszteségekkel jártak, csakúgy, mint 
a vereségek. A nagyjából 77 évre tehetô 
idôszakban 55 ismert hadjáratot viseltünk, 
ebbôl 10 déli, a többi nyugati irányú volt. 
Mint gyôzelem, a legjelentôsebb a bajorok 
elleni 907 július 4-6. közötti pozsonyi csata 
volt, ahol is Árpád fejedelem elvesztette 3 
szeretett gyermekét, s ô is, szerzett sebe-
ibe  7.-én halt el. Ez a csata  a 899.szept. 
24.-i itáliai gyôzelem után éppen a hete-
dik volt. /Ki tudja, mit üzenhet nekünk ez 
a négy darab 7-es szám?/ Mindazonáltal ez 
a sok áldozattal járó esemény volt az, ami-
nek utána a magyarság „fészket rakott” a 
Kárpát- medencében.

Majd ezek után:   „ Honfoglalás”, Gyula 
diák /v. Somogyváry Gyula.  „…S aztán sát-
rat bont a nemzet S indul, megyen napnyu-

gatra. Amerre megy rendül a föld, Víz és 
hegy sem gátolhatja. Ezer harcot meghar-
colnak, Fáradoznak sok-sok évig S egyszer 
aztán elérkeznek Kárpátoknak lejtôjéig…”

- „Lehel: A Lech-mezôn, a Lech-mezôn, 
Régi, vitézi korba Esett a magyar fegyve-
ren Legeslegelsô csorba… legyôzték, leta-
posták. Elhullott mind. A kis patak Vértôl 
áradtan foly. Terítve holttal a mezô…”     - „ 
A gyászmagyarkák: … inkább meghalunk, 
hallod-e, Kegyelmet osztó császár! Lehel 
vezér s Bulcsu vezér  A másvilágon ránk 
vár. S háromszáz fogoly magyarok Mind, 
mind halálba mentek…”  

- „Szent László: … s egyszerre csak jaj-
szó támad, Mintha szélvész hangja lenne: 
„Betört a kun, gyilkol a kun, Fölperzseli 
szép országunk…” A nagy király a „cser-
halmi/kerlési ütközetben, 1070, majd 
a Pogányos folyó mellett /1091/ aratott 
felettük gyôzelmet.   -  Az elsô, az orszá-
gon átvonuló keresztes hadak is hatal-
mas pusztításokat okoztak, akiket 1096 
júniusában Kálmán király szétvert. -  
K-lengyelországbani veresége után 1108-
ban a csehek kegyetlenkedtek nálunk V. 
Henrik szövetségeseiként.

- Béla király: „… Amikor az égbolt söté-
tedni kezdett S napkeleti tájról Rossz hírek 
érkeztek. Elindult, elindult Tatárhadak 
kánja, Serege rázúdult A magyar hazára. 
Álló esztendeig Pusztított a vad nép…”  
Azok a magyarok, akik nem álltak be a 
mongol seregbe, tömegesen lemészárol-
tattak. A foglyokat  szíven szúrták, a hul-
lákat feldarabolták. Míg voltak, akiket 
nyárson megsütöttek.   (A tatárok 1241 
Virágvasárnapján ütöttek be elôször a szi-
getre Tahinál, majd visszatértek 1242 feb-
ruárjában.)

- I. Károly havasalföldi hadjárata során az 
oláh Bassarab vajda a kifáradt, legyengült 
sereget 1330. novemberében orvul meg-
támadta, s nagy részét a 3 napos ütközet-
ben elpusztította. A magyar foglyok fejébe 
fa szegeket vertek, egyéb kegyetlen gyilkos-
sági módszerek mellett.

- 1443 áprilisában a husziták a felvidéki 
Késmárk elfoglalásakor elfogták az egész 
városi tanácsot, nagy dúlásokat tettek a 
Felvidéken.

-  Nagy Lajos irályunk már 1366 és 1377 
között vívott harcokat a törökkel. -   1396-
ban, a nikápolyi csatából hazatérôen 
a moldvaiak-havasalföldiek tôrbe csal-
ták a menekülô magyarokat s kifoszt-
va ôket, sokat megöltek. Tették sokszor 
ismételve ezt a török szövetségeseként.- A 
Magyarországot hódító inváziós háborúk 
fogságba hurcoltjairól csak távoli becslé-

seink lehetnek, beleértve az érintett sze-
rencsétlen nôk, gyermekek tragikus sor-
sát. (Akiket elôszeretettel térítettek át 
a mohamedán vallásra.)  - 1456. július: 
Nándorfehérvár. Ki tudja, hányan eshet-
tek el az ötezer védô, és a felmentô tízezer 
közül?   - Mohács: 1541.  A „nemzet színe-
virága” maradt a harcmezôn, legalább 16- 
20 ezeren…  – S vajon hány magyar pusz-
tulhatott el, hajszoltak fogságba a török 
közel 150 éve alatt, 1686 Buda felszaba-
dulásáig, és az ország végvári küzdelmei-
ben?!  - 1657-ben a tatárok erdélyi betöré-
sekor a Krímbe hajtott foglyok számát 4-23 
ezer között becsülik.  -   ( A török 1547-
ben tette be lábát a falunkba, s az utolsó 
török 1684. jún.24.-én tette ki innen.) – 
Az Erdélybe 1600 tavaszán betört Basta, 
osztrák generális sokszor túltett csatlósa-
in kegyetlenkedéseivel: lábbal akasztotta 
fel foglyait, 1602-ben, az erdélyi Bethlen 
várának 200 fôs védôcsapatát egytôl-egyig 
lemészároltatta, hasonlóan 1604-es had-
járatai során.  -  Bethlen Gábor után nem 
sokkal, a török csak Gyulafehérvárról 10 
szekér levágott magyar fejet fuvarozta-
tott Konstantinápolyba, kutyaeledelként. - 
Ismét nincsenek pontos adatok II. Rákóczi 
Ferenc 8 éves szabadságharcának áldoza-
tairól!  -  Az 1788.szept.- i karánsebesi csa-
tában a török 821 magyar foglyot ejtett, 
akik borzasztó szenvedések árán vánszo-
rogtak el Konstantinápolyig, hogy a 821-
bôl csak 27 maradjon élve!  - Ugyan csak 
a fantázia adhatna számot a magyarok 
veszteségeirôl a porosz seregekben, s a 
napóleoni háborúk idejérôl: 1764. januárjá-
ban az osztrákok legyilkoltak 250 székelyt 
Madéfalván. -   A székely határôr egysé-
gek harcoltak Austerlitznél, a lipcsei csatá-
ban, Waterloonál is. A székely huszárezred 
Napóleon elleni küzdelmei során 200 ütkö-
zetben több mint ezer embert veszített. 
Volt olyan erdélyi falu, amelynek egyetlen 
katonája sem tért haza!  ( A II. József idejéni 
Horea-Closca lázadás Erdélyben: A sibói 
bölény, Nyírô J.)… „Dévától Torockóig holt-
testek borítják az utat… fél Erdélyország 
lángokban áll… a havasok fellázadtak, a 
jobbágy éget, pusztít, gyilkol… az összes 
udvarházat felprédálta, 23 templom, 389 
falu romokban hever, négyezer /magyar/
emberélet oda van…  a lázadók Brádon a 
templomban öldösték le a magyarokat… 
Ribiczén a kastély ablakaiból hányták az 
urakat a lándzsák hegyébe… az aranyke-
reszt fénye alatt… a csecsszopónak sem 
kegyelmeztek… a branyicskai kastélyt a 
lázadók az osztrákok szeme láttára dúl-
ták fel… az éjszakában felgyújtott falvak 

A magyarság áldozat - veszteség krónikája… 
(Emlékezés – emlékeztetés Trianon 99. évfordulóján.)
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égtek, aratott a halál… József császár trón-
ja embervérben, asszonyvérben, gyermek-
vérben áll… a magyar falvak lakói kimene-
kültek az erdôkbe…”

- Van olyan statisztika, miszerint az 
1848-49-es szabadságharcban kb. 15 ezer 
magyar esett el.  – Az aradi 13-on kívül 
másokat is végeztek ki Aradon, Haynau 
parancsára a pesti „Újépületben”. Sok 
magasrangú magyar tiszt halt el fogság-
ban: Theresienstadtban, Josefstadtban, 
Königgratzben, Olmützben, Kufsteinben, 
az olaszok, s a románok fogságában. /Ez 
utóbbiak kegyetlensége oly nagy volt, hogy 
voltak osztrák tisztek, akik inkább öngyil-
kosok lettek, mintsem az oláhok kezébe 
kerüljenek fogságba!/ - Az 1864-ben ala-
kult önkéntes hadtest, amely Miksa császár 
mexikói trónját kellett támogassa, 6000 
fôbôl állott, s közülük 57 tiszt és 882 fônyi 
magyar egység. A helyi felkelôkkel vívott 
csaták során 3 tiszt és 63 fô esett fogság-
ba. A császár és tábornokai kivégzése után 
a mexikóiak nagyon sok foglyot agyonver-
tek, csak kevesen tértek haza.  /Hadifogoly 
magyarok története, I-II. kötet, dr. Lukinich 
Imre egyet. tanár, az MTA tagja, és mások, 
1930./

-  „Flag Magazin, 2017.feb.27. „Ami a 
történelemkönyvekbôl kimaradt.” „Az 
erdélyi Nagyenyed legnagyobb pusztulá-
sa a szabadságharc idején történt, és még 
sok, eltitkolt, elhazudott tragédia Erdély-
szerte: 1849.jan.8.-án a mócok fölperzsel-
ték a várost, ahova elôlük mintegy 4000 
magyar menekült be oltalomért. Közülük 
800-at megöltek, bestiálisan meggyilkol-

tak, doronggal, láncokkal, fejszékkel ver-
tek agyon, lándzsával leszúrtak. Voltak, 
akik a tûzben égtek el, egy szál ruhában, 
sebesülten megfagytak a 20 fokos hideg-
ben, a fentieken túl még mintegy ezer 
ember. Levágták az emberek fejét, kibe-
lezték ôket, a nôket megerôszakolták.  A 
minorita házfônök imígyen emlékezett: az 
elsô áldozatok egyike ô volt, fején 5 halá-
los sebet ejtettek, két ujját levágták, két 
szuronyszúrással megnyitották az oldalát, 
kilyukasztották, meztelenül a földön fekve 
még 7 golyót is belelôttek! A rendházban 
ismét rátaláltak, ütlegelték a haldoklót, 
majd nyolcadszor is belelôttek. Tordán fel-
épült. A vérengzés csúcspontja 9-10.-e vol-
tak, a fosztogatás jan. 17.-ig tartott.  Az olá-
hok elpusztították a Bethlen Gábor által 
1622-ben alapított ref. kollégium felbecsül-
hetetlen könyvtárát, az erdélyi ref. püs-
pökségével együtt, a templomokat, stb.   -  
Megelôzte ezt az 1848. okt. 24.-i zalatnai 
mészárlás, ahol 700 magyart öltek meg: 
lefûrészelték végtagjaikat, elevenen eléget-
tek embereket, földbe ásták, eke elé fog-
ták, megvakították, karóba húzták… Így, 
és az alábbiak szerint könnyebben ment az 
etnikai arányok megváltoztatása: - az erdé-
lyi vérgôzös mészárlás - sorozat Kisenyeden 
kezdôdött 1848. okt. 19.-én, ahol nôk, gyer-
mekek, 140 magyar esett áldozatul.  – 
Székelykocsárdon olyan kegyetlenséggel 
végeztek ki 60 magyart, hogy 3 elrejtôzött 
falubeli, látva a borzalmakat felakasztotta 
magát.  -  Gerendkeresztúron 200 magyart 
gyilkoltak le.   -  Abrudbánya és Zalatna 
városokból menekülôket, 1700 magyart 

koncoltak fel.  – Okt.23. Boroskrakkó és 
környékén 200 magyar áldozat, okt. 29.-
én Borosbenedeken 400 magyart végez-
tek ki. Ugyan ezen a napon Magyarigen 
200 magyar lakosát, Borosbocsárdon 
73-at, Marosújvár környékének nemese-
it, 90 fôt, a román pópa megimádkoztat-
ta, majd a Marosba ölték ôket.  – Felvincen 
a fôvezér, Avram Jancu vezetésével 30 
magyart öltek meg, 170 lakos éhen halt, 
megfagyott. A román „felkelôk” vérengzé-
seinek további listája: 1848 októberében 
gazdagon aratott a halál: -Asszonynépe /
Asinip/, nincs szám,  - Boklya /Bochia/ 30 
fô,  - Bugyfalva /Budesti/, Csáklya /Cetea/, 
Forrószeg /Forosig/, Zám /Zam/: a számok 
nem ismertek.   – Mikeszásza /Micasasa/: 
szinte mindenkit,  - Balázsfalva /Blaj/ tér-
sége: 400 fô, Alvinc /Vintu de Jos/ : két 
békeküldött,  - Sárd /Sard/ és környéke: 
300 fô,  - Nincsenek számok: Hari /Heria/, 
Marosdécse /Decea/ , Inakfalva /Inoc/.  – 
1848. dec. Köpec: 51 fô,  - Nincs adat: 
Kôvárhosszúfalva /Satulung/, Bácsfalva /
Bacea/, Türkös, Alsócsernáton /Cernat/, 
Tatrang /Tarlungen/, Zajzon /Zizin/, 
Pürkerec /Purcareni/.  –  Még októberben 
adatok nélkül:  Gyulafehérvár /Alba Iulia/, 
Naszód /Nasaud/, Borbánd /Baraban/.  – 
Körösbánya, a közeli falvak majdnem teljes 
magyar lakossága.    (Szerzô: József Álmos) 
(www.flagmagazin.hu) 

Történtek mind ezek, amikor Petôfi ver-
seiben a „világszabadságot” éltette minden 
népnek!

Folyt. köv.
G. Szalai István 2019. június

Egy május eleji beszélgetés közben vetôdött 
fel az az ötlet, mely alapján nekiálltunk a pik-
nik szervezésének. Arra gondoltunk, hogy ha 
sikerül megvalósítani, akkor kapcsoljuk össze a 

kellemest a hasznossal. Ez alapján határoztunk 
úgy, hogy a helyi játszóterek felújítását, bôvítését 
támogatjuk a befolyt összeggel. Heteken keresz-
tül készültünk, támogatókat és önkénteseket 
kerestünk, hogy minden rendben legyen. Végül 
június 9-én vasárnap eljött a nagy pillanat, és 
11 órakor elkezdôdött a piknik. Nagyon izgul-
tunk, mert ilyen eseményt még egyikünk sem 
szervezett. Utólagosan elmondható, hogy min-
den elvarásunkat felülmúlta ez a nap, nem gon-
doltuk, hogy ilyen sokan lesznek kíváncsiak kis 
rendezvényünkre. Rengetegen álltak mögénk, 
és ennek köszönhetôen sikerült 281.325 Ft-ot 
gyûjtenünk, melyért nagyon hálásak vagyunk. 
Külön köszönet támogatóinknak, az önkénte-
seknek, és annak a sok embernek, aki eljött!

Támogatók: Tahitótfalu Község Önkormány-
zata, Dr. Sajtos Sándor, Jankovics játszóház, 
Hídfô faloda, Ôrház Chill & BBQ, Tahi Non-
Stop , Vegyes háztartási bolt, Vöröskô Önkéntes 
Tûzoltó, Mûszaki-mentô és Vizi Egyesület, 
Princzné Bérczi Krisztina, fukaszalas.eu, Heim 
pékség, Kodina Bt., Nagy József , Dros Róbert, 
Alberti Gergely, Balláné Karnevál Magdolna, 

PC System Irodatechnikai és Kereskedelmi Bt. 
Tahitótfalu, ALPHAZOO, Leányfalu, Tahitótfalui 
Nyugdíjas klub, Teknôc fagyizó, Barkács-
Gazdabolt Tahitótfalu, Bánsági- Pénzes Petra, 
Dr. Bánsági Tamás és még sok önkéntes.

Juhász Hajnalka és 
Horváthné Csörgô Andrea

Gyermeknapi piknik a helyi játszóterekért 
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Idén elsô alkalommal jelentkeztünk a 
Dunakanyar Népmûvészeti Verseny nép-
dal kategóriájára. A gyermekek örömmel 
készültek a megmérettetésre, melynek 
végén gyönyörû helyezéseket hoztak el.

Három kategóriában indultunk, az 1-2. 
osztályos csoportos kategóriában a Pipacs 
csoport (tagjai: Ormándlaki Zselyke 
Níla, Persôtzi Zselyke, Persôtzi Luca, 
Bagi Kincsô, Dénes Manka és Öreglaki 
Panni) moldvai népdalokat énekelt, ezüst 
minôsítéssel tért haza,

Fiesz l Anta l Sebestyén 7. osztá -
lyos tanulónk hazafias dalokkal arany 
minôsítést szerzett, a 3.osztályos éne-
kes csoport, a Margaréta csapat (Ágoston 
Barbara, Mocskonyi Janka, Susán Anna, 
Ormándlaki Aisa Flóra, Szente Márk és 
Tampu Marius) pedig a sárközi karikázó 
dalaival kiemelt arany minôsítést kapott. 
Felkészítô tanáruk Kökényné Krafcsik 
Ibolya.

Gratulálunk a kiemelkedô eredménye-
kért!

Április 29-én izgatottan készülôdtünk 
Gödre a Búzaszem iskolába, hiszen 
ott rendezték a XXV. Dunakanyar 
Népmûvészeti Versenyt.

Már az átkelés a kishajóval nagy élményt 
jelentett sokunknak, majd a szép környe-
zetben megbúvó, beleolvadó, családias 
hangulatú iskola nagy hatással volt Ránk.

Január közepe óta szorgos munkával 
teltek a szakköri szerdák. Minden gye-
rek egyéni megbeszélés és közös tervezés 
után kezdte elkészíteni azt a tárgyat, mely-
lyel a versenyre jelentkezett.

A kitartó munka meg is hozta eredmé-
nyét.

Az idei évben Fülöp Lilla 1.b-s tanu-
lónk festett irattaró dobozkájával Kiemelt 
Arany elismerést kapott!

Az Arany okleveles gyerekeink:Molnár 
Krisztina 1.b -s tanuló tatai kerámia 
tányér és cukortartó szettel, Csizmadi 
Olivér 2. b-s tanulónk festett kazettás 
mennyezet részlettel, Zakar Anna 4-es 
tanulónk mézeskalács mesei-illusztráci-
óval és Tarpai Alexa 5.a-s tanulónk cso-
dás 15 soros gyöngy kalárissal érte el ezt 
a magas minôsítést.

Herczeg Lukács 2, b-s, Vas Lilienn 
5.a-s tanulók gyimesi írott tojásokkal, 
Zalaváry-Nagy Lelle kerámia mese-illuszt-
rációjával ezüst minôsítést értek el.

A 6.b osztályból Fehér Napsugár tordai 
kerámia tányér és méztartó szettel bronz 
oklevelet kapott.

Gratulálunk a kiemelkedô munkájuk-
hoz és az elért szép eredményekhez!

Köszönjük a lelkes szülôi segítséget!
 
A gyerekeket felkészítette és a szakkört 

vezeti Princzné Bérczi Kriszta.

Gratulálunk a kiemelkedô eredménye-
kért! Iskolavezetés

A tahitótfalui Jeka vendégház idén júni-
usban is helyet ad az országszerte integrál-
tan tanuló látássérülteknek, hogy együtt 
indítsák a nyarat a Dunakanyarban. Két 
turnusban lesznek táborozók a hónap 
második felében, ugyanis 21-tôl 23-ig az 
úgynevezett kistábor lesz megtartva, ahol 
az alsó tagozatos diákok vehetnek részt.  
A nagytábor 24-tôl 29-ig tart, ennek pedig 
a felsô tagozatos diákok, illetve a gimna-
zisták lehetnek résztvevôi. Idén a MOL 
Alapítvány támogatásának köszönhetôen 
meseterápiás és kutyás terápiás foglalko-
zások is lesznek.

A szervezôk változatos programokkal 
várják a kikapcsolódni vágyó fiatalokat 
mindkét táborban. Az indulás tömegköz-
lekedéssel történik Budapestrôl, ahol már 
a gyülekezô is alkalmat ad a régi bará-
toknak az összeborulásokra, hiszen nem 
mindig egyszerû az ország két végérôl 
megoldani a találkozásokat. Évrôl-évre 
ezek a táborok ezért is valósulnak meg.

A kistáborba jöhetnek a szülôk és a test-
vérek is, közös kaland ez a pár nap együtt. 
Az ország különbözô részeirôl érkezô csa-
ládok egy nagy sorsközösséget alkotnak, 
ahol csereberélôdnek élmények, jó és 
rossz tapasztalatok, örömök és nehézsé-

gek, de az biztos, hogy élmény gazdagon 
és feltöltôdve indulnak haza pár nap után. 
Mindez pedig igaz a nagytáborra is, azzal 
a különbséggel, hogy szülôk helyett test-
véreket és barátokat hozhatnak magukkal 
a táborozók.

A szokásokhoz híven idén is lesz 
sárkány hajózás a Dunán, lovaglás, kéz-
mûveskedés, pingpongozás, túrázás, tea-
délutánok és beszélgetés. Ha pedig az 
idôjárás is úgy akarja, az utolsó elôtti 
napon egy egész napos strandolás -
sal töltjük el az idôt. Valamint ebben 
a pár napban a tandembiciklizô fiata-
lok száma is megnövekszik a környé-
ken, élvezve a békés hely 
a d t a  l e h e t ô s é g e ke t . 
Tradicionálisan az utolsó 
estén pedig „Ki-mit tud?” 
zajlik, ahol a jelentkezôk 
megmutathatják, hogy 
m iben tehet ségesek . 
Pár évvel ezelôtt a kis-
táborban, tavaly pedig a 
nagytáborban volt sze-
rencsém fe l kon fer á l -
n i a jelentkezôket, és 
nagyszerû élmény volt 
tapasztalnom azt, hogy 

milyen lelkesen készülôdnek egy-egy pro-
dukcióra.

Az elmúlt táborokról csupa jó emlé-
keim vannak, és mindig várom az újabb 
évet, hogy kedves ismerôsökkel, és isme-
retlenekkel is találkozzam. Ez utóbbiból 
pedig a tábor végére akár szoros barátság 
is kialakulhat. Többek között én ezért is 
szeretek nagyon részt venni.

Idén a tábor a „Szól a szív...” Alapítvány 
szervezésében, a MOL Alapítvány támo-
gatásával valósul meg. Remélem idén is 
izgalmas élményekrôl számolhatok majd 
be.

Nagy Fruzsina

Dunakanyari Népmûvészeti Verseny 

Integrációs tábor Tahitótfaluban
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Pénteken délután indultunk a Kerek 
Emese történelem versenyre Ópusztaszerre 
Nagy Zitával, Ákos édesanyjával, és körül-
belül 2 és fél óra alatt le is értünk a szállás-
ra, a Szeri kempingbe. Csapatunk: Vaczó 
Julianna, Szolnoki Bence, Jenei Ákos és 
Földes Tibor.

Némi nehézség adódott. Bence sajnos 
megbetegedett, így Csereklye Kata ugrott 
be helyette. Pénteken este fél 11-re leért és 
Bencét hazavitték. 

A szállásunk kiváló és hangulatos volt, 
bár mindannyian egy szobában voltunk, de 
legalább így tudtunk beszélgetni, és át tud-

tunk beszélni pár stratégiát a versenyre.
A verseny nagyon jól telt. Izgalmas volt, 

sok volt az ügyességi feladat, de a legjob-
bak a fûszeres feladatok voltak, amikor 
különbözô módon fel kellett ismernünk 

a fûszereket szaglásról, vagy tapintásról. 
Nagyon jó volt a hangulat a verseny alatt. 
Minden segítô a segítségünkre sietett, ha 
valamit nem értettünk, ha valami baj volt. 
Mentálisan és fizikailag is megdolgoztattak 
minket a feladatok.

Csemete kategóriában a 6. helyezést 
értük el, aminek nagyon örültünk. Sajnáltuk 
viszont, hogy felkészítô tanárunk, Viplak 
Katalin nem tudott elkísérni minket a ver-
senyre, ugyanis ezt neki köszönhetjük

Nagyon élveztük a versenyt idén és az 
eddigi években is. Nagyon sajnáljuk mind-
annyian, hogy a következô években már 
nem vehetünk részt a Kerek Emesén.

Csereklye Kata és Jenei Ákos

A kisoroszi iskolaévek óta szervez egy kis-
iskolásoknak szóló programot a gyermek-
balesetek megelôzésére Szárazné Fehér 
Tímea tagintézmény-vezetô irányításával. Ez 
gyakorlati és elméleti oktatásból áll, amihez 

a Szentendrei Rendôrkapitányság munkatár-
saitól kapnak segítséget. Ehhez a program-
hoz csatlakoztunk a tavalyi évhez hasonló-
an a két második osztállyal idén is. 

A program keretében írásos tesztfelada-
tokat oldottak meg a gyerekek. Ennek kiér-
tékelése után meghívtuk a Szentendrei 
Rendôrkapitányság munkatársait, akik a 
kerékpáros és gyalogos közlekedés szabálya-
iról elméleti oktatást tartottak kisfilm vetí-
tésével, beszélgetéssel, sôt még a gyerekek-
re leselkedô egyéb veszélyekre is kitértek a 
beszélgetés során. Ezt követôen a diákok az 
iskola udvarán felállított KRESZ pályán gya-
korolhatták a közlekedést saját kerékpárral, 

rollerrel, gyalogosan. 
Élményekkel és ajándékokkal tel i 

délelôttöt zárhattunk. Köszönet érte Budai 
Boglárka rendôr ôrnagynak és munkatársa-
inak.

Ezen a  napon vettek részt iskolánk 
negyedik osztályos tanulói a Zebra terv 
elnevezésû akción. A 11-es út kijelölt 
gyalogos-átkelôhelyén sorfalat álltak, így 
hívták fel a közlekedôk figyelmét a gyalogos-
átkelôhelyekre és a gyalogosokra. 

Reméljük, mindez segít abban, hogy 
tudatos közlekedôk legyenek gyalogos-
ként, kerékpárosként, késôbb az autók 
vezetôjeként. 

Csereklyéné Szente Ildikó
alsós munkaközösség-vezetô

Háromfordulós történelemversenyen 
indult iskolánk néhány 5. osztályos diák-
kal. Már az elsô forduló feladatai is nehe-
zek voltak, majd jött a második forduló! A 
második forduló kérdéseire legjobban vála-
szolók jutottak be az országos döntôbe, 
melyet május 26-án a Budapesti Mûszaki 
Egyetemen rendeztek meg. A döntôn 105 
iskola 224 tanulója versenyzett, ennek har-
mada volt 5. osztályos. A verseny témája, 
anyaga az ôskortól a feudális középkori álla-
mokig, illetve a magyar történelembôl az 

államalapításig terjedô idôszak volt. Nagyon 
sok elôkészítô és gyakorló órát tartottunk 
a versenyzôknek Vaczó Zoltán kollégám-
mal, a gyerekek is sokat tanultak, mind ezen 
befektetett energiának meg is lett az ered-
ménye! 

Illés Cinka és Horváth Eszter 63 %-os tel-
jesítménnyel 12. helyezettek lettek, Szabó 
Zénó 73%-os eredménnyel 8. helyezett lett.

Gratulálunk Nekik! 
Vaczó Zoltán és Zakar Ágnes 

felkészítô tanárok

Szeretnénk köszönetet mondani Seres 
Lilla szülônek, hogy rengeteg virággal meg-
ajándékozta az iskolát.

Köszönetünket fejezzük ki Dr. Milkovich 
Eszter, a Holnap Kiadó igazgatójának, hogy 
az iskolánk diákjait könyvekkel ajándékoz-
ta meg!

Iskolavezetés

Április végén két újabb nagyszerû 
eredményt értek el tanulóink a Bozsik-
Programban.A helyi futballpályán a 3-4-ik 
osztályosok vetélkedésében 3. osztályosaink 
bizonyultak a legjobbnak 4 gyôzelemmel, 1 
döntetlennel és 1 vereséggel.

Csapatunk tagjai voltak: Fucskó-Bekker 
Balázs, Héger Dominik, Horváth Zétény, 
Szilasi Bertalan, Tampu Marius, Vaczó 
Benedek, Zabó Olivér.

Az 5-6-ik osztályosoknak Szentendrén 
rendezték a Bozsik-Programot, amelyen csa-
patunk tarolt. 3 szentendrei és a leányfalui 
iskola csapatai voltak az ellenfelek.

Számszerû eredmények:
6-0, 6-1,4-1,3-1 a mi csapatunk javára.
Csapatunk tagjai voltak: Szalai Ádám, 

Horváth Botond, Viszti Máté, Horváth 
Ádám, Bozóki Eliot, Demjén Viktor.

Csapataink nagyszerû sikeréhez ezúton is 
gratulálunk!

Turóczi Csaba testnevelô tanár

Ópusztaszer

Balesetmegelôzési program

Országos Kálti Márk történelemverseny

KöszönetnyilvánításÚjabb focisikerek
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Örömmel adunk hírt róla, hogy az elôzô évekhez hasonlóan ered-
ményesen szerepeltek tanítványaink a 8. osztály haladó angol cso-
portjában. A 15 fôs csoportból 10-en döntöttek úgy, hogy hasznosít-
ják az angol tagozaton szerzett tudásukat, és nyelvvizsgát szereznek 
alap-, illetve középfokon. 

Szülôi támogatás nélkül természetesen nem lett volna lehetséges a 
célok megvalósítása. Jenei Ákos szülei már tavaly nyáron arra ösztö-
nözték fiukat, hogy vegyen részt egy nyelvvizsga-elôkészítô tanfolya-
mon Budapesten. Ô már úgy kezdte a 8. évfolyamot, hogy a középfo-
kú nyelvvizsga a zsebében volt.

„A hetedik osztály végén úgy döntöttünk a szüleimmel, hogy 
beiratkozom egy 5 hetes nyelvtanfolyamra. A BME már ismerôs 
volt, hiszen 3 évvel ezelôtt egy országos angol nyelvi verseny zaj-
lott itt, ahol 4. helyezést értem el. Az elôkészítôn csak felnôtt egye-
temisták voltak, de szerencsére egyenrangú félként kezeltek, és a 
próbavizsga is jól sikerült. Szerencsére élesben is mentek a dol-
gok, az írásbelim 76% lett, a szóbeli pedig 88%. Tanulmányaimat 
Szentendrén a Móricz Zsigmond Gimnázium reáltagozatán 
fogom folytatni.” (Jenei Ákos)

Ákos sikere másokra is pozitívan hatott, mert Csereklye Kata, 
Földes Tibor és Szolnoki Bence szüleikkel és tanáruk javaslatával 
együttmûködve -magántanár bevonásával- belevágtak a felkészülés-
be. Bár a vizsgaeredményük még nem ismert, a folyamat közepe-vége 
felé tartva látható, hogy bizonnyal meglesz a jó eredmény!

„Az elôzô tanév sikeres középfokú nyelvvizsgáit látva, taná-
rom ösztönzésére motiváltan futottam neki a vizsgára való fel-
készülésnek. A felvételik elôtt, alatt és után is folyamatosan jár-
tam külön tanárhoz, és rengeteget fejlôdtem. Nem mindenkinek 
adatik meg, hogy ilyen fiatal korban lehetôsége legyen közép-

fokú nyelvvizsgát tenni. Én pedig nem lehetek elég hálás, hogy 
ez megadatott nekem. Sokat tett értünk az iskola, a szülôk és 
a tanáraink. Tanulmányaimat Esztergomban a Dobó Katalin 
Gimnázium német-orosz szakán szeretném folytatni.” (Csereklye 
Kata) 

„Sokat tanultam angolt ebben a tanévben. Úgy érzem a szó-
kincsem jó, de a nyelvtan területén még van mit fejlôdnöm, 
ezért terveim szerint a középfokú nyelvvizsgát a nyár végén sze-
retném megpróbálni. Tanulmányaimat Szentendrén a Móricz 
Zsigmond Gimnáziumban, a reáltagozaton szeretném folytat-
ni.” (Földes Tibor)

„Az angolórák mindig nagy élményt jelentettek számom-
ra. A nyelvtudásom döntô részét ebben az iskolában szerez-
tem. A középfokú nyelvvizsga karnyújtásnyira van, a júniu-
si vizsgaidôszakban. Szeretném megköszönni angoltanáraim-
nak, Lintner Andi néninek és Vaczó Zoli bácsinak, hogy ezt a 8 
évet ilyen remek körülmények között tölthettem: náluk mindig 
jó kezekben voltunk. A jövô tanévtôl a váci Boronkay György 
Mûszaki Szakgimnázium tanulója leszek.” (Szolnoki Bence)

Hat diák, Bánáti Lilla, Budai Bence, Kovács Karola, Percze Patrik, 
Tóth Gergô és Vaczó Julianna sikeres alapfokú nyelvvizsgát tettek a 
Rigó utcai Nyelvi Centrumban. Az elmúlt években ez a vizsgatípus 
sokat fejlôdött, nehezedett. Szóbelin két hallás utáni értés, kép alap-
ján témakifejtés, párbeszéd és kérdésekre válaszadás szerepelnek a 
vizsgán. Az írásbelin olvasásértés, közvetítési készséget mérô feladat, 
levélírás és rövid üzenet írása képezik a vizsga anyagát. Ezekre a gye-
rekekre is nagyon büszkék lehetünk, sokat dolgoztak ezért az ered-
ményért. Nagyobb testvéreik mind tettek vizsgát 8. osztályos koruk-
ban, majd a megszerzett tudásra építve, azt tovább fejlesztve megsze-
rezték a középfokot is!

„A vizsgára való felkészülés sok idôt és energiát vett igénybe, 
ezért már szeptembertôl elkezdtük angolórákon. Meglepett, hogy 
milyen sokan voltak, akik vizsgáztak. A legtöbben felnôttek, 
hiszen nem sok 14 éves gyerek szánja rá magát a nyelvvizs-
gára. Az angol nyelv fontos a számomra, ezért a középiskolá-
ban is folytatom majd. Célom a középfokú megszerzése jövôre. 
Tanulmányaimat a váci Boronkay György Gimnáziumban 
fogom folytatni.” (Bánáti Lilla)

„A felvételi mellett talán ez volt a legfárasztóbb vizsga. Ideges 
lettem attól a gondolattól, hogy mi lesz, ha valami olyat kér-
deznek, amit nem tudok. Szerencsére volt két kedves vizs-
gáztató hölgy, és mindenre tudtam válaszolni. Úgy érzem, 
hogy amit átéltem, az egy örök emlék lesz az osztálytársaim-
mal közösen. Tanulmányaimat Budapesten a Bolyai János 

Kis csoport nagy dolgai
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Feszesebb bôr, kiváló alak, centimé-
terekben mérhetô, garantált fogyás, 

sejtmegújulás, egészséges életforma, 
gyönyörû bronzbarna bôrszín, teljes 

körû regenerálódás, harmónia.

  

Infrás vákumbicikli használatának elsôdleges célja a fogyás, 
alakformálás, cellulitkezelés. De elôsegíti a térd-, csípômûtétek, 
sérülések utáni rehabilitációt is. Használata során az ízületek, 
csak enyhén terhelôdnek, így segítséget nyújthat mozgásszervi 
problémákkal, nehézkes mozgással küzdôknek is. A kívánt ered-
mény eléréséhez használata javasolt heti 2-3 alkalommal.

    
Egy infrasugárzóval felszerelt vákumos eliptikustréner, mely segíti 

a fogyást, formálja az alakot fenék, has, combok tekintetében. Ezen 
felül anticellulit hatása van és jótékonyan hat a szív-, érrendszerre. 

Használata javasolt heti 2-3 alkalommal
  

4 az 1-ben kétkörös hûtési rendszerû, vibro-trénerrel felszerelt 
kollagén csöves álló szoláriumunkban barnulás, alakformálás, 
cellulitisz kezelés EGY IDÔBEN!

 

Széles választékban kínáljuk a 
termékeket, melyek segítségével egyszerûvé, biztonságossá 

válik, a különbözô pl.: cukorbeteg, laktóz-, illetve glutén mentes, 
paleo, vagy bármely fogyókúrás étrend összeállítása.

Amit még nálunk megtalálsz:
AROMATERÁPIA: 100% tisztaságú illóolajok a természet erejével 

Szeretettel várunk kedvezô árakkal, bérletvariációkkal, akciókkal!!
Elérhetôségeink: Fitt-tér 2021 Tahitótfalu Hôsök tere 1771/1hrsz. facebook:Fitt-tér

tel: 06-70-630-00-66

muszakitahi.hu

MŰSZAKI VIZSGA

Tahitótfalu, Szabadság út 15.
BENT A TSZ TERÜLETÉN

EREDETVIZSGA

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS

OKMÁNY ÜGYINTÉZÉS

+36 30 900 4898 

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

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

Szakgimnáziumban folytatom elektroni-
ka szakon. ” (Budai Bence)

„Már tavaly nyáron elhatároztam, hogy 
megpróbálom letenni az alapfokú nyelv-
vizsgát angolból. Kemény volt az utóbbi 
pár hónap: januárban írásbeli felvételi, 
márciusban szóbeli felvételik, áprilisban 
a ’C’ típusú nyelvvizsga. Féltem, sôt retteg-
tem, de a felkészítés, a belém vetett biza-
lom átsegített a nehézségeken. Nagyon 
örülök, hogy minden jól sikerült, és végre 
túl vagyok az idei tanév nehezén. Jövôre 
már a budapesti Óbudai Gimnázium 
magyar-angol-történelem szakán fogok 
tanulni. ” (Kovács Karola)

„Nehéznek találtam a vizsgát! Hónapok 
óta készültünk rá, otthonra is több fel-
adat jutott, még tanóráról is ki lettünk 
kérve, hogy angolul beszélgethessünk, de 
megérte. Köszönjük tanárunknak, hogy 
foglalkozott velünk.” (Percze Patrik)

„A vizsga napján korán kellett kelnünk. 
A szóbelire tömegközlekedéssel mentünk, 
hogy útközben is tudjunk gyakorolni, az 
írásbelire pedig szülôk vittek bennünket 
szombaton reggel. Számomra az írásbeli 
része volt nehezebb, talán lassabban kezd-
tem, mint kellett volna. Tanulmányaimat 
az Újpesti Mûszaki Szakközépiskola két 
tanítási nyelvû osztályában elektronika 
szakon folytatom.” (Tóth Gergô)

„Rengeteget készültünk a vizsgára tan-
órákon, de még szünetekben is. Nagyon 
sokat köszönhetek ennek az iskolának 
és a tanáraimnak, hogy mind a felvé-
telire, mind a nyelvvizsgára felkészítet-
tek. Kemény volt, de meg lehetett szok-
ni. Tanulmányaimat a szentendrei II. 
Rákóczi Ferenc Gimnáziumban folyta-
tom angol tagozaton.” (Vaczó Julianna) 

Mit is kívánhatnánk ezeknek a gyerekek-
nek, akik messze nem csupán munkát jelen-
tettek számunkra, hanem sok örömet, humo-
ros pillanatokat és a közösen elért szép sike-
rek utáni jólesô elégedettséget? Kívánjuk, 
hogy találjanak olyan célokat, amelyekért 
érdemes élni és küzdeni! Bízunk benne, 
hogy választott iskolájukban is megtalálják a 
helyüket. 

Továbbá szeretném szívbôl kifejezni köszö-
netemet és hálámat az Iskola vezetésnek – 
Zakar Ágnes igazgatónônek és Matus Klára 
igazgatóhelyettesnek-, akik minden akadályt 
elmozdítva hozzájárultak a tehetséggondo-
zás sikeréhez.

Végül a gyerekek és a magam nevében is 
köszönöm az iskola alapítványának a vizs-
gadíjhoz nyújtott anyagi hozzájárulást, vala-
mint a kedves Szülôknek a segítô támogatást.

Lintner Andrea 
szaktanár 
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ELADÓ	
Tahitótfalu,	Jókai	utca	25.	után	jobbra	zsákutca	vége	építési	
telek:	hrsz.:756/2	

1100	Nm	Víz,	villany	a	telken,	a	gáz	a	telek	előtt.	32	nm	faház	
található	rajta,	panorámás	a	Pilisi-hegyekre	és	Vác	irányába	

Elérhetőségeink:	

-06-20-954-5997	 	 -info@freykft.hu	 	 	
																																		 	 -www.freykft.hu	

Lakossági Klímák:
- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása

Pásztor Gábor, klímaszerelô
+36-30/729-9315

	
DUNAKANYARI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 

2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. 
Tel: 06-26/312-605 

 
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében 

ismét lesz ingyenes 

Ruhaosztás 
Tahitótfaluban 

 
Időpont: 2019. június 26-án szerdán 

 9.00-11.00. 
 

Helyszín: Tahitótfalu Szabadság utca 1/a 
Faluház, 

 
Mindenkit szeretettel várunk! 

Hozott ruhát nem áll módunkban átvenni! 
 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársai 

ORGONAEST 
Rostetter Szilveszter lemezbemutató 

koncertje, elsô kántori szolgálatának 50. 
évfordulója alkalmából.

2019. június 24. hétfô, 18 óra
Helyszín:Tahitótfalu,
Református templom

Mûsor:
Piotr: Zelechowski (XVII. sz.): Fantasia primi toni

Johann Pachelbel (1653-1706): d-moll prelúdium, 
fúga és chaconne

Johann Adolph Reincken (1623-1722): g-moll toccata
Dietrich Buxtehude (1637-1707): g-moll prelúdium

Maurice Green (1696-1755): Voluntary
Johann Sebastian Bach (1685-1750): C-dúr toccata, 

adagio és fúga BWV654

A lemez 3000 Ft-ért a helyszínen megvásárolható, 
a hangverseny után Rostetter Szilveszter dedikál.
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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

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

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

körzetében a házhoz szállítás 
költségét is.

AKÁCOSZLOP

Forester Kft.
Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

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

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

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

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

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

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

Frey Attila     

           
NEO 80 / PASSIVE                                                                NOBO                           JOTUL         THERMOROSSI 

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

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

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

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

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

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

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

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

PAPÍRGYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN 

 

 

 

2019. június 13-án, csütörtökön papírgyűjtés lesz az 
iskolában 7 órától délig az iskola főépülete előtti 

parkolóban. 

A befolyt összeget iskolánk tárgyi eszközeinek 
fejlesztésére fordítjuk. 

Nagyon köszönjük, ha a nálunk leadott papírral támogatja 
iskolánkat! 
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Május 25-én idén már 9. alkalommal 
került megrendezésre a hagyományos ver-
seny az Omszki-tavon. Iskolánkat négy csa-
pat képviselte. Negyedikes, hatodikos, nyol-
cadikos kategóriában és a szülôk között. A 
szorgalmas és kitartó felkészülésnek meg 
lett az eredménye. Egységeink magabizto-
san nyerték az elôfutamokat és a döntôben 
is nagy fölénnyel gyôzelmet arattak. A most 
nyolcadikos kategóriában indult csapatunk 

már harmadszorra hódította el a kupát.   A 
három csapatban iskolánkat hatvan gyerek 
képviselte, ami nagyon szép teljesítmény. A 
szülôk is nagyon szépen szerepeltek és egy-
más utáni harmadik évben szerezték meg 
a gyôzelmet. Csapatunk névadója Süsü is 
velünk volt kabala figura formában és min-
den dobogós képen a gyerekek kezében len-
dült a magasba.

Csapataink ezzel jogot nyertek idén is 

az országos döntôn való indulásra, melyet 
szeptemberben rendeznek meg. Reméljük 
ott is a minél jobb  szereplést.

Köszönjük a felkészítést Szabó Gábor 
edzônek, a támogatást a Tahitótfalui 
Általános Iskola Gyermekeiért Alapít  
ványnak, valamint Schubert Mihálynak az 
utaztatást és a segítséget.

Fábián Csaba
csapatvezetô 

Rendhagyó énekórán vehettünk részt 
az iskolában a Muzsikás együttesnek 
köszönhetôen. 200 gyerek hallgatta végig 
a Muzsikás Együttes népihangszer bemuta-
tóját, csodálatos muzsikáját. Csujogattunk, 
énekeltünk, remek énekóra volt gyere-
keknek, tanároknak a tahitótfalui iskola 
sportcsarnokában. Köszönjük a Muzsikás 
Együttesnek ezt a felejthetetlen élményt! 
Gyerekkori álmom vált valóra ezzel a talál-
kozással. A gyerekek azt mondták az ének-
óra végén, hogy már értik, miért lelkendez-

tem annyira, nagyon tetszett nekik is a régi 
magyar népi muzsika. 

Zakar Ágnes intézményvezetô

Sárkányhajó sikerek

Rendhagyó Muzsikás énekóra
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A Nemzeti Összetartozás Napja képekben

 Képek: Kollok Alajos
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Segítőink: Nagy Lászlóné, Szedlacsekné Kristóf Judit, Marton Sándor és sok lelkes fiatal
Helyszín: Szabadidőpark, a focipálya mögött Tótfalun, Bajcsy Zs. u.

A foglalkozásokon való részvétel önkéntes és ingyenes, minden gyermek saját felelősségére 
tartózkodik ott és vesz részt a programokon.

Szervező: Tahitótfalu Önkormányzata és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány
Részletekről érdeklődni lehet Béres Gabriella művelődésszervezőnél: 0630/337 5527.

Tahitótfalu
2019. július 15.-július 26. hétfôtôl péntekig 9:00-13:00

korongozás, agyagozás, batikolás Princzné Bérczi Krisztinával
tûzzománc ékszer- és képkészítés Szántó Tündével
nemezelés, simi labda készítés Kerekes Pálmával

mécsestartó készítés, gyertyamártás, 
gyertyaöntés Sasvári Veronikával

textil mütyürök és ékszerek varrása Kelemen Emmával
állatfigurák, textilkép készítés Jókainé Gombosi Beatrixszel

ékszer, játék készítés Telkes Henivel
Játék a Családsegítô Szolgálattal

lovaglás, sport, tánc, bogrács étel készítés, kenyérlángos sütés, 
vetélkedôk, labdajátékok

Sok-sok változatos és izgalmas foglalatosság vár rátok:Szeretettel hívjuk a lelkigyakorlatozókat, a helybeli 
egyházközséget, szomszédokat és jó barátokat a kápolna 

búcsújára. A szentmise 17 órakor kezdődik. 
Vendégszónok: Szőcs László jezsuita atya

További programok:
12.45–16.30: Molnár Renáta Cor Way tréner: Jézus lába nyomában lépkedve
15.00–16.30: Szent Ignác-i imaműhely Mézinger Gabriella SJC vezetésével

15.00–16.30: Dr. Laczkó Zsuzsanna SJC előadása a teremtésvédelem lelkiségéről
A szentmisén énekel és koncertet ad a Soroksár-Újtelepi Fatimai Mária 

templom Szent Cecília kórusa
kerti vigasság, sütögetés, beszélgetés

Gyermekvigyázás 15.00-18.00 óra között Jókainé Gombosi Beatrix vezetésével.

Vendéglátó: Jézus Szíve Társasága testvéri közössége
Helyszín: Tahi, Villasor 7-9. www.tahisziv.hu; Tel:26/387-162
a délutáni programra -imamûhelyekre bejelentkezést kérünk sjcsziv@gmail.com címre

Jézus Szíve
búcsú

Szív Lelkiségi 
Központ 

Június 29 
Jézus Szíve

búcsú
Szív Lelkiségi 

Központ 

Június 29 

12.45–16.30: Molnár Renáta Cor Way tréner: Jézus lába nyomában lépkedve!
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 
• ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, 
kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-
028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi 
Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek: 
8.30–13.00-ig, szerda: iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – 
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ 
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30 
474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nap-
pal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi 
Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, 
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig, 
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – 
munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., 
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, 
Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  
• GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., 
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 
385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, 
csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos 
bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 
385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, 
rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, csüt. 13–16; admi-
nisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 
16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385-
741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos Katasztrófavédelmi 
Fôigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprô ipari 
Igazgatóhelyettesi Szervezet, 1903 Budapest, Pf.: 314. – Ügyfél 
fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 1818
 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 
0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18, 
Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, 
Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, 
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 
310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 • MOZI 
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu, 
info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT – Szent endre, 
Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 08,00–16,00, 
Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: elektro-
nikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), 
Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) 
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig, 
munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 • 
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. 
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt, 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., ügyfélszolgálat: 
06 1 459-6700 • TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, 
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS 
– tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától 
• TER HES   SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamák-
nak: hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 
csak CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG 
– tel.: 105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 
13–16-ig, pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth 
L. u. 30. telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. 
Karneválné Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-
ig, terhes tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, 
Tahitótfalu 2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: 
hétfô 10-12-ig terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-
303-3296 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna 
hibabejelentés tel: 06-27-999-688

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

Folytatás az 1. oldalról

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
a programok nyáron szünetelnek.                    
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 
8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit 20/569 7507

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

Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.

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

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

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

Tahitótfalu júniusi programjai

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy 
apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a 
program@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337 
5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést 
beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson 
vesznek részt. Májusi számunkban a Bercsényi 

utca végén, az erdô szélén álló fakereszt egy 
részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés 
megfejtônknek, Kiss Pankának, aki mint írja: 
„magyar hagyomány szerint minden nagyhéten 
föl szoktuk keresni a határkereszteket, imádko-
zunk, énekelünk és  virágot viszünk oda”.

Vedd észre!


