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Megnyílt a bölcsôdénk

2020. augusztusában nyújtottuk be a négy cso-
portszobás, 48 férôhelyes bölcsôdére vonatko-
zó pályázati anyagunkat. A projekt megvalósí-
tására 460 millió forint támogatási igényt jelöl-
tünk meg. Tekintettel arra, hogy Tahitótfalu 
adóerôképessége nem érte el a 20.000,- Ft/fô 
értéket, a pályázatban önrészt nem kellett bizto-
sítani Önkormányzatunknak. 2020 szeptemberé-
ben örömmel értesültünk arról, hogy pályázatun-

kat a megjelölt összegben támogatják, megvalósí-
tásra alkalmasnak ítélik. 
Tahitótfalu lélekszáma intenzíven növekszik, 
ennek megfelelôen egyre több kisgyermek él 
településünkön. A védônôtôl kapott tájékoztatás 
szerint a pályázat benyújtásának idôszakában 105 
olyan korú kisgyermek élt községünkben, akik 
jogszabályban rögzítettek szerint (20 hetes gyer-
mek) igényjogosultak voltak bölcsôdei ellátásra. 
2020 októberében aláírásra került a támogatá-
si szerzôdés. Ezt követôen a közbeszerzési eljá-

Tahitótfalu októberi programjai

Polgármesteri beszámoló

október 6. csütörtök 18:00 Emlékezés az aradi vértanúkra. Helyszín: 
Hôsök tere, Tahitótfalu

október 8. szombat 10:00-16:00  TETA Családi  Nap a 
Szabadidôparkban (foci pálya mögött). Részletek a plakátokon.

október 21. péntek 17:45 Koszorúzás és ünnepi mûsor az 1956-
os forradalom és szabadságharc 66. évfordulóján. Helyszín: 
Sportcsarnok. Részletek a plakáton.

október 26. 18:00 Tahitótfalu története elôadás sorozat 3. rész: 
A hosszú 19. század – Gróf Péter régész, történész, fômuzeológus 
elôadása a Pollack Mihály Emlékszobában (Béke út 14.). A belépés 
ingyenes.

Rendszeres programok
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
szerda 18:30-19:30 Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. Érd.: 
Varga Dániel 30/871 5713

A tartalomból:
Ôszi kirándulás 

a Szentendrei-szigeten   4.

Iskolások Hete a kecskeméti 

repülôbázison 4.

irány vác! 4.

Vác kicsiknek és nagyoknak 5.

Zene világnapja 

Tahitótfalun 6.

Orgonaliget Bôlcsöde 

bemutatkozás  6.

Hûség Isten és 

egymás iránt 8.

Várva várt látogatás 

a nyárádmagyarósi 
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testvérgyülekezetben 9.

Vitézek A Hazáért   10.

Falutéka 14.
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Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

rást lebonyolítottuk, a kivitelezésre az ECO-
SAVING Kft. adta a legkedvezôbb ajánlatot, 
ami nem haladta meg a pályázaton elnyert 
összeget. Az elnyert forrás 15%-át lehetett 
eszközbeszerzésre fordítani. Ez a keret biz-
tosította többek között a kül- és beltéri ját-
szóeszközök, konyhai felszerelések, búto-
rok, napernyôk stb. beszerzését. Fontosnak 
tartom megjegyezni, hogy rendeletben rög-
zített a beszerzendô eszközök listája. 
2020. novemberében jelentettük be a 
támogató hatóság irányába a projekt meg-
kezdését. November közepén adtuk át a 
munkaterületet, és megkezdôdtek a föld-
munkák, az alapozások és a fô falak meg-
építése. 
2021-ben megkezdtük az eszközbeszerzé-
seket, és a kivitelezô a belsô munkálatokat 
is folyamatosan végezte. Ezzel egyidôben 
párhuzamos munkafolyamat alkalmazásával 
kialakítottuk az udvart, a parkolót, a kerí-
tést, és az épület tetôhéjazatára napelem is 
elhelyezésre került. 
A munkát nagymértékben nehezítette, 
hogy 2020-ban és 2021-ben a pandémia jár-

vány következtében az építôiparban is szá-
mos nehézség jelentkezett, az építôanyagok 
ára intenzíven növekedett. Tekintettel arra, 
hogy 2020-ban erre sem az Önkormányzat, 
sem a kivitelezô nem készülhetett fel, így 

erôn felüli takarékos munkamódszert kel-
lett választanunk. A kivitelezô több alka-
lommal likviditási problémákkal küzdött, 
de közös összefogással sikerült a nehézsé-
geket legyôzni.

Ez év nyarán megkezdôdött a 48 férôhely 
feltöltése az elôzetes jelentkezések alap-
ján Bánáti Anita óvodavezetô irányításával. 
Ekkor még nem tudtuk, hogy szeptembe-
rig egyáltalán sikerül-e a beruházást befejez-

nünk. Jelentôs probléma volt a megfelelô 
képzettséggel rendelkezô munkatársak biz-
tosítása, mivel a Dunakanyarban nagyon 
kevés az ilyen szakemberek száma.
2022. augusztus 1-jével felvételre került 

a bölcsôde szakmai vezetôje, Opauszki 
Sz i lv ia .  Még ebben a hónapban 8 
kisgyermeknevelôvel és 3 dadussal sikerült 
elôzes megállapodást kötni.
Augusztus végén, szeptember elején pél-
damutató összefogással (kivitelezô, Pro-
Régió projektmenedzsment, önkormány-
zat, óvoda-bölcsôde vezetôk és dolgozó-
ik) sikerült olyan állapotot kialakítani, ami 
lehetôvé tette, hogy a használatbavéte-
li engedély és a mûködési engedély kiadá-
sához szükséges szakhatósági eljárásokat 
megindítsuk, lefolytassuk.
Szeptember  e le jén a  Pest -Megyei 
Kormányhivatal Építési Hatóságától meg-
kaptuk a használatbavételi engedélyt. Ezt 
megelôzôen soron kívül újabb tûzcsapot 
kellett telepíteni a Móricz Zsigmond – 
Orgona utca keresztezôdésébe, mivel a 

Nefelejcs utcában lévô tûzcsap hozama 
nem biztosította a Katasztrófavédelem által 
elôírt vízhozamot.
2022. júliusában egy fórum keretében a 
felvételt nyert gyermekek szüleit tájékoz-
tattuk arról, hogy nem garantált a szeptem-
ber 1-i nyitás. A nem túl kedvezô hír ellené-
re a szülôk együttmûködôek maradtak irá-
nyunkba, ami további erôt adott arra, hogy 
az általuk megelôlegezett bizalmat meg tud-
juk szolgálni.
Szeptember  26 - án  a  Pes t -Megye i 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Fôosztályától megkaptuk a mûködési enge-
délyt. 
Szeptember 29-én a bölcsôde vezeté-
se megtartotta az elsô szülôi értekezle-
tet, ahol bejelentettük, hogy október 3-án 
indul a bölcsi, és megkezdôdhet a gyerme-
kek fokozatos beszoktatása. A bölcsôde 
vezetô bemutatta az egyes csoportok 
kisgyermeknevelôit és dadusait.
Az eddigi tapasztalat alapján a gyerekek 
örömmel vették birtokba a csoportszobák 
játékait és az udvar adta lehetôségeket.
Ma, október 7-én délelôtt rövid látogatást 
tettem a bölcsôdében, és jó volt látni az 
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Elhunytak:
Czikora Zoltán – Mátyás kir. utca – élt:  évet 
66 évet
Mészáros  Tiborné Gecsô Judit – Mátyás kir. 
utca – élt: 69 évet 
Szántó Sándor – Nagy Imre utca – élt: 77 
évet
Szávuj Józsefné – Mátyás kir. utca – élt: 77 
évet
Rácz Mihály – Liget utca – élt: 80 évet

Újszülöttek
Abronits Anna 2022.08. 29.
Szabó-Tunkl Barnabás 2022.09.04.
Alföldi Jázmin 2022.09.21.
Németh Milán János 2022.09.26.

Házasságot kötöttek:
Bántó Judit Erika – Stránszki Tibor
Nagy Virág Anna – Bakos Tamás

udvaron önfeledten játszó gyermekeket.
Végezetül szeretném megköszönni min-
den résztvevô munkáját, kollégáim segítsé-
gét, és nem utolsó sorban a szülôk türelmét 
és segítôkészségét.

Építési engedély a Mentôállomásra

2022. május 18-án nyújtotta be az Országos 
Mentôszolgálat a Mentôállomásra vonat-
kozó építési engedély kérelmet, helyszín-
ként Tahitótfalu, Visegrádi út 769/4 hrsz 
került megjelölésre. A rendelkezésre álló 
terület nagysága 1387 négyzetméter, a 
mentôállomás alapterülete 319 négyzet-
méter. A terv 335 négyzetméternyi zöld-
felületet is biztosít. A kétszintes épület-
ben kerülnek kialakításra azok a helyisé-
gek, amelyek szükségesek a tervezett 2 
kocsiállásos mentôállomás mûködéséhez. 
A benyújtott tervdokumentáció része 
volt a forgalomtechnikai terv is. Miután 
a 11-es fôútra történô kifordulás, illetve a 
mentôállomásra történô beállás a nagy for-
galom miatt kockázatos, ezért a komplex 
tervdokumentáció tartalmazza a forgalom-
irányító jelzôlámpák telepítését is.
2022. szeptember 27-én hivatalunk 
megkapta a Pest-Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hatóság hatáskörébe tartozó 
engedélyt.
Bízunk abban, hogy a források rendelke-
zésre fognak állni annak ellenére is, hogy 
nagyon nehéz gazdasági környezetben kell 
mindennapjainkat megélni.

Bajcsy-Zsilinszky utca vízhálózatának 
rekonstrukciója

2022 szeptemberében kiadtam a tulajdo-
nosi nyilatkozatot és a közútkezelôi hoz-
zájárulást a Bajcsy-Zsilinszky utcára vonat-
kozó közmû felújítására. A tervezett pro-
jekt elôzménye, hogy szinte hetente tör-
tént csôtörés ezen a szakaszon, ami igen 

megkeserítette az itt élôk mindennapjait. 
A lakosokon kívül nagy nehézséget oko-
zott az Önkormányzatnak is, mivel ez a 
hálózat biztosítja a Sportcsarnok, a Népház 
és a konyha-étkezde vízellátását is. Ezek a 
kiesések a kötelezô feladatellátást, illetve a 
folyamatos, zökkenômentes iskolai oktató-
nevelô munkát is veszélyeztették. 
A DMRV mûszaki igazgatójával 2021. 
ôszén bejárást tartottunk. Több szakem-
ber bevonásával egyértelmûvé vált, hogy a 
hálózat rekonstrukciója nem halogatható. 
Mûszaki igazgató úr a napokban arról tájé-
koztatott, hogy: „a vízjogi létesítési enge-
dély eljárása folyamatban van, amely enge-
dély várhatóan a téli idôszak alatt fog 
kiadásra kerülni, a kivitelezés az idei évben 
nem fog megvalósulni. A beruházást köz-
ponti forrásból tervezi társaságunk megva-
lósítani, melyhez tulajdonosi hozzájárulás 
is szükséges. A vízjogi létesítési engedély 
kézhezvétele után ezen tulajdonosi enge-
dély birtokában kezdhetôk meg a kivitele-
zési munkálatok, mely engedély kiadásá-
nak jövôbeni idôpontja bizonytalan.”
A magunk részérôl reméljük, hogy 2023-
ban a tervezett projekt megvalósul.

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Kedves olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az aláb-
bi idôpontokban tart nyitva:
hétfô 9.00-12.00
csütörtök 17.00-18.00
Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716

Könyvtár
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A tavalyi tanév végén 2022. június 7-én 
került sor a Kecskeméti Szentgyörgyi 
Dezsô Repülôbázison egy emlékezetes 
rendezvényre, amelyen az idei két nyol-
cadik osztály vehetett részt Dr. Sajtos 
Sándor polgármester Úr és a Tahitótfalui 
Önkormányzat jóvoltából. A rendezvény 

egyik célja talán az volt, hogy betekin-
tést nyerjenek a gyerekek a légibázis min-
dennapjaiba, ezáltal minél több gyermek 
válassza késôbb hivatásának a repülést. A 
toborzás jól sikerült, hiszen az ország egész 
területérôl érkeztek általános és középisko-
lás korú gyerekek, közel hétszázan. A prog-

ram rövid bemelegítéssel, reggeli tornával 
kezdôdött, nagyszerû látvány volt ennyi fia-
talt egyszerre mozogni látni. A programok 
közül talán az egyik legsikeresebb a kutyás 
bemutató volt, de forgószínpad-szerûen 
bemutatták belülrôl a különbözô katonai 
jármûveket, vadászrepülôket, teherautókat 
és tûzoltóautókat is. Szemtanúi lehettünk 
repülôgépek és helikopterek légi bemu-
tatójának, valamint megismerkedhettek a 
gyerekek a fegyverek használatával is. A 
légibázis katonazenekarának trombitásai, 
dobosai is szórakoztatták a közönséget.
 Egyetlen probléma talán a nagyon nagy 

meleg volt, amit polgármester úr sikeresen 
kezelt hûtôtáskájából elôvett fagyikkal és 
kis üveg ásványvizekkel. 
Köszönjük szépen még egyszer, hogy 

részesei lehettünk a Repülônapnak!

Az idei 8.A és 8. B osztály tanulói, 
Gyarmathy Réka és Kovács László 

Zoltánné osztályfônökök

Iskolások Hete a kecskeméti 
repülôbázison

A 6. B-vel Kisorosziba kerékpároztunk. 
Kipróbáltunk egy fantasztikus lengôhintát, szám-
háborúztunk, felfedeztünk egy lakatlan horgász-
tanyát, ettünk egy finom, bográcsban készült 
paprikás krumplit, utána palacsintát. Írtunk 
palackpostában SOS üzenetet, amit bedobtunk 
a Dunába, és elkezdtünk tervezni egy kétna-
pos sátrazást vízi túrával. Több szülô is besegí-
tett, elmondásuk szerint ôk is remekül érezték 
magukat, alig várják a következô kirándulást. 
Találkoztunk szimpatikus helyiekkel, az idô cso-
dás volt. Igazi ajándék nyárutón…

Lintner Andrea osztályfônök

Ôszi kirándulás 
a Szentendrei-szigeten

Köszönjük Dr. Sajtos Sándor polgármester 
úrnak, hogy a tanulóinkat júniusban elvitte a 
kecskeméti repülôbázisra!

Köszönjük a  Tahi tót fa lu i  Bapt i s ta 
Gyülekezetnek és lelkészének Váradi Antalnak, 
hogy egy projektor vetítôvászonnal megajándé-
kozták iskolánkat!

Köszönjük a Rosco Sport Kft-nek és a cég 
Ügyvezetô Igazgatójának, Rozgonyi Gábornak, 
hogy az iskolánk eltört udvari kosárpalánk 
gyûrûjét térítésmentesen kicserélte egy rugós 
kosárgyûrûre!

Köszönjük a Magyar Természetjáró 
Szövetségnek és munkatársának, Németh 
Ádámnak a „Turista”  természetjáró magazino-
kat, melyekkel megajándékozta iskolánkat!

Iskolavezetés

Köszönet-
nyilvánítások

Az elballagott 8.a és 8.b osztályt követôen 
Vaczó Zoltán tanár úrral közösen vezetjük az 
5.b osztályt. Vácot választottuk az elsô kirán-
dulás úticéljául. Osztályfônöki órán filmet 
vetítettünk Vácról, beszéltünk a Memento 
Mori kiállításról. A gyerekek már nagyon vár-
ták az elsô kirándulást, a buszmegállóban 
emelkedett volt a hangulat. 
A kompról lelépve a Tragor Ignác Múzeumba 

igyekeztünk. A „Másfél óra Vác” programmal 
várt minket Kis Bernadett múzeumpedagó-
gus. Városnézô sétával kezdôdött az idegen-
vezetés, majd a múzeumban megtekintettük 

a Memento Mori kiállítást.
Sétánk során sok mindent megtudtuk, pél-

dául azt, hogy valószínûleg egy Vác nevezetû 
remetérôl kapta a város a nevét. Szent István 
a tizedik püspökséget Vácon alapította. 
1241-ben a tatárok felgyújtották a várat, ezál-
tal a város elnéptelenedett. Német területrôl 
betelepülôk jöttek. 
A város mai fôtere köré építették fel a 

Szent Mihály tiszteletére szentelt plébánia-
templomot, intézményeiket, lakóházaikat. 
Akkoriban a Szent Mihály templom volt az 
egyedüli keresztény templom.
A békés virágzásnak a törökdúlás vetett 

véget. A töröktôl való megszabadulás 

IRÁNY VÁC!
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Az év eleji tanulmányi kirándulás úticéljaként 
Vácot választottam. A 2.a osztállyal elôször a 
Pannónia Ház Sajdik Ferenc gyûjteményét tekin-
tettük meg. Ugye mindenkinek ismerôs a csoko-
ládéimádatáról híres Gombóc Artúr, Radírpók, 
Festéktüsszentô Hapci Benô, a Bátor Tintanyúl, 
vagy a Fôkukac feledhetetlen figurája. Ezeket a 

meseszereplôket találta ki, majd papírra is vetette 
Sajdik Ferenc. A mindig vidám híres karikaturista 
Csukás István meseíróval tökéletes szerzôpárost 
alkottak. Késôbb egy váci mûgyûjtô unszolásá-
ra kezdett táblaképeket festeni. Ezek, valamint 
kisméretû, írókat, költôket, mûvészeket ábrázo-
ló, applikációkkal kombinált portréi jelentik ma 

tevékenységének fô irányát. 
A végignézett kiállítás képei adtak ihletet a 

múzeumpedagógiai foglakozás alkotói munkájá-
hoz. Vegyes technikával készültek jobbnál jobb 
rajzok. Használtunk pasztell-, olajpasztell krétát, 
temperát, filctollat. 
Utána a hosszú évekig Vácott élô Szabadi 

Kálmán hajómakettjeibôl készített hajótörténeti 
kiállítást jártuk végig. Ennek a kiállításnak érde-
kessége az, hogy a papírmakettek italos és gyu-
fásdobozok, kartonok újrahasznosításával készül-
tek. 
Majd a város fôterét csodáltuk meg, a fagyizás 

után pedig a piacra látogattunk el.
Miként is végzôdhetne egy váci kirándulás 

kicsiknek és nagyoknak, ha nem a Duna-parti ját-
szótéren való önfeledt játékkal. 
Mindenkinek ajánljuk kirándulásra ezt a 

gyönyörû várost. Találhatunk benne látnivalókat 
akár kisebb, akár nagyobb gyerekekkel készü-
lünk a várost felfedezni.

Szente Ildikó osztályfônök  

Vác kicsiknek és nagyoknak

után újra német telepesek jöttek Vácra. 
Elmentünk a börtön mellett, megtudtuk, 
hogy azelôtt iskola volt. Nagy elôrelépés 
volt a korban, hogy az angol kisasszonyok-
nak köszönhetôen középfokú oktatást kap-
hattak a nôk. 
A Mária Terézia tiszteletére készült diadalív 

az ország legnagyobb diadalíve, 5 hónap alatt 
készült el. A császárnô fülébe jutott, hogy a dia-
dalív 2 hét alatt készült el, ezért nem mert áthaj-
tani a Kôkapu alatt, kocsisával kikerültette. 
Utunk végén visszaértünk a Március 15-e 

térre, a város fôterére, a Domonkos rend 

templomához. 
A múzeumpedagógus elmesélte a gyere-

keknek, amirôl már mi is beszéltünk, hogy 
hogyan került napvilágra egy felbecsül-
hetetlen kultúrtörténeti lelet. 1994-ben a 
Domonkos templom helyreállítási munkálatai 
során a kriptában megtaláltak 262 koporsót, 
melyekben váci polgárok testei nyugodtak.
A leletek a Magyar Természettudományi 

Múzeum Embertani Tárában kerültek elhe-
lyezésre. 
A Tragor Ignác Múzeumban tárlatvezetése-

kor egy szabómester, egy középkorú polgár-

asszony, és egy 9 éves kislány mumifikálódott 
maradványait láthattuk.
A gyerekek csapatokba állva jegyzetel-

tek az idegenvezetés során, otthon egy kis 
vetélkedô vár rájuk. 
A ’tanulás’ után következett a fagyizás, piz-

zázás, hamburgerezés. A 2.a osztállyal közö-
sen játszótereztek az ötödikesek. Élvezték a 
mászókákat, a lecsúszó kötélpályát.
Élményekkel gazdagon érkeztünk haza.
  

Papp Judit, Vaczó Zoltán 
osztályfônökök

Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal csatlakozott a Bursa Hungarica 
F e l s ô o k t a t á s i  Ö n k o r m á n y z a t i 
Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 
51/2007.(III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) 
bekezdése alapján kizárólag a települési 
önkormányzat területén állandó lakóhely-
lyel rendelkezôk részesülhetnek.

A pályázók köre: 
A” típusú pályázatra: jelenleg felsôoktatási 
intézménybe járó hátrányos szociális 
helyzetû hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsôoktatási intézményben (felsôoktatási 
jogviszony keretében) teljes idejû (nap-
pali munkarend) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményezô alapképzés-
ben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményezô mesterképzésben, osztatlan 
képzésben vagy felsôoktatási szakképzés-
ben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatra: azok a hátrányos 
szociális helyzetû, aki a 2022/2023. tan-
évben utolsó éves, érettségi elôtt álló 
középiskolás vagy felsôfokú végzettséggel 

nem rendelkezô, felsôoktatási intézmény-
be még felvételt nem nyert, érettségizet-
tek és a 2023/2024. tanévtôl kezdôdôen 
felsôoktatási intézmény keretében teljes 
idejû (nappali munkarend) alapképzés-
ben, osztatlan képzésben vagy felsôoktatási 
szakképzésben kívánnak részt venni.
A „B” típusú pályázatra jelentkezôk közül 
csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik 2023. évi általános felvételi eljárásban 
elôször nyernek felvételt felsôoktatási intéz-
ménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. 
tanévben ténylegesen megkezdik.
További információkat a Pályázati kiírások-
ból tudhatnak meg, mely 2022. október 
03-tól elérhetô az Önkormányzat honlap-
ján ( HYPERLINK „http://www.tahitotfalu.
hu” www.tahitotfalu.hu), és a Hivatal 
hirdetôtábláján (2021 Tahitótfalu, Kossuth 
Lajos utca 4.) 

Benyújtási határidô: 2022. november 3. 
napjáig
A benyújtás helye: Tahitótfalui Közös 
Önkormányzati Hivatal Igazgatási- és 
Hatósági Csoport Szociális ügyek 1. szoba 
(kizárólag ügyfélfogadási idôben, 

Hétfô:
08:00 - 11:30 és 13:00 - 17:30
Kedd:
nincs ügyfélfogadás 
Szerda:
08:00 - 11:30
Csütörtök: 
nincs ügyfélfogadás 
Péntek:
08:00 - 11:30
elôre egyeztetett idôpontban a 30/384 
7083 –as telefonszámon)

Felhívás

A 3.b osztály énekórán megtanulta Babits ver-
sének egyik megzenésített dalát, melyet Halász 
Judit énekel. Október 1-jén közös éneklésre hív-
ták a Népházban tanuló diákokat, tanáraikat. A 
„Mindenik embernek a lelkében dal van” refrént 
zengve emlékeztek meg a Zene világnapjáról a 
gyerekek és tanítóik.
Köszönjük Czuppon-Bunkóczy Tünde munkáját, 

zenei emlékezését a közösséggel!
Iskolavezetés

Zene világnapja a 
mindennapokban is
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Iskola,  Bölcsôde

Október elseje A zene világnapja. 1975-tôl Yehudi Menuhin hegedûmûvész 
kezdeményezésére ünneplik világszerte ezt a fontos alkalmat. Iskolánkban is 
minden évben koncertekkel, ünnepléssel telik ez a nap. 
Idén szeptember 30-án pénteken tartottunk - két helyszínen is - ünne-

pi koncertet a zene világnapja alkalmából. Délelôtt a nagy iskola aulája telt 
meg muzsikus és zenehallgató gyermekekkel, ahol elôtérben a zongora és a 
csengettyûszó volt. 
Délután a Népház nagytermében gyülekeztek kicsik és nagyok, megtelt kis-

iskolánk színházterme. Mûsorunk nagyon színes repertoárral büszkélkedhe-
tett, elsôként kamarazenei csoportunk Mozart: Varázsfuvolájának ismert rész-
letét, a Bûvös csengettyût szólaltatta meg csengôkön, majd hegedûszó követ-
kezett: két népdalt játszott nekünk Ormándlaki Zselyke Níla. 
Sipos Liza Szofi két négykezes mûvet adott elô Gratzl Erika tanárnôvel, amit 

Fucskó-Bekker Balázs gitárjátéka követett.

Varga Miklós három zongoradarabbal örvendeztetett meg minket, majd Kiss 
Hunor Márton Vivaldi muzsikáját játszotta hegedûn. Dénes Manka zongo-
rán Majkapar Tréfásan címû mûvét adta elô, amit tanári mûsorszám követett: 
Gassec: Gavotte darabját Kubusné Verhás Virág fuvolán, Kökényné Krafcsik 
Ibolya zongorán adták elô. 
Koncertünket egy igazán különleges meglepetésszámmal zártuk: Petrovity 

Sándor tanár úr egy indiai hangszeren, szitáron, Vida Bernadett tanárnô zon-
gorán adtak elô egy Bartók improvizációt.
Büszkén elmondhatjuk, iskolánk igazán méltón ünnepelte a Zene világ-

napját, köszönjük minden felkészítô tanárnak és muzsikus gyermeknek az 
elôadásokat, felcsendülô darabokat!
„Legyen a zene mindenkié!”

Kökényné Krafcsik Ibolya
AMI intézményegység-vezetô

Zene világnapja Tahitótfalun

Orgonaliget Bölcsôde bemutatkozás

Opauszki Szilvia szakmai vezetô
Opauszki Szilvia vagyok, csecsemô-és 

kisgyermeknevelô valamint óvodapedagó-
gus.  Három gyermekemmel és férjemmel 
Visegrádon élek.
 A gyermeki világ, a játékosság az életem 

része. A gyermek optimális fejlôdéséhez a leg-
fontosabb a szeretet és az érzelmi biztonság.
Az  Orgona l i ge t  Bö lc sôde  s zakma i 

vezetôjeként célom a hozzánk járó gyerme-
kek számára  az otthonihoz hasonló biztonsá-
got nyújtó, nyugodt, vidám légkör biztosítá-
sa rengeteg  játékkal, mesével, énekkel, alko-
tótevékenységgel, mozgással és fôként szere-
tettel.

Kisgyermeknevelôk
1. Csoóri Julianna
Csoóri Julianna vagyok, a fôvárosból költöz-

tünk immár 11 éve Surányba gyermekem-
mel és férjemmel. Kisgyermeknevelôként 
10 éve dolgozom, emellett a gyermekek-
nek zenei nevelést is nyújtok, Élô népzene a 
bölcsôdében programon belül számos gyer-
mekkel kerülök kapcsolatba. Saját csopor-
tomban a mindennapos éneklés elve szerint 
folytatom a munkám. „Ha énekelsz,nemcsak 
a hangodat formálod, hanem a lelkedet is, és 
azét is, aki hallgatja”- Marosi Julianna nagyma-
mám gondolata és szellemisége megerôsít a 
munkám során. Ennek fontosságát beépítem 

a gyermekek életébe is, hogy a folytonosság 
ne szakadjon meg.

2. Tekulics Éva
Tekulics Éva vagyok, Dunabogdányban élek 

férjemmel és két kisfiammal. 2013-ban sze-
reztem meg a kisgyermekgondozó, -nevelô 
szakképesítést, melyet az akkoriban újonnan 
nyílt CsereMatyi Családi Napköziben napközi 
vezetôként remekül kamatoztathattam összes-
ségében 4 éven keresztül. Nagy örömmel tölt 
el, hogy ennek a gyönyörû bölcsôdének én 
is tagja lehetek, és hogy a magas szaktudá-
sú, rutinos kollégák körében újabb tanulási 
lehetôségek állnak elôttem.”
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3.Berinszki Julianna 
Berinszki Juliannának hívnak. Születésem 

óta Tahitótfaluban élek . Négy gyermekem 
van . Régi álmom vált valóra, mikor átképez-
tem magam kisgyermek nevelônek . Nagy 
öröm számomra , hogy falum kisgyermekei-
re vigyázhatok. Célom a kisgyermekek testi 
-lelki fejlôdésének segítése, nyugodt barátsá-
gos légkör biztosítása és a szülôkkel való jó 
kapcsolat kialakítása. A Katica csoport egyik 
kisgyermek nevelôje leszek .Köszönöm , 
hogy megtisztelnek bizalmukkal . 

4. Stadmüllerné Csörgô Noémi 
Stadmüllerné Csörgô Noémi vagyok, 4 

éve költöztünk a családommal Budapestrôl 
Tahitótfaluba. 20 éve foglalkozom gyerekek-
kel, az utóbbi 16 évben bölcsôdében. Az itt 
élô emberek nagyon kedvesen fogadtak min-
ket, én pedig alig várom, hogy megismerked-
jek a legfiatalabbakkal. 

5. Károlyi Mónika
Károlyi Mónika vagyok, 41 éves, 5 gyermek 

édesanyja.

Szakmámat hivatásomnak tekintem, így a 
legfôbb célom a kisgyermekes szülôk segíté-
se, megtámogatása szülôi szerepükben, vala-
mint a kisgyermekek fejlôdésének, önálló-
ságának segítése minden területen (értelmi, 
érzelmi, kognitív, mozgásos stb...) az életko-
ri sajátosságoknak megfelelôen,igazodva saját 
személyiségükhöz és egyéniségükhöz.
Végzettségeimet tekintve csecsemô- és 

kisgyermeknevelô, továbbá neveléstudomány 
szakos bölcsész ( a kora gyermekkor pedagó-
giájában). 

6. Ottné Fáy Melinda
Ottné Fáy Melindának hívnak. Húsz éve 

élek Tahiban, három gyermek édesanyja 
vagyok. Gyerekkori vágyam volt, hogy kis-
gyermekekkel dolgozzak. Két éve úgy hozta 
az élet, hogy ezt meg is tudtam valósítani, 
kisgyermeknevelô lettem hivatalosan is, azóta 
dolgozom ebben a munkakörben. Nagy sze-
retettel és a legjobb tudásommal várom az új 
csoportomat és az új feladatkörömet. 

7. Sedonn Mariann

Édesanyám tanítónôként jó példával járt 
elôttem. Már általános iskolás koromtól tud-
tam, hogy gyermekekkel szeretnék foglal-
kozni. A végsô lökést unokahúgom születése 
adta. Akkor határoztam el, hogy elkezdem a 
kisgyermeknevelôi iskolát. Örömmel tölt el, 
ahogy látom, hogy nônek, fejlôdnek és ügye-
sednek a kezeim alatt a kisgyermekek. Azt 
szoktam mondtani, olyanok mint a kis csiszo-
latlan gyémántok. 

8. Baffiáné Berényi Krisztina
A férjemmel és 3 kis gyermekünkkel 11 éve 

élek Tahitótfalun. Az elsô perctôl fogva meg-
ragadott a község légköre, családias hangula-
ta. A bölcsôdét kisgyermeknevelôként én is 
most kezdem a gyerekekkel, és már izgatottan 
várom a nyitást. Remélem, minél hamarabb 
belerázódunk együtt az ottani mindennapok-
ba. Igyekszem majd a tapasztalt munkatársak-
tól tanulva a tôlem telhetô legnagyobb szak-
értelemmel és sok-sok szeretettel gondozni a 
ránk bízott piciket. 

Bölcsôdei dajkák

1. Horváth Tímea

7

Bölcsôde
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Horváth Tímeának hívnak. 
2002 óta lakom Tahitótfaluban. Egy 16 és 

egy 18 éves fiú édesanyja vagyok. Több mint 
7 éve dolgozom a tahitótfalusi Almáskert óvo-
dában. Óvodai és bölcsôdei dajka végzett-
ségem van. Remélem, szakmai tudásommal 
segítségére leszek a gondozóknak, gyerekek-
nek egyaránt.

2. Juhász Melinda 
Juhász Melinda vagyok, 2 csodálatos gyer-

mek anyukája, 5 éve tahitótfalusi lakos.
Nagyon szeretem a gyerekeket, ezért válasz-

tottam a dajka pályát,
9 évig dolgoztam óvodában dajkaként. 

Dajkáltam kicsiket és nagyokat, mindig siker-
rel járva találtam meg a közös hangot a gyer-
mekekkel.
Most szeretném belevetni magam a 

bölcsôdei életbe és kiélvezni a csöppségek  
örömmel teli és néha bánatos mindennapja-
it egy számukra új világban! 

3. Kovácsné Radványi Tímea 

Kovácsné Radványi  T ímea vagyok. 
Tahitótfalun élek a férjemmel és két kislá-
nyommal.
Nagyon szeretem a gyerekeket, ezért elha-

tároztam, hogy velük szeretnék foglalkozni. 
2019-
ben elvégeztem egy Gyerekjóga Oktatói kép-

zést, és mellette Dajka végzettséggel is

rendelkezem. Szabadidômben szeretek 
olvasni, zenét hallgatni és túrázni a családom-
mal. 

Bölcsôde,  Egyház

2022. szeptember 4. vasárnapján a Tahitótfalui 
Baptista Gyülekezet testvérisége istentisztele-
ti keretek között ünnepelte id. Gonda Balázs és 
Gonda Balázsné Márta 50. házassági évfordulóját.
Gonda Balázs, akit sokan fûtésszerelôként 

ismernek, a Gyülekezet avatott diakónusa, hosz-
szú évekig a gyülekezet vezetôségének tagja 
volt. Gonda Balázsnét sokan Márti óvónéniként 

ismerik, ô nem csak az óvodában, hanem a gyü-
lekezeti élet során is sokat foglalkozott gyerme-
kekkel.
A Zsidókhoz írt levél szerzôje így figyel-

meztet bennünket: „Ne feledkezzetek meg 
vezetôitekrôl, akik az Isten igéjét hirdették 
nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessé-
tek hitüket!” (Zsid 13,7)

Az 50. házassági évforduló egy alkalmas pilla-
nat arra, hogy egy házaspár életére úgy figyel-
jünk, hogy meglássuk benne az értéket. Balázs 
testvérnek mindig is szívügye volt, és most is az, 
a Gyülekezet. Nem csak Isten igéjével szolgál-
ta és szolgálja a gyülekezetet, hanem szaktudá-
sával is sokszor hozzájárult az imaház és lelkész-
lakás építéséhez. Márta néni pedig a gyerekek 
szeretetén túl a vendégszeretetével is hozzájá-
rult, hogy a Gyülekezet jobb hely legyen. De 
nem csak a Gyülekezetben végzett szolgálatuk 
lehet példa mindenki számára, hanem az, aho-
gyan házasként élnek: már 50 éve hûségben. 
Elmondásuk szerint nem volt felhôtlen ez az 
ötven év, mert voltak nehézségek, amelyeket le 
kellett küzdeni. Istennek adnak hálát, hogy ezt 
az ötven évet hûségben és szeretetben élték, 
élik. Meggyôzôdésük, hogy az Istenbe vetett 
hit adott nekik erôt, bölcsességet, szeretetet, 
hûséget a házassághoz.
A Tahitótfalui Baptista Gyülekezet közössége 

hálát ad értük Istennek, mert jó példaként szol-
gálnak, hogyan lehet Jézus Krisztust szeretve 
hûségesen szolgálni a Gyülekezetet és házastár-
sat. Adja meg a Teremtô Isten, hogy még sokáig 
örömük legyen egymásban és a Gyülekezetben!

Váradi Antal lp.
Fotó: Gonda Rebeka

Hûség Isten és egymás iránt

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részle-

tét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu 
címre vagy a 30/337 5527 - es telefonszámra. A helyes meg-
fejtést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesz-
nek részt. Szeptemberi számunkban egy Béke úti lakóház 
kôkapujának egy részlete volt látható. Gratulálunk a szeren-
csés megfejtônek, Cservenák Lászlónak.

Juhász Melinda

Kovácsné Radványi Tímea
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Tahitótfalu közössége régi adósságát törlesz-
tette, amikor holokauszt emlékhelyet készítte-
tett az egykori zsinagóga helyén. A zsidó gyü-
lekezet elhurcolt tagjaira emlékezni örök köte-
lességünk. De még fontosabb feltárni a gyûlölet 
okait, kezelni a sebeket, és egy emberibb jövôn 
munkálkodni – közösen. Ezért az emlékhely 
avatást szeptember 4-én, vasárnap délután egy 
pódiumbeszélgetés is követte a holokauszt és a 
keresztyén-zsidó közeledés kérdéseirôl. Immár 
harmadik alkalommal tisztelte meg közössé-
günket dr. Róna Tamás fôrabbi, az Országos 
Rabbitestület és a Magyarhoni Zsidó Imaegylet 
elnöke. 
A bevezetôben jelen sorok írója felvázolta 

az antiszemitizmus teológiai okát: a XX. szá-
zad elôtt nem volt kellôképpen tisztázva Izráel 
helye az üdvtörténetben. Ennek lett a követ-
kezménye, hogy sokan úgy gondoltak rá, mint 
érdektelen múltra, konkurenciára, vagy Krisztus 
és egyháza ellenségére. Mindhárom nézet eltér 
a Biblia tanításától, és közvetve hatmillió holo-
kauszt-áldozatot eredményezett. A Biblia szerint 
az Ábrahámmal kötött szövetség érvényben van 
a Krisztus vérével kiteljesített szövetségben is, 
Izráel sorsa nincs lezárva Krisztus eddigi eluta-
sítása miatt. Isten titka, hogy hogyan teljesíti be 
a népének adott üdvígéretet, de az egyértelmû, 
hogy terve van Izráellel a messiási jövôben.

A beszélgetés elsô témaköre a holokauszt meg-
közelítése volt. A fôrabbi kifejtette, hogy nem 
helyes, ha csak egy napra korlátozzuk az emlé-
kezést, minden gondolatunkban jelen kell len-
nie a szörnyû tanulságnak: az emberi gyûlölet 
határtalan. Jelen sorok írója azt hangsúlyozta, 
hogy Krisztus tanítványaiként nem is csak az 
antiszemitizmust, de mindenféle gyûlöletet le 
kell gyôzni önmagunkban. Bizonyos ideológiák 
és politikai erôk az emberek közötti különbsé-
geket uszításra használják, de azért vannak pl. 
az ilyen személyes találkozások, hogy megismer-
jük egymást, és nemet tudjunk mondani a szem-
beállításra. 
A második kérdés az volt, hogy miért tartha-

tó hasznosnak a párbeszéd zsidók és keresz-
tyének között? Róna Tamás válasza, hogy a 
teremtettség okán minden embernek feladata 
van Istentôl: életünk idejét ki kell használnunk 
fizikai-lelki-szellemi alkotásra. Az igazi, eredmé-
nyes alkotás pedig akkor lehetséges, ha nem 
egymás ellen, hanem együtt alkotunk. A közös-
ségeink közeledése a békés jövôt szolgálja. 
A harmadik témakör a társadalomban 

betölthetô szolgálat kérdéseit érintette. A 
fôrabbi elmondta, hogy 2020 nyarán azért 
hozták létre tíz rabbival a Magyarhoni Zsidó 
Imaegyletet, mert szeretnék megôrizni és 
továbbadni a Magyarországon megszületett 

neológ zsidó kegyesség hagyományait. A ZSIMA 
húsz hitközségbôl áll, melyek közül tíz a hatá-
rainkon túl – többek között Kárpátalján – talál-
ható. Szolgálatuk az ottani magyar megmaradás 
szempontjából is jelentôs. 
A közös zsidó-keresztyén társadalmi jelenlét 

lehetôségét a beszélgetôpartnerek az istenhit és 
a szentírási erkölcsök követésében és megjele-
nítésében látják. Róna Tamás egy képpel érzé-
keltette, mit jelent a bibliai kegyesség szerin-
ti élet: ha egy domboldalon fák vannak, akkor 
hiába éri felhôszakadás, a fák megtartják a talajt, 
azonban egy kopár domboldalt a víz könnyen 
el tud pusztítani, egyszerûen lemossa a mély-
be. A fák az istenfélô, a bibliai erkölcsöt valló 
és követô embereket jelentik, az áradás pedig 
az élet nehézségeit. Közös felelôsségünk tehát 
az igazmondás, a szentírási erkölcs megtartá-
sa és képviselete a magyar társadalomban. Ez 
nemcsak a vallási közösségeink megmenekülé-
sét szolgálja, hanem az egész társadalomra pozi-
tív hatással van. 
A mintegy 70 résztvevô boldog szívvel térhe-

tett haza: jó volt zsidóknak és keresztyéneknek 
egymás hitérôl és gondolatairól szeretetteljes 
közösségben beszélgetni! Istenünk áldásában 
bízva várjuk a következô közös alkalmat!

dr. Árvavölgyi Béla
 tahitótfalui lelkipásztor

Fájdalmas múlt után testvéri jövendô – 
zsidó-keresztyén párbeszéd Tahitótfalun

(Megjelent a Reformátusok Lapja 2022. szeptember 18-i számában)

Szívünk régi vágya teljesült, amikor szeptem-
ber 10-én reggel autóbuszra szállva újra elindul-
hattunk szeretett nyárádmagyarósi testvéreink 
felé. Az utolsó látogatásra még 2019 tavaszán 
került sor, azóta tôlük járt itt kisebb küldöttség, 
de mi, tahitótfaluiak nem voltunk náluk. A talál-
kozó az újonnan felépült parókiaépületért való 
hálaadó Istentisztelet köré szervezôdött. A leg-
több protestáns gyülekezetnek három épülete 
szokott lenni: temploma, parókiája (ez a lelkész 
szolgálati lakása) és gyülekezeti háza. Ez utób-

binak különösen nagy haszna van: mi is boldo-
gan és nagyon sokrétûen ki tudjuk használni a 
2013-15 között felújított gyülekezeti termün-
ket a konyhával, a háromféle méretû, de akár 
egybe is nyitható termekkel. A magyarósi gyü-
lekezetnek viszont nem volt gyülekezeti háza, 
csupán egy kisebb méretû terem állt rendelke-
zésre a kiegészítô helyiségek nélkül a parókia 
alagsorában. Innen jött az ötlet, hogy ameny-
nyiben egy új, korszerû, gazdaságosan fenn-
tartható parókia épülhetne, akkor a régi paró-

kia teljes egészében betölthetné a gyülekezeti 
ház szerepkörét: van konyhája, mellékhelyisé-
ge, és a szobák több alkalom egyidejû megtar-
tását is lehetôvé teszik – nem is beszélve arról, 
hogy akár a testvérgyülekezeti kapcsolatban fia-
talok pár éjszakás szálláshelyéül is szolgálhat. Az 
új parókia felépítéséhez sikerült támogatást talál-
ni az akkori EMMI Egyházi Államtitkárságánál. 
A pályázat elkészítésében egy presbiter test-
vérünkkel együtt jómagam is segédkeztem. 
Az összeg megítéltetett, és elkezdôdött a nagy 

Várva várt látogatás a nyárádmagyarósi 
református testvérgyülekezetben

Egyház
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munka. Környékbeli magyar vállalkozó végez-
te a kivitelezést, majd a lelkészcsalád az idei 
évben be is költözhetett. Hatalmas öröm egy 
közösségben, ha valami új épülhet: ezért hívta 
meg a magyarósi presbitérium fôtiszteletû Kató 
Béla kolozsvári püspök urat ünnepi alkalmá-
ra, aki a meghívásnak eleget is tett. A Küküllôi 
Egyházmegye képviseletében ôt Batizán Attila 
lelkészi fôjegyzô fogadta.
Az ünnepi Istentiszteleten püspök úr a Filippi 

levél 4,12-13-ból („Tudok szûkölködni, és tudok 
bôvölködni is, egészen be vagyok avatva min-
denbe, jóllakásba és éhezésbe, bôvölködésbe 
és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erôm 
Krisztusban, aki megerôsít engem.”) hirdette az 
Úr üzenetét. Hangsúlyozta, hogy a parókiaépí-
tés helyes dolog, mert a régi gyülekezetek is úgy 
gondolkodtak, hogy ha szeretnének elkötele-
zett, hûséges lelkipásztort találni – aki az egyet-
len helyben élô diplomás ember a kisebb falvak-
ban –, akkor a lehetô legjobban kell gondoskod-
ni a lelkész és családja életérôl, pl. a jó lakhatá-
si körülmények biztosításával. De a bôvölködés 
mellett szûkölködni is tudni kell: ennek az ideje 
közeledik – ahhoz, hogy a magyar református 
közösségek túléljék az újabb csapásokat – a 
háború miatt esetleg növekvô román naciona-
lizmust, a gazdasági válságot – Krisztusban kell 
élni, és össze kell tartani: „Vegyétek észre, kinek 
miben tudtok segíteni, tartsatok össze!” – hang-
zott a fô üzenet.
A templomi együttlét keretében jómagam a 

tahitótfalui gyülekezet nevében a Péter 1. leve-
le 3,15-tel köszöntöttem az egybegyûlteket: „Az 
Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, 

és legyetek készen mindenkor számot adni min-
denkinek, aki számon kéri tôletek a bennetek 
élô reménységet.” Az Istentiszteleten szolgált 

még az Ecsedy kórusunk hat fôs küldöttsége 
három énekkel, majd az ünnepi együttlét kul-
túrházi folytatásán G. Szalai István tiszteletbeli 
presbiter – a testvérkapcsolat kezdeményezôje 
– mondott köszöntô beszédet, ill. Budainé Sipos 
Erzsébet szolgált két szólóénekkel, melyeket 
citerán kísért. Ezen az alkalmon bemutatkoztak 
a méltán híres Nyárádmenti néptáncos fiatalok 
is két csodálatosan szép koreográfiával. Több 
mint háromszázan ültünk az asztaloknál. 
Gyülekezetünkbôl 17 fô vett részt ezen az uta-

záson – köztük két önkormányzati képviselô 
is, akik a testvérgyülekezeti látogatást egyúttal 
testvértelepülési látogatássá is tették –, mindany-
nyian helyi családoknál találtunk befogadó ott-

honra. Nagyon jó volt újra találkozni, és hosz-
szan megbeszélni, kivel mi történt az elmúlt 
években. Nyárádmagyarós is szépen fejlôdött, 

hiszen az új parókia és a gyönyörûen felújított 
református templom mellett a falu központ-
jának éke lett a modernizált kultúrház is, ahol 
szombaton és vasárnap vendégesekedhettünk. 
A rövid együttlét végén önkormányzatunk aján-
dékainak átadása után abban maradtunk, hogy 
többé nem fogunk ilyen sokáig távol maradni 
egymástól. Reméljük, hogy erre a külsô körül-
mények sem fognak rákényszeríteni!
Áldást, és a püspöki Igehirdetés üzenetének 

komolyanvételét kérve szeretettel köszönti a 
kedves Olvasókat:

dr. Árvavölgyi Béla
református lelkipásztor  

Az aradi vértanúk kivégzésének utolsó szemta-
núja:
Herold Alajos (1821 - 1905)
1849. október 6-án reggel fél 6-kor a vár sáncár-

kában 4 vértanút lôttek agyon: Kiss Ernô altábor-
nagyot, Dessewffy Arisztid és Schweidel József 
tábornokokat, valamint Lázár Vilmos ezredest.
Reggel fél 7-kor bitófán 9 mártír végezte: „négy-

nek — Damjanich János, Lahner György, gróf 
Leiningen-Westerburg és gróf Vécsey Károly 
tábornoknak holttestét a hozzátartozók nehéz 
aranyakért megvásárolták, elvitték és eltemet-
ték. Hét vértanú holttestét a bitófák tövében 
ásták el és az akasztófái a rajta halt tábornok 
teteme mellé földelték. Aulich Lajos, Knézich 
Károly, Nagy Sándor József, Pöltenberg Ernô és 
Török Ignác teteme 83 évig ismeretlenül por-
ladt a vesztôhelyen.”
Rajtuk kívül Ormay (Auffenberg) Róbert 

ezredes és Haugh Lajos alezredes golyó általi, 
Kazinczy Lajos pedig kötél által hunyt el.
Tizennyolc évig nem lehetett kutatni nyugvó-

helyük után. Csak a kivégzésen részt vett szem-

tanuk elôadásából íródott késôbb a történelem.
Az aradi vértanúk kivégzésének a Pesti Hírlap 

1890. szeptember 27-i tudósítása szerint 6 
szemtanúja volt: Herold Ferenc, Herold Alajos, 
Zelenka Márton, Wagner Pál, Stolczer Károly és 
Grünwald Károly. Ôket az osztrák hatóságok 
jelölték ki korántsem önkéntes alapon. Közülük 
ekkor már csak a Herold fivérek éltek.
Az Uj Idôk egy 1904. október 9-i számában, 

halála elôtt egy évvel – nem is sejtve annak 
jelentôségét – interjút készítettek a borzalmas 
kivégzés egyetlen még élô szemtanújával.
„Az aradi kivégzés utolsó szemtanuja. A 

nyolcvanhárom éves Herold Alajos Arad 
tôszomszédságában, a Maros túlsó pariján levô 
Zsigmondházán él egy tiszteletben megôszült 
polgár, a nyolcvan hároméves Herold Alajos, 
aki utolsó életben levô szemtanuja a magyar sza-
badságharc leggyászosabb momentumának, az 
aradi vértanuk kivégzésének. 
Egy darab história él még ennek az aggastyán-

nak érzô szivében, csudálatra méltóan friss 
emlékezetében, s a szomorú évforduló alkalmá-
val idôszerûnek, sôt szükségesnek is véljük az ô 
visszaemlékezéseinek följegyzését, mert sem az 
egy-kori följegyzések (Sujánszki Euszták minori-
ta-atya naplója), sem az ennek nyomán mûvészi 
ihlettel megfestett kép (Thorma János: Az aradi 

vértanuk kivégzése) nem tárja elénk teljes igaz-
sággal a kivégzés borzalmas aktusának egész 
lefolyását. S legfôképpen tévesek, sôt hamisak 
az adatok, amelyekbôl a halálra szánt hôsök lel-
kiállapotára következtethetnénk. A legjobban 
jellemzi a Thorma-féle kép történeti tévedéseit 
az, amit róla ez az utolsó élô szemtanú, Herold 
Alajos mondott. A kép mintegy nyolc év elôtt 
volt Aradon kiállítva, s az ôsz Herold is átjött 
Zsigmondházáról, hogy megtekintse.
De csak egy pillantást vetett a képre, s majd 

így szólt: — Szerencséje ennek a festônek, 
hogy a generálisok közül már egy sem él, mert 
ezért a képért nagyon kikapott volna. A tábor-
nokok bátran mentek a halálba, s nem szorul-
tak vígasztalásra. Sírás, meghatottság nélkül, 
katonásan ment ott végbe minden. A papok 
külön csoportban egészen távol állottak a 
tábornokoktól, s nem volt rajtuk karing, csak 
egyszerû sötét felöltô. Herold Alajos különben 
a következôképpen adja elô emlékeit az októ-
ber 6-iki gyászos eseményrôl: 1849 október 
6-án — 28 éves voltam akkor és molnármester 
itt Zsigmondházán — jókor reggel látom, hogy 
nagy embercsoportok sietnek a Maros túlsó 
partján a vár irányába. 
Vagy hatodmagammal én is odaigyekeztem az 

innen esô parton, de amíg amazokat a hidon át 

Vitézek 
A Hazáért

Egyház,  Történelem



1 1

2 0 2 2 .  O K T Ó B E R

nem bocsájtották, mi közvetlen közelébe jutot-
tunk egy katonai kettôs sorok által formált nagy 
négyszögnek. E négyszög túlsó oldalán kilenc 
darab ócska, puha épületfából való vastag geren-
da volt egy vonalban a földbe verve. Szemben e 
bitófákkal állott egy csoportban a nyolc tábor-
nok, Leiningen grófot kivéve, valamennyi 
civilruhában. Elôttük jobbra volt Damjanich 
szekere és a jobb sarokban egy csoportban áll-
tak a lelkészek, s közülük csak egy állott közel 
Damjanich szekeréhez. Közepén volt lóháton a 
vezénylô tiszt, aki a kivégzés megkezdése elôtt 
„imához” vezényelt.
A mártirhalálban Pöltenberg volt az elsô, 

Vécsey az utolsó. Amikor a hóhér Pöltenberget 
a bitófához kisérte, Kilépett a csoportból 
Vécsey is, odaállott közvetlen a bitó elé és 
három lépés távolból rideg tekintettel nézte 
végig mind a nyolc társának kivégzését. A 
papok közül egyetlenegy sem állott a bitófá-
hoz a kivégzés alatt; nem igaz tehát a képnek 
az a jelenete sem, amikor a kar-inges pap a 
magasra emelt kereszttel vigasztalja az áldoza-
tot. Kivégzés elôtt csak Leiningen gróf beszélt, 
aki hangosan tiltakozott ama vádak ellen, hogy 
ô Budavár bevételénél az osztrák tisztekkel 
kegyetlenkedett volna. Ezt a tiltakozást esküvel 
erôsítette. Mielôtt Damjanicsra került a sor, aki 
mindezideig a szekéren volt, leoldozta fekete 
selyemnyakkendôjét és e szavakkal nyújtotta a 
közelben álló lelkész felé: — Adja át feleségem-
nek s mondja meg neki, hogy magam oldoztam 
le a nyakamról. Ekkor már hozzálépett a hóhér, 
aki segíteni akart neki a leszállásban, de ô visz-
szautasította:
— Nem megígérte nekem tegnap, hogy 

békében hagy és nem borzolja el a szakálla-
mat? A hóhér erre visszalépett és így szólt: 
— Megtartom, amit ígértem. Nem fogom 
Excellenciádat gyötörni és rendben hagyom a 
szakállát.
Damjanics erre elôbb bekötözött, sebzett lábát 

tette ki a szekérderékbôl aztán a másikat, majd 
mankójára támaszkodva, amelyet már elôbb 
a szekér mellé állított, vánszorgott a bitóhoz. 
Útközben visszafordult egyszer és magyarul 
szólt a lelkészhez: 
— El ne felejtse, amire kértem.
A bitó alatt állva, azalatt hogy a hóhér már fog-

lalatoskodott vele, félhangosan mondotta: — 
Éljen a haza.
Vécsey, mint említettem, mind a nyolc társá-

nak kivégzését közvetlen közelbôl nézte végig 
és merev tartással lépett egyik bitótól a mási-
kig. Amikor reá került a sor, végignézett vérta-
nú-társain és szó nélkül állott a bitó alá. A hóhér 
éppen a hurkot akarta nyakába illeszteni, ami-
kor iszonyú dörej hangzott át a Maros túlsó part-
járól. Vécsey lábujjhegyre állott, kinyújtotta nya-
kát és úgy kémlelôdött egy pillanatig; a hóhér 
is megállt egy másodpercre munkájában, de a 
parancsnok intett, s egy perccel késôbb Vécsey 
is halott volt. Az idehangzó robajt az okozta, 
hogy a túlsó oldalon a kíváncsiak tömege lepett 
el egy magas ólat, amely iszonyú zajjal leszakadt 

alattuk. Meg akarom jegyezni, hogy a hóhér, 
— magas-száru csizmát és valami frakkszerü 
öltönyt viselt — rendkívül gyorsan végezett az 
egyes áldozatokkal.
Halál-vívódást nem láttunk, s miközben ô a 

hurkot tett a szerencsétlen generálisok nyaká-
ba, egy kis fehér kendôt tartott az arcuk elé; a 
legények — kétoldalt egy-egy — rántottak egyet 
a testen, — s a kivégzés megtörtént. A hóhér 
egy-két másodpercig tartotta csak a kendôt az 
áldozat arca elé, s mire elvette onnan, hideg, 
mozdulatlan volt már az arc, de semmi eltorzu-
lás nem volt ész-lelhetô. Akik a kivégzést látták, 
azt híresztelték késôbb, hogy a hóhér a fehér 
kendôben rejtegetett valami gyilkos szeszt és a 
halál a kendôvel való érintéskor bekövetkezett 
már. A kilenc tábornok kivégzése az összes for-
maságokkal együtt nem tartott egy óra hosszat 
sem. A kivégzés színhelyérôl csakhamar elvo-
nult a katonaság, s mi is borzadállyal menekül-
tünk a rettentô helyrôl. Néhány évtized múlva 
fölkerestem egyízben Budapesten Damjanich 
vértanú özvegyét, s megtudakoltam, hogy a lel-
kész elvégezte-e azt, amivel a tábornok halála 
elôtt megbízta? Damjanichné azt felelte, hogy 
igen...”
Korántsem ez volt az elsô visszaemlékezés, ami 

megjelent tôle, az arad-zsigmondházi csónak 
átkelési jog bérlôjétôl. A Budapesti Hírlap 1890. 
október 8-i számában „A bitón halt kilenc tábor-
nok kivégzésének egy szemtanúja, Herold Alajos 
zsigmondházi molnár, ki ötödmagával közvet-
len közelrôl nézte a rettentô jelenetet, az Aradi 
Közlöny tudósítója elôtt a következôket beszéli: 
»Bámulatos volt az a rendkívüli bátorság és mél-

tóságú viselet, melyet a halálra ítéltek tanúsítot-
tak: valahányszor egy-egynek nyakára a hóhér 
a kötelet illesztette, búcsúzólag intett az a még 
életben levô társainak. ’Lebts wohl Kameraden!’ 
(Éljetek boldogul, bajtársak!), mire a kocsin ülô 
Damjanich meg nem állhatta, hogy egyszer tré-
fásan vissza ne szóljon: ’Ja, ja; wir leben ja noch 
um fünf Minuten länger!’ (Igen, igen, hiszen mi 
öt perccel még tovább élünk!) [...] Utolsónak 
maradt Vécsey, aki dacosan izgett-mozgott, s az 
alatt is, míg a többiek egymás közt és papjaikkal 
csendesen beszélgettek, ô senkivel szóba nem 
állott, hanem egyik bitófától a másikhoz menve 
egy lépés távolból szemlélte figyelmesen, mint 
végzik ki társait egymásután.
A kivégzés után a tiszt imára vezényelt s annak 

végezte után az áldozatokra mutatva igy szólt a 
katonákhoz : „Das ist ihr Lohn, dass sie ihr Eid 
gebrochen haben, und gegen Seine Majestät 
gekämpft haben“ (Ez a jutalmuk, a miért eskü-
jüket megszegték s ö felsége ellen harcoltak.”
Herold Alajos molnármester és lisztkereskedô 

1905. szeptember 15-én hunyt el életé-
nek 84. esztendejében az Aradhoz tartozó 
Zsigmondháza 84. számú házában. Felesége, 
Schäffer Jozefa 1895. március 25-én 60 éve-
sen távozott el. Férje nevét és születési dátumát 
(1821.november 27.) már ekkor felvésték a sír-
emlékre.
Az egyházi szertartás végeztével Simay János, 

az aradi honvédegylet elnöke emlékezett meg 
az aradi mártírok kivégzésének utolsó szemta-
nújáról.

Forrás: Profi Családfa

Történelem
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Biztos, hogy ezek egy picit ôrültek. Jogosan 
merült fel a gondolat  azon Tahitótfaluban élô 
emberek fejében, akik mellett minden nap 
elszáguldott egy Volkswagen Transporter két 
szörfdeszkával (Sup) a tetején. Helyesbítenék, 
ezek teljesen ôrültek.  Családtagként követem,  
ahogy 4 éve minden nap hóeséstôl a negyven 
fokig sup deszkán állva edzenek a Dunán. 
Személyes érintettségem ezügyben, hogy idén 
én is megfertôzôdtem ezzel a legjobb teljes tes-
tet megmozgató sporttal, amitôl remek fizikai 
és lelki, valamint derékfájás mentes állapotra 
tettem szert.
Szabó Zénó az elmúlt  években a 

Magyarországon rendezett sup versenyeken 
edzôdött a felnôtt mezônyben. Fejlôdése során 
sok felnôtt skalpot gyûjtött be.
Az idei magyar bajnokságon és a júniusi világ-

kupán elért eredményei alapján nemzeti válo-
gatott kerettag lett a 15-18 évet felölelô juni-

or kategóriában. A 4 éves felkészítô munka 
után most ért be ebbe a korcsoportba, ahol 
már világbajnokságon indulhat. Így jutott el a 
szeptember 8-11 között  az ICF (Nemzetközi 
Kajak-kenu Szövetség) szervezésében a III. 
SUP Világbajnokságra, amely a lengyelor-
szági Gdyniában zajlott. 25 ország 500-nál is 
több versenyzôje négy korosztályban ragadott 
evezôt , hogy meglovagolja a Balti-tenger hul-

lámait. A meglovaglást, vagy inkább hánykoló-
dást szó szerint kell érteni, mivel a tenger itt 
ilyenkor nem kimondottan barátságos. A pén-
teki napon megrendezésre kerülô hosszútávú 
számokat az elképesztô idôjárási körülmények 
miatt kétszer is órákkal el kellett halasztani. 
Kétméteres hullámok, hatalmas szél, 12 fokos 
léghômérséklet, amit a parton szurkolók 5-nek 
éreztek a metszô szél miatt. Vagyis nem volt az 
a kimondott strandidô. 
A junior korosztályt 70 versenyzô képvi-

selte. A hetven induló közül Zénónak legfi-
atalabbként sikerült  a középmezôny elején 
végezni, és  junior férfi kategóriában a legjobb 
magyarként zárni mindhárom versenyszámot. 
( Sprint, hosszútáv, technikai bója kerülô) 
Rendkívül gyorsan alkalmazkodott mind 
egyensúly, mind evezéstechnikai szempont-
ból a viharos szél okozta elképesztôen hul-
lámos tengeri körülményekhez. Elszántsága 
példaértékû volt. Ezen körülmények miatt sok 
síkvizi versenyzô nem is állt rajthoz, vagy per-

cekig tartó partközeli hánykolódás után felad-
ta. A legnehezebb feladat az volt, hogy olyan 
versenyzôkkel kellett harcolnia a nyugodt 
Duna vizén készülô gyereknek, akik minden 
nap tengeri körülmények között edzenek. És, 
hogy minden nézôpont kérdése, eddig a legna-
gyobb ellenségként tekintettünk  a kiránduló-
hajókra és a motorcsónakokra, ám a felkészü-
lés alatt a legnagyobb segitségünkre voltak az 

általuk keltett hullámokkal.
Zénót inkább feltüzelték a verseny körülmé-

nyei ,és a csillagjegyéhez méltóan korát meg-
hazudtolva oroszlánként küzdött a két méteres 
hullámokon. Édesapja és egyben edzôje elvá-
rásain felül teljesítette az idei év legnagyobb 
kihívását.
Talán a legnagyobb tanítás, amit kezd már 

Zénó is megérteni, hogy az a sok munka, izom-
láz, fáradtság, vízhólyag a tenyereken mind 
múlandó. A hosszú felkészülés és a versenyen 
ránk ható impulzusok, érzések azok, amelyek 
örökre megmaradnak. 
Köszönjük szépen a Tahitótfalu Önkor-

mányzat támogatását  és a sok baráti szurko-
lást.

Varga Zsuzsanna

Ezúton gratulálunk Zénónak az elért sikerei-
hez!

Tahitótfalu Önkormányzata

Útközben...

Tahitótfalu októberi programjai

Sport ,  Programok

k e d d ,  c s ü t ö r t ö k  1 7 : 3 0 - 1 8 : 3 0 : 
Egészségmegôrzô gyógytorna. Elsô alka-
lom: október 18. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, 20/560 4065

Faluház (Szabadság út 1/a):

október 15. szombat 8:00 Kenyérsütés a 
Falu Kemencéjében. 
október 20. csütörtök 16:00 Kosárfonó 
kör. Jelentkezés: 0630/337 5527.

hétfô kéthetente 17:00:  Ôszirózsa 
Nyugdíjas Klub összejövetele.
vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, 
palvolgyi2@t-online.hu

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.) 
Szûcs Kata 
06303220584 
Alakformáló 
Péntek 18:15-19:15

Varga Dániel 
06308715713
Akrobatikus rock’n’roll ovisoknak
Hétfô 17:00-17:45

Fehér Patrícia
06302043686
Baba-mama klub
Szerda 9:30-11:00

Csicskár-Miátovics Krisztina 
06305312024
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Baba-mama torna 
Hétfô 10:00-11:00
Kedd 17:00-18:00
Csütörtök 10:00-11:00

Perlaki Andrea 
06202581760
Zumba 
Csütörtök 18:30-19:30

Farkas Nóra 
06205437948

Kedd 8:45-9:45 Alakformáló
          19:15-20:15 Pilates
Szerda 18:00-19:00 Alakformáló
Csütörtök 8:45-9:45 Pilates
Szombat 9:00-10:15 Alakformáló+Stretching

Üzemeltetô: Tahitótfalu SE. Érd.: Virok 
Viktor, +36 20 589 2978

Sportcsarnok (Szabadság út 1.)
péntek 
15:00-16:30 Kézilabda 3-4. osztályosoknak. 

Pacor Vilmos 30/383 4244
 
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni az 
alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella 
30/337 5527, Sportszár: Szijj Krisztián 
0630/535 7322.

A Pollack Mihály Emlékszoba és a Falu-tár 
elôzetes bejelentkezés alapján látogatható: 
0630/337 5527. Belépés ingyenes.

Október 1-jén kezdôdik hazánkban a Magyarország teljes népességére 
és az összes lakására kiterjedô népszámlálás. Az adatgyûjtés pontos és 
részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzôirôl, egész-
ségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és 
vallási összetételérôl, élet- és lakáskörülményeirôl. A népszámláláson 
való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elô, eredményei mindannyi-
unk mindennapjait, jövôjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, 
országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcím-

re szeptember utolsó napjaiban postai felkérôlevelet küld. Ez nem 
névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe sze-
repel. Annak érdekében, hogy a felkérôlevél minden háztartásba eljus-
son, kérjük, még a népszámlálás elôtt mindenki gondoskodjon arról, 
hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel meg-
könnyítik a felkérôleveleket kézbesítôk munkáját. Nagyon fontos, hogy 
a felkérôlevelet mindenki ôrizze meg! A levélben a népszámlálásról 
szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyû belépési kód is találha-
tó, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresz-
tül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdôíveket a népszámlálás honlap-
ján (nepszamlalas2022.hu). 

Kérdôívet kell kitölteni
 • mindenkirôl, aki Magyarországon él,
 • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön 

tartózkodnak,
 • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon 

tartózkodnak.
A népszámlálás során a lakáskörülményekrôl is nyilatkozunk. Az ország 

területén minden
 • lakás,
 • lakott üdülô és lakott egyéb lakóegység,
 • közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása meg-

történik.

(Fontos, hogy a lakáskérdôívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott 
esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre 
érkezett felkérôlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdôívet és annyi személyi kérdôívet 
kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdôív kérdéseire a 2022. 
október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
A népszámlálási kérdôívet önállóan, az interneten október 1. és 

16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerû, 
online felületen keresztül, amelybe a felkérôlevélben szereplô egye-
di, 12 jegyû kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online 
kitöltik a népszámlálási kérdôívet, nyereményjátékban vehetnek részt, 
amelynek keretében az online kitöltési idôszak alatt naponta 5 db, 

egyenként 100 000 forint értékû ajándékutalványt sorsol ki a KSH a 
kitöltôk között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést iga-
zoló kódot mindenki ôrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban 
megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdôívek. Azokat 
a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés 
lehetôségével, október 17. és november 20. között számláló-
biztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig 
sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az 
adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a tele-
pülés jegyzôjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget. 

Feleljünk, egymásért!

NÉPSZÁMLÁLÁS, 2022: FELELJÜNK, EGYMÁSÉRT!

Október 1-jén indul a népszámlálás, hazánk legnagyobb, 
mindenkire kiterjedő statisztikai adatgyűjtése!

Keresse a kitöltéssel kapcsolatos információkat tartalmazó 
postai levelet 2022. szeptember 26-tól a postaládájában!

A kérdőív kitöltése közös érdekünk, és minden 
Magyarországon élő ember számára kötelező!

Töltse ki egyszerűen, interneten a kérdőívet  
október 1. és 16. között a nepszamlalas2022.hu oldalon, 
és nyerjen 100.000 Ft-os ajándékutalványt!

További információt a 

nepszamlalas2022.hu 

oldalon talál.

06 80 080 143 kapcsolat@nepszamlalas2022.hu
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A Falutéka idei cikksorozatában általá-
nos iskolánk mûvésztanárait ismerhetik 
meg közelebbrôl kedves Olvasóink.

Rebe Attila kürtmûvész, karnagymûvész 
2013 óta tanít a szigetmonostori 
Zöldsziget Általános Iskolában, melynek 
zeneiskolája négy éve a Pollack Mihály 
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti 
Iskolához tartozik. 

E ritka hangszer mestereként mindig is 
a Dunakanyarban éltél, és bár dolgoz-
tál a fôvárosban és egyéb vidéki isko-
lákban, zenekarokban, újra itt vagy 
szülôfaludban, Tahitótfaluban. 

Tahiban laktam gyerekkoromban, édes-
apám tôsgyökeres tahitótfalui. Itt vol-
tam elôször moziban, a Népház épületé-
ben. Most, hogy a Pollack suli kötelékében 
vagyok, visszakerültem oda, ahonnan elin-
dultam. Akkoriban a tahisi gyerekek még 
Bogdányba vagy Leányfalura jártak iskolá-
ba, mert egyszerûbb volt a közlekedés, így 
engem is a dunabogdányi iskolába írattak. 
Késôbb oda is költöztünk.

A zenével  való ismerkedést  is  a 
dunabogdányi zeneiskolában kezdted?
Igen, a kürtöt Ott Rezsônél kezdtem tizen-

két évesen. A hangszerválasztásom egy fél-
reértés mûve volt. Rudi bácsi kérdezte, 
milyen hangszeren szeretnék játszani, én 
mondtam, hogy kürtön. Erre hozott egy 
összetekert valamit. Meglepôdtem, hogy 
ezen kéne játszanom. Kiderült, hogy én a 
trombitára hittem, hogy az a kürt, de mond-
tam neki, hogy most már ne vigye haza, 
ha ez van, hát akkor ezen játszom. És így 
maradtam, ennek immáron több mint negy-
ven éve.  A Liszt Ferenc Zenemûvészeti 
Fôiskolán kürt szakon végeztem, aztán 
fúvós zenekari karnagymûvész diplo-

mát szereztem a debreceni egyetemen, 
majd újra Pestre jártam a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetemre, ahol szimfo-
nikus zenekari karnagymûvésznek tanul-
tam. Mindehhez persze kellett kollégá-
imnak a segítsége, lojalitása, a családom 
támogatása, hogy össze tudjam egyeztetni, 
mivel ebben az idôben a Duna Szimfonikus 
Zenekar-i fôállásom mellett már tanítot-
tam Szigetmonostoron, Dunabogdányban 
építkeztem, közben három gyermekemet 
neveltem.

Hol tudod gyakorolni a karmesterséget?
Mivel évtizedeket töltöttem gyakorló 

zenészként, ismernek, több helyre hívnak, 
a régi zenekaromba, a Duna Szimfonikus 
Zenekarba, Mogyorósbányára egy zenekar-
hoz, élvezem ezt a sokszínûséget. A zene-
karok kifejezetten igénylik, hogy ne min-
dig ugyanaz a karmester dirigáljon, hiszen 
egy mûvet sokféleképpen lehet értelmezni. 
Van a zenészek közt egy mondás: a partitú-
rában minden benne van a lényegen kívül. 

A tanári pályára milyen indíttatásból 
léptél?
Néha azt éreztem, hogy bár szépen csil-

log a frakk és a kürt, azért valamibôl meg 
is kéne élni, de mindig megtaláltam a szak-
mámban azt az utat, ami tovább segít. 
Sokat köszönhetek a Duna Szimfonikus 
Zenekarnak is, ahol 1993-tól 2019-ig zenél-
tem. Más zenekarokban is játszottam, így 
jutottam el például Kínába a bécsi Strauss 
Zenekarral, ahol december 31-én mindig 
a kínai Parlamentben játszottunk. 2013 
óta vagyok rézfúvós tanár a Zöldsziget 
Általános Iskolában.  Az utóbbi két évben 
már fôleg csak tanítok, de vannak még 
zenekari szerepléseim is. Trombitát, harso-
nát, kürtöt, az egészen piciknek pedig furu-
lyát tanítok.

Tanítványaid további útját figyelemmel 
kísérve milyen tapasztalataid vannak? 
Tanítványaim közül többen zenei pályá-

ra mentek, sikeres felvételiket tettek, úgy-
hogy elmondhatom, visszaigazolja pályámat 
az élet. Szeretné az ember pedagógusként 
látni, hogy volt értelme a munkájuknak. 
Sajnos az utóbbi idôben egyre több olyan 
tapasztalatom van, hogy tehetséges gye-
rekek nem veszik észre a lehetôségeiket, 
könnyen feladják az elsô nehézség, kudarc-
élmény után terveiket. Tanárként az is fel-
adatunk, hogy ezeken a nehézségeken átse-
gítsük ôket. 

A zenének milyen jótékony hatásai 
érezhetôek a mindennapokban a tanítá-
sod során?
A zeneórákon gyakran jobban megnyílnak 

a gyerekek, mint akár a szüleik elôtt, hiszen 
a zene a gyerekek felé a tanárok lelkét is 

kivetíti. Érzékenyíti ôket a szépre, fejlesz-
ti a kommunikációt, a nyelvérzéket, a logi-
kai készséget. Nincs olyan zenész, aki ne 
lenne jó matekból. A zenét tanuló gyerekek 
a logikai összefüggéseket is jobban átlátják. 
Örömmel töltene el, ha minél több gyer-
mek észrevenné a zenetanulás szépségét. 
Nekünk, zenetanároknak minden évben 
azzal kell küzdenünk, hogy lesz-e elég tanít-
ványunk, indul-e a tanszakunk.  Persze, 
sosem késô kinyílni a zene számára, közép-
korú embereknél azt veszem észre, hogy 
befogadókká válnak a klasszikus zenére. 
Idén Pedagógus Nap alkalmával Váci 

Tankerületi Dicséretet kaptál kiemelkedô 
szakmai munkádért, versenyekre való fel-
készítésért, gratulálok hozzá ezúton is.
Jó látni itt Tahitótfalun, hogy elismerik azt, 

ha tisztességesen végzi az ember a munká-
ját. Jó érzéssel tölt el, hogy a tantestületnek 
egy erôs bástyájaként értékelnek. 

Milyen terveket szövögetsz zenetanár-
ként?
A szigeten szeretnék egy fúvós zene-

kart létrehozni a tanítványaim számá-
ra, hogy legyen egy olyan stabil hely nem 
csak a kisebbeknek, hanem a végzett fia-
taloknak is, ahol megnyilvánulhatnak, fel-
lépési lehetôségekhez juthatnak, és egy 
ismert, biztonságos közegben zenélhetnek 
együtt itt, a lakhelyükön. Hiszen egy fúvós 
zenész számára a zenekarban zenélés jelen-
ti a kiteljesedést.

Béres Gabriella

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, 

hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

																																														 											 																					  

A Községi Tájékoztató lapban közzétett 
hirdetések díjai 2022-ben változatlanok:

	 																																						Fekete-fehér																					Színes
apróhirdetés	20	szóig	 3120	Ft	 3640	Ft
1/16	oldal	 3960	Ft	 4620	Ft
1/8	oldal	 5760	Ft	 6720	Ft
¼	oldal	 11.280	Ft	 13.160	Ft

	
	A	díjak	27%	ÁFÁ-t	tartalmaznak.

Színes	hirdetés	számára	lapszámonként	3	db	¼	oldalas	
felület	áll	rendelkezésre,	melyeket	a	beérkezés	sorrendjében	

tudunk	biztosítani.

Favágó tûzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és 

felelôsségbiztosítással 
vállalnak:
Faápolást.

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

akár emelôkosárral is.
 Bélteki Sándor tûzoltó alezredes

faápoló
+36 70-334-8427 
favagotuzoltok.hu

  

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 27.500,- Ft/m3

 (ömlesztve)
Akác hasítva 30.000,- Ft/m3 

(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

1 m3=1 m x 1m x 1m

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

NÉBIH azonosító szám: 
AA5839599

 Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
K. Szabó Judit családsegítô	szerda	8:00-12:00

Dienes Petra családsegítô	csütörtök	12:00-16:00
Dr. Tóth Mária, jogász	havonta	egyszer	hétfônként	13:00-17:00
Hurton Emese pszichológus kéthetente	szerdánként	9:00-12:00

	Jogsegély	és	pszichológusi	szolgáltatáshoz	elôzetes	idôpontegyeztetés	és	
regisztráció	szükséges!

06 20/278 3734, 06 26/ 312 605
Készenléti szám munkanapokon 16:00-8:00 és hétvégéken:

 06/20364 0827
Az	intézmény	által	nyújtott	szolgáltatások	térítésmentesen	vehetôk	igénybe.

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!
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A hosszú 19. század 

TAHI ÉS  TÓTFALU → 1901 → 

TAHITÓTFALU → 1914-IG 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gróf Péter régész, történész, a 

Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának 

főmuzeológusa  

2022. október 26-án 18 órai kezdettel 

tartja következő előadását falunk történetéről a  

Pollack Mihály-emlékszobában 

Október 6. megemlékezés

 

A hosszú 19. század 

TAHI ÉS  TÓTFALU → 1901 → 

TAHITÓTFALU → 1914-IG 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gróf Péter régész, történész, a 

Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeumának 

főmuzeológusa  

2022. október 26-án 18 órai kezdettel 

tartja következő előadását falunk történetéről a  

Pollack Mihály-emlékszobában 
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www.iso-thermo.hu

AZ IGAZI 
REZSICSÖKKENTÉS, 
HA HŐSZIGETELSZ!

KIS SEGÍTSÉG A NAGY TERVEKHEZ.

100 000 Ft

VÁSÁROLJ ÉS NYERJ 
100.000 Ft-ot!
2022. 09. 16. – 2022. 11. 11.
Sorsolás: november 18.

A nyereményjáték részleteit 
weboldalunkon találod.

2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
+36 26 310 882
iso-thermo@iso-thermo.hu

Kód: iso-33

Iso_thermo_hoszigeteles_nyeremenyjatek_AD_A5.indd   1 2022. 09. 20.   14:08:40

Hirdetés



2 02 0

Hirdetés ,  közhasznú adatok O K T Ó B E R

Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18, 
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com • 
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4., 
tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@gmail.
com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki János 
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370-
863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 • 
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 
• ELMÛ – Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: kedd 8-12, 
szerda 14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ – 585-028 • 
FOGÁSZAT (Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – tel.: 385-353, Dr. 
Dovala Gréta rendel: hétfô, szerda, péntek 8.00–14.00-ig, kedd, 
csütörtök 14:00-20:00 Rendelési idôben a gyermekfogászat 
rendelési ideje: Szerda: 08:00 – 14:00 • FÖLDHIVATAL – 
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ 
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 
30 474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-
nappal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi 
Ilo na, Ifjúság u. 5-7. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, 

Rendelés: h: h 11-14ó, k 7-10ó, sze 14-17 ó, cs 14-17ó, p 7-10ó 
• GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – munkaszü ne ti 
napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., tel.: 312-650 
• GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Hô sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, 
szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 
14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYÓGY-
SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 
310-487 • HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics 
Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi fog-
lalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, 
csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 
06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, 
csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, 
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth 
L. u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos 
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 314. – 
Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 
1818 • KORMÁNYABLAK – Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 
0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 8-18, K 8-16, 
Sze 11-19, Cs 8-16, P 8-14. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár 
Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: 
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – 
tel.: 104, 310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 

• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô: 
08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök: 
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetsé-
ges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) 
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig, 
munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 • 
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. 
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt., ügyfélszolgálat: 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., 
nyitva tartás: hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00, 
péntek: 8:00 - 14:00, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 
353 (06 80 FKF FKF)a következô idôszakokban: hétfô: 8:00 - 
20:00, kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00, írás-
ban: email: fkfzrt@fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 
Bp., Pf.: 637 • TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, 
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – 
tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • 
TER HES   SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: 
hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak 
CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig 
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-999-688

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 Csaba


