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

Szeptember 9. Családi Sportnap. Szervezô: Tahitótfalui Óvoda. 

Helyszín: Ifjúsági Tábor (váci rév felé)

Szeptember 9. Pilisi Tekerô. Tahitótfalui állomás: Magyar Családi 

Gazdaság 10:00-16:00

Szeptember 17. Vasárnapi Vásárnap. Állat-, termény- és kézmûvesvásár, 

Jószágbehajtás. Helyszín: Tahi hídfô melletti füves térség, esô esetén 

Sportcsarnok és Népház. Részletek a plakátokon.

Október eleji programok
Október 6. 18:00 Mise a Vértanúkért. Helyszín: katolikus templom, 

19:00 Emlékezés az aradi vértanúkra. Helyszín: Hôsök tere, Tahitótfalu

Faluház rendszeres programjai

Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele, vezeti: Abonyi 

Erika, 0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit, 20/569 7507

Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu szeptemberi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt

és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

3 0 1 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft

www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Polgármesteri beszámoló 2.

Augusztus 20-án kitüntetett 

polgáraink 4.

500 éves a reformáció, 

4. rész 5.

A második bécsi döntés 77. 

évfordulójára  6.

Ima a nemzetért és 

a faluért 7.

Hagyományteremtô rendezvény 

Tahitótfalu határában 8.

„Minta projektek” 

a tahitótfalui iskolában 9.

„Istent szolgálva embereken 

keresztül 13.

Lovas hírek 13.
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Nyári felújítások, karbantartások

Mint minden évben, így ez év nyarán is 

kiemelt figyelmet fordítottunk az önkormányzat 

intézményeinek felújítására. A nyári szünidôt 

kihasználva a Népház emeleti tantermeit 

kifestettük, az elôcsarnokban a világítást korsze-

rû sítettük, és két tanteremben felújítottuk 

a parketta burkolatot. A földszinti részen, a 

színházteremben a parkettafelújítást és a falak 

festését végeztük el. 

A sportcsarnokban több helyiségben tisztasági 

festést végeztünk, a vizesblokkok nyílászáróinak 

javítása még folyamatban van.

Az óvodák tekintetében is számos felújí-

tás történt. Az Almásy utcai óvodában parko-

sítottunk, a kialakított két új csoportszoba a 

gyermekek fogadására alkalmassá vált, ezen kívül 

több helyiséget kifestettünk. 

A Petôfi utcai óvodában 72 m hosszban egy 

új, korszerû kerítésszakaszt alakítottunk ki 

és a másik oldali drótkerítést is kicseréltük. A 

csoportszobákban tisztasági festést végeztünk, 

illetve egy teremben a padlózat is felcsiszolásra, 

lakkozásra került. A hétvégéket kihasználva az 

Folytatás a 2. oldalon

Polgármesteri beszámoló

az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Folytatás az 1. oldalról
érintett intézményekben szeptember 

végéig az apróbb felújítási munkákat 

befejezzük. 

A Fa luházban, a korábbi évekhez 

hasonlóan, elfogadott fejlesztési koncepció 

alapján, további munkákat végeztük. A régi 

istállórész és a kocsiszín felújításra került, 

így azok alkalmassá váltak idôszakos, 

illetve állandó kiállítások megtartására. 

Az udvarban új, nyitott sz ín épült, 

amely lehetôvé teszi a lakosoktól kapott 

különbözô mezôgazdasági vagy ház körüli 

munkában használt tárgyak elhelyezését. 

Öröm számunkra, hogy a tervezett 

Pollack Emlékszoba is kialakításra került 

a könyvtár szomszédságában. Így mostan-

tól valóban látogathatóvá és elérhetôvé 

vált mindenki számára. A nyitva tartás 

rendjérôl, látogathatóságáról hamarosan 

döntés fog születni. Múzeumi szakembert 

kértünk fel a különbözô írások, dokumen-

tumok, rajzok elhelyezésének, rendjének 

kialakításához, hogy a szakmaiság is segít-

se a látogatók eligazodását. Fontos, hogy 

a Pollack Emlékszoba be tudja mutatni 

annak a történelmi személyiségnek a mun-

kásságát, akire településünk, iskolánk mél-

tán lehet büszke. Az épület elôtti terület és 

a katolikus templom elôtti járdaszakasz is 

felújításra került. A térburkolat megegyezik 

azzal, amelyet például a Hôsök terén vagy a 

Kossuth utcában alkalmaztunk. 

A központi iskolaépület régi szár-

nyának vizesblokkját is felújítottuk, a 

Váci Tankerülettel való példaértékû 

együttmûködéssel. A vizesblokkok gépé-

szeti elemeinek állapota nem felelt meg a 

higiéniás körülményeknek a precíz, napi 

takarítás ellenére sem. A lefolyórend-

szer szûk keresztmetszetû, eternit csöves, 

amely állandó mûködési problémákat jelen-

tett. Tekintettel arra, hogy lefolyása negatív 

irányú volt, így gyakran a fiú és a lány mos-

dók használhatatlanok voltak. A teljes vilá-

gítás lecserélésre került, a falakra új csem-

pe került, a mennyezet, a válaszfalak felü-

letkiegyenlítést kaptak, majd ezt követôen 

kerültek lefestésre. A nyílászárók fölött 

hiányzó áthidalókat pótoltuk, és így kerül-

tek elhelyezésre az új, illetve felújított nyí-

lászárók. Az önkormányzat és a tankerület 

az anyagi forrásokat közösen biztosította. 

Az elmúlt években megkezdett közvilá-

gítás fejlesztési programunkat folytatva a 

Málna utcában korszerûbb, kandeláberes, 

földkábellel ellátott világítás került kialakí-

tására. A jövôre vonatkozóan mindkét tele-

pülésrészre készítettünk egy közvilágítási 

koncepciót. 

Mint minden évben, településünk útja-

in idén is elvégeztük a kátyúzásokat, ame-

lyek csak a valós kátyúkra koncentrálód-

tak, tekintettel arra, hogy számos aszfalto-

zott utca nagy mennyiségû repedezett felü-

lettel rendelkezik, amely megszüntetésére 

forráshiány miatt nem kerülhetett sor. A 

téli idôszak beálltáig még több utcában el 

kell végezni a szükséges javításokat. 

Terveinknek megfelelôen augusztus 7-én 

elkezdôdött az orvosi rendelô felú jítá sa az 

elnyert pályázati összeg felhasználásával. A 

felújítás feltárásokkal kezdôdött, amelyek 

komoly építészeti problémákat vetettek fel. 

Korábban három épületrész összekötésé-

vel alakították ki a ma egységes épületnek 

látszó felületet. Ez azonban úgy lett kivi-

telezve, hogy az összekötô falak nem kap-

tak semmilyen kötést, ezért is volt látha-

tó számos jelentôs mértékû repedés a fala-

kon. Az épület helyiségeinek padlószint-

jei még egyes helyiségen belül sem voltak 

egységesek, amely kijavítása mindenkép-

pen többlet munkát igényel. A belül elhelye-

zett nyílászárók fölött nincsenek áthidalók, 

a gépészet egyetlen eleme sem felel meg a 

biztonságos üzemelésnek. A tetôhéjazat 

feltárásakor számos elkorhadt faszerkezet 

került feltárásra, amelyek pótlását, felújítá-

sát el kell végezni. A felújításra kerülô helyi-

ségekben a gépészeti rendszer kialakítása-

kor egyeztettünk az érintett orvosokkal, 

szakszemélyzettel. A mai állapot szerint a 

kivitelezô tudja tartani a vállalt befejezési 

határidôt.

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi 

hírek

Újszülöttek: 
Takács Olivér 2017. 08. 04.

Szalontai Zea 2017. 08. 05.

Városi Boglárka 2017. 08. 08.

Páll Melinda Norina 2017. 08. 02.

Abonyi-Tóth Levente 2017. 08. 10.

Németh Liliána 2017. 08. 23.

Elhunytak: 
Buday László, Mátyás király utca, élt 75 évet

Nyikos József, Farkasverem, élt 86 évet

Dedek Lajos Pál, Mátyás király utca, élt 91 évet

Lévai Ernôné, Ifjúság út élt 84 évet

Pistyur András, Málna u. élt 77 évet.

Augusztus hónapban házasságot 
kötöttek: 
Szakács Pál - Dobó Gyöngyi

Surján Zoltán - László Márta

Raffai Kristóf - Orosz Laura Andrea

Sok boldogságot kívánunk!

Tahitótfalu Önkormányzata a Közép 

-Duna-Völgyi igazgatósággal együtt mû-

ködve felhívást tesz közzé Tahi település-

részen a Hídfô és a Gombaszögi utca közöt-

ti szakaszon, egy szebb és élhetôbb Duna-

part kialakítására.

Szeretnénk, ha ez a terület az itt élôk 

és az ide látogatók kedvelt pihenôhelyévé 

válna.

Szeptember végétôl három szombaton 

szervezünk takarítást, ahová várjuk az 

önkéntesek, családok, baráti társaságok 

jelentkezését. Célunk, hogy az elbozótoso-

dott partot megtisztítsuk, a ligeterdôt fel-

frissítsük.

IDÔPONTOK:

- szeptember 23. (szombat) 09.00

- október 07. (szombat) 09.00

- október 21 (szombat) 09.00

- 08.30 – 09.00 között gyülekezô a 

Kemping utca Duna-parti végén. 

- 09.00 – 09.15 között munkavédelmi 

oktatás és a regisztráció alapján elkészített 

jelenléti ív és jegyzôkönyv aláírása. 

- 09.30 – 15.00 között munkavégzés.

Jelentkezésüket kérjük, a falu honlap-

ján található linken (www.tahitotfalu.

hu) elôre jelezzék a választott idôpontot 

megelôzô péntek 10.00 óráig.

Alkalmanként maximum 30 fôt várunk.

A terület tisztításához szükséges eszközö-

ket (amely lehet kézi fûrész, vasvilla, karos 

olló, ágvágó, munkavédelmi kesztyû), a 

jelentkezôk hozzanak magukkal. Kérjük, 

mindenki az alkalomnak megfelelô ruházat-

ban és lábbeliben jelenjen meg a balesetek 

megelôzése érdekében. 

Fogjunk össze! Tegyünk érte!

Dr. Sajtos Sándor polgármester

felhívás a tahi duna-part 

megtisztítására

Tahitótfalu Község Önkormányzata 
pályázatot hirdet fizikai alkalmazott 
munkakör betöltésére

A jogviszony idôtartama: határozatlan 

idejû munkaviszony, a munka törvény-

könyvérôl szóló 2012. évi I. törvény alap-

ján

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidô 

A munkavégzés helye: Tahitótfalu köz-

ség közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok: a településüzemeltetéssel kapcsola-

tos fizikai feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások: megállapodás 

szerint 

 Pályázati feltételek:
• Legalább szakmunkás végzettség

• Büntetlen elôéletû, cselekvôképes 

magyar állampolgár

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások:

• iskolai bizonyítvány/ok/ másolata

• erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetôségének idô-
pontja: A munkakör legkorábban 2017. 

október 01. napjától tölthetô be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2017. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan továb-

bi információt Dr. Sajtos Sándor polgár-

mester nyújt, a 26/387-123-as telefonszá-

mon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak Tahitótfalu 

Község Önkormányzat címére történô 

megküldésével (2021 Tahitótfalu, 

Kossuth L. u. 4.). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a munkakör megnevezését: 

fizikai alkalmazott.

• Személyesen: 2021 Tahitótfalu, 

Kossuth L. u. 4.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2017. szeptember 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további 

információt a www.tahitotfalu.hu honla-

pon szerezhet.

Mint ahogyan már több éve tesszük, 

idén is csatlakoztunk a „Te szedd” orszá-

gos szemétgyûjtési akcióhoz. Eb ben az 

évben a szervezôk szeptember közepén 

várják a környezetüket szeretô polgáro-

kat az illegálisan elszórt hulladékok össze-

gyûjtéséhez. Tahitótfaluban szep tember 

16-án szombaton várjuk az önkénteseket. 

Találkozó a Kemping és a Dunaparti út 

sarkán reggel 9 órakor.

A szemétszedéshez zsákot és védôkesz-

tyût biztosítunk. Az összegyûjtött hulla-

dékok elszállítását az Önkormányzat végzi.

Legyen tisztább Tahitótfalu, ezért TE is 

SZEDD!

Nagyházu Miklós

a Településfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Fizikai alkalmazott álláspályázat 

Felhívás!

Kedves Olvasóink!

A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:

Hétfô zárva

Kedd:  8.00-13.00

Szerda:  16.00-19.00

Csütörtök:  8.00-11.00

Péntek:  9.00-13.00

A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.

Szeretettel várok továbbra is minden 

kedves olvasót és látogatót: 

Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 
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Akikre büszkék vagyunk

Tah itót fa lu Díszpolgára k itüntetô 

címet adományozott Tasnádi Józsefnének 

Tahitótfalu Képviselôtestülete, melyet a 

Szent István és újkenyér ünnepén adott át 

Dr. Sajtos Sándor polgármester.  

Tasnádi Józsefné Rácz Margit 1943-ban 

született Tahitótfaluban. A településen 

járt általános iskolába, majd a szentendrei 

Móricz Zsigmond Gimnáziumban kitûnôen 

érettségizett. Budapesten a Tanítóképzô 

Fôiskolán tanult Tahitótfalu társadalmi 

ösztöndíjasaként. Bár újságí rói á l lás 

ajánlatot kapott Ancsel Éva f i lozófus 

tanárától, ô kötelességének érezte, hogy 

szülôfalujában tanítson köszönetképpen. 

1965-ben kezdte pedagógusi pályáját a 

Pollack Mihály Általános Iskolában és innen 

is ment nyugdíjba iskolaigazgatóként1998-

ba n .  Közb en  e l végez te  E ge r b en  a 

matematika tanári szakot, így nem csak 

tanítóként, hanem matematika tanárként 

is okította településünk gyermekeit több 

generáción át. Gyermekszeretete minden 

tettében jelen volt. Nem csak tanította 

ôket, de nevelte jó modorra, tisztességre, 

emberségre, múltunk megismerésére 

és tiszteletére. Kiemelkedôen fontosnak 

tartotta a biztos alapok lerakását, hogy 

legyen mire építeni a gyermekek tudását. 

Hatékony olvasás tanu lás i  módszer t 

alkalmazott, a dislexiás, disgráfiás tanulók 

számára pedig olyan korrigáló módszert 

dolgozott ki, amit több iskola is átvett. Az 

Oktatási Minisztérium módszerét elismerô 

oklevéllel jutalmazta. Iskolánkban Tasnádi 

Józsefné vezette be a két idegen nyelv 

tanítását, és szervezte meg a zeneiskolát, 

mely kiemelkedési lehetôséget teremtett 

iskolánk számára. Kollégái, volt diákjai 

szeretettel és elismeréssel emlékeznek a 

vele töltött évekre, évtizedekre.

A Tahitótfaluért Emlékérem kitüntetô 

címet idén Gábris Magdolna vehette át az 

ünnepség keretében polgármester úrtól.

Gábr is Magdolna k isgyermekkorát 

Szobon töltötte. 1980-ban került családjával 

Ta h itót f a luba ,  m iut án szobi  házu k 

leégett. Településünk otthont és munkát 

biztosított szüleinek.1998-ban a tahitótfalui 

Polgá r mester i  H ivat a lban szoc iá l i s 

gondozóként kezdett dolgozni. 2008 -

ban a Figyelj Rám! Egyesülettel ellátási 

szerzôdést kötött a hivatal, így Magdolna 

azóta az egyesület keretein belül végzi 

településünkön a gondozói munkát. Ágyhoz 

kötött betegeket, fogyatékkel élôket ápol, 

nem csak fizikai segítséget, de lelki támaszt 

is nyújtva nekik. Munkáját példamutató 

emberséggel, erôs hittel, alázattal végzi.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, álljon 

életük szép példaként elôttünk!

Béres Gabriella

2 0 1 7 .  S Z E P T E M B E RKözösség

Augusztus 20-án kitüntetett polgáraink
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A templomépítések után ismerkedjünk 

meg néhány prédikátorral .

Az  1. részben közölt legrégibb prédi-

kátori névsorban szerepel  Ôry Péter, 

aki „lakott itt 3 esztendeig” (1736-1739). 

Szerepel Földváry László, egyszer már 

idézett egyháztörténetében: nyughatat-

lan természet, ki rövid öt év alatt három 

eklézsiában, Ócsán, Gyömrôn, Kiséren 

fordult meg; rendetlen életû, kire nézve 

az 1735. márc. 8 -12-én Sziget-Szent-

Miklóson tartott conferencián tanácsko-

zó és rendelkezô Atyák kijelenték, hogy 

csak azon feltétel alatt fogják továbbra is 

az egyháztanács tagjának elismerni, ha 

magát megjobbítja.

A következô évben már újra hely nél-

kül van, s most az egyszer még az 1736. 

márc. 7-diki sárkeresztúri egyháztaná-

csi ülés az elöregedett Mányoki Sámuel 

helyébe rendelte Tahi-Tótfaluba. De itt 

sem tudott sokáig békén maradni; a har-

madik évben a tótfaluiak már erônek-

erejével szabadulni kívántak tôle, de ô 

erôvel maradni akart. Grassalkovics her-

ceg pártfogásához folya mo dott, aki tekin-

télyével már segített egy gödöllôi prédi-

kátoron, az egyházi felsôség ellenére. A 

herceg tett lépéseket a püspöknél, aki 

tájékoztatta ôt, és így vitték a tótfaluiak 

Marton Józsefet prédikátornak. Ôri Péter 

pedig Vácra húzódott, s accomo dálván 

magát /alkalmazkodva, áttérve/, a püs-

pök gondoskodott róla 1770-ben bekö-

vetkezett haláláig.

 

É r d e k e s  s z e m é l y i s é g  v o l t  a 

templomépítô ifj. Marton Józsefet követô 

Szilvássi Gábor, aki így írja le történetét: 

„Anno 1809. die 24-e Máji hozattatott 

ide Pétzelrôl Tisz. Szilvássi Gábor Úr, 

kit is ezen gyülekezet maga választott 

Tanítójának.

A fellyebb kitett Tiszt. Úrnak /Marton 

J./ halála után esztendeig kápláni hivatalt 

visele itten Tiszt. Pólya Pál Úr az özvegy 

Tiszt. Asszony mellett.

A következendô papra nézve rész-

re való hajlások volta itten, amellyeket 

ha én elôre tudtam volna, nehezen 

határozkodtam volna meg magamat az 

ide való jövetelre. De az Isteni gondvise-

lés rendelése ez lévén, már itt vagyok.

Én tanultam a S. Pataki Collegiumban;  

voltam három holnap h íjján t izen-

két eszten dôt Tógátus; tan ítot tam 

azon  col legi umban…  Az 1782-dik 

esztendôbe … mentem az Odera mellet-

ti Francofurtumi Académiába.., onnan a 

Göttingai virágzott híres Universitásba…

Hazatérve Verôtzére hívattattam, s 

oda 1784-dik esztendôbe be is vitettem.., 

ott szolgáltam tizenegy esztendeig ..., 

onnan hívattam Pétzelre Méltóságos Gróf 

Teleki Jóseff és Gróf Ráday Gedeon Ô 

Nagyságok által. Ott laktam tizenhárom 

esztendôkig …” 

A folytatás más kéz írásával:

„NB. /Nota Bene/ Ez (Szilvássi) csak-

hamar olly nagy kedvetlenségbe ejtette 

magát, hogy két esztendôk után ki téte-

tett, és egy esztendeig való vacantiára /

szünetre/ büntettetett, az eltelvén Gyónra 

rendeltetett és ott halt meg 1830-ban.”

A következô lelkészekrôl rövid bejegy-

zések tudósítanak:

„Ennek /Szilvássi/ helyébe jött a Fô 

Tiszteletû consistorium rendelésébôl 

1811-dik esztendei junius 6-dik napján 

Gyenizse József. Ez 1851. Dec. 13-án elhal-

ván, helyébe jött Dobos János Péczelrôl 

április 21. 1852, ki azonban 1854-ben 

Czeglédre menvén, megüresedett helyét 

elfoglalta Kontra János, ki Pócsmegyerrôl 

1854. ápr. 24 jött ide. Meghala ez 1871.

ápr. 20-án, minek következtében árvái 

mellé adminisztrátorul a Fôtiszt. püspök-

ség által Váry Sándor rendeltetvén, ez 

azon év július 16-án a gyülekezet többsé-

ge által lelkészül választatott; szept. 17-én 

pedig akkori alesperes Molnár Pál Úr által 

hivatalába installáltatott /beiktattatott/.  

Váry Sándor 30 évig szolgálta a gyüle-

kezetet. 

A sok száraz adat után – azok szá-

mára akik kitartóan végigolvasták – 

kövekezzen egy vidám anekdota Szászy 

István könyvé bôl:

 

Megállj Sándor! Visszaadom a kölcsönt 

kamatostól! – szól a pócsmegyeri kálvinis-

ta pap komájának s legjobb barátjának a 

tótfalusi prédikátornak, Váry Sándornak, 

mikor egy nagyobb társaság elôtt kifigu-

rázta ôt.

Nemsokára azután történt, hogy Váry 

bátyánknak teljesült legforróbb óhajtása: 

a nagytiszteletû asszony fiúgyermekkel 

ajándékozta meg ôt.

A keresztelôre az egész környék kapu-

tosai megjelentek. A megyeri pap keresz-

telte a kis újszülöttet.

Kiáll az úrasztala elé s egy kis szünet 

után így kezdé el a keresztelési beszédet:

– „És ez vagyon kegyelembôl nem 

érdem bôl” – mondja a dicséret!

Gyönyörû beszéd kerekedett ki a kez-

det nyomán, a keresztelésen jelenlévôk 

azon ban nem fojthattak el egy jóízû 

mosolygást, lévén az örömapa jóval túl az 

ötvenen.

Budai Mihály

500 éves a reformáció

A Tótfalui Református Eklézsia régi 

feljegyzéseibôl, 4. rész
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A 75. történelmi fordulóról, és az azt 

követô igen rövid idôszakról megjelent 

két írásom a fenti címmel e lap 2015.

szept.-okt.-i számában. A szeptemberiben 

meg ígér tem, ha lesz lehetôségem, 

-köszönöm e lapnak,  hogy most van 

- megkísérlem bemutatni azoknak az 

idôknek a katonanótáit. Jól ismert tény, 

hogy a zene, a dal, a nóta sokszor szebben, 

hitelesebben, mélyebben fejezi ki az 

ember bizonyos dolgok iránti gondolatait, 

érzéseit, mint a szavak. De ezeken túl 

elmondja azt is, amit szóval nem lehet… 

Mint jól tudjuk Észak-Erdély hazatérésére 

a trianoni döntés utáni 20. évben került 

sor. Néhány nótán keresztül azt szeretném 

bemutatni, mit érzett, mit szenvedett 

akkor a Kárpát-medencei magyar – 

különösen az elszakított területeken élô 

a haza megcsonkítása miatt,  - s kifejezni 

a meg nem szûnô reményt is.  Az alant 

felsorolt tahitótfalui honvédek énekelték 

ezek többségét, akik részt vettek azon 

dicsôséges eseményekben, ill. szolgáltak 

Erdélyben:  (de közülük néhányan nekem 

magnóra is elénekelték a 70 -es évek 

elején.) Benedek István, Bordás Gábor, 

Fehér István, Bujdosó Sándor, Csömör 

Mihály, Debreczeni János, Debreczeni 

Sándor, Jakab Károly, Karnevál Károly, 

Keszler László, Kormány József, Lakatos 

András, Marton József, Németh András, 

Pintér János, Rajos József, Rebe János, 

Sági István, Sípos Lajos, Sille István, Szabó 

András, Zagyvai János, Zsellár János.)

-Szomorú a magyar nóta, bús völgyeken 

száll át. Szomorú lett amióta másé lett a 

Kárpát. Nem veri a hangját vissza büszke 

Kárpát orma: Úgy sír, zokog, mintha 

halotti dal volna.  Búsan zengô magyar 

nóta szállj át a határon, Mondd el azt, 

hogy már leomlóban van ez a bús járom. 

Jön a tavasz nemsokára, kinyílik a rózsa, 

A Kárpátok hegyei közt lesz még magyar 

nóta!

-Fenyô, fenyô, jaj de magas fenyô, Miért 

zúg a szél ott fenn a hegyeken? Fenyô, 

fenyô, árva magyar fenyô, Miért sír a 

nép ott fenn a hegyeken?...Kalász, kalász, 

árva búzakalász, Miért csüng a könny 

a búzaszemeden? Kalász, kalász, árva 

magyar kalász, Miért csüng a könny a 

gyémántszemeken? Gyergyó felôl hírt hoz 

a szél, Árva magyar kalászokból panaszos a 

kenyér. Kalász, kalász, árva magyar kalász, 

Ezért csüng a könny a búzaszemeken.

-A gyergyói hegyek alól üzennek a 

székelyek: kedves magyar testvéreink, 

sokáig ne késsetek! Ne késsetek már 

tovább! Piros vérünk kiontják, Horthy 

Miklós hôs fiait rég várja Erdélyország.

-Erdélyországban van az én hazám, Ott 

temettem el az Édesanyám. Magyar dalt 

dalol ott minden madár, Ahol most rabló, 

oláh csorda jár. Szegény székely nép, 

akármerre lép, Akármerre jár, az itala 

könny, a kenyere sár.  Erdélyországban 

van az én hazám, Ellenség kezén Kincses 

Kolozsvár. Sorsunk fájdalom, könnyes 

néma gyász, Ahol mostanán rabló had 

tanyáz. Szegény székely nép….

-Csíkországi fenyvesekben elhervadtak 

mind a gyöngyvirágok. Csíkországi kis 

falukban elfeledtek kacagni a lányok. 

El lopták a székely nótát, el lopták a 

gyöngyvirágot a csíki hegyekbôl, És 

azóta bánatosan hallgatnak a csíki székely 

lányok.  Majd ha egyszer újra nyílnak 

azok a sok elhervadt virágok, Majd ha 

egyszer valóságra válnak azok az eltitkolt 

álmok, Magyar bakák sapkájukra kitûzik 

a harmatozó fehér gyöngyvirágot, Akkor 

újra megtanulnak kacagni a csíki székely 

lányok.

-A gyimesi havas alján vadvirágok nônek, 

A  gyimesi havas alján véresek a földek, 

Nem csilingel alkonyatkor kis templom 

harangja, Nem hallik a lánykacagás este 

a fonóba. Zsindelytetôs kicsiny házunk 

virágos ablaka, Zöldre festett, kifaragott 

tulipán kapuja, Nem nyílik ki alkonyatkor 

daloló legénynek, Piros vér folyik az utcán, 

befesti a földet.

-É lt  a  Maros par t ján va lahol eg y 

aranyhajú lány, Minden tavasz estén 

kiszökött a házuk kapuján. Csókos piros 

ajkán ragyogott a napsugár, Remegve 

várja, jön-e a párja, egy vidám magyar 

huszár. Nem lehet az t parancsoln i 

senkinek, Hogy szeresse akit szíve nem 

szeret. Amíg lesz egy piros rózsa,, amíg lesz 

egy  magyar nóta, Felejteni parancsszóra 

nem lehet.  Lent a Maros partján árva lett 

az aranyhajú lány, Csend ült dalos ajkán és 

az arca nagyon halovány. Kint már virág 

sincsen, a régi kert csupa gyom, Kinéz a 

rétre, a kis szívébe valami fáj nagyon. Nem 

lehet azt parancsolni senkinek….

-Szatmár alatt sírva folyik a Szamos, 

Szôke vize magyar könnytôl zavaros. 

Csendes partján felzokog a bánat, Magyar 

Isten mért ölted meg az én drága hazámat? 

Szatmár alatt megárad még a Szamos, 

Oláh vértôl lesz a vize zavaros, Csendes 

partján örömre gyúl a bánat, Magyar Isten 

feltámasztod az én drága hazámat! 

-Édesanyám ablakára rászállott a bánat, 

Édesanyám udvarába móc katonák járnak. 

Ablakában oláh rongyot fújdogál a szellô, 

Hogy nézheti, hogy tûrheti ezt el a 

Teremetô?  Székely asszony az én anyám, 

Sír a szíve lelke, Hogy a székelyt a jó Isten 

ennyire megverte. Földönfutó gyermekei 

a vi lágot jár ják, Verje meg a magyar 

Isten az átkozott oláhját!   Ne sírj, ne sírj 

Édesanyám, elmúlik a bánat, Ha majd 

kicsiny udvarodba székely fiúk járnak. 

Piros-fehér rózsa nyílik harmatozó zöldbe, 

Hazamegyünk Édesanyám, tavaszra, vagy 

ôszre.

- Ko l o z s v á r ,  Ko l o z s v á r  k i n c s e s 

Kolozsvárom, Virrad már a hajnal lent 

a láthatáron. Ébrednek a csíki hegyek, 

Nóta zendül Gyergyó felett, Kolozsvár, 

Kolozsvár, régen visszavárunk!  Kolozsvár, 

Szalonta, szabad már a nóta! Honvédnek 

nyílik ott minden piros rózsa. Fel a fejjel 

magyar testvér Miénk lesz még egész 

Erdély Elég volt! Elég volt! Él a magyar 

nemzet!

-Vá sá rhely re  bevonu lt a k a  v i téz 

honvédek, Horthy Miklós katonái, deli 

szép legények. De szeretnék én is, én 

is, hej, közétek állni, Magyar hazám, 

édes Hazám parancsára várni.  Székely 

fiúk már ezután leventére járnak, Kis 

puskával a kezükben vigyázzba is állnak, 

Végig mennek a Fô utcán levente ruhába’, 

Büszke is a székely anya levente fiára!

-Menetel az ezred elôre, Székely leány 

várja már Erdélybe. Kinyílik majd minden 

ablak Kincses Kolozsváron, Visszavesszük 

egész Erdélyt még ezen a nyáron…Ünnep 

lesz az a nap minékünk, Mikor a határon 

átlépünk, kinyílik a Királyhágón az oláh 

sorompó, Büszkén szökel l helyébe a 

dicsô magyar zászló! Nézik a székelyek, 

örömkönnyük lepereg a földre.  Könnyû 

most a honvéd bakancsa, Virágok nyílanak 

alatta. Oszlop elején menetel a híres 

elsô század, Adjál neki csókot kislány, 

ezerháromszázat!...

-Hadnagy Uram, hadnagy uram, Csak 

az a kérésem, Székelyföldre, Székelyföldre 

vezessen el, kérem! Székelyföldre sej, haj, 

Kincses Kolozsvárra! Ezt vártuk, soká 

vártuk, Ezt vártuk, ki is vártuk, Eljött 

valahára!

-Maros menti kis temetô, nóta is van 

róla. Ott fogok én megpihenni, ha majd 

üt az óra! Szívesen meghalnék szép 

Erdélyországért, Meg azért a kócos hajú 

csinos székely lányért.  A puskámat is 

eltöröm a csíki hegy aljában, A kardomat 

is eltöröm a Hargita csúcsán. Mindent 

odaadnék szép Erdélyországért, Meg azért 

a kócoshajú, csinos székely lányért. Ha 

meghalok a síromra fonjatok koszorút, 

Tûzzétek fel a fejfámra a harcoló csákóm, 

A második bécsi döntés 77. évfordulójára 

(1940. aug. 30.)
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Urunk és Istenünk! Szent Istvánnak és 

az ô felismerésének köszönhetjük, hogy 

állam vagyunk. Te indítottad az életszent-

ségre és arra, hogy országát a keresztény 

hit gyakorlására irányítsa. Hálát adunk 

neked szentségéért és országunkért vég-

zett munkájáért! Istvánt (másokkal együtt) 

Szent László királyunk emelte oltárra, 

hogy a magyar népnek keresztény példa-

képei legyenek. Az elmúlt évszázadokban 

mindig is szívesen tekintettek a magyarok 

ôrá és kérték égi támogatását. Ne engedd, 

hogy az új pogányság karácsony és húsvét 

után kilúgozza az ô ünnepébôl is a lénye-

get! Add, hogy mi, magyarok augusztus 

20-án mindig Szent István személyét és 

érdemeit ünnepeljük!

Elsô királyunk, amikor államot alapí tott, 

tudatosan kötelezte el orszá gát a keresz-

ténység mellett. Ennek köszön hetjük, 

hogy országunk nemcsak fenn maradt, de 

nagy és dicsô lett. Szent István felismer-

te, hogy itt, Európa szívében hazaszeretet 

nem létezhet kereszténység nélkül. Segíts, 

hogy aki hazáját szereti, az Krisztust is 

szeresse és az ô tanítása szerint élje meg 

a hazaszeretetét is! Ne engedd, hogy a 

nemzeti érzés ürügye alatt visszalopa-

kodjon a rég elfelejtett, de modern ezoté-

riával ke vert, újra feltalált ôsmagyar kul-

tusz! Ne engedd, hogy egyházellenesség-

gel, vallásellenességgel bármelyik politi-

kus népszerû lehessen! Add, hogy Szent 

István értékrendjét kövessük és hazánk 

ebben az értékrendben éljen és növeked-

jen a következô évezredben is!

Templomunk az ô nevét viseli és párt-

fogá sát élvezi. Immár testébôl is birtok-

lunk egy darabkát, így testi közel ségének 

is örvendhetünk ezért is hálát adunk 

neked! Segíts, hogy ereklyéje lelkét is közel 

hozza és az ô keresztény hazafi lelkületét 

a magunkévá tegyük! Kovácsoljon össze 

bennünket az ô integráló, egységre törekvô 

személyisége! Óvj meg minket a gôgtôl, a 

partikuláris szemlélettôl! Segíts, hogy min-

denki a plébánia érdekeit tartsa szeme elôtt 

és azért imádkozzon, dolgozzon, félretéve 

minden egyéni szempontot! Szent tested 

kenyere elôtt könyörgünk, hogy helyi híve-

id közösséggé formálódjanak, amelyben 

„egy kenyér, egy test vagyunk Krisztusban” 

(vö. 1Kor 10,17)

Hálát adunk neked az oltáregyesüle-

tért, amiért tavaly imádkoztunk és idén 

létre jött. Kérünk, ôrizd meg lelkesedé-

süket, amellyel a templomért és a plébá-

niáért dolgoznak! Növeld számukat! Add, 

hogy szolgálatuk által templomunk szépül-

jön, hirdetve dicsôségedet és Szent István 

nagyságát! Segíts, hogy további kisközös-

ségekkel bôvüljön a plébánia nagy közös-

sége és valamelyikben minden ki otthon 

érezze magát! Add, hogy a vallásgyakor-

lás számtalan lehetôsége vonzza hozzád, 

Üdvözítônkhöz a híveket, segítsen min-

denkit kiengesztelôdni veled és egymás-

sal!

Segíts meg minket, hogy jövôre felújít-

hassuk templomunkat és elkészülhessen 

az új oltár, benne szent királyunk erek-

lyéjével! Add, hogy a több mint kétszáz 

éve húzódó templomszentelés elhalmoz-

za kegyelmeddel plébániánkat és minden-

kit feléd fordítson!

Segítsd meg községünk családjait! Add, 

hogy tiszteljék az életet és örömmel, áldá-

sodként fogadják a foganást! Add, hogy a 

fiatalok felelôsséggel készüljenek a család-

alapításra és idejében megismerjék azokat 

a lehetôségeket, amelyek által aka ratod sze-

rint befolyásolhatják gyerme keik foganásá-

nak idejét! Add, hogy megszü letett gyerme-

keiket olyan szeretettel neveljék, mint István 

király Imre herce get, és olyan felelôs gondol-

kodásra tanítsák, hogy alkalmasak legyenek 

a jövô társadalmát és egyházát formálni!

Szûz Mária, Magyarok Nagyasszonya! 

Szent István király, templomunk védô-

szentje! Szent Imre és Szent Mar git, a 

magyar fiatalok védôszentjei! Könyö-

rögjetek értünk!

Ámen
attila atya

Írjátok fejfámra: meghalt a hazáért, Meg 

azért a kócoshajú, csinos székely lányért.

-Az erdélyi havasokon Sír az ôszi szél, 

közeleg a tél. Szegény székely lába nyomát 

belepi a dér, mikor útra kél. Könnye pereg, 

sír a lelke, kis hajléka, ôsi telke, ellenség 

kezén, Azért ilyen földönfutó, koldus, 

és szegény. Szegénységben, árvaságban 

nyögünk, szenvedünk, pusztu lunk, 

veszünk. Mindenfelôl oláh rablók törnek 

ellenünk, jaj, mi lesz velünk? Havas erdô 

sûrûjébe, messze száll a sötét éjbe, síró 

sóhajunk: Felragyog-e még valaha fényes 

csillagunk, tündöklô napunk?

-Turul madár sebes szárnnyal, átal repül 

az országon. Megpillantott minden árnyat, 

szívébe sír minden bánat. Erdélyország 

közepében síró-rívó búsulások. Turul 

madár szállj, sehol meg ne állj, Vidd el az 

én üzenetem: lesz még magyar nyár. Lesz 

még kikelet, Kolozsvár felett, Ha elpusztul 

a határinkról a „holló” sereg.

-Szép Erdélyország nagy hegyei alján, 

Nyílik sok apró, kis tarka virág, Sok vitéz 

székely vérrel írott harcán Buzdul a néped, 

a rögre vigyáz. Ôrt áll a végen, pallos 

a jobbjában, Másikkal rendre dönti a 

kalászt, Egész szívében, és egész lelkében 

Védi az édes, szép magyar hazát. Érted 

élünk csudaszép országunk, És ha kell, 

érted halunk, Vész, ha fenyegetne, mind 

ott állunk, Mind, akik még csak vagyunk. 

És ha mégis rabló népek járják Drága, 

szentelt testedet, Száz halállal vívunk meg 

teérted, Esküszünk, mi, székelyek.   Szép 

Erdélyország nagy hegyei alján, Elhervadt 

minden apró kis virág Sok vitéz székely 

könnyel írott harcán Nincs aki buzdul, 

nincs, aki vigyáz. De majd ha egyszer 

véres sírok szélén Százezer székely öreg 

baka áll, Százezer kürtös fújja könyörögve 

Minden magyarnak a hívó imát.

-Kárpáti fenyôbôl legyen a koporsóm, 

Felvidéki lányok szôjék szemfedômet, 

Havasi rózsából fonják koszorúmat, 

Erdély küldjön fejfát néma ôrizômnek.  

Búzatermô Bánát, Bácska drága földje, 

Boruljon rám mikor sírom felhantolják, 

hadd álmodjon szépen, virrasszon felettem 

A hajdani, régi, dicsô Magyarország, 

Szabad Magyarország.

-Lesz, lesz, lesz, csak azért is lesz…Ez az 

ország újra csak a miénk lesz…Lesz, lesz, 

lesz, csak azért is lesz, Magyarország újra 

nagy, és boldog lesz!

-Nem kell nekünk a más folyója, Nem 

kell nekünk a mások bérce, csak magyar 

hegy, és magyar róna, Ahogy az Isten rég 

kimérte.  Nem kell nekünk idegen égbolt, 

Egy porszeme sem a világnak, csak az kell, 

ami a miénk volt: Igazságot, igazságot, 

igazságot Magyarországnak!

-Helyhiány miatt kimaradtak:-Valahol a 

Hargitáknak vadvirágos táján, -Marosmenti 

kis kocsmában, -Csendes Maros vizén, 

-Ott, ahol a Maros vize, -A kaszárnya 

széles udvarában,- Kincses Kolozsváron 

áll a babám háza, -Magyar huszár lelke 

szállt az egekbe, -Szôke Tisza haragjában,-

Millió csillag, -Levente csárdás, -Szabadka, 

Zombor…, Hajnalodik, pirkadat jön, - A 

szívembôl felsír, -A Kárpátok mély árkába, 

Édesanyám lelkem, Írom a levelem, haza 

Csíkországba, Elindult a vonat, Magyar 

földrôl Székelyföldre szállnak fellegek, 

Ipolyságon magyar zászló, Erdélyország 

ôsi hazánk, Nagyváradi kávéházban, -Jön-

e még a magyarra kikelet…?

Ezzel a kérdéssel, de nem kételkedve 

egy jó válaszban, köszön el: 

G. Szalai István, 2017. szeptember

Ima a nemzetért és a faluért

(elhangzott az augusztus 20-i ünnepi 

szentmisén a katolikus templomban)
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Augusztus utolsó hétvégéjén került 

megrendezésre az I. Szentendrei-szigeti 

Szántóverseny és Szakmai Nap, ami a nyár 

végi forróság és a traktorok által idônként 

felvert por ellenére is egy nagyon 

kellemes légkörû, jó hangulatú, szerethetô 

rendezvény lett. Azt kell mondjam, hogy 

a „foglalkozás elérte a célját” hiszen a 

környék gazdáinak többsége részt vett 

az eseményen és ahogy mi érzékeltük 

minden jelenlévô számára egy szép emlék 

maradt a szombati nap. Jó alkalom volt ez 

arra, hogy régi cimborák emlegessék fel 

a közös emlékeket és olyan új barátságok 

köttessenek, amik nem csak a gazdák, 

de talán Szigetünk agráriuma számára is 

fontos mérföldkövet jelenthetnek majd a 

késôbbiekben. 

A reggeli órák lázas elôkészületei után 

kezdetét vette maga a szántóverseny, 

melyen három kategóriában összesen 18 

versenyzô állt rajthoz. A versenyt komoly 

szakmai zsûri felügyelte. Megtisztelte 

rendezvényünket a talajmûvelés bírálatával 

dr. Birkás Márta professzor asszony a 

gödöllôi Szent István Egyetem tanára, 

segítségére volt dr. Mikó Péter tanár úr 

és Dekemati Igor doktorandusz hallgató. 

A szántások gyakorlati paramétereinek 

megítélése, valamint gépek kezelésének, 

beállításainak és állapotának bírálata két 

nagy tiszteletben álló gazda éles szemére 

volt bízva. Héder Márton és Szabó Kálmán 

urak pedig egyértelmûvé tették, hogy 

nem véletlenül kértük fel ôket erre a 

kényes és nagy tudást igénylô feladatra. 

A versenyt Tóth László és Pánczél 

János urak bemutatója nyitotta, akik 

lovaikkal, bizony olyan szántást hagytak 

maguk mögött, ami magasra tette a lécet a 

gépeknek is. Ôket ökrös bemutató követte, 

majd pedig beröffentek a halhatatlan Retro 

traktorok, akik közt Kisoroszi versenyzôje 

Kovács Sándor diadalmaskodott Hürlimann 

traktorával. A 100 lóerô alatt kategóriában 

a Tahitótfalusi Kék Duna Szakszövetkezet 

versenyzôje, Nagy Lajos végzett az elsô 

helyen, míg a nagy gépek kategóriájában 

Tóth Pál versenyzônk hódította el az 

gyôztesnek járó serleget. 

Szerencsére mindenki értékes díjakkal 

gazdagodott, hiszen számos cég is 

tiszteletét tette nálunk, így egyetlen 

résztvevô sem maradt üres kézzel, melyet 

ezúton is köszönünk a BASF, a Saaten-

Union, a Rapool, a KWS, az Eurochem, 

az IKR Agrár, a Malagrow és a Satex 

képviselôinek és vezetôinek, valamint 

Tahitótfalu község önkormányzatának. 

Az eredményhirdetés után a sziget 

vadászai láttak vendégül minden 

résztvevôt egy finom vaddisznópörköltre, 

melyért szintén köszönettel tartozunk 

mindenki nevében. 

Miután mindenki kipihente a verseny 

fáradalmait és erôt gyûjtött az ebéd 

során dr. Birkás Márta professzor asszony 

gyakorlati bemutatója következett, ahol 

általános elôadást tartott a mezôgazdaság 

nehézségeirôl és a helyes talajmûvelés 

fontosságáról és módszereirôl. Be is 

mutattuk az elhangzottakat több mûködési 

elvû szántáselmunkáló és mulcsmûvelô 

gép segítségével. 

A nap hátralevô része a könnyed 

prog  ramoké volt. Nem véletlen övezte 

nagy érdeklôdés és várakozás a Traktor-

gyorsulási versenyt, ugyanis ez a verseny-

szám olyan hangulatot alapozott meg, 

ami egészen estig kitartott. Egymásnak 

feszültek a pilóták és miután a por elült 

Zabolai András bajnoki címéhez bizony 

nem férhetett kétség, nem csak a keleti 

traktorok kategóriáját nyerte meg, de a 

verhetetlen MTZ bizony gyorsabbnak 

bizonyult a nyugati gépeknél is. Egyedül 

Szabó András dunabogdányi versenyzô 

tudta centikkel megelôzni az utolsó, 

ráadás futamon. 

Hamarosan fény derült arra is, hogy 

az okmányirodának dolga lesz, ugyanis 

Zabolai András nevébôl, kimaradt 

a középsô neve, ami nem más, mint 

Bajnok. Ugyanis a gyorsulás után traktorok 

erôversenyén sem talált legyôzôre, amikor 

adott távon kellett minél rövidebb idô 

alatt elvontatni a magyar mezôgazdaság 

ikonikus Rába-Steigerét. 

Már csak egy versenyszám volt hát-

ra, amikor a nap is kezdett megkegyel-

mezni a résztvevôknek és az alkony bizony 

megmutatta nekünk ki is a Sziget Legerôsebb 

Embere. A verseny gyôzte sének járó csillogó 

szobrocska pedig dr. Magyar Zsomborhoz 

költözött, aki nem talált legyôzôre sem 

bálagörgetésben, sem pajszertartásban, de 

még zsugortartásban sem. 

Ezt követôen néhány órára átadtuk 

magunkat a jól megérdemelt mulatozásnak 

és végül másnap mindannyian azzal az 

érzéssel ébredtünk, amivel szerettük 

volna. Mégpedig, hogy ezt a napot 

jövôre is át kell élni, lehetôleg még jobb 

hangulatban és még több résztvevôvel. 

Szóval bíztatunk ezúton is mindenkit, 

jövôre újra Szántóverseny! Tessék hát 

eljönni! Mindenkit várunk szeretettel, 

legyen ez a nap jövôre is a közösségé!

A szervezôk: Magyar Koppány, 

Molnár Bence

Hagyományteremtô rendezvény 

Tahitótfalu határában
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A nyár folyamán sok javítási, felújítá-

si munka zajlott a tahitótfalui iskolában, 

elsôsorban Tahitótfalu Önkormányzatának 

köszönhetôen. Megtörtént az udva-

ri lábazat javítása, asztalos munkák, az 

elôkert szépítése, faültetés a nagy épület-

ben, festés, parketta csiszolás, javítá sok a 

Népházban. 

A Váci Tankerületnek köszönhetôen 

teremfestések zajlottak a nagy épületben, 

megtörtént  az egyik udvari ajtó cseréje, 

táblavásárlás.  Két új fénymásolót kapott 

iskolánk, és ígéretünk van szeptember 

végéig informatikai eszközök szállításá-

ra a fenntartó tankerülettôl, illetve továb-

bi iskolabútorok szállítására az áprilisban 

érkezett 50 pad és 100 szék felett.

A nyár után iskolánkban két minta-

projektre lehetünk mindnyájan a legbüsz-

kébbek, melyeknél éppen az a nagyszerû, 

hogy sokak akarata, hozzá járulása hozta 

létre.

Az egyik az évtizedek után megújult 

Kossuth Lajos utcai fôépületünk vizes-

blokkja, mely európai küllemet nyert ezen 

a nyáron. A felújítás anyagi fede zetének 

jelentôs részét és a munka szervezését 

Tahitótfalu Önkormányzata vállalta magá-

ra, mely támogatását az önkormányzatnak 

nagyon köszönjük! A Váci Tankerület hoz-

zájárulása is nélkülözhetetlen volt a gyer-

mek-mosdók felújításához. Egy olyan pro-

jekt valósult meg, aminél a megújulás 

tudata mellett örömteli volt azokkal a szak-

emberekkel találkozni, akik nap mint nap 

varázsolták újjá az igen elavult vizesblok-

kot. Mintaszerû volt a munkához való hoz-

záállásuk! Az itt dolgozó szakembereket 

szeretnénk meghívni az iskolánkban nov-

emberben megrendezésre kerülô pályaori-

entációs napunkra,  hogy azt a munkasze-

retetet, amit náluk tapasztaltunk, át tudják 

adni tanítványainknak egy pályaválasztási 

nap alkalmával. 

Sok mindenkinek tartozunk köszönettel 

a vizesblokk megújulásáért, legfôképpen 

a tahitótfalui SZÉ-ÉP Bt-nek, Purák 

Gábor cégvezetônek, aki a kivitelezés 

mûszaki részét vállalta, Erdei Gábornak 

és Zoltánnak a gépészeti munkáért, Szabó 

Attila festônek és Áronnak a burkolók-

nak, a villanyszerelésért  pedig Tahitótfalu 

Önkormányzat dolgozóinak.

Két embernek kell nagy köszönetünket 

kifejezni, akik a felújításban nélkülözhe-

tetlenek voltak, akik nélkül nem avathat-

tunk volna itt új vizesblokkot augusztus 

végén. Egyikük Fogarasi Diána, enteriôr-

tervezô, aki rengeteg energiával álmod-

ta, tervezte, szervezte meg tanulóinknak 

a vizesblokk rekon strukcióját, a másikuk 

pedig, Dr. Sajtos Sándor polgármester úr, 

aki minden nap nyomon követte a helyiség 

építését, hatalmas energiával vitte a köz-

ség többi projektje mellett az iskolai mos-

dók ügyét. 

A másik sikerünk a nyár alatt az az 

új digitális tábla, melyet terveinknek 

megfelelôen a Pollack gála bevételébôl 

vásároltunk Önöknek és a Tahitótfalui 

Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány-

nak köszönhetôen. A legnagyobb osztá-

lyunkba, a 7. osztályba helyeztük el, ami 

nem azt jelenti, hogy csak ôk használhat-

ják. Szeptemberben 

egy 6 órás tovább-

képzést szervezünk 

a nevelôtestületnek a 

tábla használatáról. 

Egyelôre 4 pro-

jektoros termünk 

van, végcélunk vala-

mennyi tantermünk 

modernizálása, mely 

az eddigi tempót tart-

va néhány év alatt 

elérhetô lehet. A mos-

tani digitális tábla 

beszerelés, tartozékok megvásárlása a 

Váci Tankerületnek köszönhetôen valósult 

meg. Köszönjük Csizmadi Andrea alapít-

ványi elnök segítségét, az Önkormányzat 

támogatását és dolgozóinak munkáját a 

táblával kapcsolatban! A sok adakozónak 

hálásan köszönjük a hozzájárulást! Ki sze-

retném emelni a kedves szülôket, Harrach 

Péter országgyûlési képviselô urat, Dr. 

Sajtos Sándor polgármester urat, Jenei 

Ákost és családját, Csörgô Mihály alpol-

gármester urat, Czikora Zsoltot és csa-

ládját, Bindorffer Györgyit, valamint a 

Sam Tex Kft-t. Köszönjük mindenkinek a 

tahitótfalui iskola támogatását!

Iskolavezetés nevében Zakar Ágnes

Köszönetet mondunk a Tahitótfalui 

Tömegsport és Szabadidô Egyesületnek, 

valamint Csörgô Mihály alpolgármester 

úrnak, Nagyházu Miklós képviselô úrnak, 

Kubanek Istvánnak képviselô úrnak, Gál 

Sándornak és Székhely-Tóth Ádámnak 

a Petôfi Sándor utcai óvoda kerítésének 

elkészítésében.

Óvodások és az óvoda dolgozói

„Minta projektek” a tahitótfalui iskolában

Köszönetnyilvánítás
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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 minden páros héten 13-18 óra között  

Jogsegély 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.

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 14.500,- Ft/m3 (ömlesztve)
Akác hasítva 16.000,- Ft/m3 (ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján lemérhetô és 
ellenôrizhetô!  1 m3=1 m x 1m x 1m

Köbméteres vásárlás esetén az ár tartalmazza 
Tahitótfalu 10 km-es körzetében 
a házhoz szállítás költségét is.

Forester Kft. – Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

GARÁZSVÁSÁR TAHIBAN
Szeptember 16-án szombaton 9-14 óráig

Hagyatékból származó tárgyak
Singer varrógép, mázsa súlyokkal terménydaráló, 

gyalupad asztalos szerszámokkal, 
borászati kellékek

Turi: olcsó pulóverek 500 Ft, pólók 300 Ft, dzsekik, 
kabátok 2000 Ft

50 cm3 motor, sörpad, szögek, csavarok
Vegye-vigye 30 913 7965

Tahi, Bartók Béla u. 7., 
zöldséges melletti utca 4. ház 

PAPÍRGY JTÉS  

AZ ISKOLÁBAN 

2017. szeptember 13-án, 
szerdán papírgy jtés lesz az 
iskolában 7 órától délig az 

iskola f épülete el tti 
parkolóban 

Nagyon köszönjük, ha a nálunk 
leadott papírral támogatja 

iskolánkat! 

 

Az elmúlt szezonban, ismét sokan 

ismerkedtek meg a sízés alapjaival a gyönyörû 

fekvésû visegrádi sípályán. A jelentôsen 

bôvített mûanyag pályás felületünk jól 

vizsgázott, immár egy teljes értékû haladó 

és egy kezdô pályánk van, 2 db felvonóval, 

ahol Szentendrétôl Pilismarótig bôvült a 

síoktatási programban részt vevô iskolások 

és óvodások köre. Az ôszi idôszak méltó 

befejezése volt a szokásos síverseny után 

megtartott havas edzésünk, ahol a szülôk 

nagy bámulatára a gyerekek azonnal tudták 

alkalmazni a mûanyag pályán megszerezett 

tudásukat, sikongatva csúsztak immár a 

nagyobb, havas pályákon is. Szerencsére jó 

telünk volt, ilyenkor jelentôsen bôvül és 

egyben módosul is a síoktatásunk szerkezete. 

Ettôl az évtôl már lesz lehetôség a csoportos 

oktatások folytatására a havas lejtôkön is, 

amihez már csak egy jó tél szükséges, ismét. 

További információ: 

www.visegradsipalya.hu

Várunk mindenkit szeretettel

Gutbrod Rezsô 

síoktató

Tanévkezdés 

a visegrádi sípályán!

Ezúton szeretném kifejezni köszö-

netemet Tahitótfalu Önkormányzat 

testületének, Egészségügyi Bizottságának, 

hogy anyagi támogatásukkal lehetôvé 

tették a steril szobám kialakítását. 

Ez év júliusában szívátültetésem volt, 

ezért volt erre szükség. 

Külön köszönet Bor Ildikónak, aki 

segített édesanyámnak az ügyeim elintéz

ésében.                      

Páll József

Tahitótfalu, Vörösmarty u.

Köszönetnyilvánítás
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RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, Zsolnay 

és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes 

régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fi zetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

ZÖLDHULLADÉK 
Lerakóhely nyílt Dunabogdányban, 

a benzinkúttal szemben.
Tel.: +36-20/933-3241, +36-20/235-0466

Artur Kaganovskiy, korunk egyik 

legkiválóbb hegedûmûvésze szep-

temberben Mester Kurzust tart néhány 

nagyon tehetséges f iatal európai 

zenésznek a Tahi Kúria Kertben az 

ESRA Magyar Termék és Kulturális Alap 

szervezésében. 

Szeptember 17-én 18 órakor Artur 

Kaganovskiy Kerti Benefit Koncertet ad 

a Mester Kurzus Program szélesebb körû 

elindításához. 

Jegyek rendelhetôk: 0630 610 5744, 

mp3.helfy@gmail.com. 

Cím: 2022 Tahitótfalu, Móricz Zs. u. 10.

Zenei 

mesterkurzus

Az idei esztendô Szent Mihály (szeptem-

ber) havának 17. napján Állat-, Termény és 

Kézmûves vásár tartatik Tahitótfaluban!

Vásárunk különlegessége a Szent 

Mihály-napi jószágbehajtás, melynek 

során a Tildy Zoltán hídon délután 

négy órakor a nagyérdemû közönség 

legnagyobb örömére több tucat racka 

juh kerül áthajtásra a vásár területérôl 

a szigetre, amiként a régi magyar 

népszokásban is ez idô tájt hajtották be 

az állatokat a legelôrôl a téli szálláshelyre.

A híd melletti vásártéren nem lesz 

hiány most sem minôségi kézmûves por-

tékákból, jóféle házi termékekbôl és 

lábasjószágból. A vásári forgatag 8 óra-

kor veszi kezdetét. A nap folyamán az 

aprónép kipróbálhatja a poronty fuva-

rozó öreg traktort, lovagolhat, bevethe-

ti magát a tahitótfalui óvoda szüreti ját-

szóházába, a Szamóca Óvoda népi ját-

szóházába, a szalma ugrálóba, megcso-

dálhatják Csernik Szende Lábita bábszín-

házát, a Baranta harcmûvészeti bemuta-

tót, a Tahitótfalui Lovas Egyesület szüre-

ti felvonulását, a kecske tulajdonosok ver-

sengését. A Népmese Napi alkotósátor-

ban a gyerekek mesékkel ismerkedhet-

nek, mese figurákat készíthetnek, míg a 

színpadon a Dunakanyar ifjú muzsikusai 

zenélnek. Az egész napos szép muzsiká-

ról Kálna Natália és zenekara gondosko-

dik. A napot ôrtûzgyújtással és táncház-

zal zárjuk, hogy az elkóborolt jószágok is 

hazataláljanak.

Jöjjenek hát muzsikára, szép magyar 
vásárra, Szent Mihály havának 17. nap-
jára!

Vasárnapi Vásárnap 

beharangozó
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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.

Számítógép
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.
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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, 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

Autó- és Gumiszervíz
Szeretettel várjuk új és régi ügyfeleinket az

újra megnyílt autó- és gumiszerelô mûhelyünkbe.
Szolgáltatásaink: • Mûszaki vizsgára való felkészítés, vizsgáz-
tatás, teljeskörû ügyintézés • Számítógépes diagnosztika (Autó, 
kisteher) • Gumiszerelés, javítás és gumiabroncs értékesítés • 

Gépjármû javítás és karbantartás.
NYITÁSI AKCIÓ! Amennyiben a szükséges olajat és szûrôket 

nálunk vásárolja, az olajcsere munkadíját elengedjük!
Bejelentkezés a következô telefonszámokon lehetséges:

• 06-26-585-125 • 06-70-204-6123
Nyitva tartás: HÉTFÔ-PÉNTEK:8:00-17:00 

(Gumiszezonban szombaton is)
2022 TAHI VISEGRÁDI ÚT 40.
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Mennyei Atyánk kegyelmébôl a nyár 

során ismét két, sok örömmel járó 

tábort rendezhettünk településünk 

és a környék gyermekei és ifjúsága 

számára. 

Június végén és július elején angl-

iai és amerikai barátaink ismét megér-

keztek közénk, hogy egy i f júsági- 

majd egy gyermektábor során velünk, 

helybeli baptistákkal szolgáljanak. 

A ngol -mag yar kétnyelv û bibl i a i 

táboraink során Istenre, a Bibliára és 

a keresztyén értékekre oktatjuk a ránk 

bízottakat, sok vidámság, játék és sport 

kíséretében. 

A gyermekek számára rendezett 

táborban 190-en voltunk segítôinkkel 

együtt, az ifjúsági hetünk pedig 70 

fôvel zajlott. Gyülekezetünk szin-

te az egész évben készül erre a prog-

ram ra, h iszen ez jelentôs anyagi 

áldozatot követel, és a gyülekezeti 

tagok nagyon odaszánt, önkéntes 

munkáját a felkészülés hónapjaiban. A 

rendezvények ideje alatt még inkább. 

Örömmel tesszük ezt, hiszen nem 

szeretnénk, hogy elmélet legyen az, 

hogy a jövô generációjával való törôdés 

az egyik legfontosabb befektetés.

Ezúton szeretnék köszönetet mon-

dani Dr. Sajtos Sándor polgár mester 

úrnak, Tahitótfalu Önkormány zatá nak 

és dolgozóinak mindazért a segítségért, 

amit kaptunk.

Hisszük, hogy amikor emberekhez 

(gyermekekhez, fiatalokhoz, vagy bárki 

máshoz) kedvesek vagyunk, nekik 

valamit nyújtunk Isten nevében, akkor 

valójában Ôt magát, az Örökkévalót 

szolgáljuk.

Kívánom, hogy mindannyiunknak 

ez adjon erôt a mindennapokhoz! 

Akkor sokkal könnyebb lesz mások 

terhének felvétele, munkánk örömmel 

való végzése, és a sokszor nehéz 

körülmények között zajló életünk 

megélése.

Steiner József

lelkipásztor

Településünkön sok olyan f iatal 

tehetség él, akinek nevét nem ismerik a 

helyben lakók. Ilyen Schubauer Panna 

is, aki a díjugrató szakágat választotta 

a lovassportok közül. Panna évek 

óta lovagol és már több mint két éve 

aktívan versenyez is. A Tahitótfalui 

Lovas Egyesületnek is tagja, valamint a 

History Sportlovarda versenyzôjeként 

hetek óta kimagasló teljesítményt 

nyújt. Kecskeméten és Pilisjászfalun 

is óriási fölénnyel nyerte meg saját 

kategóriájában a versenyt. Deszép 

nevû lovával így minôsülést nyert a 

Pest megyei bajnokságra. Gratulálunk 

a szép eredményhez!

Fábián Csaba

„Istent szolgálva embereken keresztül”

A Baptista Gyülekezet szolgálata Tahitótfalu 

és környéke gyermekeiért és fiataljaiért

Lovas hírek
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Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

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

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

                 

Bélteki Sándor 
tûzoltó alezredes
70-334-8427 
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com
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A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és 
szponzorálásával, a HEIM pékség támogatásával a 

bemutatja 
A világgá ment csacsi és bari  

című mesét. 
 
 

 
 

22017. szeptember 30-án, szombaton 10 órakor 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Támogatói jegy ára 500 Ft / fő 

Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2. 
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Köszönettel tartozunk Tahitótfalu 

Önkormányzatának, Szeda Rekreáció 

Kft-nek, Síparadicsom Rekreációs Klub 

és Sport Egyesületnek, Cserépkályha 

Sápy Manufaktúra Kft-nek, Arlitech 

Kft-nek- Jenei Ákosnak, Nagy Zitának, 

a Dunai Sárkányoknak (Vác), Laki 

Cukinak, Tóth Acél és Csôvezetéképítô 

Kft-nek, Keszler Szabolcsnak, Zsolti 

zöldségesnek, Heim Pékségnek, Pilis 

Coop-nak, Harmónia „Kleinhunde 

Rettung” Kiskutyamentés Alapítvány-

nak, Mûszaki Tahinak, Tonerjet Bt-nek, 

Petroil Benzinkútnak, Tahi Grill-Sipos 

Kertnek, Óriásgombóc Fagyizónak és 

az önkénteseknek. 

II. Együtt Egymásért Gyermektáborunk 

képei



1 61 6

Hirdetés ,  közhasznú adatok 2 0 1 7 .  S Z E P T E M B E R

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, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-
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: 
0640/474-474, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal: 0640/477-
333 • 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; admin-
isztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 
• ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385-741 • 
KÉMÉNY SEPRÔ – Magyar Kémény Kft. Kaposvár Petôfi S. u. 
4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: h-sze.: 7.30–16.00; 
cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • 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 
• 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 
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: hétfô 8–12 és 12.30–17; 
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12, 
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és 
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. 
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., 
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS 
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – AHK Kft. 
1439 Budapest, Pf.: 637. Ügyfélszolgálat: hétfô: 8:00-20:00-ig, 
csütörtök: 9:00-13:00-ig, péntek: 9:00-13:00-ig. 
Telefon: 06/1459-6722. E-mail: ahk@fkf.hu • TAKARÉK-
SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-
ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-511-511, 06-40-881-188

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.
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Folytatás az 1. oldalról
Csütörtök 10:00: Ringató foglalkozás. 

Belépô 700 Ft. A foglalkozásokat Kökényné 

Krafcsik Ibolya vezeti, 70/362 1886.

Népház programja
Szeptember 30. szombat 10:00: Habakuk 

Bábszínház: A világgá ment csacsi és bari. 

Helyszín: Népház. Szervezô: TETA. Részletek 

a plakátokon.

Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökume-

nikus Énekkar próbája. Szeretettel várjuk az    

énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné 

Csörgô Andrea, 70/3344096.

Kedd 16:00-17:00: Baranta edzés 4 éves 

kortól. Edzô: Vukics Ferenc, Baranta 

Országos Szövetség elnöke. Érd.: 0670/598 

4345.

kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-

megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 

Adorján Vera, +3620/560-4065

Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör

Aerobic terem állandó programjai 
(tahitótfalui sportpálya melletti sportöltözô)

Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30 
Judo, kung-fu edzés 5-90 éves korig. Edzô: 

Rácz Gábor.

Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate 

oktatás kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: 

Sípos István 0630/2742880

Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub

Havonta egyszer önköltséges szín ház-

látogatást szervezünk, utazás bérelt 

busszal történik. Az aktuális elôadásról, 

a jegyekrôl és minden egyéb programról 

érdeklôdni lehet Béres Gabriella 

mûvelôdésszervezônél, tel.: +3630/337 

5527.

Tahitótfalu szeptemberi 

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 ajándéksorsolá-

son vesznek részt. Augusztusi számunkban a 

Váci rév komp lehajtójánál található viráglá-

dák voltak láthatóak. Gratulálunk szerencsés 

megfejtônknek, Csereklye Lilinek.

Vedd észre!


