
Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Villám utca helyreállítása
2017 második felében a Villám utcára vis 

maior pályázatot adtunk be. A pályázat célja 
az, hogy a 74 méter hosszú tervezési szaka
szon gabion fal építésével megerôsítsük a part
falat. Ehhez hasonló építészeti megoldást alkal
maztunk, a Mátyás király utcában is. Az elmúlt 
évben elkészített építési engedélyt a szakhatósá
gok jóváhagyták, ennek alapján a közbeszerzé
si eljárást megindítottuk, amely két héten belül 
lezáródik. Értékelhetô pályázat esetén július 
harmadik hetében kezdôdhet a kivitelezés. Az 
agyagos, kövekkel telített rézsû jelen állapotá

ban veszélyezteti az ott közlekedôk biztonságát, 
ezért kell a beavatkozást elvégezni. Az érintett 
szakaszon a fakitermelés július második heté
ben kezdôdik. A gabion fal kiépítésével együtt 
az önkormányzati terület jogi határának hely
reállítására is sor kerülhet. A két érintett ingat
lan tulajdonosával megállapodtunk, a beruházás 
érdekében együttmûködésükrôl biztosítottak. 
A beruházás eredményeként a most mintegy 80 
méter szakaszon gyakorlatilag „egyirányú” köz
lekedést biztosító útpálya a támfal kiépítésével 
szélesebbé válik. 

Folytatás a 20. oldalon

Tahitótfalu Község Önkormány
zatának Képviselôtestülete május 
hónapban egy rendes, soron következô 
és egy rendkívüli ülést tartott. 

A május 24ei ülésen a Képviselô
testület megemlékezett a tragikus hir
telenséggel elhunyt Szônyi Zsuzsánna 
volt kulturális bizottsági tagról, majd 
Dr. Sajtos Sándor polgármester javas
latára úgy döntött, hogy Posztumusz 
Díszpolgári címet adományoz számára, 

Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Június 3. 11:15  Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés Trianon 
98. évfordulója alkalmából a trianoni emlékmûnél.
Június 8-9-10. 20. Eperfesztivál. Helyszín: Tahi, Fesztiválpark. Szervezô: 
Tahitótfalu Önkormányzata. Részletek a plakátokon.
Június 9. Eperart. Részletek a plakátokon. Szervezô: Vox Insulae Sziget 
Hangja Egyesület.
Június 16. Szigeti Lovasnap. Részletek a plakátokon.
Gyermekhetek, táborok a nyári szünet idején

Június 19-22. „Csillagok az éjszakában” Vakációs Bibliahét a Tahitótfalui 
Református Gyülekezet szervezésében. 
Június 25-29. Western Amerikai Gyermekhét a Tahitótfalui Baptista 
Gyülekezet szervezésében.
Június 26-július 1. Acorn Ifjúsági Angol Hét a Tahitótfalui Baptista 
Gyülekezet szervezésében.
Július 9-20. hétfôtôl péntekig 9:0013:00ig. Ingyenes Nyári 
Gyermekhetek a Szabadidôparkban. Szervezô: Tahitótfalu Önkormányzata, 
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány.       Folytatás az xxx. oldalon

Tahitótfalu júniusi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Folytatás az 1. oldalról
Az úgynevezett Tökösmezô területén lakók élet és vagyonbiz
tonsága továbbá a 11es út megközelítése érdekében a beruhá
zás alatt ideiglenes utat építünk. Az ideiglenes út az Ôzike utcá
tól indul és Leányfalu közigazgatási területén keresztül haladva 
becsatlakozik a leányfalui Tavasz utcába. Önkormányzatunk e 
terület tulajdonosaival megállapodást kötött, és kérelmet nyújtot
tunk be a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatal 
Földhivatali Osztályához. Az ideiglenes út kialakításához tartozó 
kérelmünk mellé talajvédelmi tervet készítettünk, amelyhez csa
toltuk a szükséges geodéziai felméréseket, térképvázlatokat is. 
2018. május 17én megkaptuk a termôföld ideiglenes, más célú 
hasznosítására vonatkozó engedélyt, amely rögzíti, hogy milyen 
talajvédelmi technológiát kell alkalmazni az ideiglenes út kiala
kításakor. Az utat kizárólag személygépjármûvek vehetik igény
be, természetesen az útszerkezetnek tûzoltó autók esetleges fel
vonulását is biztosítani kell. Ez a megoldás lehetôvé teszi, hogy 

a Tökösmezô területén lakók közlekedését, illetve a munkaterü
let teljes lezárását is biztosítsuk. Tekintettel arra, hogy az érin
tett Villám utcában nincs közvilágítás, így a korábban felsorolt 
tervekkel egyidejûleg elkészítettük a közvilágítás kiviteli tervle
írását, amely alapján földkábel kerül lefektetésre a gabion falak 
mögött, és 20 méterenként 5 db kandeláber kerül kihelyezés
re hasonlóan, mint ahogy az elmúlt években a Boros Izabella, 
illetve az Ereszvény utcában. Így a gyalogosan és a gépjármûvel 
közlekedôk is lényegesen nagyobb biztonságban tudják megköze
líteni az ingatlanaikat. Ehhez a beruházáshoz tartozik az a pályá
zat is, amelyet útfelújítás céljából adtunk be az elmúlt hónapban 
a Belügyminisztérium irányában. A pályázat elnyerhetô támogatá
si összege 15 M Ft, és ehhez 15 %nyi önerô biztosítása szükséges. 
Abban az esetben, ha a pályázatunk eredményes lesz, a Villám 
utcában a vízelvezetést és az aszfaltburkolat felújítását is el tud
juk végezni. A Villám utcában a tervezési szakasszal nem érin
tett alsó részen az Ódry utca becsatlakozásánál a jogi határok

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Villám utca

A hajóállomás a felújítás elôtt...
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek: 
Papp Zoé 2018.05.07
Osmanaj Amra 2018.05.04
Váradi Barnabás 2018.05.02
Jónás Koppány 2018.05.10
Tunyoghy Bíborka 2018.05.12
Bötkös Dániel László 2018.05.14
Házasságot kötöttek: 
Csányi Gábor – Dombi Imola 
Nagy Balázs Tibor – Kovács Veronika
Vígh Attila András – Bálint Laura Henrietta 
Elhunytak: 
Szônyi Zsuzsanna – Vajda u., élt 59 évet
Nagy István – Szentendrei út, élt 67 évet
Pollák Józsefné – Petôfi u., élt 88 évet
Daniel Polyxena – Felsôvillasor, élt 73 évet
Gálfi Erzsébet – Árpád ú, élt 79 évet
Szôke Gyuláné – Akácfa u, élt 86 évet
Németh Istvánné – Feszty Árpád u., élt  69 évet

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselô fogadóórát tart minden hónap 
elsô és harmadik hétfôjén 7.30  8.30 között 
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô 
idôpont telefonon történô (0036/309601
230) egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi 
fogadóóra

Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô zárva
Kedd:  8.0013.00
Szerda:  16.0019.00
Csütörtök:  8.0011.00
Péntek:  9.0013.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 0626385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden ked

ves olvasót és látogatót: 
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

nak megfelelôen terepi korrekciókat esz
közlünk a még biztonságosabb közlekedés 
érdekében. 

Megújult a hajóállomás
Mindenki számára látható volt, hogy a 

KisDuna ágon lévô személyhajózást kiszol
gálni hivatott kikötô mûszakilag rendkívül 
rossz állapotba került. Az elmúlt évben a 
Képviselôtestület együttmûködésérôl 
biztosította Magyar Zoltán és Fiai Kft.t 
arra vonatkozóan, hogy közösen tegyünk 
lépéseket a hajóállomás és környezetének 
megújítása érdekében. E közös szándékot 
nagy mértékben elôsegítette a MAHART 
technikai és mûszaki segítsége. E közös 
együttmûködésbôl újulhatott meg a hajó
állomás, ami már megfelelô körülménye
ket tud biztosítani a turisztikai célú vízi 
közlekedésnek. Az együttmûködésünk 
nem csak arra vonatkozott, hogy a hajó
állomás és környezete megújuljon, hanem 
annak állagmegôrzésére kölcsönösen elfo
gadott cselekvési programot dolgoztunk 
ki. 

 
WiFi hotspotok kialakítására pályázott 

Önkormányzatunk
Ez év május elején uniós pályázati fel

hívás jelent meg az ország települései szá
mára WiFi4EU rendszer kialakítására. A 

pályázati felület 2018. május 15én reggel 
8 órakor nyílt meg. Ezt megelôzô napok
ban elôkészítettük a pályázati dokumen
tációt, és reggel 8:00 órakor elektroni
kusan továbbítottuk az anyagot. Elôzetes 
információk alapján Magyarországon 
megközelítôleg 100 település részesül
het támogatásban. Az adott település 
adottságainak figyelembevételével kerül
nek kialakításra azok a hotspot zónák, 
ahol szabad internetes elérésre nyílik 
lehetôség a lakosság számára, illetve az 
adott településen tartózkodó vagy átuta
zó turisták számára is. A rendszer telepíté
se önkormányzati anyagi ráfordítást nem 
vár el, a kötelezô hároméves fenntartá
si idôszakban a WiFi kapcsolat biztosítá
sa érdekében az önkormányzatnak kar
bantartási és elektromos energiafogyasz
tási díjjal kell számolnia.  A pályázatban 
rögzítették, hogy nem a beérkezési sor
rend alapvetôen a meghatározó, hanem 
az, hogy a rendelkezésre álló forrásból 
Magyarországon arányos lefedettségi kör
zetek alakuljanak ki. A rendszer kialakítá
sa magasabb szintû szolgáltatást biztosíta
na a lakosság és az idelátogató illetve az 
átutazó turisták számára. 

Dr. Sajtos Sándor 
 polgármester

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tahitótfalui 
Közös Önkormányzati Hivatal Tahitótfalu 
Község Önkormányzat Képviselô
testületének 4/2018. (IV. 27.) önkormány
zati rendelete alapján 2018. július 30-tól 
- 2018. augusztus 17-ig közigazgatási 
szünetet tart. Az igazgatási szünet alatt 
azonnali intézkedést igénylô halaszthatat
lan ügyekben az alábbi telefonszámok hív
hatók: 
SzabadosMolnár István falugondnok: 06 
(30) 2896966

Juhar Viktória mezôôr: 06 (30)3246667
Balláné Karnevál Magdolna 
anyakönyvvezetô: 06 (30) 3804622
Kérjük, szíveskedjenek leveleiket, beadvá
nyaikat a Polgármesteri Hivatal postaládájá
ba tenni vagy címünkre postán feladni.
2018. augusztus 21tôl a megszokott ügyfél
fogadási idôben várjuk kedves ügyfeleinket.
Megértésüket és türelmüket köszönjük! 
Mindenkinek kellemes pihenést kívánunk!

Tahitótfalui Közös Önkormányzati 
Hivatal

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Igazgatási szünet

...és utána.
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Fénykép: Danubia Televízió, Kálmánczi Sándor

A Trianoni megemlékezés képekben
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Folytatás az 1. oldalról
így elismerve a településért végzett mun
káját. 

A következô napirend során a Képviselô
testület meghallgatta és elfogadta Kovács 
László r. ezredes kapitányságvezetô beszá
molóját a Szentendrei Rendôrkapitányság 
2017. évi munkájáról. 

A harmadik napirend folyamán a 
Képviselôtestület a Tahitótfalu Peda
gógusa Díj adományozásáról döntött. 
A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola és AMI tanári karának, valamint a 
Tahitótfalui Óvodák nevelôtestületének 
javaslatát elfogadva idei évben Fónagy 
Gáborné pedagógusnak és Baranyainé 
Greff Klára óvoda pedagógusnak adomá
nyozta a kitüntetéseket. Gratulálunk a 
díjazottaknak. 

Ezt követôen két rendeletet alkotott 
a Képviselôtestület. Elsôként a 2017. 
évi költségvetés II. féléves módosítására, 
majd a 2017. évi költségvetés teljesítésére 
vonatkozó rendelet tervezetet fogadta el. 

Ezt követôen a Szántó és Társa Bt. 
által készített 2017. évre vonatkozó éves 
belsô ellenôrzési jelentést hagyta jóvá a 
Képviselôtestület, majd úgy döntött, hogy 
megvizsgálja a HelpyNet segítségkérô 
és bejelentô szolgáltatás bevezetésének 
lehetôségeit és feltételeit a településen. 

A Bizottságok beszámolója napi

rend során a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság javaslata alap
ján döntött a Képviselôtestület a 2018. 
évi helyi értékvédelmi pályázatra beérke
zett kérelmekrôl és az alábbi ingatlanok 
számára nyújtott vissza nem térítendô 
támogatást: 

Pályázott ingatlan  Támogatási 
címe összeg
Béke u. 33. 200.000 Ft
Dózsa u. 28. 200.000 Ft 
Dózsa u. 47. 400.000 Ft
Dózsa u. 68. 400.000 Ft 
Béke utca 46. szám alatti ingatlan 
Dózsa u. felôli homlokzata 200.000 Ft
Béke u. 12.  500.000 Ft

Szintén a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság javaslatára 
idén a Képviselôtestület meghirdeti a 
„Szép porta” elnevezésû pályázatot. A 
pályázat feltételeinek kidolgozására felkér
te a Képviselôtestület a Bizottságot, így 
arról majd a késôbbiekben dönt. 

A Gazdasági Bizottság javasolta a 
Képviselôtestület számára a Sportpálya 
bérleti díjának emelését, tekintettel az 
épület rezsiköltségének növekedésére. 

A Tulajdoni ügyek napirend során dön
tött a Képviselôtestület a Tahitótfalu 
Közbiztonságáért Közalapítvány meg szün

tetésérôl. Lemondott elôvásárlási jogá
ról a Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 35. 
szám alatti ingatlan tekintetében, majd 
határozott idôre 2027. április 28ig szóló 
vételi jog bejegyzését engedélyezte a 
Royal Pisztráng Kft. számára a Tahitótfalu 
083/114 hrszú önkormányzati ingatlanra 
vonatkozóan. Következô döntései során 
az Ifjúsági tábor használatát engedélyezte 
az egyházak, civil szervezetek és sport
egyesületek számára az általuk szervezett 
nyári táborok lebonyolítására. 

Engedélyezte a Feszty Árpád utca 335 
hrszú ingatlan elôtti szikkasztóárok átala
kítását, valamint az Erdész utca 27. szám 
elôtti, illetve a Szabadság út 11. szám elôtti 
közterületek viacolorral történô burkolá
sát. Módosította a Tahitótfalui Óvodák és 
Konyha alapító okiratának módosítását.

A május 29ei rendkívüli ülésen a 
Képviselôtestület döntött az „Önkor
mányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történô kiépítésé
nek, felújításának és korszerûsítésének 
támogatása gazdaságfejlesztési céllal 
Pest megye területén” címen kiírt, PM_
ONKORMUT_2018 kódjelû pályázaton 
történô indulásról, illetve a pályázat önré
szének biztosításáról. 

Az ülésen hozott határozatok és rende
letek a honlapon megtalálhatók.

Eôryné Dr. Mezei Orsolya
jegyzô

Önkormányzati hírek
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TAHITÓTFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSE
(Ft-ban)

BEVÉTELEK Eredeti EI Mód.EI Teljesítés % KIADÁSOK Eredeti EI Mód.EI Teljesítés %

Normatív állami támogatás 350 383 324 367 194 830 358 309 218 98 Személyi juttatások 264 825 896 278 205 896 272 781 570 98
Munkaadói járulékok 58 957 734 63 789 895 61 388 088 96

Gépjármű adó /átengedett/40 % 19 000 000 19 000 000 21 939 360 115 Dologi kiadások 221 721 291 273 291 432 246 645 956 90
Helyiadó bevételei Ellátottak pénzbeli juttatásai 34 513 000 31 294 500 29 652 894 95
Építmény adó 78 000 000 85 755 690 85 112 319 99 Működési célú támogatások 32 230 098 19 462 869 15 905 099 82
idegenf.adó, talajterhelési díj 2 000 000 2 000 000 1 253 600 63 Komp, helyi értékvédelmi tám. 16 470 098 16 470 098 100
Iparűzési adó 65 000 000 65 000 000 73 525 968 113 Orvosi rendelő 29 138 939 37 877 011 37 877 011 100
Egyéb közhatalmi bevételek 0 4 275 680 Mátyás kir. Partfal 35 557 500 35 557 500 35 557 500 100
Erdőgazdálkodás bevétele 20 000 000 20 000 000 6 738 778 34 Villám patak 7 048 358 7 048 358 7 048 358 100
Saját működési bevételek 39 615 101 39 615 101 51 314 138 130 Házas patak 44 550 000 44 550 000 44 550 000 100
OEP Támogatás 18 106 000 28 519 936 24 893 322 87 Faluház 2 891 546 2 891 546 2 891 546 100
Ingatlan értékesítés 220 000 220 000 378 030 172 Iskola mosdó 3 733 000 4 513 000 4 513 000 100
Fővárosi Vízmű támogatása 32 463 309 32 463 309 33 342 193 103 fogorvosi szék 4 040 280 4 040 280 4 040 280 100
Felh. Célú tám. Mátyás kir 0 32 325 000 32 325 000 100 Egészségház 280 549 802 230 549 802 9 127 334 4
Felh. Célú tám. Villám patak 0 6 407 000 6 407 000 100 Egyéb eszköz beszerzés/felújítás/ ÁFA 20 709 172 28 712 781 10 195 786 36
Fel. Célú tám. Házas patak 40500000 40500000 100
Felh. Célú komp 0 13 730 098 13 730 098 109
egyéb felhalmozási célú tám Egészségház 350 000 000 330 576 000 359 309 218 100 Tartalék 20 169 233 40 310 383 0
Bevételek összesen: 956 681 734 990 344 866 991 222 822 100 Kiadások összesen: 1 060 635 849 1 118 565 351 798 644 520 71

2017. évi pénzmaradvány 120 443 552 112 641 420 112 641 420 100
Intézményi finanszírozás 281 592 003 281 592 003 265 784 154 94 Intézmények finanszírozása 281 592 003 281 592 003 265 784 154 94
Fejlesztési célú hitel 2017. évi állami előleg visszafiz. 11 847 626 11 847 626 11 847 626 100
2017 évi állami tám.előleg 11 844 626 4 771 430 4 771 430 4 771 430
Bevételek mindösszesen: 1 358 767 289 1 416 776 410 1 381 493 022 98 Kiadások mindösszesen: 1 358 846 908 1 416 776 410 1 081 047 730 76

Tahitótfa lu Község Önkormányzat 
Képviselôtestülete az Államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 
bekezdése alapján, a 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendeletben meghatározottakat, 
valamint a Gazdasági Bizottság véleménye
zését figyelembe véve az Önkormányzat 
2016. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló beszámolóról az alábbi rendeletet 
alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. §  (1) A rendelet hatálya kiterjed az 
Önkormányzatra és az általa irányított, 
önállóan mûködô és gazdálkodó költség
vetési szervekre. 

    (2) Költségvetési szervek:
 Önkormányzat
 Közös Önkormányzati Hivatal
 Tahitótfalui Óvodák és Konyha

2. Az önkormányzat összesített 2017. 
évi költségvetésének teljesítése

1.  §  (1)  A  képv i se lô  t e s t ü le t  a z 
Önkormányzati költségvetés 

Bevételeinek teljesítését 1.465.907.131 
Ftban,

 Kiadásainak teljesítését 1.081.047.730 
Ftban állapítja meg.

A bevételek a módosított elôirányzathoz 
viszonyítva 98%ban teljesültek, a kiadá
sok elôirányzathoz viszonyított teljesítése 
76%.

3. A Közös Önkormányzat Hivatal 
2017. költségvetésének teljesítése

3. §.(1) A Képviselôtestület a Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költség
vetése bevételeinek teljesítését 99.644.531  
Ft-ban, a kiadások teljesítését 98.433.988.- 
Ftban állapítja meg. A kiadások 90%ban, 
a bevételek 90%ban teljesültek.

4. Az Óvoda 2017. évi költségvetésé-
nek teljesítése

4. §. (1) A Képviselôtestület az Óvoda 
2017. évi költségvetésében a bevételek 
teljesítését 184.142.430 Ftban, a kiadá
sok teljesítését 182.549.716 Ftban állapít
ja meg. A bevételek teljesítése 97%ban, a 
kiadások teljesítése 96%ban valósult meg.

5.  Önkormányzat 2017. évi költség-
vetésének teljesítése

A Képviselôtestület az Önkormányzat 
2017. évi költségvetésében a bevéte
lek teljesítését. 1.182.120.170 Ftban, a 
kiadások teljesítését 792.337.542 Ftban 
állapítja meg. A bevételek a módosított 
elôirányzathoz viszonyítva 106%ban, a 
kiadások 71%ban teljesültek.

7. Záró rendelkezések

7. §. (1)  Az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 91.§a alapján az 

Önkormányzat a  zárszámadási rendelet 
elôterjesztésekor bemutatja a vagyonmér
leget, amely a rendelet 33. sz. melléklete.

                            
(2) Az Önkormányzat és intézményei 

2017. évi költségvetési mérlegét közgazda
sági tagolásban a rendelet elôterjesztésekor 
bemutatja.

(3) Az Önkormányzat a többéves kiha
tással járó döntések számszerûsítését 
évenkénti bontásban a rendelet elôter
jesztésekor bemutatja.

          
(4)  Az Önkormányzat a költségveté

si évet követô három évre gördülô tervet 
készít, mely a rendelet elôterjesztésekor 
bemutatásra kerül.

(5)  Az Önkormányzat zárszámadásában 
a rendelet elôterjesztésekor bemutatja az 
intézmények pénzeszköz változásait.

9. §. (1) A rendelet a kihirdetés napján 
lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô 
gondoskodik.

Tahitótfalu, 2018. május 25.
Dr. Sajtos Sándor s.k. polgármester
Eôryné Dr. Mezei Orsolya s.k. jegyzô

A rendelet kihirdetve:
Tahitótfalu, 2018. május 26.

Eôryné Dr. Mezei Orsolya s.k. jegyzô

Tahitótfalu  Község Önkormányzat Képviselô-testületének 6/2018. (V.25.) 
rendelete az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (kivonat)
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Értesítjük Önöket, hogy a 2018. évi lomtalanítást Tahitótfaluban 
a két településrészen eltérô idôpontban (Tótfalu településré-
szen 2018. június 23-án szombaton, Tahi településrészen 2018. 
június 30-án szombaton) rendezzük meg. Kérjük, hogy a lomokat 
elôzô nap (péntek este) helyezzék el az ingatlanok elôtt. A késôbb 
kihelyezett lomokat nem áll módunkban elszállítani. Kérjük a tisz
telt lakosokat, hogy bútort (pl. szekrény, ágy stb.) kizárólag lapra 
szétszerelve tegyenek ki, mert egyben nem fér a tömörítô autóba. 
A lomtalanítást a lakosság részére rendezzük, intézmények és gaz
dálkodó szervezetek nem vehetnek részt benne.

Ne készítsenek ki:
– a háztartásban naponta képzôdô háztartási hulladékot,
– ipari, mezôgazdasági tevékenység következtében keletkezett 

hulladékot,
– veszélyes hulladékot,
– építési törmeléket,
– zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).

A lomok kikészítésének módja: kérjük, hogy az ingatlan elôtt 
a lomokat úgy helyezzék ki, hogy a Szolgáltató munkatársai 
jármûveikkel könnyen és gyorsan meg tudják közelíteni. Fontos, 
hogy a kirakott lomok a forgalmat ne akadályozzák.

Lomtalanítás utáni takarítás: a Szolgál tató az úttest megtisztítá
sáról gondoskodik a lomtalanítás után. Az ingatlanok elôtti járda
szakasz a tulajdonosok feladata. Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni 
rend helyreállításában együttmûködni szíveskedjenek.

Polgármesteri Hivatal

Veszélyeshulladék-gyûjtés Tahitót faluban

Értesítjük Önöket, hogy a 2018. évi veszélyeshulladékgyûjtést 
Tahitótfaluban a két településrészen eltérô idôpontban (Tótfalu 
településrészen 2018. június 23-án szombaton 10:00 és 16:00 
óra között, Tahi településrészen 2018. június 30-án szombaton 
10:00 és 16:00 óra között) rendezzük meg. 

Veszélyes hulladékot kizárólag tahitót falui lakosaink vagy tele
pülésünkön üdülôingatlannal rendelkezôk adhatnak le. Kérjük, 
hogy állandó lakosaink lakcímkártyájukat, üdülôingatlan 
tulajdonosaink az utolsó hulladékos számlát vagy csekket 
hozzák magukkal.

Helyszín:
– Tótfaluban a Szabadság úton a volt eperfelvásárlóban,
– Tahiban a Gazdabolt mellett.

A veszélyeshulladékgyûjtés alkalmával leadható hulladékok:
– pala, hullámpala,
– festékek, hígítók, azok csomagolóanyagai,
– lejárt szavatosságú gyógyszerek,
– akkumulátor, szárazelem,
– fáradt olaj, használt sütôolaj,
– növényvédôszer, azok csomagolóanyagai,
– gépjármûgumi felni nélkül,
– szóró palack,
– elektronikai hulladék (rádió, tv, mobil telefon, fénycsô, háztar

tási nagygépek, háztartási kisgépek, szórakoztató elektronikai 
cikkek, elektromos barkácsgépek, számítástechnikai eszközök, 
elektromos játékok, világító eszközök, fénycsövek, stb.)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a képcsöves és nagyméretû 
háztartási gépekbôl a szétszedett, hiányos készülékeket nem 
veszik át.

Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás Tahitótfaluban 
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Féltôn, riasztón, mégis boldogan csen
gettbongott az a harangszó, amely 
hírül adta a világnak, hogy egy kicsiny, 
Európába nagy keservesen befogadott, de 
közel félezer éve mégis már keresztyén 
európai nemzet, szabadsága, függetlensé
ge, keresztyén mivolta érdekében vívott 
küzdelmében, magára hagyottan, világ
raszóló, történelmet író gyôzelmet ara
tott a maga hatalmát másokra kényszeríte
ni akaró iszlám ellen Nándorfehérvárnál, 
1456 nyarán. Ezt követôen magyar vér 
árán nyiladozott, és borult virágba az euró
pai reneszánsz sokszínû mûvészetének 
virágerdeje, majd a barokk kifinomult 
lélekgazdagító világa, a modern Európát 
formáló klasszicizmus. (Ugye, a Nyugat 
ez alatt gazdagodott gyarmataiból, míg a 
magyar vívta több százados küzdelmét a 
török s a Habsburg ellen.) Minekutána az 
európai reneszánsszal versenyzô Mátyás 
Magyarországából egy letarolt, túlélni alig 
képes szintre süllyedt Magyarország a tör
ténelem lélegeztetô gépén küzdött a meg
maradásért. De nem maradt el az isteni 
segedelem. A Mohács után erôsödô hazai 
reformáció volt az éltetô lelkiség, amely 
hathatósan talpra állította a nemzet nem
zettudati állapotát, felvértezte a küzdel
mekre a magyart hitéért, szabadságáért 
egyaránt. Mind ezek korszakalkotó száza
dain át szóltak a világ nagy katedrálisai
nak mûvészi ihletéssel díszített, s a kicsiny 
templomocskák egyszerûen öntött, sze
rény szavú, emlékeztetô harangjai. A fenti 
megfogalmazások bizonyára nem érzékel
tetik eléggé a bennük foglalt azon érté
keket, amelyek az elsô, megcsendülô 
harangszó után 500 éven át gazdagították 
a világot, amely azután a maga kapzsiságá
ban, önteltségében, kicsinyes bosszúállás
ként, tudatlanul, és hálátlanul morzsolta, 
darabolta, szedte ízekre azt a térdre kény
szerített nemzetet, amelynek létét, bizton
ságát, részben virágzását is több száz év 
alatt, s után  köszönhette. (Mind ezt akko
riban, amikor még keresztyénnek láttat
ta magát! Olyannyira, hogy ennek ellené
re, az akkori döntéshozók egyikében sem 
fordult meg az, hogy mily mértékben sze
gik meg a keresztyén alapelveket, pl. a 10. 
parancsolatot is: „Ne kívánd a te feleba
rátodnak házát…semmit, ami a te feleba
rátodé.”  Avagy: Márk. 10/9. „Amit tehát 
az Isten egybekötött, ember el ne válasz
sza.”  Bizonyára, a bibliai parancsokat 
megszegôk, a másik oldal, mindenki ellen
ségnek tartotta a magyart,  s ha levéte

tik a sokszínûségképmutatás álarca – ma 
is annak tartja, és senki sem felebarát
nak!) Elôkészítették, elfogadták, megcse
lekedték azt, hogy egy ezer éves keresz
tyén ország népét, mint Krisztust, kereszt
re feszítsék, és senkinek közülük nem 
tûnt föl, hogy mekkora – élet és emberi
ség elleni  bûnök elkövetését segítették 
azzal, hogy a latrok, haramiák, orvul lopa
kodó alantas csôcselék országrésznyi terü
letekre tegye ártatlanok vérétôl ragacsos 
kezét. Úgy dobtak bennünket a történe
lem vérpadára, mint latrot a temetô sarká
ba! S mind ezt újraszentesítették a máso
dik Trianonban. És szerintük így a jó: a fel
bujtó, és a rabló is tudja, hogy mit tett!  
S ez a cinikus paktum fûzi ôket egybe!  
„Törvényerôre” emelték  a gazságot, s 
az igazságtalanságot! S ez részükrôl egy 
elfogadott, megkérdôjelezhetetlen euró
pai „demokratikus” rend, ma is ordítva
bôgve hangoztatott alapérték! De mi lett 
volna ha…tegyük fel a jogos, utólag sajná
latosan sokak által mégis történelmietlen
nek tekinthetô kérdést?  Jó, igaz, helytál
ló választ ad erre a nagy magyar író, Wass 
Albert  „Valaki tévedett” c. regényének 
vonatkozó részlete. Kérem, hogy a Tisztelt 
Olvasó a legnagyobb ráérzéssel, súlyozva 
értelmezze az egyes szavakat, félmondato
kat, jórészt a mai idôszakra is vonatkoztat
ható látnoki megállapításokat: ”…honában 
magára hagyatva vívódik a magyar…nyo
morult sorsát  részvétlenül bámulja a kal
már csôcselék…vajha Magyarország nem 
lett volna, ha nem áll vala karddal a kezé
ben ôrt gyepûjén a magyar?  Hol lenne az 
a híres nyugati kultúra,…s hol lenne Róma 
keresztje?...vajh milyen nyelven dicsér
nék az urat a nyugati tengerek partján, s 
Róma keresztjének lennee még nyoma 
valahol? Így vérzett el a magyar, Úr Jézus, 
a Te szent nevedért, Európa gyepûjén, egy 
évezred során. Örökségül adtuk utódaink
nak a nyugat védelmezését s a Te szent 
tanításodat, s utódaink hûséggel tartották 
azt, mind a mai napig. Ha harcolni kellett, 
vérüket adták, s békesség idején befogad
tak a magyar tetô alá minden jöttment ide
gent, ki a te nevedben védelmet keresett. 
Így fogyott a magyar, s így hízott kövérre 
országunk földjén a kegyesen befogadott 
koldusok hada, akik megsokasodván odáig 
vetemedtek, hogy maguknak követelték 
azt, ami a mienk, s Szent Koronád orszá
gát darabokra vagdalták arcátlan kapzsisá
gukban…valamit meg kell ám tanuljatok, 
ti magyarok!  A szabadság nem koldusok 

tarisznyájába való alamizsna… a szabad
ságot megôrizni csak akkor lehet, ha min
den ember élni is tud érette, naprólnap
ra, kemény munkával és tiszta becsület
tel…nép még annyit nem szenvedett e föl
dön, mint a mi rongyos, kifosztott magyar 
népünk…” Hát ezért szól immáron mind 
ezek okán az örökös fájdalmat, a magyar
ság soha nem múló bánatát hordozó másik 
harangszó Trianon immár 98. esztendejé
ben is, június 4.én, délután fél 5kor. De 
félre a bánkódással!  Kövesse az elhaló 
harangszót rövid, az ég felé szálló fohász 
egy szebb, magyar, reményeinket valóra 
váltó jövôért! Juhász Gyula: „Templomi 
dal: Istenért, hazáért, éltünk ezer évet, 
Miatyánk, ne hagyd el árva magyar néped, 
Örök életével hadd dicsérjen Téged!”

Sokan, sokszor,  de ahhoz, hogy min
den magyar tudja, értse,  nem elégszer 
írták le azt, hogy mit vesztettünk? A fel
sorolás meg sem közelítheti a valóságot, a 
teljes  igazságot, hiszen az emlékeztetés, 
a könnyebb megértés és fantáziaröptetés 
miatt csupán az elvesztettelorzott terüle
tek nagysága és a magyar lakosság száma 
szerepel itt: Ausztria: 4296 nkm, más for
rás 4335 nkmt említ, 1923as osztrák sta
tisztika szerint  az általuk Burgenlandnak 
nevezett területen 15 ezer magyar élt.     
Csehszlovákia: 62.937nkm, (A Felvidék) 
1.084.343 magyar,    Jugoszlávia: 63.497 
nkm,  563.545 magyar, Kárpátalja: 12.656 
nkm, legkevesebb 150 ezer magyar, 
  Lengyelország: 589 nkm,  24.880 fô 
vegyes lakosság,     Olaszország: 21 nkm,   
6493 magyar,     Románia: 102.787 nkm,  
1.704.851 magyar. Ne feledjük: vasútaink, 
szántóföld, erdôk, állatállomány, gyá
rak, ipartelepek, vasrézaranyezüst, stb. 
bányákon túl Oroszország, Jugoszlávia, 
Csehszlovákia 300 millió USA dollár kárté
rítést is kapott Magyarországtól! DE ezeken 
a végeken ezer éven át magyar vér áztatta 
a földet, magyar eke szántotta a barázdát 
s egyik kezében karddal, másikban kaszá
val aratta a magyar a kalászt! De ami legin
kább döbbenetes: az Úristenen kívül nincs 
földi tudósa a megszállt területeken 45 év 
kivételével 98 éven át módszeresen irtott 
magyarok számának, elhullajtott vérének
könnyének, felszántott temetôinek, egyet
len élete elpusztított lehetôségeinek, lán
cok közé szorított jövôjének! Az örök kér
dés: maradhate mind ez így, és meddig? A 
történelem forgandó. S az veszít, aki nem 
készül fel, ill. aki nincs állandó készenlét
ben, legalább szívbenlélekben a változá

Ama bizonyos harangszó…
Ismét, és amíg csak kell: TRIANON!

(Nemzeti tragédiánk 98. évfordulójára)
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sokra! Az embervilág mindenkori korláta
it átlépve, meghaladva, reménykedjünk a 
Biblia üzeneteiben:

Jeremiás könyve 29/11.”…békességet 
és nem romlást tervezek, és reménytel
jes jövôt adok nektek. Ha segítségül hív
tok és állhatatosan imádkoztok hozzám…
jóra fordítom sorsotokat, összegyûjtelek 
benneteket minden nép közül és min
den helyrôl, ahova szétszórtalak…és visz
szahozlak erre a helyre.” Lukács: 12/32.  
„Ne félj, te kicsi nyáj, mert úgy tetszett a 
ti Atyátoknak, hogy nektek adja az orszá
got.”  Mindig, de mostanság különösen 
meg kell becsülni, s cselekedetekben 
követni e szavakat!

 Jeremiás: 31/21. „Állíts magadnak 
jelzôoszlopokat, rakj le útjelzôket, ügyelj 
az országútra, az útra, amelyen elmentél!”   
Mintha nekünk, magyaroknak címezték 
volna, s üzennék!  Bármit teszel, vagy nem 
teszel a családért, anyaszülôföldért, temp
lomértiskoláért, hazáért, nemzettársadért, 
bárhova mégy, legyen kísérôd és útmu
tatód annak a bizonyos harangszónak a 
zúgása!

vitéz Somogyváry Gyula: „Magyar temp
lomok üzennek…

Sokszor látom most, éjjel sötétben, 
mikor a csend már mindent elnyomott: 
hogy titkon – mint az istrázsás rabok 
– üzennek apró, magyar templomok. 
Üzennek át a szuronyok falánmíg óraszí
vük csendesen ketyeg – s emberfüleken 
érthetetlenül szállnak a titkos, nagy üze
netek….éjjel, sötétben szikrákat szór a 
keresztek hegye s a szikra röppen kelet
re, nyugatra, északra, délre, messze…
messzire….Ki tudja titkos fényigéiket? 
Vészjeleke, vagy buzdító szavak? Ki hív s 
ki ad most választ itt az éjben felhôs, szo
morú, magyar ég alatt…?  Írástudója nin
csen e jeleknek, szent, érthetetlen marad 
a titok. Bilincs zöröghet, istrázsa vigyáz
hat: üzennek mégis most a templomok…”  
1919.

vitéz Somogyváry Gyula: „Déli harang
szó…

Megszólalt az Úristen szíve, meghúz
ták csendben a déli harangot. Nézz most 
az égre sápadt orcáddal te rab magyar, ki 
mint vakondok világtalan, üres szemek

kel tekintesz jobbrabalra, szerteszét s úgy 
látod, immár nincsen semmi se, csak vak
sötét, csak nagy sötét…   Megszólalt újra 
az Úristen szíve, S meddig a Kárpát átölel
ve tart, az ezeréves végek szent ölén, min
den toronyban ezt az ôsi dalt zengik, kon
gatják áldott harangok, egymásnak adván 
a ringató hangot. Apró templomok kis 
csengetyûje egymást átölelve, összecsen
dülve, s régi dómoknak öreg harangja, 
testvéri láncban egyre kongatja: akárhogy 
ôrizik szuronyok, szablyák, mi elszakított 
rab véreinket, minden, de minden össze
köt minket! Napsütés, szellô, búza kalásza 
s magyar harangok forró fohásza… Kicsi 
harangok, öreg harangok, áldassék mindig 
szerelmes hangjok!    Megszólalt újra az 
Úristen szíve, egymást buzdítják magyar 
harangok, koldus véreim, rab testvére
im: áldjátok hittel mindig e hangot. Nap
nap után egy szemrebbenésre összeköt 
minket szent ölelésre, kik megmaradtunk 
– bármit –akarnak – zsoltáros hittel hívô 
magyarnak…”

G. Szalai István                                                                                                                                    
2018. június

A körzeti atlétikaversenyen továbbju
tott tanulóink Pest megye döntôjében sze
repeltek Albertirsán. Elôször május 8án 
Nemcsók Bence 5.b. összetett egyéni kate

góriában képviselte Szentendre körzetet a 
II. korcsoportban. Bence megtapasztalhat
ta a „rekortán” borítású atlétikapálya min
den elônyét és szépségét. Fantasztikusan 

versenyezve, mindösszesen 2 ponttal 
maradt le a dobogóról, ami azt jelentette, 
hogy Pest megyében a csodálatos 4. helyet 
szerezte meg!

Másnap május 9én a III. korcsopor
tos fiúk utaztak el Albertirsára, hogy ôk is 
megmérettessék magukat a Pest megyei 
atlétikadöntôben. Ebben a korcsoport
ban csapatban is és egyéniben is a mi isko
lánk gyermekei jutottak tovább. A ver

seny során folyamatosan érzékeltük, hogy 
az eredmények túlszárnyalják a szent
endrei eredményeket Az utolsó szám, a 
600 méteres futás volt, ahol már az addig 
elért eredményeket beszámítva helyezé
si sorrend alapján indították a csapato

kat. Csodálatos futással a 4. helyrôl felfu
tottak a fiúk a dobogóra, ami azt jelentet
te, hogy a Tahitótfalui Pollack Mihály álta
lános Iskola csapata a Pest megyei atlétika 
döntôben bronzérmet szerzett!

A csapat motorja Steiner Dávid volt, aki egyéni összetettben az elôkelô Pest megyei 6. helyet szerezte meg! 

Ezek az eredmények a gyerekek évek 
óta tartó folyamatos sportmunkájának 
köszönhetôek. Ezúton szeretném meg

köszönni az ôket felkészítô edzôk és 
testnevelô tanárok lelkiismeretes munká
ját, külön köszönet Pacor Vilmosnak és 

Turóczi Csabának. 
Kovács László Zoltánné

Pest megyei atlétikai döntô 
Albertirsa (2. rész)

Ssz Név Sz.év 60 m Távolugrás Kislabdahajítás Összp Iskola
4. Nemcsók Bence 2007 8,92 4,10m 39,75m 369 p Tahitótfalu, Pollack

3. Tahitótfalu, Pollack Mihály Általános Iskola: Steiner J. Dávid (7. o) 625 p, Bozai Bence (6.a) 537 p, 
 Antal Kevin (6.b) 542 p,  Antal Kené (6.b) 541 p, Nyusa Levente (7.o) 527 p, Horváth Ádám (5.b) 437p, össz. 2772 p

Ssz Név Szév 60 m T kisl 600 m Iskola
6. Steiner J. Dávid 2005 8,08 4,38 48,41 1:48,90 Tahitótfalu, Pollack Mihály Általános Iskola
 Antal Kevin 2005 8,70 4,42 38,71 1:55,94 Tahitótfalu, Pollack Mihály Általános Iskola
 Antal Kenéz 2005 8,88 4,64 38,09 1:56,49 Tahitótfalu, Pollack Mihály Általános Iskola
 Bozai Bence 2005 8,85 4,23 44,35 1:57,90 Tahitótfalu, Pollack Mihály Általános Iskola
 Nyusa Levente 2005 9,01 4,56 37,15 1:56,86 Tahitótfalu, Pollack Mihály Általános Iskola
 Horváth Ádám 2006 9,70 3,98 38,33 2:08,25 Tahitótfalu, Pollack Mihály Általános Iskola
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Április 12én, csütörtökön régi vágyunk 
teljesült, amikor több év kihagyás után újra 
többnapos gyülekezeti kirándulásra indul
hattunk. Ráadásul a kirándulásnak nem
csak a közösség együttes világjárása volt a 
célja, hanem a tavaly októberben megkö
tött testvérgyülekezeti kapcsolat szélesíté
se is: szombaton délutántól a vasárnap dél
utáni indulásig a nyárádmagyarósi közös
ség vendégei lehettünk kedélyes beszélge
tésekre és az Istentiszteletre, no meg egy 
igazi székelyföldi vasárnapi ebédre.

Harmincheten jelentkeztek gyülekeze
tünk bôl a csodálatosnak ígérkezô útra. 
Az egész nap tartó utazást G. Szalai 
István nemzeti idézetei, Kovács Jenô 
idegenvezetô székely humora, valamint 
a szintén székely gépkocsivezetô kiváló 
szakértelme olyan élménnyé tették, hogy 
észre sem vettük, hogy több mint tíz órát 
töltöttünk a buszozással. Az elsô estét egy 
marosvásárhelyi hotelban töltöttük. Hála 
Istennek jutott idô arra is, hogy tegyünk 
egy rövid körsétát a város fôterén. Így lát
hattuk a kultúrpalotát, a városházát, a 
református kollégiumot és a Telekitékát 
is. Pénteken a Maros csodálatosan szép 
völgyén haladtunk végig, megmegállva a 
híresebb magyar emlékeknél, látnivalók
nál. A marosvécsi kastályban annak jog 
szerinti magyar tulajdonosa, Kemény Géza 
fogadott bennünket, aki hosszú huzavo
na után tudott csak hozzájutni a korábban 
családjától elvett, és állami gyerekotthon
ként mûködô épülethez. A mieink közül 
többen ismerôsként köszöntötték, ami 
különleges színt adott látogatásunknak. 
A kastély parkjában található a Helikon

asztal, mely az erdélyi magyar értelmi
ség 1935ös összefogásának állít emléket. 
Tiszteletünket tettünk a Kemény család, 
ill. Márai Sándor itt lévô síremléke mellett 
is.

Nagy hatással volt ránk a gyergyószár
hegyi Lázárkastély látványa, amelyet 
ugyan csak kívülrôl csodálhattunk meg, 
de így is lenyûgözô volt. Az elsô épületek 
az 1500as évekbôl valók, és falaik között 
töltötte gyermekkorát Bethlen Gábor, a 
késôbbi fejedelem. Gyergyószentmiklós 
fôterén átutazva a Gyilkostó követke
zett, amelyet néhányan a magasból is meg
csodáltunk – egy magánház nem eléggé 
elzárt teraszáról. A Békásszoroson lefe
lé haladva gyalogosan keltünk át. Noha 
a festôi Dunakanyarból mentünk, csoda

szép tájon élünk, mégis mindenkit magá
val ragadott a szoros egyedi látványa a 
hatalmas kôtömbjeivel, és a Békáspatak 
gyors folyású vizével. Ottlétünkkor a többi 
turistától is fôként magyar szó hallatszott, 
együtt mentünk pl. egy nyírségi középis
kola diákjaival, akik a „Határtalanul!” prog
ram segítségével kirándultak Erdélybe. Ez 
a tény még boldogabbá tett bennünket: a 
gonosz szándékkal felhúzott határok mint
ha tényleg kezdenének kevésbé elválasz
tóak lenni.

Este Székelyudvarhelyen pihenhettünk 
egy családias fogadóban, ahol néhány 
nótát is elénekeltünk. Szombaton reg
gel lehetôség nyílt Székelyudvarhely 
fôterének megtekintésére, ahol a híres 
magyaroknak egy szoborcsoporttal állí

Látogatás székely református 
TESTVÉREINKNÉL
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tottak emléket, és 70 évnyi szünet után 
immár 18 éve ismét áll a vártán a „vasszé
kely” – az Ojtoziszorosbeli harcok hôseit 
hirdetô szobor.  Nagyon jó volt látni, hogy 
a helyi katolikus és református líceumok 
egymás szomszédságában kiválóan elfér
nek, és együtt fejtik ki a magyarság és a 
keresztyénség épülését elôsegítô szolgála
tukat.

Székelyudvarhelyrôl Orbán Balázs 
szejkefürdôi sírjához mentünk, amelyhez 
a domboldalon tizennégy székelykapun át 
vezet az út. Innen Farkaslakára utaztunk és 
elhelyeztünk Tamási Áron emlékmûvénél 
gyülekezetünk koszorúját. A következô 
állomás Korond volt. Idegenvezetônk taná
csára egyetlen helyre tértünk be a koron
di „fazakasmesterség” tanulmányozásá
ra: Józsa János mûhelyébe. Innen nagyon 
igényes, a mindennapi használatra is alkal
mas tárgyakkal felszerelkezve mentünk 
Parajdra, ahol a sóbánya kínált itthon isme
retlen élményt. Délután 5 körül érkeztünk 
meg szeretô szívû vendélgátóinkhoz, akik 
Igével, jó szóval és finomságokkal fogad
ták a fáradt utazókat. Az este igen hosszú
ra nyúlt, ugyanis több presbiter testvért is 
meglátogattunk.

A vasárnapi Istentiszteleten hívô magyar 
szívvel vettünk részt, Igehirdetéssel a 
tahitótfalui lelkipásztor szolgált a 2Kor 
4,15 alapján: „Mert minden értetek van, 
hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre 
többen adjanak hálát Isten dicsôségére.” 
Szeretettel köszöntöttük Lázár Balázs 
nagytiszteletû úr virágvasárnap szüle
tett harmadik gyermekét, Ágnest és a 
nagytiszteletû asszonyt.  Az Istentisztelet 
végén átadtuk a Szántóházaspár felaján
lásából, Szántó Sándor presbiterünk által 
készített tûzzománc református címert, 
valamint megkoszorúztuk a templomkert
ben felállított hôsi emlékmûvet. A gyüle

kezet tagjai közt mi, akik már harmadjára
negyedjére jártunk Nyárádmagyaróson, 
sok ismerôs arcot fedezhettünk fel. Öröm 
volt látni, hogy igazi, baráti beszélgetések 
folytak, azok az utazók is megérezhettek 
valamit testvérgyülekezetünk tagjainak 
szeretetébôl, akik elsô ízben jártak náluk.

Ezt az érzést a nagyon bôséges és finom 
ebéd csak tovább emelte: a környék legna
gyobb rendezvénytermében együtt lehe
tett minden tahitótfalui, ill. a szállásadó 
családok. Itt már végképp úgy voltunk 
együtt, mintha mindig ismertük volna egy
mást, és évtizedes barátságok lennének 
közöttünk. Nehéz volt elindulni, de fegye
lemre kényszerített az elôttünk álló 600 
km, és az, hogy az utazók közül sokak
nak másnap reggel iskolába, munkába kel
lett indulni. Hajnali 1kor értünk haza, tele 
élményekkel.

 A kapcsolat tovább erôsödik, hiszen 
július 2428 között fiataljainkkal uta
zunk a magyarósiakkal közös hittantábor
ra Homoródfürdôre. Tavaly mi voltunk 
a vendéglátók balatonfûzfôi táborunk
ban, most pedig mi fogunk kiutazni. Ha a 
magyarok a hitben, szeretetben összetarta
nak, akkor erôsebbek lehetünk úgy a más 
népek nem a mi érdekeinket szolgáló ötle
teivel, mint a mai gyökértelenné tevô világ 
veszélyeivel szemben. Az a tervünk, hogy 
egy mûködô erdélyi testvérkapcsolatot 
kiépítsünk, teljesülni látszik. Köszönet és 
hála érte Urunknak, ill. mindazoknak, akik 
bizalmukkal, érdeklôdésükkel a kapcsolat 
egyre szorosabbá válásán munkálkodnak! 
(A fényképeket Budai Zsófia készítette)

Egyúttal örömmel számolunk be róla, 
hogy május 13án 16 fiatal tett konfirmá
ciói fogadalmat gyülekezetünkben. Az idei 
évben három felnôútt testvér is konfir
mált, így 19 fôvel gyarapodott az úrvacso

rai közösséghez tartozó gyülekezet. Hála 
Istennek és az elkötelezett Családoknak 
érte! (A képet Kálmánczi Sándor pótpres
biterünk készítette)

Szeretettel köszönti a Kedves Olvasót:
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

címmel 

a Tahitótfalui Református Gyülekezet 2018. 
június 19. és 22. között napközis Vakációs 

Bibliahetet szervez olyan gyermekek számára, 
akik az elsô osztályt már befejezték és legfel

jebb 15 évesek. Kisebbeket is szeretettel foga
dunk, de CSAK szülôi felügyelettel. 

Délelôtt: bibliai történet, énektanulás, tízórai, 
sok játék, meglepetés.

Délután: ebéd és sport – ill. kézmûves foglal
kozások.

7.30-tól 16.30-ig folyamatos programok és fel
ügyelet.

Meglepetés program az idén is lesz.

Helyszín: Tahitótfalui Ifjúsági Tábor 
a váci révnél.

A tábor részvételi díja 2.000 Ft/fô/hét. Ez az 
összeg a tábor minden programján való részvé
telt magában foglalja.  Azon családoknál, ahol a 
háztartásban 3 vagy több 615 év közötti gyer
mek van, csak két részvételi díjat kell kifizet
ni, a többi gyermek táborozásának költségeit a 
gyülekezet átvállalja. Jelentkezés: június 5-ig 

a Lelkészi Hivatalban 2.000 Ft befizetésével. 

Csillagok az 
éjszakában
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Az idei tanévben második alkalommal 
került sor a községi Pedagógusnap meg
szervezésére, ahol száz körüli óvoda, isko
la pedagógust látott vendégül Tahitótfalu 
Önkormányzata. Az ünnepség keretében 
Dr. Sajtos Sándor átadta a tavaly alapított 
„Tahitótfalu Pedagógusa 2018.” díjakat. 
Idén Baranyainé Greff Klára óvodapedagó
gus és Fónagy Gáborné pedagógus vehet
te át a rangos díjat. Szívbôl gratulálunk a 
két kitüntetett pedagógusnak.

Baranyainé Greff Klára

A 70es évek elején még a szülôk, de 
egy kis faluban leginkább a pedagógus 
(osztályfônök) döntötte el a gyerekek 
továbbtanulását. Ilyen elôzmények után 
került az óvónôképzô szakképzô iskolá
ba Nagykôrösre. Az érettségi után kez
dett komolyabban foglalkozni a pályájá
val, hisz a megfelelés kényszere hajtotta 
elôre. A fôiskola elvégzése után pedig már 
pedagógiai elhivatottsággal folytatta mun
káját. Pályáján két ember példaképe kísér
te végig: egyrészt az osztályfônöke, aki jó 
érzékkel elindította az óvónôi pályán, más
részt az elsô munkahelyi fônöke személye, 
aki mellett igazi óvónôvé teljesedett ki. 
36 éve van a pályán ugyanabban az intéz
ményben.

A Tahitótfalui 1.sz óvodában 1978. 
szeptember 1jén állt munkába, nagy len
dülettel, tele energiával.

1980ban került át Tahi 2. sz. óvodába, 
mint tagóvoda vezetô. 1981ben végezte 
levelezô szakon a fôiskolát Kecskeméten. 
Új tudásanyaggal felvértezve lendülettel, 
tele új ötletekkel állt a kihívások elé. A tag
óvoda vezetôi munkássága alatt történt az 
óvoda elsô átépítése, bôvítése is. Pezsgett 
az élet az óvodában, a jó szülôi közösség 
segítségével rendezvényeket, sok közös 
programot szerveztek. Bármilyen pozi
tív visszhangja is volt akkor az óvodának, 
mégis úgy érezte, hogy nem ez az ô útja. 

10 évig volt a tagóvoda vezetôje.
Az ô hitvallása tulajdonképpen: 
„Az emberiség jövôje a neveléstôl függ” 

– írja Szent Györgyi Albert.
A nevelés az emberiség legfontosabb 

tevékenysége. Csodálatos lehetôségek 
felé nyit kaput, de ugyanakkor szörnyû 
veszedelmeknek teszi ki az emberiséget”

Ennek szellemében, ha csak tehet
te továbbképzéseken vett részt, tanfolya
mokra járt. Személyiségébôl fakadóan, 
hogy munkáját a lehetô legjobban tudja 
végezni, számítógépkezelôi szakképesí
tést is szerzett 2006ban.

Immár 13 éve tart ovis tornát a gyerekek 
és szülôk legnagyobb örömére. Az ovis 
torna ösztönözte arra, hogy jelentkezzen, 
a NyugatMagyarországi Egyetem Apáczai 
Csere János karára, a Mozgásfejlesztés kur
zusra. Ismeretei oly mértékben gyarapod
tak, hogy úgy gondolta további 1 éves 
képzés elvégzésével a fejlesztô, differenci
áló pedagógia területén is tovább fejleszt
heti tudását. Iskoláit kiváló eredménnyel 
végezte.

Az ott szerzett tudást a mai napig alkal
mazza, önmaga szakmai hitelességét 
megerôsítette.

Több hallgató töltötte nála gyakorlati 
idejét, amit nagy felelôsségnek érzett és 
érez ma is, mert nem mindegy számára, 
hogy milyen mintát, példát állít a leendô 
kollégák elé.

Munkáját a mai napig a gyermekköz
pontúság, a gyermekek szeretete és a 
határtalan türelem jellemzi. Csoportjában 
mindig nyugodt, családias légkör fogadja a 
gyerekeket. Szülôkkel jó kapcsolatot ápol, 
sok közös programot szervez a szülôkkel 
együtt csoportjának. Munkájában maxi
malista, ami példaértékû a fiatal kollégák 
elôtt, akik bármikor kérhetnek tôle segít
séget, tanácsot, mindig szívesen segít. Az 
intézmény valamennyi dolgozójával jó 
kapcsolatot ápol.

Ezzel a díjjal köszöni meg az óvoda 
vezetôsége és az önkormányzat eddigi 
munkáját, elhivatottságát, amit az intéz
ményért, elsôsorban a gyerekekért tett és 
tesz. Szívbôl kívánunk neki jó egészséget 
további munkájához.

Fónagy Gáborné 1981ben kezd
te a nevelôi munkát a tahitótfalui álta
lános iskolában matematikafizika sza
kos felsôs tanárként. Korábban dolgo
zott Szigetmonostoron, Pilisszentlászlón 

Pedagógusnap
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Alpaka farm

Az út hosszú volt, de megérte. Nagyon 
szép volt a ház és a szobák is. Amikor oda
értünk, megkaptuk a szobákat. Tele vol
tak alpaka képekkel. Este kb. 7 órakor 
vacsoráztunk és 10 órakor volt takarodó. 
Reggel 8 órakor reggeliztünk, ami nagyon 
finom volt. Reggeli után indultunk a gya
logtúrára, kb. 12 kilométert tettünk meg. 
Fárasztó volt, de gyorsan eltelt, mert elbe
szélgettük az egészet. Egy büfénél ebédel
tünk. Körbejártunk még egy tavat és utána 
mentünk vissza a házhoz. Este szalonna
sütés volt. Az utolsó napon elmentünk 
egy alpaka farmra. Nagyon cukik voltak. 
Ezután elindultunk haza. 

Szoták Szonja, 6. b osztályos tanuló

Ôrség

Vas megye délnyugati részén találjuk 
meg ezt a tájat, ahová a honfoglaló magya
rok a nyugati kapu védelmére ôrállókat 
telepítettek, akik a magaslatról figyelni 
tudták a határvonalat. Ôk a munkájuk fejé
ben különbözô kiváltságokat kaptak, köz
vetlenül a király fennhatósága alá tartoz
tak. Innen e gyönyörû táj neve: Ôrség.

 Május 16án a 6. évfolyam ellátogatott 
az Ôrségbe. Az odafelé vezetô úton meg
álltunk Herenden, idegenvezetô kísére
tével megnéztük a híres porcelángyá
rat. Késô délután megérkeztünk a szál
lásra: Kisrákosra az Alpaka panzióba. 
Mindenkinek nagyon tetszett.

Második napon hosszú túrát tettünk a 
Vadásatóig. Nagyon szép volt, a tó felet
ti étteremben ebédeltünk. Mikor visszaér

tünk a szállásra, este sütögettünk, nagyon 
jól éreztük magunkat.

Az utolsó napon ellátogattunk az alpa
ka farmra, ahol megnéztük az alpakákat. 
Utána elbúcsúztunk gyönyörû szállásunk
tól és haza indultunk.

Dombai Kitti, 6. b osztályos tanuló

Osztálykirándulás

Az idegen nyelvi kompetenciamérés 
után indultunk osztálykirándulásra. Elsô 
állomásunk Herend volt, ahol megnéztük 
a porcelánmúzeumot. Ott rengeteg szép 
porcelánt láttunk. Következô állomásunk 
a szállásunk volt. Kisrákos egy kis falu az 
Ôrségben. A szállás nagyon szép volt és a 
környezete rendezett. Sokat tollaslabdáz
tunk, röplabdáztunk meg fociztunk, még 
Heni néni is beállt velünk játszani. Másnap 
gyalogtúrára mentünk a Vadásatóhoz és 

az alpakákhoz. Sajnos az alpakákat idô hiá
nyában nem tudtunk megnézni. Este sütö
gettünk szalonnát, virslit, sok zöldséget és 
persze mályvacukrot. Harmadnap, mivel 
mindenkit érdekeltek az alpakák, újra 
elmentünk és végre megnéztük ôket. 

Utána hosszú út várt ránk. Élményekben 
gazdagon tértünk vissza a mi kis szeretett 
falunkba. 

Hornyák Zsuzsanna, 6.a osztályos 
tanuló

Nagyon köszönjük a támogatáso
kat, amiket az önkormányzattól és a 
Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítványtól kaptunk a kirándulás támo
gatására. A balesetmentes közlekedést 
Schubert Mihály barátunknak köszönjük.

Fábián Csaba
Kirándulás vezetô

Élménybeszámoló a kirándulásról

és Leányfalun is. Kollégái kezdettôl 
tisztelték, felnéztek rá, több osztály 
osztályfônökségét is rábízták igazgatói. 
Késôbb munkaközösségvezetôi, majd 
igazgatóhelyettesi megbízást kapott, az 
évek folyamán több vezetô mellett is volt 
vezetô helyettes.  

1989ben miniszteri  dicséretben 
is része sült kiemelkedô munkájának 
köszönhetôen, azóta sem kapott ebbôl a 
testületbôl senki sem ilyen magas elisme
rést.

Példát mutatott mindenkinek ember
ségbôl, munkából, szülei elvesztése után 
is kitartóan dolgozott, nem kért mentessé
get, a tôle megszokott magas színvonalon 
teljesített.

20002006ig intézményvezetô volt az 
iskola élén. Munkáját a pontosság, pre

cizitás jellemezte mindig. Területi mate
matika órákat tartott, amelyen azt mutat
ta be kollégáinak, miképpen használják 
csoportmunkában a Babylon készletet, a 
Dienes készletet s egyéb ma már elfelej
tett eszközöket.

Ormándi Zsuzsa, kolléganôje nyugdíj
ba vonulásán tartott búcsúztatójában ezt 
mondta el: „Számomra a te vezetésed 
mutatta meg, hogy egy vezetô lehet empa
tikus, de szigorú is.

Mindig figyelemmel kísérted jobbító 
ötleteink, szándékaink. Kritikus voltál, ha 
erre volt szükség. De mindig az ésszerûség 
vezetett a megoldásokban. 

A pótvizsgáid, melyen jobban szenved
tél, mint a diák!

A mértékváltásnál kérdezted: „Nem 
emlékszel, mit súg az a kettes a méter 
felett?

S addig puhítottad ezt a gyemekgyurmát, 

amíg muszáj volt átengedni a vizsgán.”

2013ban a tantestület elbúcsúztatta a 
40 éve dolgozó Fónagy Ágit, aki nyugdíj
ba vonult, néhány évvel késôbb azonban a 
mostani vezetés visszahívta ôt tanítani óra
adóként. 2016 szeptemberétôl dolgozik 
újra az iskola kereteiben nyugdíjasként. Az 
elsô hívó szóra jött, mellyel megmentet
te az iskolai matematikafizika tanítás sor
sát. Az iskola jelenlegi vezetése ôszintén 
hálás neki azért, hogy 2016ban elkészí
tette az iskolának az órarendet, és minden 
szakmai kérdésben ki tudja kérni a volt 
igazgatónô tanácsát azóta is.

Ezzel a díjjal köszöni meg munkáját az 
iskola vezetôsége és az önkormányzat. 
Szívbôl kívánunk neki jó egészséget.

Zakar Ágnes iskolaigazgató és 
Csörginé Kemény Ildikó óvodavezetô
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Nyolcadikosnak lenni sosem volt 
könnyû! A tanév során egymást érik a tesz
tek, a vizsgák, és szülô, gyerek, tanár egy
aránt feszült. Vajon sikerüle a célokat 
megvalósítani, vagy be kell érni egy fele
más eredménnyel? Mindannyiunk örömé
re az elôbbirôl tudunk beszámolni.

Külön dicséret illeti azt a kilenc nyol
cadikost, akik rászánták ezt a tanévet 
az angol nyelvvizsgára való felkészülés
re. Bíró Zoltán ment elsôként március
ban, és külön tanár bevonása nélkül meg
próbálta a középfokot, amit 78 %os ered
ménnyel teljesített. Ráadásul visszaigé
nyelheti a teljes vizsgadíjat egy új rende
letnek köszönhetôen. Majd jöttek az alap
fokot teljesítôk: Berki Blanka, Ferencz 
Réka, Kovács Benjámin, Kovács Laura, 
Repárszky Roland és Szalai Roland. Ôk 
átlagosan szintén hozták a 7080 %ot. 
Június elején fog vizsgázni középfokon 
két diákunk, Lebek Bálint és Schönberger 
Dominik. Tudásukat ismerve jó eséllyel 
vágnak neki a középfoknak. A 12 fôs cso
portból kilencen.

Mit tehetnénk még hozzá? 2005 és 2018 
között összesen 91 tanulónk nyelvvizs
gázott angolból, de még ennél is többen 
mentek tagozatos középiskolába, majd tet
tek késôbb többen felsôfokú nyelvvizsgát 
angolból, vagy dolgoznak olyan munka
körben, ahol ennek a szép nyelvnek aktív 
használói.

Külön köszönet az iskola vezetôségének 
és a kedves szülôknek a támogatásért, 
valamint az iskola alapítványának a kiszá
mítható, stabil anyagi háttérért, amivel 
mindannyian a maguk módján befektettek 
ezeknek a gyerekeknek az életébe! 

Lintner Andrea
szaktanár

Végül lássuk, hogy ôk hogyan látják 
mindezt: 

„Számomra az angol rengeteg dolgot 
jelent. Nemcsak a kötelezô tanórákon fog
lalkozom vele, hanem a szabadidômben is, 
hiszen napjainkban minden fontos dolog 
angol nyelven érhetô el. A bizonyítvány 
megszerzése azért is volt elkerülhetetlen, 
mert megalapozza a tudásom, és a közép
iskolához is ad önbizalmat. A jövôben sze
retnék sokat utazgatni, sôt talán külföldön 
élni.”

Berki Blanka

„Én nagyon büszke vagyok arra, hogy 
az egyik legfontosabb nyelvet tanulha
tom az iskolában. A középfokú nyelvvizs

gára való felkészülés sokszor nehézkes, de 
tudom, hogy a saját érdekemben teszem. 
Kifejezetten jó érzés egy külföldi nyaralás 
közben szót érteni az ottani emberekkel!”

Schönberger Dominik

„Az angol csodálatos nyelv, és szerin
tem mindenkinek megéri, ha legalább egy 
kisebb tudást megszerez. Engem személy 
szerint érdekel az angol történelem és a 
kultúra is.”

Bíró Zoltán Balázs

„Szerintem a nyelvtanulás a mai világ
ban elengedhetetlen, fôleg, ha valakinek 
ilyen jellegû munkája van. A nyelvvizsgán 
szerzett tapasztalataim jó alapot adnak a 
további tanulmányaimhoz, ebben biztos 
vagyok. Köszönöm a tanárnô fáradhatat
lan munkáját és az élvezetes angolórákat!”

Ferencz Réka

„Most még csak angol nyelvû webolda
lak olvasásakor, illetve játékokban hasz
nálom aktívan az angol nyelvet, de ez a 
jövôben biztos változni fog. Jó érzéssel 
tölt el idegen nyelven kifejezni magam, 
segít abban, hogy külföldön eligazodjak. 
Sikert érzek, hogy mindezt megtanultam.”

Kovács Viktor Benjámin

„Sokan azt hiszik, hogy az alapfokú 
nyelvvizsgának nincs sok haszna, pedig 
ez nem igaz. Remek tapasztalatszerzé
si lehetôség. A szóbeli és az írásbeli vizs
ga elôtt is nagyon izgultam, de miután 
beültünk a terembe, az izgatottság telje

sen elszállt. Furcsa volt, hogy egy terem
ben ültünk a felnôttekkel. Stresszes volt, 
de összességében megérte.” 

Szalai Roland

„Szeretem az angolt tanulni. Jelen
leg inkább filmnézés közben és videó
játékokban használom. Célom, hogy egy
szer eljussak Amerikában vagy Angliába. 
A vizsgán sok feladat volt, nekem a szóbe
li vizsga bizonyult keményebbnek. A fel
vételi beszélgetésen beszámították, hogy 
nyelvvizsgára fogok menni.”

Repárszky Roland

„A mai világban szinte lehetetlen úgy 
boldogulni, hogy az ember csak a saját 
anyanyelvét beszéli. Az angol világnyelv, 
bármely kontinensen és országban megér
tik. Profi szinten focizom, és még jó ideig 
szeretném csinálni! Az az álmom, hogy 
egy jó külföldi csapatban játszhassak… 
Ezért volt jó lehetôség a nyelvvizsga, amit 
kár lett volna kihagyni. Jó volt a felkészü
lési idô, Andi néni is kitett magáért, meg 
persze mi is keményen dolgoztunk.”

Kovács Laura

„Az angolra úgy tekintek, mint máso
dik anyanyelvemre.  Aktívan használom 
fôleg az interneten, meg külföldi nyaralá
sokon. Ki gondolta volna, hogy egyszer 
olyan jól fogok tudni angolul, hogy akár a 
középfokúm is meglesz? Tervem, hogy az 
angol mellett más nyelvet is megtanuljak 
a jövôben.”

Lebek Bálint 

Kiváló teljesítény a nyelvvizsgán: 
mindannyiunk öröme
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Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott 
szolgáltatások ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

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

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpont egyeztetés és regisztráció szükséges!

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

KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

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

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 
ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 
Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 
egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -
táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 
patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.
Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs szüksége 

rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 16.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

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

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

06 20 9331 945

Hirdetés

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

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

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

 

Bélteki Sándor 
tûzoltó alezredes
70-334-8427 
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

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

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

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

zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 

vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:

Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, 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

 
 
 
 

 
 

 

 
vasárnap délután 14.00 és 17.00 óra között 

Tahitótfalu Faluházban 
(Szabadság út, Tornacsarnok mellett) 

immár tizenkilencedik éve 
kerül megrendezésre a 

 
 

Baba-, gyermek- és felnőtt- RUHA BÖRZE. 
 
 

Itt szeretnénk helyet biztosítani a használt, de még jó 
állapotban lévő ruhák, cipők, játékok, gyermek használati- 

tárgyak árusítására-vásárlására, börzéjére. 
 
 

Már nem 
ÚJDONSÁG: 

Vállaljuk a karitatív célokra szánt, még használható állapotban lévő 
ruhaneműk, játékok begyűjtését, melyeket szétosztunk a rászorulók közt. 

Várjuk az eladni- és vásárolni szándékozókat egyaránt. 
Az adományként begyűjtött ruhaneműkből helyben, de csak a börze utolsó 

órájában, 16.00 –17.00 óra között lehet válogatni, és térítésmentesen 
hazavinni. 

érdeklődni lehet: Szabó Judit 06(20)543-1269 

Baba-, gyermek- és felnőtt- 
RUHA BÖRZE 

2018. JÚNIUS 17-ÉN 
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2018. június 2,3,4én látogatást tett falunkban a székelyföldi 
Nyárádmagyarós küldöttsége, akikkel aláírtuk a testvértelepülési 
szerzôdést. A küldöttség tagjai: Ozsváth István alpolgármester, 
Lázár Balázs református lelkész, Szabó Zoltán fôgondnok, Kiss 
László önkormányzati jegyzô, Szabó Benjámin képviselô, Iszlai 
Sándor fôgondnok h..

Az elôzményekrôl és Nyárádmagyarósról bôvebben olvashat
nak a Faluújság márciusi számában.

A megemlékezés június 3án 10 órakor a református templom
ban kezdôdött, majd átvonultunk a Trianoni emlékmûhöz, ahol 
színvonalas beszédek és mûsor után a Faluházban ünnepélyesen 
Ozsváth István alpolgármester és Dr. Sajtos Sándor polgármester 
kézjegyével látta el a testvértelepülési szerzôdést. 

Nekem személyesen is nagy örömömre szolgált, hogy a megem
lékezésen itt voltak délvidéki barátaink, testvéreink Tóthfaluról 
Bata Ferenc polgármester vezetésével, akikkel 2010ben ugyan
ezen a napon írtuk alá a testvértelepülési szerzôdést.

A szerzôdés aláírása után átvonultunk az új ebédlôbe, ahol a 
szépen megterített asztalok mellett finom ebédet fogyasztottunk 
el és kötetlen beszélgetést tudtunk folytatni nemzettársainkkal. 

Remélem, hogy a megkötött szerzôdést meg tudjuk tölteni tar
talommal az évek során.

Ha már úgy hozta a sors, hogy egy székelyföldi református 
faluval kötöttünk testvértelepülési szerzôdést, idézni szeretnék 
Makkai Sándor erdélyi magyar író, pedagógus, református püs
pök szavaiból.: „Ki kell jelentenem, hogy nem tudom elképzel
ni a kisebbségi életnek semmiféle emberhez méltó elrendezését, 
mert magát a kisebbségi „kategóriát” tartom emberhez méltatlan
nak és lelkileg lehetetlennek. 

Eltekintve tehát attól, hogy a kisebbségi sors politikai, gazda
sági, szociális, vagy kulturális szempontból elhordozhatóe vagy 
nem, mindezek mögött, legmélyebb gyökerében elviselhetetlen, 
mert merôben ellenkezik az emberi méltósággal és ez az, amit 
Európa lelkiismeretének, – ha ugyan van lelkiismerete – nem sza
badna eltûrnie és nem lehetne elhordoznia. 

Volt ugyan egy ábránd, melyet a liberalizmus szelleme táplált, 
hogy mindenki egyforma.

Egy cseppet se sajnáljuk ennek az ábrándnak szétfoszlá
sát, mivel önmagában véve a lehetô legnagyobb hazugság volt. 
Egészen az ellenkezô történt: a nemzeti öntudat soha nem ismert 
újértelmû kivirágzása és megteljesedése, mely hadat üzen min
den elszíntelenítô és képmutató hazugságnak. 

A magyar nemzet minden külsô látszat dacára belül, lelkileg 
és szellemileg eltéphetetlenül egy maradt. Ebbôl kellett fakadnia 
annak a reménységnek, hogy ez az egység valamilyen formában 
fenn is fog maradni és el kell jönnie az idônek, amikor külsôleg is, 

így, vagy úgy, érvényesülni fog.”
Én úgy érzem, hogy testvértelepüléseink, a délvidéki Tóthfalu, 

a kárpátaljai Mezôvári és a székelyföldi Nyárádmagyarós mindent 
megtett, amit meg lehetett tenni a magyarság megmaradása érde
kében. Köszönjük!

Ha mi is megteszünk mindent, amit meg lehet az anyaország
ban, ilyen bástyákkal körbevéve, mint a fent említett települések, 
akkor van reményünk a megmaradásra magyarnak, keresztény
nek és európainak.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki tevékenyen részt 
vett ennek a látogatásnak a lebonyolításában, legyen az önkor
mányzati vagy egyházi vezetô, képviselô vagy alkalmazott vagy 
egyszerûen Tahitótfaluért tenni akaró polgár.

Kubanek István képviselô 

Testvértelepülési szerzôdés aláírása a Nemzeti Összetartozás Napján 
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Május 5én immáron negyedik alkalom
mal került megrendezésre a Tahitótfalui 
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 
szervezésében az iskolai Családi nap. Aki 
ezen a forró májusi napon ezt a programot 
választotta, nem bánta meg. Az idelátoga
tókat különbözô bemutatók várták: akro
batikus torna, akrobatikus rock and roll, 
judo, a Szent György Lovagrend apród
jainak fellépése valamint a Zenebutik 
elôadása. A rendezvény ideje alatt sport
állomásokon gyûjthettek  palacsintáért 
 pontokat a gyerekek, ezen kívül volt 
hajdíszítés, arcfestés, kézmûveskedés, 

tûzzománcozás, táncház, játékos angol 
foglalkozás.

Köszönjük, hogy színvonalas prog
ramot tudtunk összeállítani Krisztandl 
Zsuzsannának, Petyerák Andreának, 
Baucsek Mónikának, Móra Eszternek, 
Staberecz Péternek, Rácz Gábornak, 
Szántó Tündének, Szántó Sándornak, 
Gyimesi Szilviának, Szabó Juditnak, Kóródi 
Édának, Kökényné Krafcsik Ibolyának és a 
Szentendrei Rendôrkapitányság munkatár
sainak.  

Köszönjük az ízletes gulyásleves és 
paprikás krumpli elkészítését Kincses 

Ilonkának, Keszler Szabolcs támogatását, a 
szülôknek a segítséget és az adományokat 
valamint iskolánk pedagógusainak munká
ját. 

A rendezvény ideje alatt a hangosítást 
ezúttal is Szecsei László biztosította.

Az  összegyûl t  adományokból  a 
Népházba vásárolunk az oktatás változa
tosságát biztosító projektort. 

Csereklyéné Szente Ildikó
A Tahitótfalui Általános Iskola 

Gyermekeiért Alapítvány tagja

Családi nap az iskolában

A tavalyi élmények után nagy várakozással 
indultunk az idei KerekEmese vetélkedôn. 
Az iskolai három forduló most is embert 
(diákot) próbáló volt. 

Sokat kutattunk, kerestünk nemcsak a 
saját ismereteink között, hanem a tudomá
nyok „bugyraiban” is. Minden forduló végén 
az adott tudományterülethez tartozó kre
atív feladat pedig fantáziánkat dolgoztatta 
meg. A végsô eredmény április elején derült 
ki, mehetünk Ópusztaszerre!!!! Nehéz volt 
készülni a szóbeli versenyre, hiszen nem 
tudtunk konkrétumokat. Abban viszont biz
tosak voltunk, hogy nagyon furmányos fel
adatok lesznek. És valóban…!!! Kellett tud
nunk, mibôl készülhetett Mátyás király lako

mája, melyik kárpátmedencei tájegységhez 
melyik népdal köthetô, hogyan öltözik fel 
a lakodalomba készülô leány, mi volt Mária 
Terézia oktatási rendelete…sorolhatnám 
még. 

Közben volt lehetôségünk ismét gyönyör
ködni a Feszty körképben. Megnézhettük 
az új gyógynövényházat, benne a munká

inkból készült kiállítást. Majd végül délután 
négy órára megszületett a döntô eredmé
nye is, mi szerint Mária Terézia testôrlányai 
a hetedik, a Revolutionnaire=Forradalmárok 
13. helyen végeztek a kárpátmedencei 
döntôben. 

A két csapat: Mária Terézia testôrlányai 
(Bánáti Lilla, Csereklye Kata, Kovács Karola, 
Szilágyi Regina)

Revolutionnaire=Forradalmárok (Vaczó 
Julianna, Jenei Ákos, Földes Tibor, Szolnoki 
Bence)

Köszönet az egész éven át tartó sok mun
káért a gyerekeknek és a segítségért, támo
gatásért a szüleiknek.

Viplak Katalin felkészítô tanár

Élménybeszámoló a KerekEmese vetélkedôrôl

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük szépen Klement Miklósnak 

és Klement Miklósnénak, hogy a tanév 
során két alkalommal iskolánkat szépiro
dalmi könyvekkel  megajándékozták.

Tahitótfalui Pollack Mihály 
Általános Iskola és AMI iskolavezetése
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Bettenbuk Krisztina néptánc pedagógus és Princzné Bérczi Krisztina kézműves 
oktató vezetésével

Várjuk azoknak az általános iskolás lányoknak és �úknak a jelentkezését, akik 
szívesen eltöltenének egy hangulatos hetet a Faluházban, miközben bele-

kóstolnak a magyar néptánc és népdalkincsbe valamint a közösen elkészített 
magyar ételekbe.

Foglalkozások ideje: 2018. július 30. - augusztus 3-ig, hétfőtől péntekig 8:30-16:00
A hét önköltsége: 15 000 Ft/fő, mely tartalmazza a közösen elkészített tízórait, 

ebédet és uzsonnát.
Jelentkezés: Béres Gabriella, faluhaz@tahitotfalu.hu, 30/337 5527.

Jelentkezési határidő: 2018. július 15.
Helyszín: Tahitótfalu Faluház, 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.

Szervező: Tahitótfalu Község Önkormányzata

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

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

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

Tahitótfalu
2018. július 9-20. hétfôtôl péntekig 9:00-13:00

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

mécsestartó készítés, gyertyamártás, -öntés Sasvári Veronikával
csuhé virág, terméskép, textil állatka készítés Jókainé Gombosi Beatrixszel

ékszer, játék készítés Telkes Henivel
népi játékok, néptánc Szabó Judittal

ugrókötelezés, ügyességi versenyek Vaczó Melindával és Vikivel
zumba Pataki Judittal

lovaskocsizás Fábián Csabával
Játék a Családsegítô Szolgálattal, bogrács étel készítés

kenyérlángos sütés, vetélkedôk, labdajátékok

Sok-sok változatos és izgalmas foglalatosság vár rátok:
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Közhasznú adatok
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 
605 • ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 
10–18-ig, kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • 
FALUHÁZ – 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 
385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, kedd, 
csüt.: 14–19-ig, péntek: 8.30–13.00-ig, szerda: iskola fo gászat 
• FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 
312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-
ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-331 • 
GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: 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; adminisztrációs 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: 
ebédszünet minden nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csü-
törtök 8–18; szerda 8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, 
nyitva: hétfô 8–12 és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; 
szerda, csüt, péntek 8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS 
GYÜLEKEZET – tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET – 
Szent endre, Kano nok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG 
– Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; 
– Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-
140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • 
SZEMÉTSZÁLLÍ TÁS – 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 20a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap 
10ig. • Nyomdai elôkészítés: Al más sy és Fiai Bt.

Folytatás az 1. oldalról
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô, szerda 15:30-16:30: RSG az iskolásoknak, 
17:00-17:45 RSG az óvodásoknak. Érd.: Szatmári 
Loretta 70/429 4994 
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökume nikus 
Kórus próbája. Szeretettel várjuk az énekelni vágyó
kat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea 70/334 
4096. 
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Adorján 
Vera, 20/560 4065      
Péntek 16:30-18:00: Akrobatikus rock and roll. Pink 
Panthers. Érd.: Móra Eszter 30/928 7898
Faluház programja
Június 17. vasárnap 14:0017:00 Ruhabörze. 
Szervezô: Szabó Judit 20/543 1269
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub össze
jövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, 
palvolgyi2@tonline.hu
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit 20/569 7507
Szerda 17:00-18:00 Baranta edzés 4 éves kortól. 
Edzô: Vukics Ferenc, Baranta Országos Szövetség 
elnöke. Érd.: 70/598 4345
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
9:00-11:00: Babamama Klub. Vezeti: Benyóné 
Ott Ildikó 70/330 8588
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:45: Képességfejlesztô kézilabda 
alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244, 
16:45-18:00: Kézilabda felsôsöknek. Érd.: Pakor 
Vilmos 30/383 4244
Kedd, csütörtök 17:00-18:30: Judokung fu 
edzés. Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp Bence 
30/215 4442 
Szerda 16:30-18:00: Kézilabda felsô söknek, 
18:00-19:00: Gyerekfoci. Érd.: Vaczó Tamás, 

tahitotfalufoci@gmail.com
19:00-20:30: Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok 
erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 30/831 8946
Péntek 14:00-15:00: Képességfejlesztô kézilab
da alsósoknak
15:00-16:30: Kézilabda felsôsöknek
16:30-17:30: Ovis foci. Érd.: Óvoda 30/326 6272
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni 
az alábbi elérhetôségeken lehet: Népház, 
Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327 5146, 
Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527, Sportszár: 
Szabó Mónika 70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást 
szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az 
aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

Tahitótfalu júniusi programjai

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 
egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg
fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 
vagy a 30/337 5527es telefonszámra. 
A helyes megfejtést beküldôk minden 
hónapban ajándéksorsoláson vesznek 
részt. Májusi számunkban a Hôsök terén 
lévô hentesbolt ajtaja és rácsozatának egy 
részlete volt látható. Gratulálunk szeren
csés megfejtônknek, Elter Lucának.

Vedd észre!


