
Cikluszáró polgármesteri 
beszámoló

Az elmúlt ötéves cik lusban a Község i 
Tájékoztatóban minden hónapban, összesen 70 
cikkben számoltam be az adott hónap fontosabb 
eseményeirôl. E beszámolókban rögzítettem 
minden olyan hírt, információt, amely a telepü-
lés fejlôdésével, fejlesztésével, mindennapi éle-
tével összefüggött. Ebben a beszámolómban a 
Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal mun-
kájáról, eredményeirôl szeretnék számot adni. 

Tahitótfalu közös hivatala a 2013-ban kötött 
együttmûködési megállapodásra épült, amely 
tartalmazta, hogy Tahitótfalu és Kisoroszi tekin-
tetében milyen munkarendben, milyen tar-
talommal dolgozzunk. Ezen szerzôdést 2018-
ban közös testületi jóváhagyással aktualizáltuk, 
amely célja az volt, hogy a munka hatékonyabb 
és eredményesebb legyen. 

Folytatás a 2. oldalon

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Október 5. szombat 10:00-14:00 Táboravató Ünnep. Helyszín: Ifjúsági 
Tábor (Váci rév). Részletek a plakátokon.
Október 6. vasárnap 18:00 Emlékezés az aradi vértanúkra. Helyszín: Hôsök 
tere, Tahitótfalu
Október 12. szombat 14:00-17:00 Ruhabörze a Faluházban. Részletek a 
plakátokon.
Október 20. vasárnap 17:00 Pálúr János orgona hangversenye a református 
templomban.

Október 22. 17:45 Koszorúzás és ünnepi mûsor az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 63. évfordulóján. Részletek a plakátokon.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak. Érd.: Szathmári Loretta 70/429 
4994, 17:00-17:45 RG az óvodásoknak 
Hétfô 18:00-19:00 Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. Érd.: Varga 
Dániel 30/871 5713

Folytatás a 15. oldalon

Tahitótfalu októberi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 2.

Önkormányzati hírek 5.

V. Tahitótfalui Családi 

Sportnap Két Keréken 8.

Éljenek a Sulisárkány 

bajnokok! 9.

Táboravató ünnepség  18.

A képviselô -testület az elmúlt 
idôszakban egy rendkívüli és egy soron 
következô ülést tartott. Az augusztus 
29-ei rendkívüli ülésen a képviselô-
testület teljes létszámban megjelent, a 
döntések egyhangúlag születtek. 

Folytatás a 5. oldalon

Önkormányzati hírek 
Beszámoló 

a képviselô-testület 
munkájáról
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Folytatás az 1. oldalról
A közös hivatal vezetôje Eôryné Dr. 

Mezei Orsolya, munkáját 17 munkatárs 
segíti. A hivatal három fô szervezeti egység-
re osztható. Igazgatási és Általános Hatósági 
Csoportra, Pénzügyi és Adócsoportra, vala-
mint a Titkárságra. A két település lélekszá-
ma meghaladja a 7000 fôt. A hatósági mun-
kán kívül a hivatal számára nagy leterhe-
lést jelent a képviselô-testületi döntések 
elôkészítése, végrehajtása, a testületi hatá-
rozatok elôkészítése, továbbá az elmúlt 
öt évben lezajlott építési beruházások 
elôkészítése, lebonyolításának elszámolása 
és az utóellenôrzések kiszolgálása. A mellé-
kelt grafikon jól szemlélteti, hogy a hivatal-
nak milyen mennyiségû ügyirattal, feladat-
tal kellett megbirkóznia. Szeretném ezúton 
megköszönni magam és képviselôtársaim 
nevében a közös hivatal személyi állomá-
nyának precíz munkáját. 

Önkormányzatunk életében a közös 
hivatalon kívül az önkormányzati intéz-
mények munkáját is jónak értékelem. A 
tahitótfalui óvodákban Bánáti Anita nem-
régiben kinevezett új vezetô irányítása 
alatt 29 óvodapedagógus és dadus dolgo-
zik. Településünk lélekszámának növeke-
dése egyre nagyobb terhet jelent e kötelezô 
feladat ellátásának tekintetében is. Az új 
konyha-étkezdében Loós Ágnes dieteti-
kus vezetésével 8 fô biztosítja a közétkez-
tetés ellátását és különbözô önkormány-
zati rendezvények kiszolgálását. A sport-
csarnok, népház, étkezde, hivatal karban-
tartását, takarítását Bozóki Sándorné veze-
tésével 5 fô látja el. A Falugondnokságra 
háruló teendôket Szabados-Molnár István 
vezetésével két fô irodai dolgozó és 14 fô 
fizikai állomány végzi. Az elmúlt idôszak 
során jelentkezô feladatokat, rendezvé-
nyeket óriási erôfeszítéssel, a mindenna-
pi teendôk mellett (zöldfelület karbantar-
tás, síkosságmentesítés, gépek karbantar-
tása, vízelvezetô rendszerek karbantartása 
stb.) végzik. A külterület felügyeletét egy 
fô mezôôr látja el. A fejlesztésekkel, pályá-
zatokkal kapcsolatos munkámat Ferenczy 
Barbara pályázati referens segíti. Béres 
Gabriella mûvelôdésszervezô gondoskodik 
többek között a települési rendezvények, 
táborok megszervezésérôl. Törvényi köte-
lezettségünknek megfelelôen a védônôi 
munkát Karneválné Székely Erzsébet és 
Zákonyiné Zubi Valéria látják el. 

Összegezve elmondhatom, hogy telepü-
lésünk jól felkészült hivatali és önkormány-
zati apparátussal végzi feladatát, amely 
alkalmas a következô idôszak munkáinak 
magas színvonalú folytatására. 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Végezetül, a hivatal és önkormányzat 
dolgozóin kívül szeretném megköszönni 
mindazon civil szervezet együttmûködô 
tevékenységét, melyek településünk 
fejlôdését, élhetôségét jó irányba fordítot-

ták. Végül, de nem utolsó sorban köszö-
nöm a polgárok pozitív együttmûködését, 
amely nagy mértékben segítette munká-
mat. 

Dr. Sajtos Sándor polgármester

Önkormányzat2 0 1 9 .  O K T Ó B E R

Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek:
Kállai Sándor és Sörös Kitti 
Bozóki Sándor és Balázs Vera
Gubacsi Gergô – Marton Fanni

Újszülöttek: 
Fehér Barnabás 2019.09.03.
Horváth Zente 2019.09.25
Bálint Bertalan 2019.09.18.
Lôrincz Zsombor 2019.09.20.
Mohácsi Ábel Milán 2019.09.24.
Diósi Károly 2019. 09. 27.

Elhunytak: 
Budai Mihály Kossuth Lajos utca, élt 86 évet
Debreczeni József, Pacsirta utca, élt 84 évet

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

Képviselôi 
fogadóóra25. Vasárnapi Vásárnap 

Kedves Olvasóink!

 A község lakói számára a könyvtár az 
alábbi idôpontokban tart nyitva:

Hétfô 9.00-12.00
Csütörtök:  17.00-18.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden ked-

ves olvasót és látogatót: 

Kubanekné Bencze Hajnal 
könyvtáros

Könyvtár 
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A hagyományos Szent Mihály-napi 
jószágbehajtás idén méltó módon Mihály 
napon tartatott. A 2007-ben elôször meg-
rendezett állat, termény és kézmûves 
vásár 25. alkalmát ünnepeltük idén, sok 
szép programmal, gyönyörû portékák-
kal, ízletes minôségi termékekkel. A haj-
dan nagyhírû szôlôtermesztésre emlékez-
ve óvodáink helyben préselt musttal kínál-

ták a látogatókat. A Népmese sátorban a 
gyerekek a mesék világában kalandozhat-
tak, a réten bábjátékot nézhettek, mese 
szereplôkké válhattak, vásárfiáért vetél-
kedhettek, s az egész napos játék után a 
közönség az ôrtûzgyújtást követôen elkí-
sérhette a legelôrôl a téli szállásra vonuló 
nyájat. Az érdeklôdôk megismerkedhettek 

Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról 
a kilenc magyar kutyafajtával a Hungária 
Komondor Klub jóvoltából. 

A tizenkét évvel ezelôtt még egy csalá-
dias méretû és hangulatú vásárként indult 
esemény mára már jelentôs helyet foglal 
el a település rendezvényei között, igénye-
sen bemutatva helyi és környékbéli érté-
keinket. E fejlôdés nagyban köszönhetô 
Tahitótfalu polgármestere, Dr. Sajtos 

Sándor erkölcsi és a képviselô-testület 
anyagi támogatásának, valamint Magyar 
Zoltánnak, aki a terület használatát biz-
tosítja, és Dr. Magyar Gábornak, kinek 
racka nyáját tavasszal, Szent György nap-
ján a rétre, ôsszel, Szent Mihály napján 
pedig a rétrôl a hídon átterelhetjük. Dr. 
Magyar Zsombornak, László Krisztinának, 
Pr inczné Bérczi Kr isztinának, Móró 
Klárinak, Pauluszné Annának, Kelemen 

Emmának, Almássy Csabának, Károlyi 
Gábornak, a Szamóca Waldorf Óvodának, a 
környékbéli lovardáknak, a Polgármesteri 
Hivatal fizikai állományának és a sok-sok 
segítônek ezúton is köszönjük azt a renge-
teg háttérmunkát, amire elejétôl fogva szá-
míthatunk.

 
Magyar Orsolya és Béres Gabriella
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Folytatás az 1. oldalról
A napirend módosítását követôen a 
képviselô-testület, megválasztotta az 
önkormányzati képviselôk és a polgár-
mester 2019. évi választásával összefüg-
gésben a Helyi Választási Bizottság tagja-
it, póttagjait. A következô napirend során a 
képviselô-testület a „Vállalkozási szerzôdés 
keretében 2021 Tahitótfalu, Termelôi piac 
korszerûsítési és bôvítési feladatok ellátá-
sa (1227)” elnevezésû, nyílt közbeszerzési 
eljárást eredményesnek nyilvánította, és a 
TERRA ÉPKER Hungária Kft.-t hirdette ki az 
eljárás nyertesének. 

A tulajdoni ügyek napirend folyamán 
elsôként a képviselô-testület lemondott a 
1830/6 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában az 
elôvásárlási jog gyakorlásáról, majd pályá-
zatot írt ki a nem közmûvel összegyûjtött 
háztartási szennyvíz begyûjtésére vonat-
kozó közszolgáltatás biztosítására, illetve 
földhaszonbérleti pályázatot hirdetett meg 
az önkormányzat tulajdonában lévô szán-
tó mûvelési ágú területekkel kapcsolato-
san. Ezt követôen visszavonta a 102/2019. 
(06.13.) valamint a 103/2019. (06.13.) határo-
zatát, így elutasítva egy Helyi Értékvédelmi 
Pályázatra benyújtott támogatási kérelmet. 

A következô napirendben a képviselô-
testület döntött, az „Önkormányzati tulaj-
donú bölcsôdei ellátást nyújtó intéz-
mények fejlesztésének támogatása Pest 
megyében (2019)” címen kiírt, PM_
Bölcsôdefejlesztés_2019 kódjelû pályázat-
ra vonatkozó támogatási kérelem benyújtá-
sáról. 

A szeptember 26 -án tartott soron 
következô ülésen Karácsony Ádám képvi-

selô nem vett részt, hiányzását elôre jelezte. 
A napirend módosítását követôen a 

képviselô-testület a Gazdasági Bizottság 
javaslatával megegyezôen elfogadta az 
önkormányzat és intézményei 2019. évi 
költségvetésérôl szóló 1/2019. (II.12), vala-
mint a gyermekétkeztetési és egyéb étke-
zési díjak megállapításáról szóló 5/2019 
(V.17.) önkormányzati rendelet módosí-
tását. Ezt követôen jóváhagyta a Fôvárosi 
Közterület-fenntar tó Kft.-vel kötött 
szerzôdés módosítását, valamint a Fôvárosi 
Vízmûvekkel kötendô 2020-2029 évekre 
vonatkozó támogatási szerzôdés tartalmát. 
Következô döntésével csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2019/2020 tanév máso-
dik és 2020/2021 tanév elsô félévi fordulójá-
hoz (Vaczó Zoltán nem támogatta a javasla-
tot). A pályázati kiírások a település honlap-
járól (www.tahitotfalu.hu) letölthetôk. 

A Bizottságok beszámolója napirend során 
a képviselô-testület a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság javaslatát elfo-
gadva döntött a „Szép Porta” pályázat díja-
zottjairól, így idei évben Gaál Sándorné 
(Hôsök tere 10.), Bogdanov Hrisztóné 
(Honvéd u. 7.), valamint Csizmadi Csaba 
(Honvéd u. 3.), ingatlantulajdonosok kap-
ták e kitüntetést (Gaál Sándorné nem sza-
vazott). Ezúton gratulálunk a díjazot-
taknak. Szintén a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság javaslatára 
a képviselô-testület négyzetméterenként 
bruttó 5.000 Ft támogatást biztosít a Petôfi 
Sándor utcában lakó ingatlantulajdonosok 
számára a saját ingatlanuk elôtt, az úttest és 
a járda közötti közterületen parkoló kiala-

kításához. Támogatta a képviselô-testület 
a 774/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdo-
nosának kérelmét és a Bizottság javaslatá-
val megegyezôen engedélyezte a 775, 776 
helyrajzi számú önkormányzati tulajdon-
ban lévô ingatlanok összevonását és szol-
galmi jog bejegyzését a kialakult ingatlan-
ra azzal a feltétellel, hogy az telekösszevonás 
eljárási költségei kérelmezôt terhelik, vala-
mint a kialakításra kerülô ingatlanon meg-
valósuló szennyvíz-, és csatornarendszerre 
kérelmezô szerzôdésben garantálja az ingat-
lan mindenkori tulajdonosa számára a rákö-
tést. Nem támogatta a képviselô-testület a 
Tahitótfalu 1382 és 1383 hrsz-ú ingatlanok 
elidegenítését és az önkormányzat javára 
bejegyzett elôvásárlási jogot fenti ingatla-
nokra továbbra is fönntartja.

A Gazdasági Bizottság beszámolója során 
támogatta a képviselô-testület a Tegyünk 
Együtt Tahitótfaluért Alapítvány beadvá-
nyát és 100.000, - Ft támogatást állapított 
meg az iskoláskorú gyermekek karate és 
kung-fu edzéseinek lebonyolítására.

A tulajdoni ügyek napirend során elfogad-
ta a képviselô-testület a Tahitótfalui Óvodák, 
Mini Bölcsôde és Konyha 2018/2019 neve-
lési év zárásáról szóló beszámolót, megren-
delte az óvodai játszóterek szabványosítá-
si javítását, valamint a Petôfi Sándor utcai 
óvoda gázkazánjának cseréjét. Utolsó dön-
tésével tulajdonosi és közútkezelôi hozzá-
járulást adott a Vulkán Kft. részére a 2015 
és 2042 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a 
Mogyoró utcán középnyomású gázvezeték 
építésével kapcsolatosan. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya 
jegyzô 

Önkormányzati hírek
Beszámoló a képviselô-testület munkájáról

Vadkilövési nap 2019. október 1-31-ig.
Minden hétfô, szerda, péntek és vasárnap

Délután 16.00 óra és reggel 06.00 óra közötti idôszakban

Az Önkormányzat szervezésében, 
fegy vertartási és vadászati engedéllyel 
rendelkezô vadászok segítségével a lakott 
területen tapasztalható vadkárok megaka-
dályozása érdekében vadkárelhárító fegyve-
res vadászat lesz. 

Kérjük, hogy ebben az idôpontban, az 
alábbi területeken lehetôség szerint foko-
zott figyelemmel tartózkodjanak!

Az elejtés módja: vadászlôfegyver
A rendôrségi engedély száma: Szentendrei 
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u., Kemping u., Kernstock K. u., Külsô - 
Nyulas u., Lejtô u., Mátyás kir. u., Móricz 
Zs.u., Napsugár u., Nyulas u., Ódry Á. u., 
Pataksor, Pinty u., Semmelweis u., Szállások 
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Tökösmezô u, Villám u., Villasor, Virág u., 
Vöröskô u.,

Elejtés vezetô: Molnár Balázs (Tel: +36 
20/922 6699)



6

Egyház,  közösség 2 0 1 9 .  O K T Ó B E R

Immár 502 esztendeje annak, hogy egy 
szászországi ágostonos szerzetes, teoló-
giai tanár 95 tételben megfogalmazta, 
mit lát javítandónak a Krisztus egyházá-
nak gondolkodásában, hitgyakorlatában. 
Luther Márton tételei átütô erôvel hatot-
tak. Eljött az idô, amikor nagyon sokan 
meghallották az üzenetet: Istenrôl nem 
csak homályos elképzeléseink lehetnek, 
hiszen a Szentírás segítségével járhatnánk 
a világosságban!

Luther reformációja nem volt más, mint 
a Biblia újrafelfedezése, behozása a köztu-
datba. A könyvnyomtatás feltalálása ked-
vezett is annak, hogy egyre többen jussa-
nak hozzá a teljes Biblia egy példányához. 
Az eredeti nyelvû – héber és görög – bib-
liai szövegtöredékek tömeges elôkerülése 
pedig jobb, immár nemzeti nyelvû for-
dításokat tett lehetôvé. Micsoda pilla-
nat lehetett, amikor az emberek, akiknek 
nem a latin volt az anyanyelve, a saját nyel-
vükön hallhattak a Bibliából felolvasott 
részleteket! A mi híres bibliafordítónk, 
Károli Gáspár is panaszkodott arra, hogy 
milyen nehéz úgy hirdetni Isten üzene-
tét, hogy nem létezik teljes magyar Biblia. 
Ô is úgy szolgált sok éven át, hogy csak 
az aktuális Alapigét fordította le a prédi-
káció elôtti felolvasáshoz. Kinyomtatva 
csak latin Biblia volt, de azt a hívek kezé-
be hiába adta volna oda. Így vett erôt 
magán, hogy elvégezze a nagy mûvet, és 
így fordította le a teljes Szentírást olyan 
csodálatosan, hogy sokan máig is ezt tart-
ják a legjobb, legszebb magyar nyelvû 

Bibliafordításnak.
A reformáció évezredes háttérbe szo-

rulás után visszahozta a köztudatba, az 
emberek gondolkodásába a Bibliát. Ez a 
legnagyobb szolgálata, amely által e világ 
végezetéig formálja minden keresztyén 
ember hitéletét: van Bibliánk, van hite-
les forrásunk Isten gondolatairól, hoz-
zánk intézett Kijelentésérôl! Nincs szük-
ség álmokra, nem kell hangokat hallani, 
hanem elegendô, és a legjobb, ha magá-
tól, Istentôl tanulunk. Erre pedig a Biblia 
mondatai a legjobbak, mert egyedül a 
Szentírásról mondható el a hitben, hogy 
valóban Isten szava – hiszen ezt a Biblia 
állítja önmagáról. „A teljes Írás Istentôl 
ihletett, és hasznos a tanításra, a feddés-
re, a megjobbításra, az igazságban való 
nevelésre.” 1Tim 3,16)

A címadó Igeversben Pál apostol arról 
ír, hogy Isten az egykori sötétségbôl cso-
dálatosan megszabadította a Kolosséi 
híveket. Ez érthetô általános értelem-
ben, erkölcsi értelemben, de érthetô mai 
témánk szemszögébôl nézve is: azzal, 
hogy a Biblia ott lehet minden háztartás-
ban, hogy érthetô, mai magyar nyelven, 
akár magyarázatokkal ellátva is olvas-
hatjuk, Isten eme megvilágosító kegyel-
mének gyümölcse, amit a reformáció-
val juttatott el hozzánk. És ha az ember 
érti a miérteket, ha ismeri azt az Istent, 
aki komoly dolgokat kér tôle, akkor köny-
nyebben engedelmeskedik, mintha csak 
parancsszavak röpködnének a levegôben. 
A reformáció elôtt azért nem vették és 

adták kézbe a Szentírást, mert félô volt, 
hogy az emberek úgysem fogják megér-
teni. Ez persze sajnos ma is lehetséges, de 
az Igei üzenet megerôsít: Isten alkalmas-
sá teszi az övéit, hogy a világosságban jár-
janak, azaz hogy értsék, kövessék, amit 
Isten mond. 

Ne keress tehát kibúvót, hanem ha 
keresztyén vagy, olvasd naponta Isten 
Igéjét! Ha valamit az ember minden nap 
gyakorol, észrevétlenül egyre jártasabb 
lesz benne. Eleinte talán nem fogsz érteni 
minden szót. De ahogy fokozatosan éle-
ted részévé válik a Biblia, egyre inkább 
kitárul majd Isten Szentlelkének megvilá-
gosító jelenlétében, hogy mit akar Neked 
Isten az olvasottakkal mondani, hogy mi 
micsoda a Bibliában. Nem szabad feladni! 
Elkezdeni viszont nem a legelején érde-
mes, hanem az evangéliumokkal, vagy az 
Apostolok Cselekedeteivel.

A teljes magyar, megbízhatóan fordí-
tott Biblia megtalálható az interneten, 
léteznek Biblia applikációk is, olvasá-
si tervekkel. De ha valaki a könyvformá-
tumot részesíti elônyben, a gyülekeze-
tek könyvterjesztésében vásárolhat magá-
nak Bibliát. Ne hagyd kihasználatlanul ezt 
a páratlan lehetôséget, hogy Isten maga 
szól Hozzád! Olvasd, tanulmányozd min-
den nap Isten Igéjét! 

Szeretettel köszönti a kedves Olvasót a 
reformáció hónapjában:

Árvavölgyi Béla 
lelkipásztor  

A Vég  … kezdete, 1918-19. S úton a Vég  felé, 
1920. /1. rész/

címmel jelent meg a fenti sorozat tavaly, az év 
utolsó negyedében. Kikerülhetetlen, és egyben 
tiszteletreméltó a fentiek folytatásaként megem-
lékeznünk az Erdélyt pusztítva, rabolva, hódolta-
tó, megszálló román hadsereggel szembeszegülô, 
szinte egyetlen komoly ellenálló erôrôl, a Székely 
Hadosztályról, mely fájdalmasan, mégis hôsiesen, 
de alakítója volt azon sorsrontó idôk haza-, és 
magyar- mentô erôfeszítéseinek. 

Nemzetünk történelmének egyik legszomo-
rúbb, legfájdalmasabb idôszaka 1918 vége, mikorra 
is a kivérzett Magyarország gyilkosság következté-
ben elvesztette egyik legbecsületesebb politiku-
sát, gr. Tisza Istvánt. Mely tragédiát, -  a nemzet-
pusztulás folyamatában -  több, önpusztító drámai 
esemény követett. Az ôszirózsás forradalom, a 
Tanácsköztársa ság, a hadsereg-, és a magyar társa-
dalom szétzüllesztése, s a jó részt a Nyugat által 
magasra szított nemzetiségek saját honalapító 
agresszív törekvései is. Az elôzôekben már láttatott 

területhódításokkal szemben az 1918 decemberé-
ben elvetett el lenállás magja, - miszerint 
hazaszeretô, véres frontokat megjárt bátor katona-
tisztek, élükön a „Székelyek csillagának” nevezett 
szent kereszthegyi Kratochvil Károly ezredes, 
késôbbi nyugalmazott altábornagy - voltak a 
magvetôk.(Ez az írás részben az Ô emlékirataiból 
kölcsönzöttekre is épül.) Egy olyan támadó hadse-
reggel kellett fölvenni a küzdelmet, melyet a 
román király mozgósítási parancsa imígyen 
fanatizált:”Harcra hívlak, hogy megvalósítsátok 

„Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá 
tett titeket arra, hogy a szentek örök-

ségében, a világosságban részesüljetek.” 
(Kolossé 1,12)

Gondolatok a reformáció 502. évfordulója kapcsán

A Vég ... kezdete, 1918-19. S úton a Vég  felé, 
1920. (1. rész)
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régi álmaitokat, az összes románok egyesítését, 
melyért 1916/17-ben annyi vitézséggel harcoltatok. 
Testvéreitek hívnak az utolsó harcra, hogy vitézsé-
getekkel hozzátok meg az idegen járom/magyar/ 
alóli felszabadulásotokat.”  (Érdemes mind ezzel 
összevetni tételesen 1918 ôszének-19 tavaszának  a 
Károlyi-Kun nemzetrontó politikáját!)  - Kolozsvár 
a magyar kormány által kényszer-leszereltetett 
helyôrsége 1918 decemberében  176 fôbôl állt! A 
hó közepéig 1703 székely katona jelentkezett a 
haza védelmére, kik közül csak 604-nek volt fegy-
vere. Kratochvil Károly, mint Erdély kinevezett 
katonai parancsnoka a Fellegvárba helyezett széke-
lyeket megszervezve, pár nap alatt már ellenálló 
karhatalomként szerepeltette ôket a rendbontás, 
fosztogatás, a Gyalui-havasokbéli fellázított móc 
bandák ellen is. Kolozsvárott alakult meg nagy 
nehezen a 21. ezred. (1 zászlóalj Egeres, és az 
ezredtörzs Bánffyhunyad, 1 zlj. Csucsa, majd 100-
200 fôs egységek széttelepítve Zsibó-Tasnád, 
Zilahra.) A dec.24.-én Kolozsvárra bevonuló romá-
nok miatt az 1700 fôs magyar egység, hogy vala-
hogy felszerelhesse magát, Nagyváradra, majd 
Szatmárra irányíttatott./Fôleg, mert a Károlyi kor-
mány arra utasította ôket, hogy „a vérontás elkerü-
lése miatt ne használják a fegyvert”, mert „nagyobb 
ellenséges erôk elôl ki kell térni… de vérontás nél-
kül.”/ Korabeli vélemény szerint így Károlyi telje-
sen feladta Erdélyt! Kratochvil Károly ennek elle-
nére Debrecenbe ment, ahol a 38. hadosztály már 
a „Székely Hadosztály” nevet kapta, (1919.jan.17.) s 
ahonnan az ezredes megszervezte a Vaskoh-
Belényes - Csucsa - Sz i l ág ysom lyó -Ta snád -
Szinérváralja-Técsô-Máramarossziget védvonalat. 
„A hazafias tisztikar odaadással, önzetlenül, lelke-
sedéssel vezette… a hiányos felszereléssel, 
bakancs, köpeny nélkül, hóban, sárban, nélkülözé-
sek közepette a székelyeket, akikrôl maguk a  
románok jelentették ki, hogy nem sikerült volna 
áttörniök a székelyek arcvonalát, ha nincs 1919.
márc.21., amikor Kun Béla átvette a hatalmat.” -  A 
legkeményebb harcok 1919. jan.22.-én kezdôdtek 
Csucsánál, a 21. ezred részvételével, ahonnan 24.-
én a „románok menekülnek, miután elôtte kifosz-
tották Csucsát.- Január 13.-án a 24. székely ezred 
egy zászlóalja a  Zsibóról  Zilahot megszállni akaró, 
vonattal jövô románokat figyelmeztette, hogy 
„még nem szállhatják meg Zilahot”, mire a romá-
nok puskatûzzel válaszolva a magyar parlamentert 
foglyul ejtették. A székelyek géppuskatüzére a 
románok kiugráltak a vagonokból. A magyarok az 
egész vonatot, a román zászlóaljat, parancsnokos-
tól foglyul ejtették, felszerelésével, hadieszközeivel 
együtt. -  Február részben portyázásokkal, kisebb 
román egységek szétverésével, fosztogatásaik 
megakadályozásával telt el. - Március-április elsô 
fele a Szamos-környéki csetepatékkal zajlott, ami-
kor egy községnél a románok a falu románjait haj-
tották maguk elôtt elôvédnek. A kétoldali magyar 
támadás során a Szamos-hídnál összetorlódott 
románokból a géppuskások szinte  hullahegyet 
képeztek. -   Szép példája volt a magyarok önfelál-
dozásának az, hogy pl. Hadadra nem jutott a had-
osztály katonáiból-bár a lakosság védelmet kért- 5 
község hadra fogható emberei 130 fôs egységet 

hoztak létre, mely egy géppuskás szakasszal a 32. 
székely vadászezred 1. százada nevet kapta. A 
késôbb géppuskásokkal még tovább erôsített csa-
pat lényegében háromszéki, és udvarhelyi székely 
fiúkból állott. A Partium magyar falvai a legna-
gyobb segítséggel, közremûködéssel viszonyultak 
a honvédôk felé.  - Ápr. 16.-án Hadadnál nagy 
román túlerôvel szembeni támadásban a parancs-
nok golyótól súlyosan sérülve is szuronyrohamban 
véres tusát vívott, ezt látva legénysége vad futásra 
kényszerítette az oláhokat. Hadad lakossága élel-
mezte a fiúkat, kötözte sebeiket. Ügyes oldalazó 
géppuskatûzzel szemben a románok  véres fejjel 
menekültek vissza a közeli erdôkbe. A magyarok 3 
román támadást vertek vissza! Hadad úgy vonult 
be a hadosztály történetébe, hogy az a könnyezô 
falu búcsúintegetése mellett hagyta ott a magyar-
székely hôsiesség, önfeláldozó hazaszeretet, és a 
porba hullt remények egyik legdicsôbb színhelyét, 
Hadadot. Haditörténelem az, hogy Hadadot  jól fel-
szerelt 3 ó-román zlj, 2 üteg, és  lovasszázad támad-
ta. A támadás perceiben a lakosság már 
segítôkészen talpon volt: asszonyok, leányok lelke-
sítették férfiaikat, akik a tartalék puskákkal, gráná-
tokkal rohantak a hegyekbe az oláhok ellen. Az 
asszonynép, gyerekek hordták a tûzvonalba a 
lôszert, gránátot, kenyeret, szalonnát, ápolták a 
sebesülteket. A gyerekek is harcolni akartak, fiú az 
apával, asszony a fér jével, jegyespárok. 
Megmutatták a románoknak a magyar-székely vir-
tust. Itt tetszett ki-írta a nyug.altábornagy-hogy az 
erkölcsi erôvel párosuló önfeláldozó, lángoló haza-
szeretetben összeforrt katonaság-civilek miként 
védték a mindig többszörös román túlerôvel szem-
ben több hónapon át a veszélyeztetett hazát!  - 
Diósadon ápr. 16.-án hajnal 3-kor kezdôdött román 
támadást vertek vissza úgy, hogy a románok szá-
mos halott hátrahagyása mellett a két román zász-
lóalj támadása fényesen visszaveretett. -  Ugyan 
csak ezen a napon hajnalban, a románok 
meglepetésszerûen támadtak Szinérváralja közelé-
ben. A tét nagy lehetett részükrôl, mert a támadó 
rohamjárôr egy páncélvonat, egy lovasdandár és 
erôs tüzérség tervezett támadását vezette be. 
Veszítettek 1 tisztet és 12 katonát. A 3 magyar hôsi 
halottat a szinérváraljai temetôbe helyezték „örök” 
nyugalomra. (Vajon, ápolja-e valaki is a sírjukat?!) -   
Ápr. 19.-én Gyôrteleknél rajtaütéssel vertek vissza 
román lovasosztályt, akik sisakot, fegyvert, min-
dent szétszórva, több tiszti áldozattal is, menekül-
tek. -  Ápr.19.-én  Zelistyénél a románok oly nagy 
vereséget szenvedtek, hogy dühükben 30 halottuk 
visszahagyása után egy helyi magyar üveggyárost 
és 20 más magyart, zsidót is agyonlôttek!  - A széke-
lyek Mátészalka irányában április 20.-án ismét 
olyan komoly gyôzelmet arattak a románok felett, 
hogy bár 3-4 sebesültük volt, de 2 ágyút is zsákmá-
nyoltak. A fogoly román tiszt elmondta, hogy tiszt-
társai közül egyedül ô élte túl 62 emberével az 
ütközetet.  - Ápr.20.-án Mátészalka mellett volt egy 
ütközet, amelyben a magyaroknak 5-6 sebesültjük 
volt, viszont a közel 2 zlj.-nyi román erô 4 tisztet, 
több száz katonát vesztett, eldobálva fegyverét, fel-
szerelését. Olyan pánikot keltettek a várakozó 
román hadosztályban, hogy az visszavonult 

Szatmárra.  – Ápr. 22.-én még Mátészalka közelé-
ben egy oláh lovashadosztály akart átkelni a 
Kraszna-csatornán, mint egy Ecsedi-láp felôl jövô 
hadosztály elô ôrse. Az oláhok 40 ágyúval, géppus-
kával lôtték a magyarokat, de nem tudták áttörni a 
védelmüket. A mátészalkai ütközet végül is 3. nap-
ján a székelyek csak nem egy teljes oláh lovasezre-
det semmisítettek meg!  - Külön említést érdemel a 
belényesi csoport kb. 600 fô,akik ápr. 2 felében 
Belényes, Rézbánya, Kisszedres, stb. térségében /
Erdélyi –Középhegység/ egy 12 ágyúval támoga-
tott oláh gyalogezreddel küzdött meg. Nagyon fon-
tos tudatosítani: a Tanácsköztársaság Vörös 
Hadserege nagy tapasztalatokat szerzett a romá-
nok ellen történt gyáva megfutamodásaival, akiket 
az elvtársak sokszor a Székely Hadosztály ellen for-
dítottak. Itt is megmutathatták, hogyan kell 
hôsiesen,  álkommunista módon megfutamodni, 
közben rabolni, sarcolni.    / TALÁN EDDIG  bele-
fér a szeptemberibe…../       Kratochvill  nyug. altá-
bornagy imígyen összegezte a Székely Hadosztály 
harci eseményeit:  - 1918.dec. Piski. Páncélvonatunk 
harca. A Maros hídjánál a románok a fehér zászlós 
székely fôhadnagy követet aljasul agyonlövik!– 
1919.jan.14. Cigányi visszavert román támadás. –
jan.31.-feb. 3. Sikarló, - Feb.22-25. Zilah. Sikeres 
kezdeményezô vállalkozás. – Márc. 1. Nagysikarló. 
– Márc. 11-12.- Ápr. 16-17. Csucsa. Román támadás. 
– Márc.9.  16. Iloba. román támadással szemben 
ellentámadás. – Márc.16. Récstôl délre. –Márc. 17. 
Szinérváralja, – Márc.27., Ápr.16. Hadad, Gyôrtelek. 
Gyönyörû gyôzelem. -  Márc. 29. Iloba-bánya. – 
Ápr. 16-29. között 25 összecsapás. – Mátészalka. 
stb. 

Összegezve:” a székelyek hazájukat, a 
Székelyföldet akarták visszafoglalni, megtarta-
ni. Harci vágyuk szinte fékezhetetlen volt! Ezen 
erôfeszítésekkel egyidejûleg egy végzetes szeren-
csétlenség zúdult a hazára: a kommunizmus. – 
Ápr. 16.-án a románok az egész Székely Hadosztály 
arcvonalát megtámadták…elôl a románok, hátuk-
ban a bolsevizmus… A  hadosztály, látván, hogy 
a magyar hazán már segíteni nem tud, saját elha-
tározásából, önként letette a fegyvert…melyet 
oly nagy lelkesedéssel…ragadott meg, hogy hazá-
ját és Magyarországot megvédje.” A fegyverszünet 
megkötése után a székely fiúkat a brassói, románi-
ai táborokba vitték rabfogságra.  -A fegyverletételi 
szerzôdés a Hadosztály és a Román Kir. Hadsereg 
között 1919.ápr.26. -án jött létre. Károlyi és Kun 
Béla dicstelen „uralkodása” sok más tragédia mel-
lett szülte azt a megalázó eseményt, hogy a román 
hadsereg 1919.aug.4.-én bevonulhatott Budapestre! 
/ Jártak Tótfaluban is: megbotoztak, felpofoztak 
2-3 legényt, majd vittek, amit lehetett./ Bizonyított 
tény, hogy a francia tisztek bíztatására. /Hogy mit 
követtek el ôszi kivonulásukig, maga a horror. De 
egy másik, valakinek, valamikori írása remélem, 
felfedi ezt. Vagy nem./ Mindenesetre Károlyi, és 
Kun Béla kormánya a székelyek honmentô áldoza-
tihoz viszonyítva: elárulta, megalázta ôket! De vég-
zetesnek látszóan a magyar hazát is! 

G. Szalai István, 2019. október
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Ötödik a lka lommal rendezték meg 
Tahitótfalu Óvodái az Önkormányzattal kar-
öltve szeptember 15-én, az egészséges életmó-
dot és a mozgást népszerûsítô családi sport-
napot. A Szentendre Járá si Egészségfejlesztési 
I rodáva l  va ló eg y üt tmûködésünknek 
köszönhetôen, színes és gazdag programkí-
nálattal vártunk kicsiket, nagyokat egyaránt. 
A felnôttek 37 féle átfogó szûrôvizsgálaton 
vehettek részt az egészségkamionban, a gye-
rekeket interaktív kiállítás várta „Testünk a 
csoda” címmel a Népházban. A rendezvényt 
közös bemelegítéssel és kerékpáros felvonu-
lással kezdtük, majd a tornacsarnokban óvo-
dásaink f lashmobja, zumba, rocky, RG és 
judo bemutató következett, helyi sportegye-
sületek szereplésével. Eközben a szabadban 
kerékpáros ügyességi, illetve KRESZ pálya és 
sebességmérés várta a gyerekeket Szentendre 
Város Baleset Megelôzési Bizottságának 
köszönhetôen. A Faluház udvarán egészsé-
ges büfével és táplálkozási tanácsadással vár-
tunk mindenkit Loós Ágnes dietetikusunk 
segítségével. A finom ebédhez Szabó Enikô 
és barátai muzsikáltak, majd tombolahúzás-
sal és sportrelikviák árverezésével zártuk a 
napot, ahol Kemény Dénes, Berki Krisztián, 
Schirilla György, Lékai Máté, Kósz Zoltán és 
Petôváry Zsolt által dedikált tárgyakra lehe-
tett licitálni.

Szeretnénk köszönetet mondani mindenki-
nek, aki részvételével vagy bármilyen segít-
ségnyújtással hozzájárult sportnapunk sike-
réhez, rendezvényünk bevételébôl még az 
ôsz folyamán udvari játékainkat bôvítjük 
mindkét óvodában. Köszönjük Dr. Sajtos 
Sándor Polgármester Úr és Tahitótfalu 
Képv iselô Testü letének támogatását. 
Köszönet a Falugondnokság szorgos keze-
inek a munkájáért, a konyha dolgozóinak 
a finom ebédért, helyi rendôreinknek és 
polgárôreinknek, hogy vigyáztak biztonsá-
gunkra a rendezvény ideje alatt is. Almássy 
Csabának köszönet a plakát elkészítésé-
ért, Szecsei Lacinak a profi hangtechniká-
ért. Köszönet a szülôknek a tombola, büfé 
és sportrelikviák összegyûjtésében nyújtott 
segítségükért. Köszönet a rendezvény támo-
gatásáért a Lola pékségnek, a Dierta Kft.-
nek, Italdiszkont Tahitótfalunak, a Zöldség-
Gyümölcs Vegyesboltnak, a Hídfô Falodának, 
Csörgô Adriennek, Zabolai Tímeának és 
Sánta Andreának. A tombola különdíjakat 
köszönjük a Laki Cukinak, a Hídfô Falodának, 
Tündér-Lak Lufi Várnak  és Balla Gergônek. 
És végül, de nem utolsó sorban hatalmas 
köszönet óvodáink minden dolgozójának, 
akik megálmodták és megvalósították ezt a 
tartalmas programot.

Bánáti Anita, óvodavezetô

V. Tahitótfalui Családi Sportnap Két 
Keréken
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Szeptember hetedikén az esôs idôjárás 
ellenére szép reményekkel indultunk 
útnak Fadd-Domboriba a tavasszal meg-
nyert omszki tavi selejtezô után az orszá-
gos Sulisárkány bajnokságra. Két tízes 
hajó legénységét állította össze a ver-
senyre Szabó Gábor edzônk és Fábián 
Csaba tanár úr. Szerencsénkre kiváló kor-
mányossal is büszkélkedhettünk Bánáti 
Benedek –régi diákunk- személyében, aki 
végig rekedtre kiabálta magát, annyira 
buzdította csapatainkat a verseny során.

A siker reményében a versenyre való 
felkészülés már a tavaszi verseny után 
megkezdôdött és egész nyáron töretle-
nül folyt. Az országos Sulisárkány bajnok-
ságon idén a tavalyi 5-6. és 7-8. osztályos 
tanulóink indulhattak. Nagyon szoros 
mezônyben indultunk és mindkét csapa-
tunk mindent beleadott a versenybe. Két 
idômérô verseny után jutottak 5-6. osztá-
lyosaink a döntôbe. Az elôre eltervezett 

rajt után lendületes evezéssel jutottunk 
el a 200 méteres táv utolsó bólyasoráig, 
ahol fantasztikus véghajrával elôztük meg 
az elôttünk haladó sárkányhajó fáradt 

legénységét.
Kemény küzdelemben elôször idén sike-

rült egy országos bajnoki címet szerezni, 
5-6. osztályosainknak köszönhetôen. A 7-8.-
os korosztályú csapatunk a hatodik helyet 
szerezte meg. Köszönet illeti Szabó Gábor 
edzôt a felkészítésért, Jenei Ákos édesany-
ját, nagy Zitát és Fieszl Antal édesapját, 
Bélát a gyerekek szállításáért és a fényké-
pek, videók készítéséért. A versenyen szak-
mai vezetônk Bánáti Balázs volt, valamint 
a kísérô tanár Sziváné Bergmann Henriett. 
Köszönjük szépen a sok segítséget, bátorí-
tást!

Csapatunk a pólókat Ádám Eriknek 
köszönhetôen a Trilaktól kapta ajándék-
ba, amit ezúton is köszönünk!

Köszönjük szépen Szutor Sándornak a 
balesetmentes gyermekszállítást és a sok 
türelmet! 

Sziváné Bergmann Henriett 
és Fábián Csaba

A Magyar Sárkányhajó Szövetség szep-
tember utolsó hétvégéjén rendezte meg 
szezonzáró fesztiválját, ahol két csapattal 
képviseltük Tahitótfalut. 

Iskolánk felsôs csapata saját korosz-
tályában fölényes gyôzelmet aratott, 
amit már lassan megszokhattunk tôlük, 
viszont Fábián Csaba Tanár Úr nevezte 
ôket a középiskolások futamába is, ahol 
szintén elsôk lettek.

Felnôtt vegyes csapatunkkal a 12 
legénységet felvonultató mezônyben, 
tavaly ugyanezen a versenyen 200 méte-
ren 3. és 2000-en 5. helyen végeztünk, 
viszont ebben az évben elhoztuk mindkét 
távon a gyôztesnek járó kupát. 

Bánáti Balázs

Éljenek a Sulisárkány bajnokok!

Szezonzáró Sárkányhajó Fesztivál Székesfehérváron
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Gratzl Erika tanárnô nagy örömünkre 
mégis folytatja a koncertlátogatások szer-
vezését.

Most duplán érdekeltek voltunk, mert 
iskolánk kiváló pedagógusa, Kürtösi Zsolt 
is játszott a Fonó zenekar  jubileumi kon-
certjén.  A zenetanári munkát nagyban 
segíti, ha a gyerekek látják színpadon 
is,  hova lehet eljutni sok- sok  gyakorlás 
eredménye képpen.

Köszönjük a szép élményt és a ren-
geteg gyönyörû népdalt, amit hiteles 
elôadásban hallhattunk. 

Hangverseny 
látogatás a 
MÜPÁ-ban

Az év eleji tanulmányi kirándulás kere-
tében a 3. osztályosokkal Szentendrére a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumba mentünk. 
Néhány porta megtekintése után a Falusi 
iskola, valamint a Munkák a házban és a 
ház körül múzeumpedagógiai foglalko-
zások keretében ismerkedhettek meg a 
régi falusi élettel. Tartalmas napot tölt-
hettünk el itt, hisz beülhettek a régi isko-
lapadba, palatáblára palavesszôvel írhat-
tak, megtudták, mi az a spongya, cek-
ker, és mit vásárolhattak régen a szatócs-
boltban. Ezután a fiúk megismerték a ház 
körüli munkák közül a szénaszellôztetést, 
a közeli erdôben fát gyûjtöttek, azt 
fûrészelhették, a malomba zsákban vit-
ték a búzát, ahol az ôrlés folyamatának 
is cselekvô részesei lehettek. Ez alatt a 
lányok vajat köpültek, uzsonnát készítet-
tek, és a falusi ház takarításába is bepillan-
tást nyerhettek. Azért a kedvenc idôtöltés 
sem maradt el, a játszótér birtokba vétele. 
Sok ismerettel és élménnyel tértünk haza.

Szente Ildikó

A tahitótfalui á ltalános iskolában 
már csak néhány teremben nincs pro-
jektor, melyek megvásárlását a papír-
gyûjtésbôl, koncertekbôl származó plusz 
bevételekbôl szeretnénk megoldani. 
Mindezt megelôzte egy szülôi támogatás.

Az 5.a osztályba Szabó Ádám István 

tanuló szüleinek támogatásának köszön-
hetôen került új projektor. Az önkor-
mányzat támogatta a beszereléshez szük-
séges eszközöket, Gaál Sándor karban-
tartó munkatársunk pedig beszerelte a 
vetítôvászonnal együtt.

Az iskola nevében köszönöm ezt a pél-

damutató összefogást! Az eredmény 
magáért beszél, változatosabb mai igé-
nyeknek megfelelô órákat tudunk tartani.

Zakar Ágnes, 
intézményvezetô

Kirándulás

Új projektor az 5/a. termében
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Tárnokon szeptember 22-én megnyílt 
a XIII.Országos Gyermek és Ifjúsági Népi 
Kézmûves Pályázat kiállítása.

Iskolánk kerámia szakköre 5-5 tanuló 
munkáival pályázott erre a rangos megmé-
rettetésre. Minden gyermek 3-3 írókázott 
gyimesi ill.moldvai hímestojást készített.

A rangos zsûri a gyönyörû munkákat 
különdíjjal jutalmazta,-Herczeg Lukács, 
Csizmadi Olivér, Fülöp Lilla, Molnár Kriszti, 
Zalaváry Nagy Lelle, Fehér Napsugár, 
Mihalik Rebeka,Tarpay Alexa, Vas Lilien 
és Zakar Anna,- sôt nagy büszkeségünkre 
a felsôs és az alsós csapatból 1-1 alkotót az 

Országos Kiállításra is méltónak talált!
A felsô tagozatból Fehér Napsugár, az 

alsó tagozatból Zalaváry Nagy Lelle mûvei 
viszik iskolánk jó hírét Debrecenbe.

További sok sikert kívánunk az ügyes gye-
rekeknek és Princzné Bérczi Krisztának, a 
szakkör vezetôjének!

Iskolavezetés

Népmûvészeti 
sikerek

Szeptember végén ötödikes diákja-
inkkal ismét ellátogattunk az Országos 
Mezôgazdasági és Élelmiszeripari Kiállí-
tás és Vásár területére. A gyerekek nagyon 
várták már ezt az izgalmas programot és 
mikor egyik csarnokot a másik után jár-
tuk, sokan boldogan mondogatták, hogy 
„ez a legjobb kirándulás”, hiszen ez való-
ban egy olyan hely, ahol felnôtt és gyerek 
egyaránt rá tud csodálkozni mindenre. 

Mivel ôk idén kezdték felsô tagozatos 
tanulmányaikat, ez volt az elsô alkalom, 
hogy kipróbálhatták, mit jelent egy össze-
tett projektmunka. 4-5 fôs csapatokban 
kellett dolgozniuk a kiadott feladatlapot 
követve. Az információkat a vásár terü-
letén tudták begyûjteni, és közben bejár-

tak egy-egy csarnokot. A feladatok része-
ként kértek szórólapokat is, amibôl majd 
az iskolai honismeret órákon plakátokat 
fognak készíteni. A kiállítók és az árusok 
egy-egy reklámanyaggal is megajándékoz-
ták ôket a tehénkés kulcstartótól a koktél-
paradicsomig. Legnagyobb sikere a gye-
rekek körében idén is a kóstoltatásnak 
volt! A legfinomabb kézmûves sajtoktól a 
kolbászokon át a gyümölcsléig rengeteg 
élelmiszert lehetett megkóstolni, amibôl 
aztán egy másik pavilonban vásárolni is 
lehetett, többnyire borsos áron. 

Meglepte ôket a kiállítás sokszínûsége, 
hiszen hatalmas alapterületen rengeteg 
itthon termesztett növénnyel, ôshonos 
magyar állattal, mezôgazdasági géppel 

és élelmiszeripari termékkel találkozhat-
tak. Ritka az olyan tárlat, ahol nem csak 
megérinteni lehet a kiállítási anyagot, 
hanem fel lehet ülni a gépekre vagy akár 
meg lehet kóstolni a magyar konyha alap-
anyagait. Nagy kár, hogy ezt a vásárt csak 
kétévente rendezik meg, mert minden 
gyerek azt kérdezte, hogy jövôre is eljö-
vünk-e.

Ezúton szeretném megköszönn i 
Princzné Bérczi Krisztina és Bándíné 
Tasnádi Ágnes munkatársnôimnek a 
gondos elôkészítést és a sok segítsé-
get. Köszöneti illeti Schubert Mihály 
buszsofôrünket a balesetmentes útért. Az 
útiköltséget a Váci Tankerületi Központ 
finanszirozta, köszönjük szépen!

Sziváné Bergmann Henriett
honismeret tanár

Ismerkedés kiváló magyar termékeinkkel
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Az elôzô cikkemben azt írtam, hogy a 
készségeink fejlesztésének két alapvetô 
kritériuma van: akarni kell fejlôdni és 
gyakorolni kell. Az elsô kritériumot most 
pontosítom. 

Miért vannak konfliktusaim másokkal? 
Miért nem tudom megértetni magamat? 
Miért vagyok rendszeresen stresszes? 
Miért hozok rossz döntéseket? Miért tor-
kollik egy beszélgetésem sokszor vesze-
kedésbe? Ha ilyen vagy hasonló kérdése-
ket valaki már feltesz magának, akkor jó 
úton jár, hiszen a problémáink, emberi 
kapcsolataink milyensége nagyrészt raj-
tunk múlik. Tehát tudnunk kell mi azok 
a bennünk rejlô okok, amik a problé-
máinkat, sikertelenségeinket okozzák. 
Egyszóval meg kell ismerni magunkat, 
mégpedig lehetôleg objektíven. Ha ez 
megtörtént, akkor már látjuk, hogy min 
kellene változtatnunk, milyen készségein-
ket kellene fejleszteni, hogy javuljanak a 
kapcsolataink, boldogabban éljünk, mér-
sékeljük a problémáinkat. És ezt ténylege-
sen akarni is kell! 

Az üzleti életben ez kicsit másképp 
néz ki. Amennyiben például egy cég ügy-
félszolgálati munkájával szemben sok a 
panasz, nem elég hatékony a munkavég-
zés, akkor ez arra utal, hogy az alkalma-
zottak  ügyfélkezelési készségeivel baj 
van. Ilyenkor a vezetô az ügyfélszolgála-
ti készségek fejlesztését rendelheti el az 
ott dolgozó munkatársak részére. Ebben 
az esetben tehát az ügyfelek panaszai 
mutatnak rá az ott dolgozó ügyfélszolgá-
lati munkatársak készségeinek hiányos-
ságaira. A munkahelyi vezetô pedig tré-
nerekre bízza a fejlesztést. Gyakori jelen-
ség, hogy a tréning résztvevôi nem lát-
ják be az adott fejlesztés szükségességét. 
(Hajlamosak vagyunk a problémákért 
másokat okolni, jelen esetben például az 
adott cég ügyfeleit.)

Elmesélek Önöknek egy esetet, a 
fenti jelenség alátámasztására. Egy cég 
üzletkötôinek tartottam készségfejleszté-
si tréninget, mellyel szemben az ellenál-
lásuk „tapintható” volt. A tréning kezde-
tén arra kértem a résztvevôket, hogy egy 
elôkészített flip-chart lapon  0-100% ská-
lán egyenként jelöljék be az üzletkötôi 
készségeik szintjét, ahogyan önmagukat 
értékelik. A 15 fô önértékelése 85-95% 
között volt, vagyis magukat szinte töké-
letesnek gondolták.  Ezt az ábrát gondo-
san eltettem, majd a tréning végén ismét 

arra kértem a résztvevôket, hogy érté-
keljék az értékesítési készségeiket a tré-
ning kezdetén és most a tréning végén. 
A kezdeti állapot ekkor 30%körül, a tré-
ning végi 75% körül alakult. (Tehát a tré-
ning szembesítette a résztvevôket a valós 
készségszintjükkel, melyrôl igen jelentôs 
fejlôdést produkáltak.) 

Fontos tehát, hogy objektíven megis-
merjük önmagunkat. Az önismeret egyik 
legszélesebb körben használt egyszerû 
modellje az un. JOHARY ablak. A modellt 
Joseph Luft és Harry Ingham pszicholó-
gusok 1955-ben publikálták. Az elnevezés 
kettejük keresztnevének ötvözete (Joe és 
Harry —> Jo-Hary —> Johary).

Ez a modell egy szimbólikus „ablakba” 
négy elválasztott keretébe helyezi a kész-
ségeinket, tulajdonságainkat, magatartá-
si formáinkat. A szétválasztás egyik szem-
pontja, hogy az adott készségünket mi 
magunk ismerjük vagy sem. („Én isme-
rem - nem ismerem”) A másik szempont, 
hogy ezt a készségünket a környezetünk 
ismeri vagy sem. Ezen szempontok alap-
ján a teljes „ablak” négy mezôre osztható:

A ”nyitott ablak” azokat a készsége-
inket, tulajdonságainkat tartalmazza, 
melyeket mi magunk ismerünk és a kör-
nyezetünk is ismeri. A mindennapi társas 
kapcsolatokat érintô készségek, tulajdon-
ságok tartoznak ide.

A „vak ablak” készségeinket, viselke-
désünket és azon tulajdonságainkat tar-
talmazza, melyek mások számára ismer-
tek, de mi magunk nem ismerjük. Például 

lehet valaki úgy nagyképû, lekezelô vagy 
éppen modoros, hogy az számára nem 
tudatosul, észre sem veszi, és mikor szem-
besítik vele (pl: a szemébe mondják), azt 
meglepetéssel és hitetlenkedve fogadja. 

Az úgynevezett „zárt ablak” terület, azt 
foglalja magában, melyet a személy ismer, 
de mások elôtt nem tár fel (eltitkolja). 
Például ha egy férfi könnyen meghatódik, 
elérzékenyül, azt igyekszik mások elôl 
eltitkolni. Tehát kerülni fogja az olyan szi-
tuációkat, melyekben ez kiderülhet., ami 
viszont gyakran eredményez konfliktuso-
kat másokkal.

A „befalazott ablak” megközelíthetet-

len mind az „én”, mind a vele kapcsolat-
ban álló „mások” számára, melyek csak 
egyedi körülmények (baleset, vészhely-
zet, más nagyon ritka, egyedi esetek) 
hatására felszínre törô tulajdonság, cse-
lekvés. Bizonyosan sokan találkoztak már 
azzal, hogy valaki valami szörnyûséget 
tett, s azt mondta: „Nem tudom, hogyan 
történhetett!.” A környezet reakciója 
pedig: „Soha sem hittem volna róla!”

Az emberi kapcsolatok minôségét a 
nyitott ablakban szereplô tulajdonságok, 
készségek segítik leginkább. Hadd mond-
jak erre egy példát:

Megbeszélek egy találkozót olyan 
emberrel, aki nem ismer engem. Én lehe-
tek egy nagyon pontos, vagy egy nagyon 
pontatlan ember. (A lényeg, hogy én ezt 
pontosan tudom magamról!) Nézzük, mi 
történik, ha ezt a tulajdonságomat a „nyi-

Készségeink fejlesztése 
kulcs egy színvonalasabb élethez

            Az „Én” számára 
 
 

ismert                            ismeretlen 
 
 
 
       ismert 
 
 
 
A környezet  
   számára 
 
   ismeretlen 
 

 
 

 
 

	

      
     Zárt ablak 
   (rejtett ablak) 

 

 
  Befalazott ablak 
     (sötét terület) 

	

Nyitott ablak 

	

        Vak ablak 
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tott ablakba helyezem”, vagyis a másik 
ember tudomására hozom:

Ha én pontos vagyok, ezt fogom mon-
dani: „Tehát 18.00 órát beszéltünk meg. 
Kovács úr! Önnek tudnia kell, hogy én 
nagyon pontos ember vagyok.” (világos-
sá tettem, hogy pontosságot várok, tehát 
pontosságra ösztönözöm, tudja az elvárá-
somat.)

Ha viszont pontatlan vagyok, ezt mon-
dom: „Tehát 18.00 órát beszéltünk meg. 
Kovács úr! Önnek tudnia kell, hogy 
én nagyon pontatlan ember vagyok.” 
(egyértelmûvé tettem, hogy valószínûleg 
késni fogok. Legalább nem fogja várat-
lanul érni a pontatlanságom. Esetleg ô 
maga sem igyekszik pontos lenni.)

Ha az emberekkel jó kapcsolatok-
ra törekszünk, akkor a nyitott ablakban 
lévô készségek, tulajdonságok számát 
kell növelni. Ez két módon lehetséges. Az 
egyik, a fenti példának megfelelôen, ha 
nyitottabbak vagyunk mások felé, és nem 
titkoljuk el bizonyos tulajdonságainkat, 
készségeinket vagy éppen azok hiányát. 
Ekkor a nyitott ablak a zárt ablak rovásá-
ra fog növekedni. (ábrán piros mutatja a 
változást)

A másik lehetôség, ha nyitot tak 
vagyunk mások visszajelzéseire, elfo-
gadjuk, ha mások olyan tulajdonságaink-
ra hívják fel a figyelmünket, melyeket mi 
észre sem veszünk. Ekkor a nyitott ablak 
a vak ablak rovására növekszik. (ábrán 
zöld színû nyíl jelzi)

Az ön ismeretünk fe j lesz tésének 
nagyon sok módszere van. Az egyik, 
hogy megkérdezzük a számunkra fon-
tos emberektôl, hogy szerintük mit kel-
lene nekünk másképp, jobban csinál-
nunk, hogy a kapcsolataink jobbak legye-
nek. Az így kapott visszajelzésekkel soha 
se szálljanak vitába! A lehetséges kérdése-
ink: „Miért gondolod ezt?, Mire alapozod 
ezt?” Így nagyon sok hasznos informáci-
óhoz jutunk önmagunkkal kapcsolatban.

Az önismeretre minden embernek szük-
sége lenne. Azonban az önismerethez is 
csak tudatos lépésekkel lehet eljutni. (Ez 
az oka, hogy kevés ember ismeri magát iga-
zán jól ) A helyes önismeret ugyanakkor 
segít meghatározni azokat a magatartásfor-
mákat, készségeket, melyeket kinek-kinek 
fejleszteni kell ahhoz, hogy az élete prob-
léma-mentesebb és boldogabb legyen. Az 
önismeret révén szerzett felismerés vezet el 
tehát ahhoz, hogy akarjuk bizonyos készsé-
geinket fejleszteni.

Kindzierszky Emil

A falu karácsonyfája 
kerestetik!

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy Tahitótfalu községben

2019. október 16-án és
2019. október 17-én

TÜDÔSZÛRÉS LESZ AZ ALÁBBI IDÔPONTOKBAN:

OKTÓBER 16. SZERDA: 08:00-18:00 
OKTÓBER 17. CSÜTÖRTÖK: 08:00-18:00 

A TÜDÔSZÛRÉS HELYE: NÉPHÁZ

A szûrôvizsgálatot az idei évben is digitális géppel fogják végezni, 
mely az egészségre ártalmatlan. Kérjük, egészsége érdekében 

éljen a lehetôséggel!

A szûrôvizsgálat:

- 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal ingyenes a vizsgálat.
Az eredményt személyesen át lehet venni, Egészségügyi Intézmény 2000 

Szentendre, Kanonok utca 1. szám alatt.

Amennyiben postán kéri az eredményt abban az esetben 
1.700.-Ft a vizsgálat díja, mely az OEP által országosan elrendelt összeg.

A befizetés a szûrôállomáson kapható, a postán befizetendô csekken történik.
Kérjük, saját címre felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot mellékeljenek!

- 40 év alatti lakosoknak a vizsgálat díja 1700 Ft. A befizetés a szûrôállomáson 
kapható, a postán befizetendô csekken történik.

Kérjük, saját címre felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot mellékeljenek!

- 18 év alatti lakosoknak a szûrés ingyenes, de beutaló és szülôi beleegyezô nyi-
latkozat. Kérjük saját címre felbélyegzett, megcímzett válaszborítékot mellékel-

jenek! 

A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idôsebb tanulóknál, akiknek az 
oktatási törvény ezt elôírja, a vizsgálat ingyenes.

Kérjük, a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve 
ha van, az elôzô évi tüdôszûrô igazolást!

Kérjük Önöket, ha van olyan fenyôfájuk, amit szeretnének kivágatni 
és felajánlják falunk adventi díszítéséhez, jelentkezzenek 2019. november 15-ig 

az alábbi telefonszámon Németh Juliannánál: 0630/923 2920.

A fák kivágásáról és elszállításáról gondoskodunk.

Felajánlásukat ezúton köszöni a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány.

Tüdôszûrés
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muszakitahi.hu

MŰSZAKI VIZSGA

Tahitótfalu, Szabadság út 15.
BENT A TSZ TERÜLETÉN

EREDETVIZSGA

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS

OKMÁNY ÜGYINTÉZÉS

+36 30 900 4898 

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

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

Lakossági 
Klímák:

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315

Tahiban lévô 
kertem folyamatos  

karbantartásához  – 
fûnyírás, bokrok-fák 

metszése, 
növények esetleges 

cseréje, stb. – 
keresek a szüksé-
ges eszközökkel 

rendelkezôt. 
30/9264224

Örömmel értesítjük kedves ügyfelein-
ket, hogy ügyfélszolgálatunk nyitva tar-
tása az Önök igényeit szem elôtt tart-
va módosításra került, így munkatársa-
ink telefonon, illetve az Ecseri úti szemé-
lyes ügyfélszolgálatunkon 2019. október 
01-tôl már az alábbi bôvített nyitva tartás-
sal állnak rendelkezésükre, a hét öt nap-
ján.
Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási 
rendje
Telefonszám: 06-1-459-6722
Ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 
353 (06 80 FKF FKF)
Nyitvatartási rend

hétfô: 8:00 - 20:00
kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00
péntek: 8:00 - 15:00 
Személyes ügyfélszolgálat (Budapesten)
Cím: IX. Ecseri út 8-12
Nyitvatartási rend 
hétfô: 8:00 - 20:00 
kedd, szerda, csütörtök: 8:00 - 16:00 
péntek: 8:00 - 14:00 
Pénztári nyitva tartás
hétfô-csütörtök: 8:00-15:30 
péntek: 8:00-14:00 
Fizetés kizárólag készpénzzel! 

FKF Nonprofit Zrt.

FKF Nonprofit Zrt. közleménye

A mai napon (2019. szeptember 
13-án) a Mátyás király utca és Domb 
utca keresztezôdésében bûzös, undort 
keltô szennyvíz bugyogott ki a hegyrôl 
érkezô szennyvíz gerincvezeték gravitá-
ciós akna-szemekbôl. A keresztezôdésben 
akad el a - az újonnan megépített- felsô 
szennyvízcsatorna beömlô torkolata. 

Régi lakos vagyok, de ez a probléma 
még nem fordult elô, pedig a csatorna-
rendszer legalább 25 éves.  Kimondom 
egyenesen. 

Az új bekötéssel rendelkezô csatornatu-
lajdonosok nem óvják, védik kulturáltan 
az értékeinket, környezetünket.

Az Önkormányzat és a DMRV Zrt. 
Szentendre példamutató gyorsaság-
gal intézték a hiba javítását, amit két 

nagyméretû munkagéppel és kb. hat fô 
személyzettel kellett elhárítani a csatorna 
kitisztítását, mosását, fertôtlenítését (utca 
érintett részeit is).

A csatornából négy zsák mocskos, 
büdös, lucskos hulladékot szedtek ki. 
Érdemes megemlíteni a „kincseket”. 

Rongyok (ezek még a második kocsi 
szippantó csövét is eldugították), fel-
mosórongy, törölközô- és függönydara-
bok, mop fejek, nedves egészségügyi 
törlôkendôk (ebbôl rengeteg), tangák, 
bugyik, egyéb megnevezhetetlen undor-
ságok, amiknek NEM a CSATORNÁBAN 
van a helye, mivel minden héten rendsze-
res a háztartási szemétszállítás.

Sajnáltam a szakszerûen, csendben 
dolgozó vízmûves embereket, amikor az 

elszállítandó zsákokból a mocskos lébôl 
rájuk is jutott. Ne csodálkozzon senki, ha 
ilyen munkahelyekre nem találni dolgo-
zókat.

Sajnáltam a keresztezôdésben lakókat, 
akik kénytelenek elviselni más gondatlan, 
elkényelmesedett embertársaink által 
okozott bûzt, rendetlenséget.

Sajnálom, hogy az adónkat erre kell for-
dítani, ami a vízmûvesek szerint a mai 
napon 600-800 ezer Ft.

Kérem, gondolkozzunk! Értékeljük, 
védjük és becsüljük meg a nehezem meg-
dolgozott jólétünket!

Takács Györgyné
Mátyás király utcai lakos

Felháborító és embertelen, avagy miért nem vigyázunk 
drágán megfizetett, jól mûködô szennyvízcsatornánkra?
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Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
	 –	Kárpáti	Marian	családsegítô	kedd,	szerda:	8:00-12:00	óra	között
	 			csütörtök:	12-16	óra	között
	 –	Dr.	Tóth	Mária,	jogász	havonta	egyszer	hétfônként	
															13-17	óra	között
	 –	Deim	Éva	pszichológus	minden	páros	héten	13-18	óra	között		

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpont egyeztetés és regisztráció szükséges!

06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/ 312-605, 06 26/ 400-172

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen 
vehetôk igénybe.

AUTÓKULCS ÉS 
KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

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

Gyógyító 
Masszázs

Tahiban
Bejelentkezés:

Párkánszky Éva
0620 441 93 91

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

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

körzetében a házhoz szállítás 
költségét is.

AKÁCOSZLOP

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

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

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

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

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

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

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

Frey Attila     

           
NEO 80 / PASSIVE                                                                NOBO                           JOTUL         THERMOROSSI 

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

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

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

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

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

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

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

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

Tisztelt Partnerünk!
2019-ben hirdetési díjaink a Községi Tájékoztatóban változatlanok:
 

          20 szóig apróhírdetés    2 600 Ft

          1/16 oldal 3 300 Ft

          1/8 oldal 4 800 Ft

          1/4 oldal 9 400 Ft

Az árak 27%-os Áfa-t tartalmaznak.

A hirdetések leadásának határideje minden hónap 20-a 

a faluhaz@tahitotfalu.hu e-mail címen.
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A SZŰRŐVIZSGÁLAT 
DÍJMENTESEN 

IGÉNYBE VEHETŐ! 

A vizsgálat helye és ideje: 
Szentendre Város Eü. Intézményei 

2000 Szentendre Kanonok u. 1. 
tel.: 06 (20) 234-5452 

  

2019. október 15., 18., 29. 
 

A Tahitótfalun lakó, 45-65 év közötti asszonyok, 
akik utolsó mammográfiás vizsgálata óta  
eltelt 2 év, névre szóló meghívót kapnak 

mammográfiás szűrővizsgálatra. 
KÉRJÜK, TEGYEN ELEGET MEGHÍVÁSUNKNAK, VEGYEN 
RÉSZT ÖN IS A MAMMOGRÁFIÁS SZŰRŐVIZSGÁLATON!  

AZ IDEJÉBEN FELISMERT  
MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ! 

A LEHETŐSÉG ADOTT!  
ÉLJEN VELE! 

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY // TEL.: +36 (1) 465-3823. 
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Táboravató ünnepség 
Október 5-én szombaton került sor a 

Váci révi úton lévô Ifjúsági tábor átadó 
ünnepségére. A beruházás 350 mi l -
l ió forintos Kormány határozat alap-
ján megítélt támogatásból valósult meg, 
amelybôl a Petôfi Sándor utca felújítása és 
a Visegrádi út – Felsô Villasor sarkán ter-
vezett leendô új egészségház belsô útháló-
zata, parkolója és közútkapcsolata is meg-

épült. A rendezvényen beszédet mondott 
Hadházy Sándor országgyûlési képviselô, 
aki elmondta, hogy a felújítás egyike a 
Tahitótfaluban megvalósult számos sike-
res projektnek, amely a következô kor-
mányzati ciklus regionális turisztikai prog-
ramjához illeszkedôen további kapcsolódó 
fejlesztéseket tesz lehetôvé. A képviselô 
köszöntôje után Dr. Sajtos Sándor megkö-

szönte a projektben részvevôk munkáját, 
majd Tahitótfalu egyházi vezetôi kértek 
áldást az átadott közintézményre és maj-
dani használóira. A rendezvényen meg-
jelenteket a helyi civil szervezetek finom 
bográcsételekkel vendégelték meg, akik 
az ünnepség után a felújított épület helyi-
ségeit tekintették meg.

Ferenczy Barbara
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ORGONAHANGVERSENY 
 

2019. OKTÓBER 20-ÁN, VASÁRNAP DU 5 ÓRAKOR 

A TAHITÓTFALUI REFORMÁTUS TEMPLOMBAN. 

KÖZREMŰKÖDIK: 
 

PÁLÚR JÁNOS  
(A ZENEAKADÉMIA TANÁRA) 

 

AZ ESTEN IMPROVIZÁCIÓ IS FELHANGZIK 
ECSEDY-TÉMÁKRA 

 

SZERETETTEL VÁRJUK A ZENEKEDVELŐKET! 

 
 
 
 

 
 

 

 
szombat délután 14.00 és 17.00 óra között 

Tahitótfalu Faluházban 
(Szabadság út, Tornacsarnok mellett) 

immár huszadik 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 

2019. OKTÓBER 12-ÉN 

A Magyar Posta Zrt. 
Szentendre településre

rész vagy teljes állásban, rugalmas 
munkaidőbeosztással, akár alkalmi foglalkoztatásban is, 

HAJNALI HÍRLAPKÉZBESÍTÉSRE
(04:00 – 07:00 között)

kerékpározni, vagy motorozni tudó
KÉZBESÍTŐ

munkatársat keres

NYUGDÍJAS ÉS PÁLYAKEZDŐ MUNKATÁRSAK 
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• segédmotoros jogosítvány

Juttatások:
• pótlékok, ösztönzők
• 6 hónap után cafetéria keret, munkaruha

A munkakör azonnal betölthető.

További információ: 
Pungor Mária - tel:  (30)772-2848
E-mail: Pungor.Maria@posta.hu
Cím: 2000 Szentendre Kossuth Lajos utca 23-25.

A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, adatvédelmi tisztviselő: adat-
vedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett vagy az állás-
pályázat időszakában felmerülő másik betölthető pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása 
céljából a kiválasztási eljárás végéig kezelje. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájá-
rulásának visszavonását a 1540 Budapest postacímen, vagy a toborzas@posta.hu e-ma-
il-címen kérheti. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtt 
folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelésről a további tájékoztatás elérhető 
a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.



2 02 0

Programok, hirdetés 2 0 1 9 .  O K T Ó 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 80-38-39-40 • FALUHÁZ 
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – tel.: 
385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, kedd, 
csüt.: 14–19-ig, péntek: 8.30–13.00-ig, szerda: iskola fo gászat 
• FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 
312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-
ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-331 • 
GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: +36 1 474-
9999, +36 20 474-9999, +36 30 474-9999, +36 70 474-9999, 
vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal • GYERMEKORVOS 
SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 5-7. 
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 – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 
385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda 13–16, kedd, 
csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos 
bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 
385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122, 06 70 331-6091, 
rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd, csüt. 13–16; admi-
nisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, kedd 16–18, csüt. 
16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26., tel.: 385-
741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM Országos Katasztrófavédelmi 
Fôigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprô ipari 
Igazgatóhelyettesi Szervezet, 1903 Budapest, Pf.: 314. – Ügyfél 
fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 
1818 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság tér 
3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, K, 
Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár 
Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: 
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK 
– tel.: 104, 310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: 
hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, 
Csütörtök: 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, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. 
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt, 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., ügyfélszolgálat: 
06 1 459-6700 • TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, 
ügyf.: hétfô 7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS 
– tel.: 385-873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától 
• TER HES   SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamák-
nak: hétfô 11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 
csak CTG, idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG 
– tel.: 105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 
13–16-ig, pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth 
L. u. 30. telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. 
Karneválné Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-
ig, terhes tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, 
Tahitótfalu 2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: 
hétfô 10-12-ig terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-
303-3296 • VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna 
hibabejelentés tel: 06-27-999-688

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

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 

egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-
fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 
vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. A 
helyes megfejtést beküldôk minden hónap-
ban ajándéksorsoláson vesznek részt. 
Szeptemberi számunkban a Kék Duna 
borozó kisablaka volt látható. Gratulálunk 
szerencsés megfejtônknek, Szabados-
Molnár Leventének.

Folytatás az 1. oldalról
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 
Adorján Vera, 20/560 4065
Szerda 17:15-18:00 RG az óvodásoknak
Csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock 
and roll. Pink Panthers.
17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna.
18:30-19:30 Zumba. Érd.: Petyerák Andrea 
20/258 1760
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 
8476, palvolgyi2@t-online.hu 
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit 20/569 7507
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
Jóga: hétfô 17:00 – 18:30, 19:00 – 20:30            
szerda 07:45 – 09:15, 18:00 – 19:30 
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina 
30/9727084 
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30. 
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:30 Képességfejlesztô kézilab-
da alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
16:30-18:00 Kézilabda felsôsöknek. Érd.: 

Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd 17:30-19:00 Judo-kungfu edzés. 
Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp Bence 
30/215 4442 
Szerda 15:00-17:00 RG az iskolásoknak. 
Érd.: Szathmári Loretta 70/429 4994
17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek 
18:30-20:00 Szigeti Sárkányok – sárkány-
hajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 
30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu edzés.
Péntek 15:00-16:30 Kézilabda felsôsöknek
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajó-
sok erônléti edzése.
Terembérlési lehetôségekrôl érdek-
lôdni az alábbi elérhetôségeken lehet: 
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 
30/327 5146, 
Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527, 
Sportszár: Szabó Mónika 70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színházlátoga-
tást szervezünk, utazás bérelt busszal tör-
ténik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 
minden egyéb programról érdeklôdni lehet 
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.: 
30/337 5527.

Tahitótfalu októberi programjai


