
Tovább folytatódik az iskolaépítés tervezése

2019. decemberében kormányhatározat született arról, hogy Pest 
megye 187 települése közül 16 helyszínen valósul meg iskolabôvítés, 
illetve -építés. Ezen 16 település között szerepel Tahitótfalu is. 
A Kormány a Beruházási Mûszaki Fejlesztési Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési (röviden: BMSK) Zrt-t bízta meg a beruházások 
elôkészítésével 1.163.193.000 Ft összegben. A BMSK Zrt. felhatalmazá-
sa okán egymaga járhat el a Kormány nevében. 

A hatástanulmány elkészítéséhez önkormányzatunk munkatársai 

minden szükséges adatot megadtak a BMSK által kiválasztott Firka 
Építész Stúdió számára. Az Építész Stúdió a Váci Tankerülettel és 
az Önkormányzattal közösen közel egy hónap alatt a megkapott és 
több körben egyeztetett adatok alapján május közepére készítette el a 
dokumentációt, amely bemutatja az épületkomplexumok megvalósít-
hatósági lehetôségeit. A beruházás keretében 8 tanterem, 3 csoport-
szoba, 6 szaktanterem, 4 szertár, könyvtár, egy 220 m2-es fél torna-
terem, gyógytornaterem és a hozzájuk tartozó vizesblokkok, továb-
bá egy 187 m2-es közösségi tér létesül, amely színházteremként is 
mûköd het.                                                                  Folytatás a 2. oldalon
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(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Június 23. Átfogó egészségvédelmi szûrôprogram a Sportcsarnok 
mellett 9:00-16:00-ig. A program csak elôzetes regisztrációval látogat-
ható. Részletek a plakátokon.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.): a programok a nyár folyamán szü-
netelnek.
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub összejövetele, vezeti: Abonyi 

Erika, 30/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit 20/569 7507
Kosárfonó kör: havonta egy alkalommal a részt venni szándékozók-
kal elôre egyeztetett napon 16:00-20:00-ig. Érdeklôdni, bejelentkezni a 
0630/337 5527-es telefonszámon lehet.
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
Jóga: hétfô 08:00 – 09:30, 18:00 – 19:30, szerda 07:45 – 09:15, 18:00 – 
19:30. Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina 30/9727084
Baba-mama torna: hétfô 10:00-11:00           Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu júniusi programjai
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Folytatás az 1. oldalról
Úg y vélem, hog y r itkán adódik 

lehetôség arra, hogy egy település életé-
ben ilyen nagy volumenû iskolabôvítés 
valósulhasson meg. 

A járványügyi helyzet lehetôséget 
adott volna arra, hogy egy személy-
ben dönthessek a tervekrôl, de ter-
mészetesen ezzel nem kívántam élni, 
ezért 2020. május 21-én meghívtam a 
BMSK képviselôit, a Firka Építész Stúdió 
tervezôit és a Képviselô-testület tagja-
it egy közös egyeztetésre. Itt a tervezôk 

bemutatták az épülettömbök és a hozzá-
juk tartozó sportpályák, valamint az isko-
laudvar elrendezésének lehetôségeit.

A képviselô-testület a BMSK és a Firka 
építész stúdió által felvázolt 5 tervezetbôl 
elfogadta a tervezôk által javasolt, és az 
elôírásoknak leginkább megfelelô ”E” 

vázlatot. Ez alapján (a pedagógiai progra-
mot, a településképi, valamint a kormány-
zati elôírásokat szem elôtt tartva) egy 
kétszintes, háromszárnyú épület kerül-
ne megépítésre merôlegesen a Bajcsy-
Zsilinszky útra. Az épületet folyosó kötné 
össze a sportcsarnokkal és az étkezôvel. 

A megva lósíthatóság i tanu lmány 
mellékletét képezi egy költségbecs-
lés is, amely el fogadásáról június -
ban fog Kormánydöntés születni. Ezt 
követôen kezdôdhet meg az engedé-
lyes, illetve a kiviteli tervek elkészítése. 

A kivitelezô pályáztatását a BMSK végzi, 
egyben ô látja el a kivitelezési munkák 
mûszaki tartalmának ellenôrzését is. 
Önkormányzatunknak szorosan együtt 
kell mûködnie a Váci Tankerülettel és az 
iskola vezetésével, hogy az építkezés során 
– amely közel két évig fog tartani –, zavar-

talanul biztosítani tudjuk az oktatási fel-
adatok ellátását. Erre vonatkozóan külön 
programtervet fogunk készíteni. A prog-
ramterv elôkészítése érdekében május 
28-án Vácon Verebélyi Ákos Tankerületi 
Igazgató úrral és a BMSK képviselôjével 
tárgyaltam, majd június 4-én az érintett 
önkormányzati tulajdonú területen ismé-
telt bejárást, felmérést tartottunk. Ezzel 
a beruházással összefüggôen felvettem a 
DMRV vezetôjével is a kapcsolatot, hogy 
a megépítendô új komplexum vízellá-
tása zökkenômentes legyen, tekintettel 
arra, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca, Rózsa 
utca térségében gyakori a csôtörés, amely 
nemcsak a lakosság számára okoz gondot, 
hanem nehézséget jelent például a konyha-
étkezde folyamatos üzemeltetésében is. 

A többmilliárdos költséget igénylô isko-
lafejlesztés mûszaki tartalmát tekintve 
hosszútávon biztosított lesz településünk 
fiataljainak iskolai oktatása. 

A jelenlegi körülmények miatt több 
elsô osztályba jelentkezô gyermek felvé-
telét kellet elutasítanunk tanteremhiány 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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miatt. Bízunk abban, hogy a júniusi kor-
mányzati döntés befogadja a megvalósít-
hatósági tanulmányban rögzített elképze-
léseket, és akkor két év múlva már nem 
kell elutasítani az iskolánkba jelentkezô 
gyermekeket férôhely hiánya miatt. 

Befejezéséhez közeledik a termelôi 
piac fejlesztése

A járványügyi helyzet ellenére kéthetes 
kihagyással folyamatos volt a beruházás 
kivitelezése. A termelôi piac lehetôséget 
ad a helyi kistermelôk termékeinek érté-
kesítésére, vásárlására, kultúrált, szép, 
biztonságos környezetben. Három fix és 
15 mobil elárusító hely került kialakítás-
ra, a zöld növényzet locsolásáról automa-

ta öntözôberendezés fog gondoskodni. A 
piac területét free wi-fi rendszer fedi le, 
továbbá a térfigyelô kameráink számát is 
növeljük. A felújítást oly módon terveztük, 
hogy a kialakított piac egyúttal közösségi 
térként is funkcionálhasson. 2020. júni-
us 4-én a Pest Megyei Közgyûlés elnöke, 
Szabó István úr meglátogatta településün-
ket és megtekintette a termelôi piac folya-
matban lévô beruházását is. A kivitelezé-
si munkálatok július elején fejezôdnek be, 
és reméljük, még ebben a hónapban átad-
hatjuk a termelôknek és Tahitótfalu pol-
gárainak. 

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:

Csörgi Nimród 2020. 04. 24.
Major Zoé 2020. 05. 02.
Nagy-Kurucz Kincsô 2020. 05. 13.
Takács Noémi 2020. 05. 17.
Kozma Bernadett 2020. 05. 19.

Elhunytak: 

Szász Anna – Viola utca, élt 42 évet
Vas Adolfné – Pacsirta utca, élt: 81 évet
Magyar Gyula – Ereszvények utca, élt: 59 évet.

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányza-
ti képviselô fogadóórája a veszélyhelyzet 
ideje alatt szünetel. 

Telefonos elérhetôség: 0036 30/9601-230.

Képviselôi 
fogadóóra

Kedves Olvasóink!

A könyvtár a nyári szünet ideje alatt 
zárva tart. Nyitás szeptemberben.

Kubanekné Bencze Hajnal 
könyvtáros

Könyvtár 

Tisztelt Ügyfeleink!

Magyarország Kormánya a 41/2020. (III. 11.) rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztetô tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítá-
sa, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország 
egész területére 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Továbbra is fontos feladatunk a megelôzés, a járvány tovább terjedésének, 
a járványgócok kialakulásának megakadályozása, ennek érdekében

a Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében 
az ügyfélfogadás 2020. június 01-tôl kizárólag elôzetes idôpont foglalással 

újra indul.

Ügyfélfogadáson részt venni a Tisztelt Ügyfeleinknek kizárólag védômaszk viselése 
mellett és kézfertôtlenítés után van lehetôség, kizárólag az ügyfélfogadásra kijelölt 

külön helyiségekben.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az alábbi elérhetôségeken (www.tahitotfalu/
ugyintezok) elôzetesen telefonon vagy elektronikus formában egyeztessenek idôpontot a 
szakügyintézô kollégáinkkal, javasoljuk az ügyféltérben a lehetô leghatékonyabb és legrö-
videbb tartózkodás érdekében az ügy elôzményeinek megbeszélését, az ügy tartalmának 
ismertetését!

A megbeszélt idôpontban kollégánk beengedi a kapun Tisztelt ügyfeleinket, személyazo-
nosságuk igazolását követôen a szakügyintézô fogadja Önöket.

A hatósági és egyéb helyszíni szemléket - a veszélyhelyzet által megkövetelt védelmi intéz-
kedések megtartásával – 2020. június 01.-tôl minden szakterületet érintve lebonyolítjuk.

Tahitótfalu, 2020. május 26.

 Dr. Sajtos Sándor s.k. Eôryné dr. Mezei Orsolya s.k.
 polgármester jegyzô

TÁJÉKOZTATÓ
a Tahitótfalui Közös Önkormányzati 

Hivatalügyfélfogadási rendjérôl 
a Koronavírus miatt kihirdetett 

veszélyhelyzet ideje alatt
2020. június 01-tôl kezdôdôen
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Nemzeti Összetartozás Napja
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Szabó Dezsô szavaival kezdem írásomat, 
mint ahogyan  az idén felállított, 100 éves 
Trianonra emlékezô tábla is hirdeti.

Sajnos az idei vírushelyzet miatt az 1920-
as trianoni békediktátum aláírásának 100. 
évfordulóját, a Nemzeti Összetartozás 
napját csak így, szerényen, de a Danubia 
tévén keresztül mégiscsak együtt tud-
tunk megemlékezni Tahitótfalu testvérte-
lepüléseivel: a délvidéki Tóthfalusiakkal, 
a kárpátaljai Mezôváriakkal, a székelyföl-
di Nyárádmagyarósiakkal és a felvidéki 
Kisujfalusiakkal 

10 évvel ezelôtt, 2010 -ben tartot-
tuk az elsô trianoni megemlékezést. 
Abban az évben készült el az emlékmû 
központi magja, akkor hoztuk az elsô 
követ Székelyföldrôl, akkor írtuk alá az 
elsô testvértelepülési szerzôdésünket 
Tóthfaluval és közben védekeztünk az 
árvízzel szemben.

Azóta sok víz lefolyt a Dunán, de a kövek 
maradtak.

Sok mindent elmondtunk már 10 év alatt, 
de bizton állíthatjuk, hogy Mohács óta nem 
történt olyan tragédia a magyar nemzet éle-
tében, mint a trianoni békediktátum.

Föltehetjük a kérdést, hogy mi lett volna 
ha?- de mint tudjuk a történelem ilyen kér-
dést nem ismer.

Hogy 1918-ban Magyarország meg tudta 
volna-e védeni határait ma már nem tudhat-
juk, de bizonyára jobban ki kellett volna áll-
nia a nemzeti törekvésekért.

Hogy a Károlyi-kormánynak felelôssége 
van-e ebben? Bizonyára, hiszen kezdetben 
másodrangú kérdésként kezelte a határok 
ügyét.     

Az akkori kormány nem bízott az elsô 
világháború frontjairól visszatérô magyar 
katonákban, mert nagyon erôs volt a bolse-
vista agitáció a körükben.

Így fordulhatott elô, hogy Budapesten 
ellenforradalmi alakulatként emlegették a 
Székely Hadosztályt, amely a végsôkig küz-
dött volna a haza védelméért.

Sok mindent felsorolhatnék még a 
veszteségekrôl, fájdalmakról, de Galambos 
István történész szavait idézném, aki sze-
rint: „ Az a magyar, akinek fáj Trianon”

Csurka István 30 évvel ezelôtti monda-
tai a Trianon utáni magyar lélektanról, ma 
is érvényesek.

„Ahhoz azonban, hogy egy ilyen vállal-
tan és hangsúlyozottan magyar és nemze-

ti programot csak szerény méretekben is 
elkezdhessünk, elôször a saját lelkünkben 
kell rendet teremtenünk. A lelkünk sérült, 
mert iszonyú tragédiák és megaláztatások 
után vagyunk, mert bûnöket követtünk el, 
és bûnöket kentek ránk, és végül azért is, 
mert ezeket a megaláztatásokat nem vol-
tunk képesek mindeddig becsülettel föl-
dolgozni. A mi lelkünk most tele van elhá-
rítással, áthárítással, védekezéssel és önma-
gunk nem-becsülésével. Félünk magunk-
tól, és mint valami tilalmas dolgot, rejtve 
éljük meg magyarságunkat. Ilyen megha-
sonlott lélekkel semmilyen munkába nem 
lehet belevágni.”

Magyarságunk tiszta újra-megélésére, 
magabiztos és öntudatos felmutatására 
most nem elsôsorban azért van szükségünk, 
hogy a hazánkat körülölelô sötét, dühödt, 
és kevésbé dühödt nacionalizmusokra vála-
szolni tudjunk, hanem elsôsorban azért, 
hogy megmaradási programunkhoz hitet 
merítsünk. Hit nélkül semmilyen vállalko-
zásba nem érdemes belekezdeni. Nem is 
lehet. Hitet pedig – ezt az elmúlt évtizedek 
hathatósan bizonyították – semmi más for-
rásból, csak a maga önazonosságából merít-
het egy nemzeti közösség. […] Porba hullt 
minden, ami megdönthetetlennek és vitat-
hatatlannak látszott […] egyetlen eszme, 
amelynek hídján hittel átgyalogolhatunk a 
jövôbe, az a mi sorsunk, ami elôl úgysem 
térhetünk ki: a magyarságunk.”

Ha már magyarságunkról és sorsunk-
ról van szó, ezt jól jelképezik az emlékmû 
körül álló kövek. Az utolsó kô amit idén 
állítottunk föl de már tavaly megfogalma-
zódott bennem, az az eredeti, építéskori 
Országházról származó kô. Ennek a kônek 
szimbolikus jelentôsége van, mert amikor 
ez a kô még az Országházat díszítette, akkor 
még a kintrekedt testvéreink képviselôi is e 
ház falai között munkálkodtak.

Bele sem merek gondolni, hogy ez a kô 
mi mindent láthatott több mint 100 év 
alatt. (Itt szeretném megköszönni Masznyik 
Csabának a kô leírásával és rajzával nyújtott 
segítségét.)

Száz év elteltével semmi sem változott, 
még ma is támadják a magyarságot és 
kijátszák a magyar kártyát országon belül 
, és országon kívül szinte függetlenül attól, 
hogy melyik magyar területet szerzô szom-
szédos országról beszélünk. Most csak egy 
példát említenék. A román választások elôtt 
egy szász származású román elnök és egy 

magyar felmenôkkel rendelkezô minisz-
terelnök egymásra licitálva uszítanak a 
magyarság ellen. De tovább sorolhatnám a 
környezô országok soviniszta megnyilvánu-
lásait. Ezért mondtam régebbi beszédeim-
ben, hogy úgy képzelem el határon túli test-
vértelepüléseinket, mint egy-egy bástyát 
amelyek védik magyarságunkat. 

De most továbbszôve ezt a gondola-
tot, minden kintrekedt magyar testvérünk 
része annak az abroncsnak, amely össze-
tartja a magyarságot.

Hinnünk kell a jövôben, mert attól 
függôen, hogy melyik politikai szekértábor 
kormányoz, van még remény a megmara-
dásra. Gondoljunk csak a kettôs állampol-
gárságra, és az ezzel járó elônyökre vagy 
az anyaország által nyújtott anyagi és lelki 
segítségre, ami mind-mind magyarságunk 
megmaradásának egyik záloga.

Az is jó jel, hogy a Székely Nemzeti 
Tanács (SZNT) által indított polgári kezde-
ményezés, amelyben jogi és anyagi keretet 
kér az Európai Uniótól az ôshonos nemzeti 
kisebbségek számára, egyelôre sikeres.

A polgári kezdeményezés célja, hogy 
ezeknek a területeknek maradjon meg a 
regionális identitása. Ezúton is köszönöm 
azoknak, akik szántak pár percet az aláírás-
ra.

Nagyon sajnálom, hogy Délvidék és 
Kárpátalja még nem az Európai Unió részei, 
ezért ottani barátaink nem vehetnek részt 
ebben a kezdeményezésben.

Országvesztésre emlékezô magyarok 
napja van ma, határon innen és túl, annak 
minden fájdalmával és reményével.

Eg y üt t  gondolkodunk mag yar u l 
közös dolgainkról, magyarul beszélünk, 
felelôsséggel tartozunk egymásért.

Közös múltunk, történelmünk kijelölte 
az utat számunkra.

Nem járhatunk külön utakon, csak egy 
irányba tarthatunk.

Magyarok vagyunk, határok nélküli nem-
zet. Bárhol vagyunk is egyek.

Összetartoztunk, 
összetartozunk, 
és össze fogunk tartozni

Kubanek István
képviselô

„Minden magyar felelôs minden magyarért”
Trianon 100. (1920-2020)
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NÉZZÜK meg, mit kapott századokon 
át a románság a magyaroktól, és LÁTVA  
LÁSSUK meg, mit kaptunk tôlük hálaként?!

- (I.)  Az emberhez méltó élethez, kultú-
rájuk fölemelkedéséért: - az elsô román tan-
könyv az erdélyi fejedelmek gyulafehérvá-
ri nyomdájában készült el, -János Zsigmond 
alatt (1559-71) vezették be a szláv nyelv 
helyett a románt, - 1564. Forrai Miklós 
nemes, saját költségén jelentetett meg evan-
géliumi magyarázatokat románul, - 1568. 
A tordai országgyûlés mondta ki elôször a 
világon a vallásszabadságot. Mely törvény 
türelmet mutatott a románokkal szemben. 
– 1570. Kolozsvárott Heltai Gáspár nyom-
tatta ki elôször elsô latin betûs kiadványát, - 
1582-ben Tordási Mihály érsek karánsebesi- 
lugosi  prédikátorokkal  lefordíttatta az 
Ótestamentumot, és a dévai magyar vár-
kapitány fizette a szászvárosi nyomda költ-
ségeit, - Bethlen Gábor, a nagy reformá-
tus fejedelem (1613-29) cirill betûs nyom-
dát alapított Gyulafehérvárott, és Ô szorgal-
mazta az Új Testamentum románra fordítá-
sát, - 1648-ban megjelent a Rákóczi Biblia.  
I. Rákóczi Ferenc fizette az Új Testamentum 
fordítását, - Az utolsó erdélyi fejedelem, 
Apafi Mihály (1661-90) helyreállíttatta a 
török által lerombolt gyulafehérvári nyom-
dát és támogatta az 1685-89 között kiadott 
román nyelvû kiadványokat, - I. Rákóczi 
György neje, Lorántffy Zsuzsánna (A példa-
mutató református.)  Fogarason iskolát ala-
pított az erdélyi románságnak, -  1640 körül 
kiadták románul a Kálvinista Katekizmust 
I. Rákóczi György papja, Geleji Kiss István 
javaslatára. (Kezdô pap korában Bethlen 
Gábor udvarában szolgált.) Ennek költsége-
it is egy magyar uraság fizette,  - 1830-ban, 
báró Wesselényi Miklós létrehozta az elsô 
óvodát Zsibón, a környékbeli oláhok gyer-
mekeinek, - 1918-ban, a szerintük magyar 
elnyomás alatt az akkori Magyarország 2.8 
millió románjának 2043 iskolája volt, míg 
a 7 milliós Román Királyságban csupán 
néhány száz. Kapták mind ezeket azon idôk 
után, amikor a 3 részre szakadt országban a 
magyar küzdött a török ellen 150 évig,  har-
colt  Basta minden értéket pusztító, gyilko-
ló zsoldosai ellen, akik  a be- betörô oláh 
fejedelmekkel együtt dúlták Erdélyt! –  A 
temesvári forradalom után bizalmat adtunk 
a megbékélésért… De megismételtük ezt 
a közelmúltban is! Érdemtelenül.- Adtuk, 
mert elorozták: a 103 ezer nkm. Erdélyt.

II. MIT KAPTUNK cserébe: (Csak utalás-
ként.) Már 1784-ben Horia-Closca vérgôzös 
magyarel lenes lázadását, ( Jelszavuk 

volt:”Gyilkold a magyart!”) majd 1848-49-
ben Avram Jancu vérengzô hordáit, Maniu 
gárdistáinak 1944-es mészárlásait, 1916-
18-as erdélyi betöréseik során a felperzselt 
Székelyföldet! (Tisztelettel ajánlom e lap 
2016. aug.-i számát, „Az erdélyi román betö-
rés 100.évfordulójára…, és a - „ A magyar-
ság áldozat-veszteség krónikája,” 2019.jún-
júl.) Ezek a lehetô legnagyobb részletesség-
gel taglalják a fentieket. Ezekhez, - bár már 
korábban írtam – kényszerbôli emlékeztetés 
okán megismétlem legfájóbb veszteségein-
ket, - gyanítván, hogy a mai értékrend borí-
tó, és kapkodó magyar világ – nem szentel 
elég figyelmet saját tragédiáinak: (Magyar 
Kir. Stat. Hivatal korabeli értékelése:” A 
285.475 nkm-bôl maradt. 93. 073 nkm. 
Vagyis, a teljesbôl 32.9%, kevesebb, mint 
1/3. A változó statisztikákból egyet választ-
va: a 18.264.000 lakosból maradt: 7.515.886. 
fô. Csehszlovákiához - amely szinte alig szü-
letett meg: 1.084.343 magyar, 62.937 nkm.-
el. Romániához 1.704.851 magyar, 102.787 
nkm.-el. Jugoszláviához 563.545 magyart, 
63.497 nkm.-, Ausztria:64.646 magyart, 
4.926 nkm. Olaszországhoz: 6.493 magyart, 
21 nkm., Lengyelországhoz: 24.880 vegyes 
lakosságot, 589 nkm. Súlyos „egyebek”: 
Erdélyben a magyarok 1867-1914, azaz: 
47 év alatt 2384 km. vasutat építettek. 
Trianon elôtti vasutaink hossza. 22.081 km. 
Után: 8363.5 km. (A mindenütt szereplô 
két szám Trianon elôtt,   és után értendô.) 
Szántóföldünk: 24.781.127 kat. hold, ill. 
9.568.630 kat.h., Rét, legelô: 12.077.903.
kat.h. i l l .2.902.531 kat.h., Erdôink. 
15.223.917 kat.h. i l l. 1.825.181 kat.h., 
Szôlôink: 600.444 kat.h. ill: 375.032. kat.h.  
Állatállományunk: Szarvasmarha: 7.319.121 
db. ill. 2.149.756 db., Ló: 2.351.481 db. ill. 
896.498 db., Juh: 8.548.204 db. ill. 2.406.041 
db., Sertés: 7.580.446 ill. 3.322.407 db. 
Megtermett búza: 44.497.420 mázsa, ill. 
19.950.076 mázsa, Rozs:13.225.943 m., 
ill. 8.042.139 m., Árpa: 15.628.568 m. 
ill. 7.141.212 m., Zab: 13.366.160 m. ill. 
4.404.705 m., Kukorica. 48.132.242 m. 
ill.: 15.055.696 m. Ipartelepeink. 4.688, 
ill.2.075.  Feketeszén termelés: 10.972.546 
m. ill.7.992.068 m., Barnaszén: 81.636.167 
m. ill.: 56.770.119 m., Vas: 3.883.470 m., 
ill.: 1.225.192 m. Vasérc: 12.382.683 m. 
ill.: 2.096.232 m. Mangánérc: 117.094 m. 
ill.: semmi!, Kénkovand: 1.087.838 m. ill.: 
semmi, Antionérc: 114.273 m. ill.: semmi, 
Horganyérc: 1.330 m. ill.: semmi,  Rézérc: 
104.642 m. ill. semmi,  Arany-ezüstérc: 
3.019.308 m. ill.: semmi, bauxit: 590.670 m. 

ill.: semmi, Kôolaj: 65.363 m. ill.: semmi, Só: 
2.483.471 m. ill.: semmi!   A református egy-
házat illetôen: 2.261.329 tagjából maradt itt-
hon 1.632.852 fô.  2073 egyházközségbôl 
maradt: 1061, 1012 idegen uralom, és vallás-
befolyás alá került! Ezen felül: a Nagy hábo-
rú közel 700 ezer magyar áldozatán túl a 
„békeszerzôdésben” Magyarországot akko-
ri 300 millió USD kártérítést megfizetésé-
re kötelezték: Oroszország kapott 200 mil-
liót, Jugoszlávia 50 milliót, Csehszlovákia: 
50 milliót.” A felmerülô számtalan kérdé-
sen túl: ezt kapta az Európát 1000 éven 
át védelmezô magyar az un. „keresztyén” 
Nyugattól, akkor! S az óta?! Mert itt nem 
csupán területvesztés volt, hanem az aláb-
biak szerint szándékolt országtest csonkí-
tás: elvesztettünk a 63-ból 31 teljes várme-
gyét. 13 a cseheké, 18 a románoké, 8 a dél-
szlávoké lett. Maradt egyfelôl 21 megcson-
kított vármegye, melyek közül 9 a tóto-
ké, 4 a románoké, 5 a délszlávoké, 3 cson-
kított vármegye az osztrákoké lett. A cson-
ka vármegyékkel elveszítettünk 3118 köz-
séget, 21 rendezett tanácsú várost, 10 tör-
vényhatósággal felruházottat. Az egészen 
elvett megyékben elvesztettünk 6873 köz-
séget, 31 rendezett jogú, és 6 törv. ható-
sággal felruházott várost.  Összesen veszí-
tettünk: 9991 községet, 82 rendezett taná-
csú várost, és 16 törvényhatósággal felruhá-
zottat!  2958 óvodából csak 1206, 17 ezer 
elemi iskolából 6402, 9 óvónôképzôbôl 
5, 50 tanítóképzôbôl 17,  221 középiskolá-
ból 100 maradt meg. Elüldözték a kolozsvá-
ri, és a pozsonyi egyetemet is. - Nem említ-
ve a vagonlakóvá szégyenültek százezre-
it! Nekem ezekbôl az „tetszik” ki, hogy itt 
már az emberi humánum semmibevéte-
lének sátáni gyakorlata teljesedett ki … 
– Kaptuk még: a Don kanyarban cserben 
hagytak, -  tudjuk, mi lett a Temesváron 
nyújtott békejobb után … Ízelítôül-mely 
sorok e lapban még nem jelentek meg- lás-
suk, Nyírô József „Isten igájában” c.  köny-
vének  vonatkozó részletét, avagy, miként 
élte meg a székelyföldi magyar a hétközna-
pokban a románok 1916. augusztusi betö-
rését: … a nép dermedten hallgatott, ajtó-
ik elé húzták szekereiket, megrakták sze-
gényes  holmijaikkal.  Halottöltöztetés volt 
ez a pakolás, és minden szekér egy-egy élet 
koporsója.  Akiknek semmijük sem volt, 
megcsókolták a drága viskók küszöbét , … 
az ifjú leányok földhöz verték az ablakaik-
ban díszelgô virágokat, mintha a szerelmet 
irtanák ki ezen a megátkozott földön, mely 
kiontandó embervérnek, holttestek ezrei-

Trianon
A magyarság 1100 év alatti legnagyobb 
tragédiájának 100. évfordulójára … (II.)
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A Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Szentendre Hivatásos 
Tûzoltóparancsnokság felvételt hirdet 
gépjármûvezetô és beosztott tûzoltó 
munkakörre. Minden érdeklôdô jelent-
kezését várjuk, aki elkötelezett a hivatá-
sos szolgálat iránt.

Elônyök:

• biztos munkahely
• hivatás
• változatos munkakör
• a kiképzést követôen átlagosan 
 havi 8 szolgálat
• sok szabadidô
• tanulási, továbbképzési lehetôség
• egyéb szakma megszerzé-
 sének lehetôsége
• tervezhetô életpálya

• elômeneteli lehetôség
• sportolási lehetôség
• béren kívüli juttatások
• felszereléssel, ruházattal történô 
 ellátás
• kedvezményes üdültetés
• gyermektáboroztatás

A hivatásos állományba vétel feltétele:

• 18. életév betöltése
• büntetlen és kifogástalan életvitel
• cselekvôképesség
• magyar állampolgárság
• legalább középfokú állami iskolai 
 végzettség (érettségi vagy 
 szakiskolai végzettség)
• alkalmassági vizsgálatokon való 
 megfelelés
• Gépjármûvezetôi munkakörbe 

 „C” kategóriás jogosítvány

A tûzoltó szakképzés 5 hónapig tart. A 
képzés ideje alatt nettó 150.000.-  Forint 
támogatás, egészségbiztosítási járulékfize-
tés, ruházatot, szállást és napi háromszo-
ri étkezést térítésmentesen biztosítunk a 
képzésben résztvevôknek.

A képzést követôen bruttó 250.000 – 
270.000.- Forintos illetményt tudunk biz-
tosítani.

Amennyiben érdeklôdik a tûzoltó szak-
mai iránt, jelentkezni, bôvebb tájékozta-
tást kérni a  06-27/314-005 telefonszámon 
vagy a human.vac@katved.gov.hu email 
címen lehet.

Jelentkezz tûzoltónak!
Segíteni akarsz a bajba jutott embertársaidon? Bátor és elhivatott vagy?

Akkor nálunk a helyed!

nek készíti elô fekete ölét …  csak az öregek 
voltak nyugodtak, a fegyvertelen, ôsz hajú 
hôsök, akik szilárdan megálltak a szuro-
nyoknak az ezeresztendôs otthon ajtajában, 
míg az ágyúktól összeontott vén ház a fejük-
re omlott, ahonnan még a házôrzô eb is 
égô farokkal vonított el a harcok poklából, 
…  a megszakadt szívû emberek  útra kel-
tek, … a kiürült falura rászakadt a pusztulás-
sal eljegyzettek halálos csöndje …, … 100 
km-es sorban közel félmillió ember mene-
kül … egymáson átgázolva, elcsigázva, éhe-
sen. A pusztulás ostora ûzi ôket.  A kétség-
beesettek szörnyû népvándorlása ez, a fél-
meztelen ázsiai népé,  mely fejszével rohan 
elôre, mintha  be akarná verni a festett szaj-
ha, Európa homlokát …” Pedig ôk voltak- 
amint Nyírô írja- „… az élet sasmadarai, kik 
ott fészkeltek a Kárpátok ormain, sziklák-
nak, fának, fûnek testvérei voltak, és a föld 
ereje átömlött testükbe…  a fenyvesek fiai 
… a munka himnusza volt minden mozdu-
latuk … most pedig csüggedtek, szárnyasze-
gettek …” Megidézem a nagy menekülést 
húsbavágóan, lélekszaggatóan kifejezô szo-
morú dalokban is:  ” Az erdélyi havasokon 
sír az ôszi szél, közeleg a tél. Szegény szé-
kely lábanyomát belepi a dér, mikor útrakél. 
Könnye pereg, sír a lelke, kis hajléka ellen-
ség kezén, azért ilyen földönfutó, koldus, és 
szegény… Szegénységben, árvaságban nyö-
günk, szenvedünk, pusztulunk, veszünk … 
„A gyimesi havas alján vadvirágok nônek, a 
gyimesi havas alján véresek a földek. Nem 
csilingel alkonyatkor kis templom harangja, 
nem hallik a lánykacagás este a fonóba  …” 

A magyar feltámadásba vetett hitünk 

mellé dallal is szögezzük föl az égboltra 
reményeinket is: ”Lesz még nekünk egyszer 
virágos ünnepünk, lerombolt sírokra friss 
virágot teszünk. Piros, fehér rózsa mellé 
zöld levelet, lombot, édesanyám fehér lelke 
leszel te még boldog…”

Wass Albert és Nyírô imígyen búcsúz-
tak egymástól menekülésük közben egy 
bajorországi szénapajtában, üzenve minden 
magyarnak, akinek bizodalma, hite, remé-
nye van a magyar megmaradásban: „… a 
hargitai esztenánál találkozunk …, fölszít-
juk az elhamvadt tüzet, rozsdás baltával új 
ágas fát faragunk egy új, boldogabb nemze-
dék számára.”

Mind ezek után ezt gondolom a magyar 
megmaradásról: mennyei harmattal csep-
pentett magyar életfa mag fészket talált a 
vérrel, könnyel, fájdalommal, izzadtság-
gal keresztelt oltalmazó hegyláncok övez-
te földben. Amelybe az ezerszáz éve hit, 
remény, szeretetgyökerekkel kapaszkodó 
életfa karddal, pajzzsal, nyíllal védelmezett 
ágai között a jó reménység zöld leveleinek 
koszorújában az istenhit, haza- nemzet-csa-
ládszeretet ízesítette gyümölcsök édesed-
nek, színesednek s fölöttük a Mindenható 
lelkébôl táplálkozó szent madár kiterjesz-
tett szárnyakkal ôrködik, … Ott is, „ Ahol 
zúg az a négy folyó…, ”a kettôs kereszttel 
felhôkbe tornyosuló Tátra jeges csúcsai, 
Verecke híres útja, s Bácska-Bánát bánatos 
fekete barázdái felett…

Az elmúlt 100 év utolsó évtizedei   (Tartok 
tôle a jövô évtizedei sem lesznek másak, 
ha nem leszünk képesek lépésrôl – lépés-
re, kemény következetességgel, emberfe-

letti munkával megvalósítani az igazságos-
ság szent elveit…) fekete-fehéren felmutat-
ták azt, hogy a környezô javadalmazott /
rabló népek zsákmányôrzô nacionalizmu-
sa/sovinizmusa messze erôsebb, mint a mai 
magyarság (határokon belül-kívül) hazáért/
nemzetért  tanúsított cselekvô hazaszere-
tete-patriotizmusa. Utolsó pillanatait éljük 
annak a kegyelmi idônek, amikor minden jó 
magyarnak önvizsgálatot kell, kellene tarta-
nia, hogyan is állnak  lelkületében a fentiek? 
Addig is, én:

„Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazá-
ban. Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.”

Üzenet azoknak, akiknek „…van füle a 
hallásra, szeme a látásra.”

-  Ézsaiás 28/17. „A törvényt zsinórmérték-
ké teszem, és az igazságot mércévé. Jégesô 
söpri el az oltalmazó hazugságot… felbom-
lik a halállal kötött szövetségetek, és nem 
marad meg egyezségetek…” Ézsaiás 32/16. 
„A pusztában is jog lakik, a kertben igazság 
honol. Az igazság békét teremt, és az igaz-
ság a békét és a biztonságot szolgálja örök-
ké.  Békés hajlékban lakik majd népem .”

- Jeremiás könyve 31/16-17. A hazatérés-
bôl: „… meg lesz szenvedésed jutalma… 
reménykedhetsz a jövôben… mert vissza-
térnek fiaid hazájukba.”

Legyen így a Kárpát-hazában!

G. Szalai István, 
2020. május-június 
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Egyházunkban, gyülekezeteinkben a 
Biblia avatott értôi látnak el bennünket 
értékesebbnél értékesebb üzenetekkel. 
Igehirdetések, bibliaórák, online tanítások 
sokasága ér el bennünket naponta. Ez öröm-
teli tény. Ugyanakkor az egyéni és közössé-
gi bibliaolvasás, tanulmányozás és értelme-
zés fontos evangéliumi alapelv és hitéleti 
tevékenység. Otthonainkban, családunkkal 
együtt és egyénileg is áldott lelki gyakorlat. 

Két, a témában számomra sokat jelentô 
igeverssel szeretném kezdeni írásomat:

„A teljes Írás Istentôl ihletett, és hasznos 
a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az 
igazságban való nevelésre; hogy tökéletes 
legyen az Isten embere, minden jó cseleke-
detre felkészített.”  (2Tim 3,16-17.)

„De aki a szabadság tökéletes törvényébe 
tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy 
nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny 
megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekede-
te.”  (Jak 1,25.)

Amikor hitre jutottam, Budapesten mér-
nöki tanulmányaim végzése során, akkor 
ez a két igevers ragadott meg hatalmas 
erôvel. Elhittem és megértettem, hogy a tel-
jes Ó- és Újszövetségi Szentírás Isten szava. 
Megértettem, hogy ennek Szentlélektôl veze-
tett olvasása el fogja bennem végezni azt, 
hogy Isten embere legyek. Azt is eldöntöt-
tem, hogy Isten Igéjének nem „feledékeny 
hallgatója” szeretnék lenni, hanem meg is 
kívánom élni, meg is kívánom valósítani azt, 
amit felismerek, megértek belôle. 

Azóta számos gyülekezetben szolgáltam. 
Elôször ifjúsági vezetôként, majd lelkészgya-
kornokként az Egyesült Államok két, több 
ezer fôs gyülekezetében. Utána beosztott 
lelkészként, illetve ifjúsági lelkipásztorként, 
majd újra itthon régebben létrejött gyüleke-
zetek lelkipásztoraként, gyülekezetek ala-
pítójaként, nagy méretû szervezetek misz-
sziói vezetôjeként. Tíz éve tanítok nemzet-
közi teológiai felsôoktatásban Európában, 
Amer ikában, Ázsiában és A fr ikában. 
Mindezek alatt megért véleményem, hogy 
az odaszánt, a Teremtô szerint való bibliata-
nulmányozás készít fel bárkit is arra, hogy 
Isten embere legyen családfôként, szülôként, 
gyermekként, gyülekezeti tagként vagy lelki 
vezetôként. Aki nem olvassa, és nem tanul-
mányozza rendszeresen a Szentírást, az 
viszont nem válhat azzá, akivé Isten tenni 
szeretné ôt. 

Ezért szeretnék segítséget nyújtani abban, 
hogy hogyan tanulmányozzuk úgy a Bibliát, 

hogy az kinyíljon számunkra, és maga az 
élô Isten szólítson meg bennünket általa. 
Tekintsük át ennek lépéseit!

1. Imádság
Hajtsd meg a fejed, térded az Úr elôtt, és 

kérd Isten Szentlelkét, hogy segítsen a szöveg 
megértésben, az üzenet megtalálásában! Hiába 
tennél minden mást jól, ha a Szentlélek nem 
világosítja meg értelmedet, akkor nem tudod 
megérteni az Írásokat.

2. A bibliai szöveg olvasása
Olvasd el a tanulmányozni kívánt szöveget 

annak kontextusában (eredeti, Biblián belüli 
nagyobb szövegösszefüggésében)! Ez lehet az 
adott igeverset körbeölelô teljes fejezet, rész, 
vagy kerettörténet.

Ezután hasznos újraolvasni a szöveget, ez 
alkalommal önmagában azt az igeszakaszt, 
amit vizsgálsz.

Olvass el néhány más fordítást (magyar nyel-
ven vagy általad ismert idegen nyelven/nyelve-
ken)!

3. Megfigyelés
Tedd fel a következô kérdéseket: ki? mit? 

mikor? hol? miért?

Hogyan nyílhat meg számomra a Biblia?
Gyakorlati útmutatás az egyéni és csoportos

bibliatanulmányozáshoz
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Azaz: ki a cselekvô? Mit tesz pontosan? Hol 
járunk a Biblia idôvonalát tekintve? Érdemes 
ellenôrizni térképen a helyszínt, mert lehet, 
hogy éppen az adja meg neked a kulcsot az 
üzenet fellelésében.

Találd meg az ismétlôdô szavakat, a cselek-
vést kifejezô igéket, a hangsúlyos kifejezése-
ket. Hogyan járulnak hozzá a jelzôk, mód-
határozók és a hangulatfestô kifejezések az 
üzenet átadásához?

4. Értelmezés
Próbáld meg a bibl iatanulmányozá-

sod ebben a szakaszában még nem keresni 
azt, hogy mit szeretnél kiolvasni te magad 
a leírásból! Ne ezzel kezd a tanulmányo-
dat, mert akkor könnyen beleolvasod saját 
elôfeltételezéseidet a Szentírás szövegé-
be. Hamarosan az lesz a legfontosabb kér-
dés, hogy rád hogyan vonatkozik mindaz, 
amit olvasol. Az, hogy a te életkörülménye-
id között mit jelentenek az évezredes sorok. 
Ekkor azonban ennek még nincsen itt az 
ideje. Elôször az adott igeversek jelentését 
kell megtalálnod, és csak késôbb jön az a 
jelen korra, személyes életedre történô értel-
mezés. Ebben a fázisban most még azt a kér-
dést tedd fel, hogy mit szeretne elmondani 
az elsôdleges szerzô (Isten) és a másodlagos 
szerzô (író) az adott igeszakaszban?

Miért tartotta fontosnak a szerzô ezen gon-
dolatok leírását? Vajon milyen korabeli hely-
zet indikálta Istent, hogy megszólaljon? 

Ezek mellett az is fontos kérdés, hogy 
mit nem ír a szöveg? Mi az, amiben hiány-
érzeted van? Vajon miért hallgat az író, és 
az elsôdleges szerzô - Isten maga -  az adott 
dologról?

Találhatóak-e az általad olvasott igesza-
kasszal párhuzamos részek a Bibliában? 
Megtérülô fáradság, ha azokat is áttekinted.

Használhatsz konkordanciát, hogy a kulcs-
kifejezések más igeszakaszokban történô 
alkalmazását megfigyelhesd. 

5. Ellenôrzés
Bibliatanulmányozásod során ekkorra el 

kezd kikristályosodni benned az adott szent-
írási igeszakasz értelme. Ilyenkor fontos 
leellenôrizni, hogy jó úton jársz-e az értel-
mezés tekintetében. Vajon megáll-e az értel-
mezésed a teljes szövegösszefüggés viszony-
latában? Nézz rá újra az általad vizsgált szö-
vegrész helyére és szerepére a nagyobb, bib-
liai szakasz, rész, a teljes Ószövetség vagy 
Újszövetség, és végül a teljes Szentírás kon-
textusában!

Használhatsz megbízható, hitvallásod-
dal harmóniában lévô szerzôktôl született 
kommentárokat, magyarázó cikkeket, hogy 
leellenôrizd következtetésedet. 

Itt egy fontos technikai tanácsot hadd adjak! 
Mi már harmadik évezredben élô emberek 
vagyunk, akik könnyen hozzájutunk az inter-
net adta lehetôségekhez. Ez veszélyt is rejt 
magában! Sokkal könnyebb ugyanis kérdé-
seinket a számítógépünk böngészôjébe beír-
ni, mint könyveket vásárolni, könyvtárba 
(pl. teológiai szakkönyvtárba) járni. Az inter-
neten pedig ömleni fognak ránk a válaszok. 
Megtéveszthet bennünket az adott honlap 
tetszetôs szerkesztése, hangzatos címe - és íme, 
máris hitelt adhatunk annak, amit ott írnak. 
Rengeteg felüleletes, vagy éppen tévtanító (a 
Szentírás üzenetével ellentétes), teológiai érte-
lemben rajongó (részigazságokat túlhangsú-
lyozó), vagy éppen szinkretista (filozófiákat és 
vallásokat keverô), ezoterikus tanokat a Biblia 
üzentébe vegyítô honlap létezik magyar nyel-
ven is, sajnos. Legyünk nagyon körültekintôek 
az internetes forrásokat illetôen! Kérdezzük 
meg inkább lelkipásztorunkat, hogy ajánlja-e 
az adott oldalt, vagy érdemesebb inkább más-
hol keresgélnünk.

Fontos áttekinteni azt is, hogy hogyan értel-
mezték az adott szakaszt hitünk példaképei 
a korábbi korokban, és ma hogyan értelme-
zik azt meghatározó teológusok, igemagyará-
zók. Természetes az, hogy személyes üzenetre 
vágyunk Istentôl, és nem csak azt szeretnénk 

tudni, hogy Kálvin János, Udvarnoki András 
vagy Wayne Grudem mit kapott az adott 
igeversekbôl. Nem is ezért javaslom az ô írá-
saik elolvasását. Az értelmezés miatt lényeges 
hitelôdeinkhez fordulni, hogy itt elkerüljük az 
individuális megközelítést. Az üzenet szemé-
lyessé válása ugyanis az objektív értelmezésen 
fog nyugodni, bár tovább lép onnan.

6. Alkalmazás
Bibliatanulmányozásunk vége felé köze-

ledve az üzenet egyre személyesebbé válik 
számunkra. Ekkor tehetjük fel a kérdést: 
mihez kezdjünk mi magunk ezzel az üzenet-
tel? Hogyan alkalmazható az számunkra? Ha 
pedig megtesszük azt, amire Isten az adott 
üzenet által ösztönöz bennünket, akkor az 
milyen változást hoz majd az életünkben?

Végül egy olyan kérdés, amit misszio-
lógusként és sosem hagynék ki: mit adhatok 
át ebbôl másoknak, és hogyan tegyem azt? 
Hogyan válhat a ma, Istentôl átvett, elôször 
saját életemet megáldó és megváltoztató üze-
net küldetésem részévé? Hogyan lehetek a 
Mennyei Atya kezében eszköz arra nézve, 
hogy mások is Krisztus tanítványává válja-
nak?

A bibliatanulmányozás imént leírt folya-
mata nem olyan bonyolult, mint ahogyan 
hihetné az Olvasó, aki elôször tekinti át azt, 
hogy hogyan érdemes tanulmányoznia Isten 
Igéjét. Kezdetben érdemes ezt a listát is 
magunk elé tenni, és szisztematikusan halad-
ni végig ennek pontjain. Azután tapasztalni 
fogjuk, hogy egyre inkább készséggé válik ez 
bennünk. De akkor sem, késôbb sem, nagy 
gyakorlattal sem szabad rutinból értelmez-
ni a Bibliát! Maga az élô Isten szól hozzánk 
ugyanis az ôsi sorok által. Mert hogy „…soha-
sem ember akaratából származott a prófécia, 
hanem Isten szent emberei a Szentlélektôl 
indíttatva szóltak” (2Pét 1,21).

Dr. Steiner József professzor, 
missziológia és tanítványképzés, 

TCM Nemzetközi Teológiai Intézet

Az érvényes szabályozás szerint 2020. 
december 31-ig kaptak haladékot arra az 
érintettek, hogy a korábban fúrt, rendezet-
len helyzetû kutak fennmaradási engedé-
lyét beszerezzék.

A szabályozás értelmében Magyarorszá-
gon valamennyi kutat engedélyeztetni köte-
les az építôje. Fennmaradási engedélyköte-
les továbbá minden olyan kút, amely koráb-
ban engedély nélkül (illegálisan) épült, 
vagy a létesítési engedélyt ugyan megkap-
ta, de a tervektôl eltérô mûszaki tartalom-
mal és paraméterekkel valósult meg végül.

A fúrt kutak engedélyezése körüli szá-
mos kérdés kapcsán most - úgy tûnik - fellé-
legezhetnek az érintettek.

A Parlament honlapjáról ugyanis kiderül, 
hogy az Országgyûlés nagy többséggel elfo-
gadta azt a törvényjavaslatot, mely tartal-
mazza az erre vonatkozó módosítást is.

A törvényjavaslat címe: „Egyes törvé-
nyeknek a polgárok biztonságát erôsítô 
módosításáról”. Ezen belül a 20 §. tartal-
mazza a fúrt kutak tulajdonosait leginkább 
érintô információt.

Eszerint az mentesülhet a vízgazdálko-

dási bírság megfizetése alól, aki „engedély 
nélkül vagy engedélytôl eltérôen létesített 
vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biz-
tosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennma-
radási engedélyezési eljárást 2023. decem-
ber 31-ig kérelmezi.”

Vagyis ez azt jelenti, hogy az elfogadott tör-
vénymódosítással, a korábban az idei év végé-
re rögzített határidô 3 évvel, 2023. december 
31-ig, kitolódik. Eddig lehet a kúttulajdono-
soknak a bírság kockáztatása nélkül kezdemé-
nyezni kútjuk helyzetének rendezését.

Eôryné Dr. Mezei Orsolya

Módosult a fúrt kutak bírságmentes engedélyezésére 
vonatkozó határidô, miután az Országgyûlés elfogadta 

az erre vonatkozó törvénymódosítási indítványt
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A Községi Tájékoztató lapban közzétett 
hirdetések díjai 2020-ban az alábbiak:

 Fekete-fehér Színes
apróhirdetés 20 szóig 3120 Ft 3640 Ft
1/16 oldal 3960 Ft 4620 Ft
1/8 oldal 5760 Ft 6720 Ft
¼ oldal 11.280 Ft 13.160 Ft 
A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. 
Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db ¼ olda-
las felület áll rendelkezésre, melyeket a beérkezés 
sorrendjében tudunk biztosítani.

zoldhulladekdunakanyar.hu
Zöldhulladék lerakó Dunabogdányban
Nyitva tartás: H-P: 8-17 és Sz: 8-12
• Lerakási díj: 2.000 Ft/m3

•  Rostált termôföld eladás: 6.000,- Ft/m3

(szállítás igény szerint)
Árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák
Tel.: +36209333241 és +36202350466

Ismét a tahitótfalui Sportcsarnokban 
rendeztük meg a kupa döntôjét, ahová 3 
csapat jutott be. Csapatunk, a Tahitótfalui  
Pollack Mihály Általános Iskola és AMI 
leányfoci csapata a II. helyen végzett.

Az eredmények: 
Tahitótfalu - Verôce 5-0
Tahitótfalu - Visegrád 0-2
A visegrádi nyolcadikosokkal szemben 

nálunk csak hatodik-hetedikesek szerepel-
tek.

Madarász Réka a legjobb kapus különdí-
ját kapta.

 Az M.L.SZ.-tôl 3 különdíjat is kaptunk 
az ôszi Bozsik-programért. 

Turóczi Csaba 
testnevelés tanár

Tahitótfalui eredmények a 2020.02.27-i 
leányfoci Duna Kupa tornáról

RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!
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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
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Lakossági 
Klímák:

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315

 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

A járványügyi helyzetre való tekintettel 
a veszélyhelyzet ideje alatt a személyes 

ügyfélfogadás szünetel.

Furka Ágnes és K. Szabó Judit családsegítôk, Dr. Tóth Mária jogász 
és Deim Éva pszichológus elérhetô az alábbi telefonszámokon:  

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

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.

AUTÓKULCS ÉS 
KULCSMÁSOLÁS

DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, 

Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: 
H, SZ, CS, P.: 8-17 h

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

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

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

körzetében a házhoz szállítás 
költségét is.

AKÁCOSZLOP

Forester Kft. 
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945

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

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

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

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

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

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

Frey Attila     

           
NEO 80 / PASSIVE                                                                NOBO                           JOTUL         THERMOROSSI 

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

INGATLANKÖZVETÍTŐ 
 

24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten… 

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

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

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN 
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT! 

Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is! 

Frey Attila     
info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	
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Március 16-a óta, immár két és fél 
hónapja tanítunk digitális úton, és ez a 
tanév végéig most már biztosan így marad.

Rengeteg tanulsága van ennek az 
idôszaknak, melyet majd bizonyára levon-
nak, levonunk késôbb. Ezek elemzésére 
nem is vállalkoznék, csak néhány gondo-
lat ezzel kapcsolatban.

A digitális világnak sok elônye  került 
hozzánk közel pedagógusokhoz, diákok-
hoz, pl. tudunk távértekezletet, távórát 
tartani, modern tananyagok kerültek a 
látószögünkbe, a hagyományos tanítás 
mellett egy új fajta tanítási-tanulási módot 
kellett megismernünk, sikeresen alkal-
maztuk is 13 héten keresztül.

Mégis a legnagyobb pozitívuma szá-
momra ennek az idôszaknak éppen az, 
hogy bebizonyosodott, hogy a tanításnak 
nélkülözhetetlen része  a személyes kap-
csolat tanár-diák, diák-diák, tanár-tanár 
között. 

Kamasz tanítványok mondták ki, hogy 
„Hiányzik az iskola!”, a személyes kap-
csolatok nélkül nehezen értelmezhetô az 
iskola, mint a tanulás-nevelés helyszíne, 
de a gyerekek kulturális és társas életének 
helyszíne is.

Csupán online módon, személyes kap-
csolat nélkül nem tud megvalósulni a tan-
anyag teljes átadása, számonkérése és elsa-
játítása sem. 

Egymásról is sok minden kiderült ebben 
az idôszakban. Érdekes volt látni azt, ki 
hogyan tudott megbirkózni a kezdetben 
lehetetlennek tûnô új helyzettel, mennyi-
re mûködött a családon belüli segítség, 
a kollégák együttmûködése, az új rend-
hez alkalmazkodás. Sok meglepetés nem 
volt, de néhány tanuló megtáltosodott az 
új tanulási keretek között, kicsire tehetô 
azon jó tanulók száma, akik elmaradtak a 
tôlük megszokott, várható teljesítménytôl; 
általában mindenki hozta a tôle megszo-
kott eredményt.

Június 2-tól egy új szakasz kezdôdik a 
vírushelyzetben. Már tarthatnak az isko-
lák egyéni, kiscsoportos konzultációt, fel-
zárkóztatást. A tahitótfalui iskolában ügye-
letet tartunk május közepe óta azoknak a 
tanulóknak, akiknek szülei nem tudnak 
már több szabadságot kivenni, nem tud-
ják gyermekük felügyeletét megoldani, de 
nagy örömömre olyan nagyobb diákjaink 
is éltek az ügyeleti lehetôséggel, akiknek 
hiányzott a „rendszer”, az iskolai közeg, 
hogy megbirkózzanak a tanulmányi fel-
adatokkal.

Az ügyeleti rendszer mellett indul a kis-
csoportos tanítás, felzárkóztatás, melyet 
lehetôségként kínálunk tanulóinknak, 
semmiképpen nem kötelezettségként. 
Alsó tagozaton osztály szinten, felsô tago-
zaton tantárgyanként szerveztük meg a 
kis csoportos tanulást iskolánkban.

Június 8-án már az osztályozó értekez-
leteket tartjuk, zárjuk a félévet, a 2019-20. 
tanévet.

Rendhagyó bizonyítványosztást, bal-
lagást rendezünk zárt körben, a járvány-
helyzet lehetôségei mentén iskolánkban. 

A Ballagási ünnepség során nemcsak 
elköszönünk a 8. évfolyamtól, hanem a 
nevelôtestületnek, közösségünknek 2 
és fél hónap után egy újbóli találkozási 
lehetôsége ez az ünnepi készülôdés.

A zárórendezvényeinkrôl az újság 
következô lapszámában beszámolunk.

Itt jegyezzük meg, hogy három osztály-
nyi leendô elsôs diák jelentkezett isko-
lánkba. 

A 2020-21. tanévben 55 kisdiák kezdi 
meg  az elsô osztályt KÉT osztályban, mert 
lehetôségeink, rendelkezésünkre álló osz-
tálytermeink ennyit engednek meg.

Nyolcadikos végzôseink továbbtanul-
nak, sikeresen lezajlott középiskolai felvé-
telijük. 15 diákunk gimnáziumban, 6 diá-
kunk szakgimnáziumban és 17 diákunk 
szakgimnáziumban és szakközépiskolá-
ban folytatja tanulmányait, ami szép ered-
mény.

Szeretném megköszönni Tahitótfalu 
Önkormányzatának, a Váci Tankerületnek 
a vírus idôszak idején nyújtott sok segít-
ségét. 

Köszönet illeti a kedves szülôket, diák-
jainkat, hogy végigküzdötték ezt a nehéz, 
kihívásokkal teli idôszakot!

Végül, de nem utolsó sorban, köszön-
jük az iskola dolgozóinak, tanárainak, 
technikai dolgozóinak a digitális tanítás 
idôszakában nyújtott kiemelkedô munká-
ját! 

Sikeres tanévzárást, szép nyarat kívá-
nunk! Találkozunk szeptemberben!

Az iskolavezetés nevében: 
Zakar Ágnes iskolaigazgató

Az online tanítás néhány tanulsága
Kiscsoportos tanulás, ügyelet az iskolában
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Napra pontosan 2 hónapja, március 
13-án pénteken, amikor az utolsó óráról 
kicsengettek, még nem sejtettük, hogy 
tényleg ez volt az utolsó óra a tanévben, és 
csak ma – a ballagásotok napján – fogunk 
újra találkozni a suliban.

Bizonytalanság és káosz, KRÉTA és 
Office, fotózd már a füzetet, és küldd 
be, a határidô rég lejárt, a karantén és az 
állandó fertôtlenítés, nem is beszélve a 
legszörnyûbbrôl mind között: amikor nem 
volt net napokig, és ránk dôlt a feladatku-
pac, mint a nagyszekrény!

Úgy készültünk, hogy egy szuper 
mûsorral lepünk meg benneteket búcsúzó-
ul, ehelyett egyedül állok itt a hetedik évfo-
lyam képviseletében, és a tanárok adták a 

mûsort, ami nem volt rossz, el kell ismerni.
Gratulálok, hiszen sikeresen túléltétek ezt 

a 8 évet, felülemelkedtetek a kudarcokon és 
a nehézségeken, és színvonalas középisko-
lákba jutottatok be. Ezért példaképek vagy-
tok számunkra, hiszen elôttünk is ugyanez 
az út áll majd rövidesen.

Hiányozni fogtok! A beszélgetések a szü-
netben, a kerékpártúrák, a sár kányhajó-

versenyek, a városligeti korizás, de még a 
folyosói ordibálások is!

Mit is mondhatnék még? Vigyázzatok 
magatokra, ne féljetek a kihívásoktól, és 
ne feledjétek: mi jövôre is tárt karokkal 
fogunk várni, szóval ugorjatok be a suliba, 
ha erre jártok, és reméljük, távolságtartás-
ra és fertôtlenítésre már nem lesz szükség. 

7. osztály

8. a osztály
Osztályfônök: Fábián Csaba
1. Ádám Erik
2. Baffia Boglárka
3. Balogh Bence
4. Banadics Márk Szabolcs
5. Berki Zoltán
6. Bobák Petra
7. Bozai Bence 
8. Gyugos Liliána Kiara
9. Heim Vivien
10. Hornyák Zsuzsanna
11. Lovasi Mihály Miklós
12. Móricz Imre Antal
13. Móricz Napsugár Nikoletta
14  Palkovics Petra Laura 
15. Sáfár Boglárka
16.  Schlacker Lívia Nikolett
17. Tar Benjámin Imre
18. Tollas Alex
19. Ziller Richárd

8. b osztály
Osztályfônök: Sziváné Bergmann Henriett
1. Antal Kenéz
2. Antal Kevin Dominik
3. Bodor Tekla Márta
4. Csereklye Dóra
5. Dombai Kitti Katalin
6. Dunai Norman Dávid
7. Fieszl Antal Sebestyén
8. Horváth Gábor Bendegúz
9. Kecskés Máté Viktor
10. Lupa Virág Rebeka
11. Mészáros Jázon
12.  Németh Lili
13. Repárszky Liliána
14. Rizmicsenkó Léna
15.  Steiner Krisztián
16. Szalai Tamás Ádám
17.  Szoták Szonja
18.  Szücs Rebeka
19.  Trybek Ádám

Kedves ballagó diáktársak!
(Ballagási búcsúbeszéd - 7. osztály – 2020)

GYERMEKEK - FIATALOK 
CSALÁDOK ÉVE 
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SZERETETTEL MEGHÍVJUK  
MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ 

EGÉSZSÉGVÉDELMI 
SZŰRŐPROGRAMJÁRA. 

 
40 vizsgálat egy helyen egy időben azonnali kiértékeléssel, 
Magyarország legnagyobb mobildiagnosztikai központjában. 
A Programot ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének egy átfogó 
vizsgálatot egészségi állapotukról és szeretnék megismerni az 
egészséges életmóddal kapcsolatos lehetőségeket. Látványos 
anatómiai bemutató segítségével megismerthetik az emberi test 
működését és felépítését, valamint elsajátíthatják az újraélesztés 
technikáját. Újdonság a Programban a virtuális technológia, 
anatómiai mozisátor, ahol 20 perces előadássorozatot tekinthetnek 
meg a látogatók. A Program minden látogató részére biztosít egy 
300 oldalas Egészség Könyvet és egy ajándék Információs 
Prevenciós csomagot, sok más ajándék mellett. 

FÓKUSZBAN A MEGELŐZÉS 

TAHITÓTFALU  
SPORTCSARNOK 

2020. JÚNIUS  23-án  9.00-16.00 ÓRA KÖZÖTT 
Csak előzetes   regisztrációval látogatható : 

T : 06 30 384 7083 
Június 19-ig 8:00-16:00  között munkaidőben. 

 
MEGHÍVÓ 

 

		INGYENE
S	PROGRA

M! 
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Tahitótfalu
2020. július 13.-július 24. hétfőtől péntekig 

9:00-13:00
A táborban való részvétel ingyenes.

A táborban kizárólag előzetes jelentkezés alapján lehet részt 
venni. Maximális létszám 50 fő/hét. 

A tábor programja:

agyagozás Princzné Bérczi Krisztával
tűzzománc készítés Szántó Tündével és Szántó Sándorral

nemezelés, textil mütyürök, termésképek készítése, 
gyertyaöntés, gyöngyfűzés Kerekes Pálmával

bőrékszer készítés, virágdíszítés, magyar motívumkincs festése 
Jókainé Gombosi Beatrixszel

Játék a Családsegítő Szolgálattal, bográcsétel készítése, kenyérlángos sütés
vetélkedők, labdajátékok

Helyszín: Tahitótfalu Faluház, Szabadság út 1/A.

A jelentkezéseket a 0630/337 5527-as telefonszámon valamint 
a faluhaz@tahitotfalu.hu e-mail címen várjuk. A jelentkezések elfogadása 

beérkezési sorrendben történik.

Szervező: Tahitótfalu Önkormányzata és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 
Alapítvány.

Frissen halászott és füstölt pisztráng egészben 
és filézve rendelhető a szigeti pisztrángtelepről.
Ingyenes házhoz szállítás 15 km-es körzetben.
A Tahitótfalui Termelői Piacon szombatonként 

is megvásárolhatók a termékek.
+3630/348 6878, +3630/210 0977
GPS: 47°45'48.2"N 19°05'27.2"E

Tahitótfalu

„A v�bol 
   a tányérra”
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Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18, 
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com • 
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 
605 • ELMÛ – Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: 
kedd 8-12, szerda 14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ 
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – 
tel.: 385-353, dr. 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; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 
11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, 
Kossuth L. u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM 
Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 
314. – Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfél-
szolgálat: 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., 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 • 
TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig 
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-999-688

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

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést 

a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfej-
tést beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Májusi számunkban a 
Tahitótfalu Hôsök terén álló emlékmû zászlórúdjának részlete volt látható. Gratulálunk sze-
rencsés megfejtônknek, Bárány Krisztinának.

Folytatás az 1. oldalról
csütörtök 11:00-12:00. Érd.: Csicskár-
Miátovics Krisztina 30/5312024.
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30. 
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684. 
Fitness workout: csütörtök 19:00-20:00. 
Bejelentkezés: Szûcs Kata 30/3220584.
Judo: hétfô, péntek 17:00-18:00. Érd.: 
Batári Csongor 70/9318670.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
a programok a nyár folyamán szünetelnek.

Terembérlési lehetôségekrôl érdek-
lôdni az alábbi elérhetôségeken lehet: 
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella 30/337 
5527, Sportszár: Szabó Mónika 70/369 0098. 
Havonta egyszer önköltséges színházlá-
togatást szervezünk, utazás bérelt busz-
szal történik. Az aktuális elôadásról, a 
jegyekrôl és minden egyéb program-
ról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

Tahitótfalu június programjai


