272. SZÁM

2015. ÁPRILIS

Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu

A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló

2.

Komposztálási tanácsok

6.

Búcsúzunk Tolnai
Miklóstól

8.

Dr. Fehér Károly, a lovagkeresztes lovas

Feltámadás ünnepén
A Máté evangéliumának 18. részében, a 21-35ben van az Úr Jézusnak egy nagyon tanulságos példázata arról, hogy mit kezdjünk Isten
ajándékaival. A példázat fôszereplôje egy szolga, aki kifizethetetlenül nagy adósságot halmozott fel, de az ura a könyörgését meghallgatva
egyszerûen elengedte neki a tartozását. A szolga – érthetô módon – ugrándozva indult tovább:
megmenekül az élete, a családja, elmúlt a feje
fölül a megnyomorító, reménytelen helyzet egy
szempillantás alatt. Azonban neki is volt egy
adósa, egy szolgatársa, aki elenyészô összeggel
tartozott neki. Öröme máris megfogyatkozott:
nem tudott nagyvonalú lenni, mint az ô tartozását elengedô gazda, és börtönbe záratta az adó-

sát. A példázat azzal zárul, hogy a gazda megtudta, hogyan viselkedett ez a szolga a saját adósával, és visszavonta nagyvonalú ajándékát: a kifizethetetlen adósságot mégsem engedte el, ráadásul ô is börtönbe záratta fizetni képtelen adósát.
Az Úr Jézus ezzel a csodálatosan világos példázattal arra figyelmeztet, hogy ajándékait nem elég
elkérni és örömmel elfogadni, hanem elengedhetetlenül szükséges, hogy életünk is az Ô akarata
szerint megújuljon, változzon a helyes irányba.
Az idei esztendôben is van húsvét, meg is
ünnepeljük. De van-e a mindennapi életünkre nézve bármiféle következménye annak,
hogy az Isten a Fiát küldte el érted, és hogy az
Folytatás az 5. oldalon

Tahitótfalu áprilisi programjai

11.

Vasárnapi Vásárnap
beharangozó

17.

Önkormányzati hírek
A Képviselô -testü let az el mú lt
idôszakban egy Falugyûlést, több rendkívüli és egy munkatervben meghatározott ülést tartott.
Február 26-án a Falugyûlés után megtartott rendkívüli ülésen a Képviselô-testület
elfogadta a pénzbeli – és természetbeni –
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletét, majd elhalasztotta az Eperfesztivál
lebonyolítójára vonatkozó döntést, tekintettel egy újabb ajánlat beérkezésére.
Folytatás az 5. oldalon

Április 18. szombat 10:00 Kulturális és Sport Országos Gála.
Helyszín: Sportcsarnok. Részletek a plakátokon.

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Április 12-26. ”A magyar haza és népe mindennapi szépségében”.
Kárpát-medencei magyar népviseletek címû kiállítás. Helyszín:
református gyülekezeti terem. Cím: József Attila u. 4. Megnyitó:
április 12. 11:15. A kiállítás megtekinthetô minden nap 15-18 óráig.
Részletek a plakátokon.

Április 26. vasárnap 8:00-16:00 Vasárnapi Vásárnap. Szent György
napi jószágkihajtás. Helyszín: Tahi hídfô melletti füves térség.
Részletek a plakátokon.
Faluház áprilisi programja
április 12. vasárnap 14:00-17:00 Ruhabörze
Folytatás a 20. oldalon

B
Békés,
örömteli húsvéti ünnepeket kíván
a kedves olvasóknak az önkormányzat
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Befejezôdött az Almásy utcai óvoda
udvar felújítása
Az elmúlt évben megfogalmazott tervek nek megfelelôen befejezôdött az
Almásy utcai óvoda felsô udvarának és játszóterének felújítása. Ezt megelôzôen sor
került az elavult vízvezeték-hálózat kivál-

tására, felújítására. Ezen kívül a korábbi
olajtüzelésû rendszerhez tartozó tartály is
kiemelésre került, a korábbi szennyvíztározó medence felszámolása is megtörtént.
Kivágattuk a veszélyes fákat, majd következett az új kerítés megépítése, a parkosítás, új sövények, örökzöldek ültetése.
Az óvoda pedagógusok szakmai igényei-

nek figyelembevételével kiválasztottuk az
új kerti bútorokat, és egy árnyat adó szaletlit is megépítettünk. A füvesítést követôen
már csak annak megerôsödését kell kivárni a gyerekeknek, és máris birtokba vehetik az udvart. Addig is az elmúlt évben
megépített új játszótér biztosít lehetôséget
az udvari foglalkozások megtartására.
A következô ütemben az alsó játszóudvar felújítását tervezzük, amely során a
veszélyes fákat eltávolítjuk, illetve a zöld
felületeket felújítjuk.
Bôvülhet az Almásy utcai óvodai
férôhely
Az elmúlt évben törvényi szinten szabályozták az óvodai férôhelyekkel összefüggésben az egy gyermekre jutó foglalkoztatói négyzetméterek nagyságát.
Ezzel együtt az adott korosztály részére meghatározták az óvodai köznevelésben való részvétel kötelezô formáit.
Mindezek nyilvánvalóvá tették, hogy elengedhetetlen újabb foglalkoztatók kialakítása. A meglévô konyha átköltöztetése esetén lehetôség nyílik két foglalkoztató kialakítására. Az átalakítást vagy
saját forrásból, vagy pályázati lehetôség
kihasználásával tudjuk majd megoldani. A
Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot
írt ki, amelyre a pályázati anyagot elkészítettük. A pályázat tartalmazza a csoportszobák kialakítását, továbbá a kazánok
cseréjét, az épület hôszigetelési rendszerének fejlesztését. A pályázat összege nagy-
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Anyakönyvi hírek

ságrendben 30 millió forint, amelyhez a
szükséges önrészt az önkormányzatunk
költségvetése biztosítja. Amennyiben a
pályázat nem lesz eredményes, úgy a 2016.
évi költségvetés során önerôbôl valósítjuk
meg a bôvítést, de bízunk pályázatunk
eredményes elbírálásában.
Elkészültek a konyha-, étterem kiviteli tervei
2014-ben önkormányzatunk a konyha, étterem megépítésére vonatkozóan
jogerôs engedélyes tervet készített annak
érdekében, hogy a Népház mellett lévô
területen új közintézményt építsen.
Sok szülô számára ismert, hogy a jelenlegi étkezdénkben közel 50 gyermek
egyidejû étkeztetését kell biztosítanunk.
Mindez csak több turnusban, esetenként
a szabadban történô várakozással oldható
meg. Ezzel együtt az épület bérlése, illetve az ÁNTSZ szabályainak való megfelelés
jelentôs költséget ró önkormányzatunkra.
Az engedélyes terv alapján elkészült a
kiviteli terv, amelyben több tervezô csoport vett részt: épületgépész, konyhatechnológus, belsô építész, statikus, villamos gépész, épülettervezô. Az engedélyes tervben szereplô alapozási technológiát megváltoztattuk, az úgynevezett kútalapozást a jóval költséghatékonyabb sávalapozással váltottuk ki. Annak érdekében, hogy az új alapozási eljárást bizonyítani tudjuk az engedélyes tervvel szemben, kis költséget jelentô ismételt talajmechanikai, illet statikai véleményt szereztünk be. A módosításhoz szükséges
fedvénytervet jóváhagyásra benyújtottuk
a Járási Hivatal Építésügyi Hatóságához.
E folyamattal egy idôben a szükséges
közmûfejlesztések engedélyeztetését, ter-

vezését részben elvégeztük, amely érinti
az elektromos-, gáz-, vízhálózatot, továbbá a csatornahálózat bôvítését. Olyan
közmûfejlesztést tervezünk kialakítani,
amelyet a terület további beépítése esetén (esetleges iskolabôvítés) is kellô kapacitást tudjon biztosítani. A kiviteli terveket az építész iroda átadta önkormányzatunk számára, így megkezdôdhetett a közbeszerzési eljárás elôkészítése. Tekintettel
arra, hogy a várható beruházás meghaladja a 150 millió forintot, ennek megfelelôen
a közbeszerzési törvény szerint nyílt, nemzeti közbeszerzési eljárásra kerül sor.
Megépül a Kormányablak
Az elmúlt évben önkormányzatunk
ingatlant vásárolt abból a célból, hogy
az önkormányzati tulajdonba került épületrészben kormányzati támogatással
Kormányablak kerülhessen kialakításra.
A Pest Megyei Kormányhivatallal kötött
megállapodás értelmében közbeszerzési eljárást követôen az épület felújításra,
átalakításra kerül, hogy az itt élôk és a
szomszédos települések lakosainak hivatali ügyintézése egy „egyablakos” rendszerben valósuljon meg.
Az elmúlt idôszakban lefolytatott közbeszerzési eljárásokat érvénytelenítették,
azoknak az ismételt lefolytatását kezdeményezte a Kormányhivatal. Sokak számára
úgy tûnhetett, hogy nincs elôrelépés az
épület felújítása tekintetében. Az elmúlt
napokban Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úr arra kért, tájékoztassam a
lakosságot, hogy a Kormányablak kialakítására hamarosan sor kerül, addig is kérik
az érintett lakosok türelmét.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

2015-ben eddig született 11 fiú, 8 leány,
összesen 19 gyermek.
Megszülettem!
2015. március 03-án, nevem: Korányi Botond
2015. március 11-én, nevem: Pánti Zente
2015. március 12-én, nevem: Nyiscsák Zsófia
2015. március 20-án, nevem: Nánási Olivér
2015. március 24-én, nevem. Petkó Patrik
2015. március 27-én, nevem: Patócs Vilmos György
2015. március 31-én, nevem: Balla Barnabás
Domonkos
Házasságot kötött 2 pár.
Az elmúlt idôszak halottai:
Tolnai Miklós, 74 éves, Sionhegyi u. 1/A
Gombos Zoltán, 50 éves, Vöröskô u. 2.
Uri Istvánné, 92 éves, Viola u. 76.
M. Dávid János, 50 éves, Nefelejcs u. 62/A
Nyugodjanak békében!

Képviselôi
fogadóóra
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 (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
14–18 óráig
Kedd
8–12 óráig
Szerda
14–19 óráig
Csütörtök
8–12 óráig
Péntek
14–18 óráig
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út
14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros
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Pollack Mihály életmûvét bemutató sorozat halálának
160. évfordulója tiszteletére

A Deák téri evangélikus templom
Pollack Mihály a bécsi tanulóévek és a
féltestvérénél Itáliában eltöltött vándorévek után Pestre érkezik. Érdekes lenne
tudni, hogy az akkor huszonöt éves fiatalember miért jön Pestre. Lehet, hogy közrejátszott a bécsi építkezések számának
csökkenése, de erôs indíték lehet az építész Hild családdal fennálló kapcsolat is.
Az akkori elmaradott, kisvárosias jellegû
Pesten – melynek fejlesztésére akkor már
komoly tervek voltak – nem volt merészség nagyobb építészeti tevékenységet
megjósolni.
A Deák téri evangélikus templom tervezését a késmárki származású Krausz
János kezdte el 1797-ben. A fiatal Pollack
Pestre érkezésekor sikertelenül próbálkozott a pesti építész céhbe való felvétellel.
A korabeli szabályok szerint egy városban
csak az ûzhetett egy mesterséget, aki az
adott szakma városi szervezetének, a céhnek tagja volt. Pollack a céhes törvények
szerint csak Krausz társaként dolgozhatott, aki építésvezetôként alkalmazta a fiatal építészt a Deák téri templom építésénél. Pollack körülményeinek jelentôs változását jelentette Krausz halála. 1799-ben
a városi tanácshoz beadvánnyal fordult,
kérve, hasson oda, hogy az építész céh
ôt levizsgáztassa és a Krausz-féle mesterjogot – amelyrôl az özvegy kész lemondani – átvehesse anélkül, hogy az özvegyet
feleségül venni kényszerülne. A mesterjog és ezzel a céhtagság ugyanis az Krausz
halála után özvegyére szállt, és a középkorból fennmaradt szigorú céhszabályok
szerint fiatal mesterünknek, hogy megszerezze e jogot és az ezzel járó céhtagságot, feleségül kellett volna vennie az
akkor már öregedô özvegyet. Pollacknak
ehhez – teljesen érthetô okból – nem volt
kedve. Végül sikerült rávenni a céhet,
hogy Pollackot Krausznénak a mesterjogtól történô lemondása esetén felvegye,
hisz így a mesterek száma nem gyarapodik. A formaságok elintézése azonban sok
idôt igényelt, és a polgárrá fogadásra csak
két év múlva került sor.

fel. Kis tornyából 1829-tôl jelezte órája a
pontos idôt, harangszava az ünnepet és
a veszélyt. Örömünnepre hívta a híveket
1831 októberében, amikor a pesti koleraveszély elmúlt, és félreverték 1838-ban,
amikor a Duna kilépett medrébôl. A templom menedékül is szolgált azoknak, akiknek lakását a víz elpusztította. Az elkészült épület fogadtatása vegyes volt. Az
egyszerû, dísztelen templom egyaránt
váltott ki elégedettséget és ellenszenvet a kortársakban. Fennmaradt Kazinczy
Ferenc 1812-ben kelt levele, melyben elragadtatással beszél a templomról, és – tôle
szokatlan módon – a templom építésze
iránt is érdeklôdött.

javítás vált szükségessé, fôleg a boltozat és
a torony volt rossz állapotban. 1875-ben
végül a tornyot lebontották és a dongaboltozatot tükörboltozatra cserélték.

A templom sajnos a tervtôl eltérô szegénységben és silányabb anyagokból
épült fel. Kicsinynek bizonyult befogadóképessége miatt 1819-ben belsejében
kettôs karzatot emelnek, elrontva eredeti térhatását. 1856-ban Hild József tervei
alapján jelentôs tatarozáson esett át, mely
során új, az eredetitôl erôsen eltérô homlokzatkiépítést kapott. 1867-ben újabb

Pollack Mihály a Deák téri templom
elkészülte után is kapcsolatban maradt
az evangélikus egyházzal. A Deák téren
a paplak bôvítésével foglalkozott, majd a
felvidéki Besztercebányán is ô tervezte az
ottani evangélikus templomot.
(forrás: Zádor Anna: Pollack Mihály)

A gyakori átépítések miatt Pollack e
fiatalkori mûvébôl kevés részlet maradt
érintetlenül, de építészetének jellegzetességeit így is megfigyelhetjük. A világos, áttekinthetô kompozíció, a téralakítás tekintetében az ünnepélyes, de egyben
barátságos hangulat, a gondosan mérlegelt tagolás, a finom ritmus és az átgondolt
részletek harmóniája e korai mûvében
már jelentkeznek, és a késôbbi évek folyamán tovább érlelôdnek és mélyülnek.

Vaczó Zoltán

Az elkezdet templomtervet Pollack
Mihály úgy módosította, hogy eltûntek az
íves formák, de az egységes belsô térre
való törekvés megmaradt. 1799. október 31-én tették le a templom alapkövét, de az építkezés mindvégig igen lassan haladt. 1805-ben kerültek a falak tetô
alá. Végül a pesti polgárok adományainak
segítségével 1811 pünkösdjén szentelték
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A Falugyûlésen és a rendkívüli ülésen minden képviselô részt vett, a Képviselô-testület
döntéseit egyhangúlag hozta.
A következô héten március 4-én tartott
rendkívüli ülésére a Képviselô-testület meghívta a Varioevent Kft. képviselôjét Veégh
Attilát, lehetôséget biztosítva számára a
bemutatkozásra, és az Eperfesztivál lebonyolítására beadott ajánlat ismertetésére.
Következô döntésével a Képviselô-testület
támogatta a Magyarország 2015. évi központi költségvetésérôl szóló 2014. évi C. törvény
3. melléklet II. 5. pont szerint meghirdetett
„Óvodai kapacitásbôvítést célzó beruházások támogatására” kiírt pályázaton való részvételt.
Új jogszabály lépett életbe 2015. március 05-én a szabadtéri tûzgyújtási szabályok
vonatkozásában: Az Országos Tûzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet, melyben több olyan használati elôírás szerepel, amely a korábbi rendeletben nem volt kellôen szabályozva. Ilyen
például a rendelet szabadtéri tûzgyújtásra
vonatkozó része. Tekintettel arra, hogy a
Belügyminisztériumi rendelet magasabb
szintû jogforrás, nem kell önkormányzati rendeleti szinten szabályozni az égetést,
ezért a környezetvédelmi rendelet vonatkozó szakaszait hatályon kívül kellett helyezni. A Képviselô-testület ennek megfelelôen
módosította a környezetvédelemrôl szóló
23/2000. (XII.08.) önkormányzati rendeletet. Az ülésen minden képviselô jelen volt, a
döntések egyhangúlag születtek.
A március 11-én tartott, rendkívüli ülésen Karácsony Ádám nem vett részt (hiányzását elôre jelezte). A napirend elfogadását
követôen a Képviselô-testület jóváhagyta a
Hungarofest Kft. szerzôdését, és megbízta a
Kft.-t az Eperfesztivál rendezvény lebonyolításával.
A második napirendi pontban a Képviselôtestület döntött a gátberuházás közbeszerzési, tanácsadói és lebonyolítói, valamint jogi
tanácsadói képviselet és okirat-szerkesztési
feladatainak lebonyolítására beérkezett ajánlatok vonatkozásában. A beérkezett ajánlatok
közül a Képviselô-testület a legkedvezôbb
ajánlatokat részesítette elônyben, így a jogi
tanácsadói képviselet és okirat-szerkesztési
feladatok lebonyolítására az Ôszy Ügyvédi
Irodát, a közbeszerzési, tanácsadói és lebonyolítói feladatok ellátására az ÔSZY és
ÔSZY Kft.-t kérte fel.
A helyi piac mûködtetésével a Képviselôtestület a Mezôntúli Bt-t bízta meg 2015. március 14. - 2015. december 15-ig.
A 4. napirendi pont tárgyalása során

Trembeczki György egyéni vállalkozót bízta
meg az önkormányzati ingatlanvagyonkataszter átvizsgálásával és karbantartásával.
Ezt követôen a Képviselô-testület a személyiségi jogok védelme érdekében zárt
ülés megtartásáról döntött, és 10.000 Ft-tal
támogatta egy gyermek óvodai elhelyezését,
majd a megismert körülményekre hivatkozva elutasított egy villanyóra bekötésre vonatkozó segélykérelmet.
A Képviselô-testület március 19-én tartotta a munkatervben is szereplô ülését, melyet
megelôzôen egy rendkívüli ülésre is sor
került. Az üléseken a Képviselô-testület minden tagja részt vett, hiányzó nem volt, döntéseit egyhangúlag hozta.
A rendkívüli ülésen tekintettel arra, hogy
félretájékoztatás következtében a 23/2000.
(XII.08.) önkormányzati rendelet, égetésre vonatkozó részét hatályon kívül kellett
helyeznünk, a törvény adta lehetôségünkkel
élve, figyelemmel a Belügyminisztériumi
rendeletre is, újra kellett szabályoznunk a
bel-, illetve külterületi avar és kerti hulladék
égetését. A rendelet módosítása a honlapon
és e lapszámban megtalálható.
A munkater vben szereplô ülésen a
Képviselô-testület a napirend elfogadása
után az SZMSZ módosításának felülvizsgálatát tárgyalta. A rendelet módosítására majd
az áprilisi ülésen kerül sor, a javaslatok beérkezését és összesítését követôen.
A Pest Megyei Kormányhivatal 2014.
december 02-án átfogó ellenôrzést tartott a
Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal
mûködésének törvényességét vizsgálva. A
Kormányhivatali ellenôrzésrôl szóló jegyzôi
tájékoztatót a Képviselô-testület elfogadta.
A következô napirendi pont a Bizottságok
beszámolója volt. Nagyházu Miklós a
Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság elnöke tájékoztatta a Képviselôtestületet a március 11-én tartott helyszíni
bejárásról, ahol a képviselôk az intézményeket végigjárva megfogalmazhatták javaslataikat az idei év felújításaira, karbantartásaira
vonatkozóan.
A tulajdoni ügyek napirend során több
határozat született.
Elsôként a Képviselô-testület jóváhagyta a
Bodor és Fiai 2003 Kft-vel kötött, a komplejáró
bérletére vonatkozó szerzôdés 1. számú módosítását. Támogatta kerti komposztáló ládák
beszerzését és kedvezményes áron történô
értékesítését a lakosság számára. Ingyenesen
biztosította a Sportcsarnokot a Kisoroszi Judo
és Kungfu Klub részére a Kulturális és Sport
Országos Gála megrendezéséhez. A Frida
Öregfiúk Futballcsapat kérelmére 50%-os kedvezményt engedélyezett a Sportcsarnok bérleti díjából, a Futballcsapat által szervezett torna

lebonyolítására. Következô döntésével támogatta a Képviselô-testület a Tahitótfalui Óvodák
kérelmét, így hozzájárult az intézmények kerti
bútor beszerzéséhez a TETÔTÁR Kft. ajánlata
alapján, majd jóváhagyta a Szentendrei Városi
Szolgáltató Nonprofit Zrt. szerzôdéses ajánlatát a gyepmesteri szolgáltatás igénybevételére.
Engedélyezte egy, a Gyöngyvirág utcában lakó
ingatlantulajdonos közterület-kapcsolat kialakítására vonatkozó kérelmét, majd támogatta
a Bogonhát Területfejlesztési Egyesület kérelmét, és az Egyesület évi rendes taggyûlésének
megtartására ingyenesen biztosította a
Népházat. Elfogadta a Képviselô-testület az
ERA Consulting Bt. ajánlatát a Meggyfa utca
2521/2 hrsz-ú ingatlanon oltóvíz tározó és környezetének kertépítészeti, kiviteli terveinek
elkészítésére vonatkozóan. Elvi hozzájárulását adta a Képviselô-testület a Dunakanyar
Sporthorgász Nonprofit Zrt. megalapításához,
majd támogatta a 03/1 hrsz-ú erdôterület egy
részének 65 Ft/m2 áron történô megvásárlását.
A egyebek napirend során elfogadta a
Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület beszámolóját, majd engedélyt adott a DL Egy Kft
részére a PET palack gyûjtési kampány installációjaként felépítendô 2×2 m nagyságú házikó elhelyezésére közterületen. A Képviselôtestület 100.000 Ft támogatást nyújtott a
Pollack Mihály Általános Iskola 1. és 6. évfolyama, valamint a felkészítô tanárok részére a
március 15-i községi ünnepélyen bemutatott
elôadás elismeréseként.
Ezt követôen a Képviselô-testület tekintettel a személyiségi jogok védelmére zárt ülést
rendelt el, ahol elutasított egy önkormányzati lakás bérleti díjának elengedésére, valamint egy ingatlancserére vonatkozó kérelmet.
A március 23-án tartott rendkívüli ülésen
a Képviselô-testület három napirendi pontot
tárgyalt.
A „Tahitótfalu, Boros Izabella, Ereszvény
utca közvilágítási hálózat létesítése” tárgyban bekért ajánlatok vonatkozásában a
Képviselô-testület elhalasztotta a döntést.
A „Tahi Duna-parti strand villamos energia ellátása” tárgyú, mérôhely telepítésének, földkábel, és csatlakozási pont kiépítésének kivitelezésével a beérkezett ajánlat
alapján a Képviselô-testület Balogh Zoltán
villanyszerelô mestert bízta meg (a szavazásnál Vaczó Zoltán képviselô tartózkodott).
A harmadik napirend során a Képviselôtestület elfogadta Tahitótfalu Község
Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési tervét.
Tahitótfalu, 2015. március 26.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya
jegyzô
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Komposztálási tanácsok
Tisztelt Lakosaink!
Bár Tahitótfalu Község Képviselô-testülete rendeletet alkotott a helyi tûzgyújtás feltételeirôl,
továbbra is azt javasoljuk, hogy a kerti hulladék elégetéssel történô ártalmatlanítása az utolsó szóba jöhetô megoldás legyen. Mindenkit arra
ösztönzünk, hogy éljen önkormányzatunk által
felajánlott lehetôséggel, igényeljen komposztládát
és a kerti hulladékot komposztálással hasznosítja.
A következô írás, - mely a Haszon Agrár Magazin
2008. szeptember 17-i számában jelent meg Tóthné
Bogdányi Franciska tollából - a kerti hulladék otthoni komposztálásához ad ötleteket, és eloszlat
néhány gyökeret vert tévhitet a komposztálással
kapcsolatban.
A komposztálás értelme és célja, hogy ne hagyjunk veszendôbe menni olyan értékes szerves
anyagokat, amelyekkel a termôév során kimerült
talajt is táplálhatnánk. A komposzttal kapcsolatban
sok a tévhit, melyeket itt most sorra megcáfolunk,
egyben útmutatót adunk a komposzt helyes elkészítéséhez.
Szeptember: a kertben még sokféle növény díszlik, az iskolakezdés idôszaka mégis arra figyelmeztet: ideje a kertet feltarisznyázni, azaz tápanyagokkal ellátni, hogy a tél során fel tudjon készülni a következô termôévre. Veteményes és díszkertünkben az ôsz a tápanyag-visszapótlás legfontosabb idôszaka. Ennek egyik gazdaságos és könynyen kivitelezhetô módszere a saját készítésû komposzt kijuttatása.
Az általunk ajánlott módszer valóban a házi és
nem a „nagyüzemi” eljárás, tehát egyetlen egy
tanács sem fog elhangzani a megvásárolandó aprítógép típusa vagy az alkalmazható komposztáló,
„érésgyorsító” szerekrôl. Kiskertünkben e drága
kiegészítôk nélkül is remekül elboldogulunk.
Mi a komposzt?
A komposzt a természetben elôforduló anyagok
lebomlása során létrejövô sötétbarna, földszerû
anyag. A latin eredetû „komposzt” szó jelentése
(„összetett”) arra utal, hogy többféle alkotóelembôl
álló anyagról van szó. Természetes folyamatokat
utánzunk, illetve segítünk elô a komposzt házilagos készítése során. A komposztálódás az a folyamat, amikor a mikroorganizmusok a megfelelô
körülmények között lebontják a hulladékot. A
komposztálódás oxigén felhasználással járó, szagoktól mentes. Nem tévesztendô össze tehát a
rothadással, mely levegôtôl elzártan, kellemetlen
szagképzôdés kíséretében megy végbe.
Az érés során a komposzt jelentôsen felmelegszik, de az elkészült komposzt végül átveszi környezete hômérsékletét.
A házi komposztáló létjogosultsága
Sok olyan szerves anyag képzôdik a kertben és
egy átlagos háztartásban, mely kis odafigyeléssel
még hasznosítható. Bár a lebomlási folyamatok
komposztáló nélkül is mûködnek, a komposztáló

építését annak védettsége (nem túrják szét a háziállatok), esztétikussága és kisebb helyigénye indokolja. Épített komposztáló révén a lebomló anyagok térfogata csökkenthetô.
A komposztáló megépítése egyszeri feladat,
fenntartása nem igényel sok munkát, és kertünknek nyújtott haszna felbecsülhetetlen.
A házi komposztáló elhelyezése
Sík, félárnyékos területet válasszunk a komposzt készítésére, veteményes kertünk közelében. Telepíthetjük magasabb bokrok vagy fák alá.
Megfelelô látványi elszigetelés esetén a szomszédokkal határos kerítés mellé is kerülhet. A háztartási szerves hulladék könnyebb kijuttatása végett
ne tegyük a lakóépülettôl távol.
Keressünk olyan helyet, ahol van lehetôség az
esetleges terjeszkedésre (második, harmadik komposztáló létrehozása). De elsôsorban arra gondoljunk: évente, esetleg kétévente a képzôdött anyagot ki kell termelnünk. Ezt a munkafolyamatot a
könnyû hozzáférés jelentôsen megkönnyíti.
Kerti csap, ivásra nem használt kút vagy egyéb
vízforrás közelsége szintén elônyös lehet.
A házi komposztáló mérete legyen összhangban
kertünk méretével, a termelôdô szerves anyag várható mennyiségével. A nagyterületû veteményes,
a sok lombos növény növeli a helyigényt. Átlagos
viszonyokat tekintve elegendô az 1,5×1,5 méteres
alapterület.
Komposztáló lépésrôl lépésre
• A házi készítésû komposztáló építôanyaga
lehet fa, tégla és kô.
• Semmiképpen ne rakjunk tömör falat! Az
építôelemek közötti hézagok akkorák legyenek,
hogy biztosítsák a levegôztetést, de akadályozzák
meg az alapanyagok kihullását is.
• Az építmény legyen szétszedhetô! Hiszen a
töltögetés során folyamatosan emelkednek a falak,
míg kitermeléskor el kell távolítanunk ezeket az
akadályokat.
Ha mégsem magunk készítenénk el, vásárolhatunk is a komposztálás céljaira gyártott szerkezetet. Ezek többnyire különleges alakú, speciális
lélegeztetô-nyílásokkal ellátott mûanyag dobozok.
Tévhitek
Sokan azt gondolják, bizonyos anyagok nem
komposztálhatóak, inkább el kell égetni ôket.
Makacsul él a tévhit a diófa, az ecetfa lombja, a
fenyôtû, a toboz, a felmagzott gyomnövények, a
tarackbúza szára, a fertôzött növényi részek (például moníliás ágak, termések), az állati eredetû
hulladékok (például ételmaradék) alkalmazhatatlanságáról. A felsorolt anyagok természetes
képzôdmények, ezért természetes folyamatok
között lebomlanak.
A falomb lassabban bomlik, illetve egyes
fák lombja valóban tartalmaz a csíranövények fejlôdését gátló anyagokat. Ha a lombot
megfelelôen magas nitrogéntartalmú anyaggal

(például fûnyesedék, konyhai hulladék) keverjük,
és kivárjuk a megfelelô érési idôt (9-12 hónap),
akkor ezek a gondok gyakorlatilag megszûnnek.
A banánhéj, narancshéj viszont tényleg nehezen
bomlik: a legtöbb déligyümölcsöt gombaölô szerbe mártják!
A gyommagok és kártevô gombák a komposzt
megfelelôen változatos összeállítása és kezelése nyomán részben a hôtôl, részben az eltelt
idôtôl elpusztulnak, illetve hatástalanná válnak.
Gyomosító és fertôzô hatástól tehát nem kell tartanunk.
Vannak, akik szerint a komposztálás azért káros,
mert a komposzt „tele van kártevôkkel, cserebogárpajorral”. A megfelelôen kezelt komposztban
a hasznos, lebontó szervezetek találják meg a létfeltételeiket, nem pedig az élô gyökerekkel táplálkozó talajlakó kártevôk. Pajort valóban találhatunk bôven a komposztban, azonban nem a cserebogarakét, hanem az aranyos rózsabogárét, amely
nem jelent veszélyt a veteményesre. A komposztban megtelepedô rózsabogár-pajorok, pinceászkák, ikerszelvényesek, hangyák és más ízeltlábúak
jelentôsen meggyorsítják az érést, hiszen aprítják,
keverik és a mikroorganizmusok számára feltárják
a nehezen hozzáférhetô darabokat is.
Tennivalók
Az ôsszel kiürített komposztálóba folyamatosan gyûjtsük a szerves hulladékot. A lehullott
lomb összeszedésekor, a veteményes tél elôtti felszámolásakor a változatosság betartásával, helyezzük a komposztdombra a különféle alapanyagokat.
Vegyítsük a száraz, fás részeket a zöldebb, nedvdúsabb anyagokkal. A levegôztetés biztosítása és a
rothadás elkerülése érdekében idônként tegyünk
közepesen hosszúra (30-40 cm) hagyott ágakatbogakat is a komposztra.
Érdemes a félkész komposztot egyszer, még a
nyár elején átmozgatni. Ez a mûvelet, az összetevôk
keveredésének elôsegítésével, levegô ismételt
bejuttatásával meggyorsítja a komposztálódást, de
el is hagyható. Ez után már ne halmozzunk erre
a dombra, kezdjünk új komposztdombot. A régit
ôsszel bontsuk ki, vizsgáljuk meg. A majdnem teljesen földszerû kinézet, a kissé zsíros tapintás azt
jelzi, hogy elkészült a komposzt. Ha többségében
vannak a felismerhetô szerkezeti elemek (nagyobb
ágak, tobozok), akkor még várnunk kell.
Hasznos tevékenység a „visszakeverés”, ami azt
jelenti, hogy a komposzt készítésekor vagy átmozgatásakor kész komposztot keverünk a készülôbe.
Így jelentôs mennyiségû hasznos mikroorganizmust juttatunk a készülô szervesanyag-dombba,
amivel jó irányba terelhetjük az ott zajló folyamatokat.
A komposztot védeni kell a túlzott napfény tôl,
amely túlságosan kiszáríthatja a dombot. A félárnyékos elhelyezés, illetve bizonyos egynyári növények (például takarmánytök) komposztdombra futtatása esztétikus és hatékony megoldás erre a kérdésre.
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A komposzt kijuttatása
A komposztot ôsszel a termô- és díszfák töve
köré, facsoportok, bokrok alá, a veteményes felszínére juttatjuk. Ez megfelelô vastagságban talajtakaróként is funkcionál (lásd a mulcsozásról szóló írá-

sunkat a Haszon Agrár májusi számában). A veteményeskertben be is áshatjuk, ezzel elôsegítjük a lebomlását. A kitermelés szerszámai a vasvilla, a lapát és
célszerûen egy talicska, illetve vödör.
Ha átrostáljuk a komposztot, a le nem bomlott

részeket visszadobhatjuk a készülôben levô új komposztdombra. A finom, földszerû rostált anyag pedig
ideális ültetôközeg szobanövényeink számára.
Tóthné Bogdányi Franciska

Komposztláda igénylésének lehetôsége
A háztartásokban képzôdô hulladék
jelentôs hányada (~30%-a) biológiailag
lebomló szerves anyag, amely komposztálással hasznosítható. Az alábbi anyagok komposztálhatók: – Konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség, krumpli, tojáshéj,
kávézacc, tea-filter tartalma, elhervadt,
vágott virág, elszáradt cserepes növények
(cserép nélkül) stb. – Kerti hulladékok:
elnyílt virágok, lehullott gyümölcs- és zöldség, ágak, gallyak, lombok, fûnyesedék,
kerti gaz – Egyéb hulladék: kezeletlen fa,
papír (nem színes), karton, haj és köröm.
A komposztáláshoz leginkább elhatározásra, másodsorban egy megfelelô komposztládára van szükség. A komposztláda beszerzéséhez segítséget kívánunk
Önöknek nyújtani. Önkormányzatunk

és a Fôvárosi Vízmûvek Zrt. között létrejött stratégiai megállapodás eredményeképpen lakossági komposztálókat szerzünk be. Kérjük Önöket, hogy amennyiben szeretnék ingatlanukon elkezdeni a
komposztálást, igényüket a gondnoksag@
tahitotfalu.hu e-mail címre szíveskedjenek küldeni. Kb. 900-1000 literes komposztládákat vásárolunk, amelyek árának
nagyobb részét a fenti megállapodás terhére Önkormányzatunk fedezné. A lakosság
3400 Ft/db áron juthat hozzá a komposztáló ládához. A komposztláda átvehetô a
Polgármesteri Hivatalban hétfôn és pénteken ügyfélfogadási idôben.
Polgármesteri Hivatal
falugondnokság

Faág és venyige térítésmentes elszállítása
Értesítjük a tahitótfalui ingatlantulajdonosokat, hogy községünk önkormányzata 2015. április hónapban ismét biztosítja az ingatlanokon keletkezett faágak, és
venyige térítésmentes elszállítását. Aki ezt
a szolgáltatást igényli, az 2015. április 1.
után jelentse be a Polgármesteri Hivatalba

(T: 26/387-123, 127-es mellék, vagy ktf@
tahitotfalu.hu) ezt követôen összekötve,
max. (15 kg-os csomag) rakja ki az ingatlan
elé az ágakat. (Fenyô, tuja, valamint 6 cm
vastagságot meghaladó ágakat nem szállítunk el.) Kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljen arra, hogy a kirakott ágak

a forgalmat ne akadályozzák! Felhívjuk a
figyelmet arra, hogy a faágakon és venyigén kívül közterületen elhelyezett hulladék esetén, valamint a korábban kirakott
ágak esetén szabálysértési eljárást kezdeményezünk!
Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás Tahitótfaluban!
Értesítjük Önöket, hogy a 2015 évi lomtalanítást Tahitótfaluban a két településrészen
eltérô idôpontban (Tótfalu településrészen
2015. június 27-én szombaton, Tahi településrészen 2015. július 04-én szombaton) rendezzük meg. Kérjük, hogy a lomokat elôzô
nap (péntek este) helyezzék el az ingatlanok
elôtt. A késôbb kihelyezett lomokat nem
áll módunkban elszállítani. Kérjük a tisztelt
lakosokat, hogy bútort (pl. szekrény, ágy
stb.) kizárólag lapra szétszerelve tegyenek

ki, mert egyben nem fér a tömörítô autóba.

Ne készítsenek ki:
– a háztartásban naponta képzôdô háztartási
hulladékot,
– ipari, mezôgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot,
– veszélyes hulladékot,
– építési törmeléket,
– zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).
A lomok kikészítésének módja: kérjük, hogy az ingatlan elôtt a lomokat úgy

helyezzék ki, hogy a Szolgáltató munkatársai
jármûveikkel könnyen és gyorsan meg tudják közelíteni. Fontos, hogy a kirakott lomok
a forgalmat ne akadályozzák.
Lomtalanítás utáni takarítás: a Szolgáltató az úttest megtisztításáról gondoskodik a lomtalanítás után. Az ingatlanok elôtti
járdaszakasz a tulajdonosok feladata. Kérjük,
hogy a lomtalanítás utáni rend helyreállításában együttmûködni szíveskedjenek.

Polgármesteri Hivatal

Veszélyeshulladék-gyûjtés Tahitótfaluban!
2015. június 27-én (szombat) veszélyeshulladék-gyûjtést rendezünk Tahitótfaluban.
Helyszín:
– Tahiban a híd melletti szelektívhulladékgyûjtô sziget mellett 800-1200 óráig,
– Tótfaluban a TSZ-szel szembeni területen
800-1200 óráig.

A veszélyeshulladék-gyûjtés alkalmával
leadható hulladékok:
– pala, hullámpala,
– festékek, hígítók, azok csomagolóanyagai,
– lejárt szavatosságú gyógyszerek,
– akkumulátor, szárazelem,
– fáradt olaj, használt sütôolaj,

–
–
–
–

növényvédôszer, azok csomagolóanyagai,
autógumi, gumihulladék,
szóró palack, fénycsô,
elektronikai hulladék (rádió, tv, mobil
telefon, fénycsô, stb.)

Polgármesteri Hivatal
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Búcsúzunk Tolnai Miklóstól
Életének hetvenötödik évében március 16-án elhunyt Tolnai
Miklós színmûvész, a Pesti Magyar Színház egykori mûvésze.
Tolnai Miklós 1940. október 15-én született. Elôadómûvészként
kezdte pályáját 1959-ben, majd 1964-tôl a debreceni Csokonai
Színház, 1966-tól a szolnoki Szigligeti Színház, 1968-tól a békéscsabai Jókai Színház, 1970-tôl pedig a szegedi Nemzeti Színház
társulatának tagja. A 25. Színházban 1976-tól játszott, majd 1981tôl a kecskeméti Katona József Színházban, 1983-tól a József Attila
Színházban, 1989-tôl pedig a Nemzeti Színház társulatának tagjaként lépett színpadra. 2000-tôl hosszú évekig a Pesti Magyar
Színház mûvésze volt, utoljára az István, a király címû elôadásban
láthatták a nézôk. Tolnai Miklós pályája során játszotta többek
között Kômûves Kelemen, Lear király és Sancho karakterét, de
szerepein túl számtalan szinkronszínészi feladat és rádiós alakítás fûzôdik a nevéhez. A nézôk láthatták a Linda, a Szomszédok és
az Angyalbôrben címû népszerû televíziós sorozatokban és többek között a Havasi selyemfiú, A Pogány Madonna és a Csinibaba
címû filmekben.
Tolnai Miklós 1990-tôl haláláig Tahitótfaluban élt. Önként és szívesen vállalt részt településünk ünnepi mûsoraiban, emelve azok
fényét. Köszönjük a szép pillanatokat, melyekre sokáig emlékezni fogunk.

Tolnai Miklóstól kedvenc versével búcsúzunk
BABITS MIHÁLY: HÚSVÉT ELÔTT
S ha kiszakad ajkam, akkor is,
e vad, vad március évadán,
izgatva bellül az izgatott
fákkal, a harci márciusi
inni való
sós, vérizü széltôl részegen,
a felleg alatt,
sodrában a szörnyü malomnak:
ha szétszakad ajkam, akkor is,
ha vérbe lábbad a dallal és
magam sem hallva a nagy Malom
zugásán át, dalomnak izét
a kinnak izén
tudnám csak érzeni, akkor is
- mennyi a vér! szakadjon a véres ének!
Van most dicsérni hôsöket, Istenem!
van óriások vak diadalmait
zengeni, gépeket, ádáz
munkára hülni borogatott
ágyuk izzó torkait:
de nem gyôzelmi ének az énekem,
érctalpait a tipró diadalnak
nem tisztelem én,
sem az önkény pokoli malmát:
mert rejtek élet száz szele, március
friss vérizgalma nem türi géphalált
zengeni, malmokat; inkább
szerelmet, embert, életeket,
meg nem alvadt fürge vért:
s ha ajkam ronggyá szétszakad, akkor is
ez inni való sós vérizü szélben,

a felleg alatt,
sodrában a szörnyü Malomnak,
mely trónokat ôröl, nemzeteket,
százados korlátokat
roppantva tör szét, érczabolát,
multak acél hiteit,
s lélekkel a testet, dupla halál
vércafatává
morzsolva a szüz Hold arcába köpi
s egy nemzedéket egy kerékforgása lejárat:
én mégsem a gépet énekelem
márciusba, most mikor
a levegôn, a szél erején
érzeni nedves izét
vérünk nedvének, drága magyar
vér italának:
nekem mikor ittam e sós levegôt,
kisebzett szájam és a szók
most fájnak e szájnak:
de ha szétszakad ajkam, akkor is,
magyar dal március évadán,
szélnek tör a véres ének!
Én nem a gyôztest énekelem,
nem a nép-gépet, a vak hôst,
kinek minden lépése halál,
tekintetétôl ájul a szó,
kéznyomása szolgaság,
hanem azt, aki lesz, akárki,
ki elôször mondja ki azt a szót,
ki elôször el meri mondani,
kiáltani, bátor, bátor,
azt a varázsszót, százezerek
várta lélekzetadó szent

embermegváltó, visszaadó,
nemzetmegmentô, kapunyitó,
szabadító drága szót,
hogy elég! hogy elég! elég volt!
hogy béke! béke!
béke! béke már!
Legyen vége már!
Aki alszik, aludjon,
aki él az éljen,
a szegény hôs pihenjen,
szegény nép reméljen.
Szóljanak a harangok,
szóljon allelujja!
mire jön uj március,
viruljunk ki ujra!
egyik rész a munkára,
másik temetésre
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!
Ó béke! béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!
Aki halott, megbocsát,
ragyog az ég sátra,
Testvérek, ha tul leszünk,
sohse nézünk hátra!
Ki a bünös, ne kérdjük,
ültessünk virágot,
szeressük és megértsük
az egész világot:
egyik rész a munkára,
másik temetésre:
adjon Isten bort, buzát,
bort a feledésre!
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Gyülekezeti hírek

hettünk együtt.
Alkalmaink a húsvéti ünnepen:
Úrvacsorai elôkészítô Istentiszteletek:
április 2. csütörtök, 4. szombat este 6 órától a gyülekezeti teremben
Április 3. nagypéntek: 10 órától úrvacsorás Istentisztelet a templomban, este 6
órától passiós Istentisztelet a gyülekezeti
teremben.
Április 5. húsvét 1. napja: 10 órától úrvacsorás Istentisztelet a templomban gyülekezeti kórusunk szolgálatával
Április 6. húsvét 2. napja: úrvacsorás
Istentisztelet felnôtt keresztséggel és konfirmációval, Igét hirdet Péntek Dániel 4.
évfolyamos budapesti th. legátus.
A személyes találkozás reményében
áldáskívánással:
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Március 8-án világmissziói délutánt tartottunk a gyülekezeti teremben, amelyen
fényképes elôadással szolgált dr. Németh
Júlia orvos és férje, Pálúr Tamás. Ôk 200910-ben egy esztendôt töltöttek el India
egyik legszegényebb vidékén egy nemzetközi keresztyén orvos misszió kórházában a gyógyító szolgálatban. Mindig imádkozunk a külföldön Krisztust szolgáló
magyarokért, de így, hogy ketten közülük
saját élményeikrôl számoltak be, és ezzel
tették számunkra is megismerhetôvé,
átélhetôvé az ottani szolgálat helyzetét,
még nagyobb buzdítást kaptunk az Úrtól a
külmissziói munkásaink szolgálatáért való
imádságra. Az alkalmat nagy érdeklôdés
övezte, mintegy 60-an voltunk együtt.
Március 22-én pedig házaspári csendesnap volt gyülekezetünkben, melyen dr.
Pálhegyi Ferenc református pszichológus, a Bibliai Házassággondozó Szolgálat
alapítója szolgált elôadással. A templom
fôbejárata elôtt egy szép tablón kiállítottuk azon párok esküvôi képeit, akik az
elmúlt három évben kötöttek házasságot
gyülekezetünkben. Ez különösen nagy
sikert aratott az egész gyülekezet körében: jó volt látni a majdnem harminc pár
csillogó tekintetét, boldogságát így egymás mellett is a képeken, és kinek-kinek

felidézni rokona, ismerôse nagy napját.
Pálhegyi Ferenc felhívta a népes hallgatóság figyelmét arra, hogy a házasság tkp.
elkötelezôdés megbocsátásra, hûségre és
szeretetre, melyek mércéje és példája az
Úr Jézus bocsánata, irántunk való feltétlen hûsége és áldozatkész szeretete. Aki
erre épít a házasságában, azaz Isten erejére, Igéjére, az élhet igazán boldog életet.
Az elôadást kérdések követték, majd egy
rövid szeretetvendégség, és az idén gyülekezetünkben házasságra készülôk tájékoztatása az esküvôjük szervezése során
felmerülô kérdésekkel kapcsolatban.
A gyülekezeti terem megtelt az érdeklôdôkkel, igazán tartalmas délutánt tölt-

Folytatás az 1. oldalról
Úr Jézus valóban mindent megtett, Isten
tehát kész elengedni a Te tartozásodat is, amelyet soha nem tudnál visszafizetni! Örök kárhozat helyett boldog örök élet lehet a részed,
ha elfogadod örömmel, és azzal, hogy kész
vagy az Úrra figyelve folytatni az életedet.
Vigyázz, ne tedd tönkre Isten jó szándékát
saját restségeddel, irigységeddel, önzésed-

del! Ô békét akar, és ezért mindent magára vállalt: ne légy Istennel és embertársaiddal ellenséges, hiszen az Úr kész minden jóvátehetetlen bûnödet megbocsátani, Krisztus
kereszthalála a fedezet adósságod elengedéséhez. Szívembôl kívánom, hogy ez a húsvéti ünnep hozza el a komolyabb odafigyelést, az Isten kegyelméhez méltóbb életet!
Árvavölgyi Béla lelkipásztor

Ostiatim

lai és települési közösségben is megünnepeltük.
A 6. osztályosok „Kossuth Lajos üzenete” címû
mûsora méltán aratott nagy sikert. Felkészítô
tanáraik: Lintner Andrea, Kerekes Klára, Fintáné
Egervári Nóra és Kökényné Krafcsik Ibolya.
„Lám, a madarak…” Március 12-én második
alkalommal rendeztük meg az iskolai Sialia énekversenyt. Meglepetésünkre a Népház nagyterme majdnem megtelt érdeklôdôkkel. Az 1-2. osztályosok egyéni kategóriájában Dobrády Flóra, a
3-4. osztályosok kategóriájában Csereklye Kata
kapta az I. díjat. Különdíjakat ítélt oda a zsûri
Kiss Bence Andornak, Takács Orsolya és Ferencz
Réka tanulóknak. A számos arany és ezüst oklevelet nyert, illetve további díjat nyert tanulóink
nevét facebook elérhetôségünkön tettük közzé
(Tahitótfalu Pollack Iskola).
„A szép kikeletkor…” került sor az Víz világnapja alkalmából szervezett programokra. Az
1993-ban ENSZ által kezdeményezett világnapon,
március 22-én iskolásaink a Duna partján szedtek
szemetet, hogy óvják folyónkat. 4. osztályosaink
pedig Szigetmonostoron jártak, ahol Áder János, a
köztársaság elnöke által védnökölt szakmai programon vettek részt. Egy szép tavaszi napon került
sor a Diákönkormányzati napra, ahol a tornacsarnokban felállított mobil Planetáriumban tanulóink a csillagokban gyönyörködhettek, az iskola elôterében pedig ásványkiállítás volt. A tavasz
beköszöntével az iskolások versenyei is „virág-

zanak”. A Pomázon rendezett Lukács János területi rajzversenyen Balla Nóra 7. osztályos tanuló 2. helyezést ért el. Szépen szerepeltek tanulóink a Vácon megrendezett SNI-s tanulók Pest
megyei szépíró-versenyén, felkészítô pedagógusok: Motesiczky Eszter és Ottné Nyitrai Sára. A
Bozsik futballprogramban iskolai leány focicsapatunk aranyérmes lett! Gratulálunk a csapatnak és
Turóczi Csaba felkészítô edzônek!
„sok szép énekszóval…” – folytatódott operalátogatási sorozatunk, zeneiskolásaink virágvasárnap a Református templom Istentiszteletén
mûködtek közre zenemûvekkel, végül március
30-án a Mûvészetek palotájába tettek kirándulást,
ahol Fassang László vezetésével az orgonát tekinthették meg.
Az általános iskolai beiratkozás április 16-17én lesz az iskola központi épületében. Az
adománygyûjtést is propagáljuk, szeretettel
várunk mindenkit április 18-án, szombaton tartandó családi napunkra, ahol nemcsak támogathatnak, hanem színes programok mellett érezheti jól
magát minden korosztály!

„Szent Gergely doktornak,
híres tanítónknak,
az ô napján,
Régi szokás szerint,
menjünk Isten szerint
iskolába.
Lám, a madarak is,
hogy szaporodjanak,
majd eljönnek,
A szép kikeletkor
sok szép énekszóval
zengedeznek.”

A magyar néphagyomány szerint március
12-én, az egyháztanító Gergely pápa napján az
iskolás gyermekek köszöntô, adománygyûjtô dramatikus játékát házról-házra (=ostiatim) adták elô.
Ennek eredeti célja a középkorban az iskolások
toborzása volt, hiszen akkoriban a tanév téli és
nyári félévre tagolódott, és ez a nap volt a „nyári
félév” kezdete, tankötelezettség nem lévén, a gyerekek nem mentek automatikusan iskolába. A
fenti „gergelyjárás” énekszövege és hagyománya
szinte teljesen lefedi a hónap iskolai történéseit.
Március elején a leendô elsôs tanító nénikkel látogattunk el az óvodákba, megtartottuk tájékoztató szülôi értekezleteinket a leendô elsôsök szüleinek. 10-én nyílt nap volt iskolánkban.
Március idusán nemzeti ünnepünket isko-

Feltámadás ünnepén

„S hogyha nem adhattok
Minékünk diákot
házatokból,
Papirosra valót,
adjatok adományt,
javatokból!”
Kisné Balázs Enikô igazgató
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2015 március 15. alkalmából kitüntetett fiataljaink, akik
kiérdemelték a „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj”-at
A „Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány”
kuratóriuma a 2005-ös évben díjat hozott létre
–Tahitótfaluért Ifjúsági Díj néven – melyet minden év március 15-e alkalmával olyan diákok kaphatnak, akik kimagasló tanulmányi-, és tanulmányi verseny eredményeikkel és emellett a sport,
a tudomány, vagy mûvészet területén sikereket
értek el, ezzel öregbítve Tahitótfalu hírnevét.
Feltétel továbbá, hogy életvitelükkel falunk
lakóinak és korosztályuknak elismerését kiérde-

meljék és követendô utat mutassanak kortársaik
számára.
A kiválasztásban megkértük iskolánk tantestületének véleményét is. A tanári kar a 2015-ös
évben két diákot javasolt alapítványunknak a
Tahitótfaluért Ifjúsági Díjra.
Szorgalmuk, magatartásuk, kimagasló tanulmányi és versenyeredményeik, pozitív személyiségük példakép legyen
Az alapítvány a kiválasztott 2 diák részére
átadott egy-egy:
• „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” elismerô oklevelet
• 20 000-20 000 Ft-os könyvutalványt
• Bor Zoltán Úr csatlakozott alapítványunk díjaihoz, a kitüntetett diákjaink egy-egy szép kiállítású könyvet kapnak tôle ajándékba. (Kósa
Klára Szimbólumok és ajándékok címût)

• Fekete Júlia ötvös ékszerész által készített kis
ezüst falucímert
• Princzné Bérczi Krisztina népi fazekasmester
által készített, falucímerrel ellátott ivó csuprot
A „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” átadásával
köszöntjük diákjainkat, akik a legkiválóbbak voltak;
Vaczó Zsuzsannát
• Zsuzsanna általános iskolai eredménye minden évben kitûnô volt.
• Az általános iskola 8. osztályában sikeres alapfokú nyelvvizsgát tett angolból.
• Évekig aktív alkotója volt a tûzzománc szakkörnek, országos versenyen aranyérmet nyert.
• Helyesírási, német-, és matematikaversenyen
jól szerepelt.
• Zeneiskolai tanulmányait is sikerrel végezte, a III. Országos Komplex Ének-zenei
Mûveltségverseny régiós döntôjében csapatukkal 7. helyezést érték el.
• Általános iskolai éveiben az iskolai és az iskolán kívüli mûsorok rendszeres fellépôje volt.
• Tanulmányait a Szentendrei Református
Gimnáziumban hasonló szorgalommal és
kitartással végzi.
• A zongorázást zeneiskolán kívül, kamarazenei
muzsikálás keretében folytatja. Két osztálytársával fellépett a Református Gimnázium újévi
koncertjén és a Dunakanyari Kamarazenei
Találkozón.

• Tanulmányait a Móricz Zsigmond Gimnázium
reáltagozatán folytatja. Matematikából, fizikából, informatikából emelt szintû oktatásban
részesül. Félévi bizonyítványa jeles volt. Az
osztályátlag alapján Gellért a második legjobb
tanuló.
Még egyszer gratulálunk a kitüntetett fiataloknak és kérjük, hogy töretlenül folytassák további
munkájukat maguk, szeretteik, hazánk és falunk
javára.
Végezetül, köszönetet mondunk iskolánk tisztelt tanárainak, nevelôinek, az iskola minden dolgozójának, és a kedves szülôknek is azért, hogy
áldozatos munkájuk eredményeképpen, minden
évben lehetôségünk van kiemelkedô tehetségû
és tudású fiatalok megjutalmazására és példaképül állíthatjuk ôket falunk fiataljai elé. Legyünk
rájuk nagyon büszkék.
Ne felejtse el senki, hogy a tudás hatalmas
kincs, és a jövônkért az ifjú nemzedék lesz a letéteményes.
A díjátadásban részt vett kis segítôink Frej
Zsófia, Kun Zoé és Dobrádi Flóra 1. b. osztályos
tanulók. Kedves munkájukat köszönjük.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány

Ladányi Gellértet
• Gellért általános iskolai eredménye minden
évben kitûnô volt.
• A reáltárgyak iránt érdeklôdik. Matematikából
az Orchidea Pangea Matematikaversenyen
bekerült az országos döntôbe a legjobb 100
versenyzô közé.
• Sportolóként is kiemelkedô teljesítményt
nyújtott, kisiskolás kora óta futballozott. A
diákolimpián a körzeti döntôben csapatával 2. helyezést ért el. Az országos kiemelt
bajnokságban is részt vett a Dunakanyar
Sportegyesülettel.

Kézmûves kavalkád - tahitótfalui sikerek
Február 28-án immár ötödik alkalommal
találkozhattak a Dunakanyarban élô alkotók
– iparmûvészek és kézmûvesek – a nemcsak
a Dunakanyarból érkezô érdeklôdôkkel.
Az egész napos családi programokkal,
környékbéli ízekkel fûszerezett nap igazi
tavaszi hangulatot varázsolt a szigetmonostori Faluházba és udvarára. Többek
között iskolánk Zenebutikos kis csapatát
is hallhatta a közönség. Az V. Dunakanyar

Kézmûves Kiállítás és Vásáron jól szerepeltek kézmûveseink. A díjazottaknak ezúton
is gratulálunk! A szakmai zsûri Kósa Klára
keramikus iparmûvész elnökletével textil, nemez kategóriában Kerekes Pálma
(Surány), bôr kategóriában Csöbi Andrea
(Tahitótfalu) és Kiss Attila (Fót), papír kategóriában Vincze Máté (Szentendre), kerámia
kategóriában Borsódy Eszter (Szentendre),
játék kategóriában Bodnár Irén (Szentendre),

fa kategóriában Fónad István (Pomáz), fém
kategóriában Bodacz Károly (Tahitótfalu)
munkáját értékelte kiemelkedônek. A benevezett tárgyak láttán létrehozott „legkedvesebb tárgy” kategóriában Perényi Ágnes
(Üröm) alkotását díjazta. A közönségdíjat
Csöbi Andrea (Tahitótfalu) érdemelte ki
ónémet bôrszék rekonstrukciójával.
Béres Gabriella
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Dr. Fehér Károly, a lovagkeresztes lovas
mûhelyünkbe. Többen ma gyakorló újságírók, szerkesztôk.
A legnagyobb megtiszteltetés a szakember számára, ha viszszahívják tanítani arra az egyetemre, ahol végzett. Gödöllôn
óraadó tanárként – az akkori szakmai figyelem középpontjában
álló – sertés hibridizációt, genetikát tanítottam. Doktoráltam,
kandidátusi fokozatot szereztem. A Magyar Tudományos
Akadémia szakbizottságában tevékenykedtem. Jó szívvel emlékezem vissza, hogy négy évtizeden át az egyetemeken államvizsga bizottsági tag voltam.
-A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán a
Lovastanár /hippológus/ új szak bevezetése az Ön nevéhez
köthetô.
- A másoddiplomát adó szakunkon a lovas értelmiséget
képezzük. A nemzetközi hírû tanári kar, a patinás gyakorlati
oktatóhelyek és a piacképes diploma adja a szakunk vonzerejét.
Az idén ôsszel ötödik alkalommal indítjuk a képzést.
-A Magyar Lovas Szövetségnek tizenhárom éve sajtófônöke,
kommunikációs igazgatója, elnöki fôtanács adó. A Nemzeti
Lovas Program életre keltésében is jelentôs munkát végzett.
Hogyan alakul e program sorsa?
Magyarország köztársasági elnöke – a kormány
elôterjesztésére – nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Dr. Fehér Károly a Magyar Lovassport Szövetség kommunikációs igazgatója, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára részére a lovassport hazai és nemzetközi elismertségének növelése érdekében végzett fáradhatatlan tevékenysége, kiemelkedô oktató- és szervezô munkája elismeréseként
a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje /polgári tagozat/ kitüntetést adományozta. Magas kitüntetéséhez ezúton is gratulálunk!
-Professzor Úr! Több mint három évtizede vette a telkét Tahitótfaluban, tizenöt éve itt él a faluban. Lokálpatrióta.
Hogyan kezdôdött gazdag életútja?
- Újpesten születtem, nôttem fel. A híres Könyves Kálmán
Gimnáziumban érettségiztem.
Alma materem jelszavai: humánum, tolerancia, értékek.
Életre szóló útravaló. A gimnáziumban és az egyetemen kimagasló személyiségek tanítottak. Akinek nagy tanárai vannak,
annak egyszerûbb az élete. Természetesen foci, foci. Foci a
keménységre, küzdeni tudásra, vagányságra tanító grundokon,
az iskolában, vagy az akkori ifi NB-I egyik legjobb csapatában
az Újpesti Dózsában. Kapus voltam. Büszke vagyok rá, hogy
több késôbbi nemzeti válogatott focistával játszhattam együtt.
-Pályakezdés az állattenyésztésben, aztán újságírás, tudományos élet és persze a lovak. Kérem, beszéljen errôl a sokszínû
szakmai útról.
- A Gödöllôi Agrártudományi Egyetemen szereztem diplomát. Ezt követôen Magyarország egyik leghíresebb gazdaságában, a tízezer hektáros Mezôhéki Táncsics
Szövetkezetben fôállattenyésztôként dolgoztam. Embert próbáló, felelôsségteljes feladattal indult szakmai életem. Itt már írogattam a Szabadföld címû lapba, majd a Magyar Mezôgazdaság
hetilaphoz hívtak és jöttem Budapestre. Végigjártam a ranglétrát. Voltam munkatárs, rovatvezetô és fôszerkesztô.
- Több országos mezôgazdasági szaklapnak volt a
fôszerkesztôje. 2009-ben az Év Sportújságírója. Keze alól szakújságírók egész generációja került ki, mindeközben tudományos munkát is végzett.
- Négy szaklapot – köztük kettôt alapítóként – szerkesztettem hosszú évekig. Ez alatt kereken huszonöt fiatal pályakezdô
újságíró – köztük agrármérnökök – jöttek szerkesztôségi

- 2009-ben Lezsák Sándor lovas életünk mentora, az
Országgyûlés alelnökének felkérésére héttagú bizottságunk dolgozta ki a teljes lovaságazatra kiterjedô program
alapjait. Legtöbb pontja ma is helytálló, korszerû. Az irányt
megfelelônek tartjuk, ám a megvalósítás ütemét gyorsítani,
a feladatokat súlypontozni kell. A mintegy hat milliárd forint
állami támogatással folyó szilvásváradi lovasközpont építése és a Nemzeti Lovarda felújítása lovaséletünket új fejlôdési
pályára állítja. Ugyanakkor a falunkat is jelentôsen érintô iskolai lovasoktatás általános bevezetésében még sok a tennivaló.
- Itt, Tahitótfaluban a Lovas Egylet, – amelynek Ön társadalmi elnöke – az iskolában a lovas szakkör évek óta mûködik.
Az önkormányzat megteremtette a mûködés alapfeltételeit. A
lóval való foglalkozás, kapcsolatteremtés a gyerekek körében
igen népszerû. A helyi gyerekek maradandó élménye a Papp
László Budapest Sportarénában rendezett Lovas Világkupa,
ahová az Önök meghívására, az önkormányzat támogatásával
rendszeresen ellátogatnak. Milyen lehetôségeket lát településünk lovaséletének fellendítésére?
-Úgy gondolom mindenekelôtt a lovasgyerekekért kell
még többet tenni. Ez a legjobb befektetés. Részükre – Lázár
Vilmos, a Magyar Lovas Szövetség elnöke nevében – ezúton
nyújtom át a november utolsó hétvégéjén rendezett Lovas
Világkupára szóló meghívót. Szervezhetnénk Tahitótfalui
Gyerek Lovasnapot környékünk, térségünk kis lovasainak – és
olyan példaképek, mint a Lázár-testvérek, Dallos Gyula – meghívásával. Meg kellene szólítanunk iskolánk tanárait, a pályázatok menedzselésével pedig az anyagi hátteret teremthetnénk
meg. A Lovas Egylet keretei közötti összefogás, a közös gondolkodás erôsítése, a taglétszám növelése tenni akaró lovasemberekkel a továbblépésünk kiinduló pontja. A színvonalas programokra alapozott klubélet – gondolom – ugyancsak elôre lendíthetne. A mintegy négy éve falunkban javaslatomra rendezett országos fogathajtó bajnokságot érdemes lenne feleleveníteni. Érdemes elgondolkodnunk azon is, hogy milyen egyedi lovasporgramokkal tudnánk idehozni a Szentendrére látogató turisták egy részét. A ló és a mûvészetek kapcsolata örök.
Hogyan lehetne falunk kitûnô polgári-mûvészi körének tagjait közelebb hozni lovaséletünkhöz? Dallos Gyula mesteredzô
barátom, lovassportunk kiemelkedô személyisége – kérésemet
teljesítve – szívesen jönne segíteni falunk lovaséletének fellen-

dítését.
Éljünk a lehetôséggel!
-A Nemzeti Vágta Pest megyei elôfutamát három alkalommal településünk rendezte az Eperfesztivál keretében, ami hírnevet szerez Tahitótfalunak.
- Tahitótfalu elmúlt évi sikere, Molnár Gyöngyi gyôzelme –
kötelez. A Vágta Pest megyei elôfutamát az idén június 20-án
negyedszer rendezzük. Gondolom, érdemes lenne a programot gazdagítani. Például közönség- és közlekedés-szervezéssel, kísérômûsorral, elfogadható áron kínált vendégfogadással. Az Eperfesztivál falunk országos hírû, imázsépitô, fontos,
hagyományos rendezvénye. Folytatásra érdemes népünnepély.
Kulturáltságának – hozzánk méltó – emelése viszont alapkérdés. A gagyi kiszorítása, az értékek bemutatása és e téren is
az összefogás erôsítése lehet a továbblépés útja, módja. A jó
példáért nem kell messzire mennünk. A Vasárnapi Vásárnap
értékeinket és hagyományainkat tárja az érdeklôdôk elé. Ezt a
gondolatot érdemes továbbvinnünk más rendezvényeinkre is.
Elgondolkodom: a makói hagyma és a kalocsai fûszerpaprika
hungarikum. Nem lehetne egyszer a tahitótfalusi eper is az?
Egyszer. Sokat kellene érte tennünk.
-Gazdag pályájának több területén bizonyított. Melyiket érzi
leginkább magáénak?
- Nem tennék különbséget. Mindig az a legfontosabb, amivel éppen foglalkozom, ami következik, ami vár rám. Ha lehet,
kétszer nem csinálom ugyanazt.
-Kívülrôl úgy tûnik, tenyerén hordozza az élet. Belülrôl is
így éli meg?
- Nagy ajándékot kaptam az élettôl. Azzal foglalkozom, amit
igazán szeretek. A munkám a hobbym is. A szakmámban kipróbálhatom magam. Eközben sok kitûnô emberrel találkozom,
tanulok tôlük. A saját út megtalálása, önmagad felépítése talán
az egyik legnehezebb törekvés az életben. Fontosnak tartom
a reális célok kitûzését. Az oda vezetô úton a siker fontos, ám
esetenként a fél siker is megbecsülésre érdemes eredmény.
A sikert és a kudarcot is igyekszem feldolgozni. Amit nagyon
fontosnak tartok, az az ôszinte emberi kapcsolat, a szakmai
mûveltség, a szorgalom, a hitelesség, a tehetség. Életem fontos
pillanataiban – persze a tudatosság mellett – követem megérzéseimet – sôt: vágyaimat, álmaimat is. Szerencsém is van, ám
ennek érdekében igyekszem tenni.
- Van példaképe?
- A csodálatos Édesanyám! A szorgalmas, iparos szakmájában alkotó, újító apámat kitûnôen egészítette ki; családösszetartó, családszeretô, másokra is figyelô, kelesztô erejû közösségi asszony volt. Életem, pályám kezdetét a háttérbôl egyengette, minden idegszálával segítette.
-Ön egy örökké mozgó, alkotó, gondolkodó ember. Honnan
meríti kifogyhatatlan energiáit?
- A hátországomból merítek erôt. Feleségembôl, aki nemcsak megértôen viseli állandó „sistergéseimet”, hanem mindenben segít, mellette lányaim, unokáim, dédunokáim, barátaim
biztosítják a hátteremet. A gének nem hazudnak. Az alaptulajdonságait szüleitôl örökli az ember. A környezet – a csodálatos
környezetem – tovább formál, erôsít. Mindezekkel együtt az
érdeklôdés, a szellemi ébrenlét és az hajt, hogy tudok lelkesedni! Úgy érzem, van még dolgom. Nagy tisztelôje vagyok Márai
Sándornak, aki a „Gyertyák csonkig égnek” címû kitûnô könyvében írja: „Ha egy reggel felébredsz és semmi nem érdekel
sem jó, sem rossz – megöregedtél.”
Engem sok minden érdekel…
Béres Gabriella
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Iskolai hírek
A Víz világnapja
Kesztyûs kézzel szedték a gyerekek, tanárok a
Duna-parton a koszos papír zsebkendôket, konzervdobozokat, mûanyag flakonokat és egyéb hulladékokat. A különbözô évfolyamok a Duna part másmás szakaszát tisztogatták. Több szemeteszsák megtöltése után a gyerekek fáradtan tértek vissza az iskolához és megállapították, hogy az emberek sajnos
rengeteg dolgot eldobálnak, amivel nemcsak a környezetet szennyezik, de a település képét is elcsúfít-

ják. Reméljük, ez a nap felhívta nemcsak a gyerekek,
hanem a felnôttek figyelmét is környezetünk fokozottabb tisztán tartására. Bízunk benne, hogy akik
maguk gyûjtik a szemetet, azok maguk már legközelebb már nem dobják el!
Fábián Csaba
DÖK nap
Március 24-én a Diákönkormányzat tagjai ismét
megrendezték a DÖK napot.
Rengeteg érdekes program volt, többek között
reggel 8 órai kezdettel a Diákparlament. Minden
felsôs osztályból 8-10 tanuló vett részt a gyûlésen.
Szó esett többek közt az iskola felszereltségérôl és
tisztaságáról. Többen jeleztük, hogy sporteszközökre lenne szükség, valamint jó lenne fejleszteni
a kémia szertárat. Ezután különbözô klassz programok közül választhattak az osztályok: volt ásványkiállítás, ahol érdekes elôadást tartottak a különbözô
kôzetekrôl, filmvetítés, ahol egy 70-es évekbeli aranyos filmet láthattunk „Utánam, srácok!” címmel.
Furcsa volt látni, hogy 40 éve az akkori gyerekeknek mennyire más élete volt. Egy rajzverseny is megrendezésre került Wegroszta tanár úr vezetésével.
A versenynek három témája volt: a bolygók, a jövô
iskolája és a jövô jármûvei. Leginkább a sportcsarnokban felállított mobil planetáriumot várta mindenki. 50 fôs csoportokban nézhettük meg a 3D-s

elôadást a bolygókról, a csillagokról, sôt még az
ôsvilágban élt dinoszauruszokról is.
Összességében mindenki nagyon jól érezte
magát, kár, hogy egy évben csak egyszer van ilyen!
Árpás Bítia 7.a, Csipak Borbála 7.b
Interjú egy „csillagásszal”
2015.03.24-én, kedden nem volt tanítás, helyette
sok érdekes programmal leptek meg minket, felsô
tagozatos diákokat.
A planetáriumból érkezett egy bácsi, Illés Tibor,
aki egy felfújható, félgömb alakú sátrat állított fel
a sportcsarnokban, mi beültünk, és végignéztünk
egy elôadást a naprendszerünkrôl, a bolygókról,
felfedezésekrôl. Vele beszélgettem.
Mióta foglalkozik csillagászattal?
Már 35 éve nézek ehhez kapcsolódó filmeket, és
olvasok ilyen könyveket. Igazából én inkább amatôr
csillagász vagyok, szerintem túl keveset tudok még
ahhoz, hogy csillagásznak nevezhetném magam.
Minden korosztálynak ezt a mûsort adja le?
Nem, a kicsiknek játékos ûrhajós kiképzést, az
iskolásoknak hosszabb szövegû visszatekintést az
eddig felfedezettekre. Még felnôtteknek is tartok
elôadásokat, ahol nagyon sok mindenrôl esik szó.
Minél idôsebb a korosztály, annál több a szöveg.
Melyik a kedvenc bolygója? Miért épp az?
A Jupiter, és azért, mert hatalmas, sok érdekességet nyújt, és fantasztikus az a 4 holdja, amit Galilei
fedezett fel.
Mennyit szokott utazni a különbözô iskolákba egy héten?
4500-5000 kilométert. Sokat viszem az autómat
szervizbe, olajcserére. :)
Figyelt már meg égi jelenségeket?
A mostani napfogyatkozásért is elutaztam
Skóciáig, lehet, hogy a híradóból is hallottad már,
hogy négyszeresére emelték a repülôjegyek árát.
Nekem 412.000 forintba került ez az utazás, de legalább nem utaztam hiába úgy, mint aki a Feröerszigeteket választotta.
Szokott sportolni?
Igen, bár nekem megvan a napi sport. Ez a nagy
sátor, amiben most vagyunk, összehajtogatva 96 kg.
Ezt pakolom az autómból ki és be naponta. Ezek
után nincs szükségem gyúrásra.
Szerintem mindenkinek tetszett ez az elôadás, és
sok új dolgot tudtunk meg.
Ferencz Réka 5.b

Focihírek
Teljes csapatcsere
Megunva az ôszi harmatgyenge szereplést, egyesületünk a télen 13 új játékost igazolt, öten maradtak a régi csapatból hírmondónak.
A téli felkészülésnek új edzôvel, Püspöki
Jánossal vágtunk neki. Itt szeretnénk megköszönni eddigi edzônknek, Szijj Lászlónak
a lelkiismeretes munkáját, nem rajta múltak
az eddigi sikertelenségek.
Az újonnan érkezôk névsora :
Pintér András
Baranyai Gábor
Péter Szabó József
Malatinszki József
Dombai Bence
(valamennyien Dunabogdányból)
Vajda Tamás és Smiglag János (Üröm SE)
Hajnal Gábor (Voyage SC)
Bogdán Márk (Gázgyár SE)
Kecskés Mihály (Pomáz)
Márton Attila (Csobánka)
Bíró Zoltán (Szentendre)
Walczer Károly (Erdért)
Az elsô mérkôzést sajnos elveszítettük.
Tahitótfalu – Dunaföldvár 1-3 (1-1)
Gól : Szabó Dániel
Potyagólt kaptunk, öngólt rúgtunk és
kihagytunk 6 ordító helyzetet.
Az ôszi pályaválasztó-jogcserék miatt már
csak 3 hazai meccsünk lesz :
Április 12. 16.00 Tahitótfalu – Visegrád
Április 26. 16.30 Tahitótfalu –
Pilisszentiván
Május 24. 17.00 Tahitótfalu –
Pilisszentlászló
Szeretettel várjuk a szurkolókat !
Turóczi Csaba
Tahitótfalu S.E.

Kishajóval az
Eperfesztiválra
Idén is megáll Tahiban a kis-Duna ági
kirándulóhajó, elôször az Eperfesztivál idején, május 30-án és 31-én. Június 20-án a
Nemzeti Vágta Pest megyei elôfutamára
is lehet hajóval érkezni Tahiba. A menetrend szerinti kikötés július 4-tôl augusztus
31-ig tart. De aki hajóval szeretne Tahiba
jönni szeptember 26-án, az” Itthon vagy!
Magyarország, szeretlek! Szent Mihály napi
falusi forgatag”-ra, megteheti, mert a programra való tekintettel a Mahart kishajója
aznap is kiköt településünk hajóállomásán.
Magyar Zoltán
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Kenuval a szentendrei Duna-ágon – gyöngyvirágtól lombhullásig

Március 22.-re, vasárnapra a meteorológiai szolgálat
elôrejelzése barátságtalan, esôs idôt jósolt. Reggel azonban már látszott, hogy nincs ok aggodalomra. A kelô
nap sugarai egyenlôre még csak alig észrevehetôen de
késôbb egyre nagyobb mértékben kezdték áttörni a
fátyolfelhôzetet és a Duna fölött úszó párát. Az idôjárás
aznapi alakulása iránti fokozott figyelmem hátterében a
tervezett szabadtéri elfoglaltságom állt. Ekkorra került
ugyanis meghirdetésre a Duna-Ipoly Nemzeti Park programjainak sorába tartozó „kenuval a szentendrei Dunaágon” elnevezésû szakvezetéses túra-sorozat idei elsô,
szezonnyitó alkalma. Mindig szerettem a nemzeti parkok ilyen mûfajú rendezvényeit. Részben ezért, na meg
evezôs, vízitúrázós múltam kellemes emlékeinek felelevenedése hatására nagyon reméltem, hogy semmi akadálya nem lesz a megvalósulásnak.
A találkozó 10 órára volt meghirdetve, Kisorosziba, a
Rácz-fogadó elé. A gyülekezés perceibe még egy finom,
forró kávé, tea elfogyasztása is belefért az igényes, ízléses, igazi vendégváró hangulatú fogadóban. A még jócskán vízitúrás-elôszezonnak számító korai idôpontban a
Nemzeti Park szakvezetô munkatársával együtt mindöszsze heten jöttünk össze, ennek köszönhetôen igazi családias hangulatban szálltunk vízre a 2 db túrakenuban.
A tervezett útvonal folyásiránynak lefelé, Kisorosziból
Tahitótfaluig volt, a célkitûzés pedig ennek a kb. 10
kilóméter hosszú folyószakasznak és az azt kísérô ártéri erdônek az élôhelyi sajátosságaival, élôvilágával való
ismerkedés. Még indulás elôtt hamar egyezségre jutottunk egymás között, hogy a tervezett programot megtoldjuk egy kissé, így indulás után fölfelé vettük az

irányt és rövid félórás evezést követôen az északi szigetcsúcson kötöttünk ki.
Páratlan látvány tárul a
szemlélô elé ezen a helyen,
a két hegység, a Börzsöny
és a Visegrádi-hegyvonulat
közötti szorosban magának
utat törô folyó közepén.
Ehelyütt Tomcsányi Zsófia,
a túra szakvezetôje érdekesen és részletesen, a táj arculata által szemléltetve ismertette velünk a Dunakanyar
térségének geomorfológiai jellemzôit, azoknak az egyes
földtörténeti korokban való alakulását, változásait. A
tájékoztatót némi vízrajzi és madártani ismeretek tették teljessé, ezt követôen pedig újra vízre szálltunk és
elindultunk immár folyásiránynak lefelé. Kényelmesen,
nem megerôltetô tempóban, a víz sodra által segítve haladtunk falunk partjai, a túra célállomása felé.
Útközben szót ejtettünk az áramlási- és mederviszonyokról, a folyó halállományáról, néhány helyen megmértük a víz mélységét, láthattuk a folyóparti ártéri erdô két
különbözô szintjén a fák eltérû elôrehaladottságú levélhajtását. Közben jó néhány alkalommal távcsöveinket is
elô kellett vennünk a lépten nyomon elénk kerülô sok
vízi-, gázló-, vagy éppen ragadozó madár megcsodálása,
meghatározása okán. Talán az egyik legizgalmasabb esemény a közelebbi múltban több helyen, többek között
a Duna-ágban is meg/visszatelepült hódok jelenlétérôl
árulkodó „forró” nyomok keresése, megtalálása volt.
Mind lakóhelyüket, mind a parti iszapban hagyott lábnyomaikat, csakúgy mint rágásuk, táplálkozásuk nyomait, illetve az életterük megjelölésére használt jellegzetes szagukat sikerült azonosítani. A jó hangulatú túra
végén azt hiszem, hogy minden résztvevô új ismeretekkel, élményekkel bôven gazdagodva szállhatott partra.
Élménybeszámoló írásom lezárásaként pedig – fellebbentve a fátylat, hogy hogyan került annak címébe
Homoki Nagy István kiváló természetfilmjének címe –
szeretném felhívni elsôsorban a falunkban élô, szabadidejüket itt töltô, vagy bármilyen módon a térségünkhöz kötôdô, aziránt érdeklôdô emberek figyelmét,
hogy a Nemzeti Park szervezésében a dunaági kenu-

túra még pontosan 12 alkalommal, április és október
hónapokban egyszer-egyszer, májustól – szeptemberig pedig havonta két vasárnapon kerül megrendezésre. Ilyen módon lehetôvé válik, hogy valóban a filmcím által megjelölt teljes idôszakban, gyöngyvirágtól
lombhullásig, kikelettôl a természet újbóli álomra szenderüléséig, a költözômadarak érkezésétôl azok távozásáig kövessék végig az érdeklôdôk térségünk gazdag élôvilágának, flórájának és faunájának a folyóhoz
és közvetlen környezetéhez tartozó szeletének változásait. A teljesség igénye nélkül az egyes évszakokban a
következô látványosságok megtapasztalására lehet számítani; a tavasz hátralévô részében, áprilisban, május
elején a mindinkább kizöldellô és virágzó, barkázó ártéri fûz- és nyárfaerdô semmivel össze nem hasonlítható, andalítóan édeskés illata, az ártér fáin és aljnövényzetében fészkelô számtalan énekesmadár dala, közülük is kiemelkedôen a fülemüle éneke, a gerlék búgása és a sárgarigó flótázása lesznek kísérôink. Nyár elején elragadó látványt nyújtanak majd a vízen anyjukat követô, a tojásokból épphogy kikelt, apró récefiókák. A nyár kiteljesedésével a kánikulai melegben egy
kicsit elcsendesedik, az ezen idôszakban a legnagyobb
mértékben érvényesülô emberi zavaró hatások elôl viszszább húzódik az élôvilág, csakúgy mint a forró, aszályos
napok, hetek alatt medrébe a folyó. Az víz áramlása által
kialakított mederalakulások éppen az alacsony vízszint
következtében viszont ekkor válnak a legjobban láthatóvá, tanulmányozhatóvá. Nyár végén a forróság enyhülésével költözômadaraink közül a fecskék, gyurgyalagok
gyülekeznek mind nagyobb csoportokba és töltenek
egyre több idôt a Duna fölötti levegôégben készülôdve
a nagy útra. Októberben az elsô nagyobb hidegek korai
beköszönte esetén megérkeznek a vidékünkön telelô
madarak, récék, bukók, ragadozók is.
A különleges élményekkel kecsegtetô túra-sorozatról, illetve a Nemzeti Park egyéb rendezvényeirôl a
http://www.dinpi.hu/ oldalon, a programnaptár 2015
hivatkozás alatt lehet további információkat (idôpontok,
kapcsolattartó személyek, jelentkezési határidôk, stb.)
találni. A március 22-i kenutúrán készült összeállítás a
Lánchíd rádió Kilátó-látványtár címû mûsorának március 28.-i adásában, ezt követôen a rádió honlapjának
hangtárából letöltve hallgatható meg.
Jókai Attila

MEGHÍVÓ – Családi Napra, jótékonysági fôzéssel és vásárral
Szeretettel várjuk Önöket a Tahitótfalui
Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány
jótékonysági rendezvényére.
Idôpont: 2015. április 18. (szombat) 13:0017:00 (fôzésben részt vevôket 11 órától várjuk!)
Helyszín: Pollack Mihály Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola központi épülete (2021 Tahitótfalu, Kossuth L. u. 26.)
Programok:
- Sportversenyek (pingpong, tollas, tánc- és
ügyességi versenyek) (ingyenes)
- Népi Táncház - élô dudaszóval Kicsiknek
és Nagyoknak (ingyenes)

- Tûzzománc szakkör (bárki kipróbálhatja
300 Ft/fô)
- Pompom táncház (ingyenes)
- Kézmûves foglalkozások (ingyenes)
Zene, tánc: A jó hangulatról HSPC.
hu-Szecsei László gondoskodik!
A rendezvény ideje alatt az osztálytermekben kiállítások tekinthetôk meg a gyermekek munkáiból.
Vásárt is tartunk, melyre várjuk a felajánlásokat is.
Várjuk csapatok jelentkezését fôzésre is,
az elkészített ételek a helyszínen megvásárolhatóak lesznek.

A vásár és büfé bevételeivel az iskola alapítványát támogatja!
Megjelenésükre feltétlenül számítunk!
Infó: Az Alapítvány fb oldalán, a Pollack
Iskola fb oldalán, valamint az pollacksuli@
gmail.com címen, illetve a 06-20-92-91-325
telefonszámon.
Tahitótfalui Általános Iskola
Gyermekeiért Alapítvány adatai:
Nyilvántartási szám: 13-01-0001645,
Budapest Környéki Törvényszék
Számlaszám: Dunakanyar
Takarékszövetkezet 64700021-10004225
Adószám: 18681952-1-13
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„A magyar haza és népe mindennapi szépségében”
Kárpát-medencei magyar népviseletek

Idônként jó magunk mögött hagyni hétköznapjainkat, kimenekülni az un. zajos, lármás, bonyolult világból, hogy egyensúlykeresésünk közben lelkünk beszívja a magyar
népmûvészet százszorszép virágainak illatát. Azon virágokét, amelyek ösztönös életbizodalommal nôttek ki századok, évezredek során éltet adó talajukból, a magyar
nép lelkiségébôl, lelkivilágából. Bizonyosan
díszítették Ázsiából vándorló magyarjaink
leányait, asszonyait a füves, ligetes sztyeppék ruhába szôtt mezei virágai, dalos madarainak alakjai, hitviláguk megtestesített alakjai, s a hosszú vándorlás során megjárt hatalmas térségeinek szépségei is. A magyarság
ünnepi viseleteinek sokfélesége a honfoglalással, és az után, még jobban magába fogadta a Kárpát haza természeti szépségeinek,
egy-egy vidékének jellegzetes, a magyar lelket szüntelenül gazdagító motívumait. A
Kelettôl napnyugat határáig húzódó idô-és
térségek díszítésformái hûen kifejezik egy
szabad, büszke nép méltóságot tükrözô eleganciáját, súlyos történelmi századok során
is a széppel, a harmóniával való azonosulását, annak ezer formában történô megjelenését. Szeretettel, elmélyülten érdemes
szemlélni, reá figyelni a nagy magyar élet
sokszínû népviseleteinek képszerû, de mélységes mondanivalót sugalló üzeneteire, meg
kell próbálni felfedni bennük azokat a szülôgondolatokat, érzéseket, üzeneteket, amelyek azt ilyen, sokrétû kisugárzásuk okán
igazán semmihez sem hasonlíthatóvá ala-

Tisztelt Adózók!
Kérjük, hogy

JANCSÓ ALAPÍTVÁNY
(www.jancsoalapitvany.hu)
részére rendelkezzen adójának 1%-áról.
Ez a felajánlás fontos hozzájárulás a
Jancsó Alapítvány céljaihoz, 2014-ban
124.249,- Ft gyûlt össze. Az elmúlt évben
is ennek az összegnek a többszörösét fordítottuk nemes célok megvalósítására, így egyebek mellett hozzájárultunk jelentôs összeggel a Jézus Krisztus
Szupersztár rockopera kolozsvári bemutatójához, egyetemi kutatást támogattunk, és Tahitótfaluban is több eseményt
szerveztünk.
Kérjük ezért, hogy az EGYSZA lapot a mi
adószámunkat megjelölve töltse ki:
ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13

kították, formálták, nemesítették Sohasem
feledve falusi mivoltomat, alázattal csodálom a szántóvetô parasztember egyszerû
hétköznapi mivoltát, élni akarását, tisztelettel adózva a föld mûvelése mûvészetének,
tudományának. Csodálom a mezôkövesdi
asszonyok törökös-tatár viseletét, az alföldi
csikós büszke, minden vihart kiálló egyenes tartását, a Hazának oly sok hû, hôs katonát adó Somogyországot, s lélekben megindulva a mezôkövesdi úrmenet hittôl sugárzó, erôs, erôt felmutató fiataljait. Meghat
Kalotaszeg délceg, mélységes intelligenciát
sugalló-sugárzó leányainak nemes arckifejezése, legényeinek szikár, férfias kiállása. A
székelyek földhöz-hazához való ragaszkodása, a Dunántúl és a palócvidék számos tájegységének életerôtôl duzzadó szépséges
kifejezési formája. E kiállítás a Kárpát haza
egyes vidékei népviseletének bemutatására
szorítkozik. Mely haza népviselete, magyarjainak szokásai, így is tükrözik egy kultúrájában, a mûvészet sok-sok ágában bôvelkedô
– ezer, meg ezer száz éves keleti, és egyben
igazi európai nép-nemzet sokakéhoz nem
hasonlítható, páratlan életgazdagságát, életfilozófiáját. Amely az örök megmaradás, és a
jövôbe vetett hit kisugárzása. Ez a képeken

1%-os

felajánlások
„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért” Alapítvány célja a községünkben tanuló általános iskolás gyermekek
segítése, az iskolai nevelô-oktató munka
anyagi támogatása, az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása. Kiemelt feladatul tûztük ki idei tanévre is az idegen
nyelvek tanulásának elôsegítését, az iskolai sport- és egyéb szabadidôs tevékenységek, tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos
körülmények között élô diákok társadalmi
esélyegyenlôségének megteremtését.
A korábbi évek 1%-os felajánlásaiból is
fenti célok megvalósításához járultunk
hozzá.
Köszönjük a szülôi támogatást, mellyel
munkákat segítik
Az Alapítvány céljainak eléréséhez kérjük idén is támogassanak bennünket adójuk 1%-ával!
Adószám: 18681952-1-13
Elérhetôségünk: pollacksuli@gmail.
com, ill. facebook-on is megtalálnak minket (Alapítvány nevét kell beírni)
Köszönjük!

megjelenített igazság-valóság tükrözôdik
a kiállított viseletek szépségében Örök
életerô forrás, amely kiapadhatatlanul tör
elô a haza minden táján, táplálva a nemzetet. A mi dolgunk pedig az, hogy ezek alapján, másodlagossá fokozván a hamis értékrendek mesterségesen reánk kényszerített
tülekedô mivoltát, elôtérbe engedni, és az
ôt megilletô magasába emelni a keresztyén
magyar értékrendbôl fakadó „világlátást”,
érzésvilágot! S mind ezt a cselekvô hétköznapok munkájává nemesíteni!
Ez a mi dolgunk, és nem is kevés!
Köszönetet mondok Szônyi Zsuzsának
és Wegroszta Gyulának a kiállítás megépítése érdekében végzett odaadó, szorgalmas, hozzáértô munkálkodásáért, az
Önkormányzatnak, Béres Gabriellának
a kiállítás gazdagítása érdekében végzett
munkájáért és Rokob Orsolyának a rendelkezésünkre bocsájtott viseletekért. Nem
utolsó sorban köszönet a református egyházközség vezetésének a gyülekezeti terem
– mint mindig – most is készséggel történô
rendelkezésre bocsájtásáért
Tahitótfalu, 2015. tavasza.
G. Szalai István
Tisztelt Adományozók!
A T E GY Ü N K E GY Ü T T TA H I TÓ TFALUÉRT ALAPÍTVÁNY 2003. május óta
bejegyzett szervezet, ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi jövedelemadókból felajánlható 1 %-ot.
Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, azt az alábbi adószámon
teheti meg , melyet elôre is köszönünk.
Adószámunk: 18699636-1-13
Számlaszámunk: 64700021-10009237,
Dunakanyar Takarékszövetkezet, 2021
Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

A SZIGET H A NGJA EGYESÜLET 11
évvel ezelôtt alakult. Egyházi- és komolyzenei hangversenyek szervezését, zenemûvek publikálását, elôadócsoportok
támogatását tûzte ki célul. Legfontosabb
szervezete a Sziget Hangja Ökumenikus
Énekkar, mely rendszeres szereplôje
Tahitótfalu községi és egyházi összejöveteleinek, valamint évente több alkalommal
- az ország számos pontján- sikeres koncertjeivel szerez hírnevet községünknek.
Adójuk 1%-ának felajánlásával az egyesület
és az énekkar munkáját, valamint a Sziget
Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét programsorozatát támogatják.
Adószám: 18704723-1-13

14

Tahitotfalu_2015_04_15_0401.indd 14

03/04/15 11:56

2. Á
M PÁ RR ICL II US S
2015

Ö n ko r m án y zat , prog
ra mok
Hirde
té s

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

MÉH TELEP A TSZ
TERÜLETÉN
Mindenféle lakossági fémhulladékot átveszünk!
Mosógépet, gáztûzhelyet, italos és
konzervdobozt is.
Nagyobb tétel esetén házhoz megyünk.
Nyitva tartás: H-P: 8,00-16,00
Szombat: 8,00-12,00
Telefon: 06-20 4499-447
06-20 5533-931

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 szállítjuk.

SZÁRAZ TÜZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli 2050,-Ft/q
Akác kugli 2400,-Ft/q
Akácoszlop
Érdeklôdni: Szabó Zoltán 20-9331-945,
18-20 óráig a 385-549-es telefonon lehet
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Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása.
Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

Tahitótfalun, az OIL benzinkút
• új üzemeltetôvel
• új beszállítóval
• törzsvásárlói kedvezménnyel
• garantált minôséggel
vár minden kedves vásárlót.

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

KERTÁPOLÁS

RÉGISÉGET VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent ami
régi, értékes és szép. Hosszú évek óta
gyûjtök. Legyen az régi bútor, festmény,
lakberendezési tárgy, hímzett ágynemûk,
bronzszobrok, vagy porcelánok,
népviseleti ruhák, régi játékok,
mezôgazdasági eszközök és sok minden
más. Készpénzzel ﬁzetek.

Kerti munkák szakszerûen:
növénytelepítés, növényállomány felújítása, metszés, növényvédelem,
öntözés, füvesítés, fûnyírás, sövényápolás, fakivágás, gallyazás.
Kérem, hívjon bizalommal!
Koltai Edit, Tahi +36-20-526-0200

Kérem, ha bármilyen régi használati
tárgya van, amit szeretne eladni, hívjon!
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

EPRES LÁDA rendelhetô!
Házhoz szállítás megoldható. Ár 220 Ft/db.
Tel.: 06-30-612-3260
16
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A rajzverseny
Március 24-én Kerekes Klára néni vezetésével Pomázon a Sashegyi iskolában a Lukács
János területi rajzversenyen vettünk részt.
Hetedikesek és nyolcadikosok versenghettek
egymással. Mi öten mentünk diákok: Németh
Dominika és Lukács Rebeka a 7/a-ból, Balla Nóri
a 7/b-bôl, Horváth Orsolya a 8/a-ból és Flachner
Mária a 8/b-bôl.
Az iskolába busszal és HÉV-vel mentünk.
Amikor odaértünk, meglepôdtünk, hogy milyen
nagy az iskola. Elôször regisztrálnunk kellett egy teremben, ahol megismerkedtünk a
többi résztvevôvel. Több szentendrei és pomázi iskolással kellett versenyeznünk. Két feladatból lehetett választani. Egyik a színes csendélet
volt, a második pedig a fekete-fehér technikával készített geometriai alakzatok voltak. Tôlünk
mindenki a második feladatot választotta. 2
órán keresztül rajzolhattunk. Aztán fél órát kel-

lett várni az eredményhirdetésre. A zsûri elnök
egy szobrászmûvész volt. Nagy örömünkre Balla
Nóri második helyezett lett. Ünneplésül Klára
néninek köszönhetôen elmentünk fagyizni.

Tahitótfalu Ifjú Tehetsége 2015
jüknek és kitartásuknak köszönhetôen
elôször öv vizsgákon, késôbb kisebb
versenyeken bizonyítottak. Mára már
mind a ketten sikeresen teljesítették
a Magyar Wadokai
Karate Szövetség
barnaöves vizsgáját.
Andris 2012-ben,
míg Eszter 2013-ban
debütált válogatott
A március 15-i ünnepség keretében idén
Kollár Eszter és Kollár András vehették át
a Tahitótfalu Önkormányzata által alapított
díjat Dr. Sajtos Sándor polgármestertôl. A két
tahitótfalui fiatal kiemelkedô sportteljesítményével és kitûnô tanulmányi eredményével érdemelte ki az elismerést.
Eszter és András óvodás korukban kezdtek
a Piramis Sportegyesületnél ovi tornázni majd
karatézni az egyesület Wadokai karate szakosztályában. Kiemelkedô szorgalmuknak, akaratere-

versenyzôként.
2014. évben a három fordulós Magyar
Bajnokság adott lehetôséget a kvalifikációra. A versenyen 15 egyesület több mint 400
karatékája küzdött a Magyar Bajnoki címekért
és a Válogatottba kerülésért. Kollár Eszter U 14
kategóriában formagyakorlatban mind a három
fordulót megnyerve, míg küzdelemben két
aranyéremmel mind a két kategóriában Magyar
Bajnoki címet szerzett és ezáltal kvalifikálta
magát a 2014. évi Európa Bajnokságra. Kollár

Vasárnapi Vásárnap beharangozó
Az idei esztendô Szent György havának 26.
napján Állat-, Termény és Kézmûves vásár
tartatik Tahitótfaluban!
Ezévi vásárunk különlegessége a 10 órakor
látható Szent György napi jószágkihajtás, melynek alkalmával a Tahi hídon át a nagyérdemû
közönség legnagyobb örömére több tucat racka
juh kerül áthajtásra, lovas kísérettel a vásár területére, amiként a régi magyar népszokásban is
ezidôtájt hajtották ki az állatokat tél múltán a
legelôkre.

A Tahi híd melletti vásártéren nem lesz hiány
most sem minôségi kézmûves portékákból, jóféle házi termékekbôl és lábasjószágból. Hozzák el
Önök is feleslegessé vált gidáikat, bárányaikat,
tyúkjaikat, nyulaikat, a Vasárnapi Vásárnapon
gazdára talál minden haszonállat!
A programokról, népi muzsikáról, cifraszûrös
vásári kikiáltóról s hírverésrôl a vásár gazdái gondoskodnak. A vásári forgatag 8 órakor veszi kezdetét. A nap folyamán az aprónép kipróbálhatja a poronty fuvarozó öreg traktort, a Kis pász-

Végül mindenki boldogan tért haza.
A rajzolók és Klára néni megbízásából az
összefoglalót írta: Flachner Terézia, 8.b
András kadet kategóriában formagyakorlatban
egy arany és két ezüst éremmel, míg küzdelemben egy ezüst és két bronz éremmel összesített
Magyar Bajnoki második helyezést és kvalifikációt szerzett a 2014. évi Európa Bajnokságra.
Az év során mind a két versenyzô sikeresen bizonyított a felkészülô versenyeken,
edzôtáborokon és bizakodva várta az Európa
Bajnokságot. Olaszország, Varese adott otthont
2014. november 1-én a 42. Wadokai Karate
Európa Bajnokságnak. A versenyen 19 ország
közel 500 fô karatésa mérette meg magát. Kollár
Eszter U14 formagyakorlat és küzdelem kategóriában egyaránt 3. helyezést szerzett. Kollár
András kadet formagyakorlat kategóriában szintén bronz érmet vehetett át.
Mind a két versenyzôrôl elmondhatjuk,
hogy nem csak az általuk választott sportágban, hanem a tanulás terén is kiemelkedôen
helyt állnak. Eszter a szentendrei Szent András
Általános Iskola, András a szentendrei Ferences
Gimnázium kitûnô tanulója.
Mind a ketten bizonyították, hogy szorgalommal, pozitív hozzáállással és segítô szülôi háttérrel az élet több területén is lehet kiemelkedôt
alkotni. Gratulálunk a fiataloknak és edzôjüknek,
a szintén tahitótfalui Tóth Attilának.
Béres Gabriella
tor játszóházat, a Szamóca Óvoda népi játszóházát, megcsodálhatják Barta Tóni bábszínházát és
a Pásztorélet kiállítást, hiszen az idei tavaszi vásár
központi szereplôi a pásztoremberek lesznek.
Ki a juh-ász? - címû vetélkedônkre várjuk a
bátor jelentkezôket! A kicsinyek kosár körhintán
mulathatnak e jeles napon és népi arcfestést próbálhatnak díjmentesen. Szabó Enikô sétáló népi
hangversenye pedig a terület minden apró részére eljuttatja a muzsikát.
Jöjjenek hát muzsikára, szép magyar vásárra,
Szent György havának 26. napjára!
Rokob Orsolya
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R e j t v é n y , h ir d e té s

2015. ÁPRILIS

Vedd észre!
Márciusi számunkban a Tildy Zoltán híd
északi oldalán álló Hídvigyázó egy részlete
látható. Gratulálunk szerencsés nyertesünknek, Takács Péternek. Áprilisi rejtvényünk
a következô képen látható. A megfejtést a
program@tahitotfalu.hu címre várjuk.

Virágpalánta a termelôtôl
a legolcsóbban!
A Szmutni kertészetben április 22-tôl
virágpalánták akciós áron:
• álló muskátli 12-es cserépben 420 Ft
• futó muskátli dugvány 80 Ft • egynyári palánták 100 Ft
• agerátum • begónia • petúnia • impatiens (pistike)
• salvia (paprikavirág) • tagetes (bársonyvirág) • kakastaréj
• törpedália 10-es cserépben 200 Ft
• zinia (legényvirág) 10-es cserépben 200 Ft
• függô balkonnövény 1500 Ft

Április 22-tôl a Nyárfa u. 13-ban a kertészetben és a Zsuzsi virágboltban a Parkolóban
minden nap 10-18 óráig, amíg a készlet tart.
18
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2015. ÁPRILIS

Hirde té s

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében és
szponzorálásával, a LOLA pékség támogatásával a

bemutatja a

Hamupipke
cím mesét.

2015. április 25-én szombaton 10 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!
Támogatói jegy ára 500 Ft / f
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H a g y o m á n y , p r o gr a m o k

2015. ÁPRILIS

Áprilisi idôjóslás

Közhasznú adatok

Április - Szelek hava, Szent György hava,
Báránytor (Rügyezés hava)
„Áprilisnak szárazsága, jó gazdának
bosszúsága,
Áprilisnak nedvessége, fáknak
termôképessége.”
Böjti szelek vizet árasztanak, jeget
olvasztanak.
Ha nagypénteken délelôtt esik, az év
elsô fele szárazsággal telik.
Április 24. György
Szent György-napi dörgés jó bortermés.
Szent György-nap után
Kalapáccsal sem lehet visszaverni a füvet.

Április 25. Márk
Ha megszólal a pacsirta, a béka, jó termést
várhatsz,
Ellenben ha hallgat a fülemüle, akkor változékony lesz a tavasz.

Tahitótfalu áprilisi
programjai
Folytatás az 1. oldalról
Szépteremtô Kaláka
április 9. 10.00-11.30 óráig komatál készítése, április 16. 10.00-11.30 óráig tavaszi
ajtókopogtató koszorú, április 23. 10.0011.30 óráig teafilter tasakok újrahasznosítása origami technikával, április 30.
10.00-11.30 óráig hajcsattok, hajgumik
készítése textilbôl, május 7. 10.-00-11.30
óráig gyöngyfûzés. Részvételi díj 2000 Ft/
fô/alkalom, amely az anyagköltséget is
magában foglalja! Bejelentkezés szükséges: Jókainé Gombosi Beatrix népi
iparmûvész, 30-667-6627
Faluház rendszeres programjai
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Abonyi Erika,
0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 600
Ft. A foglalkozásokat Kökényné Krafcsik
Ibolya vezeti, 70/362 1886.
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések.
Vezeti: Néhlich Edit, +36 20/569 7507
Népház programja
Április 25. szombat 10:00 Habakuk
Bábszínház: Hamupipôke. Részletek a
plakátokon.
Május 1. 19:00 Dobogókô Zenekar Zenés
Klub Estje. Belépés ingyenes.
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Kórus

próbája. Szeretettel várjuk az énekelni
vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô
Andrea, 30/386 4480.
Hétfô, szerda 16:00-18:00 Akrobatikus
rock and roll. Érd.: Leiner Andrea 30/489
8844.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Sportcsarnok állandó ingyenes programja
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:0018:30 Judo, kung-fu edzés 5-90 éves korig.
Edzô: Rácz Gábor.
Aerobic terem állandó programjai
(tahitótfalui sportpálya mellett sportöltözô)
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate
oktatás kezdô szinten 7-100 éves korig.
Érd.: Sípos István 0630/2742880
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt
busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb
programról érdeklôdni lehet Béres
Gabriella mûvelôdésszervezônél, tel.:
+3630/337 5527.

ÁLLATORVOS – dr. Patócs András Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-30-290-7082, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 •
BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • CSALÁDSEGÍTÔ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT – 0626/312 605 •
CSATORNA – hibabejelentô: 06 26 310-796 • ELMÛ –
Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd,
szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585-028
• FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida
rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, csüt.: 14–18-ig, szerda:
iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar
krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 312-413, 301-743 •
GÁZSZOLGÁLTATÓ – TIGÁZ – Üzemzavar és gázszivárgás
(éjjel-nappal hívható): 06 80 300-300, általános ügyfélszolgálat: 06 40 333-338 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS
– Dr. Szécsényi Ilona, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig,
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI
RENDELÉS – munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre,
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK –
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889103, 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 • GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK
– Dr. Bellavics Erzsébet, 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 • KÉMÉNYSEPRÔ – Magyar Kémény Kft.
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás:
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig •
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Dunakorzó
18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda:
14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 • MOZI
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu,
info@partmozi.hu • MUNKAÜGYI KÖZPONT – Szentendre,
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 • OKMÁNYIRODA – Szentendre, Városháztér 4. Ügyfélfogadás: Hétfô: 07-17-ig; Kedd, Csüt.:08-18-ig;
Szerda: 08-20-ig; Péntek:08-16-ig, Telefon: 06-26/501-460;
501-461; 501-462; 501-463; 501-464; 501-465; 501-467; 501468; 501-469, Fax: 06-26/501-466 • ORVOSI ÜGYELET –
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07
óráig, munkaszüneti napokon folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahitótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 •
POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: hétfô 8–12 és 12.30–17;
kedd, szerda, péntek 8–12 és 12.30–15.30; csütörtök 8–12,
12.30–14.30; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 és
12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u.
1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy.
út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – AHK
Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637.Ügyfélszolgálat: Kedd:06-18-ig,
Szerda:09-13-ig, péntek:09-13-ig.Telefon:06/1459-6722 •
TAKARÉKSZÖVETKEZET – 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 • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385-873,
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
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., tel.: 06/27 511-511,
Hibabejelentés: 06/40881188, 1 mellék

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu
Polgármesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tahitótfalu
Önkormányzata • Fôszerkesztô: Almássy Csaba • A
szerkesztôbizottság tagjai: Béres Gabriella, Budai Mihály,
Szabó Judit, Vaczó Zoltán • Megjelenik: havonta 2500
példányban • Kéziratok leadásának határideje minden
hónap 20-a, a Községházán • Megjelenés: minden hónap
10-ig. • Nyomdai elôkészítés: Almássy és Fiai Bt.
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