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az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Tovább újul a sportpálya
A Községi Tájékoztató áprilisi számában
beszámoltam arról, hogy a sportpálya épülete felújításra került. A felújítást a Dunakanyar
Sportegyesület pályázati forrásból és önkormányzati támogatásból, a 2014. december 29-én
kötött bérleti szerzôdés alapján folyamatosan
végzi. Az elmúlt évben, a Képviselô-testület
által is jóváhagyott program szerint került felhasználásra a támogatási összeg. 2017-ben közel
10.000.000 Ft értékben folytatódik a sportpálya felújítása. Idén az épületben lévô öltözôk
berendezései, bútorzatai kerülnek kicserélés-

Önkormányzati hírek
re. Ez év legnagyobb értékû beruházása az automata öntözôrendszer kiépítése, melyet az elmúlt
hetekben üzembe is helyeztek. Az öntözô berendezés beállított program szerint mûködik, így
fizikai munkát nem igényel a pálya folyamatos
öntözése. A beépített szórófejekkel egy-egy térfél egy idôben öntözhetô. Elmondhatjuk, hogy a
járás második olyan települése vagyunk, ahol a
sportpálya automata öntözôrendszerrel rendelkezik. Ez a beruházás tovább növelte településünk
törzsvagyonát, tekintettel arra, hogy a megkötött szerzôdés tartalmazza, hogy minden ingó és
Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu Község Képviselôtestülete május hónapban egy rendkívüli, valamint egy ülésrendben meghatározott ülést tartott.
A május 15-én lebonyolított rendkívüli ülés témája, az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történô elôirányzat
átcsoportosításokról szóló 1818/2016.
(XII. 22.) Korm. határozat alapján megkötött Támogatói Okiratban foglalt
Folytatás az 5. oldalon

Tahitótfalu júniusi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Június 4. 16:00 Nemzeti Összetartozás Napja. Helyszín: Trianon
emlékmû
Június 7. Községi Pedagógusnap. Helyszín: Étkezde
Június 9-10-11. 19. Eperfesztivál. Helyszín: Fesztiválpark. Részletek a
plakátokon.
Június 9-10-11. Diákalkotók VII. Országos Tûzzománc Pályázata c.
kiállítás az Eperfesztivál idején és helyszínén. Díjkiosztó szombaton 15

órakor.

Június 11. vasárnap 18:00 EPERART. „Az Úr nevét síppal és dobbal,
dicsérjétek lanttal, kobozzal..” A szentendrei Kecskés együttes koncertje. Szervezô: Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület. Helyszín: református
gyülekezeti terem (József A. u. 4.).
Június 20-24. Református gyermekhét. Helyszín: Isten Tábora

Folytatás a 3. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
ingatlanfejlesztés Tahitótfalu Önkormányzatának tulajdonába kerül. A pálya karbantartása érdekében a pályázatban szerepel
még egy nagyteljesítményû fûnyírótraktor
beszerzése is. Bízunk abban, hogy az
elkövetkezendô években is folyamatosan tudjuk közös együttmûködésben fejleszteni a sportobjektumunkat, amely az
Egyesület mellett biztosítja iskolánk diákja-

inak is a szabadtéri sportfoglalkozásokat.
Elkészült a Tahi településrészen építendô Egészségház ajánlattételi tervdokumentációja
Az elkészült ajánlattételi tervdokumentáció lehetôséget teremt arra, hogy elindítsuk a közbeszerzési eljárást a kivitelezô
kiválasztása érdekében. Ezt követôen nyílik lehetôség arra, hogy az elnyert kor-

mányzati forrás felhasználásával megépüljön az egészségház és a mellette lévô Felsôvillasor utcai vízelvezetés, valamint az utca
tervezési szakaszon történô szélesítése és
aszfaltozása. Az ajánlattételi tervdokumentációval egyidôben elkészültek a kiviteli
tervek, amik lehetôvé teszik, hogy a nyertes ajánlattevô teljes komplex dokumentum alapján hajtsa végre az építési munkákat. A dokumentumok tartalmazzák az épí-
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tészet mûszaki leírását, a rétegrendi kimutatásokat, a homlokzati anyagok kimutatását, a helyiség kimutatást, a tervezôi nyilatkozatokat, az épületgépészeti terveket,
és a belsôépítészeti anyag kiírásokat, valamint a látványtervet. A dokumentumok
elôkészítésénél belsôépítészt is alkalmaztunk, ahogy tettük azt a konyha-étkezde
építésénél is. A beruházásnak már ebben
a szakaszában elôre vetítjük, hogy amikor
elkészül az épület, mit szeretnénk látni. A

beruházást várhatóan ez év ôszén tudjuk
elkezdeni. Ezzel egy idôben kezdôdhet a
beruházás részét képezô Felsô-villasor utca
felújítása is.
A fenti beruházásokkal közel egy idôben
Tótfalu településrészen felújításra kerül a
Petôfi Sándor utca, melynek köszönhetôen
az óvoda megközelíthetôsége is biztonságosabb lesz, és tovább javul a településkép.
Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Anyakönyvi hírek

Tahitótfalu júniusi programjai
Folytatás az 1. oldalról
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 700
Ft. A foglalkozásokat Kökényné Krafcsik
Ibolya vezeti, 70/362 1886.
Kedd 18:00: Bibliai beszélgetések, vezeti:
Néhlich Edit, 20/569 7507
Népház rendszeres programjai
Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus Kórus próbája. Szeretettel várjuk az
énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné
Csörgô Andrea, 70/3344096.
Kedd 16:00-17:00: Baranta edzés 4 éves
kortól. Edzô: Vukics Ferenc, Baranta Országos Szövetség elnöke. Érd.: 0670/598 4345.
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-

megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, +3620/560-4065
Községi Könyvtár programja
Szerda 17:00: Kézimunka kör
Aerobic terem állandó programjai (tahitótfalui sportpálya melletti sportöltözô)
Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30
Judo, kung-fu edzés 5-90 éves korig. Edzô:
Rácz Gábor.
Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás
kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos
István 0630/2742880
Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub
Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és
minden egyéb programról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél,
tel.: +3630/337 5527.

Lakossági tájékoztató kötelezô
adatszolgáltatásról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Központi Statisztikai Hivatal Tahitótfalu
település egy részén kötelezô adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata
szerint, június 1-jei eszmei idôponttal. Az
összeírók május 24-e és június 15-e között
végzik a személyes adatfelvételt.
A felvételek Or szágos St atisz ti k a i
Adatgyûjtési Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve:
2218 Egyéni gazdaságok júniusi
összeírása, 2017
A z ös szeí r á si mu n k át a Központ i
Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott kérdezôbiztosok végzik,
az Önök településén név szerint: Nagy
Miklós.
A válaszadásra kijelölteket véletlenszerûen választottuk ki, matematikai statiszti-

kai mintavételi módszerrel. A válaszadás a
kijelölt háztartások számára kötelezô, akik
részvételükkel nagymértékben hozzájárulnak az agrárium jellemzôinek minél átfogóbb megismeréséhez.
Az adatfelvétel kizárólag statisztikai célból történik, és az adatok csak összesített formában kerülnek nyilvánosságra.
Az egyedi adatokat bizalmasan kezeljük,
azok mások számára nem hozzáférhetôek.
Az adatgyûjtés során a statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvénynek, valamint az
információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvénynek megfelelôen járunk el.
A felvétel módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a www.
ksh.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást.

Újszülöttek:
Szabó Vanessza Rubina, 2017. 05. 09.
Szabó Diana Anna, 2017. 05. 15.
Elhunytak:
Pintér Mihályné (elhunyt március hónapban), élt 72 évet, Ódry Á. 9.
Borda Sándor élt 69 évet, Ifjúság út 18.
Kis Mihály élt 83 évet, Viola u. 19.
Kiss Katalin élt 40 évet, Villasor 29.
Kristóf Józsefné élt 96 évet, Szentendrei
út 99.

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

zárva
12.00-15.00
15.00-19.00
8.00-11.00
8.00-14.00

Tahitótfalu Község Önkormányzata

Képviselôi fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között

Házasságot kötöttek:
Máté Zoltán - Baranyai Adrienn
Ziller Henrik - Zillerné Gáspár Hajnalka
Horváth Zoltán Horváthné Tóth Mercédesz
Jankovics Miklós - Helmeczi Rita
Párkánszky Árpád - Gutbrod Andrea
dr. Nagy László - dr. Nagyné Szojka Kitti

a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

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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Nemzeti Összetartozás Napja 2017
A Trianoni békediktátum napján, június 4-én immár hagyomány szerint egyegy, határon túli magyar településrôl
érkezett követ helyezünk el a trianoni
emlékmûvet körülvevô parkban. Idén a
mai Horvátország területén lévô drávaszögi Szentlászló település ajándékozott
meg minket hazájuk egy darabjával és egy
emlékezetesen szép mûsorral. A Petôfi
Sándor Kulturegylet néptánccsoportja és
a Rozmaring Énekkórus drávaszögi népdalokkal és táncokkal színesítette a megemlékezést.

Fotó: Kollok Alajos
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Önkormányzati
hírek
Folytatás az 1. oldalról
beruházáshoz
kapcsolódó
beszerzési eljárás lefolytatásához szükséges Bíráló
Bizottsági tagok kiválasztása volt. Az ülésrôl
hiányzó képviselôk Gaál Sándorné, illetve
Karácsony Ádám elôre jelezték távolmaradásukat. A napirend elfogadását követôen a
Képviselô-testület döntött a bizottsági tagok
személyérôl, így a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem biztosítására Dr. Gulyás
András építômérnököt, a pénzügyi szakértelem biztosítására Seres Adrienn mb. pénzügyi
csoportvezetôt, a jogi szakrételem biztosítására Dr. Bosnyák Judit ügyvédet bízta meg.
A május 29-i ülésrôl Kubanek István,
Schottner Jánosné, valamint Vaczó Zoltán
képviselôk hiányoztak. A napirend elfogadását követôen a Képviselô-testület nyilatkozott arról, hogy együttmûködik Szentendre
Város Önkormányzatával „Az alapellátás és
népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése”
címû VEKOP -7.2.2-17 kódszámú pályázat
beadásában.
A következô napirendi pontban döntött
a Képviselô-testület a Tahitótfalu, Mátyás
király utca rézsû helyreállítására beadott
vis maior pályázat kivitelezôjérôl. A döntés
során a nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, nyertesnek pedig a
TERRA ÉPKER HUNGÁRIA Kft. ajánlattevôt
hirdette ki.
Ezt követôen a 1818/2016. (XII. 22.)
Kormányhatározat alapján megítélt támogatásból megvalósuló építési beruházásokhoz
kapcsolódó mûszaki ellenôri feladatok ellátásra kiírt beszerzés eljárást eredményesnek
nyilvánította, nyertesnek a Konstruk-Tom
Bt ajánlattevôt hirdette ki.
A harmadik és negyedik napirend során
a Képviselô-testület rendeletben foglalta a
2016. évi költségvetés módosítására, valamint végrehajtására vonatkozó beszámolót.

A következôkben jóváhagyta a 2016. évi
belsô ellenôrzési jelentést, majd a településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggô partnerségi
egyeztetések szabályairól szóló önkormányzati rendeletet fogadta el.
A Bizottságok beszámolója napirend
folyamán, Nagyházu Miklós a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke beszámolt a bizottság ülésérôl
és ismertette annak javaslatait. Elsôként a
„Tiszta udvar, rendes ház” pályázat meghirdetését javasolta, majd a Helyi Értékvédelmi
pályázatok tekintetében, a támogatási keretösszeg felosztására tett javaslatot, valamint a
Faluház homlokzatának felújítására, illetve
szintén a Faluházbán tervezett nyeregtetôs
szín elkészítésére beérkezett ajánlatok
vonatkozásában ismertette a Bizottság álláspontját. A Bizottság javaslatait a Képviselôtestület egyhangúlag támogatta.
Gaál Sándorné a Gazdasági Bizottság
ülésérôl adott tájékoztatást, melynek
során a Képviselô-testület támogatta a
Bizottság azon javaslatát, hogy a Dunakanyar Sportegyesülettel kötött bérleti szerzôdésben megállapított bérleti díj mértéke
változatlan maradjon a 2017. évben.
A Szociális Bizottság javaslatával
megegyezôen idén is támogatta a Képviselô-testület a rota vírus elleni védôoltás
beadására vonatkozó oltási díj megfizetését Dr. Szécsényi Ilona gyermekorvos, valamint Karneválné Székely Erzsébet, illetve
Zákonyiné Zubi Valéria védônôk számára.
Szintén a Bizottság javaslatára a védônôk
számára túlóra díj számfejtését is támogatta az évi két alkalommal helyben történô
rákszûrés lebonyolítására vonatkozóan.
A Képviselô-testület idén elôször döntött
a Tahitótfalu Pedagógusa díj adományozásáról a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet alapján. A díjat idén Kôvári Endréné
óvodapedagógusnak, valamint Matus Klára
pedagógusnak ítélte Csörginé Kemény
Ildikó óvodavezetô, valamint Zakar Ágnes

Tájékoztatás a hulladékszállítással
kapcsolatban
Értesítjük Önöket, hogy a hulladékszállítási díjat 2017. április 1-jétôl a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelô Zrt. (NHKV Zrt.) számlázza és szedi be. A számlázást érintô kérdésekben az NHKV Zrt.-hez lehet fordulni az alábbi elérhetôségeken: elektronikus
levél: info@nhkv.hu; T: +36 1 999 6464,
és az alábbi Internet oldalakon:
Általános ügyfélszolgálat:
https://nhkv.hu/ugyfelszolgalat/
Adatmódosítás:
https://nhkv.hu/ugyfelszolgalat/
adatmodositas/
Fizetéssel kapcsolatos kérdések:

https://nhkv.hu/ugyfelszolgalat/fizetes/
Számlázással kapcsolatos kérdések:
https://nhkv.hu/ugyfelszolgalat/
szamlazas/
Egyenleggel kapcsolatos kérdések:
https://nhkv.hu/ugyfelszolgalat/egyenleg/
Panaszügyintézés:
https://nhkv.hu/panaszugyintezes/
Adatváltozással (pl. név-, cím-, módosítás, a szolgáltatás tartalmának változása), hulladékszállítással és egyéb technikai jellegû kérdésekkel továbbra is
Önkormányzatunkhoz forduljanak, ahol
készséggel állnak szíves rendelkezésére.

iskolaigazgató javaslatával megegyezôen.
Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak, és
kívánunk nekik jó egészséget és kitartást
további munkájukhoz.
A tulajdoni ügyek napirend során több
határozatot hozott a Képviselô-testület.
Elsôként Kindzierszky Emil beadványát tárgyalta, majd a döntés elhalasztását követôen,
felkérte Körmendi Judit fôépítészt, hogy
a közvilágítás kiépítésére vonatkozó kérelemben foglaltakat vizsgálja ki és a döntést készítse elô. Támogatta a Képviselôtestület az Együtt Egymásért Dunakanyar
Egyesület kérelmét és az Egyesület által
szervezett nyári tábor idejére az Ifjúsági
tábor területét térítésmentesen biztosította. Közútkezelôi és tulajdonosi hozzájárulását adta a Képviselô-testület a Lejtô utca
211/2 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátásához, valamint engedélyezte a Zrínyi
utca 39. szám elôtti közterületen, gépjármû
beálló kialakítását, majd elvben támogatta
a UPC Magyarország Kft. hálózatfejlesztési kérelmét. Mile Mihály egyéni vállalkozót
bízta meg a Trianon Emlékmû járó felületének, valamint a Faluházban lévô tároló aljának burkolásával. Támogatta a Képviselôtestület a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által kiírt „A közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és azokhoz szükséges
parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása” címû LVF/6074/2017-NFM
kódszámú pályázat beadását, melyhez a
szükséges önerôt a Bodor és Fiai Kft. biztosítja az önkormányzat számára. Támogatta
a Képviselô-testület a 0169/13 -tól, a
0169/26 hrsz-ig terjedô ingatlanok belterületbe vonását, majd jóváhagyta a Schell
Sport Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.-vel 2009-ben kötött településrendezési szerzôdés módosítását,
tekintettel arra, hogy a Kft. neve Gestor
Shopping Center Kft. cégnévre módosult.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya
jegyzô

Felhívás a
„Tiszta udvar,
rendes ház”
pályázatra
A „Tiszta udvar, Rendes ház 2017”
pályázatra július 31-ig várjuk a jelentkezéseket, illetve az ajánlásokat, amennyiben nem saját ingatlanunkat szeretnénk
benevezni. Pályázati adatlap a honlapról letölthetô vagy a Falugondnokságon
átvehetô. A fôdíj egy 30.000 Ft értékû
meglepetés ajándék.
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„Öröködbe, Uram, pogányok jöttek…”
Trianon, 1920-2017.
(Avagy, a 97. évferdülô!)

A református énekeskönyv 79.zsoltárának címbeli kezdô sorához képest az ószövetségi „Zsoltárok könyve 79”. szigorúbban fogalmaz, sôt, ítélkezik:” „Ó Isten!
Pogányok törtek örökségedre…” És ez áll
közelebb a történelmi valósághoz, ami
Trianont, és a történelmi Magyarország
megcsonkítását, és annak módozatait illeti. Nem kell feltétlen hívônek, elég „csupán jó magyarnak lenni”, hogy valaki a
fentiek után átérezze azt, amit Móricz
Zsigmond a magyar történelem ötödik
krisztusi sebének tartott: Trianon sebét
és fájdalmát. Trianonról számtalan írás,
elmélkedés, könyv jelent meg. A magyarság tragédiáját tárgyilagosan értékelô írásokban az a közös magyar fájdalom jelenik meg, amely mint egy súlyos égési seb,
sohasem múlik el, örökkön-örökké látszik, és a fájdalom csillapításának módját, eszközét csak a szenvedô tudná talán
megmondani a legbiztosabban. Mert ô az,
aki igazán érzi azt. A kérdésre vonatkozó
megállapítások közül ismertek lehetnek a
sokat idézettek közül II. Pius pápa, Saint
René Taillandier, Dante, T. Roosevelt ,Guy
de Roquencourt, Lord Newton, és még
sokan mások megállapításai, (Ha nem
lennének, az írás végén olvashatók.) de a
velünk együtt érzôk közé kell emelnünk
a XX. szd. legnagyobb hatású gazdasági gondolkodóját, az angol John Maynard
Keynes-t is. A magyarokkal a 20.szd.-ban
túlzott szimpátiát sohasem érzô angolok
közül ô volt az a tisztes kivétel, aki mint

a brit delegáció pénzügyi tanácsadója a
nagy háborút lezáró konferencián, már
1919. június 5.-én közölte miniszterelnökével, hogy „…távozom errôl a lidércnyomásos helyrôl…” ahol Clemenceau francia miniszterelnök politikai magatartása
kizárta azt, hogy az igazságos, és egyenlô
elbánáson alapuló béke elképzelésekbôl a
legyôzötteket kíméletlenül megbüntetô,
és tönkretevô, torzszülött „szerzôdés” ne
szülessen. Már 1919-ben javasolta a versailles-i „békeszerzôdés” revízióját, bízva
a gyôztesek nagyobb bölcsességében és
nagylelkûségében.” (De Destouches szerint „A távollévôknek soha nincs igazuk”,
és Publilius Syrus szerint „Az ellenség szívéhez semmilyen könyörgés nem ér el!”)
A kedvezményezett nációk íme, 97 év
alatt nem jutottak el oda, hogy felemelkedtek volna arra a bizonyos, általuk is sokat
emlegetett európai demokrácia színvonalára, - felfogván a fôbb értékek mibenlétét, - amire Uram, bocsá’, valamicskét civilizált népeknek már három emberöltô
alatt talán elégnek kellett volna lennie.
(Erôsen kételkedem, hogy az elsô 100 év
után megteszik ezt.) (Az emberevô pápuák is gyorsabbak voltak náluk.) Helyette
–miként a rómaiak Karthágót-sóval vetették be az elorzott területeken rekedt több
millió magyar életlehetôségének jövôjét,
kiöklendezve magukból mind azt, amivel az eltorzított balkáni és szláv „kultúra”, hintapolitika és emberi magatartás nap-mint nap megalázni, pusztíta-

ni, megszállottan felmorzsolni akarja,
vadul, képmutatóan, vagy ravaszul egy
ezeréves európai kultúrnép értékrendjét, mindennapi túlélésre kényszerített
mivoltát s fôleg jövôjét. - A Kárpátalján
láttuk a tízmilliókat elpusztító ideológiából fakadó, magyar tízezreket rabságba,
megsemmisítô táborokba történô elhurcolását, középkori szintû nyomorba taszítását, manapság-szintén a modern európaiság jegyében- anyanyelvük fondorlatos
korlátozási szándékát,- a Felvidéken az új
honfoglalók sebtében gyalult történelmének felmagasztalását, az ebbôl fakadóan
az ôshonos magyarság mindennemû, az
európai demokráciákban és joggyakorlatban megfogalmazott követelményrendszerek semmibevételét, a történelmi emlékhelyek múltjának meghamisítását, a Tátra
alatti vidékeken víztározók vize alá merített ôsi magyar kúriák tucatjait, templomait. Magyarok tízezreinek elüldözését, jogfosztását, ôseik temetôinek eltüntetését. Büntetés a Himnuszért, a zászlóért, a magyar szóért. A 320 évig magyar
fôváros, Pozsony, ma az ô fôvárosuk, a századokon át a magyar kultúra fellegvára,
Kassa, ma a szlovák kultúráé! Az a Kassa,
ahol Márai szerint gyermekkorában csak
egyetlenegy szlovák, egy suszter élt, most
több tízezer, és Ô nem mehet haza, nem
láthatja a Tátrát, Eperjest, Késmárkot,
Lôcsét a magyarság legeurópaibb színtereit.” -Erdély: itt teljességgel lehetetlen felsorolni a magyar pusztítás megátalkodott,
az emberi humánum minimumain is átgázoló román politika eszköztárát. Csak a
legutóbbiakat említem: magyar szellemi
vezetôk koholt vádak alapján való perbefogása, zászlóperek, a sokféle oktatási intézmény lefokozása, megszüntetése, elkobzása, ôsmagyar helységnevek tiltása, csángók magyar nyelvû miséinek több évtizedes tiltása a szemet hunyó Vatikán segédletével, az autonómia évtizedek alatti tagadása, az erdélyi gazdaság mûködésének
visszafogása, az erdélyiek idegen bérrabszolgává válásának erôteljes kényszerítése…Délvidék szerb politikusaiban megmozdult a lélek. Senki sem kéri, hogy kölcsönösen feledjünk, de mindkettônknek
jó, ha közeledünk a megbocsájtáshoz.
Az elsô Trianon után Kós Károly és
más jeles erdélyi értelmiségi kortársai
elismerték, hogy két keserû esztendôbe
került, amíg a fizikai-lelki sokkból ébredezni kezdtek. Kós fájón állapította meg,
hogy csorduló könnyek mögül látták,
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amint lenyugodott a magyarnak életerôt
adó nap. Alábukott, mert „…valahol aláírtak valamit, valahol megalkudtak…elosztottak valamit, becsaptak egy ajtót, hogy
az zár va maradjon örökre.” „Ahová a
magunk erejével, ezer esztendô munkájával kapaszkodtunk, és minden lépcsôfokot
a magunk izmaival és eszével vágtunk a
magunk vérével öntözött sziklába: onnan
dobtak le minket.” „Zászlónk összetépve, fegyverünk csorba. De tudom: talpra kell állanunk mégis…de újra kell kezdenünk az izzadságos, nehéz munkát…
tudom, vágni fogjuk a kemény, vad sziklába az utat, melyen egy kemény, régi nép
lép majd…ujra csak felfelé.” /Kiáltó szó
Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros
magyarságához!/ A késôbbiekben a történelem osztott részigazságokat, amelyek 4-5 évig tartó nehéz mivoltuk mellett is mámoros boldogságot, örömöt hoztak a szenvedô, elszakított magyarnak.
De ezekért is – s ez csak egy választott
nép esetében lehet igaz- egy újabb, egy
második Trianonnal kellett fizetnünk!
„A második világháború befejezésének
napjaiban a Magyarország lelkiismeretét képviselô politikai erôk reményekkel
a szívükben tekintettek a küszöbön álló
béketárgyalások elé. Abban bíztak, hogy
nem ismétlôdhet meg az 1920-as trianoni
békediktátum, hiszen a gyôztesek között
lévô két nagyhatalom 1941. -ben aláírta
az Atlanti Chartát, mely magasztos szavak
keretében rögzítette a világbéke igazságosabb, emberségesebb erkölcsi világrendjének alapjait…..Mikor Magyarország illetékesei kézhez kapták a béketervezetet, és
azt összehasonlították a Chartában foglaltakkal…megállapították, hogy a két szöveg nem azonos, és az oly messze van az
Atlanti Chartától, mint 1920-ban a triano-

ni békeszerzôdés Wilson 14 pontjától. ..A
bosszúvágy szelleme éppen úgy áthatotta
a konferencia légkörét, mint Trianonban,
1920-ban!” „A sokmillió magyarra 1946
áprilisában mondták ki a végsô ítéletet Moszk vában.” /Haas Gy. Második
Trianon/. A fentiek után számtalan kérdés
vetôdik fel, pl:-hogyan bírhatta ki csak a
20. század tragédiáit /Az elsô világháború,
az 1919-es kommün, az 1920-as Trianon, a
világgazdasági válság, a második világháború, a második Trianon, 1956/ a magyarság mindössze - a más népeknek luxusként
adott évszázadokkal szemben- 42 esztendô
alatt?! S a másik kérdés: miért történhetett
meg mind ez velünk?! Mivel mindnyájunkról van szó, mindnyájunknak kellene keresni a kérdésre a választ! Addig is,
ki-ki, de leginkább mindnyájan, enyhítsük
a soha teljesen meg nem szûnô trianoni
fájdalmunkat a reménnyel: „Azonnal viszszakapjuk régi országunkat, mihelyt képe-

sek leszünk megtartani”. /Ravasz László
református püspök./ Mielôtt lesznek, akik
finoman szólva túlzottnak tartják a megállapítását, megfontoltan járják körbe a történelem útvesztôit./ De tartsák ébren szívünket, lelkünket B. Molnár Mária 1920as években írt versének utolsó sorai:”…
Nem tudom én, hogy nem lehet Soha se
feledni? Nem tudom, hogy miért kerüli
Szememet az álom? Hej, mióta rabbá lettél
Gyöngyvirágos, szép Magyarországom!”
/ - E lap jóvoltából már jelentek meg
részemrôl írások Trianonról a lap 2005 ,
2008 , 2010 ,2012, 2014, 2015, 2016. júniusi számaiban.- Mit vesztettünk? Ezek felsorolása megtalálható a fentiek egyikében..
- Destouches/Philippe Néricault/: francia
vígjátékíró, 1680-1754/, Publilius Syrus:
1.szd.-i latin aforizmaköltô. – II.Pius levele III. Frigyeshez:”Magyarország a keresztyénség pajzsa, és a ny ugati civilizáció védôje.” - S.R. Tailandier:”A magyar
nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba
tennék is, elôbb-utóbb fel fog támadni.” -Dante: „Ó, boldog Magyarország,
ne engedd tovább gyötretni magad!” - Th.
Roosevelt:”Az egész civilizált világ adósa
Magyarországnak az ô múltjáért…” - Guy
de R.: „A románok egész mûveltségüket
a magyar fejedelmek bôkezûségének
köszönhetik, akik a köny vnyomtatást
megismertették velük. Mûveltségi szempontból a magyarok ma is a románok
felett állnak.” - Lord Newton:”Európában
a legtökéletesebb földrajzi és gazdasági
egység Magyarország és ezt most akarják
szét bontani. Elszakítandó népeit arra ítélik, hogy magasabb mûveltségüket alacsonyabbal cseréljék fel…”) Az idézett megállapítások olyanok, olyannyira igazak, hitelesek, hogy akár ma is elhangozhatnának,
el kellene, hogy hangozzanak!
Íródott trianoni tragédiánk 97. évében.
G. Szalai István, 2017 június,
Napisten havában.
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A Tótfalui Református Eklézsia régi feljegyzéseibôl,
1. rész
Bevezetôként a 200-270 éves dokumentumokról fontosnak tartok néhány dolgot megemlíteni, segítve ezzel a megértést, és kérve
türelmüket a régies szöveg olvasásához.
Szeretném felhívni figyelmüket a maitól eltérô
szóhasználatra, a még nem rögzített helyesírásra. A lúdtollal, késôbb fémtollal a durva felületû
papírra speciális módon kellett írni (pl. a tollat „tolni” nem nagyon lehetett). A hibák csökkentése érdekében a beírások gyakran rövidítettek. Javítást, módosítást csak ritka esetben
végeztem.
Kezdetben az anyakönyvi bejegyzésekhez
kapcsoltan és köztük vegyesen kerültek feljegyzésre egyéb, a falura, gyülekezetre vonatkozó adatok. Ezekbôl válogattam össze „mutatványként” egy nagyobb csokorra valót.
A tótfalui református gyülekezet elsô fennmaradt említése 1571-bôl származik. A helyi feljegyzések ennél kereken 170 évvel késôbbiek.
A korábbiak valószínûleg árvizek, tûzesetek
következtében semmisültek meg.
Ami megmaradt, az 1739-tôl tartalmaz adatokat. A feljegyzések összegyûjtése, megôrzése
ifj. Marton Józsefnek köszön hetô, aki 1768 és
1808 között szolgált gyülekezetünkben prédikátorként.
Errôl így ír:
„Eddig continualta (folytatta) Tiszteletes
Marton József Atyám uram az idejében kereszteltetteknek feljegyzését…Amivel pedig ezen
1754-ik esztendôben többnyire beteg és igen
sínlôdô volt, a megkeresztelteket oda ugyan fel
is jegyezte a Matriculába (anyakönyvbe), meg
lehet, hogy a Kalendáriumba az akkori mód
szerint fel voltak jegyezve, de a Parokiális háznak megégésekor azok is a könyvekkel együtt
megégtenek.”
Másik helyen:
„Jut eszembe, hogy gyermekségemben
meg volt még az édes Anyámról való Nagy
Atyámnak, Mányoki Sámuel Uramnak idejében
levô öreg Matricula, de 1762-dik esztendôben a
Parochialis ház meg égvén könyveinknek nagy
részével edjütt, mellyeket ki nem kaphattak,
az is elégett, és így abban mitsoda jegyzések
lehettenek és mitôl fogva valók, nem tudhatni. Az Édes és Mostoha Atyáim idejekben levô
matriculában, amelly a tûzbôl megmaradott,
találtam egy régi Manuscriptumot (kéziratot)
egy darab régi papiroson, amellyen némelly
Predikátorok nevei illy rendel voltanak és
vagynak fel jegyezve…”
Ifjabb Marton József tiszteletes feljegy z ésébôl megtudtuk, hogy a régi dokumentumok
1762-ben égtek el. Megtudtuk, hogy ô Mányoki
Sámuel unokája, és azt is, hogy volt mostoha
atyja is. (Mányoki Sámuel tótfalui prédikátor
Mányoki Ádám, híres festô testvére volt, és

kapitányként is szolgált II.Rákóczi Ferenc fejedelem alatt.) Kiderül továbbá, hogy a feljegyzések mellett említésre méltó értékek voltak a
könyvek is.
Folytatva az idézetet megtudhatjuk, hogy
„mioltától fogva lettenek légyen itt ebben az
Ecclesiában, és micsoda rendel a Refomátus
Predikátorok. Én ifjabb Marton Jósef eléggé
munkálkodtam benne, hogy ki keressem és jó
rendben szedjem, s ide ebbe az új Matriculában
emlékezetnek okáért bé írjam..., de eddig
bizonyosabbra nem mehettem annál, amint
mindgyárt elöl fogok számlálni. Ha pedig ez
után …bizonyosabbra mehetnék.., nem fogom
el múlatni, hogy ide feljegyezzem.”
A névsor:
Joannes Vaczi – Váczi János, 1629
Gregorius Konkoly – Konkoly Gergely, 1632
Alter (másik) Vaczi – Váczi János, 1636
Matheus Somody – Somody Máté, 1652 (a
név helyesen Máté és nem Mátyás)
„Akiknek neveirôl pedig már a mi idônkben
élô öregebb lakosaink emlékeznek, rész
szerént Atyáiknak emlegetésekbôl, rész szerint
magok erejekbôl, azok így következnek:
Csontó(!!) András, élt a török világban (a
név helyesen nem „Kontó” hanem „Csontó”)
Tolnai nevû
Szônyi nevû
Szigethi György lakott itt 25 esztendôkig…
Marosi Mihály lakott itt 3 esztendeig, kit
követett…
Mányoki Sámuel…
Ôri Péter lakott itt 3 esztendeig…
Marton Jósef 1739-1754 (ô az „ifjabb” édesapja)
Szalánczi János 1755-1768 (ô pedig az említett „Mostoha Atya”)
Ifjabb Marton Josef 1768…”
Ifjabb Marton József a tûztôl megmenekült
megviselt, nehezen olvasható matrikulát lemásolta. Így az anyakönyvi bejegyzéseket (keresztelés, esketés, temetés) másolatban is olvashatjuk. Az anyakönyvi adatok mellett egyéb „jegyzések” is elôfordulnak „emlékeztetôül a jövô
nemzedékeinek”.
A legrégibb eredeti bejegyzés:
„Jos. Marton 1739. Ez rendben kívántam be
írni az házasult és általam meg eskütt személyeket:
29. April. Bodoni Andrást Halka Marinkával,
18. November Zabolai Jánost Gyepes
Ilonával.”
A felsorolás mellett:
„N.b. (nota bene) Marton Jóseff akkor i P réd i k átor meg esk üdtem ok tobr i s,
Má nyok i K lá r áva l és osz t á n ösz ve kel-

tünk 3. Novembris… Franciscum Major
Kotsi Ministr um Meg yeriense (Meg yeri
Nagytiszteletû Kotsi Ferenc segítségével)”.
A következôkben a Marton családra vonatkozó bejegyzéseken keresztül folytassuk az ismerkedést „eleinkkel”. A folytatás gyermekekrôl,
keresztelôkrôl szól:
„Az 1740. decembris 17-én született kedves
fiacskámat kereszteltettem 29 decembris…
Tiszt. Kotsi Ferentz Urammal Jóseffet, kit az Úr
Isten tartson meg”. (Késôbbi beírás: Élek még
most 1807-dik esztendôben”. Vagyis ô lett az
ifjabb Marton József prédikátor.)
„1742. április 15-én született kisdedemet,
kedves második szülöttemet kereszteltettem
April. 24-én Sámuelnek…
1744.október 3-án, nap feljövetelével született leánykámat oktober 7-én Tiszt. Istvándi
Benjámin Úr által Klárikának (kereszteltettem)”…
1745. aug. 13-án született leánykám…
1747. ápr. 12-én született az én harmadik
leánykám…
1749. jan. 15-én született Antal fiam…

v
v

j
Az ifjabb Marton említi, hogy apja „ezen
1754-ik esztendôben… beteg és igen sínlôdô
volt”. Valószínûleg ekkor meg is halt, mert
1755-tôl 1768-ig Szalánczi János lett a prédikátor. A családban nagy változások történhettek.
„Édes és Mostoha Atyáimat” említett. Az egyedül maradt édesanyát feleségül vette az új prédikátor.
Iskoláit elvégezve ifjabb Marton József 1768tól lett a tótfalui gyülekezet megválasztott
papja.
Budai Mihály

J

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsségbiztosítással vállalnak:
Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását.
Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

Bélteki Sándor
tûzoltó alezredes
70-334-8427
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com
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„Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”
A pünkösd sajnos kissé háttérbe szorul az emberek gondolkodásában. Ezért
is lehetett megtenni ezzel az ünneppel a pártálami diktatúra idején, hogy
míg a karácsony és a húsvét megmaradhatott kétnapos ünnepnek, addig a
pünkösdhétfô egyszerû munkanap lett.
Az egyház létének eme három sarokpontja közül az idôben harmadikat, amely
azonban a másik kettôvel egyformán fontos, sajnos leértékelték. Istennek hála
hosszú ideje újra egyforma megbecsülést
kap a munkaszüneti napok sorában a pünkösd, de vajon a szívünkben, a lelkünkben a megfelelô helyen van-e, vagy nem
nagyon tudunk mit kezdeni üzenetével?
A pünkösd jelentôségének megértését
ott kell kezdeni, hogy az Úr Jézus húsvéti feltámadását követôen még negyven napig itt maradt ezen a világon
megdicsôült, mennyei testben, és tkp.
gyámkodott a kialakuló egyház alapköveinek, az apostoloknak és követôiknek hitélete felett. A negyvenedik napon, amit
áldozócsütörtöknek hívunk, felment, viszszament az Úr Jézus a mennybe, az Atya
jobbjára. A világ azonban nem maradt
Isten jelenléte nélkül ezután sem, mert
az Úr Jézus megígérte, hogy maga helyett
Szentlelkét fogja elküldeni híveihez, sôt,
a hívek életébe.
Így érkezett meg mindössze tíz nappal
az Úr Jézus menybemenetelét követôen
a Szentlélek Úristen a Jeruzsálemben
együtt lévô tanítványok szívébe. Ôk sokféle, számukra idegen nyelven hirdették
meg a jeruzsálemi zarándokoknak, hogy
Jézus Krisztus az Isten Fia, a Megváltó.

Tahitotfalu_2017_06_cs.indd 9

Isten Lelkének eme csodáját látva, az Igét
hallva a zarándokok és jeruzsálemiek
közül mintegy háromezren keresztelkedtek meg a Krisztus nevére még pünkösd
vasárnapján Jeruzsálemben.
A Szentlélek tehát eljött és bemutatkozott. Korábban is munkálkodott egyik
másik hithôs életében, tettein keresztül, de állandó jelenlétével csak pünkösd
után számolhatunk: így válik lehetségessé a mondat, amelyet Pál Római levelébôl
idéztünk fentebb: „Akiket Isten Lelke
vezérel, azok Isten fiai.” Jelen van Isten
Lelke a hívôk szívében, másképpen nem
is képzelhetô el az, hogy 1. valaki meglássa saját bûneit, hogy 2. felismerje a
kereszt titkát és 3. igazán rászánja magát
Krisztus követésére.
Isten valóságosan akar jelen lenni a
hívôk életében, és ezért Szentlelke kiárad
mindazokra, akiket Isten kiválaszt és hív
arra, hogy eme csodálatos Ajándékban
részesülhessenek. A Lélek nem emberi
lélek, a mi lelkünkbôl csak bûn telik ki.
Kívülrôl, Istentôl jön belénk a kitartás, a
hit, a szeretet, a békesség. Nem magunkban fedezzük fel ezeket, hanem Isten
Lelke ajándékoz meg ezekkel. A pünkösd
jelentôsége tehát a személyes Isten jelenléte az életünkben. Nem egy leírt, ôsi történetben hiszünk, hanem élô, valóságos
kapcsolatban lehetünk az ôsi történetben szereplô Istennel – Lelke által. Éppen
ezért, noha szokás a keresztyénséget
könyvvallásnak tartani, ami hitünk mégsem könyvvallás: az élô, Lelke által most
is jelenlévô Istenben hiszünk, mert nem a
könyv maga, hanem a benne megszólaló

Isteni Lélek ad irányt, erôt, áldást az életünkbe.
Lelke által Isten folyamatosan jelen van
e világban. Híveiben és rajtuk keresztül a többiekben is kitartóan munkálkodik: hív a bûnbánatra, a megtérésre, a megszentelôdésre, hog y Isten
ellenségeibôl az emberek Isten gyermekeivé lehessenek. „Akiket Isten Lelke
vezérel, azok Isten fiai.” Csak azok Isten
fiai, akiket a Lélek vezet, de azok valóságosan, mindörökre az Úrhoz tartoznak.
E csoda miatt jár ki a Szentlélek Úristen
eljövetelének a karácsonnyal és a húsvéttal egyenrangú ünnep, amelyet tartsunk
is meg hálaadással, és a hétköznapokban
is legyünk Urunk engedelmes gyermekei: hallgassunk azokra az Igékre, amelyeket a Szentlélek elénk hoz Igeolvasás,
Istentisz telet a l k a l máva l, vag y épp
régebbrôl felidéz, eszünkbe juttat.
Akik pedig még nem az Úréi, kérhetnek Szentlelket. Az Úr Jézus ugyanis ezt
ígérte: „Mindaz, aki kér, kap, aki keres,
talál, és aki zörget, annak megnyittatik.
Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót
ad, amikor az halat kér tôle, vagy amikor
tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti
gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek
jó ajándékokat adni, mennyivel inkább
ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak,
akik kérik tôle.” (Lukács 11,10-13)
Áldott pünkösdi ünnepet kíván minden
Krisztushívô Testvérnek:
Árvavölgyi Béla
lelkipásztor
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Konténer rendelés
Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.

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

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

Nyitvatartás: Hétfô - Péntek: 700 – 1600; Szombat: 730 – 1200
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Ö n ko r m án y z a t, prog
ra mok
Hirde
té s

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

A TAHI Faiskola Kft.
Tahitótfalui telephelyére
kertész munkakörbe
felvételt hirdet!
A munkakör betöltéséhez feltételek:
• legalább középfokú, kertészeti végzettség
• érvényes B kategóriás jogosítvány
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, gyakorlat.
Tudnivalók a foglalkoztatással kapcsolatban:
• A foglalkoztatás teljes munkaidôben történik.
• Fizetés megegyezés szerint, próbaidô után cafeteria juttatás.
• bejárási támogatás
Az álláshely azonnal betölthetô!
Az önéletrajzokat a munka@tahi.hu e-mail címre várjuk.
A jelentkezés során a levél tárgyában kérjük feltüntetni:
„kertész”.

– Németh Ádám, családsegítô
szerda: 10:00-13:00 óra között
– Szimok Veronika, családsegítô
kedd: 10-13 óra között,
csütörtök: 11-16 óra között
– dr. Tóth Mária, jogász
havonta egyszer hétfônként
Jogsegély szolgáltatáshoz elôzetes
idôpontegyeztetés és regisztráció
szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195,
06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások
térítésmentesen vehetôk igénybe.

Tel.: 0036/26-387-157, Fax.: 0036/26-386-411
2022 Tahi, Nagykert, www.tahi.hu, info@tahi.hu

Cégünk keres tehergépkocsi vezetôt
C kategóriával, esetleg daru vizsgával
terepes billenôs tgk.-ra
Tahitótfalu vonzásköre munkaterületre.
Érd: 06 20 942 5016, Cserker építôanyag

OLCSÓ TÛZIFA ELADÓ
A TAHI Faiskola Kft.
Tahitótfalui telephelyén (11. út 32. km kô)
PUHAFA (fûz, nyár, hárs, juhar)

800 Ft/100 kg
Tel.: 0036/26-387-157, Fax.: 0036/26-386-411
2022 Tahi, Nagykert, www.tahi.hu, info@tahi.hu

RÉGISÉGET
VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent,
ami régi értékes és szép hosszú évek
óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, Zsolnay
és más porcelánt, régi katonai
egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket,
érméket, régi zománcozott reklámtáblákat, régi céh táblákat és iratokat, patikai tárgyakat és sok más érdekes régiséget.
Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs
szüksége rá, hívjon, készpénzzel ﬁzetek!
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!
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KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
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Cím: Dunabogdány, Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás: H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h, Szombat: 8-13 h
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Tölgy kugli 2.400,- Ft/q + fuvar
Tölgy hasítva 2.500,- Ft/q + fuvar
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TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 13.500,- Ft/m3 (ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján lemérhetô és
ellenôrizhetô! 1 m3=1 m x 1m x 1m
Köbméteres vásárlás esetén az ár tartalmazza
Tahitótfalu 10 km-es körzetében
a házhoz szállítás költségét is.
Forester Kft. – Szabó Zoltán, 06 20 9331 945
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ESTI ZENÉS ÁHITATOK

XVII. SZIGET
HANGJA
Ökumenikus Művészeti Hét
2017. július 4-7.
Július 4. kedd 19.00 h
HŰVÖSVÖLGYI ILDIKÓ
Kossuth-díjas színművész
„Csendes csodák” című Reményik Sándor estje
Közreműködik: Szabó Gyula Győző előadóművész
Tahitótfalu, református gyülekezeti terem

Július 5. szerda 19.00 h
ROSTETTER SZILVESZTER orgona estje
„Liszt Ferenc és a Reformáció”
Tahitótfalu, református templom

A

Zrt.
munkatársakat keres az alábbi pozícióba:
AUTÓBUSZ-VEZETÔ
(10-es és 11-es út térsége)
A jelentkezési feltételek megtalálhatók:
http://www.volanbusz.hu\jobs.php
A munkavégzés helye: Északi Forgalmi Üzem
Észak-budai Forgalmi Terület.
Jelentkezési határidô: folyamatos.
További információ:
Jolsvai Csaba tel: +36 70 330 6618

Július 6. csütörtök 19.00 h
AMATILD zenekar koncertje
„Falusi zsoltár” Dalok Puszta Sándor pap-költő verseiből
Pénzes Matild: ének; Veress Gábor Csaba: gitár; Juhász Róbert: (gitár),
Gáspár Álmos: hegedű; Clemente Gábor: ütőhangszerek.
Tahitótfalu, római katolikus templom

Július 7. péntek 19.00 h
SZIGET HANGJA ÖKUMENIKUS MŰVÉSZETI HÉT KÓRUSÁNAK
ZÁRÓKONCERTJE
Tahitótfalu, református templom
A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

A zenés áhítatokra támogatói jegy ára 500 és 1000 Ft, mellyel
a VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület programjait támogatja. Köszönjük!
Számlaszám: 64700021-10011049
Információ: szigethangjaegyesulet@gmail.com ◦ www.tahitotfalu.hu
A művészeti hetet a VOX INSULAE Sziget Hangja Egyesület szervezi.
Támogatók: Tahitótfalu Község Önkormányzata
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Sárkányhajó verseny
Május 20-án az Omszki-tavon sárkányhajó versenyen vettünk részt. Az iskolát
három csapat képviselte.
Az Aranyhajósok csapata: (4. b. osztály
tanulói) Szimilkó Kolos, Szimilkó Roland,
Szolnoki Máté, Magonyi Boglárka, Perényi
Hanna, Berencz Lili, Zabolai Bence,
Banadics Bence, Deák Andor, Demjén
Viktor, Fábián Niki, Hegedûs-Bartha Tádé,
Horváth Ádám, Nemcsók Bence, Kovács
Laura.
Süsü a sárkány csapata: (5-6. évfolyamosok) Ádám Erik, Baffia Boglárka, Gyugos
Lili, Hornyák Zsuzsi, Sáfár Boglárka,
Schlacker Lívia, Csereklye Dóri, Dombai
Kitti, Németh Lili, Rizmicsenkó Léna,
Bánáti Lilla, Csereklye Kata, Jenei Ákos,
Kovács Karola, Percze Patrik, Steiner
Dávid, Tóth Gergô, Vaczó Julianna.
Szigeti sárkányok: (szülôk) Szabó Gábor,
Öreglaki Gábor, Szabó Zsolt, Bánáti Balázs,
Varga Zsuzsa, Bánáti A nita, Kövesdi
Oszkár, Kövesdiné A ngelmayer Éva,
Szabados-Molnár Dominika, SzabadosMolnár Péter, Fehér Balázs, Lázár Patrícia,
Dombai Mihály, Fekete Hajnalka, Kelemen
Lívia, Simon Tünde, Nagy Zita, Bergmann
Ildikó, Fábián Csaba.
Az Aranyhajósok a 3-4-esek korcsoportjában 8 csapatból a dobogó harma-

dik fokán végeztek. A Süsü a sárkány csapata az 5-6-osok korosztályban 16 csapatból az elôkelô elsô helyen végeztek. Ezzel
a teljesítményükkel kijutottak az országos döntôre, amely szeptemberben kerül
megrendezésre. A szülôk csapata is az elsô
helyet szerezte meg.
Megérte a szorgalmas felkészülés, sok

szép éremmel, kupával és nyereményekkel térhettünk haza. Köszönjük Bánáti
Anita segítô munkáját és minden szülô
segítségét!
Minden egyes résztvevônek ezúton is
gratulálunk!
Fábián Csaba felkészítô

Családi nap az iskolában
A Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány idén harmadik éve, hogy
megrendezte a Tahitótfalui Pollack Mihály
Általános Iskolában a Családi napot. A
több heti elôkészület után izgatottan vártuk május 6-át, hiszen az utolsó héten
majd minden nap esett az esô. Szombatra
teljesen kiderült az ég, és az idôjárás is
nekünk kedvezett.
Már reggel fél nyolckor kezdtük az

elôkészületeket. Szükség is volt a korai
kezdésre, hiszen egy nagy üstnyi gulyásleves és egy bográcsnyi paprikás krumpli kellett, hogy délre elkészüljön. A termeket és az udvart be kellett rendezni
kézmûveskedésre, sportállomásokra.
A gyermekek és szüleik 10 órára jöttek. A rövid megnyitó után közös zumbára
hívta a vendégeket Pataki Judit, majd
Vaczó Melinda és Viktória kápráztatta el

kis csapatával a közönséget. A lelkes vendégek nem csak szemlélôi, hanem aktív
résztvevôi voltak az ugrókötelezésnek.
Ôket követte a 4 Muskétás Sportegyesület akrobatikus tánc fellépése Nagy
Réka vezetésével, majd Tóth Evelyn és
Kapitány Kármen Pom-pom csapata szórakoztatta a megjelenteket. Baucsek Mónika
és Budai Tünde edzôk által vezetett Budai
Akrobatikus Sport Egyesület tagjainak tornája lenyûgözött mindenkit.
A k i ismét eg y k is közös mozgásra
vágyott, az táncolhatott Szabó Judittal népzenére. Volt is szép számmal jelentkezô.
Délben, ahogy megkondultak a harangok, már lehetett is fogyasztani a paprikás
krumpliból. Aki a gulyásra vágyott, annak
sem kellett sokáig várni. Az üstben ki sem
hûlt az étel, olyan hamar elfogyott.
Kora délután a Zenebutik énekesei
szórakoztatták a közönséget. Kökényné
Krafcsik Ibolya tanárnô növendékei meseés gyermekdalokat énekeltek.
Mindenki örömére egy órakor megérkeztek a Szentendrei Rendôrkapitányság
Folytatás a 14. oldalon
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Iskola

Folytatás a 13. oldalról
munkatársai, akik kutyabemutatóval,
kerékpáros ügyességi pályával, tesztlapokkal készültek. Akik kitöltötték, jutalmat is
kaptak. Sokan mérették meg futásuk gyorsaságát a „trafi” futáson.
Rendezvényünk utolsó órájában Rácz
Gábor bácsi judos tanítványai vették birtokba a tatami szônyegeket az udvaron.
A legkisebbektôl a nagyokig mindenki
fegyelmezetten mutatta meg, milyen fogásokat ismer.
Öröm látn i, hog y iskolán k diákjai
milyen sokféle sport közül választhatnak,
és milyen ügyesek azokban. Gratulálunk
nekik.
Egész nap lehetôség volt kézmû veskedésre, ahol Szántó Tünde és Sándor
tûzzománcos házaspár vezetésével medálokat, üdvözlôlapokat készíthettek a gyerekek a közelgô anyák napjára, illetve egy
másik teremben zsenília- és papírvirágot,
amivel szintén szeretteiknek kedveskedhettek
A sok közös sport mellett még lehetôség
volt zsákban futásra, kötélhúzásra. Célba
dobásban, kapura lövésben, kosár ra
dobásban is kipróbálhatták magukat a
gyerekek. Aki régi mozgásos játékot akart
kipróbálni, az ugróiskolázhatott. Az egyik
tanteremben három ping-pong asztalt állítottunk fel. Mondanunk sem kell, hogy itt
mindig volt jelentkezô a játékra. Az aktívan sportolók és kézmûveskedôk jutalma
lekváros palacsinta volt.
Az udvaron öt órán át megállás nélkül

2017. JÚNIUS

készítette három segítônk a gyerekek örömére a hajfonatokat, hajdíszeket. Aki arcfestést szeretett volna, annak most teljesülhetett a vágya.
A rendezvény ideje alatt a büfében a
szülôk jóvoltából finom süteményeket
fogyaszthatott mindenki.

Köszönjü k a f i nom ételek el készítését K i ncses I lon ká na k és a fôzési
elôkészületeket a szülôknek és pedagógusoknak, valamint az iskola technikai dolgozóinak.
Köszönet a fellépôknek, azok vezetôinek, Szecsei Lászlónak a hangosításért, Debreczeni Zsókának a büfében,
Bötkös Adriennek a könyvárusító helyen
való seg ítségéér t, Pajor I ldi kónak a
kézmûveskedésért, Gyimesi Szilvia 2. osztályos szülônek az arcfestésért, Kóródi

Édának 4. b osztályos szülônek a hajfonatok készítéséért, Gátiné Budai Boglárka
2. osztályos szülônek a rendôrségi programért. Köszönjük minden pedagógus
segítô munkáját.
Külön köszönjük a szülôk támogató
részvételét a rendezvényen, a sok fôzési
alapanyagot, süteményt, üdítôt, palacsintát és a diákok segítségét.
Köszönjü k a t á mogat á st Ferencz i
Attiláné Mártinak (Zöldségüzlet), Keszler
Szabolcsnak (Hentesáru bolt) és Tahitótfalu Ökormányzatának.
A rendezvény során befolyt 170000 Ft-ot
a Népház udvarára szeretnénk fordíta ni,
hogy az ott tanuló gyermekek újabb játékokkal tölthessék el szabadidejüket.
Köszönet a Tahitótfalui Általános Iskola
Gyer mekeiér t A lapít vány tagjai na k,
Csizmadi Andreának, Baffiáné Berényi
Krisztinának, Bándiné Tasnádi Ágnesnek,
Zandler Beátának.

Néhány mondat a gyerekek tollából:
„A Családi napra biciklivel jöttünk, mert
volt akadálypálya. Sok érdekes dolog várta
még a látogatókat. Tíz megszerzett pont
után a jutalom sem maradt el, két palacsintát kaphattál. Nekünk azért tetszett,
mert sok barátunk volt ott, és jól éreztük
magunkat. Jövôre is szeretnénk elmenni.”
4. b osztályos tanulók
Csereklyéné Szente Ildikó
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Kihívások közepette
Köztudott dolog, hogy a 8. osztályosok
számára az általános iskola utolsó éve sok
kihívást tartogat. A megfelelô középiskola
kiválasztása, a képességek és az ambíciók
észszerû összehangolása bizony nem kis
feladat. Jönnek a központi írásbeli felvételi
feladatsorai matematikából és magyarból.
Erre épülnek a szóbeli felvételik idegen
nyelvbôl és más tárgyakból, majd végül
megkezdôdik a hozott pontok és a szerzett
pontok összevetése, és kialakul a középiskolák végleges egyéni sorrendje. Feszült,
stresszes hetek ezek, amelyek során elengedjük a tanítványaink kezét, és bízunk
benne, hogy a sok befektetett munka nem
volt hiábavaló.
Vannak azonban, akik ennél is többre vállalkoznak. Hét tanuló tett áprilisban sikeres, államilag elismert ’C’ típusú alapfokú nyelvvizsgát angol nyelvbôl.
Bánáti Benedek, Büi Soma, Kövesdi Péter,
Somodi Tamás, Szabó Bence, Szalai Balázs
és Tóth Bence teljesítményére mindannyian büszkék lehetünk. A közhiedelemmel
ellentétben ugyanis az alapfokú nyelvvizsga nem szinonimája a könnyû nyelvvizsgának. Írásbelin két hosszú szöveget kell
értelmezni adott szempontok alapján, és
két levelet írni. Szóbelin két hallás utáni
értés mellett sikeresen kell kommunikálni három témakörben a vizsgáztatókkal.
Mindez korántsem egyszerû a nyolcadikosoknak, akik - ne feledjük- napi átlagosan
hét tanítási óra mellett versenyszerûen
sportolnak, különórákra járnak, és az osztályközösségük aktív, meghatározó tagjai
is egyben.
Teljesítményükhöz szívbôl gratulálunk,
és további tanulmányaikhoz sok sikert
kívánunk!
Ezúton mondunk köszönetet az iskola
alapítványának a vizsgadíj kifizetéséhez
nyújtott támogatásért, valamint köszönjük a kedves szülôk segítségét is!
Lintner Andrea
szaktanár
„Már több éve nézek videókat angolul.
Úgy gondolom, hogy ettôl sokat fejlôdött
a szókincsem és a beszédkészségem,
hiszen a legtöbb videón közvetlenül szólnak hozzám. Sokan mondták azt is, hogy
van nyelvérzékem. Ebben lehet valami,
mert olyan dolgokat is ki tudok fejezni,
amiket csak belülrôl érzek.”
Szabó Bence
„Elôször amikor felvetették a nyelvvizsga ötletét, azt gondoltam, miért ne. Nem
lehet túl nehéz! Hosszú volt a felkészülési
idôszak, de megérte. Minden kihívásra fel
lettünk készítve. Sokkal egyszerûbb volt,

mint amire számítottam. Igaz, hogy több
lett a feladat, de az idô is. Szóval a sok
felkészülésre mégis szükség volt, nehogy
leblokkoljunk vizsgahelyzetben. „
Bánáti Benedek
„Egy kicsit sem izgultam. Az írásbelit
jónak éreztem, megnyugtató volt, hogy
elôbb kész lettem a kijelölt idônél. A szóbelin elegáns voltam, ami elbûvölte a
vizsgáztató hölgyeket. A szünetben sokat
nevettünk, oldottuk a stresszt. (…)Büszke
vagyok arra, hogy angolt tanulok és
nyelvvizsgáztam.”
Somodi Tamás
„Elôször arra gondoltam, hogy nincs
szükségem az alapfokú vizsgára, mert
majd késôbb leteszem a középfokút, de
közben rájöttem, hogy fontos tapasztalatot szerezni a számonkérés mikéntjérôl.
Sokat készültem, de néha mégis azt éreztem, többet kellene. Stressz persze volt!
Mindenki tudja, milyen érzés az, amikor a hasadat fura érzés járja át, mert
tudod, hogy fontos dologban veszel részt.
Más érdekes dologgal is szembesültem,
pl. azzal, hogy rajtunk kívül alig láttunk
gyereket. Összességében megérte.”
Büi Soma
„Ebben a tanévben lehetôségünk volt
nyelvvizsgázni. Hétrôl hétre tanultunk,
típusfeladatokat oldottunk. A felkészülés sok idôt vett igénybe, szóval rendesen
elfáradtunk. Mindent beleadva csináltam végig ezt a folyamatot, és most már
tudom: a vizsgám sikerült.”
Tóth Bence
„Nagyon fontos a nyelvtanulás. Lehet,
hogy nem kedveled, mégis nagyon
sok haszna van hosszú távon, hiszen
Magyarország egy alig 10 milliós kis
ország. Fontos, hogy megértsük a más
nyelven beszélô embereket. A közös nyelv
pedig egyre inkább az angol.”
Szalai Balázs
„ A nyelvtanulást korán el kell kezdeni, hiszen mire a mi generációnk felnô,
alap lesz, hogy mindenki tudjon legalább
angolul. Szerencsésnek érzem magam,
hogy tanulhatom a nyelvet, mert így könynyebb dolgom lesz felnôtt koromban.”
Kövesdi Péter

Versenyeredmények
A Pollack Mihály Általános Iskola és AMI
ismét szép versenyeredményeket tudhat maga
mögött.
Úszóverseny
A Dunabogdányban május 5-én megrendezett úszóversenyen 3. helyezést ért el Gereben
Lili 1.a, Bánáti Lilla 6. osztályos. 2. helyezést ért
el Szabados-Molnár Levente 2. osztályos hátúszásból, Bánáti Lilla 6. osztályos gyorsúszásból és Ádám Erik 5.a osztályos hátúszásból.
Bötkös Patrik 4.b osztályos tanuló három úszásnemben verte a mezônyt és lett elsô helyezett:
gyors-, hát-, mellúszásból.
Tudásbajnokság, a tudás, felkészültség,
ügyesség próbája.
Négy diák jelentkezett a 3. b osztályból a
Tudásbajnokság környezetismereti versenyére.
A megyei versenyen nagyon szép eredményeket
értünk el. 1. helyezést ért el Biró Ilona, 4. helyezést ért el Szabó Zénó Attila. További szép helyezést ért el Frey Zsófi és Frey Ábel. A megyei elsô
helyezettek az országos döntôbe jutottak, mely
május 20-án Szegeden került megrendezésre.
Biró Ilona, „Ilus” az országos versenyen 10.
helyezett lett. Nagyon büszkék vagyunk eredményére, mert több ezer diák jelentkezett erre
a versenyre!
GR ATUL ÁLUNK! Köszönjük Ormándi
Zsuzsának a felkészítô munkát!
Házi matematika verseny 6.-7. osztályosoknak
1 helyezett Kiss Zsófia 6. osztály 2. helyezett
Szalai Roland 7.a osztály és 3. helyezett Kovács
Karola 6. osztályos tanuló. Gratulálunk Nekik,
valamint a szép helyezést elérô Csereklye
Katának, Jenei Ákosnak, Repárszky Rolandnak
és Vaczó Lucának.
Köszönjük Takács Gyula Józsefné Végh Éva
Mária felkészítôtanárnak a szervezést!
Angol nyelvbôl elért eredmények
Iskolánkban emelt szinten, heti öt órában
tanulhatják az angol nyelvet a diákok. Ennek
a munkának szép eredménye Jenei Ákos országos angol verseny 4. helyezése, valamint a diákok angol levelezôversenyen elért eredményei:
96-99,6%-os eredménnyel országos 3., 7. és 19.
helyezések.
Angol nyelvbôl hét diákunknak sikerült
alapfokú C típusú vizsgát tenniük.
Köszönjük Lintner Andrea felkészítô tanárnak a szép munkát!
Zakar Ágnes intézményvezetô

EEDE II. Együtt Egymásért
Nyári Tábor
Várjuk a 6-14 éves korú gyermekek jelentkezését,
akik szeretnének egy jó hangulatú, színes programokkal tarkított hetet eltölteni. A tábor idôpontja: 2017.
augusztus 7-11. 7:30-17:00, helyszíne: Tahitótfalu
Ifjúsági Tábor (Váci rév). Részvételi díj 10000 Ft/fô/hét,
testvérek esetén 8000 Ft/fô/hét. A részvételi díj tartalmazza a 3x étkezést és a programokat. Jelentkezési és
befizetési határidô július 15. vagy a maximális létszám
betöltéséig! Jelentkezés: info@eede.hu, 0620-258-4628.

15

Tahitotfalu_2017_06_cs.indd 15

2017. 06. 07. 21:33

Iskola

2017. JÚNIUS

Ballagó idô
A nyolcadikosok ballagása nemcsak a diákok
és családjuk számára fontos esemény, hanem az
iskolának és a pedagógusoknak is. Számvetést
készítünk, végiggondoljuk az eltelt idôszakot,
tanulságokat fogalmazunk meg és búcsúzunk.
Búcsúzunk két osztálytól, akiknek az osztályközössége versenyek és vizsgák kihívásain edzôdött, és kovácsolódott csapattá a közös
programokon. Barátságok és szerelmek, konfliktusok és kibékülések, humor és sírás egyaránt része volt annak a boldog és gondtalan
idôszaknak, amely most át kell adja a helyét
valami újnak, de szép emlékként még sokszor
felbukkan majd felnôttkorban is.
Vajon mit tartogat a jövô? A 8. b osztály tanulói ebbe az ismeretlenbe próbáltak behatolni,
amikor Tíz év múlva címmel a saját és a világ
jövôjérôl írtak egy fogalmazásban. Miközben
ezekbôl szemezgetünk, csak azt kívánjuk, hogy
álmaikból minél többet tudjanak megvalósítani.
Ballagási ünnepségünket 2017. június 17-én
szombaton 10 órai kezdettel tartjuk a központi iskolában, melyre szeretettel várunk minden
kedves érdeklôdôt.
Lintner Andrea
osztályfônök
Most 2017. május 15-én 14 éves fejjel nehéz
leírni, hogy hogyan képzelem el a világom 10
év múlva. Szeretném felfedezni a világot, és
vinni valamire az életben. Még nem tudom
pontosan hogyan, de az biztos, hogy kitartó
leszek.
Szabó Leticia
A rendôrségen fogok dolgozni, és elvégzem
a Rendôr Akadémiát. Lehet, hogy elôbb-utóbb
elôléptetnek nyomozónak, hogy ne csak a
bûnt üldözzem, hanem a gyilkosok nyomára
is bukkanjak.
Laza Balázs
Azt nem tudhatom, hogy 10 év múlva lesz-e
párkapcsolatom vagy gyerekem, de munkám
biztosan lesz. Turisztika szakon fogok tanulni. (…)Szeretnék olyan helyre költözni, ahol

van egy csendes vízpart, lehet horgászni, és a
család sincs messze.
Pánczél Marci
A világ sokat fog fejlôdni, de a társadalom
vissza fog esni az internet miatt. Rengeteg
komoly telefont fognak feltalálni, és szerintem
lassan a gépek megcsinálnak helyettünk mindent. Remélem, egy jobb világban fogunk élni.
Sipos Ádám
Remélem, hogy a világ nem olyan lesz 10
év múlva, ahogy a tudósok most látják. Ha az
autók lebegni fognak, akkor mi értelme lesz
az aszfaltozott utaknak? Bízom benne, hogy
a világ hasonló lesz a mostanihoz, és 50 éves
koromra megvehetem álmaim autóját: egy
Audit.
Szabó Ádám
Az egész világ nagyot fog változni, ami nem
feltétlenül jó, mert a környezetet nem kímélik az új felfedezések. A technika nagyot fog
fejlôdni. El tudom képzelni, hogy 10 év múlva
lebegô kocsik fognak az utak felett járni. Az
is elképzelhetô, hogy háború lesz, hiszen sok
országban van vízhiány, és mindig terveznek új fegyvereket. Azt gondolom, hogy nem
jó úton halad az emberiség.
Fábián Márk
Amikor még együtt voltunk az osztálytársaimmal, azon gondolkoztam, hogy milyen lesz,
amikor elmegyek a suliból: új osztály, új barátok, új tanárok. Fura lesz, mert nem hallhatom tanáraim vicces beszólásait és a többiek
hülyeségeit.
Gille Eszter
Kertes házban szeretnék élni a feleségemmel, és jó lenne két kutya, meg egy macska
is a házba. Érdekes lesz ezt az írást elolvasni
10 év múlva.
Major Ruben
2027-re elég fejlett lesz az orvostudomány,

A 8.a emlékezik
(részletek fogalmazásokból)
„Minden kiránduláson megettem egy
hamburgert, amit Klára néni, a lesifotós
mindig megörökített.”
„Magyarország összes cukrászdáját
kipróbáltuk Klára néni kedvéért. De nem
kövér. Csak a kedvünkben akart járni.”
„El mentü n k k irándu l n i az Elevenparkba, és szegény Zolinak eltört a bokája. Rolleron toltuk át a mozihoz …”
„Farsangon elôadtuk a Hamupipôke
paródiáját, amiben én voltam a herceg,

göndör, lila színû parókában, koronával, és párszor elmondtam magamról,
hogy milyen szép vagyok. Továbbá állandóan feleségül akartam venni Zolit, aki
Hamupipôkét játszotta hosszú, szôke parókában.”
Mottónk az ÉLETHEZ:
„Az emberben ott rejlik az egész világ,
s ha tudod, hogyan szemléld és hogyan
tanulj belôle, a kapu elôtted, a kulcs pedig
a kezedben.”
Jiddu Krishnamurti

és feltalálják a rák ellenszerét.
Spiegel Krisztián
Villanyszerelô szeretnék lenni, és továbbra is Kisorosziban élni, hiszen nyáron olyan
szép, amikor kint van a szigetcsúcs.
Czilik Zsolt
Nem tudhatom, hogy mit hoz a jövô, de
remélem, nem lesz háború. Rendôr szeretnék
lenni, ha lehet, akár rendôrkapitány.
Horváth Dániel

Pedagógus Nap
Válogatott gondolatok a tanár munkájáról magyar
és külhoni írók, költôk, oktatók, politikusok tollából
Véleményem szerint az országnak, a hazának
egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli és
hogy neveli eljövendô generációit. (Füst Milán)
Az iskolaügy politikum, mindig is az marad.
(Mária Terézia)
…e hazában nem csak az elismerést, de a jutalmat
is senki inkább nem érdemli, mint azok, akik a neveléssel foglalkoznak. (Eötvös József)
Remélem, e haza anyagi tekintetben is annyira emelkedni fog, hogy idôvel meg tudja hálálhatni
népoktatóinknak azt, amivel nekik tartozik. (Eötvös
József)
Milyen legyen a nevelô? Áradjon belôle titokzatos áram módján az ôszinteség és a szabadság, tudjon egyformán adni és elfogadni. Ne sokat törôdjön
aztán más egyebbel. Az áramkör megindult s elvégzi
a többit. (Karácsony Sándor)
Szolgalelkû tanár szolgalelkû ifjúságot nevel. A
nyáj nem közösség. Az embernevelésben pedig a
tanár személyisége mindörökre elsô és döntô marad.
(Jókai Anna)
Legbiztosabban azzal ronthatunk el egy ifjút, ha
arra oktatjuk, hogy többre becsülje a vele egyformán gondolkodót a másképpen gondolkodónál.
(Nietzsche)
Kerüljük a kényszert, s hagyjuk, hogy a kisgyerek örömmel tanuljon. A gyerekek játékok révén
okosodnak. a kényszeres okítás nem jut el a lelkükig. (Platón)
Csodálatos, milyen eredeti tud lenni egy gyerek,
ha hagyják. (Kosztolányi Dezsô)
Ha tudsz, légy okosabb másoknál, de el ne áruld
nekik. (Lord Chesterfield)
A holnap olyan lesz, amilyen a ma iskolája. (SzentGyörgyi Albert)
A király elhatározta, hogy … kitüntetésben
részesíti azt, aki a legtöbbet tette a tudomány
elôrehaladásáért. Miután áttekintette a jelöltek érdemeit, a király észrevett egy görnyedt, szegényesen
öltözött asszonyt a háttérben. – Ki az az asszony? –
kérdezte a király. – Csak azért jött, hogy nézelôdjön,
uram. – felelte az udvarmester. – Tudja, azért érdekli az eredmény, mert tanította az összes jelöltet, amikor fiatalok voltak.
A király leereszkedett a trónjáról, és a babérkoszorút az idôs tanárnô homlokára helyezte.
Forrás: Válogatott gondolatok a tanár munkájáról
(Szombathely, 2007.)
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Az új tanév kezdetén hagyománnyá vált történelem vetélkedôre jelentkezni a hatodik osztályban. Most a KerekEmese történelmi, néprajzi, természettudományos verseny került
látóterünkbe. A mintafeladatok roppant érdekesnek tûntek. Elhatároztuk, hogy szeretnénk
bekerülni a legjobb 12 csapat közé, akik a kárpát-medencei, Ópusztaszeren megrendezett
vetélkedôbe bekerülnek. Öt hónapon át dolgoztunk az elôkészítô feladatokon. Ebben voltak lexikális tudást igénylô kérdések; valamint
a mûvészet, néprajz, természettudomány területén is kellett kutakodnunk és a végén kreatív
feladatokkal zárultak a fordulók. Feladat volt
készíteni huszártarisznyát, kékfestô textilt nyomódúccal és Arany János megadott mûveibôl
rövid színdarabot illetve videofilm felvételt
készíteni. Megannyi érdekes és nagyon nehéz
megfejtés után április elején kiderült, hogy

a 91 induló csapatból az Emese álma csapat (Csereklye Kata, Kovács Karola, Szilágyi
Regina, Vaczó Julianna) részt vehet a döntôben
a legjobb 12 között, a Dicsô Attila serege (Jenei
Ákos, Percze Patrik, Sápy Márton, Szolnoki
Bence) pedig kevéssel maradt le errôl.
Elindult a lázas felkészülés, nem tudtuk
miféle megmérettetés vár ránk. így hát igyekeztünk az eddigi feldatokból erôt és tudást
meríteni, ezeket kiegészíteni. Készített a csa-

pat egyenpólót is a verseny elôtt.
Péntek délután kellett megérkeznünk
Ópusztaszerre, a szállásunk Kisteleken volt.
Vacsora után nagy vonalakban felfrissítettük
tudástárunkat és elindultunk városnézésre.
Szép dolgokat láttunk, igen vidám hangulatban telt az este.
Másnap nagyon változatos versenydélelôttön
vettünk részt. Szükség volt itt mindenre: lexikális tudásra, kreativitásra, ügyességre, találékonyságra, gyors helyzetfelismerésre. Az eredményhirdetésre délután 4 órakor került sor.
Addig meg tudtuk nézni a Feszty körképet.

y

Ez mindig csodálattal tölt el mindenkit, nem
beszélve azokról a gyerekekrôl, akik most látták elôször. Igazi, korábban elképzelhetetlen
élmény volt. A tartalmas idôtöltés része volt a
3D-s film megtekintése, ami idôutazás volt a
magyar történelemben Mátyás korától napjainkig.
…És persze megnéztük a parkot is.
Így érkezett el az idô az eredményhirdetéshez, ahol elhangzott, itt mindenki nyertese a
versenynek, aki ide eljutott. Nagy volt az izgalom, hiszen érkeztek csapatok a Felvidékrôl,
Délvidékrôl, Erdélybôl is.
Te h á t , a k á r p á t - m e d e n c e i v e r s e n y
döntôjében a 8. helyet szereztük meg.
Nagyon büszke vagyok a csapatra, fôleg arra,
hogy meg tudtuk mutatni Ópusztaszeren is,
bizony a Tahitótfalui Pollack Mihály Iskola jó
iskola.
Arról, hogy milyen gazdag élményben volt
részünk, szóljon a diákok beszámolója.
„Április 29-én a KerekEmese országos, történelmi vetélkedôn vettünk részt Ópusztaszeren
Emese Álma nevezetû csapatunkkal. csapatunkat két osztálytársunk, valamint a történelemtanárunk, Kati néni kísérte el.
A vetélkedô 11 órakor vette kezdetét az
Ópusztaszeri Emlékparkban. 12 játékos feladatban vettünk részt. A kedvenc feladványunk az
volt, amikor egy csontvázon lévô sérülésekrôl
meg kellett határozni, hogy milyen fegyver
okozta. Ezen kívül voltak ügyességi, logikai,

könnyebb, nehezebb feladatok. A nyolcadik
helyezést értük el, aminek nagyon örültünk. A
verseny után volt idônk körülnézni az emlékparkban és a Feszty körképet is megnézhettük. Egy történelmi kisfilm vetítésén vehettünk részt. A programok végeztével elindultunk haza.
Nagyon tetszett a verseny, reméljük jövôre is
részt vehetünk benne.”
Csereklye Kata, Vaczó Julianna, Kovács
Karola, Szilágyi Regina
Viplak Katalin felkészítô tanár
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Autó-és Gumiszervíz
Szeretettel várjuk új és régi ügyfeleinket az
újra megnyílt autó- és gumiszerelô mûhelyünkbe.

Szolgáltatásaink:

Bettenbuk Krisztina néptánc pedagógus és Princzné Bérczi Krisztina kézműves
oktató vezetésével
Várjuk azoknak az általános iskolás lányoknak és fiúknak a jelentkezését, akik
szívesen eltöltenének egy hangulatos hetet a Faluházban, miközben belekóstolnak a magyar néptánc és népdalkincsbe valamint a közösen elkészített
magyar ételekbe.
Foglalkozások ideje: 2017. július 31-augusztus 4. hétfő-péntek 8:30-16:00
A hét önköltsége: 10 000 Ft/ő, mely tartalmazza a közösen elkészített tízórait,
ebédet és uzsonnát.
Jelentkezés: Béres Gabriella, faluhaz@tahitotfalu.hu, 30/337 5527.
Jelentkezési határidő: 2017. július 20.
Helyszín: Tahitótfalu Faluház, 2021 Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.
Szervező: Tahitótfalu Község Önkormányzata

• Mûszaki vizsgára való felkészítés,vizsgáztatás,teljes körû ügyintézés.
• Számítógépes diagnosztika (Autó, kisteher).
• Gumiszerelés, javítás és gumiabroncs értékesítés.
• Gépjármû javítás és karbantartás.

NYITÁSI AKCIÓ!
Amennyiben a szükséges olajat és szûrôket nálunk vásárolja,
az olajcsere munkadíját elengedjük!
Bejelentkezés a következô telefonszámokon lehetséges:
• 06-26-585-125 • 06-70-204-6123
Nyitva tartás:
HÉTFÔ-PÉNTEK:8:00-17:00 (Gumiszezonban szombaton is)
2022 TAHI VISEGRÁDI ÚT 40.

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu
egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a program@tahitotfalu.hu címre vagy
a 30/337 5527-es telefonszámra. A helyes
megfejtést beküldôk minden hónapban
ajándéksorsoláson vesznek részt. Májusi

számunkban az idén 200 éves Hétvályús
forrás táblája volt. látható. Gratulálunk szerencsés megfejtôknek, Barta Istvánnak.



19

Tahitotfalu_2017_06_cs.indd 19

2017. 06. 07. 21:32

H i r de t é s, kö z h a s z nú a d a to k

2017. JÚNIUS

Közhasznú adatok

Tahitótfalu
QSP\ZQSP\ZOt[MȮ[ȮSWtU[LRPN !!
6RNVRNYÀOWR]DWRVÒVL]JDOPDVIRJODODWRVVÀJYÀUUÀWRN
korongozás, agyagozás, batikolás Princzné Bérczi Krisztinával
[ȾaaVTmUJtRZaLYtZRtWRtZax[tZ:amU[}; UKt]LS
ULTLaLStZZPTPSHIKHRtZax[tZ2LYLRLZ7mSTm]HS
TtJZLZ[HY[}RtZax[tZN`LY[`HTmY[mZN`LY[`HU[tZ:HZ]mYP=LYVUPRm]HS
[L_[PST [` YRtZtRZaLYLR]HYYmZH2LSLTLU,TTm]HS
mSSH[ÄN\YmR[L_[PSRtWRtZax[tZ:aHI}AZ}Rm]HS
tRZaLYQm[tRRtZax[tZ;LSRLZ/LUP]LS
\NY}R[LSLatZ N`LZZtNP]LYZLU`LR=HJa}4LSPUKm]HS
a\TIH7H[HRP1\KP[[HS
lovaskocsizás Fábián Csabával
1m[tRH*ZHSmKZLNx[Ȯ:aVSNmSH[[HS
IVNYmJZt[LSRtZax[tZRLU`tYSmUNVZZ [tZ]L[tSRLKȮRSHIKHQm[tRVR
6HJķWŏLQN1DJ\/ÀV]OŉQÒ6]HGODFVHNQÒ.ULVWŉI-XGLW0DUWRQ6ÀQGRUÒVVRNOHONHVðDWDO
+HO\V]ķQ6]DEDGLGŏSDUNDIRFLSÀO\DPŌJŌWW7ŉWIDOXQ%DMFV\=VX
$IRJODONR]ÀVRNRQYDOŉUÒV]YÒWHOŌQNÒQWHVÒVLQJ\HQHVPLQGHQJ\HUPHNVDMÀWIHOHOŏVVÒJÒUH
WDUWŉ]NRGLNRWWÒVYHV]UÒV]WDSURJUDPRNRQ
6]HUYH]ŏ7DKLWŉWIDOXQNRUPÀQ\]DWDÒVD7HJ\şQN(J\şWW7DKLWŉWIDOXÒUW$ODSķWYÀQ\
5ÒV]OHWHNUŏOÒUGHNOŏGQLOHKHW%ÒUHV*DEULHOODPţYHOŏGÒVV]HUYH]ŏQÒO

ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J.
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-309370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605
• ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., ügyf.: hétfô: 10–18ig, 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.: 14–18ig, szerda: iskolafogászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre,
Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda:
8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax:
26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat:
0640/474-474, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal: 0640/477333 • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi
Ilona, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125,
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig,
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010
• 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 • KORMÁNYABLAK
– Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670
685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16.
• KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, 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 • 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: hétfô: 8:00-20:00-ig,
csütörtök: 9:00-13:00-ig, péntek: 9:00-13:00-ig.
Telefon: 06/1459-6722. E-mail: ahk@fkf.hu • TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30ig, 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., víz és csatorna hibabejelentés tel: 06-27-511-511, 06-40-881-188

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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