
Gyorshajó járat bevezetését tervezi  
a MAHART PassNave Kft. 2018-2019-ben

A térséget érintôen ismert, hogy a hagyomá-

nyos közlekedési módnak számító közúti köz-

lekedés egyre nehezebbé teszi az agglome-

rációban élôk számára Budapest megközelí-

tését és az onnan való visszautazást. A 11-es 

közlekedési út leterheltsége elérte a maximu-

mot. Személyautóval a Budapestre való beju-

tás másfél-két órát is igénybe vehet. A fenti 

kétszámjegyû út keresztmetszetébôl, illetve az 

érintett települések áteresztô képességébôl faka-

dóan szinte lehetetlen a menetidô csökkentése. 

Az agglomerációban tapasztalható, hogy a tele-

pülések lakóinak száma fokozatosan növekszik, 

és ez a tendencia tovább folytatódik. 

Az elmúlt években a MAHART PassNave Kft. 

vezetôjével, Spányik Gábor ügyvezetô igazgató-

val több alkalommal tartottunk szakmai megbe-

szélést és helyszíni bejárást annak érdekében, 

hogy milyen útvonalon és mely kikötôk érinté-

sével lehetne kialakítani a gyorshajó közlekedést 

térségünkben. A MAHART PassNave Kft. több 

mint 30 hajóval, valamint 70 kikötôvel rendel-

kezik.                                 Folytatás a 2. oldalon
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Emlékezés az 1943. január 12-i 

doni tragédiára 5.

2018. évi eseménynaptár 6.

Falusi házaink – Tótfalusi 

kocsma történetek 1. rész 8.

Visszatekintés a 16. Advent

Tahitótfalun rendezvénysoro-

zatra – 2017. december 2-10. 18

A Képviselô-testület december 

12-én tartott közmeghallgatásán a 

Képviselôk teljes létszámban részt vet-

tek, hiányzó nem volt. 

Az elsô napirendi pontban a meg-

jelentek tájékoztatást hallgattak meg 

a 2017. év gazdálkodásáról, illetve 

a 2018. év gazdasági programjáról. 

Ezt követôen elfogadta Tahitótfalu 

Településképi Arculati Kézikönyvét, 

majd településképi önkormányzati 

rendeletét.       Folytatás a 3. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)

Január 12. péntek 17:00 Emléktûz gyújtás a Don kanyari tragédia 

magyar katonáinak és hôseinek emlékére a református temetôben.Szol gá-

latot tart nt. Árvavölgyi Béla lelkipásztor, beszédet mond G. Szalai István.

Január 13. szombat 17:00„„Adalékok a magyar 2. hadsereg történeté-

hez” címmel elôadást tart Babucs Zoltán hadtörténész a 

Faluházban (Szabadság út 1/a.). Belépés ingyenes.

Január 21-28. Ökumenikus Imahét

Február 10. 11:00  Farsangi felvonulás. Indulás a Tildy Zoltán híd tahi 

hídfôjétôl. Részletek a plakátokon.

Népház programja:
Február 3. szombat 19:00 Farsangi Batyusbál. Részletek a plakátokon.

Február 13. és 27. szombat 17:00-19:00 Néptáncoktatás gyerekek-

nek és felnôtteknek. Vajdaszentiványi táncok.Oktató: Lengyel Szabolcs 

(Bihari táncegyüttes). A részvétel ingyenes. Részletek a plakátokon.

Folytatás a 20. oldalon

Tahitótfalu januári programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt

és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

J „„ gy g

hez” címmel elôadást tart Babucs Zoltán hadtörténész a 

Faluházban (Szabadság út 1/a.). Belépés ingyenes.

Január 21-28. Ökumenikus Imahét

p gy

nek és felnôtteknek. Vajdaszentiványi táncok.Oktató: Lengyel Szabolcs

(Bihari táncegyüttes). A részvétel ingyenes. Részletek a plakátokon.

Folytatás a 20. oldalon

MMMMiinnnddddeen kkkeedddvvveess olllvvaassóónnnkknnnaaak ááálldddoooottt  kkaarrááccccssonyytt

ééés ssiikkeeerrreekkbenn ggaaaazzzzdddddddaaaaaaagggg bbbbooollddooggg úújjeessszztteennnnddddôôtt kkíííívvváááánnnnnuuuunnnnkkkk

Minden kedves olvasónknak sikerekben 

gazdag, boldog új esztendôt kívánunk!

Polgármesteri beszámoló 
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Folytatás az 1. oldalról 
Ebbe a flottába tartozik a Sólyom szár-

nyashajó, amely 112 fô, a Vöcsök, amely 

71 fô és a Bíbic, amely 54 fô befogadására 

alkalmas. Ezek a hajók 60 km/óra sebes-

séggel szállíthatják az utasokat. Az elmúlt 

év végén két alkalommal egyeztettem 

Igazgató Úrral, amelynek elsô körében 

Hadházy Sándor országgyûlési képviselô 

is jelen volt. Hadházy Sándor támogatja e 

közlekedési forma bevezetését az Igazgató 

Úr által elmondott szakmai tartalommal 

és formában. A gyorshajó járatok regge-

li órákban Visegrád kikötôbôl indulva a 

nagy Duna-ágon Tahitótfalu érintésével 

(Váci-rév) érkezne Budapestre, Batthyány 

tér kikötô érintésével, Vigadó téri végál-

lomással. A menetidô 40-50 percet venne 

igénybe. A gyorshajók igénybevétele bér-

letrendszerrel történne, ahol a bérleteket 

online formában lehetne lefoglalni. Az 

érintett kikötôknél P+R parkolók kerül-

nének kiépítésre. A bérlet ára megegyez-

ne a jelenlegi közösségi közlekedésben 

résztvevô autóbuszok bérlet árával. A reg-

geli órákban három hajó szállítaná az uta-

sokat, délután szintén ez a három hajó 

indulna vissza a Dunakanyarba. Hogy 

a három hajó közül befogadási képes-

ség szerint melyik mikor induljon, azt a 

közeljövôben egy internetes alapú kérdôív 

felhasználásával k ívánja a MAHART 

megállapítani. E kérdôív kidolgozását 

Tahitótfalu Község Önkormányzata vállal-

ja fel, és a MAHART PassNave-vel, továb-

bá a Dunakanyari Önkormányzati Társulás 

által érintett hét településsel (Visegrád, 

Dunabogdány, Tahitótfalu, Kisoroszi, 

Szigetmonostor, Pócsmegyer, Leányfalu) 

egyeztetve kívánja a közeljövôben elindí-

tani. 2017 decemberében a polgármeste-

reket tájékoztattam a MAHART PassNave 

tervérôl, amelyet egyhangúlag támogat-

tak, azzal a kitétellel, hogy a késôbbiek 

folyamán feltérképezik, hogyan tudnak a 

települések fizikailag a vízi közlekedési 

(turisztikai) hálózatba bekapcsolódni. 

A MAHART PassNave a tervezett projek-

tet állami finanszírozás nélkül, önerôbôl 

kívánja megvalósítani azzal a céllal, hogy 

a lakosság és a döntéshozók számára új 

alternatívát mutasson be a közösségi köz-

lekedés továbbfejlesztési lehetôségeinek 

kihasználására. A fent említett szárnyas-

hajók megfelelnek a XXI. századi köve-

telményeknek, belsô utasterük felújított, 

és több informatikai szolgáltatást tud-

nak biztosítani a jelzett menetidô teljes 

idôtartama alatt. Tekintettel arra, hogy a 

MAHART saját üzleti kockázatára terve-

zi a járat beindítását, így azt üzleti alapon 

tudja megvalósítani. Következésképpen 

amíg nem kap központi, közösségi közle-

Gyorshajó járat bevezetését tervezi 

a MAHART PassNave Kft. 2018-2019-ben
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Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 

képviselô fogadóórát tart minden hónap 

elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 

között a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl 

eltérô idôpont telefonon történô (0036/30-

9601-230) egyeztetés alapján lehetséges.

Anyakönyvi 

hírek

Újszülöttek – október:
Debreczeni Délia 2017. 09. 25.

Csorba Andrea 2017. 12. 14.

Kállai Sándor 2017. 12. 12.

Jancsó Léna 2017. 12. 28.

July Alexandra 2017. 12. 08.

Házasságot kötött:
Ráczkevi Tibor és Tóth Ilonka 

Elhunytak: 
Németh Imre István - Visegrádi út, 

élt 75 évet

Gergely János József - Kossuth Lajos u., 

élt 62 évet

Kovács István - Farkasverem dûlô, 

élt 83 évet

Fehér József Visegrádi út, élt 89 évet

Fritz László - Hosszúmezô, élt 60 évet

Dombi Róza - Rózsa u., élt 73 évet

Szomjas Lajosné - Visegrádi út, élt 91 évet

Pap László, Szentendrei út, élt 72 évet

Farkas László Józsefné Nagykert, élt 59 évet.

Önkormányzat2 0 1 8 .  J A N U Á R

Kedves Olvasóink!

A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:

Hétfô zárva

Kedd  12.00-15.00

Szerda  15.00-19.00

Csütörtök  8.00-11.00

Péntek  8.00-14.00

A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.

Szeretettel várok továbbra is minden ked-

ves olvasót és látogatót: 

Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

kedésben alkalmazott normatív támoga-

tást, addig az egyéb közösségi közlekedés-

nél alkalmazott kedvezményeket korláto-

zottan képes biztosítani. 

A szárnyashajókkal történô utazás gyors 

és kényelmes. A Dunakanyar szépségét 

élvezve lehet Budapestet megközelíteni, 

majd onnan hazatérni. A visegrádi, illetve 

a tahitótfalui kikötôknél kialakítandó P+R 

parkolókat egyéni közlekedési eszközzel 

(személygépkocsi, motorkerékpár, kerék-

pár) lehet megközelíteni. Ezzel együtt az 

érintett polgármesterekkel egyeztetve fel-

térképezzük a „ráhordó” autóbuszjáratok 

kialakításának lehetôségét, amelyhez kér-

tük Hadházy Sándor képviselô úr támoga-

tó együttmûködését. A polgármester urak-

kal egyeztetett kérdôívet minden település 

elektronikus formában a saját honlapján 

fogja közzétenni. Ezeket Tahitótfaluban 

összegezzük, és innen kerülnek továbbí-

tásra a MAHART PassNave irányába. 

A MAHART-tal történô együttmûködés-

tôl azt várjuk, hogy az agglomerációban 

élôk közül sokan fogják igénybe venni e 

közlekedési formát, és a járatok várható 

leterheltsége bebizonyítja majd, hogy a 

vízi közlekedést is be kell emelni a támo-

gatott közösségi közlekedés sorába. 

Dr. Sajtos Sándor

polgármester

Folytatás az 1. oldalról
Mindkét dokumentum a települési portá-

lon megtalálható, felvilágosítást ez ügyben 

Körmendi Judit fôépítész ad ügyfélfogadási 

idejében (szerdánként 8:30-11:30).

A következô napirend során döntött a 

Képviselô-testület a Szólabda Stúdió, vala-

mint a Danubia Televízió Mûsorszolgáltató 

Nonprofit Kft. 2018. évi támogatásáról. 

Az utolsó napirendben a Képviselô-

testület elfogadta az önkormányzat 2018. 

évi belsô ellenôrzési tervét. 

Ezt követôen Dr. Sajtos Sándor polgármes-

ter úr felkérte a megjelenteket, tegyék fel 

kérdéseiket, a válaszokat követôen pedig az 

ülést bezárta.     Eôryné Dr. Mezei Orsolya

Önkormányzati hírek

Képviselôi fogadóóra
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A Fitt Tahitótfalu rendezvénysorozat 

elsô eseményén, december 30-án délelôtt 

egy vidám hangulatú futóversennyel vár-

tuk a falu és a sziget lakosságát. A hideg 

decemberi idôben ötvenen álltak rajt-

hoz, két távon és hét kategóriában. Sokan 

ötletes, vidám jelmezt öltöttek maguk-

ra, amit mi külön díjaztunk egy finom 

tortával. Rengeteg ajándék talált gazdá-

ra, a Fétis Kft., a Nektária Kft., a Petroil, 

a Dierta Kft., Balláné Karnevál Magdolna, 

Selymes Nóra és Dombai Mihály jóvoltá-

ból. Az elsô négy helyezett minden kategó-

riában díjazásban részesült, a legfiatalabb 

és legidôsebb versenyzôket is jutalmaztuk, 

és egyedülálló módon a két táv sereghajtóit 

is, a jelenlévôk nagy mulatságára. Minden 

induló fittebben és élménnyel gazdagod-

va térhetett haza, az ünnepi lakomák sorát 

folytatva. Kiemelném az aranyérmeseket, 

motiválva ezzel másokat is, hogy legköze-

lebb bátran álljanak rajthoz.

2018 méter- alsós kategória: Mocskonyi 

Virág, felsôs kategória: Dombai Kitti, nôi 

kategória: Vaczó Márta, férfi kategória: 

Molnár Dániel.

4000 méter- felsôs kategória: Erôs 

Koppány Er ik, nôi kategória: Varga 

Zsuzsanna, férfi kategória: Szabó Gábor.

Minden indulónak és nyer tesnek 

még egyszer gratulálunk! Példamutató 

módon polgármesterünk, Dr. Sajtos 

Sándor, Pálvölgyi Tamás képviselô úr és 

a fô szervezô, a Szigeti Sárkányok több 

tagja is rajthoz állt. Az elkészült fényké-

pek megtekintéséhez látogassanak el a 

Szigeti Sárkányhajósok facebook oldalára. 

Szeretettel várjuk azokat, akik kedvet kap-

tak a futáshoz, minden szombaton 9 óra-

kor, a Barcsay utca végén álló, erdészház-

tól induló futóedzésünkre.

Az esemény szervezésében és lebonyolí-

tásában segített minket Dr. Sajtos Sándor, 

Tahitótfalu Képviselô Testülete, Béres 

Gabriella, Ôszirózsa Nyugdíjas Klub, 

EEDE, Szigeti Polgárôrség és a Tahitótfalui 

Rendôrörs. A rendezvénysorozat és az 

érmek logóját Almássy Csabának, az okle-

veleket Simon Tündének, az alapos beme-

legítést Csörgô Adriennek, a jó zenét 

Szecsei Lászlónak, a verseny alatti folya-

matos tájékoztatást Plascsevics Jánosnak 

és az or vosi ügyeletet Dr. Magyar 

Zsombornak köszönhetjük.

Támogatói jegyek vásárlásával segí-

tették a résztvevôk a következô Fitt 

Tahitótfalu rendezvény megvalósítá-

sát, ami terveink szerint márciusban, két 

távon teljesíthetô túra lesz. A részletekrôl 

hamarosan tájékozódhatnak innen a falu-

újságból, plakátokról, illetve a Szigeti 

Sárkányhajósok facebook oldaláról. Fitt és 

Boldog Új Évet kívánunk mindenkinek!

 

Szigeti Sárkányok

Óévkergetô jelmezes futás

Képek: Réti Gerzson és Bánáti Balázs
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Tisztelettel és szeretettel köszöntöm 

kedves mindnyájukat, az 1943.január 

12.-én doni tragédiánk 74. évfordulóján 

történô megemlékezésünkön. Emlékezni 

jöttünk, hogy fôhajtással, fájó szívvel, tisz-

telettel emlékezzünk, de azért is, hogy 

imára kulcsolt kézzel, fogadalmat tegyünk, 

hogy nem feledjük magyar véreinket, azo-

kat, akik azokban a szörnyûséges, vérziva-

taros idôkben mérhetetlen szenvedések 

árán is életüket áldozták a magyar hazá-

ért. És azokért is, akiket az isteni segede-

lem sebesülten, megcsonkítva, avagy az 

élet iránti erôs reménységben, épségben a 

hazatérés kegyelmében részesített. Nehéz 

emlékbeszédet mondani ismétlések nél-

kül Pedig ismételni kell a fájó tényeket, 

a szörnyû valóságot, amely emlékezésre 

késztet az ott elesett 120 ezerért, a fogoly-

táborokban halálra kínzottakért, az itt-

hon maradott édesanyákért, az utódaikat 

váró édesapákért, az édesapát váró gyer-

mekekért, a magyar jövô zálogát hordozó 

munkás ifjakért, a lebombázott, kifosztott 

ország újjáépülésért, és még sok-sok min-

den másért. De mindenek mellett a töré-

kenynek látszó, állandó fenyegetettségnek 

kitett magyar jövôért is!   Szeretnék meg-

idézni két jeles magyar írót-költôt, hogy az 

én gyenge szavaimmal szemben ôk mond-

ják el erôs hittel, erôs reménységgel és 

szeretettel azt, aminek csendes, de izzó 

parázsként égnie kell a szívünkben: hogy 

lángra kapjon a hazaszeret, és ne szûnjön 

meg lobogni az a láng!  Wass Albert látno-

ki erôvel, képességgel érzett rá 1943. janu-

árjára, amikor megírta alig két héttel a tra-

gédia elôtt „Karácsonyi levelét” a Donnál 

küzdô magyar katonának.:”Testvér, 

aki ott messze a Donnál hóban és fagy-

ban ôrséget állasz: midôn itthon idehaza 

kigyúlnak szerte a karácsonyfák, gondola-

tok szárnyán fölkereslek Téged. Röstellem 

a meleg szobát, az ünnepi asztalt, a csa-

ládi kör biztonságos melegét, szeretnék 

odaállni melléd a hóviharba, szeles ide-

gen éjszakába, szeretném kivenni dermedt 

kezedbôl a fegyvert, hogy legalább ezen 

az estén békében megpihenhess. Hiába 

csillog szemembe a karácsonyfa fénye, 

Téged látlak állani mozdulatlanul a mesz-

szi nagy folyónál. Karmos szél vágja orcád-

ba az orosz puszták havát, körülötted 

köd és kietlen idegen vidék, s míg min-

den idegszálad feszülten figyel az ellen-

ség felé, érzem, hazagondolsz.  Tieidet 

látod meghitt otthoni körben, idôs szüle-

idet, feleségedet, kis gyermekeidet látod, 

ahogy az apró karácsonyfa gyertyáit meg-

gyújtják, füledben fölzsong a betlehemes 

ének, s szíved egy pillanatra, ...megnehe-

zül. Érezned kell, Testvér, ott messze ide-

genben, hogy ma minden kis karácsony-

fa mellôl imádság és aggódó szeretet száll 

Feléd, egy nemzet imája és szeretete. Reád 

gondol ma minden magyar ember, férfi, 

asszony, és gyermek. Reád, ki messze ide-

gen földön értünk markolod a fegyvert, 

érettünk állsz, tûrsz, szenvedsz és har-

colsz, szélben, hóban, fagyban, megtor-

panás nélkül. Te ôrzöd ott messze a Don 

mellett a mi karácsonyunkat. Testvér, s mi 

valamennyien, mikor meggyújtjuk a gyer-

tyákat, áhítatos és mély ünnepi csönd-

ben elküldjük Hozzád imádság szárnyán a 

hálát, mely lelkünkbôl könnyesen kicsor-

dul.  Köszönjük Neked a karácsonyes-

te ünnepi békességét, otthonunk mele-

gét, a mindennapi kenyér megszokott 

ízét, a munkát és az életet. Mert mindezt 

te ôrzöd ott messze idegen földön, hóban, 

fagyban, tûzben, veszedelemben, kemény 

vállalással. S ha már nem oszthatjuk meg 

Veled a hóvihart, az ellenség golyóját: 

ígérjük Neked ezen az estén, hogy kétszer 

annyit dolgozunk, mint eddig, türelem-

mel és magyar öntudattal vállaljuk az élet-

nek minden ránk háruló terhét, hogy köny-

nyebb legyen a Te szolgálatod. Szívesen 

mondunk le kenyerünk felérôl, mert tud-

juk, hogy azáltal számodra jut szélesebb 

karéj. Ezen a karácsonyestén egy kicsit 

úgy érezzük, meleg otthonunkban, mint-

ha elárárultunk volna Téged. Magadban 

állasz, irdatlan távol tôlünk. Ismeretlen 

hólepte pusztaságban. Szorítod a fegyvert 

pihenés nélkül. Érettünk. Percenként far-

kasszemet nézel a halállal. Mindig, min-

dig mindent érettünk.  Testvér, szeret-

ném, ha ez a lélek szárnyán induló levél 

csillagnyitáskor még ma eljutna Hozzád. 

Szeretném, ha ezen az estén megéreznéd, 

hogy Neked gyúl ki minden karácsonyfa, 

s idehaza minden szív ma teéretted fáj, 

aggódik és Téged ünnepel. Érezned kell, 

testvér, ahogy ottan állasz idegen földön, 

hogy egy nemzet szeretete áll ôrséget mel-

letted, érezned kell, ha rohamra indulsz, 

hogy láthatatlanul ott megyünk valameny-

nyien Veled, s érezned kell, érezned kell, 

hogy nem lehet számodra más út, csak a 

gyôzelem és a diadalmas hazatérés útja, 

mert egy nép lelke küzd az oldaladon s a 

lélek, ugye tudod, Testvér, legyôzhetetlen. 

Szeretném, ha ma megéreznéd, mind-

azt, ami sóhajban és gondolatban Feléd 

indul ebbôl az országból. Faluról, város-

ból, kunyhóból, palotából, gyermeki 

szívbôl, szülôi szívbôl, testvéri, bajtársi 

érzésbôl. Ezer és ezer kilométerek feszül-

nek köztünk, s Te ott a távoli havas pusz-

taságban bizonyára megkeresel egy csil-

lagot, mely hazafelé mutat. Fényére rákö-

töd vágyaid forró terhét, hogy valahol egy 

ablakon beejtse azokhoz, akik ma nélkü-

led ünnepelnek. Mi pedig itthon maradot-

tak, ma megterítjük helyedet az asztalnál, 

aztán a karácsonyfa  gyertyáit meggyújt-

juk, s állunk elôtte szótlanul. Meggyújtjuk 

lelkünkben is a hûség és a szeretet gyer-

tyáját, s fényét elküldjük Hozzád, végtelen 

orosz pusztákon keresztül, hogy meleged-

jen mellette a szíved. Ôrségben álló moz-

dulatlan alakod felködlik elôttünk a távol-

ságon át, s amíg gyermekek száján felcsen-

dül a betlehemes ének: ahányan vagyunk, 

mind, az egész nemzet, megindultan tisz-

telgünk, Testvér, elôtted.”S mind ezek, s 

a bekövetkezett tragédia után, forduljunk 

reménységgel a magyarok Istenéhez Gyóni 

Géza: „A béke jön” versével: „A béke jön, 

már mehetek. Bajtársak, Isten veletek. 

Felhôlovam nyergelve áll. Ne féljetek, ne 

szóljatok, Ott leszek én a kapunál.   Hol 

fenyves-árnyas zuhatag Medrében annyi 

vér szakadt: Kárpát kemény szikláinál, 

Tarajos, íves hegy gerincén Felhôlovam 

büszkén megáll.   Ki megáldottam men-

tüket, Bajtársak, kell, hogy ott legyek S 

köszöntsem, ha behajtanak Az Ôs Kapun, 

a Szent Kapun, A diadalmas hadakat. 

Kárpát véres lejtôirôl A napsütötte dom-

bokra föl Már menjenek, már menje-

nek, kik oly soká látták sötétnek A vég-

hetetlen, kék eget.   Mely annyi holt tes-

tet takar: Legyen végsô e diadal. S a vérrel 

vont határokon Békés népekkel jó rokon 

S boldog legyen már a magyar!   Vérnek 

ágyából mely kikél, Áldott legyen már a 

kenyér. És annyi mártír-sír felett Süssön 

fel édes, szent napod, Munka, Békesség, 

Szeretet.” (1917.jún.13.)  Kérem, ha a mai 

napon álomra hajtjuk fejünk, imádsággal, 

fohásszal emlékezzünk, hogy álmunk nyu-

godt, áldott, békés legyen!    Köszönöm 

azt, hogy a magyarok Istene, a Hadak Ura 

megtisztelt azzal, hogy reám bízta ez úttal 

1996-óta azt, hogy immár 21.-szer szól-

hatok a haza doni hôseire emlékezve. A 

visszaemlékezések mindig mélységes , 

belsô, lelki felhôjárásra késztetettek, mely-

nek magasából teljesedhetett, és teljesed-

het csak ki az olyan érzés egy magyarban, 

aki Önökkel együtt keresi és találja meg 

azt a fájdalmasan felemelô érzést, amely 

a legjobban kifejezi e nagy magyar tragé-

diára való emlékezést. Fogadják ôszinte 

köszönetemet és tiszteletemet azért, hogy 

egyek lehetünk ebben a nemes érzület-

ben. Köszönöm!     

Elhangzott a tahitótfalui református 

temetôben, 2017.jan.12.-én

G. Szalai István

Emlékezés az 1943. január 12-i doni tragédiára…  

2017. január

Tahitotfalu_2018_01.indd   5Tahitotfalu_2018_01.indd   5 2018. 01. 08.   0:542018. 01. 08.   0:54



6

2 0 1 8 .  J A N U Á RÖnkormányzat

Dátum Program Szervezô , helyszín

 január 12.
Don-kanyari tragédiára emlékezés.  Emléktûz gyújtás a 
református temetôben, elôadás a Faluházban 

Önkormányzat - református temetô, Faluház

 január 21-28. Ökumenikus Imahét
református, katolikus, baptista egyház, 

Önkormányzat

 február 3. Farsangi Batyusbál Önkormányzat

 február 10. Puzder János Emléktorna Turóczi Csaba, Tahitótfalu SE, Önkormányzat

 február 10. Farsangi felvonulás
Önkormányzat, TETA, Óvoda - Tahi parkoló - 

Tótfalu Hôsök tere

 február 17.
Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XII. Kamarazenei 

Találkozója
Iskola, Önkormányzat-Népház

 március 3. VIII. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
Tahitótfalu Önkormányzata, Szigetmonostor 

Faluház-Tahitótfalu Faluház

 március 15.
Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom és szabadság-

harc emlékére 
Iskola, Önkormányzat, TETA - Sportcsarnok

 március 23. Zeneiskolai hangverseny Pollack M. Ált. Isk. – baptista imaház

 március 25. Virágvasárnapi zeneiskolai koncert Pollack M. Ált. Isk. – református templom

 április 4. Pollack Nap
Pollack M. Ált. Isk., Önkorm. – iskola, könyvtár, 

Pollack emlékszoba

 április 13. Pollack Gála Pollack M. Ált. Isk. - Népház

 április 22. A Föld Napja Önkormányzat, Pollack M. Ált. Isk.

 április 29. Vasárnapi Vásárnap 
Béres Gabriella, Rokob Orsolya, TETA, TAHI - 

Fesztiválpark

 május 1. Szigeti Majális Tahitótfalu Önkormányzata - Tahitótfalu

 május 5. Családi Nap
Tahitótfalui Ált. Isk. Gyermekeiért Alapítvány – 

iskola

 május 13. Egészség és Sportnap EEDE 

 május 27. Gyereknap Óvoda, Iskola – óvoda, iskola

 június 1. Községi Pedagógusnap Pollack M. Ált. Isk., önkormányzat - iskola

 június 3. Nemzeti Összetartozás Napja
Önkormányzat, egyházak, Iskola-Trianon 

emlékmû, Faluház

 június 8-9-10. EPERFESZTIVÁL Önkormányzat - Fesztiválpark

 június 9. Eperart
Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület – reformá-

tus gyül. terem

 június 16. Ballagás Iskola – központi épület

 június 17. Szigeti Lovasnap Zablakert, Önkormányzat - Zablakert

 június 18. Tanévzáró Iskola – központi épület

 június 19-23. Református gyerekhét
református egyház, Önkormányzat – ifjúsági 

tábor

 június Angol ifi hét baptista gyülekezet – Népház, Faluház

 július 2-6. Öko tábor EEDE, Ifjúsági tábor

 július 7. Halászléfôzô verseny Tömegsport és Szabadidô Egyesület – Dunapart

 július 9-13. XVII. Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti Hét
Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület – helyi 

templomok

 július katolikus gyermekhét katolikus egyház - Surány

 július Amerikai gyermekhét baptista gyülekezet – Népház, Faluház

 július Nyári gyermekhetek
Önkormányzat, TETA, Iskola – Szabadidôpark, 

Faluház, Népház

 július 22. Amiért a harang szól – Kerékpáros zarándoklat 
BVSC Wellness szakosztály, Önkormányzat – 

Budapest, Hôsök tere, Tahi parkoló

 augusztus 6-10. Gyermektábor EEDE- ifjúsági tábor

 augusztus „Sirítsd meg, fordítsd meg!” Gyermekhét Önkormányzat - Faluház

 augusztus II. Szigeti Szántóverseny Magyar Koppány, Molnár Bence

 augusztus 20. Szent István ünnepe Önkormányzat, TETA, egyházak - Faluház

 augusztus 31. Tanévnyitó Iskola – központi épület

 szeptember 1.
XII. Veterán Autós és Motoros Tájékozódási Túra 

Verseny

Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros 

Egyesület – Szentendrei-sziget, pilisi települések

2018. évi eseménynaptár - tervezet  
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Dátum Program Szervezô , helyszín

 szeptember 30.
Vasárnapi Vásárnap,

Szüreti felvonulás, Népmese Napja

Önkormányzat, Iskola – Hôsök tere, Béres 

Gabriella, Magyar Orsolya, TETA, Tahitótfalui 

Lovas Egylet, Óvoda - Fesztiválpark

 október 6. Nemzeti gyásznap Önkormányzat, Iskola – Hôsök tere

 október 23. Ünnepi mûsor az 1956-os forradalom emlékére Iskola, Önkormányzat – Sportcsarnok

 november 24. Erzsébet-Katalin Bál Önkormányzat-Népház

 november 23-24-25. Karácsonyi élelmiszergyûjtés Magyar Élelmiszerbank, Önkormányzat

 november vége Adománygyûjtés a moldvai csángóknak Pollack M. Ált. Iskola

 december 8-16. Adventi hét

TETA, Önkormányzat, egyházak, iskola, civil 

szervezetek – Sportcsarnok, Népház, egyházi 

helyszínek, piac területe

 december hónapban karácsonyi adománygyûjtés TETA

 december karácsonyi adománygyûjtés EEDE-kijelölt boltok Tfalu területén

 december 6. Idôsek Napja Önkormányzat - Sportcsarnok

 december 14. Adventi hangverseny és karácsonyi vásár Pollack M. Ált. Iskola - Sportcsarnok

 december 27. Dagober Kupa Plascsevics János – Sportcsarnok, Népház

Nemcsak településünkön, de országos szinten is 

egyre nagyobb probléma a hulladék gyûjtése, szállítá-

sa, ártalmatlanítása. Törvényben szabályozott felada-

tunk, hogy a környezet és az emberi egészség védel-

me érdekében minden tevékenységet úgy szervez-

zünk és végezzünk, hogy az a környezetet a lehetô leg-

kisebb mértékben érintse, a környezet terhelése csök-

kenjen, ne okozzon környezetszennyezést, biztosítsa a 

hulladékképzôdés megelôzését, a hulladék hasznosítá-

sát, környezetkímélô ártalmatlanítását.

Tahitótfalu Önkormányzata - a megváltozott tör-

vényi szabályozás miatt - 2015-ben újraalkotta a tele-

pülési hulladék gyûjtésére és elszállítására vonatko-

zó rendeletét [17/2015 (VII. 21.)], a közszolgáltató-

val együttmûködve megszervezte a kommunális hul-

ladék-, az elkülönítetten (szelektíven) gyûjtött hul-

ladék begyûjtését, ártalmatlanítását, valamint a 

veszélyeshulladék-gyûjtést és lomtalanítást. Negyedik 

éve biztosítunk kedvezményes áron komposztálóládát 

azoknak, akik az ingatlanukon termelôdô zöldhulladé-

kot helyben kívánják ártalmatlanítani, amellett, hogy a 

közszolgáltató is elszállítja a zöldhulladékot (AHK felira-

tú zöld zsákokban).

Tahitótfalu kommunális hulladékát geotermikus 

úton (égetéssel) ártalmatlanítják, ami jelenleg a legha-

tékonyabb, leginkább környezetkímélô megoldásnak 

számít.

A szolgáltatásba bevont ingatlanok köre
A „szennyezô fizet” elve alapján az felelôs a hulla-

dék kezeléséért és a hulladékgazdálkodás költségeinek 

a megfizetéséért, akinél a hulladék keletkezik. A szabá-

lyozás értelmében minden 10 m2-nél nagyobb épülettel 

rendelkezô ingatlant be kell vonni a hulladékszállítás 

rendszerébe, ami háromféleképpen történhet:

- amennyiben az ingatlanban életvitel szerûen tartóz-

kodnak, edényes hulladékszállítás az ingatlanban 

tartózkodók száma alapján,

- amennyiben az ingatlanban nem tartózkodnak 

életvitelszerûen, zsákos hulladékszállítás,

- amennyiben az ingatlanban gazdálkodási tevékeny-

séget végeznek, az épület alapterülete alapján az 

edényes hulladékszállítás kötelezô.

Ha az ingatlan tulajdonosa hitelt érdemlôen igazol-

ja, hogy nem használja az ingatlant, kérésére szünetel-

tethetjük a közszolgáltatást. Üdülôingatlanok esetében - 

amennyiben a tulajdonos nem kérte a szüneteltetést - a 

szolgáltatás igénybevétele kötelezô.

A hulladéktároló edény/zsák méretét a településrôl 

egy évben elszállított hulladék mennyisége és a lakos-

ságszám hányadosaként határoztuk meg, figyelembe 

véve az egyenlô teherviselés elvét. A hulladékszállítá-

si díj nemcsak az edény/zsák ürítését, hanem a szelek-

tív hulladékgyûjtés, a lomtalanítás, a veszélyes-hulladék 

gyûjtés díját is tartalmazza. A közvélekedéssel ellentét-

ben a szelektív hulladék gyûjtése sincs ingyen, annak 

költségei a szolgáltatás díjába vannak beépítve.

Az illegális hulladéklerakás településünkön
A probléma gyökere és megoldása rendkívül össze-

tett. Mivel tôlünk nyugatra szinte ismeretlen az ilyen 

jellegû szabálysértés, joggal gondolhatjuk, hogy az 

„átkosban” eltöltött évtizedek öröksége: a környezettel 

szembeni igénytelenség és közömbösség még ma is tet-

ten érhetô egyesek cselekedeteiben. Ezt erôsíti a napja-

inkban megfigyelhetô fogyasztói paradigma – mely sze-

rint a fogyasztás a gazdaság egyik hajtóereje -, s anya-

gi javaink többet jelentenek számunkra, mint egészsé-

günk és környezetünk állapota.

Meggyôzôdésem, hogy Tahitótfalu lakosainak több-

ségét, akik környezettudatosan próbálnak élni, mélysé-

gesen felháborítja mindez.

Kinek a felelôssége az illegálisan lerakott hul-
ladék?

Mindannyiunké!

Településünkön minden feltétel adott ahhoz, hogy 

a hulladékgazdálkodás zökkenômentesen történjen, 

azonban a valóságban ez korántsem így mûködik. A 

2017. évben több mint 1100 m3 illegálisan lerakott hul-

ladékot gyûjtöttünk össze, összegyûjtése, elszállítá-

sa és ártalmatlanítása súlyos milliókkal terheli önkor-

mányzatunk költségvetését, azaz Tahitótfalu lakosainak 

a zsebét. Talán vaskos demagógiának hangzik, mégis 

tény: ezt az összeget költhettük volna másra is.

- 2017 elején megszüntettük a közterületi szelek-

tív gyûjtôket, egyrészt azért, mert a „házhoz menô 

szelektív gyûjtés” mûködik, másrészt azért, mert 

tapasztalataink szerint a településünkön átmenô 

gépjármûforgalom jelentôs hulladéklerakást ered-

ményezett ezeken a helyeken.

- 2010-ben településünkön több helyen helyeztünk 

el hulladékgyûjtô ketreceket (rácsokat), hogy a kör-

nyezetükben élôk a zsákos hulladékaikat ide helyez-

hessék el. Sajnos ezeken a helyeken idônként közép-

kori állapotokat tapasztalunk, a ketrecek az illegáli-

san (fekete zsákban) elhelyezett, valamint a veszé-

lyes hulladékok (hullámpala, hûtôszekrény, festékes 

dobozok, televízió stb.) lerakóhelyeivé váltak.

Mit teszünk mi a kialakult helyzet felszámolá-
sára?

Nem árt tudni, hogy az illegális hulladék elhelyezés 

szabálysértés, minôsített eseteiben bûncselekmény!

- 2018 januárjában felszámoljuk a közterületen jelen-

leg még megtalálható hulladékgyûjtô ketreceket. A 

hulladékot az ingatlantulajdonosoknak a szállítási 

napokon az ingatlanuk elé kell elhelyezni, a helyben 

rendszeresített edényben vagy zsákban.

- 2018 -ban szigor ítjuk a hul ladékszál l ításban 

résztvevôk ellenôrzését. Azon ingatlanok esetében, 

ahol eddig nem volt hulladékszállítás, kötelezzük a 

tulajdonosokat/ingatlanhasználókat a hulladékszállí-

tási szerzôdés megkötésére. 2018-ban kiemelt figyel-

met kapnak a telephellyel mûködô vállalkozások és 

a lakott ingatlanok.

A közterület-felügyelôn, a polgárôrökön és a 

rendôrségen túl számítunk minden helyi lakosunk 

segítségére is az illegális hulladéklerakás felszámolásá-

ban. Amikor nem a hulladékgazdálkodási szabályok sze-

rinti hulladékkezelést/lerakást tapasztalunk, minden 

esetben közigazgatási bírságot fogunk kiszabni, mely 

természetes személy esetén a 150.000,- Ft-ot, jogi sze-

mély esetén az 1.500.000,- Ft-ot is elérheti. (Büntethetô 

például az is, ha a hulladékgyûjtô edény mellé nem a 

közszolgáltató által biztosított emblémás zöld zsákban 

rakják ki a többlethulladékot.) Az illegális hulladéklera-

kás minôsített eseteiben (pl. veszélyes hulladék leraká-

sa) párhuzamosan rendôrségi büntetôfeljelentést is tesz 

az Önkormányzat.

Az érdek közös, számítunk a segítségükre és az 

együttmûködésükre!

Tahitótfalu Önkormányzata

„A hulladék az emberiség találmánya”
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Településünk több száz éves múlt-

ját az a különleges helyzet is befolyásol-

ta, hogy az izoláltság (szigeten van) elle-

nére kapocs a Duna két, sôt négy partja 

között. Vác és a budai oldal kereskedel-

mi útja között organikusan szervezôdött 

a falu arculata, az utcák elrendezôdése, 

a fô irányvonalak. Ezek mentén alakult 

évszázadokon át a közlekedési szokások, 

lehetôségek adta keretek között a lovas, 

ökrös szekerekkel folytatott áruszállítás 

és kereskedés. Ez pedig szinte megköve-

telte a megpihenést, elszállásolást, az álla-

tok etetését, itatását biztosító létesítmé-

nyeket, azok mûködtetését.

 Tekintettel arra, hogy biztonságos rév 

mûködött mindkét Dunán, a sziget többi 

falujának lakói is gyakran erre vették 

útjukat, itt keltek át a szárazföldre. Még 

Mária Terézia királynônk is itt kelt át egy-

szer Vácról a budai oldalra. De térjünk a 

megjelölt téma elemzésére.

 A múlt században és korábban is 

Tahitótfalu legalább nyolc vendéglátóhely-

lyel rendelkezett, és ezek tisztességesen 

megéltek a forgalomból törzsvendégek, 

helyi és átutazó fizetôképes „fogyasztók” 

révén. Azután jött az „ÁFÉSZ-korszak”, 

ami a magántulajdont felülírta, korlátoz-

va a tevékenység családi vállalkozás jelle-

gét. Azért voltak, akik az új feltételek elle-

nére sem adták fel, bérleti viszonyt létesí-

tettek, és mûködtették tovább a korábban 

saját tulajdonú „intézményeiket”.

 Nem tipikus, hogy a falusi élet régen 

meghatározó fórumai, a templom, a ven-

déglátóhelyek nem egy centrális helyen 

sorakoznak falunkban. A mai igények 

szerint hátrány lehet az autósok parko-

lóhely igénye is. Tudomásul 

kell venni, hogy a karakteres, 

nosztalgiával emlegetett helyek 

„halódnak”. A helyi asztaltársa-

ságok, törzsvendégek nehezen 

barátkoznak meg a fertôtlenítô 

szagú, leszûkített és egyre drá-

guló szolgáltatással. Tilos dohá-

nyozni, szerencsejátékot folytat-

ni, italosan kerékpározni, ételt 

felszolgálni (volt, hogy ilyen 

is elôfordult, szörnyû vétek!). 

Kocsmáinkban—régebben—

értelmiségiek, iparosok, gazdál-

kodók is megszokott és elvárt 

vendégek voltak, a tanár úrtól 

az epres-gazdákig, a rendôrtôl a 

hivatalnokig. Nosztalgia! Na, de 

lássunk egy kis kocsma-történe-

ti összefoglalót, a teljesség igé-

nye nélkül!

 

POKOLCSÁRDA

A váci rév melletti csárda 

talán az elsô volt falunkban, a 

Zichy grófok tulajdonaként  már 

a XVIII. században fogadta a 

betérôket. A mellette mûködött 

dunai strand, csónakház a 

váciak kedvelt pihenôhelyéül 

szolgált. Utolsó tulajdonosa, 

üzemeltetôje Berci bácsi (Kalencsik Béla) 

volt. „Serpenyôs rostélyosát” (paprikás 

krumpli) megégett kis lábasokban szol-

gálták fel, igazi hungarikumként. Sok 

híres vendége között volt Göröcs János, 

a neves focista,  Berci bácsi keresztko-

mája. Egy (igaz) anekdota szerint borközi 

állapotban inzultus ért egy ismert politi-

kust, amit Göröcsnek, mint „Dózsásnak” 

is nehezen sikerült elsímítani… A csár-

da megszûnt, lebontották. A Pokol csárda 

párja volt szintén az átutazóknak a 19. szá-

zad végén épült Tahi Csárda. Nagyjából a 

gazdabolt helyén állt.

CSIZMADI KOCSMA

 A mai Kossuth utca mentén mûködött 

fogadó létét a hajóállomáshoz vezetô út 

jövô-menô forgalmára lehetett alapoz-

ni, sikerrel. Volt itt táncterem, kugli, ivó, 

kártyázó, étel-ital. Sokszor volt helyszíne 

báloknak, táncmulatságoknak is (többet a 

Községi Tájékoztató 2006. augusztusi szá-

mában). Egy szomorúan végzôdött mulat-

ságról tudósít egy korabeli feljegyzés:

„A mai napon (1902. jan. 1.) Csizmadi 

János korcsmájában táncmulatság volt, 

melyen a tiltott idôszak daczára a róm. 

Kath. fiatalság is nagy számban részt vett. 

Falusi házaink

Tótfalusi kocsma történetek I.
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Este 10 óra körül már mindnyájan tökré-

szegek voltak s ekkor a kálvinisták meg-

adott jelre: üssétek a pápistákat, olyan 

verekedést vittek végbe, hogy üvege-

ket hajigáltak egymás fejéhez, mindnyá-

jan csupa vér, ruhájuk pedig csupa rongy 

lett. Egyik kálvinista fiatal, feleséges 

embert pedig úgy megszurkálták, hogy 

3-ad napra belehalt.”

KÉK DUNA BOROZÓ

 Nyitásakor a tûzoltószertárral egy épü-

letben mûködött a Kék Duna szövetke-

zet tulajdonaként. A szövetkezettôl került 

a Koreny család tulajdonába, akik felvi-

rágoztatták, átépítették. A borozó  stí-

lusos belsô megjelenítéssel, igényes 

anyaghasználattal, kulturált illemhely-

lyel ma a falu egyetlen turisztikai bázi-

sa az ideérkezôknek, és a szomszédos 

kereskedôk „enyhülési” helye is. A beltér 

mellett a széles elôtetô alatti fedett rész fa 

padjai is fogadják a vendégeket, ami szin-

te egy kis falumúzeum.

NAPSUGÁR SÖRÖZÔ

 Egyedi hangulatú „retro” bútorza-

tával, élô zenével, kandallóval, tévével 

és játékautomatákkal gazdagított, kiülô 

helyekkel ellátott, rendezvényeknek is 

helyet adó italmérés. Évekkel ezelôtt 

bezárt.

TÜNDE PRESSZÓ

A Vác felé tartók utolsó megállója is 

lehetne, de a benzinkút szomszédságá-

ban is van étkezdével egybekötött italmé-

rés. Talán az egyetlen hely, ahol étlapról 

választhat a megéhezett vándor.

PATAKSOR BOROZÓ

  Jó hírû, az ÁFÉSZ által létesített mula-

tóhely volt, cigányzenével, frissen sült 

hallal, csak elôkelô vendégeknek fenntar-

tott pince-szerrel.

LIPTAI KOCSMA

Réges -régen mûködött Tahiban a 

Visegrádi úton.

LEGARD KOCSMA

Kevéssé meghatáro -

zó, kifejezetten egyszerû, 

egyterû kocsma volt haj-

danán a Rákóczi utcában.

T. CSEREKLYE ISTVÁN 

KOCSMÁJA

K i s ko c s m a  v o l t  a 

Duna mellett, a Petôfi 

utca végén, ahová csó-

nakázók, hajósok jártak 

fôként, de helybeliek is 

betértek.

KESZLER KOCSMA

Sok éve mûködött a 

Hôsök terén. Volt biliárd 

terme, a bálok pedig több 

napig is eltarthattak. Ma 

zöldséges, hentes, ital-

diszkont van a helyén. 

Egy anekdota szerint a 

kocsmával szemben állt 

hídmérlegrôl egy elsza-

badult szomjas bika vizet 

érezve berontott az ivóba…

GOMBA BÜFÉ

 Panorámás kilátó teraszáról pazar lát-

ványban volt része az utazónak a váci 

rév mellett. A méltatlanul elhanyagolt, 

a község tulajdonában lévô építmény 

Makovecz Imre egyik korai alkotása.

VIRÁG PRESSZÓ

Stílusában egyedi volt, ötletes beren-

dezéssel, nagy italválasztékkal, fedett 

kiülô helyekkel az Árpád utcában. Ennek 

sincs új üzemeltetôje. Eredeti tulajdo-

nosa a Ménkô család volt. Egyik bérlôje, 

Cs.Budai János és felesége az itt szerzett 

gyakorlat után építette föl a „BUDAI” 

kocsmát. Ennek történetét unokájuk, 

Pintér László leírásából ismerhetjük meg 

a következô számban. 

Benedetti Tibor, 

Budai Mihály

Cím: 2022 Tahitótfalu, Szabadság tér 3.

Telefon: +36 70 685 4102, +36 70 685 4083

Nyitva tartási idô

Hétfô 07:00 - 17:00

Kedd 08:00 - 18:00

Szerda 08:00 - 20:00

Csütörtök 08:00 - 18:00

Péntek 08:00 - 16:00

Teljeskörû okmányirodai ügyintézés:

• személyazonosító igazolvány,

• útlevél,

• vezetôi engedély,

• diákigazolvány,

• ügyfélkapu,

• lakcím (járáson belüli bejelentkezések),

• gépjármû ügyek (átírás, üzembentartó bejegyzés, 

opció törlés, ideiglenes gépjármû kivonás, stb.).

Tahitótfalu Kormányablak nyitva tartása
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Több eseménnyel, rendezvénnyel készül-

tünk az iskolában a karácsonyra  az adven-

ti idôszakban. Advent elsô vasárnapján, mint 

az elmúlt években is, a református templom-

ba látogattunk a zeneiskolásokkal.

 Az istentisztelet elôtt karácsonyi dalokkal 

és a barokk zene klasszikusaival igyekeztünk 

az alkalomhoz illô darabokkal megörvendez-

tetni a hallgatóságot.

A hagyományos zeneiskolai koncerteken 

túl idén a szülôk kezdeményezésére a kará-

csonyi zeneiskolai hangversenyünket vásár-

ral egészítettük ki, melyen rengeteg szép 

karácsonyi áru kapott helyet. A szülôk alko-

tásai mellett a gyerekek által készített aján-

déktárgyak is megjelentek a decemberi 

15-én a Sportcsarnokban rendezett adventi 

vásáron. 

Polgármester úr köszöntôjében örömét 

fejezte ki a sok résztvevô láttán, amihez mi is 

csatlakozunk. Célunk a zene minél nagyobb 

közönséghez való eljuttatása, a zene szerete-

tének tolmácsolása. Az elsô ilyen rendezvé-

nyünk sok tapasztalattal gazdagított bennün-

ket, amit legközelebb hasznosítani tudunk. 

A karácsony várását, a meghittséget, az 

elcsendesedést legközelebb jobban szeret-

nénk kiemelni. A legkisebbektôl a nagyob-

bakon keresztül a tanárokig mindenki magas 

színvonalon járult hozzá az ünnepi hangulat 

megteremtéséhez.

Köszönjük a támogatást! A befolyt össze-

get a zeneiskola hangszerállományának 

bôvítésérehasználjuk.

Az adventi idôszakot a 3. osztályosok kará-

csonyi mûsora zárta, melyet a hittantanára-

ink és az iskola teljes közössége áhítattal és 

örömmel nézett végig.

Ezúton is kívánunk mindenkinek boldog, 

sikerekben gazdag Új Évet! 

Az iskolavezetés nevében Mákó Miklós 

igazgatóhelyettes 

Advent a tahitótfalui iskolában

A karácsonyi betlehemi történet a 3. osztályosok 
elôadásában. A darabot rendezte és betanította: 

Szabó Tamásné és Viplak Katalin.

Képek: Kollok Ádám
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Három kaktusz lakik az ablakomban. Tüsi, 

Szuri és Böki. December 5-én este izgatottan vár-

ták – egy pár csizma között – a Mikulást. Mónika, 

a gazdájuk már az igazak álmát aludta az ágyában. 

Csak a három növény nem aludt. 

Éjféltájt csilingelést hallottak. Rögtön utána 

egy kiáltást: 

– Hohohohó! Itt egy szép, tiszta csizmácska! 

Meg itt! És itt! Vajon mindegyik gazdája jó volt?

– Tüsi! Szuri! Nézzétek! - suttogta Böki. – A 

Mikulás! Éppen felénk tart!

– Szerintetek Mónika kap ajándékot? – kérdezte 

Tüsi.

– Ez nem kérdés! – méltatlankodott Szuri.

Ekkor valaki kopogott az ablakon:

– Kipp, kopp, ébren vagytok kis kaktuszok?

– Mi mindig ébren vagyunk kedves Mikulás! – 

felelték kórusban.

– Hoztam egy kis ajándékot a Ma… Mo… Me…

– Mónikának? – csillant fel a szemük a szúrós kis 

növényeknek.

– Igen, neki. Remélem jó kislány volt!

– Persze, hogy jó kislány volt!

– Szófogadó! – kezdte Böki.

– Mindig rend van a szobájában. – folytatta Tüsi.

– Szorgalmas és segítôkész. – tette hozzá Szuri.

– Annak örülök, mert sok ajándékot hoztam 

neki.

A Mikulás berakta a csizmába az ajándékokat 

és elbúcsúzott. Reggel Mónika nagyon örült a sok 

ajándéknak, és a három kaktusz lelkesen nézte.

Bíró Ilona 4. b.

„Már így tudok írni!”

A három kis kaktusz és a Mikulás

Saját erôbôl – rendezvények (családi 

nap, szülôi bál, Pollack-gála), papírgyûjtés; 

egyéb bevételek, alapítvány, önkormány-

zat, szülôk, község lakóinak köszönhetôen 

(hozzávetôleg:1-1,5 millió Ft értékben)

• 3 db laptop

• 5 db projektor (2 db beszerelve nagy 

épületben, 2 db a Népházban)

• 1 db fénymásoló, nyomtató (Népház)

• festékpatronok a nyomtatókba

• 2 db vetítôvászon

• 4 pár hangszóró

• 1 db színes fénymásoló festékpatronnal

• 1 db digitális tábla (7. osztály termébe)

• wifi részleges bevezetése (önkormány-

zat)

Váci Tankerületi központnak köszönhe-

tôen (hozzávetôleg 3 millió Ft értékben)

• digitális táblához kiegészítôk, a digitá-

lis tábla használatára rendezett tanári 6 

órás továbbképzés támogatása

• 1 nagy vetítôvászon

• 3 db új CD-s magnó

• írásvetítô (Népház)

• 2 telefonkészülék

• 2 db új fénymásoló (központi épület)

• 1 db irodai új számítógép

Informatikai eszközök száll ítása: 

2017. december (6,2 milliárd Ft Közép-

Magyarország – állami döntés keretében-  

a mi iskolánknak hozzávetôleg  5-5,5 mil-

lió Ft értékben)

• 18 db számítógép monitorral az infor-

matikaterembe

• 5 db laptop

• 7 db projektor, beszerelésükhöz eszkö-

zök

• wifi teljes bevezetésének ígérete

Más eszközök a váci Tankerületi Köz-

pont tól: (hozzávetôleg 3 millió Ft érték-

ben)

• 70 db tanulói pad és 140 db tanulói 

szék,

• 1 db hordozható zongora 

• 1 db tantermi tábla (1.a),  és fehér táb-

lák.

Köszönet a Váci Tankerületi Központ-

nak az iskola eszközállományának 

fejlôdéséhez nyújtott segítségéért!

Köszönet G. Szalai István rendszer-

gazda segítségéért az informatikai esz-

közök beszereléséért és a Tahitótfalui 

Önkormányzat áldozatos segítô munkájá-

ért!

Tahitótfalu, 2017. december 17.

Az összefoglalót készítette: 

Matus Klára és Zakar Ágnes az 

Iskolavezetés nevében

Informatikai és iskolai eszközállományunk fejlôdése 

2016. szeptember és 2017. december között

A Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 

Iskola és AMI  tanárai és diákjai nevé-

ben szeretnénk kifejezni köszönetünket 

Szecsei László magas színvonalú, rendez-

vényeinket segítô informatikai, hangosí-

tó munkájáért, és azért, hogy két diákren-

dezvényünket, a DÖK bulit novemberben 

és a karácsonyi ünnepélyt decemberben 

térítésmentesen hangosította, a rendezvé-

nyek sikerét munkája nagyban segítette.

Köszönettel: iskolavezetés

Köszönet Szecsei László 

informatikusnak, HSPC  

vállalkozónak

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!

A Borda István Húsbolt Dunabogdányban az alábbi munka 
körökbe várja az álláskeresôk jelentkezését! Nyugdíjasok és 
Pályakezdôk jelentkezését is egyaránt várjuk.
Csemegepultos (6 és 8 órás) és Pénztáros

Feladat:  
• Vásárlók kiszolgálása
• Csemegepult rendben tartása
Elvárások:
• Alkalmazkodó készség
• Igényes és pontos munkavégzés
• Csapatmunka
Amit kínálunk:
• Tiszta, rendezett, modern környezett
• Versenyképes bérezés
• Bejelentett munkahely
• Munkaruha biztosítása

Mindössze csak annyi szükséges, hogy küldj egy fényképes 
önéletrajzot info@bordahusfeldogozo.hu email címre vagy 
hívj a 0626-390-734-os telefonszámon.

A Borda Húsfeldolgozó Dunabogdányban és a nem sokára nyitó Tahitótfalusi 
üzemünkben az alábbi munka körökbe várja az álláskeresôk jelentkezését! 
Nyugdíjasok és Pályakezdôk jelentkezését is egyaránt várjuk.
Hentes és betanított munkás

Feladat:  
• Beérkezô hús feldolgozása • Hús elôkészítése, darabolása, formázása
• Egyéb, a húsfeldolgozáshoz kapcsolódó feladatok
Elvárások:
• Alkalmazkodó készség • Igényes és pontos munkavégzés
• Csapatmunka • Felelôsségteljes, precíz munkavégzés
Amit kínálunk:
• Tiszta, rendezett, modern környezett • Versenyképes bérezés
• Bejelentett munkahely • Munkaruha biztosítása, mosatása

AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL
Mindössze csak annyi szükséges, 
hogy küldj egy fényképes önéletrajzot 
info@bordahusfeldogozo.hu email címre 
vagy hívj a 0626-390-734-os 
telefonszámon.
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December 20-án a Pollack Mihály 

Általános Iskola hatodikos osztályaival a 

Parlamentben jártunk Budapesten. A nagy 

hideget legyôzve elôször körülnéztünk az 

Országház elôtti gyönyörûen megújult téren. 

A szobrokon kívül nagyon tetszett minden-

kinek az ország karácsonyfája is, amelynek 

érdekessége nemcsak a magassága és szép 

tömött ágai, hanem az is, hogy az elôtte lévô 

kerítés szánkókból épült. Megcsodáltuk a 

szép kis Betlehemet, valamint a Parlamentre 

kihelyezett székely és magyar zászlót, majd 

kezdetét vette az újabb közös kaland.

Az Országház megtekintése elôtt volt 

idônk megnézni egy új múzeumot a földszin-

ten, a bejárat mellett. Igazgatónônk sok fon-

tos információval és a már ismert részletek 

felidézésével kísért minket végig az interak-

tív kiállításon. A gyerekek kíváncsian járták 

be a Parlament történetérôl szóló tárlatot és 

lelkesen nyomogatták a kijelzôk gombjait.

Idegenvezetônk már a lépcsôházban fel-

hívta figyelmünket a különbözô fontos épí-

tészeti részletekre, mesélt az aranyfüstlemez-

készítésrôl, majd elkalauzolt bennünket a 

29 lépcsôház egyikén a Szent Koronához. 

Sokan elôször láthatták életükben legfonto-

sabb nemzeti ereklyénket és a többi koroná-

zási jelvényt. Hihetetlen, hogy annyi viszon-

tagság után végre méltó helyén ott volt 

elôttünk egy karnyújtásnyira. A koronaôrség 

tagjai igen fegyelmezetten, rezzenéstelen 

arccal ôrizték nemzeti kincseinket. 

A kupolatermen kívül mindenütt lehetett 

fényképezni, az ülésteremben is. Ritka sze-

rencsénkre ezúttal azt a termet sikerült meg-

néznünk, amelyben a Tisztelt Ház rendsze-

resen ülésezik. Igazán érdekes volt saját sze-

münkkel látni a hírekbôl ismert gyönyörûen 

díszített üléstermet, falakat, székeket. 

Idegenvezetônk elmondta, hogy oda ô sem 

juthat be olyan egyszerûen, nagyon alaposan 

ôrzött terület. A rengeteg arany díszítés, a 

faragott bútorok, a különleges fûtésrendszer, 

a pompás szobrok, szônyegek és járólapok 

mind hozzájárulnak Parlamentünk szépségé-

hez, méltóságához. 

Minden gyerek élményekkel gazda-

gon és a látottak által lenyûgözve tért 

haza a kirándulásról. Köszönjük szépen 

igazgatónônknek, Zakar Ágnesnek a szerve-

zést és a szakszerû idegenvezetést, valamint 

Schubert Mihálynak, hogy ismét balesetmen-

tesen a helyszínre szállított minket!

Sziváné Bergmann Henriett

Hon- és népismeret tanár

A Szent Korona

Történelemtanárként és iskolaigazgatón-

ként fontosnak tartom, hogy tanítványaink-

kal megismertessük nemzeti kincseinket, 

és ezzel a tahitótfalui nevelôtestület is szív-

vel-lélekkel egyet- ért, így az iskola idei éves 

tervébe a sok szép osztály-

kirándulás mellé bekerült a 

6. évfolyam számára a Szent 

Korona és a koronázási 

ékszerek meglátogatása, a 7. 

évfolyamnak a Határtalanul 

pályázatnak köszönhetôen 

egy székelyföldi – erdélyi 

kirándulás 2018 júniusában, 

a 8. évfolyamnak pedig a 

Terror Háza meglátogatása.

A parlamenti kirándulás 

a gyerekek és öt kísérôjük 

számára ingyenes volt a 

magyar állam támogatásá-

nak köszönhetôen, a busz-

költségeket pedig a Váci 

Tankerületi Központ fizette, 

köszönjük!

A hatodikosok elôtt történelmi tanulmá-

nyaiknak köszönhetôen már sok részlet 

ismert volt a korona és koronázási éksze-

rek történetébôl. A kirándulást megelôzôen 

egy külön tanórán prezentáció keretében 

ismertettük velük a Szent Korona keletke-

zésének sokat vitatott történetét, a koronát 

díszítô képek történetét, a kereszt elferdü-

lésének valószínû okát, és a Szent Korona 

„kalandjait”: a XIV. századi Képes krónikából 

ismert elvesztése, a krimibe illô „elrablása” 

a visegrádi várból a késôbbi V. László részé-

re, és sok egyéb elrejtés, menekítés történe-

tét forradalmak, majd a második világhábo-

rú után. A sok hányattatás után következett 

1978-ban az az ünnepélyes pillanat, amikor 

Amerikából hazaszállították a Szent Koronát, 

ma is boldogan emlékszem vissza erre a gye-

rekként megélt eseményre. Tanulóink meg-

értették, hogy a mi Szent Koronánk nem-

csak azért különleges, mert Európa legré-

gebbi épen maradt koronája, hanem azért is, 

mert a magyar államiság, a magyar nemzet 

összetartozásának jelképe is, így különleges 

nemzeti ereklyénk.

A 2013-ban indult Steindl- programnak 

köszönhetôen megújult a Kossuth tér és a 

Parlament épületébe bevezetô fogadótér 

is, mely program irányítója a Szentendrén 

élô Wachsler Tamás. Rövid köszönô üzene-

tet küldtünk neki a kirándulás után, hiszen a 

mostani parlamenti érkezés, fogadtatás, kör-

nyezet összehasonlíthatatlanul befogadóbb, 

szebb, felemelôbb, mint a korábbi állapot.  

A tér szobrait az 1944 elôtti - vagyis 

Magyarország szuverenitásának elveszté-

se elôtti- állapot szerint állították vissza, így 

visszakerült a Tisza István szobor, az eredeti 

Kossuth szoborcsoport a felelôs magyar kor-

mánnyal és gróf Andrássy Gyula szobra is.

Csodálatos élményekkel tértünk haza, és 

kollégáimmal elhatároztuk, hogy a hon- és 

népismeret óra keretében a jövôre 6. évfo-

lyamosokkal is megismételjük ezt a kirándu-

lást.

Zakar Ágnes 

intézményvezetô

Látogatás a Parlamentben
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Arany János 1817-ben született. Születésé-

nek 200 éves évfordulóját ünnepeltük 2017-

ben.

Élete, munkássága
Arany János életútja hosszú, a magyar tör-

ténelem nagy fordulópontjaival együtt ala-

kult, változott.  Címszavakban: reformkor, a 

Toldi sikere, Petôfi barátsága, forradalom, a 

szabadságharc leverése, Petôfi halála, Bach-

korszak, állásának elvesztése, kiegyezés, a 

Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára.

Az ismeretlen vidéki fiatalemberbôl élete 

végére a nemzet nagyra becsült költôje lett. 

Legismertebb irodalmi mûvei idôrendben: 

Toldi, Nagykôrösi balladák, Ôszikék. 

Irodalmi mûveit segítenek felidézni a 

következô szavak: Edward király, az öreg 

Bence, a radványi sötét erdô, a drégeli rom, 

a margitszigeti tölgyfák, a fôváros baljóslatú 

hídja. 

Az általános iskola ötödik osztályában a 

Családi kört, hatodikban a Toldit tanítjuk; 

hetedikben A fülemile, A walesi bárdok és a 

Szondi két apródja a tananyag. 

Arany János balladáiból ezeken kívül 

továbbiakat is megismertetünk a gyere-

kekkel: Ágnes asszony, Tetemre hívás, 

Hídavatás. Balladái a magyar irodalom leg-

nagyobb értékei közé tartoznak.  Hihetetlen 

módon hatnak az olvasóra, hallgatóra. A bal-

ladai homály miatt szövegértési feladatnak is 

kiválóak. 

Kiállítás a Petôfi Irodalmi Múzeumban
Az emlékév kapcsán a Petôfi Irodalmi 

Múzeum nagyszabású emlékkiállítást hozott 

létre.  

A kiállítás mai szóval interaktív, azaz a 

nézô részvételét is megkövetelô. 3D-s szem-

üveget felvéve megjelennek Arany János 

életeseményei, ezzel párhuzamosan az akko-

ri találmányok, felfedezések, emellett törté-

nések a világirodalomban. Az információkat 

megállíthatja, kinagyíthatja a látogató. 

Látható a kiállításon a Toldi címû elbeszélô 

költemény pályázatra beadott példánya, ami 

kézzel íródott, de nem Arany János írta, 

hanem valakivel lemásoltatta. Így volt akko-

riban szabályos, hogy ne lehessen ráismerni 

a kézírásra. Amúgy az ô kézírását nem ismer-

ték volna fel, mivel a Toldi által lett ismert.

Tárgyakat láthatunk Arany életébôl, pél-

dául a kapcsos könyvet, amit Gyulai Páltól 

kapott, és ide írta öregkori verseit, az 

Ôszikéket. 

Láthatóak Zichy Mihály romantikus stílu-

sú illusztrációi, melyek a balladákhoz készül-

tek. Zichy rajzai képi nyelvre lefordítják a 

szöveget. A kép mellett szerepel a szöveg is. 

Így kölcsönösen hatnak egymásra.

Mûveit hallhatjuk egy fiatal színész, Vecsei 

Miklós tolmácsolásában. Nem könnyû 

Sinkovits Imre szavalatával felvenni a ver-

senyt, aki minden hanghordozásával, még a 

szünetekkel is érzelmeket közölt.

Kiderült, hogy Arany népdalokat gyûjtött, 

kedvtelésbôl komponált.

A kiállítás végén irodalomtörténészek, 

mûvészettörténészek, költôk, színészek 

mondják el véleményüket a költôrôl. 

Megtudhatjuk, hogy a magánembert 

levelezésébôl lehet igazán megismerni, és 

kiderül, hogy Arany János ’huncut’ volt. 

Tompa Mihályhoz mély barátság kötötte. 

Az a kérdés is fölmerül a kiállításon, hogy 

milyen ma Arany János imázsa (arculata). 

Máig a legnagyobb költônek tartják az embe-

rek Petôfi után. Az ô szavaiban szól legszeb-

ben a magyar nyelv. 

Az Arany-busz
A Petôfi Irodalmi Múzeum egy mozgókiál-

lítást is készített az emlékévre. Egy buszt ren-

deztek be kézzel mozgatható és digitális esz-

közökkel fôleg iskolás gyerekek számára. De 

a felnôttek is szívesen látogatják.

Nagyon örültem, hogy sikerült a buszt 

iskolánknak, falunknak megrendelni. 

December 20-án reggel 8-kor parkolt le a 

busz az iskola elôtt. Két múzeumpedagógus 

várta a gyerekeket. Beosztottuk a felsô tago-

zatos osztályokat, elsôként a hatodikosok 

nézhették meg a kiállítást, mivel 9-kor indul-

tak a Parlamentbe. 

A busz külsején a Toldi jelenetei elevened-

tek meg, miközben körbesétáltuk, felidéztük 

a történeteket. Néhányan észrevették, hogy 

eggyel több, 3 farkast festettek a buszra, a 

történetben egy hím és egy nôstény harcol 

Miklóssal. 

A buszra felszállva jegyet kaptak a gye-

rekek. A két pedagógus köszöntötte ôket, 

bevezetôt mondtak. Ezután a gyerekek 4-5 

fôs csapatokat alkottak. Kaptak egy kérdés-

sort, amire írásban kellett válaszolni. 

Minden kérdésre volt válasz a buszon. De 

minden információt meg kellett keresni. Az 

információk egy része a hagyományos olva-

sással volt megszerezhetô. A gyerekeket job-

ban vonzotta a busz hátsó részében kialakí-

tott interaktív blokk. 

A számítógépek mûködtetésével megnéz-

hették a térképen, hány Arany János utca 

van Magyarországon, melyik bolygót nevez-

ték el a költôrôl, merre utazott. Hallgattak 

megzenésített verseket, balladákat. Arany 

János a legnagyobb szókincsû költônk. 

Régies szavainak jelentését kellett kitalálni. 

A busz elsô részében a Családi kör címû 

vers sorait kellett rendezni, az életrajzot 

végigolvasni.  Arany János utazóládáját, 

poharát, pipáját és kalapját láthatták kiállít-

va. 

(A buszon látható kiállítás részben egyezik 

a Petôfi Irodalmi Múzeumban látható kiállí-

tással.)

A múzeumból érkezô hölgyek segítettek 

a gyerekeknek, a felmerült kérdésekre szí-

vesen válaszoltak. A feladatlapokat kijavítot-

tam, az eredményt megkapták. 

Délután 1-tôl 4 óráig az érdeklôdô 

felnôttek nézhették meg a kiállítást.

    

Papp Judit, magyartanár

Arany János-emlékév
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A 2017-es Dagober kupa idén 

is remek hangulatban zajlott, 

a baráti társaságok december 

27-én minden évben lelkesen 

küzdenek az ellenfelekkel és az 

ünnepek okozta gyarapodással. 

Az idei kupa eredménye:

I. Fehérék

II. Dagober és barátai

III. Vulkán

IV. Beagle boys

Legjobb játékos: Szijj Krisztián 

(Beagle)

Legjobb kapus: Nagy Szilveszter 

(Dagober)

Gólkirály: Kiss Tamás (Fehérék)

Különdíjak:

Szávuly Zoltán (Dagober)

Tököli Attila (Fehérék)

Ezúton szeretném megköszönni 

a támogatást.

Tahitótfalu Község 

Önkormányzata

Kósa Klárika, Reneszánsz Stúdió

Epermester Pincészet

Kék Duna Borozó (Erzsike-

András)

Balta Kft. (Jani)

100 ft-os bolt (Évi)

Húsbolt (Szabolcs)

Italdiszkont (Attila)

Zöldséges (Márti)

Topán Cipôbolt (Kati-Feri)

Herr cukrászda (Andrások)

Rosco Sport (Rozgonyi Gyuri)

Niesz Ferenc

Ágoston György

Nélkülük ez a kupa nem jött 

volna létre.

Köszönettel: Plascsevics János

Dagober kupa 

eredményei

Képek az 

RSG-gáláról

Ez itt az Ön 
hirdetésének helye!

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

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, Zsolnay 

és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, pati-

kai tárgyakat és sok más érdekes régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fi zetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

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

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

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpont egyeztetés és regisztráció szükséges!

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

vehetôk igénybe.

1 5

KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN

Cím: Dunabogdány, Kossuth L. u. 33

Nyitva tartás: H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h, Szombat: 8-13 h

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

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

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

                 

Bélteki Sándor 
tûzoltó alezredes
70-334-8427 
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com

A meglévô ügyfélkörhöz 
kapcsolattartó és számlázó 
munkakörbe nyugdíjas nôt 
keresek. 06 30 883-7803

Téli vásár a Topán cipôboltban január 11-20-ig 
20-30-40-50%-os engedménnyel!

Hótaposók, csizmák, bokacsizmák, gyerek bôr-
cipôk, dzsekik, pulóverek.

Tahitótfalu, Hôsök tere

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

bemutatja 

                
 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 
. Támogatói jegy ára 500 Ft / fő 

Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2 

Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

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

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

1 6

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 16.500,- Ft/m3 (ömlesztve)
Akác hasítva 18.000,- Ft/m3 (ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján lemérhetô és 
ellenôrizhetô!  1 m3=1 m x 1m x 1m

Köbméteres vásárlás esetén az ár tartalmazza 
Tahitótfalu 10 km-es körzetében 
a házhoz szállítás költségét is.

Forester Kft. – Szabó Zoltán, 06 20 9331 945
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Az ,,Advent Tahitótfalun” hét ünne-

pélyes megnyitóján a katolikus hittan-

teremben idén is Attila atya, mint házi-

gazda és jómagam köszöntöttük a szép 

számú megjelentet. Majd Lengyel Rita 

grafikusmûvész munkáit csodálhattuk 

meg a ,,Rögök és csillagok” kiállításon. 

A kiállítást Schwartz Rezsô képzômûvész 

nyitotta meg. Utána a katolikus templom-

kertben, a betlehemi jászolnál meggyúj-

tottuk az adventi gyertyát és a templom-

ban nagyszerû kamara kon certet hallhat-

tunk Szotyori Nagy Gábor orgonamûvész 

és Molnár Enikô hegedû mûvész elô-

adásában.

Vasárnap a református gyülekezeti 

terem ben Wegroszta Gyula festômûvész 

kiállítását csodálhattuk meg, amelyet 

Árvavölgyi Béla tiszteletes nyitott meg. 

Még aznap délután kettôs könyvbemuta-

tón vehettünk részt a Jancsó Alapítvány 

szervezésében, Jáky László: Egy oktatás-

politikus a XX. század fordulóján, Jancsó 

Benedek valamint Raffay Ernô: Ady Endre 

és a Nyugat, Soha nem hallott titkos tör-

ténetek címû könyvek szerzôivel Jancsó 

András beszélgetett.

A hét következô napjain volt adomány   -

gyûjtés, dolgozók biblia órája, hagyo-

mány  ôrzô horgolás, kézmûves foglalko-

zás.

Csütörtökön, december 7-én szo -

kásos módon az Idôsek Napját  a 

Spor tcsarnokban tar tottuk meg az 

önkormányzat szervezésében Schottner 

Erzsébet képviselôtársam vezetésével. 

A meghívásnak sokan tettek eleget és 

a finomságok mellett élvezhették az óvo-

dások, iskolások és Szécskay Szomszéd 

Ildikó és barátai mûsorát.

December 9-én, szombaton falunkban 

élô kézmûvesek munkáiból idén is volt 

kirakodó vásár. Az ételosztást a baptista 

egyház valamint az önkormányzat szer-

vezte, a jó hangulatról a baptista fúvósze-

nekar gondoskodott.

Délután öt órakor eljött az adven-

ti gála ideje, ahol is a Vujicsics együttes 

nagy sikerû, teltházas koncertet tartott a 

Népházban. 

Vasárnap, a záró napon a reformá-

tus templomban az óvodásoké volt a 

fôszerep, ahol a tótfalui és tahi óvodá-

sok karácsonyi mûsorát láthattuk. A meg-

Visszatekintés a 16. Advent Tahitótfalun 

rendezvénysorozatra – 2017. december 2-10.
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jelenteket Sajtos Sándor polgármester és 

Árvavölgyi Béla tiszteletes köszöntötte.

Ezután átmentünk a református hittan-

terembe a karácsonyi bejgli, mézeska-

lács és ,,családom kedvenc süteménye” 

sütôversenyre, amely méltó lezárása volt 

az adventi hétnek.

A süteményeket Baracskay Angéla, 

Laka tos Istvánné Ica és Kálmán Istvánné 

Judit értékelte.

Az eredményt Gaál Sándorné képviselô-

társam hirdette k i, az ajándékokat 

Baracskay Angéla, a zsûri elnöke adta át.

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-

vány, Tahitótfalu Község Önkormány-

zata, a három felekezet, a civil szerveze-

tek, óvodásaink, iskolásaink, nyugdíjasa-

ink, a falu apraja-nagyja együtt készült a 

karácsonyra. 

Köszönöm az arculattervezônek, a 

beren dezôknek, a három felekezetnek, 

a vállal  kozóknak, a fellépô és kiállító 

mûvészek nek, diákjainknak és óvodása-

inknak, a hangosítónak, világosítónak és 

nem utolsó sorban az önkormányzat dol-

gozóinak. Nem szeretnék neveket sorol-

ni, mert egyrészt hosszú lenne, másrészt 

óhatatlanul kihagynék valakit.

Azért mégiscsak két nevet megemlíte-

nék: Rainer Gabi nénit és Fekete Julikát. 

Köszönöm nekik, hogy minden nehéz-

ség ellenére idén is a rendezvénysorozat 

motorjai voltak.

Bizton állíthatjuk, hogy az ,,Adventi 

Tahitótfalun” rendezvénysorozat mára 

már nemcsak lelki, hanem közösségi és 

kulturális eseménnyé formálódott.

Advent már elmúlt, de szeretném 

megosztani Horváth István gondolatait 

Önökkel: ,,Olyan világban élünk, amely 

nem ismeri a holnapot. A múltat már 

régen elfelejtette. A gyökerek, az emlé-

kek, a hagyományok már nem jelentenek 

értéket. Olyan világban élünk, amely csak 

a jelent ismeri. Élj a mának, a pillanatnyi 

örömöknek! - hangoztatják sokan. Nem 

gondol elôre, nem tervez elôre.

Az advent elgondolkodtat minket az 

idôrôl, az idô múlásáról, a múltról, a 

jelenrôl és a jövôrôl. Az advent mindig 

elôre irányítja tekintetünket a jövô felé.”

Boldog új évet kívánok a falu minden 

lakójának.

Kubanek István képviselô

* * *

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapít-

vány ezúton is köszöni mindazok mun-

káját és segítségét, akik hozzájárultak az 

Advent Tahitótfalun rendezvénysorozat 

sikeréhez. 

Engedjék meg, hogy röviden ismer-

tessük a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 

Alapítvány tavalyi évben végzett munká-

ját. 

Az óvodások, kisiskolások részére havi 

rendszeres bábszínházi elôadások, farsan-

gi felvonulásban segítôként való részvétel, 

nemzeti ünnepeinken való részvétel, már-

cius 15-én az általunk alapított „Ifjúsági 

díj” átadása az arra érdemes fiatal diá-

kok részére (falucímer kitûzô, könyv utal-

vány), Vasárnapi Vásárnapon való segítô 

részvétel, Eperfesztiválon elmaradhatat-

lan eperlekvár fôzésünk, idén az Országos 

Tûzzománc Biennálé megrendezése, júli-

usban a szabadidôparkban lebonyolított 

nagy sikerû ingyenes és tartalmas  nyári 

gyermekhetek. December hónapban a 

legnagyobb kihívás az „Adventi hét” meg-

rendezése, valamint a rászorultak részé-

re adománygyûjtésben való részvételünk 

és a begyûjtött adományok elosztásában 

való részvétel. 

E zen  be lü l  a  be t lehem i  j á szo l 

kibôvítése, a pásztor, a három királyok és 

az állatok bábkészítôvel való elkészítteté-

se, amelyet pályázati pénzbôl fizettünk.

A Hagyományôrzô Körünk 2018-ban 

bemutathatja a falunkban élôk által ado-

mányozott tárgyakat, ugyanis véghajrá-

ban van a kiállító helyek készültsége.

Szeretnénk köszönetet mondani min-

denkinek, aki az alapítvány munkájá-

ban részt vett, mindenkinek a segítsé-

gét, legyen az anyagi vagy tárgyi, amivel 

falunk közösségi életét fejleszthettük és 

elômozdíthattuk. 

Továbbra is számítunk önzetlen támo-

gatásukra.

Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 

Alapítvány

Képek: Kollok Alajos, Danubia TV
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Folytatás az 1. oldalról
Február 27. szombat 10:00 Habakuk 

Bábszínház: A három kismalac. Helyszín: 

Népház. Szervezô: TETA. Részletek a plakáto-

kon.

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô, szerda 15:30-16:30: RSG az iskolások-

nak, 17:00-17:45 RSG az óvodásoknak. Érd.: 

Szatmári Loretta 70/429 4994

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumenikus 

Kórus próbája. Szeretettel várjuk az énekelni vágyó-

kat. Érdeklôdni: Horváthné Csörgô Andrea 70/334 

4096.                                                            

Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-

megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné Adorján 

Vera, 20/560 4065

Péntek 16:30-18:00: Akrobatikus rock and roll. Pink 

Panthers. Érd.: Móra Eszter 30/928 7898

Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub össze-

jövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, 

palvolgyi2@t-online.hu

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 

Néhlich Edit 20/569 7507

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
9:00-11:00: Baba-mama Klub. Vezeti: Benyóné 

Ott Ildikó 70/330 8588

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:45: Képességfejlesztô kézilabda 

alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244, 

16:45-18:00: Kézilabda felsôsöknek. Érd.: Pakor 

Vilmos 30/383 4244

Kedd, csütörtök 17:00-18:30: Judo-kungfu 

edzés. Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375

19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp Bence 

30/215 4442 

Szerda 16:30-18:00: Kézilabda felsôsöknek, 

18:00-19:00: Gyerek foci. Érd.: Vaczó Tamás 

30/551 3366 

19:00-20:30: Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok 

erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 30/831 8946

Péntek 14:00-15:00: Képességfejlesztô kézilab-

da alsósoknak

15:00-16:30: Kézilabda felsôsöknek

16:30-17:30: Ovis foci. Érd.: Óvoda 30/326 6272

18:00-19:00: Baranta edzés 4 éves kortól. Edzô: 

Vukics Ferenc, Baranta Országos Szövetség elnö-

ke. Érd.: 70/598 4345

Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni 
az alábbi elérhetôségeken lehet: Népház, 

Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327 5146, 

Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527, Sportszár: 

Szabó Mónika 70/369 0098.

Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást 

szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az 

aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb 

programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 

mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

Tahitótfalu januári programjai Közhasznú adatok

ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT – 0626/312 
605 • CSATORNA – DMRV Zrt. hibabejelentô: 06/27511-511, 
06/40/88-11-88 • ELMÛ – Szentendre, Dunakorzó 21/a., 
ügyf.: hétfô: 10–18-ig, kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-
40 • FALUHÁZ – 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu) – tel.: 
385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô, pént.: 8–12-ig, kedd, 
csüt.: 14–18-ig, szerda: iskola fo gászat • FÖLDHIVATAL – 
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ 
– 0640/474 474. • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS 
– Dr. Szécsényi Ilo na, Ifjúság u. 11. Tel: (26) 386-719, 06-30-
221-7125, Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, 
cs: 14–17-ig, p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI 
RENDELÉS – munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, 
Bükköspart 27., tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – 
Sziget Gyógyszertár, Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-
103, nyitva: hétfô–pént.: 8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív 
Gyógyszertár, Tahitótfalu, Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; 
Szo.: 8-13, tel.: 26/386-010  • GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET 
– Szentendre, Kanonok u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK 
– Dr. Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, ren-
del hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; 
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 
387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, 
kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12, 
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth L. 
u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNY SEPRÔ – Magyar Kémény Kft. 
Kaposvár Petôfi S. u. 4. Tel.: 06-82-314-419, Ügyfélfogadás: 
h-sze.: 7.30–16.00; cs: 7.30–20.00-ig; p: 7.00–13.00-ig • 
KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan, Szentendre, Duna-
kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, 
szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104, 310-424, 312-933 
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: 
hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, 
Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés 
nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • OKMÁNYIRODA 
– Szentendre, Vá ros háztér 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; 501-468; 501-469, Fax: 06-26/501-
466 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi 
út 12. munkanapokon 17–07 óráig, munkaszüneti napokon 
folyama tosan, tel.: (26)387-030 • ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. 
u. 17., tel.: 385-893 – Tahi tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 
• POLGÁRMESTERI HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-
123, 387-198, fax: 585-112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00– -
17.30, kedd, csütörtök nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, 
péntek 8.00–11.30 • POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: 
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 – Szent-
endre, Kano nok u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent-
end re, Dózsa Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy 310-233; – Tahi tótfalu, 
Béke u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – AHK Kft. 1439 Budapest, Pf.: 637. Ügyfélszolgálat: hétfô: 
8:00-20:00-ig, csütörtök: 9:00-13:00-ig, péntek: 9:00-13:00-ig. 
Telefon: 06/1459-6722. E-mail: ahk@fkf.hu • TAKARÉK-
SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–16.30-
ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 
• VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., tel.: 06/27 511-511, 
Hibabejelentés: 06/40881188, 1 mellék 

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

egy apró részletét ábrázolja, küldd a meg-

fejtést a program@tahitotfalu.hu címre 

vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. 

A helyes megfejtést beküldôk minden 

hónapban ajándéksorsoláson vesznek 

részt. Decemberi számunkban a tótfalui új 

gát végében lévô pihenôhely volt látható. 

Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, 

Rátz Ágnesnek.

Vedd észre!

Tahitotfalu_2018_01.indd   20Tahitotfalu_2018_01.indd   20 2018. 01. 08.   0:542018. 01. 08.   0:54


