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Nyertes pályázat

A Pest Megyei Kompenzációs Program keretében az elmúlt év végén jelent meg pályázati
kiírás azzal a céllal, hogy helyi termelôi piacok
létesüljenek, a meglévôk korszerûsödjenek. A
pályázat kiírójának az volt a célja, hogy minél
jobban segítsék a helyi élelmiszertermelôk számára a helyben történô értékesítési feltételek
megteremtését, javítását. Fontosnak tartották,
hogy a helyi vállalkozók bevonásával bôvüljön
a települések szolgáltatási színvonala és komfortos közösségi terek alakuljanak ki. Több mint

nyolcvan település pályázott, azonban csak
húszan részesültek támogatásban. A pályázható összeg új piac létesítése esetén 150 millió
forint, meglévô piac esetében 100 millió forint
volt. Pályázatunkban szerepelt szabadtéri fedett
árusítóhelyek kialakítása rögzített pavilonokkal,
valamint mobil árusítóasztalokkal. Egy alap infrastruktúra fog megvalósulni, ami a térburkolat
megépítését, közvilágítás-, villamosenergiavételi
helyek kiépítését, valamint villámvédelmet fog
jelenteni. A kiegészítô tervezési feladatok tartalmazzák a vagyonvédelem érdekében térfigyelô
Folytatás a 2. oldalon

a nagyvilágban
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1%-os felhívások
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Önkormányzati hírek
A képviselô-testület 2019. február
28-án egy nyílt, majd egy zárt rendkív üli ülést tartott. Az ülésekrôl
Karácsony Ádám képviselô hiányzott,
hiányzását elôre jelezte.
A napirend elfogadását követôen
a képv iselô -test ü let el fogadta a
Tahitótfalu – Vác között üzemelô
kompközlekedés céljára elnyert pályázati támogatás további fenntartási
idôszakára vonatkozó, a Bodor és Fiai
Folytatás az 5. oldalon

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

Április 16. 19:00 A Holokauszt Emléknapja alkalmával a Nagyi projekt c.

Április 6. 10:00 Kulturális Sport és Harcmûvészeti Találkozó. Szervezô:
Kisoroszi Judo és Kung-fu Sportegyesület. Helyszín: Sportcsarnok.
Belépés ingyenes.
Április 7. 16:00-18:00 Tojásírás nem csak gyerekeknek Jókainé Gombosi

Április 17. 13:00 Pollack Mihály Emlékszoba megnyitója. Helyszín: Béke út 14.
Április 27. 10:00 Habakuk Bábszínház: A telhetetlen méhecske. Helyszín:

Beatrix népi iparmûvész, a Népmûvészet Ifjú Mestere vezetésével.
Helyszín: Faluház, Szabadság út 1/a.
Április 12. 18:00 Pollack Gála. Helyszín:
Sportcsarnok, Bajcsy Zs. u. 2.

film vetítése majd kötetlen beszélgetés. Helyszín: Faluház.

Népház, Bajcsy Zs. u. 2.

Április 27. 11:00-15:00 Családi Nap. Helyszín: Népház.
Április 28. 8:00-17:00 Vasárnapi Vásárnap. Szent György-napi jószágkihajtás. Állat-,
termény- és kézmûvesvásár a Tildy Zoltán híd melletti füves területen.

Folytatás a 14. oldalon

Minden
olvasónknak
áldott karácsoBékés,kedves
örömteli
húsvéti ünnepeket
kíván
nyt
a kedves olvasóknak az önkormányzat
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Polgármesteri beszámoló
az idôszak fontos eseményeirôl

Folytatás az 1. oldalról
kamerák elhelyezését, parkosítást, zöldfelület fejlesztést. Használati térelemeket is elhelyezünk: padok, korlátok,
hulladékgyûjtô edények, kerékpártámaszok, szelektív gyûjtést biztosító hulladéktárolók, ivókút, illetve vízvételi lehetôség
kiépítése fog megvalósulni. A mai követelményeknek megfelelôen természetesen
az akadálymentesítés is része a mûszaki
tartalomnak. A több funkciósra tervezett
termelôi piac egy esztétikus és komfortos
közösségi tér kialakítását is lehetôvé teszi,
így közösségi rendezvények megtartására is alkalmassá válik (például az adventi vásár). A termelôi piac jellegébôl fakadóan – elsôsorban a kistermelôkre épül
– jól ellensúlyozza a szemben lévô üzletházak jellemzôit, így két különbözô stílussal rendelkezô kínálatból lehet majd
választani. A támogató okirat kézhez vételét követôen megkezdjük a közbeszerzési
eljárás lefolytatását a kivitelezô kiválasztása érdekében. Terveink szerint a beruházás 2019. harmadik negyedévében fog
megvalósulni.

Megkezdôdött a Mátyás király utcai
támfal kiépítésének II. üteme

ben 36 millió forint támogatási összegben részesültünk. A tervezési szakasszal
érintett magántulajdonban lévô ingatlan
területébôl mintegy 90 m2-re vonatkozóan
vásárlási igénnyel léptünk fel a tulajdonos
irányába. A szerzôdés lebonyolítása, illetve a Földhivatali átvezetés idôigényessége
miatt teljesítési határidô módosítást kérelmeztünk, amelyet önkormányzatunk megkapott. Ennek megfelelôen a beruházást
és az elszámolást 2019. május végéig teljesítenünk kell. A szükséges forgalmi rend
átalakítását követôen a kivitelezônek átadtuk a munkaterületet.

2016. decemberében vis maior pályázatot nyújtottunk be a Mátyás király utca
felsô szakaszára. A korábban megépített
gabionfal megtámasztása megtörtént,
azonban a további szakaszok súvadása,
a rézsû omladozása intenzívebbé vált. A
pályázat mintegy 80 méteres hosszúságban, átlagosan 3 méter magas, 1 méter
széles gabionfalak kiépítésével számol.
A Belügyminisztérium döntése értelmé-

Orvosi ügyelet tetôszerkezetének felújítása
Az ügyeleti épületrôl érdemes tudni,
hogy Dr. Kelety Géza Magyar Királyi
Rendôr fôkapitány-helyettes üdü lôje
volt, akirôl érdemes megemlíteni, hogy
ô volt a Magyar Rendôrmúzeum, korábban Bû nüg yi Múzeu m megalapítója.
Az államosítást követôen az épületet a
helyi rendôrség használta, napjainkban
pedig or vosi ügyeletként mûködik. A
hét település ügyeleti ellátásának helyet
adó épület állapota szükségessé tette,
hogy elsôdlegesen a tetôszerkezet kerüljön felújításra. Visegrád, Dunabogdány,
L e á ny f a lu , K i s or o sz i, Pó csmeg ye r,
Szigetmonostor és Tahitótfalu polgármesterei úgy döntöttek, amelyet késôbb
a képviselô-testületek is megerôsítettek,
hogy a tetôfelújításra kapott 2.901.383
Ft-os árajánlat összegét a települések lélekszámainak arányában felosztja. Az árajánlat tartalmazta gerendák, cseréplécek
cseréjét, az esôcsatorna teljes felújítását,
valamint a tetôhéjazat részleges felújítását. Bontáskor derült ki, hogy a cserepek
rosszabb állapotban vannak, mint ahogy
az várható volt, ezért árajánlatot kértünk
azok kicserélésére. A kivitelezô 1.153.866
Ft-ért vállalta azok kicserélését, amit
Tahitótfalu képviselô-testülete elfogadott
és megrendelt. Az érintett települések
vezetôivel arra az elhatározásra jutottunk,
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építésével egyidôben tovább folytatódik az
Ifjúsági tábor és a Petôfi Sándor utca felújítása.

Anyakönyvi hírek

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

hogy az épület amortizációs értékét figyelembe véve pénzügyi alapot hozunk létre
annak érdekében, hogy az épület folyamatos karbantartása biztosított legyen. Ennek
a pénzügyi együttmûködésnek konkrét
formája a közeljövôben lesz meghatározva.
Az orvosi ügyelet tetôszerkezetének felújításával, a Mátyás király utca támfal meg-

PEST MEGYEI RENDŐR - FŐKAPITÁNYSÁG
RENDŐRKAPITÁNYSÁG SZENTENDRE

Segítünk
HOGY NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!

„UNOKÁZÓS” CSALÁS

Újszülöttek:
Kiss Márk, 2019. 02. 27.
Gubacsi Luca, 2019. 03. 14.
Vass Molli, 2019. 03. 01.
Biró Dalmira Abigél, 2019. 03. 13.
Elhunytak:
Hegedûs Gyula – Hermann Ottó u., élt 83 évet.
Kelemen András – Rózsa u., élt 63 évet.

Ön hallott már róla?
Kellő óvatossággal felismerhető, ha az úgynevezett „unokázós” csalás módszerével
próbálkoznak a csalók!

FIGYELJENEK!
Leggyakoribb elkövetési forma az, amikor a csaló telefonon közli a hívott féllel, hogy
gyermeke, unokája, rokona bajban van, és sürgősen pénzre van szüksége. Legtöbbször
közlekedési baleset során okozott kárra hivatkoznak a csalók és az ilyen ürüggyel kicsalt
készpénzért elküldenek valakit a sértett lakhelyére, majd az átvett összeggel eltűnnek. A
sértettek csak ezek után próbálják meg felvenni a kapcsolatot a hozzátartozójukkal és ezek
után derül ki, hogy csalás történt. A csalók sokszor ragaszkodnak ahhoz, hogy a hívott fél ne
tegye le a telefont, míg át nem vették tőle a pénzt, így akadályozva azt, hogy ellenőrizni
tudják, hogy a hivatkozott rokon valóban bajba került-e!

GYANAKODJANAK!
A rendőrség elsősorban azt tanácsolja, hogy ha ilyen telefonhívást kapnak, próbáljanak meg
higgadtak maradni és először mindenképpen hívják fel azt a rokonukat, akire hivatkozik a
telefonáló. Győződjenek meg róla, hogy valóban történhetett-e baj! Ha valaki ilyet kér
önöktől, hogy személyesen adjanak át készpénzt valakinek, akit nem ismernek, mert
hozzátartozójuk bajba került, GYANAKODJANAK CSALÁSRA és TEGYENEK
BEJELENTÉST A RENDŐRSÉG-en illetve a POLGÁRŐRSÉG-en!

HOVÁ FORDULHAT SEGÍTSÉGÉRT?
Rendőrség: 107, segélyhívó: 112
Vagy bármelyik rendőrhöz,
rendőri szervhez személyesen!

Képviselôi
fogadóóra
Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati
képviselô fogadóórát tart minden hónap
elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között
a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô
idôpont telefonon történô (0036/30-9601230) egyeztetés alapján lehetséges.

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az
alábbi idôpontokban tart nyitva:
Hétfô
9.00-12.00
Csütörtök:
17.00-18.00
A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út
14., telefon: 06-26-385 716.
Szeretettel várok továbbra is minden kedves olvasót és látogatót:
Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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Közösség

Március 15. – képriport

TETA díjazottak: Berki Blanka, Ferencz Réka, Szalai Roland

Zöld Sziget Táncegyüttes

Tahitótfalu Ifjú Tehetsége 2019.: Bagi Nimród Árpád

Felkészítô tanárok: Lehoczky Dolli, Gyarmathy Réka,
Lintner Andrea

6. a, 6. b osztály, Turay Barnabás, Marosi Ágnes
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
2003. Kft., valamint Bodor Ferenccel
kötendô aktuális üzemeltetési és jelzálogjog szerzôdés tartalmát.
Jóváhagyta a Helyi Építési Szabályzat,
valamint az ahhoz kapcsolódó Település
szerkezeti Terv módosítását. Támogatta
az orvosi ügyelet tetôfelújítására beérkezett kiegészítô ajánlat elfogadását, így a
tetôszerkezet mellett a cserép héjazatot
is lecserélik és a tetô teljeskörû felújítását
elvégzik. Döntött a Mátyás király úti partfal megerôsítését célzó vis maior pályázat
kivitelezôjérôl, valamint a legkedvezôbb
ajánlatban szereplô többletköltség biztosításáról.
Támogatta a Petôfi utcai óvoda járda fel-

újítását és elfogadta a DIGI Kft. bérleti
szerzôdéstervezetét a volt orvosi ügyelet
épületére vonatkozóan.
A Tahitótfalui Ifjú Tehetsége díjat 2019.
évben a Zrínyi Miklós Kick-box Akadémia
válogatott versenyzôjének, Bagi Nimród
Árpádnak adományozta a képviselôtestület, az úszás, a triatlon, illetve a kickbox sportban elért eredményeiért. Ezúton
gratulálunk az elismeréshez, valamint
sporteredményeihez.
Következô döntésével engedélyezte a Szigeti Sárkányok Sárkányhajós
és Természetjáró Egyesület részére a
tahitótfalui címer használatát az egyesület egységes pólóin, valamint csapatzászlóján. Vállalta 2019. évben is a Tahitótfalui

Termelôi Piac fenntartójaként az üzemeltetési feladatokat. A piac nyitvatartási ideje
szombatonként 7:00 órától 12:00 óráig tart.
Elfogadta a református temetôben lévô
ravatalozó térkôburkolatának kivitelezési
költségeit, majd az önkormányzati szolgálati lakás határozott idôre vonatkozó bérbeadását engedélyezte.
Elfogadta a képviselô-testület az orvosi ügyelet ellátásra vonatkozó szerzôdés
módosítását a cégforma változása miatt,
majd jóváhagyta a Mátyás király utca,
Ôsz utca közötti járdaszakasz felújítására
benyújtott tervezési ajánlatot.
A zárt ülésen egy települési támogatási díj folyósításáról döntött a képviselôtestület. Eôryné Dr. Mezei Orsolya jegyzô

Közlemény a 2019/2020-as nevelési évre
történô óvodai beiratkozás rendjérôl
Tájékoztatom a Tisztelt Szülôket, hogy
Tahitótfalu Község Önkormányzata által
fenntartott Tahitótfalui Óvodákba a gyermekeket a 2019/2020-as nevelési évre

dapedagógus munkakör betöltéséhez elôírt
szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos
alapprogramjában foglalt követelményeket.

2019. május 6. napjától 2019. május 17.
napjáig, 8:00-16:00

Az óvodai beiratkozáskor be kell
mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
• a gyermek TAJ kártyáját,
• a szülô személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolványát.
A gyermeket elsôsorban abba az óvodába
kell felvenni, amelynek körzetében lakik,
vagy ahol szülôje dolgozik. Az óvoda felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.

között lehet beíratni.
A beiratkozás helye: I.sz. Óvoda, Petôfi
Sándor u. 12., 06-26-387-055
Felhívom a Tisztelt Szülôk figyelmét, hogy
a nemzeti köznevelésrôl szóló 2011. évi CXC.
törvény 2015. szeptember 1-jétôl hatályba lépô rendelkezési szerint a gyermeknek
abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdô napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ezek alapján, a 2019/2020-as nevelési
évre kötelezô azon gyermekek beíratása,
akik 2019. augusztus 31-ig a 3. életévüket
betöltik. Azon gyermekek, akik 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között töltik
a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat
jelezhetik az intézményben és férôhely függvényében elôfelvételt nyernek.
A kötelezô óvodai nevelés fejlesztô nevelésben is teljesíthetô, valamint a gyermek
három éves korától annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban
az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvo-

Az óvoda alapító okirata szerint, a
Tahitótfalui Óvodák biztosítja az integráltan nevelhetô sajátos nevelési igényû gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényû
gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az
orvosi és a szakértôi véleményt.
Nemzetiségi óvodai nevelést nem folytat
az óvoda.
Amennyiben a gyermek nem magyar
állampolgár kérjük az állandó tartózkodásra jogosító okmányt, ill. tartózkodási engedélyt.
Az óvodába felvett gyermekek óvodai

csoportba való beosztásáról a szülôk és az
óvodapedagógusok véleményének kikérése
mellett az óvodavezetô dönt.
Ha a jelentkezôk száma meghaladja a
felvehetô gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot
tesz a felvételre.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott
döntés közlésének határnapja legkésôbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követô huszonegyedik munkanap. Az óvodavezetô az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntésérôl írásban értesíti a szülôt. A döntésrôl, amennyiben a szülô,
az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus
elérhetôségének megadásával- kérte, az óvoda
vezetôje elektronikus úton értesítést küld.
Az óvodavezetô a gyermek óvodai
felvételérôl hozott döntése ellen a szülô
a közléstôl számított 15 napon belül a
gyermek érdekében eljárást indíthat, a
kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyzô jár el és hoz másodfokú
döntést.
Kérem, a fentiekben meghatározott
idôpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történô beíratásáról.
A beiratkozási adatlapot letölthetik az
Önkormányzat hivatalos honlapjáról www.
tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda honlapjáról www.tahitotfaluovodak.hu illetve átvehetik az I. számú Óvodában (2021
Tahitótfalu, Petôfi Sándor u. 12.).
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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A szomszéd rétje mindig zöldebb?
Aki ebben az írásban kertészeti tanácsokra számít, kérem, lapozzon!
Nehéz hivatás a köz szolgálata. A közösség érdekeinek képviselete felkészültséget, hatékonyságot, segítôkészséget, tisztességet követel, de az sem árt, ha van józan
esze is az embernek. Életforma, hiszen
az ügyintézés mindenhol – utcán, boltban, Facebookon – folyik, idôkorlátok nélkül. Tevékenységünket kiemelt közfigyelem és kritika kiséri, ami gyakran elismerô,
de idônként elmarasztaló is lehet. Az elmarasztaló kritikák egy jelentôs része a nagyon
szubjektív jellege miatt számunkra nehezen kezelhetô. Pl:. miért pont az az elôadó
lép fel az Eperfesztiválon; miért ezt az utcát
aszfaltozzuk, miért nem a másikat; miért
olcsóbb máshol a zöldhulladékgyûjtô zsák,
mint nálunk; miért csak Tótfaluban van
iskola, Tahiban miért nincs; miért pont
azokban az utcákban kezdjük a hóeltolást,
miért nem máshol; bezzeg Budapesten; bezzeg a Balatonnál, stb.
A szubjektivitásról egy hindu mese jut
eszembe:
„Élt egy kis faluban hat vak ember. Nem
látták a tárgyakat, az élôlényeket, így a
körülöttük lévô világról többi érzékszervük alapján alakították ki saját képüket. Egy
napon egy elefánt érkezett a faluba. A hat
vak ember odament a hatalmas állathoz, és
mindannyian megérintették.
- Nahát! Az elefánt olyan, mint egy oszlop.
– szólalt meg egyikük, aki az állat lábát
tapogatta meg.
- Nem, nem, inkább olyan, mint egy kötél.
– mondta a másik, aki a farkát fogta.
- Szerintem inkább olyan, mint egy vas-

tag faág. – szólt a harmadik, aki az agyarát tapogatta.
- Nincs igazatok, az elefánt úgy néz ki,
mint egy hatalmas legyezô. – állapította
meg a negyedik, aki az állat fülét fogdosta.
- Dehogy! Az elefánt olyan, mint egy nagy
fal. – szólalt meg az ötödik vak ember,
miközben az elefánt oldalát tapogatta.
- Szerintem viszont mindannyian tévedtek, mert az elefánt csô alakú. – vélte a
hatodik, aki épp az ormányát fogta.”
Egy település üzemeltetése a lakosság
sajátos helyi igényeinek kielégítését, a
település zavartalan mûködését biztosító tevékenységek összességét jelenti. Ahhoz, hogy egy település mindennapjai zavartalanul teljenek, sokféle szolgáltatás együttes, rendszerben történô
mûködtetésére van szükség. Legyen szó
akár a közlekedésrôl, az egészségügyrôl,
szórakozásról, vagy a hulladék elszállításáról. Ezek biztosítása, üzemeltetése nagy
szakértelmet és körültekintést igényel. A
településüzemeltetés tényleges feladatait
számos helyi adottság befolyásolhatja, pl.:
- a település nagysága,
- a település területi adottságai,
- a település jellege,
- a lakosság életszínvonala,
- az infrastrukturális létesítmények kiépítettségének mértéke és színvonala,
- a lakosság összetétele, stb.
Tahitótfaluról való gondolkodásunk
vezérfonala, hogy a település adottságainak figyelembevételével megtaláljuk a közösség számára legoptimálisabb, leggazdaságosabb, összességében

leghatékonyabb megoldásokat. Ebbôl
következik, hogy egy település üzemeltetése minden településnél eltérô, egymással össze nem hasonlítható, még akkor
sem, ha a valóságban az igények és feladatok nem állnak messze egymástól.
Az elôbb idézett mese tanulsága, hogy
sokszor nem szánunk elég idôt a dolgok
megismerésére, véleményt, kritikát viszont
hajlamosak vagyunk gyorsan alkotni (lásd
Facebook). A mesében mind a hat vak
embernek igaza volt, de csak a saját
megítélésébôl. Amit nem értettek meg, az
az, hogy véleményüket az elefántról csak
egy-egy részletének ismeretében alkották
meg.
Hasznos lehet, ha egy-egy dolog vizsgálatakor nézôpontot váltunk, elemelkedünk
saját kereteinkbôl és megnézzük a dolgokat felülrôl is. Meg fognak lepôdni, mennyi
minden látszik a plafonról, ami a padlóról
nem. „Elefánt-ügyekkel” a munkám során
nap mint nap találkozom. Nem kell másra,
csak a zöldhulladék égetôk és a komposztálók közötti vitára gondolni.
Nem téveszt meg, ha a szomszéd kert
zöldebb
Kérem, higgyék el, hogy a kollégáimmal
minden igyekezetünkkel azon vagyunk,
hogy a lehetôségekhez képest legélhetôbb
települést „varázsoljuk” Tahitótfaluból.
Tapasztalatból mondom, hogy amíg nem
tanuljuk meg értékelni azt, amink van,
addig soha nem lesz több, mivel mindig csak
a hiányra fogunk koncentrálni. Destruktív
gondolataink megosztása a közösség hangulatát is mérgezi.
Szabados-Molnár István falugondnok

Tájékoztatás a hulladékszállítási számlákról
Tisztelt Lakosaink!
A Fôv á r o s i Köz te r ü le t- fe n nt a r tó
Nonprofit Zrt-tôl kapott tájékoztatás szerint az NHKV Zrt. településünkön 2019.
március 18-át követôen kezdi el az elmaradt 2017-2018. évi hulladékszállítási
számlák postázását. Az erre az idôszakra
vonatkozó számlák kézbesítése várhatóan
2019. április végéig fejezôdik be.
Az NHKV Zrt-tô kapott információk alapján a számlázási rendszer problémáját az okozta, hogy az országos hulladékgazdálkodási rendszer átalakításával létrehozott NHKV létrejöttekor 105
különbözô hulladékszállítási céget és
annak különbözô számlázási rendszerét kellett, hogy egyesítse. A különbözô
számlázási rendszerek egységesítése hos�szas informatikai folyamatot vett igénybe, amely miatt sokaknak nem tudtak
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számlát küldeni. Az informatikai átállás a
végéhez ért, a 2019. évi elsô negyedéves
számlák - várhatóan - már rendben fognak érkezni.
Az NHKV Zrt. több számla egyidejû kézbesítése esetén a mellékelt leírás feltételei
szerint részletfizetést biztosít az Önök
részére, mely igényt az NHKV Zrt-nél kell
minden ügyfélnek kezdeményeznie. Erre
vonatkozó információk megtalálhatóak a
https://nhkv.hu/ugyfelszolgalat/fizetesegyenleg-reszletfizetes/ weboldalon. Az
NHKV részletfizetéssel kapcsolatos részletes tájékoztatóját jelen tájékoztatás mellékletében olvashatják.
Várható, hogy a sajnálatosan elhúzódó számlázás és a jelenleg is ismert és
részben fennálló technikai nehézségek
okán még mindig elôfordulhatnak helytelenül kiállított és kézbesített szám-

lák. Amennyiben azt tapasztalják, hogy
a számla tartalma nem egyezik meg a
hulladékszállítási szolgáltatás tartalmával, kérem Önöket, hogy panaszukkal
elôször az NHKV Zrt-hez forduljanak az
alábbi elérhetôségek egyikén:
• Postai úton: 1300 Budapest, Pf. 333
levelezési címen,
• Emailben: ugyfelszolgalat@nhkv.hu
címen,
• Telefonon: a nem emelt díjas 36 (1)
999-6464-es telefonszámon,
• Személyes ügyintézéssel: a Budapest
III. kerület, Lajos u. 103. szám alatti központi ügyfélszolgálaton, illetve a
számlák elsô oldalán található közszolgáltatói elérhetôségeken.
Szabados-Molnár István
falugondnok
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2019. évi Pályázati kiírás
Tahitótfalu szigeti településrészén lévô helyi védett épületek külsô
utcai homlokzatának, utcai kapujának, kerítésének helyreállítására
Tahitótfalu Község Önkormányzata
településünk értékes faluképének megóvása, a helyi jelentôségû építészeti értékek védelme érdekében pályázatot hirdet az értékmegôrzô és teremtô felújításokra. A pályázat lehetôséget biztosít
utcai homlokzat felújítása esetén: maximum 400.000 Ft, utcai kapu, utcai kerítés
felújítása esetén: maximum 100.000 Ft
vissza nem térítendô pénzügyi támogatás igénybevételére. Tahitótfalu Község
Ön kor m á ny z at Képv i selô - test ü lete
értékmegôrzô felújítási célokra a 2019es költség vetésében összességében
3.000.000 Ft. támogatást biztosít. A pályázathoz 10% önrész hozzáadása szükséges, melyet a pályázó a felújítás után vis�szakap. Sikeres pályázat esetén az összeg
két részletben kerül kifizetésre, elsô részlet a felújítás megkezdésekor, a fennmaradó összeg a munka befejezésekor vehetô
igénybe. A pályázatra bárki jelentkezhet
írásban a mellékelt formanyomtatványon.
A pályázat nyerteseit szakmai bizottság választja ki, a pályázat elbírálásának

határideje: 2019. május 22. A nyerteseket
írásban értesítjük.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 15. 12 .00 óra.
A pályázat szabályai:
1. A pályázatra írásban a mellékelt adatlapon lehet jelentkezni, a pályázó által
összeállított költségvetés és a tervezett
felújítás rövid ismertetésével, és fotójával.
2. A felújítás csak egy tervezôi jogosultsággal rendelkezô építész-szakember
felügyeletével és irányításával történhet, a szakmai vezetés költségei a pályázót terhelik.
3. Az elsôdleges cél a hagyományos
homlokzati kép, anyaghasználat,
színezés, helyreállítása.
4. A pályázaton csak a tömegükben,
méreteikben, arányaikban hagyományokat ôrzô a felsorolt utcák mentén elhelyezkedô ún. parasztházak
vehetnek részt, melyek utcai homlokzata megfelel a kiírásban foglaltaknak: Hôsök tere, Táncsics Mihály, Ady

Endre, Kis köz, Templom köz, József
Attila, Ifjúság, Petôfi Sándor, Hársfa,
Kossuth Lajos, Árpád, Somogyi Béla,
Béke, Dózsa Györg y, Gábor Á ron,
Rákóczi Ferenc, Zrínyi Miklós utcák.
5. A rendelkezésre álló összeg csak utcai
homlokzat, kapu, kerítés felújításhoz
vehetô igénybe. A munkálatokat elôre
egyeztetett határidôre be kell fejezni.
6. A pályázó köteles betartani a szakmai
bizottság elôírásait, és az elôre egyeztetett kivitelezési határidôt. Ennek
elmulasztása esetén a pályázat aláírásakor felvett elsô részletet a visszafizetés
idôpontjában érvényes jegybanki alapkamattal terhelten kell visszafizetnie.
A pályázati adatlap a Polgármesteri
H ivat a lba n, üg y fél fogad á si idôben
átvehetô, vagy a w w w.tahitotfalu.hu
honlapról letölthetô. A pályázat további részleteirôl a 06/30 253-78 08 vagy
foepitesz@tahitotfalu.hu email címen
lehet érdeklôdni.
Tahitótfalu, 2019. március 12.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

A 2019. évi Európai Parlament Tagjainak választásáról
Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök úr 2019. május 26.
napjára, vasárnapra tûzte ki az Európai
Parlament tagjainak magyarországi választását. A választásra jogosultakról, a benyújtható névjegyzékbe vételi kérelmekrôl, a jelölô
szervezeteknek szóló információkról a Nemzeti
Választási Iroda összefoglaló weboldalunkon
tájékozódhat: http://www.valasztas.hu/ep2019
Ahogyan eddig is, a Magyarországon élô – lakcímmel rendelkezô - magyar állampolgár automatikusan felvételre kerül az európai parlamenti választás névjegyzékére, arra külön kérelmet
nem kell benyújtania.
Tahitótfalu – és Kisoroszi Községekben a
szavazókörök megegyeznek az országgyûlési
képviselô-választás szavazóköreivel.
Nagyon fontos, hogy 2019. május 26-ig
nem lehet szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település
megnevezésének, közterület nevének és jellegének, ház számának, épület vagy lépcsôház
jelének megváltoztatását a címnyilvántartásban átvezetni! ( Ve. 79.§. (2) bekezdés)
A szavazás helyérôl és idejérôl a Nemzeti
Választási Iroda 2019. április 5-éig értesíti a
választópolgárokat.
Azt a választópolgárt, aki 2019. március 20-át
követôen kerül a település szavazóköri névjegy-

zékébe a helyi választási iroda értesítô átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történô felvételérôl.
A szavazókörrel kapcsolatos kérelmet
2019. március 21-tôl lehet benyújtani.
A z Eu rópa i pa rl a ment i vá l a sz t á son
Magyarország egy választókerület.
A szavazás 2019. május 26-án 6.00 órától
19.00 óráig tart. Ugyanúgy követelmény, hogy a választópolgár a személyi azonosságát és a lakcímét igazolni tudja. Ennek
hiányában ugyanis a Szavazatszámláló
Bizottság nem engedheti szavazni a
megjelentet.
Ha valaki a szavazás napján nem a lakóhelyén
tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezési kérelemnek legkésôbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell
megérkeznie a helyi választási irodához, és
2019. május 24-én 16.00 óráig vonható vissza.
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi
választási irodához
• levélben vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton legkésôbb 2019. május
22-én 16.00 óráig
• személyesen legkésôbb 2019. május 24-én
16.00 óráig, vagy elektronikus azonosítással
elektronikus úton 2019. május 26-án 12.00
óráig lehet benyújtani.
A mozgóurna iránti kérelmet a választás nap-

ján az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is
be lehet nyújtani meghatalmazott útján, vagy
meghatalmazással nem rendelkezô személy általi kézbesítésével úgy, hogy a kérelem május
26-án legkésôbb 12.00 óráig megérkezzen a
bizottsághoz.
Külképviseleti névjegyzékkel kapcsolatos
kérelem:
• a választópolgár kérheti, hogy külföldön tartózkodása miatt az általa megjelölt külképviselet névjegyzékébe vegye fel a választási
iroda;
• módosíthatja korábbi kérelmét, és külföldön
szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg;
• visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti
szavazókörben szavazhasson.
A külképviseleti névjegyzékbe felvétel/módosítás iránti kérelem beérkezési határideje 2019.
május 17. 16.00 óra.
A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésôbb 2019. május 22-én 16.00
óráig kérheti törlését.
Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választása során használandó
nyomtatványokat az igazságügyi miniszter
3/2019.(II.27.) IM rendelete tartalmazza.
Eôryné dr. Mezei Orsolya s.k., jegyzô,
HVI vezetô
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„Kívánjatok békét Jeruzsálemnek!” (Zsoltárok 122,6)
Gondolatok a holokauszt magyarországi áldozatainak
emléknapján
Hazánkban a holokauszt borzalmas
eseményének magyarországi áldozataira
2000 óta április 16-án emlékezünk. Ezen
a napon kezdték meg ugyanis 1944-ben
Kárpátalján a gettók és gyûjtôtáborok
létrehozását, majd zsidó honfitársaink
deportálását. Elképzelhetetlenül és érthetetlenül tragikus, hogy a mi országunkban is sor kerülhetett arra, hogy
embereket vallásuk ill. származásuk alapján kiközösítsenek, életlehetôségeiktôl
meg fos sz a n a k, meg g y i l kol á su k ba n
közremûködjenek. Amikor a magyarországi áldozatokra emlékezünk, akkor
szembe kell néznünk nemzetünk eme
borzasztó tévedésével, az ebben megnyilvánult gonoszsággal. Hiszen magyarok is részt vettek a magyarországi zsidók elleni akciókban, némelyek legjobb
meggyôzôdésük szerint. Úgy gondolták,
hogy a zsidók meggyilkolásával jó szolgálatot tesznek hazájuknak és saját maguknak is, némelyek belekeverték ebbe még
a keresztyén vallás felsôbbségét is. Pedig
az Úr Jézus imádkozott azokért, akik Ôt
keresztre juttatták, nem pedig a halálukat
kívánta. És a Bibliát kissé ismerô emberek elôtt annak is világosnak kellett volna
lennie, hogy az Úr Jézus halálának nem
a Vele egy idôben élt zsidók az okozói
– hiszen az Úr minden valaha élt ember
bûne miatt vállalta a halált. Éppen ugyanannyira vagyok tehát én magam Krisztus
halálának felelôse a bûnös életemmel,
mint a kortársai, akik a „Feszítsd meg”-et
kiáltozták.
Mégis, sajnos magyar emberek között is
már a 19. század második felétôl rendre
megjelent a zsidók elleni zsigeri gyûlölet.
Ez tudott annyira megerôsödni, hogy
a kutatások alapján mintegy 5-600.000
zsidó honfitársunk lelte halálát a II. világháború alatt. El kell gondolkodnunk
azon, mivé tud válni a megtûrt gyûlölet!
Nemcsak tömeggyilkosok, feslett életû
emberek vettek részt a zsidók elleni
akciókban, hanem teljesen átlagos, hozzánk hasonló életû emberek is. Az emberi gonoszság, gyûlölet legiszonyatosabb
mélységét láthatjuk a holokausztban. Egy
ember igazságtalan megkínzása, elnyomása, meggyilkolása is borzasztó. De itt
600.000 emberrôl van szó! Mintha száz
akkora település vált volna teljesen üressé, mint a mi falunk – és ez csak a magyarországi áldozatok száma! Egy ártatlan
áldozat is sok lenne, de ennyi kimondhatatlanul fájdalmas…
A holokauszt mindig aktuális üzenetét magam ebben vélem felfedezni: aki
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magában mások ellen lenézést, gyûlöletet
dédelget, vagy megtûr, annak tudnia
kell, hogy veszélyes, gyilkos úton jár. Ha
valakit gyûlölök, akkor az ô elnyomására, a tôle való megszabadulásra mindent
helyesnek fogok látni: egy egész országot, sôt országok csoportját lehetett erre
a gonoszságra alapozva éveken át vezetni.
Nem álltak fel egy emberként annak a kornak az emberei, hogy kijelentsék: Ebben
én nem veszek részt! Erkölcsösebb katonák között alaptétel, hogy fegyvertelen
emberre nem lônek. Ez a 600.000 ember
pedig úgy lelte halálát, hogy közöttük
aligha voltak, lehettek fegyveresen harcolók. Sôt, gyermekek, asszonyok, idôsek
voltak közöttük. Kimondhatatlanul és
elképzelhetetlenül iszonyú lehetett feleségeik, gyermekeik szenvedését a férjeknek, apáknak végigélni. Ha valaki csak
ebbe belegondol, lehetetlen, hogy nem
ébred együttérzés a szívében azok felé,
akik a gyûlölet ártatlan áldozataivá lettek
a holokauszt idején.
Persze akkor is voltak, akik megpróbáltak emberek maradni az embertelenségben. Istennek hála a keresztyén egyházak tagjai között is voltak ilyenek,
akik az üldözött zsidó emberekben honfitársakat, szánalomra méltó sorstársakat, sôt testvéreket láttak. Nem tudtak
félrenézni, nem tudták elviselni, hogy
segíthetnének, de nem teszik. Mert nem
volt mindenki kegyetlen akkor sem. De
ez is az elôbbi tételt igazolja: aki magában gonoszságot, mások iránt gyûlöletet
dédelget, az elôbb-utóbb olyasmikre is
képessé válhat, amit maga sem gondolt
volna. Aki azonban észbe kap, és nem
gyûlölködik, az képes lehet embernek
maradni akkor is, ha az veszélyes, ha nem
éppen kifizetôdô. Az Úr Jézus így beszél
errôl: „Ami azonban kijön a szájból, az
a szívbôl származik, és az teszi tisztátalanná az embert. Mert a szívbôl származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok,
lopások, hamis tanúskodások és istenkáromlások.” (Máté 15,18-19) Nem kívülrôl
kerülnek tehát a gonosz gondolatok az
emberbe, hanem a szívbôl kerülnek ki, és
alakítják az életünket. Gonosz emberek
mindig voltak a földön. De a gonoszságnak nem szabad általánosan jellemzôvé
válnia a társadalomban. Ezért pedig mindenki tehet, azzal, ha ô maga még gondolatban sem kezd gyûlölködni, irigykedni,
másokat elnyomni.
A z a ntiszem iti z mussa l k apcsolatban gyakran megfigyelhetô, hogy aki

gyûlölködik, még soha nem is találkozott
zsidó emberrel, mégis képes „ismeretlenül” is bárkit gyûlölni, csak azért, mert
zsidó. Ez a legnagyobb probléma: ilyen
alapon mindenkit gyûlölhetünk saját
magunkon kívül, hiszen még konkrét ok
sem kell a gyûlölethez…
A zsidógyûlölet ellen mi, hívô emberek
a legtöbbet azzal tehetjük, ha a zsidók és
a keresztyének között személyes kapcsolatokat építünk. Ennek országszerte vannak kiemelt eseményei, és boldogsággal
tölt el, hogy dr. Róna Tamás rabbi személyében a mi gyülekezetünk érdeklôdô
tagjai is egy nagyon szeretetreméltó, igaz
testvért ismerhettek meg, aki megtette, hogy eljött hozzánk immár másodjára. Emellett az Északpesti Református
Egyházmegye közössége tavaly elhatározta, hogy a II. világháború utáni egyházi szokást feleleveníti, és augusztus elején
ún. „Izráel vasárnapot” tartunk a gyülekezetekben. Ilyenkor az Igehirdetés a zsidó
hittestvérekkel való viszonyról szól, imáinkban pedig megemlékezünk a zsidóságról, és Urunk áldását kérjük az életükre.
Az ismeretlenségbôl fakadó részvétlenséget, némelyekben esetleg megjelenô
gyûlöletet ismerkedéssel próbáljuk feloldani.
Az életben elég sok fájdalmat, váratlan
nehézséget kell elhordozni mindenkinek.
Gondoljunk bele, mennyivel könnyebb,
ha az ember szíve legalább nincs tele még
gyûlölettel is! A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján vizsgáld
meg magadat, és ha úgy látod, hogy helye
van benned a mások iránti gyûlöletnek,
akkor vedd fel ellene a harcot! Ehhez
meg kell tagadni emberi természetedet,
de az Úr Jézus éppen erre hív, és erre ad
lehetôséget. Igyekezz megismerni embertársaidat, és lásd meg bennük, mennyire hasonlóan éreznek, mennyire hasonlóak a sok-sok látszólagos különbség ellenére is, mint te. Ha nem gyûlölködünk,
hanem egymást megismerve, összefogással keressük a problémákra a megoldást,
abból jó fog kisülni. Végezetül hadd álljon itt zsidók és keresztyének közös kincse, a 122. Zsoltár 6-9. verse:
„Kívánjatok békét Jeruzsálemnek!
Legyenek boldogok, akik téged szeretnek!
Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban!
Testvéreimért és barátaimért mondom:
Békesség neked!
Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót
kívánok neked!”
Árvavölgyi Béla lelkipásztor
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Én az Ö.való hívtalak igazsággal és megfogom kezedet,
megóvlak és teszlek a nép szövetségévé, a nemzetek
világosságává
Tisztelt Emlékezô Közösség, kedves Barátaim!
Jesája próféta ars poétikája, mélységes hite, s
az emberszeretetén alapuló, a Világ Alkotójától
kapott iránymutatása a fenti szavakban manifesztálódik.
„Én, az Ö.való hívtalak igazsággal”. Ez az
elsô gondolat. Héberül úgy hangzik, hogy emet
– három héber betûbôl áll. Az alefbôl - א, melynek számértéke egy, a membôl - מ, melynek
számértéke 40, és távból - ת, melynek számértéke 400. Az elhurcoltak, a megkínzottak, a meggyilkoltak emlékét tisztasággal ôrizzük. Évrôlévre emlékgyertyák lobbannak fel, hogy hirdessék a hiányukat, és az üres teret, amit maguk
után hagytak.
Ezekben a percekben és órákban a gyertyáink lobogó lángja mellett emlékezünk – és ezt
csakis az igazság fényében tehetjük. Fontos,
hogy a rég megsárgult fényképek és az azokon látható arcok ezekben a pillanatokban számunkra megelevenedjenek, hogy át tudjuk
érezni az emberek kétségbeesését, végtelen
hitét és reményét.
A héber nyelv ôrzi, és egyben figyelmeztet bennünket az emlékezet pontosságára. Így,
amennyiben az elôbb felsorolt héber betûk legkisebb számértékét jelentô alefet elvennénk, a
szó jelentése teljesen átalakulna – met, annyit
jelent, elmúlás, a halál.
Jesája próféta második gondolata: „megfogom a kezedet és megóvlak”. A második világháború tragédiájára, arra, ami a 6 millió meggyilkolt zsidó testvérünkkel történt, azt a kifejezést használja a modern ivrit, hogy shoá, pusztulás. Görögül úgy ismerjük: holokauszt, azaz a
teljesen elégô áldozat – amibôl a hamvakat miután a tûz elemésztette, felkapja a szél, és a szemünk láttára tûnik el nyomtalanul.
A modernkori Izrael Állam megszületését követôen, az akkori rabbik sokat vitatkoztak és gondolkoztak azon, hogy a hagyományból fakadóan milyen elnevezést, vallási értelemben milyen nevet kapjon a második világháború tömeggyilkossága.
Idôszámítás elôtt, a Világ Alkotója Salamon
király feladatává teszi, hogy építse fel a Szentek
Szentélyét, a Béjt Hamikdást, hogy ez a hely legyen
minden teremtett lélek számára a béke sátra, hogy
ott egyenlôként, az embertársa közelségében fordulhasson a mindenség ura felé.
Idôszámítás elôtt 587-ben Nabukodonozor,
babilóniai uralkodó elpusztítja a jeruzsálemi Elsô Szentélyt, melynek megsemmisülését
követôen a zsidó lélek megdermedt, és évtizedek telnek el, hogy ez a hideg kéreg felolvadjon. Idôszámítás elôtt 517-ben Ezra és Nehemia
felépítik Jeruzsálemben a Második Szentélyt.
Közel 600 évvel késôbb Titusz, az akkori római
hadvezér, a késôbbi imperátor elpusztítja a
Második Szentélyt. Az ókori zsidó irodalomban

e két Szentély pusztulását követôen egy új fogalom, egy új kifejezés születik meg: hurbán. Az
Elsô Szentély pusztulását úgy nevezi a rabbinikus hagyomány, hogy Hurbán haRison, míg a
Második Szentély pusztulását úgy nevezi a vallási irodalom, hogy Hurbán haSeni.
Mintegy 70 évvel ezelôtt Izrael Államának, a
zsidóságnak, a vallást ôrzô legtekintélyesebb rabbijai úgy ítélik, hogy ez az esemény a Szentélyek
pusztulásához fogható tragédia, s így kapja a
nevét: Hurbán haSlisi, azaz a Harmadik Szentély
pusztulása. Mely szentély nem kôbôl, cementbôl,
cserépbôl épült, hanem emberi lelkekbôl.
„Megfogom a kezedet, megóvlak.” Így írja
a próféta. Így kel életre újra a világ zsidósága
1945-öt követôen.
A harmadik, s egyben záró gondolat: „Teszlek
a nép szövetségévé a nemzetek világosságává.” Hogy lehet a sötétségbôl fény? Hogyan lehet
a halálból élet, az elmúlásból feltámadás? Olvassuk
a Széfer HaAgadában, hogy a Második Szentély
pusztulását követôen Johanan Ben Zakkaj, a
fôpap, visszatér a lerombolt város falai közé.
Eljutván a Szentély üszkös, parázsló, egykor fenséges és most elpusztított épülete elé, a fôpap
felvesz a Szentély romjaiból egy törött deszkát,
és felkarcolja rá a tetragrammatont, I-ten nevének négy betûjét, a jod, héj, vav, héj-t, majd beleveti a fát a romok még mindig parázsló törmelékébe. Ismerjük a fizika törvényeit, ezért azt is jól
tudjuk, hogy a zsarátnoknak, a parázsnak, a lángnak el kellene égesse, hamuvá kellene változtassa,
holokauszttá kellene tennie a fát. A tûz, a lángnyelvek körülölelik a falemezt, és a könyv lapjai szerint
csoda történik. A láng, a fizika szabályával ellentétesen nem elemészti, hanem átírja négy másik
héber betûre a falapon szereplô I-ten nevet: chet,
jod, jod, mem: azaz chajim – élet.
Emlékezünk mindazokra, akik arcuk verejtékével keresték meg a családjuk számára a mindennapi betevô falatot. Emlékezünk a tudósokra, akikrôl dicshimnuszt zengett a korabeli sajtó.
Emlékezünk a gyermekekre, akik nem nôhettek
fel, nem teljesíthették be vágyaikat, és álmokként
lebegnek körülöttünk a végtelenben.
Én az Ö.való hívtalak igazsággal és megfogom kezedet, megóvlak és teszlek a nép szövetségévé, a nemzetek világosságává.
Napjaink szokása az elesettekért, a meggyilkoltakért egy perces néma fôhajtással emlékezni. Ez azt jelentené, hogy a magyarországi, holokausztban meggyilkolt zsidó közösségért egy éven
keresztül maradnánk csendben, némán állva.
Én az Ö.való hívtalak igazsággal és megfogom kezedet, megóvlak és teszlek a nép szövetségévé, a nemzetek világosságává.
A holokauszt éveit követôen Pécsett egy fiatal rabbi – Schweitzer József, a késôbbi országos
fôrabbi – nagy odaadással, lelkesedéssel és szeretettel oktatta, tanította a közösségét. S tudta,

ha kézzelfoghatóvá vált a zsinagóga falain belül
az emberi lélek fájdalma, úgy köszönt el és úgy
vígasztalt az áldott emlékû professzor, hogy Ám
Iszráel chaj! – Izrael népe él!
Róna Tamás rabbi

Filmvetítés és beszélgetés
a holokauszt magyarországi
emléknapja alkalmából.
Idôpont: 2019. április 16.
kedd 19.00-21:00.
Helyszín: Faluház,
Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.

Emlékmû az út mellett
Tahiban az MTA üdülô buszmegálló közelében, a dunai oldalon áll az út mellett egy
mûemléknek számító építmény. Tragikus
motoros baleset emlékét ôrzi 1943-ból.
Az érettségi elôtt álló fiú motorkerékpárt
kapott szüleitôl ajándékba. Készülve a továbbtanulásra, az életre; szerelmével motorkirándulásra indultak. Útjuk és életük egy szörnyû
balesetben itt ért véget.
A fiú Sorg Antal, építési vállalkozó család legfiatalabb sarja volt. A ma is álló Sorg
villa kapcsolta a családot Leányfaluhoz. A
barátnôjét Dávid Assuntának hívták.
A háború végén a család külföldre távozott,
menekült. Évtizedekig tartották a kapcsolatot a leányfalusiakkal. Volt kertészük felesége
haláláig, azután az ô szomszédjuk gondozta az
emlékmûvet amíg volt hozzá ereje.
Ma már elhanyagolt, romló állapotban
figyelmezteti a közlekedôket…
Budai Mihály
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Magyar hadifoglyok a nagyvilágban...
Vörösmarty M.: „ ... mi a világ nekem, ha
nincs hazám?”
Ha háború, akkor tragédiák a harctereken, szemtôl-szembeni küzdelem. De fogságban a kiszolgáltatott fogollyal szemben: a legembertelenebb, legvisszataszítóbb, a legaljasabb emberi magatartás sokféle szörnyûsége
a védtelen, esélytelen ember ellen.
A fogságba esés test-, lélek-,tudatromboló
pillanatait egy tartalékos fôhadnagy, a kolozsvári egyetem tanára summázta saját tapasztalatai alapján imigyen:” a hadifogoly kétszeres hôs. Egyfelôl, mert megküzdötte a harctereket, másrészt, mert el kellett szenvednie a fogság poklát. - A katonába a közelharcban, szuronyrohamban villan be a rémisztô
felismerés: bajtársai egyenként hullottak el
mellôle, egyedül maradt. Nincs más, mint
a rámeredô puskacsövek elôtt feltartani a
kezét. - Ugyan ez, ha az ellenséges roham a
futóárka elôtt torpan meg. Félredobja fegyverét: nincs menekvés! - Ha minden oldalról
bekerítették: nincs kiút! - Ha súlyos sebesülten esik fogságba: nincs esély semmire sem!”
Megfosztják minden értéktárgyától, ruházatától. Éhesen, lerongyolódva, korbáccsal, puskatussal bíztatva vánszorog úttalan utakon,
erdôségeken, magas hegyi szerpentineken,
sziklák szorításában a végcél, a halál valamely
végpontja elé, felé. Útközben lehet, hogy a
halál elképzelhetetlen változatai kegyelmeznek neki azért, hogy munkatábor, földalatti bányák, erdôirtások, mocsár lecsapolások
szívják ki csontjaiból a velôt, és férges, mocskos szállásokon, tizedelve tífusztól, kolerától
szenvedve adja át magát a megváltó halálnak!
S a végállomás: jeltelen tömegsír. De akár
sikerül, akár nem: munkálódik benne az erôs
hit, a remény a hazatérésre, vágyódás szerettei, s a haza földjének röge után. Vágyódás
falujának templomi harangszava, a tavasszal
érkezô fecskepár csicsergése, a kék égen faluja felett úszó bárányfelhôk, a rozsdásodó eke
szarvának újbóli megmarkolása, a barázdában való ballagása után. A mindenható Isten
segítségével. - Egy katona írta: a Doberdón, és
a fogolytáborban mindenki megtanul imádkozni!
Az alábbiakban szeretném érzékeltetni, - mind amellett-hogy igazából leírni a
szörnyû valóságot lehetetlen-mit élt meg
egy már senkinek, semminek sem tekintett ember. Elôbb azonban, hova vetette
a sors a magyar hadifoglyokat, a világ mai
szemmel is elképesztônek tekinthetô részeire. Magyar hadifoglyok vetôdtek el ide s
oda: Anglia, Franciaország, Olaszország,
Portugália, Málta, Korfu, Szerbia, Románia,
Montenegró, Oroszország, Szibéria, Perzsia,
Afganisztán, Beludzsisztán, India, Japán,
Sziám, Kína, Palesztina, Szíria, Marokkó,
Tunisz, Algír, Egyiptom, Kelet-Afrika, Dél-
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Afrika, Madagaszkár, Libéria. Ausztrália /
Sydney, Liverpool/, Kanada, USA, Haiti,
Mexikó, Panama, Guetamala, Honduras,
Kuba, Costa-Rica, Nicaragua, Brazília...
Csoportos internálásuk fôbb útvonalai:
Olaszországból Franciaországon át Angliába.
Szerbiából Albánián át Szardínia mellé, a
Szamár-szigetre, Franciaországon át Afrikába
és vissza. Galíciából Szibérián, a Csendesóceánon át Szuez, Európa felé. De jártak
Tibetben, a Pamír alján, s Mandzsúrián,
az Indiai-óceánon, a Vörös-tengeren át
vergôdtek vissza Európába.- Gondoljunk bele
abba: látva a földgolyóbis irdatlan távolságait, az 1920-as évek földrészeken belüli más,
és más, sokszor elképesztôen eltérô körülményeit, miként élhette meg, és túl az egyszerû,
- mind ezekrôl talán sosem hallott- magyar az
ilyen helyekre eljutás, és túlélés emberpróbáló kihívásait, nehézségeit? Miközben minden téves irányba tett lépései megtételekor is
abban az erôs hitben élt, hogy hazafelé tart.
Mennyi leleményesség kellett a fennmaradáshoz? Mekkora lelkierô minden elszenvedéséhez, hogy elérje a szent célt: az otthont!
Fölemlíthetnék az 1100 oldalas forrásmûbôl
számtalan egzotikus példát, de mégis, maradjunk emberi látótávolságon- látóhatárainkon
belül, s nézzük meg, magyar szempontból
különös tekintettel a Romániában szenvedô
foglyaink sorsát. Amikor Románia szokás
szerint hitszegô módon 1916-ban az antant
oldalán belépett a háborúba, és orvul megtámadta Erdélyt, sietôsen fogolytáborokat
létesített az alábbi helyeken: Craiova mellett Isalnit, Mihai-Bravul, Hagieni, Sipotele,
Galati, Bariad, Vaslui, és Dobravutuban. 1918ban Besszarábiában, Bolgrád közelében,
Tabakiban és Taracliában hoztak létre táborokat. (Térképükön 30 fogolytábort számoltam
meg.) Már sohasem tudjuk meg hol, de ezek
valamelyikében volt fogoly a falubeli Rajos
István, aki végül hazatért. Hogy valahonnan,
honnan? Ha végig olvassuk a továbbiakat, joggal csodálkozhatunk, hogy itthon térhetett
megpihenni a katolikus temetôben.
Az erdélyi harcokban fogságba esett
magyar foglyok gyûjtôhelye Brassó volt. A
foglyok gombjait, derékszíját, cipôfûzôjét
a románok elvagdosták. Kettesével szíjra
fûzték ôket, így menekülni lehetetlen volt.
Annyi ôrzô-kísérô volt, ahány fogoly. Az ôrök
szuronyaikat szinte a foglyok arca mellett tartották, így a fejüket sem tudták elfordítani,
s még azt sem tudhatták, merre mennek. A
román falvak lakossága akasztásukat, agyonverésüket követelte.
Az elsô tábor Bariad, egy kis város a Szeretfolyón túl, a Jászvásár-Bukarest vasúttól keletre. Egy olyan lovassági ôrnagy a parancsnok,
aki európai mércével is úriemberként viszonyult a vegyes nemzetiségû 4000 fogoly

iránt. Ellátásuk szigorú rendben folyt minden
tekintetben, amit maga ellenôrzött. Az elsô
magyar halott egy székesfehérvári 17-es honvéd volt. A jólelkû úriember 1 szakasz huszárt,
és fegyveres szakaszt rendelt ki a temetésre.
A magyar Himnusz és ima mellett temették
el, magyar díszsortûz mellett. A látványon
még az öreg parancsnok is könnyet ejtett. A
hálás fogolytábor 3 nyelvû köszönôlevélben
fejezte ki háláját a parancsnok iránt. - Innen
a foglyokat Sipotele-be vitték, amit maguk a
román csendôrök és fogva tartók is „haláltábornak” neveztek, mert itt történtek a legvisszataszítóbb, legborzalmasabb események
a foglyokkal szemben. A tábort 1916 szeptemberében bôvítették oldalfal nélküli mocskos, nádas istállókkal, vályogviskókkal. Kb.
5000 foglyot, többféle nemzetiségût ôriztek,
napi 9 órát dolgoztattak ôket. Volt, hogy 400
ember 2 L. napraforgó olajat kapott étkezésként. A foglyok a hullahegyekbôl táplálkozó
varjakat husánggal ütötték le, abból készült a
vacsorájuk. A katonák a téli hideg ellen vermeket ástak szállásnak. Az 1917-es járványban, a kosz, mocsok, férgek, lerongyolódás, éhezés okán napi 240 ember pusztult
el! Naponta 2-3, 2-300 fôs hullahegyeket kell
eltakarítani. Egy magyar orvost önfeláldozó
munkájáért külföldi diplomaták román királyi kitüntetésre terjesztettek fel. Nem fogadta el. 1917-ben ô is áldozattá vált. Egy 86 éves
székely református lelkészt is fogságba hajtottak. Télen, alig öltözetben már nem bírta. A
hajcsár berúgta az útmenti árokba. A tábor
összlétszáma 17 ezer fogoly volt, közülük 6
ezer pusztult el! - A Tecuciu-i tábor lakóit is
járványok tizedelték. Elviselhetetlen volt a
foglyokkal való bánásmód. Két magyar szökött hadapródot a parancsnok ki akart végeztetni. Már a sírjukat is megásták. A román
parancsnok azokat is megkorbácsoltatta, akik
kegyelemért akartak folyamodni hozzá. Egy
7 nyelvet beszélô budapesti fôgimnáziumi
tanár ennek ellenére benyitott a parancsnoki
elôszobába, ahol a két román segédtiszt nem
merte bejelenteni a parancsnoknak, hogy
a fia magyar fogságba került. A korbáccsal
fenyegetett tanár meghallván, elmondta a
parancsnoknak, ha kivégzi a két fiatal magyar
fiút, fia se számítson kegyelemre. A tanár
így mentette meg 2 bajtársát. Azonban ô is
a sipotelei tábor áldozata lett! - A dobruvatai
táborban 1917. októberében a 200 fogoly
tiszt között 80 volt magyar. Szakácsuk a pesti
Vígadó fôszakácsa volt, aki minden tudománya ellenére sem tudott csodát mûvelni.
A tisztek 550 napi fogságuk alatt 523-szor
kaptak babot enni. Levelet 6-10 hónaponként kaptak skandináviai¬oroszországi
kerülôkkel. A foglyok hazatérését az 1918.
jan.17-i, foksányi egyezmény tette lehetôvé.
Alig 3 ezer egészségesnek mondott magyar
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tért haza Romániából.
A Balkán jeltelen sírjaiban több mint százezer magyart hantoltak, kapartak el, löktek
útszéli árokba, szakadékokba. A finoman szólva túlfûtött nacionalizmusból, olthatatlan
magyargyûlöletbôl táplálkozó szerbek semmi
kíméletet nem tanúsítottak a magyar katona
iránt. Elvették mindenét, gyûrûjével az ujját
is. Miközben barátilag bántak a tótokkal, csehekkel, románokkal, akik úgy hálálták meg
ezt, hogy kinevezett segédszemélyzet, ápolók, munkafelügyelôk lettek, s így módjuk
volt arra, hogy kegyetlenül bánjanak a magyarokkal. -1914. augusztusában Obrezs falu mellett a mocsárba már derékig süllyedt 200
magyart a szerb parancsnok sortûzzel pusztította el. - 1914. októberében Sabác mellett
118 magyart mészárolták le a komitácsi bandák. A szerb ôrnagy kardjával szalámizta szét
a magyar foglyok testét. - Kupinovónál halomra lôtték a magyarokat. /Két túlélôtôl ismert./
- Valjevoban a lakosság verte agyon léckerítés darabokkal a megcsonkított, kiéheztetett
foglyokat, akik már fagyökerekkel táplálkoztak. Ide kívánkozik a tahitótfaluiak névsora,
akik e helyeken pusztultak el:- id. Bán Mihály,
Ferencz Mihály. Csizmadi János Devecseri

T ö r té n e le m

Istvánnal együtt esett szerb fogságba, ahol
Csizmadi és Ferencz elhaltak, 1914-ben.
Bán Mihály Albániában, Macedóniában,
Franciaországban volt fogoly. Hazatért, majd
mind ezek után 98 éves korában tért nyugovóra a református temetôben.- Bötkös
Mihály Boszniában esett fogságba, végül
francia fogságból tért haza. - Borda István
a szerb frontokon harcolt, hazatért. - Budai
Mihály elôször a szerb, majd az orosz frontokon küzdött. - B. Csereklye István szerb fogságban halt el 37 évesen, 1915.márc. 15.-én.
- A már említett Csizmadi János ‚15- ben, vérhasban, sok szenvedés után egy disznóólban
hunyt el. - Szerb fogságban halt el Csizmadia
Lajos is, 1914.okt.20.-án. - Gál Lajos BoszniaHercegovinában harcolt. Nyughelye ismeretlen. - ifj. Hajdú Sándor 25 évesen lett
a szerb front elsô falubeli hôsi halottja. Hajdú Sándor 1914-ben esett el a szerb fronton.- Kálmán István 1915-ben a szerb fronton harcolt. - Kovács Benjámin 1916-ban a
szerb fronton volt, 1917-ben a románon. - id.
Molnár Lajos kezdetben a szerb fronton harcolt. - Nagy Lajos huszárként esett el a szerb
fronton.- Németh István harcolt Szerbiában,
az olasz, az orosz fronton. - Rajos Istvánt emlí-

tettem a román fronton, de elôtte Szerbiában
küzdött. - H. Surján István szerb fogságban
halt el. - V. Surján Mihály elôször Szerbiában
harcolt, majd a Szamár-sziget, s Franciaország
foglya lett. - id. J. Szabó István albániai fogsága után került szerb fogságba. - Szente
János a szerb, majd az orosz fronton harcolt. A Monarchia nyilvántartása szerint csak
1914. decemberében a szerbiai harctereken
eltûnt, fogságba esettek száma 80 ezer volt,
ebbôl 23.339 jutott el a halálmars végén olasz
fogságba, a Szamár-szigetre. (Hivatalosan
Szerbiában 12 hadifogolykörzet volt, melyekhez 35 tábor tartozott.) A Balkán hegyein, Albánián a szigetig tartó 63 napos vánszorgás során csak 3-4 alkalommal kaptak
kenyeret, néha egy-egy marék lisztet. Sokan
megôrültek, élôhalottként pusztultak el.( Egy
temetôbôl 3 meztelen csontvázszerû lény /
magyarok/ vánszorgott elô. Az egymásra
dobált hullák alatt nem fagytak meg. A segítô
magyar orvost a szerbek 25 botütéssel büntették.) Szerbiai nagy temetôk: Nis-Tyekula,
Nis-Pantele. (És még ki tudja?!)
Folyt. köv.
G. Szalai István, 2019. április

Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár, immár 9. alkalommal
Idén Szigetmonostor Faluház adott otthont március 9-én a Tahitótfalu Faluházzal
közös szervezésben megvalósuló Dunakanyar
Kézmûves Kiállítás és Vásárnak. A rendezvényre a Dunakanyar minden sarkából közel
hatvan kiállító érkezett, hogy bemutassák
a portékáit, alkotásaikat, ugyanakkor kapcsolatokat építsenek a szakmabeliekkel, a
látogatókkal, és egy kellemes napot töltsenek el Szigetmonostoron, a rendezvény
szülôhazájában. A közönséggel való találkozás mellett a kiállítók számára fontos a szakmai megmérettetés is. A Kósa Klára keramikus mûvész (a zsûri elnöke), Rózsa Natasa grafikus, Várbíró Kinga Evelin keramikus mûvész
és Karsai Gábor iparmûvész fémjelezte döntnökök kilenc kategóriában értékelték és díjaz-

ták a kiállítók alkotásait. A rendezvény hagyományainak megfelelôen a Közönség-díj átadására is sor került, amely az eseményre látogatók szavazatai alapján dôlt el. A hangulatról a Dunazug zenekar, az esztergomi népzenei iskola és a szigetmonostori általános iskola mûvészeti tagozatos diákjai gondoskodtak.
A IX. Dunakanyar kézmûves kiállítás és
vásár díjazottjai:
1. Kerámia kategória: Gálffy Ildikó
(Szentendre) - Ovális talpas tál
2. Üveg kategória: Tóth Veronika (Szentendre)
- Lámpa pipacsokkal
3. Vesszô kategória: Heincz Bettina
(Kismaros) – Vesszôkosár
4. Játék kategória: Marjai Katka (Tahitótfalu)
- Róka koma

5. Szôttes kategória: Gerlei Ferenc (Pomáz) Kézzel szôtt szônyeg
6. Ékszer kategória: Fekete Júlia (Tahitótfalu) Szent Benedek érme
7. Papír kategória: Reményi Erzsébet (Pomáz)
- Üdvözlô kártya
8. Kép kategória: Tóth Veronika (Szentendre)
- Mandala üvegre
9. Egyéb kategória: Kállai Andrea (Tokod) –
Manóvár
10. Közönség-díj: Kállai Andrea (Tokod) Manóvár
Jövôre Tahitótfaluba várjuk az alkotókat és
az érdeklôdô közönséget!
Sebôk Csilla és Kovács Attila
Szigetmonostor Faluház
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1%, Önkormányzat

1% felhívások
Kedves Adózók!
Tisztelettel kérjük, hog y a Jancsó
Alapítvány részére rendelkezzen adójának 1%-áról. Alapítványunk a felajánlásból összegyûlt összegeket Kárpátmedencei magyar célokra fordítja, a határon túli, elsôsorban az erdélyi magyarság
érdekében végzi tevékenységét.
Az 1%-ból befolyt összegek jelentôs
segítséget nyújtanak munkánkhoz, egyéb
források mellett ezeknek a felhasználásával magyar síremléket (gidófalvi Jancsó
Pál színész, 1761-1845) állítottunk vissza
Kolozsváron a Házsongárdi temetôben,
felállítottuk a székely tudós, Jancsó
Benedek szobrát a Budapesti Egyetemi
Katolikus Gimnáziumban, egyetemi kutatást támogattunk, harmadik éve szervezzük Székelyföldön több mint 200 iskolát
megszólítva a Jancsó Benedek történelmi
emlékversenyt, illetve egyéb közérdekû
célokat támogattunk.
Kérjük ezért, hogy az 18EGYSZA nyomtatványt a mi adószámunkat megjelölve
töltse ki, vagy a mellékelt, adószámunkkal elôre kitöltött példányt (A NÉV, AZ
ADÓSZÁM, ÉS A LAKCÍM KITÖLTÉSÉT
KÖVETÔEN) nyomtassa ki.
ADÓSZÁMUNK: 18030497-1-13
A rendelkezô nyilatkozatot önállóan
2019. május 20-ig, illetve a bevallással
együtt nyújtható be.
Tahitótfalu, 2019. január 29.
Tisztelettel:
dr. Jancsó Antal kuratóriumi elnök
Jancsó Alapítvány
Cím: 2021 Tahitótfalu Béke út 33.
Adószám: 18030497-1-13
Számlaszáma CIB: 10700581-4937850851100005
weboldal: www.jancsoalapitvany.hu
E-mail: info@jancsoalapitvany.hu
Tel.: +36-30-221-9617

Tisztelt Adózók!
A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓTFALU
ÉRT ALAPÍTVÁNY (TETA)
2003. május óta bejegyzett szervezet,
ezért 2006-tól elfogadhatja a személyi
jövedelemadókból felajánlható 1 %-ot.
Az alapítvány 2018-ban végzett munkájának rövid ismertetése:
Az óvodások, kisiskolások részére havi
rendszeres bábszínházi elôadások szervezése, farsangi felvonulásban segítôként
való részvétel, nemzeti ünnepeinken való
részvétel, március 15-én az általunk alapított „Ifjúsági díj” átadása az arra érdemes
fiatal diákok részére (falucímer kitûzô,
könyv utalvány), Vasárnapi Vásárnapon
való segítô részvétel, Eperfesztiválon elmaradhatatlan eperlekvár fôzésünk, minden
második évben a Diákalkotók Országos
Tûzzománc Pályázata megrendezése, júliusban a szabadidôparkban lebonyolított
nagy sikerû ingyenes és tartalmas nyári
gyermekhetek. Decemberben az „Adventi
hét” megrendezése, valamint a rászorultak részére adománygyûjtésben való részvételünk és a begyûjtött adományok elosztásában való részvétel. 2017-ben pályázati
pénzbôl fejlesztettük a betlehemi jászolt.
Hagyományôrzô Körünk 2019-ben készül
bemutatni a falunkban élôk által adományozott tárgyakon keresztül falunk múltját az önkormányzat által kialakított kiállítóhelyen a Faluházban.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki az alapítvány munkájában
részt vett Köszönjük az Önök anyagi és tárgyi segítségét, amivel falunk közösségi életét fejleszthettük és elômozdíthattuk.
Továbbra is számítunk önzetlen támogatásukra.
Ha munkánkat eredményesnek tartja és
szeretne segíteni, azt az alábbi adószámon
teheti meg, melyet elôre is köszönünk.
Adószámunk: 18699636-1-13
Számlaszámunk: 64700021-10009237,
Dunakanyar Takarékszövetkezet, 2021
Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

„A T a h i tó tfa l u i Ál ta l á nos Iskola
Gyermekeiért” Alapítvány célja a községünkben tanuló általános iskolás gyermekek segítése, az iskolai nevelô-oktató
munka anyagi támogatása, az oktatás tárgyi,
technikai feltételeinek javítása. Kiemelt
feladatul tûztük ki idei tanévre is az idegen
nyelvek tanulásának elôsegítését, az iskolai sport- és egyéb szabadidôs tevékenységek, tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedôk támogatását, a hátrányos
körülmények között élô diákok társadalmi
esélyegyenlôségének megteremtését.
A korábbi évek 1%-os felajánlásaiból is
fenti célok megvalósításához járultunk
hozzá.
Köszönjük a szülôi támogatást, mellyel
munkákat segítik
Az Alapítvány céljainak eléréséhez kérjük idén is támogassanak bennünket adójuk 1%-ával!
Adószám: 18681952-1-13
Elérhetôségünk: pollacksuli@gmail.
com, ill. facebook-on is megtalálnak minket (Alapítvány nevét kell beírni)
Köszönjük!
A Tahitótfalui Gyerkôc A lapítvány a
Tahitótfalui Óvodák mûködésének támogatására, az óvodás korú gyerekek számára programok szervezésére jött létre. Az
adózók által felajánlott 2017. évi 1%-ból az
Alapítvány 181 553 Ft támogatáshoz jutott.
Az elôzô években felajánlott összegekbôl
az óvodák részére vásároltunk már fejlesztô
játékokat, tornaszônyeget, mászóalagutat,
barkács eszközöket, valamint udvari játékok, napvitorlák telepítése is történt.
Kérjük, hogy adója 1%-ával idén is támogassa óvodánk alapítványát!
Köszönjük támogatásukat, mellyel munkánkat segítik.
Adószámunk: 18032293-1-13

Komposztláda igénylésének lehetôsége
Önkormányzatunk a 2019-es évben is kedvezményes áron biztosít a lakosság részére
komposztládát.
A háztartásokban képzôdô hulladék jelentôs
hányada (~30%-a) biológiailag lebomló szerves
anyag, amely komposztálással ártalmatlanítható. Az alábbi anyagok komposztálhatók:
– konyhai hulladékok: gyümölcs, zöldség,
krumpli, tojáshéj, kávézacc, teaf ilter tartalma, elhervadt, vágott virág, elszáradt cserepes növények (cserép nélkül) stb.
– kerti hulladékok: elnyílt virágok, lehullott
gyümölcs, zöldség, ágak, gallyak, lombok,
fûnyesedék, kerti gaz,
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– egyéb hulladék: kezeletlen fa, papír (nem
színes), karton.
A komposztáláshoz leginkább elhatározásra és egy megfelelô komposztládára van szükség. A komposztláda beszerzéséhez segítséget kívánunk Önöknek nyújtani.
Önkormányzatunk és a Fôvárosi Vízmûvek
Zrt. között létrejött stratégiai megállapodás
eredményeképpen lakossági komposztálókat
szerzünk be.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben szeretnék ingatlanukon elkezdeni a komposztálást, akkor jelentkezzenek a gondnoksag@
tahitotfalu.hu címen vagy a 06-26-387-123/127

telefonszámon.
Kb. 900-1000 literes komposztládákat vásárolunk, amelyek árának nagyobb részét a fenti
megállapodás terhére Önkormányzatunk
fedezi. A lakosság 4.200,- Ft / db áron juthat
hozzá a komposztáló ládához.
A komposztládák április 15-e után, elôzetes
igénybejelentést követôen átvehetôk a Közös
Önkormányzati Hivatalban hétfô, szerda és
pénteki napokon ügyfélfogadási idôben.
Szabados-Molnár István
falugondnok
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A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Szentednre településre
rész- ( 2 vagy 4 óra) vagy teljes állásban, rugalmas munkaidőbeosztással,
akár alkalmi foglalkoztatásban
levelek kézbesítésére

KERÉKPÁROS ÉS MOTOROS KÉZBESÍTŐ
munkatársakat keres
A munkakör betöltésének feltétele:
•
8 általános iskolai végzettség,
•
kerékpározni tudás kerékpáros kézbesítő munkakör betöltése esetén,
•
,,A” kategóriás jogosítvány motoros kézbesítő munkakör betöltése
esetén,
•
,,B” kategóriás jogosítvány,
•
bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.
Bérezés: megegyezés szerint.
Juttatások:
•
pótlékok, ösztönzők,
•
6 hónap után cafetéria keret, munkaruha.
Hajnali munkavégzésre is van lehetőség, hirlapok kézbesítése esetében.
A munkakör betölthető azonnal.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Pungor Mária tel: (30)772-2848,
E-mail: Pungor.Maria@posta.hu
Cím: 2000 Szentendre Kossuth Lajos utca 23-25
Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest,
Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463 adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben
megadott adatait a meghirdetett pozíció – az álláspályázat időszakában felmerülő másik pozíció – betöltésére
alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. Az adatokat a Magyar Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig
kezeli. Az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az aktuálisan betölthető egyéb pozíciókkal kapcsolatban is.
Hozzájárulását a jelentkező bármikor korlátozás nélkül visszavonhatja a 1540 Budapest postacímen, vagy a
toborzas@posta.hu e-mail-címen, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.

MEGHÍVÓ
Családi napra, jótékonysági főzéssel és vásárral
Szeretettel várjuk Önöket a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány
jótékonysági rendezvényére.
Időpont: 2019. április 27. (szombat) 11:00-15:00
Helyszín: Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola Népház épülete (Tahitótfalu, Bajcsy-Zs. u. 2.)

PROGRAM
11:00 Megnyitó
11:15 Akrobatikus torna bemutató
11:30 Néptánc
11:50 Zenebutik előadása
12:10 Zumba
12:30 Ebéd
12:45 Akrobatikus rock and roll bemutató
13:00 Íjászkodás
13:30 Rendőrségi bemutató /interaktív/
A rendezvény alatt folyamatos kézműves foglalkozások, sportversenyek,
hajfonás, hajdíszítés, arcfestés várja a gyermekeket.
Tűzzománc foglalkozásra lesz lehetőség, melyen a részvétel 400 Ft/fő.
A rendezvény ideje alatt vásárt is tartunk, melyre köszönettel fogadjuk adományaikat (jó
állapotban lévő könyveket, játékokat). Leadhatók a titkárságon 2019. április 26-ig.
A vásár és büfé bevételével szintén az iskola alapítványát támogatja.
Várjuk a felajánlásokat a főzéshez (paprikás krumpli virslivel, gulyásleves) és a büfébe.
Kérjük, ha teheti, járuljon hozzá alapanyaggal, süteménnyel vagy anyagi támogatással!

Megjelenésükre feltétlenül számítunk, támogatásukat köszönjük!
Részletekről érdeklődni lehet az osztályfőnököknél, SZMK tagoknál.

www.posta.hu

A hangosítást végzi HSPC.hu - Szecsei László.

2019. ÁPRILIS 7. VASÁRNAP 16:00-18:00

HÚSVÉTI KÉSZÜLÔDÉS A FALUHÁZBAN

TOJÁSÍRÁS, DÍSZÍTÉS
NEM CSAK GYEREKEKNEK

JÓKAINÉ GOMBOSI BEATRIX
NÉPI IPARMÛVÉSZ,
A NÉPMÛVÉSZET IFJÚ MESTERE VEZETÉSÉVEL
RÉSZVÉTELI DÍJ: 500 FT
HELYSZÍN: TAHITÓTFALU, FALUHÁZ,
SZABADSÁG ÚT 1/A
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Tahitótfalu április programjai
Folytatás az 1. oldalról
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak,
17:00-17:45: RG az óvodásoknak. Érd.:
Szatmári Loretta 70/429 4994
Hétfô 18:00-19:00 Akrobatikus rock
and roll. Pink Panthers. Érd.: Varga Dániel
30/871 5713
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség
megôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné
Adorján Vera, 20/560 4065
Szerda 17:15-18:00 RG az óvodásoknak
Csütörtök 14:30-15:30 Akrobatikus rock
and roll. Pink Panthers.
17:30-18:30: Egészségmegôrzô gyógytorna.
18:30-19:30 Zumba. Érd.: Petyerák Andrea
20/258 1760

Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961
8476, palvolgyi2@t-online.hu

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. Márciusi számunkban a református
temetô kovácsoltvas kapujának egy részlete volt látható. Gratulálunk szerencsés
megfejtônknek, Fejes Zoltánnak.

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti:
Néhlich Edit 20/569 7507

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
Hétfô 9:00-10:00 Baba-Mama Torna nem
csak anyáknak! érd.: Szûcs Kata 30/322 0584
Jóga: hétfô 17:00 – 18:30, 19:00 – 20:30
szerda 08:15 – 09:15, 18:00 – 19:30
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina
30/9727084
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30.
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.

17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek
18:30-20:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita
30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu
edzés.
Péntek 14:00-14:45: Képességfejlesztô
kézilabda alsósoknak
15:00-16:30 Kézilabda felsôsöknek
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok erônléti edzése.

Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:30: Képességfejlesztô kézi-

Terembérlési
lehetôségekrôl
érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet: Népház, Sportcsarnok: Bozóki

labda alsósoknak. Érd.: Pakor Vilmos 30/383
4244, 16:30-18:00: Kézilabda felsôsöknek.
Érd.: Pakor Vilmos 30/383 4244
Kedd, 17:30-19:00: Judo-kungfu edzés.
Vezeti: Rácz Gábor 20/521 1375
19:00-20:30 Futball edzés. Érd.: Papp
Bence 30/215 4442
Szerda 15:00-17:00 RG az iskolásoknak.
Érd.: Szathmári Loretta 70/429 4994

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.

Apróhirdetés:
Tahitótfaluban
a Kisoroszi úton
eladó vagy kiadó
100 nm-es hûthetô
raktárépület. A
hozzá tartozó
terület 4500 nm.
Érdeklôdni
06 30 883-7803
telefonon.

INGATLANKÖZVETÍTŐ
24 éve a Dunakanyarban, a Pilisben és Budapesten…

Vállaljuk házak, lakások, vendéglátó egységek, telkek, földek,
rétek, legelők, szántók, erdők értékesítését és bérbeadását.
Részt veszünk az ingatlanokhoz kötődő földhivatali, építéshatósági és banki ügyintézésben.

KITERJEDT ÜGYFÉLKÖRÜNK SZÁMÁRA FOLYAMATOSAN
KERESÜNK ELADÓ INGATLANOKAT!
Biztosítás-kötés adásvételtől függetlenül is!

Frey Attila
info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997
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AUTÓKULCS ÉS
KULCSMÁSOLÁS
DUNABOGDÁNYBAN
A GAZDABOLTBAN
Cím: Dunabogdány,
Kossuth L. u. 33
Nyitva tartás:
H, SZ, CS, P.: 8-17 h
K.: 8-14 h,
Szombat: 8-13 h

TÛZIFA
ELADÓ!
Tölgy hasítva 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

Ö n ko r m án y zat , p r oHirde
gra mok
té s

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

GAZDASÁGOS FŰTÉSMEGOLDÁSOK
NOBO norvég elektromos fűtőpanel: a világ leggazdaságosabb megoldása: 75 watt/nm,
99,5 % hatásfok, okostelefon-vezérlés, stb.
JOTUL kályhák, kandallók – drágább van, jobb nincs (szerintem – Frey Attila)
THERMOROSSI kazánok: fa, faelgázosítás, pellet, intelligens puffer, puffer, stb.
A felsorolt termékeket forgalmazzuk és szervizeljük is.

Frey Attila

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

muszakitahi.hu

MŰSZAKI VIZSGA

+36 30 900 4898
Tahitótfalu, Szabadság út 15.
BENT A TSZ TERÜLETÉN

EREDETVIZSGA
KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS
OKMÁNY ÜGYINTÉZÉS
ELŐZETES ÁLLAPOTFELMÉRÉS
/ 2000 Ft,- amit a műszaki vizsga árából levonunk /

RÉGISÉGET
VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent,
ami régi értékes és szép hosszú évek
óta gyûjtök. Régi bútort, festményt,
Zsolnay és más porcelánt, régi katonai
egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket,
érméket, régi zománcozott 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!

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 kéthetente hétfôn 13-18 óra között
Jogsegély és pszichológusi 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.
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H ir d e t é s

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.

ÁLLÁSLEHETÔSÉG
Betonacélok, betonhálók, szög- és
idomacélok, köracélok, négyzet acélok,
zártszelvények, csövek stb.
Ereszcsatornák, bádogosipari termékek,
vágókorongok, stb.
Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlítása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.
Raktárkészleten nem szereplô áruk
beszerzését elôrendelés alapján,
rövid határidôre vállaljuk.

TETÔTÁR KFT faipari mûhelyébe munkatársat keres hosszútávú munkára. Jelentkezni
önéletrajzzal személyesen (2021 Tahitótfalu,
Béke út 50.; +36 20 5564663) vagy
a tetotar@tetotar.hu e-mail címen lehet.
Elôny:
- faipari munkában való tapasztalat vagy végzettség
- targonca kezelôi jogosítvány
Elvárások:
- Minimum 8 általános iskolai végzettség
- jó fizikai állapot
- alkalmazkodó készség
- csapatmunka
- igényes és pontos munkavégzés
Amit kínálunk:
- fôállás
- önálló, kreatív feladatok
- stabil cég
- dinamikus csapat
- versenyképes fizetés
Várjuk jelentkezését!

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

2019 március 15. alkalmából kitüntetett fiataljaink,
akik kiérdemelték a „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj”-at
A „Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány”
kuratóriuma a 2005-ös évben díjat hozott létre –
Tahitótfaluért Ifjúsági Díj néven – melyet minden
év március 15-e alkalmával olyan diákok kaphatnak, akik kimagasló tanulmányi és tanulmányi verseny eredményeikkel és emellett a sport, a tudomány vagy mûvészet területén sikereket értek el,
ezzel öregbítve Tahitótfalu hírnevét.
Feltétel továbbá, hogy életvitelükkel falunk lakóinak és korosztályuknak elismerését kiérdemeljék,
és követendô utat mutassanak kortársaik számára.
A kiválasztásban megkértük iskolánk tantestületének véleményét is. A tantestület idén 3 diákot javasolt
alapítványunknak a Tahitótfaluért Ifjúsági Díjra.
Szorgalmuk, magatartásuk, kimagasló tanulmányi és versenyeredményeik, pozitív személyiségük
példakép legyen.
Az alapítvány a kiválasztott 3 diák részére átadott
egy-egy „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” elismerô oklevelet, 20 000 Ft-os ajándék utalványt, Tahitótfalut bemutató könyvet és Fekete Júlia ötvös ékszerész által készített kis ezüst falucímert.
A díjakat az alapítvány részérôl dr. Scheffer
Krisztina az alapítvány elnöke és Kubanek István
képviselô úr adták át.
A „Tahitótfaluért Ifjúsági Díj” átvétele által
köszöntöttük diákjainkat, akik a legkiválóbbak
voltak;
BERKI BLANKA
Blanka mindvégig szorgalmasan tanult az általános
iskola alsó és felsô tagozatán. A hetedik, de leginkább
a nyolcadik osztályban érte el a legjobb eredményeit.
Felsô tagozaton angol és német szépolvasó versenyen
indult, második és harmadik helyezést ért el. Német
versmondó versenyen többször kapott díjat. Angol
levelezô versenyen csapatával mindig jó helyezést ért
el. Nyolcadikosként sikeres angol alapfokú nyelvvizsgát tett. Prózamondó versenyeken indult, ahol kiválóan szerepelt. Irodalmi fogalmazásait, filmkritikáit
többször hallhatják az utána következô évfolyamok.
Kitûnô bizonyítványa mellett magyarból a felvételi
vizsgán az 50 pontból 47-et ért el, ami az eddigi legjobb eredmény iskolánkban. Szorgalma, becsületessége, egyenes jelleme tiszteletre méltó. Középiskolai
tanulmányait a Váci Madách Imre Gimnáziumban
folytatja. Részt vett a Bolyai versenyen magyarból,
ezenkívül a gimnáziumban rendezett angol versenyen. Angolból dicséretet kapott, sikeres középfokú
nyelvvizsgát tett. A második nyelvet, a franciát is szívesen és eredményesen tanulja.
FERENCZ RÉKA
Réka sokoldalú személyiség, több területen
kipróbálta magát. A nyolc év során összegyûjtött
oklevelek, emléklapok bizonyítják ezt. Alsó tagozaton a V-8 Kupán úszóversenyen vett részt. Mûvészi
torna háziversenyen 2. helyezést ért el. Az iskolai rajzversenyeken rendszeresen indult, 1., 2., 3.
helyezett lett. Ötödikben meseíró pályázaton 2.
helyezést ért el. A természetfotó pályázat rendszeres résztvevôje. Kiváló tanulmányi eredményéért többször megjutalmazták. Zeneiskolai munká-

ja szorgalmas és lelkiismeretes volt. A Bolyai anyanyelvi csapatversenyen vett részt két osztálytársával. Felsô tagozaton a vers- és prózamondó versenyen minden évben helyezést ért el, a körzeti Fábián Zoltán prózamondó versenyen 3. lett az
ötödik- hatodikos korosztályban. A Szentendreisziget regéje címû mondaíró versenyen 3. lett az
évfolyamon. Német nyelvû versmondó versenyen
1. helyezést ért el. Rendszeresen sportol. Részt
vett a Labdarúgó Szövetség által rendezett Bozsikprogramban. Hetedikben megkapta iskolánk Jó
tanuló, jó sportoló címét. Réka kitartó abban, amivel szívesen foglalkozik. Hetedikben és nyolcadikban részt vett az Oktatási Hivatal által meghirdetett
történelemverseny Pest megyei döntôjén. Mindkét
alkalommal kitûnôen szerepelt, nyolcadikban az 50
induló közül 20. helyezést ért el. Sikeres alapfokú
nyelvvizsgát tett angol nyelvbôl. Közösségi munkája kiemelkedô. Az osztályközösség mindig számíthatott rá. Véleményével, ötleteivel formálta a közösséget, jó irányban. Társaival önzetlen, segítôkész.
Rékát a nevelôtestület Pollack-emlékéremmel jutalmazta. Az általános iskolai befejezése után Réka a
Baár Madas Református Gimnáziumban folytatja tanulmányait. Az elsô félév nagy izgalmakkal és
várakozással telt. A beilleszkedés viszonylag hamar
és jól ment mind az osztályában, mind a kollégiumban. Angolszakosok révén Angliába mennek tanulmányi útra egy hétre. Egyik kedvenc a francia nyelv
lett, amelyet második nyelvként tanul. Az erdélyi
testvériskolába, Nagyenyedre is ellátogatnak.
SZALAI ROLAND
Roland általános iskolai tanulmányait a
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskolában
végezte. A nyolc év során végig kitûnô tanulmányi eredményt ért el, azaz minden tantárgyból
jeles érdemjegyet kapott. Feladatait mindig pontosan és fegyelmezetten látta el, az órákra felkészült, felszerelése mindig ott volt, házi feladata
mindig készen volt. Aktív órai munkájával sokat
segített a tanagyag megértésében, feldolgozásában. Tanárai bizton számíthattak tudására, szorgalmára. Az iskolát a Bolyai matematika versenyen
és a Varga Tamás matematika versenyen képviselte jó eredménnyel. Nyolcadik évfolyamon sikeres angol alapfokú nyelvvizsgát tett. Az általános
iskola évei alatt osztályával iskolai programokban, települési szintû rendezvényeken szerepelt.
Osztálytársai szerették, csendes, komoly viselkedésével sokszor volt lecsendesítôje az osztálytársak közötti konfliktusoknak. Tanáraival és iskolatársaival szemben mindig tisztelettudóan, udvariasan viselkedett. Nyolcadik év végén az iskolától
Pollack Emlékplakettben részesült. Tanulmányait
sikeres felvételi vizsga után a Szentendrei Móricz
Zsigmond Gimnázium matematika tagozatán folytatta. Szorgalma és kitartása ott sem hagyta el, osztályának második legjobb tanulója.
Még egyszer gratulálunk a kitüntetett fiataloknak,
és kérjük, hogy töretlenül folytassák további munkájukat maguk, szeretteik, hazánk és falunk javára.

Végezetül köszönetet mondunk iskolánk tisztelt
tanárainak, nevelôinek, az iskola minden dolgozójának és a kedves szülôknek is azért, hogy áldozatos munkájuk eredményeképpen minden évben
lehetôségünk van kiemelkedô tehetségû és tudású fiatalok megjutalmazására és példaképül állíthatjuk ôket falunk fiataljai elé. Legyünk rájuk nagyon
büszkék.
Ne felejtse el senki, hogy a tudás hatalmas kincs,
és a jövônkért az ifjú nemzedék a letéteményes.
A díjátadásban részt vett kis segítôink Bartis
Ágnes, Czikora Milla és Ormándlaki Ajsa voltak.
Kedves munkájukat köszönjük.
Tegyünk Együtt Tahitótfaluért
Alapítvány

Szép focieredmények
2019. március 21-én iskolánk rendezte a
leány Bozsik-program 3. fordulóját a helyi
Tornacsarnokban.
Leányaink ismét a legjobbnak bizonyultak
az 5-6. osztályos korcsoportban, a torna végén
2-2 csokit kaptak. Az eredmények:
Tahitótfalu – Leányfalu
1-0
Tahitótfalu – Pilisvörösvár 1-0
Tahitótfalu – Visegrád
0-0
Nagyszerû játékukhoz ezúton is gratulálunk!
2019. március 25-én, Szentendrén az izbégi
futballpályán rendezték az 5-6. osztályos fiú
diákolimpiát.
Iskolánk csapata a III. helyet szerezte meg
úgy, hogy a késôbbi gyôztes csak minket nem
tudott legyôzni. Az eredmények:
Tahitótfalu – Szentendre Barcsay
1-1
Tahitótfalu – Szentendre Rákóczy
5-2
Tahitótfalu – Pomáz Mátyás király
2-0
Tahitótfalu – Leányfalu		
1-3
Ez utóbbi mérkôzésért nagy kár, mivel rengeteg gólhelyzetet kihagytunk.
A fiúk érmet és oklevelet kaptak, gratulálunk a jó helyezésükhöz!
Turóczi Csaba testnevelô
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Iskola, sport

Tahitótfalu Ifjú Tehetsége 2019
Március 15. alkalmával idén Bagi Nimród
Árpád vehette át a Tahitótfalu Önkormányzata
á lt a l a lapítot t d íjat Dr. Sajtos Sá ndor
polgármestertôl. Nimród a kick-box sportágban elért kimagasló eredményeivel érdemelte ki a Képviselô-testület elismerését. A kitüntetéssel járó oklevelet, egy ezüst Tahitótfalu
címer kitûzôt, 30 000 Ft értékû vásárlási utalványt és egy ajándékcsomagot Nimród a március 15-i ünnepség keretében vehette át.
Bagi Nimród 2003. október 3-án született
Budapesten.
2010-2014 között a Pollack Mihály Általános
és Mûvészeti Iskola tanulója volt, 2014-ben az
iskola „Jó tanuló, jó sportoló” díjjal tüntette ki. 2014-2018-ig Szent András Katolikus
Általános Iskolában végezte felsô tagozatos
tanulmányait, a 8. osztályt kitûnô bizonyítvánnyal zárta, és felvételt nyert a szentendrei
Ferences Gimnáziumba. 2010-2017 Pollack
Mihály Általános és Mûvészeti Iskola furulya
és gitár szakán tanult.

Nimród sport teljesítményei
2007-2011 KÓPÉ-ban úszott, 2011-2013
SZKHSE triatlon szakágának volt igazolt
versenyzôje, 2014-tôl a Zrinyi Miklós Kick-box
Akadémia –magyar válogatott versenyzôje.
2 018 - b a n a Je s oloi Wa ko Ut á np ót l á s
Világbajnokságon II. helyezést ért el, a Wako
Világkupán 2xII. helyezett, 2xIII. helyezett
lett. Országos Diákbajnokságon 5-ször volt III.
helyezett, az Országos Magyar Bajnokságon
3-szor lett Magyar Bajnok. Idén februárban a
WAKO International Kick-box Tournament
Slovak Open, Light contact 47kg-ban I. helyet,
kick light 47kg-ban III. helyet szerzett.
A Kick-box egyébként Magyarország legeredményesebb nem olimpiai sportága, 2018tól bekerült az Olimpiára felterjesztett sportok
közé, várhatóan 2024-ben Olimpiai Sport lesz.
Ezúton is gratulálunk Nimródnak és további
sikereket kívánunk!
Béres Gabriella

Zenekari hangverseny a
Baptista Imaházban
A zenetagozat újra vendége volt a Baptista
Fúvószenekarnak. Sokat jelent a hangszeres fiataloknak, hogy a környék legnagyobb
zenei együttesében muzsikálhatnak. Ez a
zenei együttmûködés segít a zenekari játékban való gyakorlat megszerzésében. Csereklye
Tamással, a zenekar vezetôjével jó kapcsolatot ápolunk, így most is tartalmas programot
sikerült Marosi Ágival megvalósítani. Az iskola vonósait fuvolisták és zongoristák egészítették ki.
Közremûködött még Kürtösi Zsolt zongorán és bôgôn és Mákó Miklós trombitán.
Iskolavezetôség

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük, hogy Bernáth Jánosnét
100. születésnapja alkalmából az Önkor
mányzat felköszöntötte.
Bán család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünket,
Herr Mihálynét utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondok köszönetet mindazoknak, akik szeretett páromat,
Bogdán Istvánt ( Ödit ) elkísérték utolsó útjára, részvétüket, együttérzésüket
kifejezték és bármilyen módon osztoztak
mély fájdalmamban.
Vaczó Julianna

Víz-napja
Március 23-án a Víz világnapja alkalmából iskolánk természetjáró csoportja is részt vett a Szigeti sárkányok által szervezett túrán. A 15 kilométeres távot teljesítettük. Nyolcan sétáltuk végig a hegyes-völgyes utat, közben több vizes élôhelyet is
útba ejtettünk. A túra végén a szervezôk finom ebéddel, babgulyással és pogácsával vártak minket. Gyönyörû szép idô volt,
kiváló tavaszi túraidô. Mindenki nagyon élvezte, szép élményekkel gazdagodtunk. Velünk együtt nyolcvan körüli túrázó
teljesítette a programot.
Köszönjük a szervezôk munkáját!
Fábián Csaba
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P r o gra mok

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

bemutatja a

Telhetetlen méhecske
című mesét.

2019. április 27-én szombaton 10 órakor

Mindenkit szeretettel várunk!

Támogatói jegy ára 1000 Ft / fő
Helyszín: Tahitótfalu Népház, 2021 Bajcsy Zsilinszky út 2.

Pollack Mihály
Emlékszoba megnyitója
2019. április 17. 13:00
2021 Tahitótfalu,
Béke út 14.
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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, 06-309370-863, 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: 10–18-ig,
kedd, szerda 8–16-ig, tel.: 06 40 38-39-40 • FALUHÁZ – 585028 • FOGÁSZAT (Tahitótfalu) – tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi
Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek:
8.30–13.00-ig, szerda: iskola
fo
gászat • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.:
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30
474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi
Ilo
na, Ifjúság u. 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.: 385741 • KÉMÉNYSEPRÔ – BM Országos Katasztrófavédelmi
Fôigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprô ipari
Igazgatóhelyettesi Szervezet, 1903 Budapest, Pf.: 314. – Ügyfél
fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 1818
• KORMÁNYABLAK – Tahitótfalu, Szabadság tér 3. Tel.:
0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, K, Cs. 8-18,
Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár Bertalan,
Szentendre, Dunakorzó 18., tel.: 300-763, ügyf.: hétfô, kedd,
csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK – tel.: 104,
310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 • MOZI
– P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.partmozi.hu,
info@partmozi.hu • 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 folyama
tosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, 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: ebédszünet minden
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út
6/A. tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahitótfalu, Béke u. 16.,
ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: 387-140 • RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – FKF Zrt,
1098 Budapest, Ecseri út 8-12., ügyfélszolgálat: 06 1 459-6700
• TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385873, 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: 06-27-999-688

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitót
falu
Pol
gár
mesteri Hivatala • Felelôs ki
adó: Tahitótfalu
Önkormányzata • Fô
szerkesztô: 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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