
Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Új játékok a Népház udvarán

2019. április 27-én Családi Napot szervezett 
a Tahitótfalu Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány. E program keretében kerültek 
átadásra az udvarra telepített új játszótéri esz-
közök, melyeket a jelenlévô gyerekek nagy 
örömmel vettek birtokba. Az elmúlt évben 
az Alapítvány számos olyan akciót szervezett, 
amely pénzügyi forrást teremtett ahhoz, hogy 
Csizmadi Andrea alapítványi elnök vezetésé-
vel a kiválasztott játékok beszerzése megkez-
dôdhessen. E játékok megvásárlásához a hiány-

zó forrásokat önkormányzati és egyéni felajánlá-
sok egészítették ki. A több mint 1 millió forint 
értékû eszközök beszerzését 2018-ban kezdték 
meg. Az idén tavasszal megérkezett játékok tele-
pítését önkormányzatunk vállalta magára, amely 
1 millió forintba került. Az Alapítvány kezdemé-
nyezésének köszönhetôen a szünetekben és dél-
után biztonságos kreativitást és mozgásfejlesz-
tést elôsegítô játékok igénybevételével tölthetik 
el a szabadidejüket a Népházban tanuló öt alsó 
tagozatos osztály gyermekei. 

Folytatás a 2. oldalon

Tahitótfalu Község Önkormányzata 
április hónapban két rendkívüli ülést 
tartott. Az április 11-i ülésen az alábbi 
döntések születtek. 

Elsô napirendi pontban a belügy-
miniszter és a pénzügyminiszter által, 
„A megyei önkormányzatok rendkívü-
li támogatására és az önkormányzatok 
rendkívüli támogatására (ennek kereté-
ben a rendkívüli szociális támogatásra)” 
kiírt pályázaton történô indulásról dön-
tött a testület.   Folytatás az 5. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Május 24. Községi Pedagógusnap
Május 25. szombat 10:00-14:00 Gyereknap a tótfalui óvodakertben. 
A program mindenki számára nyitott és ingyenesen látogatható.
Május 31-június 2.: 21. Eperfesztivál. Részletek a plakátokon.
Május 31-június 2. Diákalkotók VIII. Országos Tûzzománc 
Pályázatának kiállítása az Eperfesztivál területén
Június 1. 15:00: Diákalkotók VIII. Országos Tûzzománc Pályázatának 
díjkiosztó ünnepsége az Eperfesztivál területén

Június 4. kedd 17:00 Nemzeti Összetartozás Napja. Ünnepi megem-
lékezés a trianoni emlékmûnél.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00: RG az iskolásoknak, 17:00-17:45: RG az óvodások-
nak. Érd.: Szatmári Loretta 70/429 4994
Hétfô 18:00-19:00 Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. Érd.: 
Varga Dániel 30/871 5713                                                    

Folytatás a 14. oldalon

Tahitótfalu májusi programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt
és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk
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Folytatás az 1. oldalról

Hasonló civil kezdeményezésnek köszön -
hetôen az Almásy utcai játszótér is meg-
újult. Az Ivanics Tímea és Szûcs Kata által 
összefogott, Tegyünk Közösen Tahitótfalu 
Játszótereiért kezdeményezés szervezeté-
ben új lendületet kapott a játszóterek fel-
újítása. Az elmúlt évben önkormányza-
tunk két garnitúra játszóeszköz szettet 
rendelt. Egy készlet az alábbi elemeket 
tartalmazza: egy kéttornyú vár – beülô 
karos csúszdával, láncos lépegetô híddal; 
egy kétüléses lengôhinta laphintával; egy 
kétüléses mérleghinta, amely ára bruttó 
999.490,- Ft. Ebbôl a készletbôl az Almásy 
utcában a kéttornyú vár került telepítés-
re. Az Almásy utcai játszótér eszközei-
nek és kerítéseinek festését szülôi össze-
fogással május közepére tervezik. A továb-
bi eszközök a nyár folyamán az Ecsedy 
Aladár térre és a szabadidô parkban kerül-

nek kihelyezésre. A Tahi településen lévô 
Tormarét játszótér felújítását is folyamato-
san végezzük. Az elmúlt hetekben 2 garni-
túra pad és asztal került kihelyezésre, és a 
többi eszköz festését és karbantartását is 
elvégeztük. Ezen a területen is örömmel 
tapasztalhattuk az érintett lakóközösségek 
részvételét a játszópark gondozásában, fel-
újításában. A fenti események szép példák 
arra, hogy a település különbözô részein 
élôk a hozzájuk legközelebb esô játszóte-
rek fejlesztését szívügyüknek tekintik. Ez 
akár precedensként is szolgálhat, hogy az 
önkormányzat, a civil szervezetek, illet-
ve a magánszemélyek képesek a közössé-
günkben élô gyermekek javát szolgálva a 
példamutató együttmûködésre. 

Befejezôdött a támfal építés

Az elôzô lapszámban tájékoztatást 
adtam arról, hogy a Mátyás király utcai 
támfal k iépítésének második üteme 
megkezdôdött. Az elmúlt héten meg-
történt a mûszaki átadás. Ezzel együtt a 
Kincstár irányába összeállítottuk az elszá-
molási dokumentumot, amelyet ápri-
lis 30-án benyújtottunk. A támfal meg-
építésével a Mátyás király utca meredek 
rézsûfala megbízható, statikailag jól kiépí-
tett védelemmel bír. Az útfelület kereszt-
szelvénye szélesebbé, így az érintett útsza-
kasz közlekedése biztonságosabbá vált. A 
támfal elsô ránézésre nagy mérete miatt 
ridegnek tûnik, amelyet elsôsorban a zöld-
felületek hiánya okoz. Ennek kompenzá-

Polgármesteri beszámoló 
az idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek:
Jeneses Norbert és Sütô Tímea
Horváth György és Heves Adrienn
Tunyoghy Dávid és Nyírô Mónika
Balázs Nikoletta és Kovács Miklós

Újszülöttek: 
Bozi Hanga 2019.04.18.
Verebes Botond Ákos 2019.03.23
Ferenczi Zengô 2019.04.05.

Elhunytak: 
Kolozsvári Miklósné – Szabadság tér, élt 63 évet
Gálfi Árpád – Árpád u., élt 86 évet
Német József – Béke u. élt 63 évet
Horváth László – Visegrádi út, élt 73 évet.

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.

Képviselôi 
fogadóóra

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 ked-

ves olvasót és látogatót: 

Kubanekné Bencze Hajnal 
könyvtáros

Könyvtár 

lása érdekében tervezzük, hogy a támfal 
felsô részére olyan növényeket ültetünk, 
amelyek onnan lefutva, néhány éven belül 
(ahogy ez látható az üzletház parkolójában 
lévô támfal esetében is) zöldfelületet fog-
nak adni. 

Elkészült az orvosi ügyelet tetô
szerkezete 

Az orvosi ügyelet tetôszerkezet felújí-
tásának megkezdésérôl szintén az elôzô 
lapszámunkban adtam tájékoztatást. 

Összességében bruttó 4,6 millió forintos 
költséggel megerôsítettük a tartószerke-
zetet, kicseréltük a cserépléceket, a tetô 
héjazatát, a vízelvezetô csatornát, továb-
bá az elôtetô héjazatát fémlemezzel láttuk 
el. Ennek köszönhetôen az épület homlok-
zata nagyobb védelmet kap az idôjárással 
szemben. A felújítás folytatásához az orvo-
si ügyelet mûködtetésében érintett hét 
önkormányzat tervezi a további forrás biz-
tosítását. 

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester

Pollack Mihály, a klasszicista építészet 
nagymestere elôtt az iskolánk Pollack 
Napján megnyitott emlékszobával tisz-
telgünk. Pollack Mihály, többek között 
a Nemzeti Múzeum építôje tahitótfalui 
kötôdésû család leányát, Eger Magdolnát 
vette feleségül, így fôleg élete utolsó sza-
kaszában sok idôt töltött településünkön. 
Keze munkáját dicséri helyben az álta-
la átépített Unger villa és a présház. Ybl 
Miklós által tervezett síremléke a katoli-
kus temetôben található.

Az emlékszobát, melyet a katolikus 
egyház tulajdonában lévô régi iskolai 
étkezôbôl alakított ki az Önkormányzat, 

az építész személyes tárgyaival valamint 
munkásságát bemutató képekkel, tablók-
kal Perényi Roland muzeológus, a Kiscelli 
Múzeum munkatársa rendezte be. A grafi-
kai munkát Almássy Csaba, a kivitelezést 
Szepesi András végezte. 

A megnyitón Vaczó Zoltán történelem-
tanár, a Pollack Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Intézmény névadója 
örömét fejezte ki az emlékszoba létrejöt-
tét illetôen, hiszen gyermekeink számára 
iskolájuk neve ezentúl megtelik tartalom-

mal, kézzelfoghatóvá, testközelivé válik 
a reformkor világa, és büszkék lehetnek 
arra, hogy ôk is ôrzôi a híres építész emlé-
kezetének.

A Pollack Mihály Emlékszoba a nagykö-
zönség számára látogatható elôzetes, tele-
fonon történô egyeztetés alapján a 30/337 
5527, a 20/221 5637 telefonszámokon 
vagy a katolikus plébánia számán.

Béres Gabriella

Megnyitott a Pollack Mihály 
Emlékszoba 
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Vasárnapi vásárnap – képriport

Fotó: Danubia TV
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Önkormányzati hírek
Folytatás az 1. oldalról
A pályázat beadása megtörtént, annak 
elbírálása folyamatban van. 

A következô napirend során arról dön-
tött a képviselô-testület, hogy a KEHOP 
5.2.9-16-2016-00126 azonosítószámmal 
nyilvántartott támogatási kérelemtôl 
eláll, mert az építôipart érintô árváltozás 
miatt a beruházás megnövekedett költsé-
gét az önkormányzatnak nem áll módjá-
ban finanszírozni. 

A harmadik és negyedik napirend-
ben az Ifjúsági tábor felújításáról tár-
gyalt a képviselô -testület. Elôször a 
tábor fôépületi csatornarendszerének 
cseréjérôl határozott, majd jóváhagy-
ta a vizesblokkok felújítására vonatkozó 

szerzôdés tervezetét tervezôi mûvezetési 
feladatok ellátására a SZÉ-ÉP Bt-vel. 

Ezt követôen a képviselô-testület elfo-
gadta az önkormányzat 2019. évi közbe-
szerzési tervét, majd jóváhagyta a Népház 
udvarán lévô játszótéri eszközök telepíté-
séhez szükséges gumiburkolat megrende-
lését. 

A következô rendkívüli ülésre április 
25-én került sor, ahol az elsô napirend 
keretében Dr. Magyar Gábor tájékozta-
tását hallgatta meg a képviselô-testület 
a R.O.S.D. Folk Fest Nemzetközi Régi-Új 
Folk Fesztivál koncepcióról. Ezt követôen 
döntött a Dunakanyar Sportegyesület 
kérelmérôl, és tulajdonosi hozzájárulását 
adta a Sportpálya fejlesztésének reményé-

ben beadásra kerülô pályázati támogatás-
hoz. 

A harmadik napirend során a képviselô-
testület a dunavirág fénycsapda projekt 
keretében a Tildy Zoltán Kis-Duna híd 
közvilágításának átalakítását hagyta jóvá, 
így 3 db új, energiatakarékos közvilágítási 
lámpatest cseréjének és üzemeltetésének 
költségét biztosította.

A rendkívüli ülés utolsó napirendi 
pontjában döntött a képviselô-testület az 
orvosi ügyelet elôtetôjének felújításáról. 

A képviselô-testület soron következô 
ülését 2019. május 16-ra tervezi. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya 
jegyzô

Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök úr 2019. május 

26. napjára, vasárnapra tûzte ki az 
Európai Parlament tagjainak magyar-
országi választását. A választásra jogosul-
takról, 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 állampol-
gár automatikusan felvételre kerül az euró-
pai parlamenti választás névjegyzékére, 
arra külön kérelmet nem kell benyújtania.

Tahitótfalu – és Kisoroszi Községekben 
a  szava zókörök megeg yez nek a z 
országgyûlési képviselô-választás szavazó-
köreivel.

Nagyon fontos, hogy 2019. május 
26-ig nem lehet szavazókör sorszámát 
megváltoztatni, szavazókörbe sorolt 
cím besorolását megváltoztatni, továb-
bá település megnevezésének, közte-
rület nevének és jellegének, ház szá-
mának, épület vagy lépcsôház jelének 
megváltoztatását a címnyilvántartás-
ban 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. márci-
us 20-át követôen kerül a település sza-
vazóköri névjegyzékébe a helyi választási 
iroda értesítô átadásával vagy megküldésé-
vel tájékoztatja a szavazóköri névjegyzék-
be történô felvételérôl.

A szavazókörrel kapcsolatos kérel-
met 2019. március 21-tôl lehet benyúj-

tani.
Az Európai parlamenti választáson 

Magyar ország egy választókerület.
A szavazás 2019. május 26-án 6.00 

órától 19.00 óráig tart. Ugyanúgy köve-
telmény, hogy a választópolgár a sze-
mélyi azonosságát és a lakcímét iga-
zolni tudja. Ennek hiányában ugyan-
is a Szavazatszámláló Bizottság nem 
engedheti szavazni a megjelentet. A 
választás napján a Kormányablakok 
rendkívüli nyitva tartással segítik az 
állampolgárokat.

 Ha valaki a szavazás napján nem a lakó-
helyén tartózkodik, átjelentkezéssel sza-
vazhat.

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 benyújta-
ni.
A mozgóurna iránti kérelmet a válasz-

tás napján az illetékes szavazatszámláló 
bizottsághoz is be lehet nyújtani megha-
talmazott útján, vagy meghatalmazással 
nem rendelkezô személy általi kézbesíté-
sével  úgy, hogy a kérelem május 26-án 
legkésôbb 12.00 óráig megérkezzen a 
bizottsághoz.

 Külképviseleti névjegyzékkel kap-
csolatos kérelem:
• a választópolgár kérheti, hogy külföl-

dön tartózkodása miatt az általa megje-
lölt külképviselet névjegyzékébe vegye 
fel a választási iroda;

• módosíthatja korábbi kérelmét, és kül-
földön szavazására egy másik külképvi-
seletet jelölhet meg;

• visszavonhatja korábbi kérelmét annak 
érdekében, hogy a magyarországi lak-
címe szerinti szavazókörben szavazhas-
son.
A külképviseleti névjegyzékbe felvé-

tel/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 
ma gyarországi választása során hasz-
nálandó nyomtatványokat az igazság-
ügyi miniszter 3/2019.(II.27.) IM ren-
delete tartalmazza.

A választással kapcsolatos bármely 
kérdésben forduljanak bizalommal a 
Helyi Választási Iroda munkatársához:

Választási Iroda kp. 26/387-
198

2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4., 
Közös Önkormányzati Hivatal épületé-
ben

Eôryné dr. Mezei Orsolya HVI vezetô, 
telefon : 26-387-198/ 3.-as mellék.

Miklós Melinda HVI  vezetô helyet-
tes, telefon: 26-387-198/ 3. -as mellék.

 
Eôryné dr. Mezei Orsolya s.k., jegyzô, 

HVI vezetô 

TÁJÉKOZTATÓ
A 2019. évi  Európai Parlament Tagjainak választásáról
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Értesítjük Önöket, hogy a 2019. évi 
veszélyeshulladék-gyûjtést Tahitótfaluban 
a két településrészen azonos idôpontban 
2019. június 15-én szombaton 10:00 és 
16:00 óra között rendezzük meg.

A veszélyes hulladék leadásának helyszí-
ne:
1) Tahi településrészen a hídfeljáró 

(Gazdabolt) mellett kialakított átvevô 
pont (kérjük, hogy ezt a helyszínt a 
Dunasor felöl közelítsék meg),

2) Tótfalu településrészen a Szabadság út 
0139 Hrsz., volt Eperfelvásárló telep 
területén a tavalyi helyszínen.

A veszélyes hulladékok olyan össze-
tevôket tartalmaznak, amelyek veszélyt 
jelentenek az élôvilágra, természetre 
és az emberi életre, ezért ezek szelek-
tív gyûjtése kiemelten fontos! A veszé-
lyes hulladékot kézbôl kézbe kell átad-
ni az adott idôpontban és helyszínen a 
begyûjtést végzôknek. 

Csak Tahitót fa lu i  á l landó,  vagy 
üdülôingatlan tulajdonosok (természe-
tes személy ingatlanhasználók) adhatnak 
le veszélyes hulladékot. A vállalkozásból, 
ipari tevékenységbôl származó veszélyes 
hulladékok nem adhatóak le. A jogosultsá-
got és a mennyiségeket a feladatot végzô 
kollégák a helyszínen ellenôrizhetik, 
állandó lakos esetében lakcímkártya, 
üdülôingatlan tulajdonosok esetén címhe-
lyet igazoló számla felmutatását kérhetik.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a képcsö-
ves és nagyméretû háztartási gépekbôl a 
szétszedett, hiányos készülékeket nem 
veszik át.

Tisztelt Lakosaink! Csak és kizárólag a 
fent felsorolt veszélyes hulladékokat a fent 
megadott maximális mennyiségben veszi 
át az FKF Zrt. Kérem, ügyeljenek a veszé-

lyes hulladékok mennyiségére (pl. csalá-
di ház komplett palaborítását nem veszik 
át), és a veszélyes hulladék típusára (pl. a 
tyúkketrecet akkor sem veszélyes hulla-

dék, ha rozsdás szög áll ki belôle).

Szabados-Molnár István
 falugondnok

Veszélyeshulladék-gyûjtés Tahitótfaluban

Egyszeri alkalommal leadható lakossági veszélyes hulladék mennyiségek ingatlanonként Tahitótfalu természe-
tes személy ingatlantulajdonosai esetében

HAK (EWC) Hulladék fajtája Leadható mennyiség 
(maximálisan)

08 03 17* Veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner 3 db
13 02 05* Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómû- 

és kenôolajok
5 liter

14 06 03* Egyéb oldószer és oldószer keverék 2 liter
15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó, vagy azokkal szeny-

nyezett csomagolási hulladékok (pl. festékes, olajos mûanyagok, 
fémek)

5 kg

15 01 11* Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalma-
zó, fémbôl készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült 

hajtógázas palackokat

1 kg

16 01 03 Termékként tovább nem használható gumiabroncsok
(kizárólag személygépjármû abroncs)

5 db

17 04 09* Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 5 kg
17 06 03* Egyéb szigetelôanyagok, amelyek veszélyes anyagból állnak vagy azo-

kat tartalmazzák
20 kg

17 06 05* Azbesztet tartalmazó építôanyag 40 kg
20 01 19* Növényvédô szerek 5 liter vagy 5 kg
20 01 21* Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 10 db 
20 01 25 Étolaj és zsír 5 liter vagy 5 kg
20 01 27* Veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyan-

ták
5 kg

20 01 28 Festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek
a 20 01 27-tôl

20 kg

20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer maradékok 5 kg
20 01 31* Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 1 kg
20 01 33* Elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 

vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is 
megtalálhatók

akkumulátor 1 db,
szárazelem 1 kg

20 01 35* Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektro-
nikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és 20 01 23 

kódszámú hulladékoktól (képcsöves TV, monitor, hûtôgép)

adott fajtából maxi-
mum 1 db

20 01 36 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek 
különböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladé-
koktól (pl. fényképezôgép, mikro, videolejátszó, számítógép, LCD 

monitor, háztartási gépek)

adott fajtából maxi-
mum 2 db

Értesítjük Önöket, hogy a 2019. évi lomtalaní-
tást Tahitótfaluban a két településrészen eltérô 
idôpontban (Tótfalu településrészen 2019. 
június 8-án szombaton, Tahi településrészen 
2019. június 15-én szombaton) rendezzük meg. 
Kérjük, hogy a lomokat elôzô nap (péntek este) 
helyezzék el az ingatlanok elôtt. A késôbb kihe-
lyezett lomokat nem áll módunkban elszállítani. 
A kihelyezett lomhulladék (nagydarabos 
háztartási hulladék) nem haladhatja meg a 
2 m3/ingatlan/év mennyiséget.

A lomtalanítást a lakosság részére rendezzük, 

intézmények és gazdálkodó szervezetek nem 
vehetnek részt benne.

Ne készítsenek ki:
– a háztartásban naponta képzôdô háztartási 

hulladékot,
– ipari, mezôgazdasági tevékenység következté-

ben keletkezett hulladékot,
– veszélyes hulladékot,
– építési törmeléket,
– zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).

A lomok kikészítésének módja: kérjük, 
hogy az ingatlanuk elôtt a lomokat úgy helyez-

zék ki, hogy azokat az FKF Zrt. munkatársai 
jármûveikkel könnyen és gyorsan meg tudják 
közelíteni. Fontos, hogy a kirakott lomok a for-
galmat ne akadályozzák. Kérjük Önöket, hogy 
bútort (pl. szekrény, ágy stb.) kizárólag lapra 
szétszerelve tegyenek ki, mert egyben nem fér 
a tömörítô autóba.

Lomtalanítás utáni takarítás: az FKF Zrt. szak-
emberei az úttest megtisztításáról gondoskod-
nak, viszont az ingatlanok elôtti járdaszakasz 
megtisztítása az ingatlantulajdonosok feladata. 
Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend helyreál-
lításában szíveskedjenek együttmûködni.

Szabados-Molnár István falugondnok

Lomtalanítás Tahitótfaluban 
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Szabados-Molnár Istvánnak a Községi 
Tájékoztató áprilisi számában megjelent írása 
elgondolkoztatott. (A továbbiakban Istvánként 
fogok rá hivatkozni) Én magam sokszor for-
dultam a falugondnoksághoz az elmúlt évek 
során kisebb nagyobb problémáimmal és volt 
alkalmam megtapasztalni, hogy a cikkben 
említett „elefánt” bizony nagyon stabil lába-
kon áll. Én minden esetben magas szintû szak-
értelmet, segítôkészséget, tenni akarást és 
nyitottságot tapasztaltam a falugondnokság 
részérôl. Pedig a problémáim igen sokrétûek 
voltak. Hulladékhasznosítástól (komposztlá-
dák) a hóeltakarítás, csúszásmentesítés, köz-
világítási meghibásodás, szelektív hulladék 
elszállítás problémáin keresztül akkor is segít-
séget kaptam, mikor a hatalmas szél fákat dön-
tött Tökösmezôn a közmûvezetékre és gyor-
san kellett intézkedni. Én tehát ténylegesen 
megtapasztaltam, hogy a falugondnokság való-
ban mindannyiunkért dolgozik, és jól dolgo-
zik, amit ez úton is megköszönök.

Ami leginkább megfogott István írásában, a 
következô mondat volt: „…amíg nem tanuljuk 
meg értékelni azt, amink van, addig soha nem 
lesz több, mindig csak a hiányra fogunk kon-
centrálni.”

Most pedig én is egy kis történetet mesé-
lek el Lee Iacocca, egy sikeres menedzser 
életébôl: „Egy napon elkeseredetten, lehor-
gasztott fejjel ballagtam a közeli parkolóból a 
Chrysler irodaháza felé, hiszen a csôd szélén 
állunk. A piros lámpánál állva csapágyas desz-
kán mellém gurult egy toprongyos ember, aki-
nek mindkét lába hiányzott. Felnézett rám és 
megszólalt: „Csodálatos idônk van ma, igaz 
Uram?” Nehezemre esett kinyögni egy igent, 
majd mihelyst a lámpa zöldre váltott, meg-
szaporáztam a lépteimet, hogy távol kerüljek 
ettôl az embertôl. Eleinte nem értettem, miért 
próbálok menekülni. Azután belém hasított a 
felismerés. Ez a szerencsétlen ember végtagok 
nélkül, szemmel láthatólag iszonyú szegény-
ségben is képes örülni, amiért szép idô van. 
És ezt még meg is osztja velem. Én a Chrysler 
vezérigazgatójaként egészségesen, gazdagon 
el vagyok keseredve, mert az üzleti dolgok rosz-
szul mennek. És ekkor nagyon elszégyelltem 
magam. Ez a nyomorult ember képes meglátni 
a jó dolgokat, engem meg csak a problémám 
gyötör. Kihúztam magam. Valóban szép idô 
van. Elmosolyodtam, s támadt egy nagyszerû 
ötletem. …. „

Istvánnak igaza van, ha nem vesszük észre 
körülöttünk a pozitív dolgokat, és állandóan a 
problémákkal foglalkozunk, akkor egy örök-
ké elégedetlen ember válik belôlünk. Ez ter-
mészetesen a saját hangulatunkat teszi tönk-
re s nem hagyja, hogy az alkotó gondolatokat 
a felszínre kerüljenek. Valóban meg kell tanul-
nunk azt a valamit, amit pozitív gondolko-
dásnak, vagy pozitív szemléletnek is hívunk. 

István adós maradt a hogyannal, de hát ez ter-
mészetes is, hiszen ez már egy egészen más 
szakterület.

Van azonban egy jó hírem: pozitív gon-
dolkodás, a pozitív szemlélet kialakítható 
magunkban. 

Mielôtt azonban erre rátérnék, egy saját 
kis történetet is elmesélek a gyerekkorom-
ból: Általános iskolában volt két iker osz-
tálytársam, akikkel egy házban is laktunk. 
Egyiket Karcsinak, a másikat Zolinak hív-
ták. Tudták rólam, hogy szinte naponta kijár-
tam a Városligeti Mûjégpályára és nagyon jól 
koriztam. Az egyik napon, tanítás után haza-
felé menet Zoli megszólalt: megtanítanál ben-
nünket korcsolyázni? Persze! – volt a vála-
szom. Ötkor becsöngetek hozzátok, addigra 
legyetek készen. Ahogy a Hôsök terén gyalo-
goltunk a Mûjégpálya felé, Zoli végig lelkende-
zett: - „Jaj de jó! Megtanítasz koszorúzni is? Az 
olyan klafa! De jó, hogy megkértelek!” Karcsi 
csak nagy ritkán szólalt meg, valahogy így: 
„Én biztosan nagyokat fogok esni.” Mikor már 
a korcsolyákat csatolták, Karcsi megkérdez-
te: „Nem lehetne, hogy én most még csak néz-
lek benneteket?” Ha jól emlékszem, egy igen 
tömör határozott nem volt a válaszom.

A két osztálytársam ezután jó két órát 
csetlett-botlott, csúszott, esett, ahogyan a 
kezdôknek illik. Kiizzadva piros képpel bal-
lagtunk hazafelé. Zoli egész hazáig áradozott: 
„De jó volt! Láttad már milyen hosszan men-
tem? Egy lábon is hosszan mentem! Holnap 
is elhozol?” Karcsi - aki mellesleg pontosan 
úgy haladt a tanulással, mint Zoli – így érté-
kelt: „na nem megmondtam, láttad, mekkorá-
kat estem? Szerintem anyu holnap ki se enged, 
ha meglát így csurom vizesen.”

Hát ennyi a történet. Két gyerek ugyanazt 
az eseményt élte át, mégis az egyik sikerként 
élte meg, míg a másik kudarcként. Az egyik 
gyerek – Zoli – arra koncentrált, ami jó volt, 
ami kellemes volt; a csúszás a jégen. Az esé-
sek pedig számára felejthetô mozzanatai vol-
tak egy kellemes élménynek. Karcsi eseté-
ben pedig az eséseknek volt jelentôsége, azok 
határozták meg az élményt, ami így számára 
egy cseppet sem volt kellemes.

Így befolyásolja tehát a gondolkodásunk 
(pozitív vagy negatív hozzáállásunk) azokat 
az eseményeket melyeknek részesei vagyunk. 
Így válhat valaki állandóan elégedett, vagy 
örökké elégedetlen emberré. 

Sajnos azonban a hibákra, problémákra 
koncentrálásnak van egy további súlyos követ-
kezménye. Ilyenkor gyakran az emberek eze-
ket mondják: „Tehetetlen vagyok! Szörnyû, 
hogy miket kell megélnem! Nincs megol-
dás!” Vagyis a negatív gondolkodás, miköz-
ben szidja az egész világot, blokkolja a meg-
oldások keresését. Pedig mindannyiunknak 
elsôsorban erre van szüksége. Errôl szól Julius 

Rosenwald híres mondása: „Ha citromot 
kapsz, csinálj belôle limonádét!” A pozitív gon-
dolkodás, a pozitív szemlélet arra koncentrál, 
hogy egy kellemetlen helyzetbôl hogy lehet 
kihozni a legjobbat. A pozitív gondolkodás 
segíti a megoldások megtalálását: „Mit kellene 
tennem? Hogy kellene ezt a helyzetet megol-
dani?” vagyis, hogyan csinálhatnék ebbôl a cit-
romból limonádét.

A negatív gondolkodásnak, szemléletnek – 
ahogyan István is mondta - valóban közösség-
romboló hatása van. Nem szívesen beszélünk 
ugyanis olyan emberrel, akinek bármit mon-
dunk, bármit mutatunk, mindig csak a hibát, a 
hiányosságot látja meg. Engedjenek meg ismét 
egy saját példát:

Itt Tahiban építettem egy nagyon szép és 
kiválóan mûködô kemencét. Nagyon örültem 
a mûvemnek, elégedett és boldog voltam. Egy 
alkalommal egy ismerôsnek mutatta meg a 
feleségem a kemencét. Az ismerôs reakciója ez 
volt: „A téglákon azok a foltok, hogy néznek 
ki!” Még ma is elszörnyedek, mikor ez a szitu-
áció eszembe jut. Biztos, hogy neki a jövôben 
semmit sem fogok megmutatni.  

Akkor tehát hogyan tanulhatjuk meg a pozi-
tív szemléletet, a pozitív gondolkodást?

A módszer viszonylag egyszerû, a gyakorlat-
ban azonban tudatosságot, akaraterôt igényel. 
Tudatosan kezdjünk koncentrálni a kellemes, 
jó, hasznos dolgokra, tudatosan örüljünk az 
eredményeinknek. Ez eleinte nehezen megy! 
Kezdjük a napot egy szemléletjavító kérdéssel: 
Milyen jó dolog fog ma velem történni? Minek 
fogok ma örülni? Mi az, amit ma jól fogok csi-
nálni? 

Kérem a Tisztelt Olvasót, ôszintén válaszol-
jon, mikor tett fel magának ilyen kérdéseket?

Mennyivel gyakrabban kezdôdik embe-
reknek így a napja: „Na, ma megint be kell 
mennem abba a bolondok házába! Milyen 
szörnyûségek várnak ma rám? Ma megint vár 
rám az az undorító ügyintézés! Ma sem lesz 
különb, mint tegnap!

Ismerek olyan céget, ahol reggel a munka-
társaknak kötelezôen egy pozitív dolgot kell, 
hogy megosszanak egymással. A nap végén 
pedig mindenki elmondja, mi volt számára a 
legjobb a nap folyamán. Ismerôseim elmond-
ták, hogy ezt eleinte az emberek nehezen 
viselték el, mindenki a maga módján igyeke-
zett „kitörni”, ma viszont már természetes, sôt 
az emberek igénylik. Sokan elmondták, hogy 
mára az egész szemléletükre kihatással van, s 
a családi, baráti kör is észrevette a változást.

Mindenkinek jó gyakorlást kívánok, legyen 
igaza Istvánnak; tanuljuk meg értékelni azt, 
amink van, tanuljunk meg pozitívan gondol-
kodni! Örüljünk a saját kertünk füvének zöld-
jében!

Kindzierszky Emil

Legyünk a saját kertünk zöldjével elégedettek
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A keleti/orosz hadszíntér
A „Hôseinkben” próbáltam felmutatni az 

ide vonatkozókat, ezért itt csak néhány tényt 
említek azért, hogy lássuk, mennyi küzde-
lem, harc után kerültek orosz fogságba a 
tahitótfalui honvédek. Az elsô lengyelországi 
hadjárat során a szövetségesek a Visztula két 
partján, a Kárpátok hegyláncolatából támad-
va szorították vissza az oroszokat. - A máso-
dik 1914. novemberében kezdôdött, mely-
nek során a Bécs-Berlinig tervezett „orosz 
gôzhenger” kifulladt, s amely csatározások 
része volt a magyar huszárok fényes haditet-
teként említett Limanowa -i ütközet. A harma-
dik során a központi hatalmak az orosz erôk 
felmorzsolását célozták meg. Negyediknek 
nevezhetô a kárpáti húsvéti küzdelemso-
rozat, 1915. márc.20.-ápr.25.  között, mely-
nek során elesett a már korábban említett 
Przemysl vára, s 100 ezernél többen kerültek 
fogságba. Említeni kell a május 2.-i gorlicei 
áttörést, minek eredményeként a központi 
hatalmak szeptemberre a Riga-román határ 
képzelt vonala mögé szorították vissza az oro-
szokat. 1916.jún. 4.-tôl a Bruszilow támadás-
sorozat zajlott le, majd a román hadba lépés-
sel jelentôs változások történtek. Az oroszok 
végül 1917.dec.7.-én fegyverszünetet kötöt-
tek. 1914 végéig a Monarchia sebesültben, 
eltûnt-fogságba esett, halottban közel 699 
ezer embert veszített. Az említett lengyelor-
szági hadjáratokban 635 ezret, a Bruszilov 
offenzíva ellen 585 ezret, a kárpáti csaták, 
az orosz forradalmi seregek ellen, és a buko-
vinai harcokban kb. 450 ezret! Összesen 
2.104.145 osztrák-magyar katona esett orosz 
fogságba. A pontos számok talán a mennybéli 
angyalok lajtstromaiban lehetnek feltûntetve. 
Az éhezés, verések, túlhajtottságon túl a skor-
but, malária, kiütéses tífusz, kolera, tbc. pusz-
tította a foglyokat. Az egyik leghírhedtebb 
tábor, a taskenti, krasznojarszki volt, ahol 
1915 ápr. végétôl júliusig 7000 legény, és 800 
tisztbôl 1124-en, köztük 9 orvos pusztult el. 
Az össz- megbetegedések halálos aránya 54% 
volt. Volt tábor, amit az oroszok hermetiku-
san lezártak, s a foglyok magukra hagyottan 

pusztultak el az éhségtôl s a járványoktól.   A 
fôbb lágerek: Csita, Beretzovka, Sztretenszk, 
Vlagyivosztok, Szolikamszk, Krasznojarszk, 
Omszk, Habarovszk, Pervaja-Recska, Tomszk, 
Asztrahány, Taskent, Perovszk, Pjeszcsenka, 
Orenburg, Acsinszk, a Bajkál-tó vidéke. Itt 
1916-ban 30 ezer fogoly volt, az omszki 30 
ezerbôl 16 ezren elpusztultak. Csitában 20-25 
ezer fogoly, Tomszk 7-10 ezer, stb. A kraszno-
jarszki temetôben nyugszik a költô, Gyóni 
Géza, és fôhadnagy öccse, Mihály. E tábor-
ban a kommunista agitátorok toborzó  kudar-
ca miatt korbácsolás után 500 fiatal közé a 
csehek gránátokat dobtak, a kozákok géppus-
kával kaszálták le ôket. A lázadás 17 tisztjét a 
cseh-szlovák lövészezred végezte ki.

Szibériáról: Sarkady Nagy Lajos 5-ös tüzér, - 
Nagykároly melletti gencsi gazda, volt fogoly 
- verse: „ Az Urál hegy tetejérôl Nézem a 
zord téli képet... Rég nem látott édes hazám, 
Vajjon, látlak-e még téged? Körülöttem hóvi-
har zúg, de szívemben felsír a nyár. Egy kis 
falu, mályvás ablak, Szép lány, ki a búcsúra 
vár. Meghatottan könnyezô, jó Öreg szülôk 
áldott szava. Viszontlátom-e még ôket? Kínoz 
a vágy: haza, haza! Vadidegen nékem a táj, A 
szamojéd síkság fölött, Mit ordítasz, vad jégvi-
har? Hazám emlékeid ölöd? Kozsuk szôrében 
rejtem el, Jégszegekkel vert arcomat. Nem! 
Nem fogsz megfagyasztani! Mert fût a vágy, 
az akarat! Érzem, hazajutok innen, Hív, vár 
a magyar föld röge, Forró vágyam legyôz 
téged: Északpokol jégördöge!” /1921./

A Tahitótfaluból bevonultatott 192 fôbôl 
37-en tapasztalták meg a fogságot. A már 
említetteken túl, orosz fogságban: Bán 
József,1915. Tomszk, - Bozóki János, -Budai 
István, Perm, - Budai Mihály, - Csereklye 
József, Tomszk, - U. Csereklye Sándor, Csörgi 
Sándor, - Fanczal Mihály, id. Kristóf István, id. 
Kundl Sándor, Liptai Lajos, Nagyházu János, 
H. Pintér Mihály, id. Pistyúr András, Rácz 
Mihály,Rácz Sándor, Repáczki Ferenc, Seres 
István, A. Sille Dániel, Omszk, Tomszk, Novi-
Nikola, id. Tóth József.

Olasz fogság /a fentieken túl/: Bencsik 
István, Budai András, Csörgô István, Derker 

József, Maróthi József, Sípos István.
Francia: id. J. Szabó István, Böttkös Mihály.
A foglyok az 1918. márc.3.-i Breszt-litovszki 

béke után indulhattak haza. Az 1921. szept. 
1.-én indult Crook hajó a távolkeleti foglyok-
kal, 13 ezer magyarral  Európába. Dr. Fejes 
István, - és Gyula, az orosz hadifogságról 
írták:” Ami ott élt minden hadifogoly lelké-
ben, ami minden szenvedésnél, nélkülözés-
nél gyötrelmesebb volt: a honvágy. Az ott-
hon, a haza utáni vágyakozás volt, ami tépte, 
marcangolta a lelkeket, s ami ezrével szedte 
áldozatait, amikor egyeseket ôrületbe, máso-
kat a pusztulásba kergetett. Ami megtanított 
arra, hogy akár akarjuk, akár nem, ragaszkod-
nunk kell ahhoz a röghöz, ahol születtünk.” 

Tisztelettel idézem az orosz fogságból haza-
tért Rácz Sándor imakönyvébôl:  - „Háborús 
idôk imádságoskönyve”, írta: Szolnoky 
Gerzson, hajdúböszörményi ref. lelkész, 
1916. – a „Hadifogságba esett imája” egyes 
részleteit: „ Kiáltok hozzád mindennapon óh 
én Istenem…itt, ebben az idegen világban, 
nehéz fogságot viselve édes hazámért, érzem, 
hogy micsoda is az ember Uram Te elôtted? S 
mily drága a szent hon s a család, ha erôszak 
szakít el tôle. Minden kincsem Te vagy Isten, 
ki emlékezni engedsz apáim házára, délibá-
bos földre, kalászos rónára. Te, ki elébem állí-
tod apám, anyám képét, hitvesem orcáját s 
gyermekeim kacagó szemeit, hogy álmodva 
rólok, jelennek búját feledjem s bízva remél-
jek az Isten szabadító kegyelmében…” 

Bárhol porladnak is, üzennek a mának 
„Igazolványi lapjuk” veretes, ma, 100 év 
után is megszívlelendô tanácsaival: 5. pont.: 
„Alapíts családot, mert a gyermek a nem-
zet jövôje!”, - 6. p.: „Gyermekedet neveld val-
lásos, hazáját szeretô magyarnak!” – 7. p.: 
„Ápold a magyar nyelvet és ne használj ide-
gen szavakat!” – 9. p.: „Szeresd a magyar kato-
nát, mert ô a nemzet ereje, az erô pedig biz-
tonság!” Hasonnevû nagyapám, aki 1915-19 
között szibériai fogoly volt, ôrizte meg ezeket 
az üzeneteket. Utódai pedig megfogadták a 
fenti bölcs ajánlásokat.

G. Szalai István, 2019. április - május

Magyar hadifoglyok a nagyvilágban ... II. rész

Az 1918-19-es forradalmak (ôszirózsás, 
tanácsköztársaság) eseményeit falunk-
ban Kindl János római katolikus plébános 
jegyezte föl, aki 1895 és 1933 között szol-
gált Tahitótfaluban. Följegyzései nemcsak a 
gyülekezetrôl szólnak, hanem mást is meg-
örökítettek. Írása alapján megismerkedhe-
tünk a száz évvel ezelôtt történtekkel.

1918. október 30-31.  A 4 éves háború okoz-
ta keserûségbôl kifolyólag Budapesten kitört 
a forradalom. Tisza István volt miniszterel-

nököt a forradalom kezdetén, október 31-én 
agyonlôtték. Kimondatott a „Köztársaság” 
kormányformája. Az országban általános a 
rablás, gyilkolás. Felbomlott minden rend.

1918. november 12-13.  Az általános rend-
bontás ide is elterjedt. A mai éjszakán nagy 
rablás és erôszakoskodás történt. 12-ikén 
este a Községházán Kontra Imre jegyzôt 
fenyegették meg és 24 órán belüli eltávozás-
ra  kényszerítették. Utána elment a felizgatott 
tömeg Kristóf Mihály vagyonos polgár házá-

hoz, itt sonkát és kenyeret követelt. Egyben 
kényszerítették, hogy menjen velök Tahiba 
a pinczéjébe, ahol esti 8 órától éjfél utánig 
vagy 40 fôbôl álló banda megivott 2,5 hektó 
bort. Onnan eljôve többen katonafegyver-
rel felfegyverkezve átjöttek a faluba, ahol az 
útközben levô Kalmár Sámuel boltját kirabol-
ták, lövöldöztek, de emberéletben nem tet-
tek kárt. A fôcinkosokat :…. az idôközben, 
13-ikán megérkezett katonaság elfogta.

1918.november 13-án megalakult a köz-

A 100 éves forradalomról falunkban
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A tavaszi szünet elôtti utolsó napon ren-
deztük meg a Pollack Emléknapot iskolánk 
névadójának tiszteletére. 

A nap az elmúlt idôszak versenyeinek ered-
ményhirdetéseivel kezdôdött. Számos tantár-
gyi és zeneiskolai versenynek a díjait adtuk 
át. Valamint a Pollack-gálán a három legtöbb 
jegyet vásárló osztály tortákat nyert.

Ezek után Schirilla György vezetésével a 

diákok egy része rövid futáson vett részt. 
Az elkövetkezô órákban a felsô tago-

zat nyolc osztálya vetélkedôn vett részt. 
Különbözô állomásokon zenei, sport és elmé-
leti jellegû feladatokat kellett megoldaniuk a 
diákoknak. 

Nagy örömünkre a régi ebédlô helyén elké-
szült a Pollack Emlékszoba, melynek felavatá-
sán több diákkal vett részt az iskola délután, 

de a felsôs diákok már délelôtt megtekint-
hették, az akadályverseny része volt az isko-
la névadójával kapcsolatos feladat megoldása.

Elsô lett a 7. a osztály, második a 8.a osztály 
és harmadik a 8.b osztály. Oklevelet és jutal-
makat kapott minden osztály.

A nap eseményeit a Danubia TV is rögzítet-
te, több résztvevôvel készítettek riportot.

Vaczó Zoltán, Fábián Csaba 
szervezôk

Idén elsô alkalommal vett részt isko-
lánk egy tanulója Szentendre Városának 
Népdalversenyén, melyre most elôször vár-
ták a térségi iskolák diákjait is. A megmérette-
tés március 8-án pénteken délelôtt az Izbégi 
Általános Iskolában került megrendezésre, 
ahol négy kategóriában indulhattak a gyer-
mekek: szóló ének, ének kettôsök, nagyobb 
énekcsoportok és népi hangszeresek ver-
senyszámaival. Neves zsûri értékelt: Papp 
Ágnes népdalénektanár, isko-
lánkban már jól ismert Eredics 
Gábor mûvésztanár, Forrai Judit 
zongoratanár és Gyermán Júlia 
hegedûmûvész-mûvésztanár.

Az ünnepélyes megnyi -
tó után az izbégi iskola nép-
tánc csoportja mutatkozott be, 
melyet Szvorák Katalin népdal-
énekes éneke és Szigethy Ildikó 
mesemondó meséje követett. 
Ezután kezdetét vette a verseny, 
25 mûsorszámot hallgathattunk 
meg. Iskolánkat Fieszl Antal 
Sebestyén 7.b. osztályos tanu-
lónk képviselte, aki két csíki 

népdalt énekelt Bartók Béla gyûjtésébôl. A 
verseny végeztével a zsûri értékelni visszavo-
nult, addig a gyermekeknek különbözô prog-
ramokat szerveztek, kézmûves foglalkozá-
sok és táncház várta a már felszabadult diá-
kokat. Az értékelésnél Eredics Gábor rész-
letesen méltatta a versenyzôket, majd végül 
kiemelte a díjazottakat. Ekkor tudtuk meg, 
hogy az arany, ezüst és bronz fokozaton kívül 
a legnevesebb díjat, az Arany Fülemüle Díjat 

is kiérdemelte egy-egy tanu-
ló. Izgalommal vártuk, kik 
nyertek. Hatalmas öröm-
mel fogadtuk, mikor Eredics 
Gábor kihirdette, hogy idén 
a legnagyobb díjat, az Arany 
Fülemüle Díjat Fieszl Antal 
Sebestyén, iskolánk tanuló-
ja kapta. Ezúton gratulálunk 
Tóbinak a sikeres szereplé-
sért, és hálásan köszönjük 
Navratil Andreának a felké-
szítést! 

Kökényné Krafcsik 
Ibolya szolfézstanár

ségi Nemzeti Tanács. Ennek elnöke Fülöp 
Béla (tanító) intézkedett, hogy Pomázról és 
Szentendrérôl jôjjön katonaság a rendet hely-
reállítani és fenntartani. Jött összesen 25 
fôbôl álló legénység és altiszt.

A polgári forradalmat követte 1919 tava-
szán a Tanácsköztársaság. Ennek intézke-
déseit már „forradalmi kormányzótanács” 
hozta, sôt „népbiztosság”. Ez kimondta az 
egyház és az állam szétválasztását. A népbiz-
tosság (állam) kezébe vette az egyházi isko-
lák finanszírozását, a tanítók kinevezését. Az 
államosítandó kincstári iskolák mûködésben 
tartásához átmenetileg biztosítja a szüksé-
ges eszközöket. Az ellenôrzési jogokat kapó 
direktórium kifejezés májusban jelenik meg. 
(Prohászka) Ottokár püspök körlevele felhív-
ja a „lelkészkedô papság” figyelmét, hogy az 
elsô félévre még biztosít fizetést az állam, 
de a másodikban „a papfizetés a hitközség 
dolga”.

1919. október 4.  A kommunizmus 131 napi 

mindent felforgató, rabló, gyilkoló munkája 
1919. augusztus 2-án szûnt meg.

A tahitótfalui plébánia rövid története a 
kommunizmus alatt:

A szentbeszéd és istentisztelet ellen semmi 
merénylet nem történt. A hitoktatás az isko-
lából kitiltatott ugyan, de szünnapon, csütör-
tökön, folyamatosan meg lett tartva. A temp-
lom és iskola vagyona leltár szerint elvétetett, 
az anyakönyvek is szóval lefoglaltattak, de 
keresztülvitelre nem került sor. A plébános 
fizetése és járandósága a kincstár által meg-
tagadtatott, a földárendája is lefoglaltatott, de 
a kommunizmus letûnésével folyósítva lett.

Egy szomorú jelenség a kommunizmusból, 
hogy „az fizet párbért aki akar, és hitköség 
tagjának vallja magát” elv alapján, bár leg-
nagyobb része a hitközségnek megmaradt 
s tagnak vallja magát, a párbér fizetés alól –
néhány jobb érzésût kivéve—mindenki fel-
mentettnek érzi magát.

Az állandó fenyegetéseken és rettegésen 

kívül lényeges sérelem nem történt. A plébá-
nos a kivégzendôk névjegyzékében fel volt 
jegyezve. Hogy nagyobb baj nem történt, 
egyedül Zabolai János, direktóriumi elnök-
nek köszönhetô, aki mint hithû katolikus, sôt 
iskolaszéki tag, az egyház érdekeit megvédel-
mezte, és a hozzá érkezett  communizálási 
rendeletek végrehajtását felfüggesztette és 
mindig tovább és tovább halasztotta, míg 
végre nem volt szükség reá, hogy ezt megte-
gye.

Azonban a kommunizmus végleg nem 
szûnt meg. A község nincstelenei nem dol-
goznak, hanem lopnak, rabolnak. Éjszakának 
idején a plébánia udvarán is két ízben meg-
fordultak az éjféli órákban. A cselédség éber-
ségének köszönhetô, hogy a drótkerítés meg-
rongálásán kívül baromfilopás vagy egyéb 
fosztogatás nem történt.

Budai Mihály   

Pollack emléknap az iskolában

Térségi népdalverseny Szentendrén
Nomád tábor

  címmel
 a Tahitótfalui Református Gyülekezet 2019. 
június 18. és 22. között napközis Vakációs 

Bibliahetet szervez olyan gyermekek számá
ra, akik az elsô osztályt már befejezték és leg

feljebb 13 évesek. Kisebbeket is szeretettel 
fogadunk, de CSAK szülôi felügyelettel. 
Délelôtt: bibliai történet, énektanulás, 

tízórai, sok játék, meglepetés.
Délután: ebéd és sport – ill. kézmûves 

foglalkozások. 7.30tól 16.30ig folyamatos 
programok és felügyelet.

Meglepetés program az idén is lesz.
Helyszín: önkormányzati tábor a váci révnél 

(ha a felújítással végeznek addig).
  A tábor részvételi díja 3.000. Ft/fô/hét. Ez 
az összeg a tábor minden programján való 
részvételt magában foglalja.  Azon családok
nál, ahol a háztartásban 3 vagy több 613 év 
közötti gyermek van, csak két részvételi díjat 
kell kifizetni, a többi gyermek táborozásának 
költségeit a gyülekezet átvállalja. Jelentkezés: 
Június 1ig a Lelkészi Hivatalban a 3.000, Ft 

befizetésével. 
Elérhetôség: tahitotfalu@reformatus.hu; 

06304593351 
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Életminôségünk javulása érdekében, a 
rendszeres sportot bármelyik életkorban 
érdemes elkezdeni, illetve gyermekeink 
életébe is minél hamarabb, már egészen 
kiskortól, fokozatosan javasolt beilleszte-
ni, ugyanis a testmozgás kedvezôen befo-
lyásolja az izom – és csontvázrendszer 
fejlôdését, erôsíti az immunrendszert, 
segít levezetni a gyermek többlet ener-
giáit és a felgyülemlett feszültségeket. 
A csoportos sportágak továbbá közössé-
gi élményt biztosítanak, ezáltal fejlesztik 
a szociális készséget. A megfelelô moz-
gásforma kiválasztásánál figyelembe kell 
venni saját, valamint gyermekünk testi 
adottságait, személyiségét, érdeklôdési 
körét, emellett anyagi korlátainkat is. De 
a legfontosabb szempont, hogy minden-
ki örömmel végezze az adott testmozgást, 
próbáljunk ki minél több sportágat, és 
ezek ismeretében döntsünk arról, hogy 
mi számunkra, és gyermekünk részére 
a legmegfelelôbb sporttevékenység.  Ha 
kitartóak vagyunk, a mozgásban gazdag 
életvitel idôvel az életünk természetes 
részévé válik, és további programokat is 
teremthet az egész családnak.

 Riportsorozatunk második részé-
ben Bánáti Anitát, a Szigeti Sárkányok 
egyik alapító tagját kérdezzük arról, neki 
hogyan sikerül összeegyeztetnie a spor-
tot a családdal, illetve milyen közösségi 
sportolási lehetôségeket kínál egyesüle-
tük a gyerekeknek és felnôtteknek egy-
aránt.

 Munka mellett irányítod/mûködteted 
az egyesületet, rendezvényeket szervezel, 
és persze ott a család, háztartás. Hogyan 
sikerül emellett még a rendszeres edzése
ket is beiktatni az életedbe?

- A jó idôbeosztás és munkamegosz-
tás a kulcsa mindennek, mindehhez 
elsôsorban a családom nyújtja a biztos 
hátteret. Helyzeti elônyt jelent, hogy az 
egész család sárkányhajózik, így az edzé-
seken és a versenyeken együtt vagyunk. 
Az egyesület életének szervezésében 
egyre többen veszünk részt aktívan, így 
nekem többnyire a folyamatok koordiná-
lása marad.

 Hogyan kezdôdött nálad a sárkány
hajózás? Miért pont ezt a sportot válasz
tottad?

- Mindig is része volt az életemnek a 
sport, bár versenyszerûen sosem ûztem. 
Tornáztam, aerobikoztam, úsztam, futot-
tam, míg pár éve fel nem hívta a figyel-
memet egy barátunk a sárkányhajózás-

ra és mivel a térdem kezdte megun-
ni a futást, így kapóra jött az evezés. A 
Dunai Sárkányok Vác szabadidôs csapa-
tában kezdtem el gyûjteni a folyamkilo-
métereket, ahová egyre több barátom, 
ismerôsöm csatlakozott, majd többünk-
ben felmerült az igény, hogy egy ilyen 
egyesületet Tahitótfaluban is létre kelle-
ne hozni.

 Miért ajánlanád másoknak is ezt a 
sportot?

- Egyedül elindulni sportolni igazán 
próbára teszi az ember akaraterejét, de ha 
tudom, hogy számít rám a csapat, akkor 
fel sem merül bennem, hogy akár otthon 
is maradhatnék. A legjobb stressz leveze-
tés egy fárasztó nap után a nyári naple-
mentében evezni a Dunán. 

 Milyen egyéb edzéseket tartotok még?
-  Szeptember tôl májusig hetente 

két tornatermi edzésünk van, il letve 
novembertôl márciusig tanmedencében 
evezünk. Közös futások is rendszeresen 
vannak és gyakran szervezünk kirándulá-
sokat erdôben és vízen egyaránt.

 Hány éves kortól lehet elkezdeni az 
edzéseket?

- A csapattagok óvodáskorú gyermekei 
gyakran ott vannak az edzéseken, ahol 
már próbálkoznak az evezéssel, vagy a 
tornatermi gyakorlatokkal, ez jó kezdés, 
úgy gondolom. Az iskolás csapatunk már 
eredményesen szerepel a versenyeken is. 

 Aki szeretne csatlakozni hozzátok, 
hogyan tudja megtenni?

-  E lsôsorban az edzônket, Szabó 
Gábort keresse, de válaszolunk minden 
érdeklôdô kérdésre facebook oldalunkon 
és e-mailben is.

 Nyáron milyen programokkal készül
tök a gyerekeknek?

- Természetesen a heti két edzés egész 

nyáron folytatódik nekik, emellett a vaká-
ció elsô hetében egy két napos sziget-
kerülést tervezünk, majd júliusban egy 
hetes edzôtábort.

 Mik az egyesület rövid, illetve hosszú 
távú tervei, mik a kiemelt jelentôségû 
események?

- Legfontosabb feladatunk ebben az 
évben a sárkányhajózás megismerteté-
se és népszerûsítése a Dunakanyarban, 
hogy az elkövetkezô években egy stabil 
20 fôs versenyzô csapatot tudjunk épí-
teni, akikkel hazai és nemzetközi verse-
nyeken is megmérettethetjük magunkat. 
Májusban képviseljük az iskolát 3 gyer-
mek és egy felnôtt csapattal az Omszki-
tavi versenyen, júliusban a Kékevezô 
Fesztiválon harmadszorra is szeretnénk 
elhozni a vándorserleget, majd szeptem-
berben a székesfehérvári Sárkányhajó 
Fesztiválon zárjuk az évadot. Három Fitt 
Tahitótfalu rendezvényt tervezünk még 
erre az évre, júliusban lesz a következô a 
WWF Big Jump kezdeményezéshez csat-
lakozva, mely élô folyóink védelmére 
hívja fel a figyelmet.

 Török Tímea

„Amit ma teszünk, döntés arról, hogy milyen 
lesz a világ holnap” Marie von Ebner-Eschenbach

Áprilisi számunkban az Emlékmû az 
út mellett (tahi MTA üdülô buszmegálló 
közelében) címû írásban az egyik áldozat 
neve tévesen jelent meg. 

Az 1942-ben történt motoros balesetben 
meghalt Sorg Antal társának, barátnôjének 
neve helyesen Dániel Assunta volt.

Budai Mihály

Helyesbítés
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Minden évben megtartjuk az iskolánk névadó-
jának szentelt emléknapot. Ebben az évben alsós 
tanulóink a nap elsô felében meglátogatták a neves 
építész bútoraival, megôrzött tárgyaival berende-
zett emlékszobát, ami nagyon tetszett a gyerekek-
nek. Ámulva nézték a képeket, bútorokat. Nehéz 
nekik elhinni, hogy valaha ezek mindennapos hasz-
nálati tárgyak voltak, ma pedig egy helyi, picike 
múzeum berendezései. 

Visszatérve az iskolába, pár percnyi udvari játék 
után várta ôket a meglepetés:

A fb-on pár hete láttam meg egy cikket, misze-
rint solymász bemutatót tartott egy pomázi iskolá-
ban egy fiatalember. 

Kapva az alkalmon, megkérdeztem  közvetlen 
kollégáimat, ôket, és osztályaikat érdekelné-e egy 
ilyen lehetôség? Miután megkaptam a beleegyezé-
süket, felvettem a kapcsolatot Kisteleki Gergellyel, 
a saját nevelésû harris ölyvekkel bemutatókat tartó 
madarásszal. Ô elmondta, mit várhatunk ettôl a pár 
órától. Egyeztettünk egy pontosabb idôpontot, és 
így eljött a mai nap. 

Gergely 3 madarat hozott, akikkel együtt éli 
cseppet sem unalmas éveit, hisz elmondása sze-
rint madarai 14 éve élnek vele. Az állatok telje-
sen megszokták a gyerekek közelségét, egyálta-
lán  nem zavarta ôket az izgô-mozgó, azonnal véle-
ményt nyilvánító közel nyolcvan fôs gyerekcsapat. 
A kicsik szájtátva hallgatták Gergô történeteit a 
beszélô (hangutánzó???? sokszor szinte már tudato-
san viselkedô, szomszéd nénit Gergelyt megelôzve 
köszöntô) madarakról, a betegen hozzákerült és 
visszavadíthatatlan (mert hamarabb megtalálta az 
autót, és ott várta „társát”), hollóról, aki nem volt 
hajlandó visszaköltözni a természetbe, hiába próbál-
ta az erdôben hagyni, mikor már teljesen egészsé-
ges volt.

Sok hasonló, kedves, humoros történettel nevet-
tette meg a két kisebb évfolyamot, amibôl, aki 
figyelt, bizony sokat tanulhatott is. 

A következô órában a nagyobbak hallgatták meg 
a bemutatót,  a harmadik és negyedik évfolyam. 
Ôket is lebilincselte a sok izgalmas történet. 

Ezután következett a program szabadtéri része,  a 
röptetés. Finom, apró mozdulatokkal adta a madár 
tudtára, mit vár tôle, és az szívesen teljesítette az 
utasítást, persze némi jutalom falatért cserébe. 
Látszott az állatokon és az összeszokott mozdulato-
kon, kettôjük kapcsolatán a harmónia, és az, hogy 
a madarakat nem erôszakkal vette rá a mutatvány-
ra. Fogalmam sincs, hogyan „mondta meg” neki 
azt, hogy a kiröpülés után a gyerekek feje fölött 
MAJDNEM a hajukat érintve repüljön be a hívó 
karra. :), de ez így volt, és a srácok nagyon élvezték! 

Néhány bemutató kör után a gyerekek valóság-
gal megszállták Gergôt, aki szívesen, türelmesen 
magyarázott nekik, válaszolgatott a kérdéseikre.

Gergô kicsi gyerekkora óta foglalkozik mada-
rakkal, késôbb már madármentéssel is. Több fajta 
madárral él együtt: harris ölyvek, holló, varjú, 
bagoly, ludak a társai, barátai. Madárkórházzal, 
madármenhellyel áll kapcsolatban, együtt, egy-
mást segítve dolgoznak a sérült, beteg madara-
kért. Megtudtuk még azt is, hogy a Hortobágyi 
Madárkórház és a székesfehérvári Vadmadárkórház 
az ország elsô számú madármenhelyei és kölcsönö-
sen segítve egymást végzik a madármentést.

  Mikor elbúcsúztunk és megköszöntük ezt a 

remek pár órát, kifejezetten kérte, ha bárki bár-
mikor, bárhol sérült, fészekbôl kiesett fiókát 
talál, keresse ôt a face book-on, és szívesen segít.  
Kívánjuk, hogy minél kevesebb mentésben legyen 
része!

  Ez a nap a felnôtteknek is nagyon tetszett, 
Kisteleki Gergelytôl mindenki kapott valami újat 
ma. Köszönjük, és bízunk benne, találkozunk még!

Futó Józsefné, Andi néni, szervezô

A tanév kezdetén, az éves terveket egyeztetve 
fogalmazódott meg bennem és Sziváné Bergmann 
Henriett tanárnôben az a gondolat, hogy vágjunk 
bele egy olyan produkció megvalósításába, amely az 
iskola diákjait mind korosztályilag, mind pedig szak-
köröket tekintve összekapcsolja. 

Adott volt elsô körben egy német szakköri cso-
port és egy hegedûzenekar. A zene és a német nyelv 
kapcsolataként jutott eszünkbe a Brémai muzsiku-
sok címû Grimm mese. Ehhez kapcsolódtak még 
kollégák és diákok is. Kezdôdhetett a munka, ahogy 
a színházakban, hónapokig a jéghegy nem látha-
tó részén való munkálkodás. Heni néni megírta a 
szövegkönyvet, adaptálva azt a rendelkezésre álló 
idôkeretre, a gyerekek német tudására. Utána keres-
tem zenét hozzá, több feldolgozást végignézve. 
Majd Kürtösi Zsolt tanár úr meghangszerelte a mi 
hangszereinkre, a gyerekek szintjére, sokszor a szó-
lamokat is személy szerint írtuk a gyerekek hangsze-
res tudásának megfelelôen. Fontosnak tartom, hogy 
a legkisebbek is részt vehessenek ilyen produkciók-
ban, még ha csak üres húrokat is pengetnek, hiszen 
a hangszertanulás eleve nagyon hosszú folyamat, 
ami igen kitartó munkát igényel, és ezek a közösségi 
élmények, sikerek mindig nagy motivációt adnak a 
tanulóknak. Itt köszönöm meg a fuvola és a trombi-
ta tanszak közremûködését is, akik szintén tanáraik-
kal együtt, Csáki Judittal és Mákó Miklóssal készül-
tek a közös produkcióra. Továbbá olyan diákok is 
bekapcsolódhattak, akik olyan hangszeren vagy 
énekes tudásban képzik magukat, amely tanulására 
a mi iskolánkban még nincs lehetôség. 

A zenei és prózai rész alakulásával párhuzamo-
san indult a díszlet és a jelmezek tervezése is. Ennek 
oroszlán részét és legkreatívabb ötleteit Princzné 
Bérczi Krisztának köszönhetjük. 

Nagyon nagy élmény és közösségformáló volt a 
felkészülés idôszaka, és az elôadás is mind a 8 néme-
tes színész és a 21 közremûködô zenész számára. 
Remélem még lesz lehetôségünk elôadni akár ezt 
a jelenetet, és egyre több hasonló, összmûvészeti 
alkotás megvalósítására kerülhet sor az iskolában. 
Addig is ajánlom mindenki figyelmébe a Danubia 
Televízió felvételét a Pollack-gáláról. 

Marosi Ágnes hegedûtanárnô

Pollack nap az alsó tagozaton

Zenés színház a 
Pollack-gálán
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Kedves Adózók!

Tisztelettel kérjük, hogy a Jancsó 
Alapítvány részére rendelkezzen adó-
jának 1%-áról. Alapítványunk a felaján-
lásból összegyûlt összegeket Kárpát-
medencei magyar célokra fordítja, a hatá-
ron túli, elsôsorban az erdélyi magyarság 
érdekében végzi tevékenységét.

Az 1%-ból befolyt összegek jelentôs 
segítséget nyújtanak munkánkhoz, egyéb 
források mellett ezeknek a felhasználásá-
val magyar síremléket (gidófalvi Jancsó 
Pál színész, 1761-1845) állítottunk vissza 
Kolozsváron a Házsongárdi temetôben, 
felál l ítottuk a székely tudós, Jancsó 
Benedek szobrát a Budapesti Egyetemi 
Katolikus Gimnáziumban, egyetemi kuta-
tást támogattunk, harmadik éve szervez-
zük Székelyföldön több mint 200 iskolát 
megszólítva a Jancsó Benedek történelmi 
emlékversenyt, illetve egyéb közérdekû 
célokat támogattunk.

Kérjük ezért, hogy az 18EGYSZA nyom-
tatványt a mi adószámunkat megjelölve 
töltse ki, vagy a mellékelt, adószámunk-
kal 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: 10700581-49378508-

51100005
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 munká-
jának rövid ismertetése:

Az óvodások, kisiskolások részére havi 
rendszeres bábszínházi elôadások szer-
vezése, farsangi felvonulásban segítôként 
való részvétel, nemzeti ünnepeinken való 
részvétel, március 15-én az általunk alapí-
tott „Ifjúsági díj” átadása az arra érdemes 
fiatal diákok részére (falucímer kitûzô, 
könyv utalvány), Vasárnapi Vásárnapon 
való segítô részvétel, Eperfesztiválon elma-
radhatatlan eperlekvár fôzésünk, minden 
második évben a Diákalkotók Országos 
Tûzzománc Pályázata megrendezése, júli-
usban a szabadidôparkban lebonyolított 
nagy sikerû ingyenes és tartalmas  nyári 
gyermekhetek. Decemberben az „Adventi 
hét” megrendezése, valamint a rászorul-
tak részére adománygyûjtésben való rész-
vételünk és a begyûjtött adományok elosz-
tásában való részvétel. 2017-ben pályázati 
pénzbôl fejlesztettük a betlehemi jászolt. 
Hagyományôrzô Körünk 2019-ben készül 
bemutatni a falunkban élôk által adomá-
nyozott tárgyakon keresztül falunk múlt-
ját az önkormányzat által kialakított kiállí-
tóhelyen a Faluházban.

Szeretnénk köszönetet mondani min-
denkinek, aki az alapítvány munkájában 
részt vett Köszönjük az Önök anyagi és tár-
gyi segítségét, amivel falunk közösségi éle-
tét fejleszthettük és elômozdíthattuk. 

Továbbra is számítunk önzetlen támoga-
tásukra.

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 Tahitótfalui Gyerkôc Alapítvány a 
Tahitótfalui Óvodák mûködésének támo-
gatására, az óvodás korú gyerekek számá-
ra 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 játé-
kok, napvitorlák telepítése is történt.
Kérjük, hogy adója 1%-ával idén is támo-
gassa óvodánk alapítványát! 
Köszönjük támogatásukat, mellyel mun-
kánkat segítik.

Adószámunk: 18032293-1-13 

1% felhívások „A Tahitótfa lui  Álta lános Iskola 
Gyermekeiért” Alapítvány célja a közsé-
günkben tanuló általános iskolás gyer-
mekek 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 isko-
lai sport- és egyéb szabadidôs tevékenysé-
gek, tanulmányi, sport és kulturális verse-
nyek, 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 kér-
jük idén is támogassanak bennünket adó-
juk 1%-ával!

Adószám: 18681952-1-13
Elérhetôségünk: pollacksuli@gmail.

com, ill. facebook-on is megtalálnak min-
ket (Alapítvány nevét kell beírni)

Köszönjük!

Az Együtt Egymásért Dunakanyar Egyesület már közel 4 éve 
segíti jótékonysági akcióival, rendezvényeivel és közösségi 
programjaival a környék lakosságát. Évente közel 70 gyermek-
nek nyújt táborozási lehetôséget, megkeresésre adományt 
gyûjt, meginvitálja  a Mikulást Tahitótfaluba és karácsonyi 
ételosztása sok nélkülözô, magányos embernek okoz az ünne-
pekben örömet.  

Ahhoz, hogy továbbra is folytatni tudjuk tevékenységünket, 
kérjük segítse adója 1%-val az EEDE munkáját!

Adószám: 
18730355-1-13

KÖSZÖNJÜK!
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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.

Garázsvásár
2019. május 18-án szombaton 

9:00-14:00-ig Tahiban az Erdész 

u. 11.-ben. Amit kínálunk: 

szerszámok, üstök, elektro-

mos fûnyíró, konyhai eszközök, 

ruhanemû XL, XXL-es méret-

ben, kemping gázpalackok, 

CD lejátszó. Gyere nézelôdni, 

vásárolni. Érd.: 0630/913 7965.

Április 27-én ötödik alkalommal rendezte 
meg a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítvány a Családi napot.

Idén új helyszínen, a Népház udvarán vártuk 
az érdeklôdôket, mivel a rendezvényen avattuk 
fel az alapítvány által vásárolt játszótéri eszközö-
ket. A játékokat az alapítvány és az önkormány-
zat összefogásával tudtuk megvásárolni. A játé-
kok ára közel 1.500.000 forint volt, jelentôs segít-
séget jelentett Dr. Sajtos Sándor polgármester úr 

saját felajánlása és az önkormányzat által megsza-
vazott, összesen 500.000 Ft támogatás. A Népház 
udvarán való telepítés összes munkálatát és költ-
ségét szintén Tahitótfalu Község Önkormányzata 
vállalta, amit ezúton is köszönünk minden 
közremûködônek.

A Családi nap idén is sok-sok színes program-
mal, jó hangulatban telt. 

Köszönjük, akik hozzájárultak mindehhez: 

Baucsek Mónika és Budai Tünde edzôk által 
vezetett Budai Akrobatikus Sport Egyesületnek, 
Szabó Juditnak a táncház vezetéséért, Kökényné 
Krafcsik Ibolya tanárnônek és zenebutikos tanít-
ványainak, Perlaki Andreának és zumba csapatá-
nak, Móra Eszternek, Varga Dánielnek és a Pink 
Panthers Akrobatikus Rock & Roll Tánccsoport 
Egyesület növendékeinek, a Szentendrei 
Rendôrkapitányság munkatársainak, Szántó 
Tündének és Szántó Sándornak a tûzzománc 
foglalkozásért, Gyimesi Szilvinek és Szabó 
Gyöngyinek az arcfestésért, Kóródi Édának a haj-
díszítésért, továbbá minden iskolai dolgozónak, 
szülônek, akik segítettek a rendezvény alatt.

Köszönjük, hogy Kincses 
Ilonka ismét finom gulyás-
levest és paprikáskrumplit 
fôzött, és hogy az önkor-
mányzat jóvoltából kenyér-
lángost is kóstolhattak a 
résztvevôk, amit Sasvárié 
Faltisz Veronika és lánya, Orsi 
sütött meg nnagy szakérte-
lemmel a Faluház kemencé-
jében. Köszönet a szülôknek, 
akik süteménnyel, fôzési alap-
anyaggal, adománnyal támo-
gatták a rendezvényt. Az 
önkormányzat dolgozóinak, 

hogy a helyszín berendezésében segítettek.
Köszönjük a támogatást Ferenczi Attiláné 

Mártinak (Zöldségüzlet), Keszler Szabolcsnak 
(Hentesáru Bolt), Orbán Olginak (Élelmiszerbolt).

A zenét és a hangosítást idén is Szecsei László 
végezte.

A rendezvényrôl a Danubia Televízió is készí-
tett felvételt.

Az idei évben szeretnénk egy további játékot 
is megvásárolni a gyerekeknek, és napvitorlákkal 
biztosítani az árnyékolást.

Kérjük, ha van rá lehetôségük, támogassák ala-
pítványunkat a megvalósításban. Az anyagi hoz-
zájárulást eljuttathatják számunkra az iskola tit-

kárságán keresztül, illetve köz-
vetlenül az alábbi számlaszám-
ra: 64700021 – 10004225

 
SZJA 1%-os felajánláshoz 

adószámunk: 18681952-1-13

Segítségüket köszönjük!
Tahitótfalui Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány
Csizmadi Andrea elnök
Baffiáné Berényi Krisztina
Bándiné Tasnádi Ágnes
Csereklyéné Szente Ildikó
Csizmadi Beáta

Családi nap az iskolában



1 4

2 0 1 9 .  M Á J U SProgramok, hirdetés

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 	

																																														 											 																					  

Folytatás az 1. oldalról
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
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: Néhlich Edit 20/569 7507
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.): 
Jóga: hétfô 17:00 – 18:30, 19:00 – 20:30            
szerda 07:45 – 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.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:30: Képességfejlesztô kézilabda 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
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.
Terembérlési lehetôségekrôl érdek lôdni az alábbi elérhet-
ôségeken 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, uta-
zás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl 
és minden egyéb programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

Tahitótfalu májusi programjai

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. Áprilisi számunkban a Petôfi Sándor 
utcában álló Baranyai ház homlokzatának 
dísze volt látható. Gratulálunk szerencsés 
megfejtônknek, Szakács Pálnak.

Vedd észre!

“A természet nyúj-
totta leghatásosabb 
gyógyító erô az aro-
más növényekbôl 
nyert illóolajokban 
rejlik, melyek tudo-
mányos eszközökkel 
kimutathatóan hat-
nak testre és lélek-
re egyaránt. A tudo-
mány oldaláról az illóolajok növénytani és biokémiai meghatározása 
megtörtént, energetikai rezgésük mérhetô, gyógyító hatásuk bizonyí-
tott. Az illatok a tudatalatti tartományba hatolnak, befolyásolják visel-
kedésünket, érzelmeinket, így általuk belsô világunk megbomlott har-
móniája egyensúlyba hozható.” (dr. Dominique Baudoux)

Az illóolajok természetes gyógyító ereje számtalan módón és terü-
leten segítik, segíthetik életünket.   Elôadássorozatunkban szeretnénk 
bemutatni az aromaterápia által nyújtott lehetôségeket, megismertet-
jük biztonságos használatának módjait. 

Elsô alkalmunkkal a várandóság témakörét választottuk, hiszen egy 
nô életének ez az egyik legfontosabb állomása. Óriási öröm és nagy 
aggodalom is egyben.  Az aromaterápia segítségével kiegyensúlyozot-
tabban élhetjük meg ezt az idôszakot. Megakadályozhatjuk a terhessé-
gi csíkok kialakulását. Támaszt nyújtanak az illóolajak közvetlen a szü-
lés során, majd a mellkezelés kapcsán is bátran fordulhatunk hozzájuk. 

A következô workshopunk a „Boldog bébikor” nevet kapta,  mely 
során bemutatjuk hogy az aromaterápia hogyan segíti át a hasfájós, 
fogzós idôszakon a babát és persze a családot. Természetes megoldást 
kapunk popsikezelésre, légfertôtlenítésre és a baba immunerôsítésére 
egyaránt.

 Mindkét alkalommal rövid kitérôt teszünk és bemutatjuk hogyan 
nyerhetünk csatát aromaterápiával a hangyák és a szúnyogok ellen.

A korlátozott férôhelyek száma miatt a programokra elôzetes beje-
lentkezés szükséges. 

Részvételi díj nincs.
Idôpontok:
Várandóság workshop: 2019.május 17. 18.00-19.00
Boldog bébikor workshop: 2019.május 24. 18.00-19.00
Helyszín: Fitt-tér, Tahitótfalu Hôsök tere. 1771/2.
Elérhetôségek: Tel.: 06-70-630-00-66, facebook: Fitt-tér

Aromaterápia workshop
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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 
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.

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

muszakitahi.hu

MŰSZAKI VIZSGA

Tahitótfalu, Szabadság út 15.
BENT A TSZ TERÜLETÉN

EREDETVIZSGA

KÖTELEZŐ BIZTOSÍTÁS

OKMÁNY ÜGYINTÉZÉS

+36 30 900 4898 

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 reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

patikai tárgyakat és sok más érdekes

 régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315
Várom szíves hívását!

TÛZIFA 
ELADÓ!

Tölgy hasítva 17.000,- Ft/m3 
(ömlesztve)

Akác hasítva 18.500,- Ft/m3 
(ömlesztve)

A mennyiség a kocsi platóján 
lemérhetô és ellenôrizhetô! 

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

körzetében a házhoz szállítás 
költségét is.

AKÁCOSZLOP

Forester Kft.
Szabó Zoltán, 

06 20 9331 945

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

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

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

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

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

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

Frey Attila     

           
NEO 80 / PASSIVE                                                                NOBO                           JOTUL         THERMOROSSI 

www.freykft.hu - info@freykft.hu - Tahitótfalu, Petőfi u. 5. - 06 20 9545 997 	
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

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

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

ÁLLÁSLEHETÔSÉG 
TETÔTÁR KFT faipari mûhelyébe munkatár-
sat 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!

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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A Duna mentén élôk az elmúlt nyár példátlan 
méretû kérészrajzásait követôen már mind meg-
ismerkedhettek a dunavirág nevével. A védett 
rovarfaj, melynek természetvédelmi értéke egye-
denként 10 ezer forint, 2012 óta gyönyörködtet 
tömeges szárnyalásával a Duna teljes magyaror-
szági szakaszán. Vízben fejlôdô lárvái korábban 
is éltek a Dunában, de a vízszennyezések és a 
kedvezôtlenebb táplálékviszonyok miatt közü-
lük csak kevesen élték meg a felnôttkort. A hófe-
hér megjelenése miatt fehérkérésznek is neve-
zett rovar újkori térhódítása nem csak örömet, 
hanem korábban nem létezô természetvédelmi 
és közlekedésbiztonsági problémákat is okoz. 
Mindennek hátterében a rovarfaj jellegzetes sza-
porodási viselkedése áll. A dunavirág szaporodá-
sa nyáron, 3-4 hetes rajzási idôszakban történik 
alkonyat után. Ekkor a kifejlett lárvák felúsznak a 
folyó felszínére, ahol szárnyas rovarrá vedlenek. 
A hímek egy újabb vedlést követôen párosodnak 
a nôstényekkel, amelyek a párzás után hatalmas, 
gyakran több százezres rajokba szervezôdve kez-
denek el repülni a Duna felett a folyásiránnyal 
szemben. A nôstények folyamatosan haladnak 
a folyó közepe fölött, majd néhány kilométer-
nyi repülés után leereszkednek a vízfelszínre és 
lerakják petecsomóikat. A petecsomókból kisza-
baduló peték lefelé sodródva érik el a meder-
aljzatot, ahol a következô év tavaszán kelnek ki 
belôlük a lárvák. A nôstények petézést megelôzô, 
folyásiránnyal szembeni repülésének két célja 
van. Az egyik az, hogy lerakott petéik az elsod-
ródás miatt nagyjából oda jussanak, ahol az elôzô 
lárvageneráció is élt, másrészt pedig az, hogy a 
tovarepülô kérésznôstények messzebbre elkalan-
dozva újabb folyószakaszokat és a Dunába torkol-
ló kisebb folyókat is benépesíthessék utódaikkal.

A kérészek repülését a Duna folytonos opti-
kai jele, a vízfelszínrôl visszavert vízszintesen 
poláros fény irányítja, amely a hidak elôtt hirte-
len eltûnik a vízfelszínen megjelenô hídtükör-
kép miatt. A kérészek ezzel elveszítik a repülésü-
ket vezérlô iránytûjüket és óriási, egyre növekvô 
tömegben feltorlódnak a híd elôtt. A rovaro-
kat erôsen vonzzák a mesterséges fények, így a 
tanácstalan állatok a vízfelszínt elhagyva felre-
pülnek a híd lámpákhoz. Itt a milliónyi kérész 
örvénylô táncba kezd, melynek végén a halálo-
san kimerült egyedek az útra leszállva kitojják 
petecsomójukat és elpusztulnak. Egy-egy ilyen 

éjszakai rajzást követôen milliószámra borítják a 
védett dunavirágok a híd aszfaltját. A rovarok tel-
jesen értelmetlenül pusztulnak el, mert petéiket 
nem tudják lerakni a vízbe, így utódgeneráció-
juk is nagymértékben sérül. A jelentôs, akár több 
milliárd forintos természetvédelmi kár mellett, 
amely károsan hat a Duna élôvilágára és anyag-
forgalmára, új veszélyhelyzetek kialakulásával is 
számolni kell a fentiekben leírt jelenség miatt. Az 
úton eltaposott kérésztetemek csúszóssá teszik 
az útfelületet, ami veszélyessé teszi a kerékpá-
ros és autós közlekedést egyaránt. Vizsgálataink 
során mi magunk is láttuk kerékpárosok elesését 
és személygépkocsik irányíthatatlanná válását 
a hirtelen csúszóssá váló út miatt. A kérésztete-
mek által felhalmozódó holt szerves anyag pedig 
közegészségügyi kockázatot is jelent. A helyben 
lakók még bizonyára emlékeznek arra a 3 évvel 
ezelôtti rajzási idôszakra, amikor az esôsebb 
idôszak miatt berohadó rovartetemek okozta 
dögszag lengedezte be a környéket. A kialakult 
jelenség önmagában is problémát jelent, de a pat-
kányok idevonzásával még közegészségügyi gon-
dot is okozhat.

Mindezek alapján módfelett kívánatosnak 
tûnt egy olyan hatékony eszköz beüzemelése 
és mûködtetése, amely képes megakadályozni a 
kérészek tömeges megjelenését a Tahitótfaluban 
lévô  Tildy Zoltán hídon.

Több éve folytatott kísérleteink eredménye-
ként állíthatjuk, hogy megtaláltuk ezt az eszközt, 
amelynek megvalósítását az idei évtôl egy kor-
mányzati pályázat (Nemzet Fiatal Tehetségeiért 
Ösztöndíj) is támogatja. Az MTA Ökológiai 
Kutatóközpont, Tahitótfalu Önkormányzata, a 
Magyar Közút NZrt. és az ELMŰ összefogásával 
létesülô védôrendszer két részbôl áll. Az egyik 
maga a fénysorompó, mely a híd pilléreire folyás-
irányban felszerelt és a víz felé irányított két 
nagyfényerejû kék lámpából áll. Ennek felada-
ta, hogy a hídhoz érkezô rovarokat a lámpa elôtt 
tartsa és megakadályozza felrepülésüket a hídra. 
Különbözô hullámhosszú (színû) fényekkel kísér-
letezve állapítottuk meg, hogy a dunavirágot leg-
inkább a kék fény vonzza, ezért alkalmazunk 
ilyen fényforrásokat. Attól nem kell tartani, hogy 
a fénysorompó túlterhelôdik, azaz olyan sok 
kérészt csapdáz, hogy azok végül mégis feljutnak 
a hídra, mert amikor a kérésztömeg eléri a vízfel-
színt, akkor az egyedek elsodródása miatt csök-
ken a befogott kérészek mennyisége. A fényso-
rompó annál hatékonyabban tudja ellátni felada-
tát minél kevésbé hat a kérészekre a hídlámpák 
vonzó fénye. Ezért a védôeszköz kialakítása mel-
lett szükséges a hídvilágítás átalakítása is. Ennek 
során olyan energiatakarékos, a jelenleginél sok-
kal olcsóbban mûködtethetô lámpák kerülnek 
felszerelésre, amelyek fényerôssége is szabályoz-
ható. Ezen fényforrások költségének cseréjét és 
üzemeltetését Tahitótfalu Önkormányzata magá-

ra vállalja. Ezzel érhetô el, hogy a 3-4 hetes raj-
zási idôszakban naponta 4 órán keresztül a fény-
források a hatóságok által is jóváhagyott kisebb 
fényerôsséggel mûködjenek. Ily módon ebben a 
20 órától 24 óráig tartó idôszakban is megfelelô 
lesz a közvilágítás, ugyanakkor a fénysorompó 
is kellô hatékonysággal tudja majd ott tartani a 
kérészeket a Duna fölött. A sárgafényû nátrium-
lámpák lecserélése fehér fényû LED lámpákra 
azzal is jár, hogy a színek érzékelése is jobb lesz 
az emberek számára. A fénysorompó hídpillé-
rekre való felszerelésére április második felében 
kerül sor, míg a hídvilágítás korszerûsítése július-
ban lesz esedékes. Így az augusztus elejétôl vár-
ható rajzási idôszakban már harcra készen áll-
hat a teljes rendszer, amely a világon elsôként 
Tahitótfaluban kerül kialakításra. Ez azért is szá-
mít jelentôs eredménynek, mert a „dunavirág 
probléma” Európa majd minden nagyobb folyó-
jánál megjelent az elmúlt 10-15 évben.

Ha valaki további információkat szeret-
ne megtudni a témáról, annak a „Dunavirág 
mentôakció” címû 50 perces természetfilm meg-
tekintését ajánljuk a https://filmdzsungel.tv/ 
weboldalon.

2012 óta minden nyáron kialakul egy védett 
kérészfaj a dunavirág rajzása a Szentendrei 
Duna-ágban, ami óriási rovartömeg megjele-
nését okozza a Tildy Zoltán hídon. A képen jól 
megfigyelhetôk a nagyszámban repkedô rova-
rok. Az úton látható kiterjedt fehér foltokat az 
elpusztult kérészek tetemei képezik. Ezeket elta-
posva veszélyesen síkossá válik az úttest.

A híd erôsfényû lámpáinál hatalmas kérész-
csóvák alakulnak ki. Ahol az alakját folyamato-
san változtató csóva eléri az útfelszínt, ott fehér 
folt formájában százával maradnak a kérészek az 
aszfalton. 

dr. Kriska György tudományos
 fômunkatárs, MTA Ökológiai 

Kutatóközpont, Duna-kutató Intézet

Elsôként a világon: kérészvédô fénysorompó a 
Tahitótfaluban lévô Tildy Zoltán hídon
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Nagyszámú legénységgel, három általános 
iskolás, egy középiskolás és négy felnôtt csa-
pattal indult, a tahitótfalui Szigeti Sárkányok 
egyesülete, a március utolsó szombatján 
megtartott medencés sárkányhajó viadalra, 
melyet a váci Dunai Sárkányok rendeztek, a 
leányfalui termálfürdô kinti medencéjében. 
A viadal, a sárkányhajós versenyeken megszo-
kott jó hangulatban telt, az idôjárás is kedve-
zett a vízi sport ûzôinek, a futamok ragyogó 
napsütésben zajlottak le. A Szigeti Sárkányok 

csapata nagy lelkesedéssel vágott neki a ver-
senynek, mely végén egy arany, öt ezüst, és 2 
bronzéremmel tértek haza a versenyzôk.

Török Tímea

Iskolai csapataink sikerei
Számos felnôtt kategória mellett általá-

nos iskolások számára is írtak ki futamokat. 
A versenyen egy hajóban egymással szem-
ben helyet foglaló hat-hat fôs csapatok küz-
döttek egymás ellen. Akik erôsebben evez-
tek, azok eltolták a hajót az ellenkezô irány-
ba. Iskolánkat három csapat képviselte: 8. 
évfolyam mellett két hetedikes csapat is hat-
hat fôvel.

Mindhárom csapatunk a dobogón végzett:
1, 8. évfolyamosok: Bánáti Lilla, Vaczó 

Julianna, Szilágyi Regina, Kovács Karola, 
Steiner Dávid, Jenei Ákos

2, 7.b. csapata: Antal Kevin, Antal Kenéz, 
Fieszl Antal, Trybek Ádám, Szalai Tamás, 
Csereklye Dóra, Rizmicsenkó Léna

3, 7.a. csapata: Baffia Boglárka, Sáfár 
Boglárka, Hornyák Zsuzsanna, Gyugos 
Liliána, Dombai Kitti, Ádám Erik

Fábián Csaba

Az iskola névadója, Pollack Mihály a 
nagy építész emlékére 3. éve rendezett 
kulturális seregszemlét, ahol a tisztelt 
nagyérdemû a legváltozatosabb gyerek-
produkciókat láthatta az idén is. 

Az idei Pollack-gála is a Sportcsarnok-
ban került megrendezésre április 12-én, 
pénteken 18.00-tól. A tanulók klasszi-
kus zeneszámokkal, változatos hangsze-
res egyéni, kamarazenei, énekkari pro-
dukciókkal, népdal, népzene, prózai és 
versszámokkal, általuk készített kisfil-
mekkel, idegen nyelvi produkciókkal lép-
tek fel. Versmondó, térségi prózamon-
dó versenyeken már sikeres elhangzott 
produkciók, jól sikerült ünnepélyrészle-
tek is színpadra kerültek újra. Az akro-
batikus rock’n roll és RSG szakkörök is 
színpadra vitték tanítványaikat. A gye-
rekek és a mûvésztanárok munkáiból 
kiállítást rendeztünk, mely a gála alatt a 
Sportcsarnokban volt megtekinthetô. Az 
idei gálán a néptánc is színpadra került az 
1., 2. és a 3. évfolyam diákjai elôadásában, 
akik az idei tanévben kezdtek néptáncot 
tanulni a tanrendbe illesztett néptánc-
órákon. Pukli Gabi néptánctanár néhány 
hónap alatt elért eredménye a színpa-
don nagy sikert aratott. Nagy siker kísér-
te a 7. osztályos diákok és a zeneiskolá-
sok közös produkcióját. A Brémai muzsi-
kusokat németül, zeneiskolások zenei 
kíséretével adták elô. A darabot rendezte 
Sziváné Bergmann Henriett, zenéjét sze-
rezte Kürtösi Zsolt, a zenekarnak betaní-
totta Marosi Ágnes, jelmezeket készítette 
Princzné Bérczi Krisztina. Sikeresek vol-
tak még többek között a gálára készített 
angol nyelvû kisfilmek, melyeket Lintner 

Andrea és a 6. és 7. osztályos haladó ango-
losok készítették Baffia György, szülô 
segítségével, valamint az Állj mellém-
Stand by me szám tanári elôadása is. A 
gála alatt a Tahitótfalui Általános Iskola 
Gyermekeiért Alapítvány segítségével 
büfé üzemelt.

Az iskola tanárai, diákjai, a szülôk és az 
önkormányzat összefogásának szép ered-
ménye a Pollack-gála megrendezése. A 
jegybevételekbôl az iskola informatikai 
és sporteszközeit fogjuk fejleszteni. 553 
jegyet vásárolt a nagyérdemû, ami mutat-
ja a nagy érdeklôdést. Köszönjük a támo-
gatást! Külön köszönet Langer Zitának, 
Czikora Zsoltnak és Nagy Szilárdnak a 10 
jegy feletti vásárlásért! Horváth Soma 5.b 
osztályos tanuló szülei, Czikora Milla és 
Nagy-Kozár Petra 3.b osztályos tanuló szü-
lei  vásároltak nagyszámú jegyet. A tavalyi 
év bevételébôl többek között kosárlabda-
palánkokat, pingpongasztalt és sportesz-
közöket vásároltunk. Az idei évben a több 
jegyet vásárlók egyedi tervezésû képesla-
pok közül választhattak, valamint az idei 
gála után is tortát kaptak a legtöbb jegyet 
vásárló osztályok: 3.b, 5.b, 2.b, és az 1. 
évfolyam. Tortát kaptak még a 7. évfolya-
mosok és zeneiskolások a Brémai muzsi-
kusok elôadásért és a Szerencsekerék fil-
mért.

Zakar Ágnes, a Tahitótfalui Pollack 
Mihály Általános Iskola és AMI 

intézményvezetôje

Medencés sárkányhajó viadal Leányfalun

Pollack-gála
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Támogatók:

A rendezvény szervezôje a mûsorváltoztatás jogát fenntartja!
Bôvebb információ: www.eperfesztival.eu, facebook: 21. Eperfesztivál - Tahitótfalu

PESTMEGYE

Péntek            Szombat          Vasárnap
17:00 The Palace
18:00 Bulldózer - Demeter György 
19:00 Dobogókő
20:50 Fesztivál megnyitó - 
 Polgármesteri köszöntő
21:00 Karthago
23:00 Guns and Roses Tribute
   0:30 DJ  Szecsei László

10:00 Harcművcészeti bemutató - 
 Rácz Gábor vezetésével
11:00 Vili és Taki Zenefonja
14:00 Kisfaludy Károly - 
 Mátyás deák - történelmi játék
15:00 Diákalkotók Országos 
 Tűzzománc Kiállítása - díjátadó
16:00 AllStars  Dance stúdió 
 BangBang csapata
16:15 Zumba Party - 
 Zumba Éva és csapata
17:00 Bódi Guszti és Margó
18:00 Gáspár Laci
19:00 AK26
20:00 Fenyő Miklós Nagykoncert
22:00 Arató Disco

11:00 Szász Ilona: Az állatok nyelvén 
 tudó juhász - bábelőadás
12:00 Bábkészítő kézműves foglalkozás 
13:30 a Tahitótfalui Pollack Mihály 
 Általános Iskola és AMI műsora
14:00 Langaléta Garabonciások - 
 vásári komédia
15:00 Gyémánt Valentin
15:45 Szomor György és Fésűs Nelli
16:30 Sipos F. Tamás
17:15 Gyöngyszem SE - RSG bemutató
17:45 Pink Panthers - 
 táncsport egyesület - rock and roll
18:10 Pest Megye szépe 
 döntőseinek divatbemutatója
19:00 V-Tech Kefír
20:00 HM Altiszti Akadémia 
 Helyőrségi Big Band Zenekara
21:00 Szikora Róbert és az R-GO

Ferenczi és 
Keszler Bt. 

muszakitahi.hu

muszakitahi.hu

  Eper-
 lekvár     

főzés
és vásár

10 órától

szombat,  

vasárnap

EPERFESZTIVÁL
Tahitótfalu

21.

2018. június 8-9-10.

2019. május 31.-június 2.

Fenyô MiklósNagykoncert

és az R-GO

 
Szikora 
  Róbert

Míto sz t  t e r emtünk. . .

Magyar Zoltán


