
Elkészítjük Tahitótfalu gazdasági program-
ját, fejlesztési tervét

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvény (továbbiakban: Mötv) elôírja, hogy 
a helyi önkormányzati választást követôen a 
település gazdasági programját, fejlesztési ter-
vét az alakuló ülés dátumától számítottan hat 
hónapon belül kell elfogadnia a Képviselô-

testületnek. A mi esetünkben ez a dátum 2020. 
április 30. A gazdasági program elkészítéséért 
az önkormányzat felelôs. A gazdasági program 
meghatározza mindazokat a célkitûzéseket és 
feladatokat (a környezeti és gazdasági adottsá-
gok átfogó figyelembevételével), amelyek segít-
ségével az önkormányzat által nyújtandó felada-
tok biztosíthatók és színvonaluk javítását szol-
gálják.                                Folytatás a 2. oldalon

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Február 15. szombat 19:00 Farsangi Batyusbál a Népházban. 
Részletek a plakátokon.
Február 22. szombat 10:00 Dunakanyari Ifjúmuzsikusok XIV. 
Kamarazenei Találkozója. Helyszín: Népház.
Február 22. szombat 11:00 Farsangi Felvonulás. Indulás a Tildy 
Zoltán híd tahisi hídfôjétôl. Részletek a plakátokon.
Február 22. szombat 18:00 Gyerkôc Alapítványi Bál. Helyszín: 
Konyha-Étkezô.
Március 7. szombat 9:00-17:00 X. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás 

és Vásár. Helyszín: Sportcsarnok. Részletek a plakátokon.
Március 13. péntek 17:30 Koszorúzás és ünnepi mûsor az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc emlékére. Helyszín: Hôsök tere, 
Sportcsarnok.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
Hétfô 15:00-16:00 RG az iskolásoknak. Érd.: Szathmári Loretta 70/429 
4994, 17:00-17:45 RG az óvodásoknak 
Hétfô 18:00-19:00 Akrobatikus rock and roll. Pink Panthers. Érd.: 
Varga Dániel 30/871 571                                  Folytatás a 9. oldalon

Tahitótfalu februári programjai 

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

A tartalomból:

Polgármesteri beszámoló 1.

A magyar kultúra napja 4.
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használt szavak... 8.

Sikeres évkezdés 10.

Adótartozók listája 

a település honlapján 11.

A XXV. Fábián Zoltán mese- 
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Folytatás az 1. oldalról
A gazdasági program, fejlesztési terv - a 
megyei területfejlesztési elképzelésekkel 
összhangban – többek között tartalmazza 
az egyes közszolgáltatások biztosítására, 
színvonalának javítására vonatkozó fej-
lesztési elképzeléseket is.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelôen 
én készítem elô az alapdokumentumot, 

amelyet a bizottságok megtárgyalnak, 
elemeznek, módosító vagy kiegészítô 
javaslatokat tesznek. Ezt követôen dönt 
a testület a fenti határidôig. A prog-
ram elôkészítésénél fontos szempont az 
elmúlt öt-tíz évben végrehajtott intézmé-
nyi fejlesztések, illetve új intézmények 
létesítésével összefüggô megnövekedett 
fenntartási költségek, karbantartási for-
rások rögzítése. Tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat napi kapcsolatban van a 
piac szereplôivel, mivel a különbözô szol-
gáltatásokat külsô cégektôl veszi igénybe 
(pl. víz, gáz, elektromos áram, közétkez-
tetéshez szükséges nyersanyagok beszer-
zése, kátyúzás, síkosságmentesítés, zöld-
felületek karbantartása), ezért ezeknek a 
drágulása bennünket is érint. 

Természetesen az állam a kötelezô 
feladatok el látására minden évben 
különbözô normatív kereteket bizto-
sít. Évek óta az tapasztalható, hogy ez az 
összeg nem fedezi a piaci szereplôk által 
alkalmazott szolgáltatási díjakat. Annak 
érdekében, hogy az önkormányzat el 
tudja látni e kötelezô feladatait, saját for-
rásából kell kiegészítenie az államtól 
kapott normatív támogatást. Azt kell látni, 
hogy a bevételek nagysága egyre kevés-
bé fedezi a kiadási oldalt, ezért folyama-
tosan keresni kell azokat a lehetôségeket, 
amik segítségével növelni tudjuk a bevé-
teleinket. A korábbi években sikeres tevé-

kenységünk volt az erdôgazdálkodás, 
mert ezáltal plusz bevételhez jutottunk. 
Extra bevételként jelentkezik a Fôvárosi 
Vízmûvektôl átutalt környezetvédelmi 
támogatás is. Ez utóbbiból valósítottuk 
meg a síkosságmentesítést segítô beren-
dezések és gépek beszerzését, valamint a 
fenti eszközök tárolására szolgáló épület 
megvásárlását. Szintén ebbôl a támoga-

tásból fedeztük az elmúlt években a kom-
posztáló ládák beszerzését és kedvezmé-
nyes értékesítését a lakosság számára. 

A település éves költségvetése mindig 
a pénzügyi, gazdasági környezet változá-
saira való figyelemmel készül. A gazdasá-
gi program tematikája a kötelezô önkor-
mányzati feladatokra épül. Ezek: telepü-
lésfejlesztés, településrendezés, telepü-
lésüzemeltetés, közterületek kialakítása 
és karbantartása, egészségügyi alapellá-
tás biztosítása.

További fontos feladatunk az óvodai 
ellátás biztosítása, amely folyamatosan 
növekvô igénnyel jelentkezik. Jelenleg 
a Petôfi Sándor utca és az Almásy László 
utcai óvoda 207 fôs gyermeklétszám-
mal üzemel. Új kötelezô ellátási feladat 
a bölcsôdei férôhelyek biztosítása, ame-
lyet 2020. december 31-ig kell megvaló-
sítani. Ezen feladat megoldása érdekében 
az elmúlt évben mintegy 460 millió forint 
értékben pályázatot nyújtottunk be, 
amely 100%-os támogatási intenzitású. A 
beruházáshoz önrészt nem kell biztosíta-
nunk, miután a kiírás szerint a 20.000,- 
Ft/fô adóerô képesség alatti települések 
mentesülnek ez alól.  

A helyi környezet- és természetvédelmi, 
vízgazdálkodási, vízkárelhárítási feladata-
inkat önállóan látjuk el, együttmûködve 
a Fôvárosi Vízmûvekkel, a DMRV Zrt-vel, 
a Katasztrófavédelemmel és más állami 
szervekkel. 

A helyi adókkal kapcsolatban a telepü-
lés jegyzôje az elsôfokú adóhatóság, aki a 
hivatali apparátuson keresztül intézkedik 
a Képviselô-testület által meghatározott 
adómértékek beszedésérôl. 

Nagyon fontos kötelezô feladat, hogy 
a kistermelôk, ôstermelôk számára érté-
kesítési lehetôséget biztosítsunk. Ennek 
érdekében az elmúlt években termelôi 
piacot alakítottunk ki, amelyet pályázat 
útján ebben az évben újítunk fel. Kiemelt 
feladat a sport és ifjúsági ügyek igényei-
nek kezelése. Kötelezô számunkra a tele-
pülés közbiztonságának biztosításában 
való közremûködés, ennek egyik eleme 
a térfigyelô rendszer kiépítése üzemelte-
tése, fejlesztése. A közétkeztetés kötelezô 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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biztosítása érdekében új korszerû kony-
hát, étkezdét építettünk. A megnöveke-
dett üzemeltetési költségek csökkentésé-
nek egyik módja lehet az intézmény terü-
letén rendezvények tartása. Ennek az új 
díjtételét a Képviselô-testület a soron 
következô ülésén fogja meghatározni. 

A már említett gazdasági környezetvál-
tozás és az egyre növekvô kötelezô felada-
tok felelôs gazdálkodást igényelnek. Ezt 
rögzíti az Mötv. is, amely úgy fogalmaz, 
hogy „a helyi önkormányzat gazdálkodá-
sának biztonságáért a képviselô-testület, 
a gazdálkodás szabályszerûségéért a pol-
gármester felelôs”. 

Költségvetésünk több elemében tartal-
maz olyan feladatokat, amelyek kiküszö-
bölése esetén takarékosabb gazdálko-
dást lehetne gyakorolni. Például, ha nem 

kellene a közterületekrôl heti rendsze-
rességgel egy-két teherautónyi illegáli-
san elhelyezett hulladékot összeszedni, 
vagy a zöldfelületet (a jogszabályban rög-
zített módon) saját ingatlana elôtt min-
den ingatlantulajdonos karbantartaná. 
Az ilyen és ehhez hasonló elemek tekin-
tetében javítani kell a lakosság irányába 
a kommunikációnkat, amely segítheti a 
Tahitótfalu lakóival történô konstruktí-
vabb együttmûködést. 

A gazdasági program el fogadását 
követôen annak tartalmát hozzáférhetôvé 
tesszük a település honlapján. Gazdasági 
programunk megvalósításához segítô 
együttmûködésüket elôre is megköszö-
nöm.

Dr. Sajtos Sándor polgármester 
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Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Ficzere Borbála 2020.01.01
Berkes Titusz  2020.01.18
Jankovics Mira 2020.01.01.
Helyesbítés
A decemberi lapszámban tévesen jelent meg. 
Helyesen: Szalontai Nia, született november 
22-én.
Elhunytak: 
Brieber István Rákóczi u., élt: 68 évet
Deák András, Rózsa utca, élt: 67 évet
Koródi Lajos István, Rózsa u., élt: 68 évet
Házasságot kötöttek: 
Balázs Levente – Nánai Ilona
Csató Máté- Tóth Eszter
Branda Gergô – Szigyártó Adrienn

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 

Ezúton tisztelettel meghívunk minden, 
a téma iránt érdeklôdô és abban aktívan 
részt vevô gazdálkodót a 2020. február 
20-án, 16:00 – 17:30 között tartandó szak-
mai elôadásokra. A helyszín: Tahitótfalu, 
Népház, Bajcsy-Zsilinszky út 2.

• Ôstermelôkre vonatkozó szemé-
lyi jövedelemadó és járulékszabályok. 
Tb-ellátások betegség, illetve gyermek 
születése esetén. Nyugdíjba vonulással 
kapcsolatos kérdések.

Elôadó: Perjési Judit, Munkaügyi- bér-
számfejtési szakértô

• Ôstermelôkre jelenleg érvényes, 
könyveléssel kapcsolatos szabályok, 2020. 
július 1-jétôl a számlaadási rend megválto-
zására vonatkozó jogszabályi változások.

Elôadó: Szalkay Csi l la, számvitel i 
szakértô

• Pályázati források a mezôgazdaságban, 
idén még benyújtható az erdészeti tech-
nológia fejlesztésekre.

Elôadó: Barabás Tamás, KKV fejlesztési 
tanácsadó

• Az agrárium finanszírozása, támoga-
tott hitelek.

Elôadó: Szép Zoltán, vállalkozásfejlesz-
tési szakértô

A részvétel a rendezvényen ingyenes 
és mindenki számára nyitott. Elôzetes 
regisztráció a consulting@alternativ.hu 
címen.

Mezôgazdaság a számok tükrében
Aktuális tudnivalók ôstermelôknek 

és családi gazdaságoknak
Szakmai konferencia



4

2 0 2 0 .  F E B R U Á REgyház,  kultúra

Az Apostolok cselekedeteirôl szóló 
könyvbôl való a címben szereplô idézet. 
A 2020-as ökumenikus imahét bibliai alap-
vetéseként jelölték meg ezt a gondolatot a 
hét programját kidolgozó máltai és gozoi 
testvéreink. 

Mint minden évben, idén is egy ország 
különbözô felekezeteibe tartozó lelkészei 
dolgozták ki a programot, hogy azt hasz-
náljuk szerte a világon. A Máltán és Gozo 
szigetén élô lelki testvéreink az Apostolok 
cselekedeteirôl szóló könyv 27. és 28. 
részét elevenítették fel számunkra idén. 
Ôk ennek a bibliai szakasznak a szereplôi. 
Pál apostol és utastársai hajótörése és meg-
menekülése áll ennek a leírásnak a közép-
pontjában.

Tahitótfalu egyházaiként, gyülekeze-
teiként a római katolikus, a református 
és a baptista templomokban, imaházban 
gyûltünk össze nyolc estén keresztül, hogy 
keressük és gyakoroljuk Krisztusban való 
egységünket. Ilyenkor átengedjük egy-
más számára a szószékünket, hogy egymás 
templomaiban hirdessük az Evangéliumot. 
A hét során így Marton Zoltán plébáni-
ai kormányzó, Árvavölgyi Béla reformá-
tus lelkipásztor, Váradi Antal baptista lel-
kipásztor, Horváth-Hegyi Olivér evangé-
likus lelkipásztor, Tatár István reformá-
tus lelkipásztor és Dr. Steiner József bap-
tista lelkipásztor hirdette Isten igéit. A 
hét témái tömörítve: “Megbékélés - a ter-
hek kidobása”, “Megvilágosodás: Krisztus 
világosságának keresése és megmutatá-

sa”, “Reménység: Pál üzenete”, “Bizalom: 
Ne félj, csak higgy!”, “Erô: a kenyér meg-
törése az útra ”, “Vendégszeretet: a nem 
mindennapi emberség bemutatása”, 
“Megtérés: szívünk és elménk megváltozá-
sa”, “Nagylelkûség: elfogadás és adás”.

Idén a lelkészek és házastársaik meg-
vendégelése a baptista testvérek által tör-
tént. A nyugállományúakkal együtt tizen-
ketten voltunk együtt nagyszerû közösség-
ben.  Gyülekezeteink pedig a záróalkalom 
után voltak együtt asztalközösségben, 
idén a reformátusok gondoskodását élvez-
ve. A tornacsarnok elôkészítésében a 

Polgármesteri Hivatal és dolgozói is segít-
ségünkre voltak. Köszönjük ezt Dr. Sajtos 
Sándor polgármester úrnak és a dolgozók-
nak. 

Jó volt látni, és eszközként szolgálni 
abban, hogy a felekezeti különbségek elvá-
lasztó hatása nem volt erôsebb, mint az 
egységre való vágyunk. Krisztus urunk 
így szólt: “Arról ismeri meg mindenki, 
hogy az én tanítványaim vagytok, ha sze-
retitek egymást” (Jn13,35).

 Dr. Steiner József
vezetô lelkipásztor, 
Baptista Gyülekezet

„...nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk...”  
A 2020. esztendô Ökumenikus imahete Tahitótfaluban

Január 22-én iskolánkban is megemlé-
keztük a magyar kultúra napjáról. Az aulá-
ban felsorakozott ifjúság Gáti Iringó és 
Székely Borbála 5.a osztályos tanulóktól 
megtudhatta: ezt a napot 1989 óta ünne-
peljük annak emlékére, hogy Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon jelölte 
meg dátummal Csekén a Himnusz kézira-
tát. E nap alkalmat ad arra, hogy megem-
lékezzünk ezeréves hagyományainkról, 
gyökereinkrôl és erôsítsük nemzeti össze-
tartozásunk tudatát. Vaczó Zoltán tanár úr 
ünnepi beszédében a magyar történelem, 
irodalom, népmûvészet, zene, építészet 
értékeit sorolva mutatta be, mi minden 
tartozik a magyar kultúra fogalomköré-
be. Mindez a miénk, magyaroké, és ez az, 
ami összeköt minket határon innen és túl. 
Ennek az összetartozásnak legfontosabb 
szimbóluma Kölcsey Ferenc Himnusza.

Iskola vezetôsége

A magyar kultúra napja
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Fogyasztóként hogyan juthatunk egészséges, megbízható 
élelmiszerhez? Termelôként hogyan vehetjük fel a versenyt a 
multikkal? És milyen módon erôsíthetjük úgy a helyi gazda
ságot, hogy közben egy valódi, összetartó közösséget is létre
hozunk? Nos, mindennek lehetôségét egyszerre teremti meg a 
bevásárlóközösség. 

Imádom a paradicsomot. Nyáron, magában, vagy egy kis sajt-
tal, rengeteget képes vagyok enni belôle. Pontosabban azóta eszem 
megint rengeteget, hogy saját magam termelem meg végre a kertem-
ben. Elôtte évekig nem ettem sokat. Merthogy a bolti egyáltalán nem 
finom, alig van íze, piac pedig sokáig nem volt a közelemben. És foly-
ton nosztalgiával gondoltam vissza a gyerekkoromra, amikor isteni 
paradicsomokkal tömtük magunkat tele, de az vagy saját volt, vagy 
piacról vett, itthon termett, amit manapság egyre ritkábban találni.

Biztosan nem én vagyok az egyetlen, akit zavar, hogy - fôként a 
nagyobb boltokban - többnyire más országból származó paradicsomot 
árulnak, miközben hazánkban is remekül termeszthetô. De nemcsak 
paradicsomot, jön például ôszibarack Spanyolországból, sárgarépa 
Hollandiából, fokhagyma Kínából, a legtöbb lencse pedig Kanadából. 
Ezeket sokszor éretlenül szedik le, és útközben érlelik meg mindenfé-
le adalékanyaggal (amelyekrôl szinte semmilyen információnk nincs), 
azért, hogy kibírják a hosszú utat. Emellett a nagyüzemi termeszté-
sük miatt is elvész belôlük az egyik legfontosabb értékük: az ízük - a 
beltartalmi értékükrôl nem is beszélve. 

Nem vitatom, hogy bevásárlóközpontban, szupermarketben 
vásárolni nagyon kényelmes. Minden ott van egy helyben, ezért 
idôtakarékosnak tûnik, és viszonylag olcsónak is. De nagyjából itt 
véget is érnek az elônyei. Ha ugyanis igazán számít nekünk, hogy 
milyen élelmiszert eszünk, az honnan származik, és milyen a hatása 
a szûkebb és tágabb környezetünkre, akkor máris nem tûnik annyi-
ra jó választásnak. Az elôbb említett, “ki-tudja-milyen” vegyszeres 
kezelés mellett arról sincs pontos információnk, hogy milyen körül-
mények között termesztették, vagy állították elô, mennyi vegyszert, 
adalékanyagot használtak. A nagy távolságból érkezô élelmiszer emel-
lett rengeteg üzemanyag-felhasználást, pazarlást, környezetterhe-
lést jelent. Sokkal több a csomagolóanyag is, ami meg úgyis a kuká-
ban végzi. Mennyiségükkel és fôleg olcsóságukkal pedig a helyi 
termelôk nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak versenyezni, így egyre 
kevesebb a jó minôségû, helyi termék, mert egyre kevésbé éri meg 
elôállítani ôket. Szomorú tény, hogy hazánkban drasztikusan csökken 
a mezôgazdasággal foglalkozó családok száma. És ha 
nem helyben elôállított termékeket veszünk, akkor az 
érte adott pénzünk sem marad itt, így szegényebb lesz a 
település, és végül az ország is. A fiatalok elvándorolnak 
a falvakból, nemcsak az amúgy is túlzsúfolt, elmagányo-
sodott és gyakran élhetetlen városokba, hanem sokszor 
külföldre is. Ha tehát távoli országból érkezô élelmiszert 
vásárolunk, akkor amellett, hogy a saját egészségünkkel 
sem teszünk jót, gyengítjük a helyi gazdaságot, és végsô 
soron tovább terheljük a környezetünket. 

De mit tehetünk ez ellen? Hát, például hozzunk 
létre egy bevásárlóközösséget! Megteremti a kapcsola-
tot a helyi vásárlók és a helyi termelôk között. Elôbbiek 
egészségesebb élelmiszerhez jutnak, amelynek pon-
tosan ismerik a származási helyét, sôt, személyes kap-
csolatot is kialakíthatnak a termelôkkel. Akiknek meg 
egy biztos piacuk lesz, közvetlen visszajelzést kapnak 
a termékeikrôl, így javíthatják a minôséget, és esélyük 
lesz arra, hogy ne kelljen feladniuk a termelést. A pénz 
helyben forog, gazdagítja a települést, és a környékét, 

az itt élôknek boldogulást jelent. És mindemellett egy jó közösséget is 
teremt, ahol az emberek megismerik egymást, összefognak, összeba-
rátkoznak, nem elidegenedve élnek egymás mellett, hanem igazi, jó 
szomszédokként. A település nem elnéptelenedik, hanem egy boldog 
kis szigetté válik, ahol jó élni. 

Ezt szeretnénk néhányan létrehozni itt, a Szentendrei-szigeten, és 
Leányfalun is. Egy jókedvû kis közösséget, amely összehozza egymás-
sal a helyieket, a vásárlókat a termelôkkel, egészséges élelmiszerrel 
látja el az itt élôket, még jobb hellyé varázsolja a településeket. 

Végezetül elmesélek egy történetet arról, hogyan változtatták meg a 
farkasok a folyókat. Ez még 1995-ben történt az amerikai Yellowstone 
parkban, amikor visszatelepítettek oda néhány farkast. Korábban a 
jávorszarvasok annyira elszaporodtak, hogy szinte teljesen lelegel-
ték a fákat és bokrokat - a farkasok megjelenésével azonban rögtön 
csökkenni kezdett a számuk, emiatt újraéledt a növényzet, három-
szor magasabbra nôttek fák, amelyekre beköltöztek a madarak, majd 
megérkeztek a hódok is, és nyomukban még számos új faj, rágcsálók, 
ragadozómadarak, sôt, még medvék is újra megjelentek. De a legizgal-
masabb, hogy a sûrûbb növényzet stabilizálta a folyópartot, így lelas-
sult a talajerózió, tavacskák alakultak ki. Csupán néhány farkas tehát 
nemcsak az ökoszisztémát, hanem a park fizikai földrajzát is megvál-
toztatta. 

És hogy ennek mi köze a bevásárlóközös ségekhez? Nos, a történet 
egyik legfôbb tanulsága az, hogy elég egy pici változás ahhoz, hogy 
egy élô rendszer újra egészségesen mûködjön. Nincs mindig szükség 
nagy beruházásokra, vagy rengeteg pénzre, olykor csak egy kis vál-
toztatás is elegendô ahhoz, hogy végsô soron az egész rendszert átala-
kítsuk. 

És miért ne lehetne épp egy bevásárlókö zösség létrehozása ez a pici 
változtatás …?

Mi, a Sziget Kosara Bevásárlóközösség, és az ország egyik leg-
régebbi közösségének, a Nyíregyházi Kosárközösségnek két ala-
pító tagja, Zalatnay László és Palicz Ildikó,  a bevásárlóközösségek 
mûködésérôl és tapasztalatairól tart egy közös, inspiráló elôadást 
február 26-án 18 órától Szigetmonostoron, a Faluházban 
(Árpád utca 15). Szeretettel, és némi finomsággal hívunk erre min-
den érdeklôdôt, akár egyszerûen a kíváncsiság, akár a részvételi szán-
dék, a vevôi igény vagy termelôi értékesítési lehetôség vonz. Aki pedig 
még ez elôtt szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, megtalál minket a 
Facebookon: https://www.facebook.com/szigetkosara/

Közösségkovácsoló és gazdaságfejlesztô erô: 
a bevásárlóközösség 
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Dátum Program Szervezô , helyszín

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

január 19-26. Ökumenikus Imahét
református, katolikus, baptista egyház, 
Önkormányzat

február 1. Puzder János Emléktorna
Turóczi Csaba, Tahitótfalu SE, Tahitótfalu 
Önkormányzata, Sportcsarnok

február 15. Farsangi Batyusbál Tahitótfalu Önkormányzata

február 22. Farsangi felvonulás Tahitótfalu Önkormányzata, TETA, Tahitótfalui 
Óvodák. Tahi parkoló - Tótfalu Hôsök tere

február 22. Gyerkôc Alapítványi Bál Tahitótfalui Óvodák Ebédlô épülete

február 22.
Dunakanyari Ifjú Muzsikusok XIV. Kamarazenei 
Találkozója

Pollack Mihály Általános Iskola, Váci Tankerületi 
Központ, Tahitótfalu Önkormányzata, Népház

március 6. Zeneiskolai hangverseny Pollack Mihály Általános Iskola, baptista imaház

március 7. X. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
Tahitótfalu Önkormányzata, Szigetmonostor 
Faluház-Tahitótfalu Faluház. Helyszín:  
Sportcsarnok

március 13.
Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom és szabadság-
harc emlékére

Pollack Mihály Általános Iskola, Tahitótfalu 
Önkormányzata, TETA, Sportcsarnok

április 24. Pollack Gála
Pollack Mihály Általános Iskola, Tahitótfalu 
Önkormányzata, TETA
Sportcsarnok

április Mustang Találkozó  Ôrház Kft.

április 22. A Föld Napja, szemétszedés
Tahitótfalu Önkormányzata, Pollack Mihály 
Általános Iskola

április 26. Vasárnapi Vásárnap Béres Gabriella, Magyar Orsolya, Fesztiválpark 

május 1. Szigeti Majális Tahitótfalu Önkormányzata, Szigetmonostor

május 29. Községi Pedagógusnap
Pollack Mihály Általános Iskola, Tahitótfalu 
Önkormányzata Ebédlô épülete

május 30. Gyereknap Tahitótfalui Óvodák – óvoda

május 30.
XIII. Veterán Autós és Motoros Tájékozódási Túra 
Verseny

Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros 
Egyesület, Szentendrei-sziget, pilisi települések

június 4. Nemzeti Összetartozás Napja
Tahitótfalu Önkormányzata, egyházak, Pollack 
Mihály Általános Iskola
Trianon emlékmû, Faluház

június 5-7. Eperfesztivál Tahitótfalu Önkormányzata, Fesztiválpark

június 15. Ballagás Pollack Mihály Általános Iskola központi épület

június 19. Tanévzáró Pollack Mihály Általános Iskola központi épület

június 22-26. Református gyerekhét
református egyház, Tahitótfalu Önkormányzata, 
ifjúsági tábor

június 29-júl. 5. Angol bibliai ifjúsági tábor baptista gyülekezet, ifjúsági tábor

július 6-10. Amerikai bibliai gyermektábor baptista gyülekezet, ifjúsági tábor

július 4. Halászléfôzô verseny Tahitótfalu Önkormányzata, Duna-part

július katolikus gyermekhét katolikus egyház, Surány

július 13-24. Nyári gyermekhetek
Tahitótfalu Önkormányzata, TETA, Pollack 
Mihály Általános Iskola Szabadidôpark, Faluház

augusztus 3-7. Gyermektábor EEDE, ifjúsági tábor

augusztus IV. Szigeti Szántóverseny Magyar Koppány, Molnár Bence

augusztus 20. Szent István ünnepe
Tahitótfalu Önkormányzata, TETA, egyházak, 
Faluház

augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély Pollack Mihály Általános Iskola, központi épület

szeptember 5. 
XIII. Veterán Autós és Motoros Tájékozódási Túra 
Verseny

Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros 
Egyesület Szentendrei-sziget, pilisi települések

szeptember 27.
Vasárnapi Vásárnap, Szüreti felvonulás, Népmese 
Napja

Béres Gabriella, Magyar Orsolya, TETA, 
Tahitótfalui Lovas Egylet, Tahitótfalui Óvodák, 
Fesztiválpark

október 6. Nemzeti gyásznap
Tahitótfalu Önkormányzata, Pollack Mihály 
Általános Iskola, Hôsök tere

2020. évi eseménynaptár - tervezet  
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Dátum Program Szervezô , helyszín

október 22. Ünnepi mûsor az 1956-os forradalom emlékére
Pollack Mihály Általános Iskola, Tahitótfalu 
Önkormányzata, Sportcsarnok

november 21. Erzsébet-Katalin Bál Tahitótfalu Önkormányzata, Népház
november 20-22. Karácsonyi élelmiszergyûjtés Magyar Élelmiszerbank, Önkormányzat
december karácsonyi adománygyûjtés EEDE, kijelölt boltok a falu területén

december 5. EEDE Mikulás 
EEDE, Tahitótfalu Önkormányzata, Tahi par-
koló, Népház

december 10. Idôsek Napja Tahitótfalu Önkormányzata, Sportcsarnok

december 5-13. Adventi hét

TETA, Tahitótfalu Önkormányzata, egy-
házak, Pollack Mihály Általános Iskola, civil 
szervezetek, Sportcsarnok, Népház, egyházi 
helyszínek, piac területe

december 11. Adventi hangverseny és karácsonyi vásár
Pollack Mihály Általános Iskola, Sportcsarnok, 
Népház

december 27. Dagober Kupa Plascsevics János, Sportcsarnok, Népház

A nem közmûvel összegyûjtött háztartási 
szennyvíz begyûjtésére, elszállítására és ártalom
mentes elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatási 
tevékenység elvégzésére Tahitótfalu község terüle
tén
1. Ajánlatkérô szerv megnevezése, székhelye: 

Tahitótfalu Község Önkormányzata (2021 
Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.)

2. Ajánlattételi határidô:
 Az ajánlati felhívás Tahitótfalu Község 

Önkormányzat honlapján és a faluújságban 
történô közzétételével indul.

 Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020.  
március 2. 17.00 óra

3. A beszerzés tárgya:
 A szennyvízcsatorna hálózatba be nem 

kapcsolt ingatlanokon keletkezô, nem 
közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz 
összegyûjtése, elszállítása és ártalommentes 
elhelyezése a megrendeléstôl számított 72 órán 
belül a jogszabályi elôírások szerint.

4. Meghatározandó szolgáltatási díjtételek:
 Az ingatlanokon keletkezô 1 m3 háztartási 

szennyvíz összegyûjtésének, elszállításának és 
ártalommentes elhelyezésének forintban meg-
határozott minden költsége. A pályázó semmi-
lyen egyéb költséget nem számolhat el.

5. A begyûjtés helye:
A nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz 

begyûjtési helye: Tahitótfalu község közigazgatá-
si területe, a lakosság létszáma 6009 fô. A tele-
pülés ingatlanainak döntô többsége a szenny-
vízcsatorna-hálózatra már rákötött. Nem rendel-
kezünk pontos adattal azon háztartások számá-
ról, akik nincsenek a hálózatra rákötve, illetôleg 
akik közmûpótló szennyvíztárolóban gyûjtik a 
háztartási szennyvizet.

6. Általános és szakmai kikötések:
 A pályázónak - legkésôbb a közszolgáltatási 

szerzôdés hatálybalépésekor - rendelkeznie kell:
• a közszolgáltatás ellátásához szükséges ható-

sági engedéllyel rendelkezô jármûvekkel, 
gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel 
és vállalja, hogy a közszolgáltatási szerzôdés 

fennállása alatt ezen eszközöket folyamato-
san karbantartja, üzemszerû mûködését biz-
tosítja a feladat ellátására képes szükséges 
személyi állománnyal

• olyan felszerelésekkel és eszközökkel, ame-
lyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen 
keletkezô környezeti károk azonnali beavatko-
zást igénylô elhárításához szükségesek;

• a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszá-
mú a feladat ellátásához szükséges szakképe-
sítéssel rendelkezô szakemberrel;

• vállalja, hogy a feladat ellátásához kapcsolódó 
minden nyilvántartást, adatkezelést és adat-
szolgáltatást önállóan teljesít

• a közszolgáltatás ellátásához rendelkezzen 
minimum munkanapokon 8.00 és 16.00 óra 
között telefonos elérhetôséggel, valamint 
honlappal, e-mail címmel, melyeken keresz-
tül a legfontosabb információkról a lakossá-
got tájékoztatja

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásá-
nak idôpontjában nem rendelkezik a pályázati kiírás 
tárgyát képezô szolgáltatás végzéséhez szükséges, 
érvényes hatósági engedéllyel, úgy azt legkésôbb a 
közszolgáltatás megkezdésének idôpontjáig be kell, 
hogy mutassa Ajánlatkérônek. Ennek elmulasztása 
esetén a pályázó nem kezdheti meg a közszolgálta-
tási tevékenységet, és a vele megkötött közszolgál-
tatási szerzôdés hatályát veszti. Tahitótfalu Község 
Önkormányzata új pályázati eljárás keretében 
választja ki a közszolgáltatót.
7. Csatolandó a pályázó részérôl:
• 30 napnál nem régebbi cégkivonatának másolata,
• feladatellátáshoz igénybe venni kívánt szemé-

lyek, gépek, valamint eszközök bemutatása,
• a feladatellátással összefüggésben a hatósági 

engedélyek,
• Az ingatlanokon keletkezô 1 m3 háztartási 

szennyvíz összegyûjtésének, elszállításának és 
ártalommentes elhelyezésének forintban meg-
határozott minden költségét. A pályázó semmi-
lyen egyéb költséget nem számolhat el,

• nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás nem áll 
végelszámolás alatt, ellene csôd, illetve felszá-

molási eljárás nincs folyamatban, illetve, hogy 
a pályázó a pályázati kiírásban foglalt feltétele-
ket elfogadja és ajánlatát az eredményhirdetés 
idôpontját követô legalább 30 napig fenntartja,

• nyilatkozat arról, hogy Tahitótfalu teljes közigaz-
gatási területén a feladatot teljes körûen el tudja 
látni, valamint, hogy Tahitótfalu közútjainak 
állapotát, elhelyezkedését, járhatóságát, dom-
borzati viszonyait megismerte, 

• nyilatkozat arról, hogy a közszolgáltatási 
szerzôdés teljes hatálya alatt az általa foglalkoz-
tatott személyek, valamint az általa használt 
gépek, eszközök alkalmasak a feladat teljeskörû 
ellátására,

• nyilatkozat arról, hogy nyertes pályázat esetén a 
pályázat kiírójával közszolgáltatási szerzôdést köt

8. A pályázó alkalmatlan, ha:
• a 6. és 7. pontban meghatározottakat nem tudja 

teljesíteni
9. A teljesítés helye, az ajánlatok benyújtásának 

helye:
 Tahitótfalu Polgármesteri Hivatal, 2021 

Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.
 A pályázatokat egy példányban, lezárt boríték-

ban, 2020. március 2. 17.00 óráig lehet benyúj-
tani.

10. A pályázat eredményérôl az ajánlatkérô az 
ajánlattevôket a lezáró döntését követôen 5 
munkanapon belül írásban tájékoztatja. A lezá-
ró döntés meghozatalára Tahitótfalu Község 
Önkormányzatának Képviselô-testülete jogo-
sult.

11. A pályázat kiírója az összességében legjobb 
pályázatot benyújtót nyilvánítja nyertesnek, 
ugynakkor fenntartja a jogot a beszerzési eljá-
rás – indokolás nélküli – eredménytelenné nyil-
vánítására. Az ajánlatok érvénytelenségére és 
az eljárás eredménytelenségére vonatkozóan 
Tahitótfalu Község Önkormányzata Beszerzések 
lebonyolításának szabályzata rendelkezései az 
irányadóak.

A pályázattal kapcsolatosan egyéb információ a 
jegyzo@tahitotfalu.hu email címen kérhetô 2020. 
február 24-én 12.00 óráig. 

Tahitótfalu, 2020. január 31.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Ajánlattételi felhívás
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Az alábbiakkal is szeretném szolgálni a 
magam módján a magyar nyelv „védelme-
zésének” ügyét. (Ha van ilyen.)  Közhely, 
hogy az elmúlt évtizedekben hatalmasat 
változott a világ, jó, és rossz, vagy rosszabb 
irányban. Ez utóbbiak miatti változások 
belemartak gyönyörû magyar nyelvünk-
be is, és úgy tûnik, nincs eléggé hatékony 
gyógyír a sebek orvoslására.(Nem térek 
ki a média, a tudatlanság-felelôtlenség 
okozta jelenségekre, az anyanyelvet nem 
védô intézményekre, hiszen minden-
ki megtapasztalja mind ezeket nap, mint 
nap.) Az alábbi, összecsipegetett régi sza-
vak fölemlítésével is inkább egy régeb-
bi világ hangulatát szeretném felidézni, 
s azt, hogy e szavak kényszerû kihalásá-
val is szegényedtünk, és nem gazdagod-
tunk maradandóan a helyükbe jövôkkel.
(Természetesen köze van mind ehhez a 
megváltozott világnak, hétköznapoknak.) 
(Sok szó visszaeredeztethetô a Monarchia 
- beli idôszakra, szerencsére szinte alig 
az átmenetire, annál több, nekem „nem 
tetszik szó” éli kárászéletû hétköznap-
jait, s születik új, mint a globalizmus 
„kultúrdömpingjeinek” /mellék/terméke.)

Az anyanyelvrôl: „… hajnaltalan törté-
nelmi virrasztások piros szemû peszton-
kája. Senki sem látta ôt a bölcsôben, de 
csecsemôarcát mindenki felidézheti magá-
nak, ha lehajol egy cseppet. Nem a földig, 
nem az alázatig. Hanem ahol a gyerme-
ki tudat szintjén kezdenek a szavak nyila-
dozni. Induljatok el vele az anyanyelv ösvé-
nyein és meglátjátok a bölcsôt, amelyért a 
Körösi Csoma Sándorok hasztalan keltek 
nagy vándorútra. Akik hiúságok vásárte-
rein kiléptek önmagukból, egyedül a gyer-
mekkel jutnak vissza az egyetlen lehetsé-
ges otthon égtájai alá. Mit csináltál a rád 
bízott talentumokkal? Nincs más számon-
kérés, csak gyermekeink tekintetében. 
Ahány anyanyelvi szóra váró gyermek: 
jövônknek megannyi lámpása a meglódult 
idôben.” (Sütô A. „Anyanyelvünk”.)

„Az édesanya teje a szív keresztvize… 
ne feledjétek, hogy csak a magyarul öntö-
zött virág édes, a magyarul vetett búza táp-
lál, s az édes anyaszóval, dallal szépített 
égbolt alatt él az élet…” (Nyírô J. „A sibói 
bölény”)

Abajgat: macerál, szekíroz,idegesít, 
nyugtalanít vkit, - ájer: levegô, - agyusztál: 
ki-,megigazít, -  aludni egy hujját: ébredés 
után kicsit visszaaludni, - az árgyélusát: 
enyhe káromkodás, neheztelés, - andung: 
hangulat,- akkó-mikó: akkor-mikor, – akku-
rátus: pontos, - ápertén megmondja: kön-
törfalazás nélkül, egyértelmûen kimond 

vmit,-  asztag: aratáskor magasra rakott 
búza-rozs kévék, cséplés elôtt, – almárium: 
szekrényszerû, tányérok, bögrék elhelye-
zésére alkalmas konyhai bútordarab, - 
apellál: fellebbez, – ápitus: étvágy, – áren-
dába vesz /földet/: bérbe vesz,  - áristom: 
börtön, - aszongya: azt mondja, - átajjába: 
általában,- asse hihetôgyik ám el: azt sem 
lehet elhinni, - avandzsáll: elôrejut /pl. 
rangban, -  bábasszony: szülésznô,  -  bag-
zik, bagzanak: kutyák párosodnak,- ban-
dzsa /bandzsán néz/, X-ben, -  bazsajog:  
vidámkodik, örömködik, -  belepistul: 
beleszeret vkibe, belegabalyodik: beleza-
varodik /beszédbe, szép lányba…/  bele-
trafált: telibe talált, eltalálta, - bengg szôlô: 
egy fürt szôlô,- berukkol: besorozzák kato-
nának, - bôregér: denevér, - bugyelláris: 
pénztárca. Falusi asszonyok derekára 
kötött, kötény alatt hordott ruhaanyagból 
készült két részes erszény, - buksza: 
pénzárca, - bögyöllô: kicsiny gyermek 
pisilôje, – buglya: szénaboglya, villával-
gereblyével összerakott kis, kúpszerû, 2-3 
m. magas szénakupac, – bugázik:  elcsen, 
ellop, - bugyborékol: folyadék, ami buzog, 
vagy szalmaszállal belefújnak a folyadékba 
s rotyogó hangot ad, -  bumfordi: butácska, 
– bodak: kenyérsütéskor maradék ková-
szos tésztaanyag, amit a kihûlôben lévô 
kemencében megsütnek, fôleg kisgyerme-
keknek, – brúgó: egy falat kenyér,  - cigány-
út: ha a falat tévútra ment nyelés közben, 
megköhögtette az embert, akkor mond-
ták, hogy cigányútra ment, -  cucli: cumi, – 
curikkol, curukkol: hátrál, - cvekker: sza-
tyor, - csálé-hajsza: ökrösszekér elôtt az 
állatok balra-jobbra való irányítása, – cakk-
pakk,  cakompakk, cók-mók: batyu, cucc, 
csomag,  - csámcsog: hangosan, jóízûen 
rágcsál,-. csélcsap: ide-oda csapongó, – 
csecses korsó: kb. 3-5L-es agyagedény víz-
hordásra, aminek fogóján lyuk volt, s azon 
át ittak belôle, -  csíger: a boroshordó aljára 
leülepedett „seprût” felhigították vízzel. 
Így lett egy inkább rózsaszínû, mint a 
vörösborhoz hasonló, kissé savanykás 
folyadék: a csíger.  - csócsál: rágcsál,  - 
csóvány: csalán,- csimbók: hajfonat-
szerûség, – cécó: felhajtás, – csánk: tehén 
bokája felett, hátrafelé kiálló csont, - cséza: 
ló húzta könnyû homokfutó -féle, - 
csovedó: óvoda, - csöpög az esztre /téli 
olvadáskor/: -az eresz, - csumáz: kiszedi a 
cipkát az eperbôl, - csutak: kukorica lehán-
tott héja és vége, – csutakol: több ilyet 
összefogva ledörzsölték a sáros, vizes 
lovat, – csutora: pipa, - cvancigol: károm-
kodik, – debe-duba, tutma: náthától bedu-
gult orrú ember beszéde, hangja, -  

Döbröcönyi: a Debreceni vezetéknév,-  
dunna-dunyha: takaró/ma leginkább pap-
lan/, télen fosztott libatollal tömték meg, 
így tartotta a meleget, - devizsony/
demizsony: 3-5 l. nagyságú, - balon szerû, 
vékony fûzfavesszôvel font ital, bor/vízhor-
dó edény fogóval, „füllel”, - neki durálja 
magát: nekifog vminek, összeszedve ere-
jét, - eben-guba: mindegy, – egissígire: 
egészségére, - egrecéroz: fegyelmez, rend-
re utasít,  - elbugáz: ellop,  - el nullázza a 
napot: ellógja semmittevéssel,- faszari: fös-
vény, -  fentô: horgonyhoz hasonló un. vas-
macska, amit a kútba esett tárgyak kihalá-
szására használtak, – elínlik: elsorvad, 
szétmállik, -  elnyihelôdik: elhasználódik, -  
elbugáz: el lop, - engédelmet kérek: 
mentegetôzés más házába való belépéskor, 
nehogy alkalmatlannak találják a betoppa-
nást, – elnullázza az idôt: elpazarolja, el 
mismásolja az idôt, - elrevült: elöregedett, - 
elfuserál: elront, -  elfintul: elcsorbul, élet-
lenné válik/kés/, - eltángál: elver, megver, - 
esztre:/eresz/ háztetô alja, ahol lecsorog az 
esôvíz, - forhantban csinál: gyorsan, kapás-
ból, - frecskol: fröcsköl, -  früstökölés: reg-
gelizés, – früstök: reggeli, – firnajszos: 
trükkös, ravasz, – fajin: jó,- fölséges: a 
nagyon f inom levesre mondták, - 
fikszumfertig: teljesen, egészen kész, – fir-
h a ng :  f üg göny, -  f û ré szba k :  kéz i 
fûrészeléshez használt kb.1.20m magas, 
két X fa, összekötve vékony rúddal, ami 
fölé tették a fát, s az így nem mozdult el, – 
fattyú: szerelemgyermek, – fattyaz: kézzel 
vetett kukorica mellé nôtt felesleges haj-
tás, amit levágtak, mert elszívta a nedvet a 
termôre hagyottaktól,  - fédervajsz: fehér 
por, amit csizmaszárba szórtak, hogy köny-
nyebben belecsússzon a láb, - féder: ló von-
tatású, gumikerekes szekér, - felcihelôdik-
felkászálódik: összeszedi magát, lassan 
elkészül, - fércöl/össze-, meg-/ : összeölt, 
durván össze varr,  - fertály, 14 liter, de 
idômérésre is használták, - fikarcnyi: kicsi-
ke, arasznyi, - f ittyog: kényeskedik,- 
furvézer: csibész,  - fuszekli: zokni, - ganéj: 
trágya. (Rossz ember) – gebe: sovány, gir-
hes ló, -  geda: kecske, – gévás: golyvás, - 
góré: négy lábra állított, lécezett oldalú, 
fedett építmény kukorica szárítására, – 
gang: falajja,/fal alja,-alatti/ nyitott, oszlo-
pos tornác, – garádics: pincelépcsô fából, - 
giriny: görény, - gölôdinyleves: lisztbôl, 
krumpliból gömbölyûre gyúrt gombóc, – 
gusztus (Fene a gusztusodat!): étvágy. A 
válogatósra mondták, – gúnya: ruha,- 
gurgulyázik, - gyug: dug, -  harákol: torkát 
köszörüli, a slejmet köszörüli fel, torkot 
öblít, - gyija-hôha: kocsi elé befogott ló biz-

Régen igen, manapság nem, vagy alig használt 
szavak a Szentendrei-szigeten és környékén…



Folytatás az 1. oldalról                                   
Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség meg-
ôrzô 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.: Perlaki Andrea 20/258 1760
Péntek 16:30-18:00 Szenior Örömtánc. Érd.: 
30/6510253
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub össze-
jövetele, vezeti: Abonyi Erika, 30/961 8476, 
palvolgyi2@t-online.hu
Kedd 10:00: Zenebölcsi 3 hónaptól 3 éves gyer-
mekek és szüleik részére. Érd.: Török Katalin 
70/511 6776.                      
Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések. Vezeti: 
Néhlich Edit 20/569 7507
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
Jóga: hétfô 08:00 – 09:30, 18:00 – 19:30                 

szerda 07:45 – 09:15, 18:00 – 19:30 
Bejelentkezés szükséges: Bodó Krisztina 
30/9727084
Baba-mama torna: hétfô 10:00-11:00
csütörtök 11:00-12:00. Érd.: Csicskár-Miátovics 
Krisztina 30/5312024.
Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30. Érd.: 
Juhász Hajnalka 20/6653684.
Angol játszócsoport: 3 éven aluli gyerekek 
részére csütörtök 9:00-9:30. Érd.: Dienes Petra 
30/8891938 
Fitness workout: csütörtök 19:00-20:00. 
Bejelentkezés: Szûcs Kata 30/3220584.
Várandós torna: változó idôpontban. Érd.: Szûcs 
Kata 50/3220584.
Judo: hétfô, péntek 17:00-18:00. Érd.: Batári 
Csongor 70/9318670.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
Hétfô 15:45-16:30 Képességfejlesztô kézi lab da 
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
19:00-20:00 Dreambody training. Vezeti: 
Csörgô Adrienn  
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 – sárkány hajósok 
erônléti edzése. Érd.: Bánáti Anita 30/831 8946
Csütörtök 18:00-19:30 Judo-kungfu edzés.
Péntek 15:00-16:30 Kézilabda felsôsöknek
18:00-19:00 Szigeti Sárkányok – sárkányhajósok 
erônléti edzése.
Terembérlési lehetôségekrôl érdek lôdni az 
alábbi elérhetôségeken lehet: 
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327 
5146, 
Faluház: Béres Gabriella 30/337 5527, Sportszár: 
Szabó Mónika 70/369 0098.
Havonta egyszer önköltséges színház látogatást 
szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az 
aktuális elôadásról, a jegyekrôl és minden egyéb 
programról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.
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tatása indulásra, megállásra, – gyüszméköl: 
jár-kel, izeg-mozog, -  gyüvök/jövök, gyûsz/
jössz, gyün/jön, gyüvünk, gyüttök, 
gyünnek, - hajcihô: veszekedés,  - hepciás-
kodik: kötekedik, – hóbelevanc: batyu, cso-
mag, cucc, – hajderménkû /csapjon belé/: 
káromkodás, -  hajítófa/-t sem ér/: értéktelen 
valamire, esetleg emberéletre mondták, – 
herótja van: elege van vmibôl, – hambár: 
raktárban elhelyezett, fenyôfából készült, 
több zsák gabona befogadására alkalmas, 
2-3 rekeszbôl álló tároló,  - hambrikál: elna-
gyolva kapál, – handlés: szegény zsidó, min-
dent vesz-elad kereskedô, - herce-hurca: 
amikor vkit ide-oda rángatnak, – herôke: 
könnyû, cukrozott,zsírban sütött „tészta”, -  
himmi-hummi: semmiség,- húzentrógli: 
nadrágtartó, -  hötyög, elhötyögi magát: sus-
musol, pletykáz, - húha, hûha: ez igen, ez 
már valami, /felkiáltás meglepetéskor, nem: 
vao/, - intyem-pintyem, intyôke-pintyôke: 
csecsebecsén, kirívóan, de nem ízlésesen 
öltözött leány, - infámis: hazug, képmutató, - 
ipam-napam: apósom-anyósom, - ipi-apacs: 
bújócska /gyermekjáték/,– istráng: a felszer-
számozott/felhámozott lovon az oldalától a 
hámfáig való vonókötél-féleség, – istápol: 
ápol, gondoz, – istállóját neki: enyhébb 
káromkodás, kiszólás, – „Isten hozta magu-
kat/kendeket, kerüljenek bejjebb…”: invitá-
lás a vendégnek. – „iparkodtunk”, igyekez-
tünk, volt a válasz. – Isten áldja meg! 
Elköszönéskor, - jampec, jampi: csilicsárén 
öltözött, a szokványostól kirívóan öltözött 
fiatalember, - jóccakát- jó éjszakát, -  kacska-
ringós: kanyargós,  - kajdászik: kiabál, - kara-
kán: belevaló, – kóceráj: rendetlenül össze-
dobált építményféle, rendetlenség, – kassa: 
jó, – katyvasz:  rendetlenség, - kotyvaszt: 
fôzicskél vmit,  – kórságos: eleven gyermek, 

–  karistol: karcol, – kísálódik: lassan 
készülôdik, - klozet: pottyantós udvari WC, -  
kótya-vetye: herdálás,/Elherdál értékes dol-
gokat./ - kr igl i: korsó/sör, -  kroboj: 
semmirekellô, – krampampuli: mulatság,  - 
kriksz-kraksz, kesze-kusza: össze-vissza, 
rendetlen, össze kuszált, - krimó, kricsmi, 
csehó: kocsma, – kacsárnya: raktárhelyiség  
gabonának, szerszámoknak, -  kalézol: 
össze-vissza kotorász, mászkál, -  kapca: 
fôleg télen, bakancsban lábra csavart négy-
szög alakú, kb. 40x40-es ruhadarab, fázás 
ellen. (Kapcabetyár: csibész, csavargó.) - 
kapcaeszû: meggondolatlan, - kórságos: 
talpraesett, ügyes, – kredenc: polcos szek-
rényféle edényeknek,  - kalamajka: zûrzavar, 
rendetlenség, – komendál: ajánl, – kufer-
koffer: általában fából készült kézi szállító-
eszköz.(A háború elôtt bevonulók katonalá-
dája.) – krava: tehén, – a kirelejzumát: eny-
hébb káromkodás, – a kiskésit neki: szoli-
dabb káromkodás, kifakadás, -  miként a: 
kutyafáját neki,– kifundál, kiókumlál: kita-
lál, - kihever/i: fájdalmat, bánatot, kárt, - 
kirittyenti magát: kirívóan kiöltözik, – 
kalendárium: naptár, - /ki/kupálódik: kiala-
kul, kifejlôdik, – kranzli: lábas, fazék, – kar-
mantyú: kampószerûség, -  k rahog, 
krahácsol: köhincsél, -  krasnyog: ide-oda 
csoszog, - konyít vmhez: nagyjából ért 
vmhez, (A ló konyít, mikor hegyezi a füleit.) 
- kóci-móci:kis gyermek becézése, feje simo-
gatásával, haja kócolásával,- kolompér: 
krumpli,  - kuncsaft: ügyfél,- kordé: kubiko-
sok két nagy kerekû, egy ló vontatta, föld-
hordásra, út-, töltésépítésre, stb. használt 
kb. fél köbm.föld szállítására alkalmas négy-
szög alakú alkotmány,  -  lacafacázik: tehe-
tetlenkedik, -  kulipintyó: házikó,- kô: kell 
/e-kô menni/ - lemberdzsek: dzseki, -  lajbi: 

férfi kabát,  -  locs-poccs: esô utáni tócsák,- 
lajstrom: lista, nyilvántartás, számbavétel, - 
lejmol: lenyúl, potyázik, – locsi-fecsi: plety-
kás,  - lózung: szóvirág, hamis beszéd. 
(Egyházfiak használták a „Lózung Ige” kife-
jezést, bibliai igék esetében, – lajtorja: létra, 
-  lepinykas: lovaskocsi deszka nélküli, 
vesszôvel befont oldala,- mammog: örege-
sen rágcsálja a falatot,- mekkô faggyúzni: 
meg kell gondolni,- fontolni, – mekkô 
fírônyi: meggondolni, – maszog: tib-lábol, 
tétlenkedik, – a ménkû (villám) csapjon 
bele!, - mernyákol/macska/: nyávog,  - misz-
likbe vág: aprít, apróra, – mamlasz, málé: 
butácska, (A háború idején kukoricalisztbôl 
készült lepényféle.) – mijjé?: miért? – mink, 
tik, minkét, tikteket: mi, ti, minket, titeket. - 
madzagol: vacakol, bíbelôdik, -  máma-
tennap-hónap: ma, tegnap, holnap, - matat: 
kutakodik, kotorász, - megesett: teherbe 
esett házasságon kívül, - fôcsinálták: ugyan 
az, - mímöl: utánoz, - bemószerol: besúg,  - 
mismásol: köntörfalaz, -  mortyog, mertyog: 
zsörtölôdik, - mô tájba? merre felé, mikor 
tájt?,- móring /levél/.. a házasságkötés anya-
gi részleteit sorolja fel: a felek közül ki, mit 
visz a házasságba: pl. szántóföld, párna, stb. 
Tartalmazza a válás, elhalálozás, gyermekte-
lenség esetében az anyiak megosztását, - 
muris: vicces, érdekes, nevetséges, – nyisz-
lett-nyeszlett: sovány, vékony, - miskulancia: 
valami, ismeretlen dolog,/ Feneség: uaz./ – 
nyíves: bosszantó, vacak,ördögadta, haszon-
talan, - nyûg, békó, béklyó: a ló elsô lábaira 
X formában hurkolt kötélféle, azért, hogy a 
ló ne tudjon futni,  - megkapta az obsitot: - a 
leszerelô levelet, elbocsáttatván a hadsereg 
állományából,-  osztán: asztán, azután.

Folytatás a március lapszámban.
G. Szalai István, 2020. február

Tahitótfalu februári programjai



1 0

Önkormányzat ,  programok 2 0 2 0 .  F E B R U Á R

Az idei év érmekkel indult a Szigeti 
Sá rkányok csapatának.  Januárban 
Kecskeméten a III. Hírös Medencés 
Sárkányhajó Versenyen szabadidôs 
férfi kategóriában a II. helyen végez-

tek. Százhalombattán a 7. Medencés 
Sárkányhajó Nyílt Magyar Bajnokság és 
Magyar Kupán nyílt (profi) és szabadidôs 
kategóriában is egy férfi és egy nôi-férfi 
vegyes legénységgel indult a csapat. Az 

eredmények: ezüst érem nyílt férfi, nyílt 
mix és szabadidôs vegyes kategóriában, 
valamint bronzérem szabadidôs férfi kate-
góriában.

Köszönjük mindenkinek a szurkolást!

A Dunakanyar kézmûves, iparmûvészeti 
értékeivel és gasztronómiai különlegessé-
geivel március 7-én találkozhat a közönség 
a tahitótfalui Sportcsarnokban az immár 
tizedik alkalommal megrendezésre kerülô 
eseményen. A Tahitótfalu Faluház és 
Szigetmonostor Faluház által közösen szer-
vezett rendezvény a térségben élô alko-
tók és gazdák számára kíván bemutatkozá-

si lehetôséget teremteni az itt élôknek és 
a távolabbról érkezô látogatóknak. Egész 
napos népzenei programmal, zenés mese-
játékkal színesítjük a jó hangulatú tava-
szi forgatagot, melynek során a térség 
iskoláinak népzenész növendékei, nép-
tánccsoportjai is fellépnek. A gyermekek 
kézmûves mesterek segítségével alkothat-
nak a „Bütyköldében”. A kiállításra beneve-

zett míves alkotásokat nem csak szakmai 
zsûri értékeli, a közönség is szavazhat a 
közönségdíjra érdemes mestermûre, mely-
nek alkotójával készült riportot a márciu-
si számban olvashatják a kedves Olvasók.  
A rendezvény látogatása ingyenes.

Béres Gabriella

Sikeres évkezdés

X. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár
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Tahitótfalu Képviselô-testületének 
206/ 2019. (XI.26.) számú határozata 
alapján nyilvánosságra hozzuk az adótar-
tozással rendelkezôk névsorát. A lista a 
2019. de cember 31-i záró állapot szerint 
készült.

Az adótartozásokkal kapcsolatban 
kérem, keressék Balláné Karnevál Mag-
dolna adóügyi-adósság kezelési ügy intézôt 
a 06-26/387-198/8-as melléken vagy a 
06-30/380-4622 telefonszámon, illetve 
személyesen ügyfélfogadási idôben.

A tartozók listája megtekinthetô a 
www.tahitotfalu.hu kezdôlapján az adó-
tartozók linkre kattintva.

Eôryné dr Mezei Orsolya s.k.
jegyzô

Adótartozók listája a település honlapján

Tavaly november óta péntek délutánon-
ként a Népházban 16:30-18:00-ig szeretettel 
várunk minden kedves hölgyet és urat 50–100 
éves korig. A szenior tánc jó zenékre csoportos 
örömtáncolás, ahol az ízületeinken kívül meg-
mozgatjuk az agyunkat is! Nem kell elôzetes 
tánctudás, sem partner! Az elsô alkalom min-
denki számára ingyenes.            

A szenior örömtánc mottója:   MOZGÁS 
– ÖRÖM – AGYTORNA  

MOZGÁS: Különbözô nemzetiségek zené-
jére táncolunk, adott koreográfiák alap-
ján különbözô táncokat  csoportos formá-
ban. Hol párosan, hol körben, vagy blokk-
ban. Szerb,  görög és izraeli körtáncokon 
keresztül a keringô,- rock and roll, - mambó,- 
country-ig, stb.  Vagyis az összes klasszikus 
táncforma megtalálható, természetesen a  
szenior korosztályhoz igazodóan.

ÖRÖM: A jó zene, az együttlét és a siker-

élmény öröme.
AGYTORNA: A foglalkozások alkal-

mával elsajátított koreográfiákat megje-
gyezzük, a jobb és bal oldalunk folyama-
tos használatával az agyféltekénk mindkét 
oldalát fejlesztjük,     javítjuk a koordináci-
ós készséget.

CÉL: Az egészségünk megôrzése, az 
elmagányosodás megszüntetése, valamint 
az idôskori feledékenység késleltetése, 
esetlegesen teljes kizárása mellett a jó han-
gulat megteremtése.

Rövid idôn belül tapasztaljuk, hogy 
közös ségé fejlôdnek az egyes csopor-

tok és már nem csak a táncfoglalkozá-
sok alkalmával találkoznak, hanem közös 
elfoglaltságokat szerveznek maguknak. 
Szívesen megmutatják a lakókörnyeze-
tük különbözô rendezvényein a megta-
nult táncokat, ezzel is hirdetve a jókedv és 
összetartozás erejét. 

Bôvebb információk megismerésére 
javasoljuk a www.szeniortanc.hu  mozgal-
munk honlapját.

Rózsa Imréné szeniortánc oktató 
(06-30/651 0253) 

Lukács Tiborné szeniortánc oktató 
(06-20/914 0606)

Szenior Örömtánc Tahitótfaluban is

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 

egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfej-
tést a program@tahitotfalu.hu címre vagy 
a 30/337 5527-es telefonszámra. A helyes 
megfejtést beküldôk minden hónapban 
ajándéksorsoláson vesznek részt. Januári 
számunkban a Községháza épülete kapu-
jának kilincse volt látható. Gratulálunk sze-
rencsés megfejtônknek, Virág Adriánnak.
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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.

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 Községi Tájékoztató 
lapban közzétett 

hirdetések díjai 2020-ban 
az alábbiak:

 Fekete-fehér Színes

apróhirdetés 20 szóig 3120,- Ft 3640,- Ft

1/16 oldal 3960,- Ft 4620,- Ft

1/8 oldal 5760,- Ft 6720,- Ft

¼ oldal 11.280,- Ft 13.160,- Ft

 

A díjak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak. 

Színes hirdetés számára lapszámonként 3 db 

¼ oldalas felület áll rendelkezésre, melyeket 

a beérkezés sorrendjében tudunk biztosítani.
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RÉGISÉGET 
VESZEK

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, 

Zsolnay és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, 

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!

A 30 ÉVES VISEGRÁDI NAGYVILLÁM 

ÉTTEREM RÁTERMETT 

FELSZOLGÁLÓT, SZAKÁCSOT 

ÉS CUKRÁSZT KERES.

TELEFON: 30 9490 711

Relaxáció, stresszoldás, 
testi-lelki méregtelenítés

Várom szeretettel Kisorosziban 
és Dunabogdányban az alábbi alternatív 

gyógymódokkal: Talpreflexológia, Tibeti hangtál 
relaxáció, Kineziológia (önismeret, stresszoldás), 

Bach virágterápia konzultáció, 
csoportos hangfürdôk

További információ, bejelentkezés: 
Greff Tünde, 06-20-495-0880, 

tunde.greff@gmail.com, www.tunderfeny.hu
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Lakossági 
Klímák:

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315

2 0 2 0 .  F E B R U Á R Hirdetés

 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
	 –	Dr.	Flaskár	Nagy	Melinda	családsegítô	
	 			kedd,	szerda:	8:00-12:00	óra	között,	
	 –	Furka	Ágnes	csütörtök:	12-16	óra	között
	 –	Dr.	Tóth	Mária,	jogász	havonta	egyszer	hétfônként	
															13-17	óra	között
	 –	Deim	Éva	pszichológus	minden	páros	héten	13-18	óra	között		

Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes 
idôpont egyeztetés és regisztráció szükséges!

06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/ 312-605, 06 26/ 400-172

Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen 
vehetôk igénybe.

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 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 	

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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A XXV. Fábián Zoltán mese- és próza-
mondó versenyt idén a Tahitótfalui 
Pollack Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola rendezte 
2020. január 31-én. 

A versenyt minden évben Fábián Zoltán 
születésnapja, január 30-hoz közeli hétvé-
gén tartjuk. Így van ez ebben az évben is. 

Külön öröm, hogy Fábián Mária, az író 
testvére is vendégünk volt a neves 9 tagú 
zsûri mellett. A zsûri elnöke Dr. Havas 
Judit, irodalomtörténész, elôadómûvész, 
a Fábián Zoltán Alapítvány elnöke volt. 
További zsûritagok:

Szabó Tünde színmûvész, Tahitótfalu
Hetey László színmûvész, Tahitótfalu
Póka Éva színmûvész, Leányfalu
Bedô Szilvia könyvtáros,  Ravasz 

László Könyvtár Leányfalu
Béres Gabriella mûvelôdésszervezô, 

Tahitótfalu
Budai Tünde színmûvész, Szigetmo

nostor
Szarvas Rita magyar szakos mesterpe

dagógus, Szentendrei Móricz Zsigmond 
Gimnázium

Juhász Zoltán magyartörténelem sza
kos hallgató, ELTE

Ahogy ez a 25-es szám is jelzi, immá-
ron nagy hagyománya van ennek a ver-
senynek a Dunakanyarban. Mi is már 
ötödjére rendeztük meg. Nagyon örül-
tünk az érdeklôdésnek, hogy ennyi 
irodalomszeretô diák jelentkezett az idén 
is. A környékbeli iskolák: a dunabogdányi, 
a visegrádi, a kisoroszi, a szigetmonostori. 
a tahitótfalui és a leányfalui diákok jelent-
keztek a versenyre.

A tanulók 3 kategóriában versenyeztek, 
a versenyfelhívás a következô volt:
I. kategória
 3-4. osztályosok: magyar népmese vagy 

magyar író meséjének elmondása leg-
feljebb 5 perc terjedelemben betartva a 
mesélés sajátosságait

II. kategória
 5-6. osztályosok: magyar népmese vagy 

színvonalas magyar szépirodalmi alko-
tás szöveghû elmondása legfeljebb 7-8 
percben

III. kategória
 7-8. osztályosok: a második kategória 

feltételein túl a zsûri által kiválasztott 
szöveg felolvasása
Ez a verseny Fábián Zoltán író nevét 

viseli. De ki is volt ô? Hogyan kötôdik a 
Dunakanyarhoz?

Székelyhídi Ferenc 4 évvel ezelôtt szüle-
tett írását szeretném idézni: 

„Fábián Zoltán (Nyíregyháza, 1926. 
január 30. – Szentendre, 1983. május 2.) 
József Attila-díjas magyar író.

Fábián Zoltán elsô írá-
sai 1950-tôl jelentek meg 
a Csillag, az Irodalmi 
Újság hasábjain. Elsô 
novelláskötetének címe: 
Utak (1952), melyet a 
„Hegedûszó” és az „Íme, 
Európa” követte.   Ez 
utóbbiban, elbeszélésein 
kívül, az úti élmények is 
helyet kaptak. Az 1958-as 
megjelenését követôen 
a kötet zúzdába kerül. 
Az elbeszéléseket kisre-
gények: „Három kiáltás” 
(1961), „Ítélet” követték, 
majd egy újabb novel-
láskötet, a „Déltôl haj-
nalig” (1965). A címadó 
elbeszélésbôl film készült. De ahogy az 
értetlenség kísérte az írót, úgy a filmmel 
sem volt nagyobb szerencséje. Két hét után 
– külföldi tiltakozásra levették a mûsorról.                                                                                   
Talán ezért is került elôtérbe Fábián 
Zoltán, a közéleti ember, aki járta az orszá-
got, intézte az írók ügyes-bajos dolgait (ha 
kellett lakáshelyzetükön javított), segéd-
kezett irodalmi folyóiratok megszületé-
sénél (Békéscsabán: Új Auróra; a gyere-
kek számára: Kincskeresô, stb.), szervez-
te a tokaji írótábort; létrejött a vásárosna-
ményi alkotóház, és mint az Írószövetség 
titkára, az Olvasó Népért mozgalom fô 
felelôse, mozgatórugója volt. Novellái, úti-
rajzai mellett születtek tudományos-fan-
tasztikus regények is. (A. F. Bian néven 
Kulin Györggyel közösen írt: Üzen a nyol-
cadik bolygó, Az ellentmondások bolygó-
ja, Aster.)   Az író mindössze 57 éves volt, 
amikor 1983. május 2-án Szentendrén 

a gyalogátkelôhelyen 
egy eszeveszetten szá-
guldó gépkocsi halál-
ra gázolta. Az ô emléké-
nek ápolására 1994-ben 
jött létre a nevét viselô 
alapítvány, hogy tevé-
kenységének szellemisé-
gét megôrizzék az útó-
kornak.  2004 -ben a 
Fábián Zoltán Alapítvány 
46 év után újra meg-
j e l e n t e t t e  a z  Í m e , 
Európa címû kötetet. 
Az 1958-as kiadás kie-
gészül Maróti Istvánnak 
Fábián Zoltán emlé -
két felidézô bevezetô 
sor a iva l .  E m lékez i k 

Fábián Zoltánra az Olvasó Népért moz-
galom, a tokaji írótábor fô szervezôjére, 
az emberre, aki írói ambícióit is hát-
t é rbe  szor í t v a  m á sok  seg í t s égé -
re sietve szolgálta a magyar kultúrát.                                                                                                                    
Fábián Zoltán 1956. december 6-tól 1957. 
március 8-ig terjedô idôszakban hivata-
los körúton járt Európa több fôvárosában, 
hogy papírt szerezzen a könyvkiadás meg-
indításához. A kötet érdekessége, hogy 
nem egyszerûen az utazás során a városok-
ról szerzett benyomásait, az érintett ország 
történelmét idézi fel, hanem a „leírás” kie-
gészül egy-egy novellával is.

…
Drámai írások, víziók. A tapasztaltak-

tól félti a jövôt, a magyarságot, a hazá-
ját. Megszívelendô gondolatai külö -
nösen aktuál isak, Magyarországnak 
az Európai Unióhoz való csatlakozá-
sa után. De bôvíthetjük a földrajzi kört 

A XXV. Fábián Zoltán mese- és prózamondó verseny

34. osztály   
Díj Név Iskola/Település A felkészítô tanár neve:
I. Szakos Dóra Kisoroszi Balogh Dóra
II. Vágó Imre Dunabogdány Bozakovné Szikorszki Ildikó
III. Marton Szilvia Tahitótfalu Csereklyéné Szente Ildikó
Különdíj Balla Bodza Kisoroszi Szárazné Fehér Tímea
Különdíj Mátyók Maja Kisoroszi Balogh Dóra

56. osztály   
Díj Név Iskola/Település A felkészítô tanár neve:
I. Müller Bernadett Visegrád Jeneiné Vörös Margit
II. Veres Bence Bálint Leányfalu Barcsik- Zoltai Anikó
III. Szabó Rebeka Dunabogdány Veller Gyöngyi
Különdíj Tóth Hanna Leányfalu Hatvani Zsolt

78. osztály   
Díj Név Iskola/Település A felkészítô tanár neve:
I. Félegyházi Mátyás Visegrád Jeneiné Vörös Margit
II. Argyelán László Tahitótfalu Lintner Andrea
III. Heim Vivien Tahitótfalu Papp Judit
Különdíj Szász Hanka Leányfalu Szabó Judit
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az Európán kívüli magyarságra, a meg-
maradásra, a magyar kultúra fennma-
radására. A könyv záró részében dr. Sín 
Editnek Fábián Zoltánról szóló tanulmá-
nyából az „Íme, Európa” könyvrôl szóló 
rész olvasható. Ebben a következôket írja:                                                                                                                                         
„…A finom lírával, mély gondolatiság
gal átmeg átszôtt tényközlô –elemzô írás 
sokszínû, sok irányból megközelíthetô 
képet ad Európa egészérôl, múltjáról, 
1950es évekbeli jelenérôl, képeinek törté
nelemi gyökerekbôl táplálkozó lelki sajá
tosságairól, az ebbôl fakadó mûvészeti 
értékeirôl, a mindennapi élet apró moz
zanataiban tetten érhetô nemzeti sajá
tosságairól. Ez a komplexitás a mû egyik 
fô erénye.” (1989)

Az elemzô írás Fábián Zoltán ma is érvé-
nyes megállapításaira is felhívja a figyelmet: 

„Finnországban figyel fel elôször arra, 
hogy a technikai fejlôdéssel párhuzamo
san hogyan silányulnak a kulturális igé
nyek, hogyan szorítja ki az erôszakra 
épülô kalandregény az értékes irodal
mat…Londonban döbben rá, hogy a 
hagyományok megtagadása gyökérte
lenséghez, céltalansághoz, pótcélok, pót
cselekvések hajhászásához vezet.” 

(Székelyhidi Ferenc, nyugalmazott 
népmûvelô, a Fábián Zoltán Alapítvány 
tagja)

A verseny után, amíg a zsûri döntött, 
szeretettel megvendégeltük a diákokat és 
a felkészítô tanárokat.

A zsûri az elsô három helyezettet a 
Fábián Zoltán Alapítvány által felajánlott 
könyvutalvánnyal díjazta. De senki nem 

távozott üres kézzel: minden résztvevô 
kapott egy Vox Humana a Dunakanyarban 
címû könyvet, egy emléklapot és egy tábla 
csokoládét. A zsûrinek pedig Princzné 
Bérczi Krisztina pedagógiai assziszten-
sünk, népi fazekas által készített tányér-
ral, egy kis desszerttel és egy könyvvel 
köszöntük meg a munkáját.

Gratulálunk a gyôzteseknek, a helye
zetteknek és a felkészítô tanároknak!

Szeretném megköszönni mindenkinek a 
munkáját, aki segített a verseny szervezé-
sében és lebonyolításában.

Matus Klára 
igazgatóhelyettes, a verseny 

koordinátora

képek: Danubia TV
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Ôsz óta megkezdôdött a tehetség-
mûhelyek mûködése óvodáinkban: Ügyes 
Kezek Tehetséggondozó mûhely, Zöld 
Manók Környezeti Tehetségmûhely és a 
februárban induló  Zenei Tehetséggondozó 
Mûhely. 

Óvodáskorban leginkább tehetségígé-
retekrôl beszélhetünk. Lehetôséget biz-
tosítunk az érdeklôdôbb, egyes területe-
ken kimagaslóbban teljesítô gyerekeknek 
a fejlôdésre inspiráló alkotói légkör megte-
remtésével, motiváló eszközök biztosításá-

val, nagyobb kihívások elé állítással. Szem 
elôtt tartva az önkéntességet és a pozitív 
élmény biztosítását az örömmel végzett 
tevékenységek által.

- Az Ügyes Kezek Tehetség gondozó 
Mûhely ben Piszkátor Ildikó óvó néni, 
üvegmozaik- és festômûvész foglalko-
zik a gyerekekkel, ahol kortárs mûvészeti 
technikák kal ismerkednek meg. Festék-
folyatással, spricceléssel, stencilezéssel, a 
festékfajták, az eszközök és ecsetvezeté-
si technikák elsajátításával hoznak 
létre alkotásokat. A foglalkozások 
során a gyermekek saját képi vilá-
gukat jeleníthetik meg sok-sok ins-
pirációs ötlet segítségével. A fes-
tés mellett a mozaikozás (üveg, 
papír, kavics, stb.) széles felhasz-
nálási lehetôségeivel is megismer-
kednek, dekorációs tárgyakat bur-
kolnak be, képeket készítenek. 
Dolgoznak farostra, kôre, öblös 
és síküvegre, kartonra, fémtár-
gyakra, fa alapokra. Mindeközben 
fejlôdik finommotorikájuk, anyag-
ismeretük, kreativitásuk és kombi-
nációs képességük.

- A Zöld Manók Környezeti Tehetség-
mûhelyben tehetséggondozó tevékeny-
ségünk a környezeti neveléshez kapcso-
lódik. A környezet szeretetére, környe-

zettudatos magatartás megalapozására, 
a szociális, életviteli és környezeti kom-
petenciák kialakítására, fejlesztésére irá-
nyul. Elmélyülünk a bennünket körülvevô 
természet csodáiban, tapasztalatszerzô 
sétákat, kirándulásokat teszünk min-
den évszakban. Megtanuljuk, hogyan 
tudunk jobban vigyázni környezetünkre. 
Okosodunk, kísérletezgetünk, barkácso-
lunk természetes anyagokkal és fejlesztô 
játékokat játszunk. A foglalkozásokon 
arra törekszünk, hogy a gyerekek ismere-
teit minél változatosabb, élményszerûbb 
módon gazdagítsuk, bátran gondolkodja-

nak, fedezzenek fel új megoldásokat. A ter-
mészet megismerése mellett társadalmi 
környezetünkkel is foglalkozunk: családi, 
baráti kapcsolatokkal, egymás elfogadá-
sával, értékes tulajdonságaik felismerésé-
vel. De legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a 
gyermekek jól érezzék magukat, örömmel 
vegyenek részt a tevékenységekben. 

- A Pacsirták Zenei Tehetséggondozó 
Mûhelyben Csikota Csilla és Dr. Ácsné 
Bónis Marianna foglalkoznak a gyere-
kekkel. Foglalkozásaik célja, hogy az átla-
gosnál jobb, fejlettebb zenei adottságok-
kal rendelkezô gyermekek ritmusérzékét, 
zenei hallását, énekhangját, memóriáját 
és mozgását tovább fejlesszék úgy, hogy 
közben különbözô ritmushangszerekkel 
ismerkednek meg, kipróbálhatják és meg-
szólaltathatják a furulyát. Mindeközben 
felkeltik igényüket a népzene és a komoly-
zene iránt. Fontos szempont hagyománya-
ink ápolása, népi játékok, dalok és táncok 
foglalkozásokba való építésével.

„Bármilyen tehetséged van, használd 
azt: az erdô is nagyon csendes lenne, 
ha csak azok a madarak énekelnének 
benne, akik a legjobban tudnak énekel
ni.”

Henry van Dyke

Oroszné Kapornai Judit és Petô Ildikó 
óvodapedagógusok, a Zöld Manók 

Környezeti Tehetségmûhely vezetôi 

Februártól zenebölcsôdei foglalko-
zásokra várom a 3 hónap és 3 év közöt-
ti kisgyermekeket és szüleiket. A kb. 40 
perces alkalmak, melyek során a gyerme-
kek életkori sajátosságaihoz igazodó dalo-

kat, mondókákat tanulunk és játszunk el, 
közös élményt kínálnak kicsiknek és szü-
leiknek. Minden kedden 10 órától várom 
az érdeklôdôket a tahitótfalui Faluházban.

Törökné Katalin 

Zenebölcsi a Faluházban

Mibôl lesz a cserebogár?

 

 

Meghívó 
 

 

 

Kedves Szülők! 
2020. február 18-án kedden 17 órától a tahi óvodában 

(Almásy László utca 17.), 

2020. február 19-én szerdán 17 órától a tótfalui  óvodában 

(Petőfi Sándor út 12.) 

szülői értekezletet tartunk a leendő első osztályosok szüleinek. 

A szülői értekezleten rövid összefoglalót hallanak az iskoláról, zeneiskoláról 

az igazgató asszonytól, és bemutatkoznak a leendő első osztályos tanítók. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 

 

Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI 
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2020. március 7. szombat 9.00-17.00 óra
Tahitótfalu Sportcsarnok – Szabadság u. 1.

Programok:
 9:00-17:00 Kézmûves kiállítás és vásár
 10:00-13:30 Bütykölde gyerekeknek
 11:00-11:45 Mesébe szôtt tánc - táncba szôtt mese a Görömbô Kompániával
 12:00-14:00 Télûzô zsongás a Dunakanyar ifjú muzsikusaival. Fellépnek 
  az esztergomi Zsolt Nándor Zeneiskola népzenész növendékei, a szigetmonostori
  Zöldsziget Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola diákjai és a
  tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola zeneiskolásai
 14:30-15:30 Szigeti Muzsikusok népzenei koncertje
 16:00-16:30 X. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár Díjátadó Ünnepsége

Hívjuk és várjuk a Dunakanyar településein alkotó kézmûvesek jelentkezését.

Jelentkezési határidô: 2020. február 28..  A rendezvény a kiállítók és a látogatók részére is díjtalan.

A kiállításon és vásáron szakmai zsûri választja ki a Dunakanyar legkiválóbb kézmûves alkotásait az alábbi kat-
egóriákban: kerámia tárgyak, kôtárgyak; fa tárgyak; bôr tárgyak, üveg és fémtárgyak; csuhé és szalma tárgyak; textil és 

nemez tárgyak; papír tárgyak; egyéb anyagból készült tárgyak.

A kézmûves portékák versenyére kiállítónként 2 db alkotást lehet nevezni a helyszínen.
A közönség kategóriáktól független közönségdíjat ad át.

A rendezvény fôvédnökei: dr. Sajtos Sándor Imre – Tahitótfalu polgármestere
Molnár Zsolt – Szigetmonostor polgármestere

Szervezôk: 
Tahitótfalu Faluház és 

Szigetmonostor Faluház
Jelentkezés: 

program@tahitotfalu.hu 
és faluhaz@szigetmonostor.hu

Telefon: 
+36 30 337-5527 és 

+36 70 374-0541
További információ: 

www.tahitotfalu.hu és 
www.szigetmonostor.hu

nn




