
2020. július 18-án, 10.00 órakor, ünnepélyes keretek között átadjuk 
a Hídfô Termelôi Piacot. Nagyon örültem annak, hogy a járványügyi 
helyzet ellenére is sikeresen tudtuk teljesíteni a termelô piacok üze-
meltetésére vonatkozó elôírásokat. Piacunk történetéhez hozzátarto-
zik, hogy a 2009-ben elkezdôdô üzletház építése kapcsán felvetôdött 
az a gondolat, hogy az itt- és a környéken élôk számára adjunk egy 
másféle alternatívát is. Biztosítsunk lehetôséget arra, hogy ne csak a 
„multi” kereskedelmi cégek termékei legyenek elérhetôk, hanem a 
helyi gazdák, ôstermelôk portékái is. Ez a gondolat egyet jelentett a 

termelôi piac létrehozásával. Ennek érdekében az önkormányzat az 
elmúlt 10 évben két ingatlant is megvásárolt. A nagy parkolóhoz köze-
lebbi területen ideiglenes termelôi piacot hoztunk létre, feltételez-
ve, hogy késôbb lehetôségünk lesz a bôvítésére. E meglévô területi 
kompetenciát kihasználva, 2018-ban elindultunk a Pest megye által 
kiírt pályázaton. 2019-ben döntött a pályázat kiírója arról, hogy mely 
településeken tudják támogatni a termelôi piacok kiépítését, felújí-
tását. Nagy öröm volt számunkra, hogy a Tahitótfalui termelôi piac 

Folytatás a 2. oldalon

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

A tartalomból:
Polgármesteri beszámoló 1.

Lelkipásztor-váltás a 

tahitótfalui baptista 

gyülekezetben 4.

Alig használt szavak 5.

Református olimpia tábor 6.

Ballagási ünnepség 8.

Eltelt egy év... 13.

3 3 5 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu

2 0 2 0 .  J Ú L I U S

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Július 13-17., 20-24. Ingyenes Kézmûvestábor a Faluházban. Szervezô: 
Tahitótfalu Önkormányzata, Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány. A 
részvétel regisztrációhoz kötött. Érd.: 0630/337 5527.
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.): a programok a nyár folyamán szü-
netelnek.
Faluház (Szabadság út 1/a):
Hétfô kéthetente 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. A 
program a nyár folyamán szünetel.
Kosárfonó kör: havonta egy alkalommal a részt venni szándékozók-
kal elôre egyeztetett napon 16:00-20:00-ig. Érdeklôdni, bejelentkezni a 
0630/337 5527-es telefonszámon lehet.
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):
Jóga: hétfô 08:00 – 09:30, 18:00 – 19:30, szerda 08:00 – 09:30, 18:00 – 

Folytatás a 16. oldalon

Tahitótfalu júliusi programjai
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Folytatás az 1. oldalról
fejlesztése több mint 80 millió forint visz-
sza nem térítendôt támogatásban része-
sült. A közbeszerzési eljárás lefolyta-
tását követôen 2019. ôszén aláírásra 
került a kivitelezôvel a szerzôdés. Még 
ebben az évben intenzív tereprendezés 

kezdôdött, és a tervdokumentációnak 
megfelelôen az alépítmények, közmûvek 
(pl. öntözôrendszer) is kiépítésre kerül-
tek. A járványügyi helyzet miatt csúszás 
keletkezett a projektben, így a támogatá-
si szerzôdés módosítását kértük, melyet 
a Magyar Államkincstár, mint felügyelô 
hatóság elfogadott. A vírushelyzet javulá-
sának köszönhetôen a kivitelezô folytat-
ta a munkáját, és mindent megtett annak 
érdekében, hogy a vállalt határidôt teljesí-
teni tudja. Így kerülhet sor július 18-án az 
ünnepélyes átadásra. 

Szeretném megköszönni mind az 
eladóknak, mind a vásárlóknak, hogy a 
járványhelyzet idején is kitartottak, és 
mindet megtettek azért, hogy ez a jellegû 

szolgáltatás a szakmaiságát megôrizve, 
ebben a nehéz helyzetben is mûködni 
tudott. Bízom abban, hogy az átadás-
ra kerülô piacunk egy olyan közösségi 
tér lesz, amely lehetôséget teremt arra, 
hogy egyéb közösségi rendezvények hely-
színeként is használni tudjuk (pl. adven-
ti vásár). Számítok arra, hogy minden itt 
élô, és ide látogató értékelni fogja ezt a 
szép és igényes közösségi teret, és vigyáz-
ni fognak rá. 

Óvoda fejlesztés
A Belügyminisztér ium pályázatot 

írt ki az önkormányzati feladatellátás-
ra szolgáló fejlesztések támogatásá-
ra. Önkormányzatunk az Almásy László 
utcai régi bölcsôde épületének felújításá-

ra pályázott, ami jelenleg óvodai funkció-
kat lát el. Az épület egy része valamikor 
magántulajdonban lévô villa-üdülô volt, 
majd önkormányzati tulajdonba került. 
Az önkormányzat bölcsôdét alakított ki 
benne, amelyet 1991-ben testületi hatá-
rozattal megszüntetett. A már akkor is 
tapasztalható agglomerációs jelenségek 
miatt az épületben óvodai csoportszo-
bák lettek kialakítva. Az elmúlt 10 évben 
az önkormányzat saját forrásból felújítot-
ta a nyílászárókat, a padlóburkolatot és a 
vizesblokkot.  

Sajnos az épület általános statikai álla-
pota igen rossz, ezért a fent nevezett 
pályázat forrásának felhasználásával sze-
retnénk stabilizálni az épület szerkeze-
tét. A tetôszerkezetet többször átépítet-
ték, a héjazat jelen pillanatban is beázik. 
Az épületnek nincs vízszintes szigete-
lése, a homlokzata mentén a vízelveze-
tés nem megoldott, ezért is keletkez-
tek az épület DK-i sarkánál ferde repedé-
sek.  Szerencsére az épület fô falszerke-
zete nem sérült. Mint általában, így most 
is, a pályázat rövid határidôt szabott az 
önkormányzat számára a mûszaki tervek 
beadásra. Néhány nap állt rendelkezé-
sünkre, hogy a javasolt mûszaki eljárások-
ra vonatkozó igényeinket papírra vessük. 
A mûszaki leírásban javasolt megoldá-
sok: fedélszékek javítása, (tekintettel arra, 
hogy a tetôszerkezet az elmúlt évtizedek-
ben többször, alapvetôen bontott anyag-
ból, és nem kellô szakmaisággal került fel-
újításra), a tetôlécezés teljes cseréje, új 
tetôcserepek felrakása, mely kiválasztá-
sánál figyelembe vesszük a Településképi 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Arculati Kézikönyvben szereplô javaslato-
kat, vízgyûjtô csatornák felújítása, a jelen-
legi jogszabályoknak megfelelô villámvé-
delem kiépítése. 

Hivatkozva a mûszaki leírást készítô 
mérnökök javaslatára, az óvoda kert felôli 
oldalán lévô díszes bevilágító szellôzô 
ablakokat felújítjuk, ezzel is az épület 
eredeti arculatának megtartására törek-
szünk. Nem szeretnénk változtatni az 
Almásy utcai homlokzat jelenlegi állapo-
tán sem, mivel az itt látható korlátszerke-
zet a valamikori villa épület meghatározó 
dísze volt, és sikeresen túlélte az elmúlt 
száz évet. Az udvari részen lévô vegyes 

építésû elôtetôt visszabontjuk, és a fô 
épület héjazatával megegyezô burkolattal 
látjuk el. Ezzel a remélt beruházással az 
épület használhatósága és mûszaki álla-
pota tovább javul. A korábban említett 
fôfalak vízszintes szigetelésének hiánya, 
valamint a belsô rekonstrukciók szük-
ségessége miatt fokozottan figyeljük a 
pályázati lehetôségeket, és mindent meg-
teszünk annak érdekében, hogy a megnö-
vekedett gyermeklétszám által támasztott 
igények kielégítésre kerüljenek. 

Dr. Sajtos Sándor
polgármester

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Vörös Lana  2020.05.26.
Nagy Kurucz Kincsô 2020.05.13.
Link Richárd 2020.06.02.
Link Roland 2020.06.02.
Sebôk Lara 2020.06.05.
Barabási Vincent  2020.06.04
Marton Anna 2020.06.22.
Elhunytak: 
Tóth Imre – Almási János utca, élt: 82 évet
Sárközi Józsefné – Ady Endre utca, élt: 56 évet
Seprenyi Lajosné – Ady Endre utca, élt: 95 évet
Nagy László – Bajcsy Zs. u., élt: 77 évet
Orosházi Miklósné – Kertész u., élt: 66 évet
Orosházi Miklós – Kertész u., élt 66 évet.

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 
képviselô fogadóórája a nyár folyamán szü-
netel.

Telefonos elérhetôség: 0036 30/9601-230.

Képviselôi 
fogadóóra

Kedves Olvasóink!

A könyvtár a nyári szünet ideje alatt 
zárva tart. Nyitás szeptemberben.

Kubanekné Bencze Hajnal 
könyvtáros

Könyvtár 

ÚR NAPJA TAHITÓTFALUN
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Tudtuk, hogy bekövetkezik, mégis … 
Egyrészt szomorúak vagyunk, másrészt örü-
lünk. Tudjuk, hogy mindkét lelkipásztor test-
vérünk tudása legjavával fogja szolgálni azon 
közösséget, közösségeket, ahová az ÚR elhív-
ta ôket szolgálatra.

2020. Pünkösdjén szolgált utoljára lelki-
pásztorunkként dr. Steiner József testvér.

A gyülekezet pásztorolását június 1-tôl 
átvette Váradi Antal, lelkipásztor testvér, aki 
eddig is velünk volt, mint beosztott lelkész.

Dr. Steiner József tv. ezentúl más helyeken 
fog szolgálni. A missziómezôn sok a munka, 
kellenek munkások, szolgálók. Isten erre a 
területre hívta el testvérünket. Most ott fog 
harcolni az élen, és hirdetni fogja az Igét, az 
Evangéliumot, hogy még sokan megismer-

hessék a mi Urunkat – általa is.
A TCM Nemzetköz i Felekezetköz i 

Tanítvány- és Vezetôképzô Intézet professzo-
raként tanítja az elkötelezett lelkipásztoro-
kat, testvéreket; a Baptista Szeretetszolgálat 
Missziói igazgatójaként pedig mindent, ami a 
misszióhoz tartozik, feladatának tekinti.

Több, mint 5 évig szolgált gyülekezetünk-
ben, teljes egyetértésben a vezetôséggel, a 
testvériséggel.

Találkozunk azért még vele a szolgálatban 
is, és az életben is, hiszen itt marad a család-
dal.

Váradi Antal testvérünk pedig teljes mell-
szélességgel beleáll a szolgálatba, itt a gyüle-
kezetben.

Sok munka vár rá, de tudjuk, hogy Isten 

megáldja ôt a szolgálatban, a vezetésben, a 
pásztorlásban.

Kívánjuk mindkét testvérünkre Isten 
gazdag áldását, megtar tó kegyelmét; 
elôrehaladást lelkiekben. Hisszük és tudjuk, 
hogy most azon a helyen szolgálnak mind-
ketten, ahová Isten állította ôket.

Mindenért pedig legyen egyedül Istené a 
dicsôség! SOLI DEO GLORIA!

„Maga a békesség Istene pedig szentel-
jen meg titeket teljesen, és ôrizze meg a 
ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes 
épségben, feddhetetlenül, a mi Urunk Jézus 
Krisztus eljövetelére. Hû az, aki elhív erre 
titeket; és Ô meg is cselekszi azt!” (1Thess 
5,23-24)

R. Surján Magdolna

Lelkipásztor-váltás a Tahitótfalui 
Baptista Gyülekezetben
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Pampuska: fánk,  - pampog: zsörtölôdik, 
- pantalló: nadrág, – pápista: katolikus, – 
penna: író toll, – panyókára vet: vállra vet, 
– pajszer: feszítôvas,  - perpatvar: veszeke-
dés, -  paradicska: paradicsom, - pipiske, 
szütyûke: pacsirta,- plajbász: ceruza, - pisz-
licsáré: apróság, semmiség, – platni: kony-
hai sparhelt/(tûzhely) felsô fôzôlapja, – pin-
cegádor: fa pincelépcsô, -  pernahajder,  
slézinger:  csirkefogó, – petrence: kaszálón 
összerakott kis halom széna, – péva, pely-
va: csépléskor a szalmától elválasztott apró 
töredék, – pakompart: férfi pajesz, -  pako-
ló: 2-3 m. hosszú, vesszôbôl font füles kosár, 
amibe a piacra szánt zöldbabot, zöldségfé-
lét pakolták,  – pecsovics: szószátyár, plety-
kás, – pereputty : családtagok, - picsog: sír-
dogál, –  pricskitöl: pisil,-  píz: pénz, -  raj-
csúrozik: zsibong, ugra-bugrál, - rázza a 
rongyot: kényeskedik, a ruháját mutogatja, 
feltûnôen viselkedik, - reterát: udvari poty-
tyantós WC, - regruta: katonának besoro-
zott legény,- rékli, renyhe: nôi blúz-szerû 
felsô ruhadarab,  - reperál: megjavít, - reszkí-
roz: kockáztat,– rigli: tolós/kampós ajtózár, 
- ripsz-ropsz: egy-kettôre gyorsan, -  rocska: 
veder, vödör, kanna, - ríll: sír, - rikácsol: kia-
bál, rikácsol: óbégat, perlekedik, /A megza-
vart tyúkok is rikácsolnak./– röstell, rühell: 
szégyell, - rusnya: nagyon csúnya, -   sallang: 
díszítés, - suszter, cipész, –

serbli: bili, - stukatúr: nádhálós mennye-
zet, - /el/ síbol: megfúj, ellop, – simlíder:  
sapka ellenzô, – subernyák: bunkó, sötét 
alak, – saraglya: lovaskocsi elsô részén álta-
lában 3 szál léc összefogva keretbe, fémszá-
lakkal kitöltve, lábtartó, – a kocsi/szekér 
végén ettôl kb. 2x nagyobb rácsos keret, – 
sarzsi: rang /kat.i/ -  sillabizálgat:  betûzget,-  
skatulya: gyufásdoboz, - slézinger: csirke-
fogó, csibész, huncut,-  sonlít: kikelt vete-
ménysor, - (s)telázsi: konyhai edénytároló 
szekrény, - sperhakni: tolvajkulcs, – surmók: 
ostoba, neveletlen, – stoki: hokedli/kat.zsar-
gon/, -  stokkol a majré: ijedezik, rémüldö-
zik, – stíröl: megbámul, – stab: cigi, csikk, 
– stramm: jó kiállású, mutatós ember,- stik-
li: titokban elkövetett cselekmény, - stiká-
ban: titokban,  – smakkol: ízlik, -  spiné-
spinkó: „rossz” nô, - spórol: takarékoskodik, 
– stanyicli: papírzacskó,  - stafírung: férjhez 
menés elôtt gyûjtött pénz, bútor, konyha-
eszköz, stb. mint lány hozomány, -  stukker: 
pisztoly, – sparhelt: konyhai fôzôtûzhely, – 
satrafa: vén banya, -  seccpecc: egy-kettôre, 
gyorsan, – smatrog, svengol: siet, húzza a csí-
kot,-  svindli: nem tiszta/becsületes dolog,- 
sertepertél : ide-oda forgolódik, - spicces: 
enyhén italos, – sercint: köp egy hegyeset, 
gyufásdobozon végighúzza a gyufaszálat, - 

sréhen, srégen: ferdén, - spejz: éléskamra, - 
spejzol: takarékoskodik, félrerak,  - srófol/
felsrófol: feszíti vki idegeit, - sumák: lapít, 
nem egyenes ember, - stég: hajókikötô,- 
zsétár, sajtár: tehénfejéskor használt edény, 
– szakajtó: sodrott szalmatekercsekbôl font, 
pékhez, kenyésütéshez használt, kerek 
edény, - szegrül-végrül: távoli rokon, - szent 
fazék: képmutatóan vallásos nô,/szent 
fuszujka/, - szekíroz: macerál, kínozgat, - 
szittyózik: részegeskedik, - szittyós: piás, ita-
los, - szortyog: orrfolyás náthával,  - szurka-
piszka: macera, – szöszmötöl, szuszmákol 
matat, aprólékoskodik, – szímó: szelebur-
di, szélkallanytyú, -  tácsika: sekély, lapos-
tányérhoz hasonló edény,- támatyú: támasz-
ték, – téjja: tea, -  tib-lábol: tehetetlenkedik, 
- töpörtyû: tepertô, - trehany: lusta, rendet-
len,– tutyi-mutyi: tehetetlen, - tyütyörög:  
tevékenykedik, tesz-vesz, – törek: cséplés-
kor keletkezô szalmatöredék, – tesz-vesz: 
ide-oda rak, – tángubázik: tehetetlenkedik, – 
teketóriázik: habozik, - tróger/alak: elhanya-
golt öltözetû, megbízhatatlan, link ember,– 
trotyli: vén, öreg, rozoga alak, - tragacs: 1 
kerekû, két kézzel tolt, fél fektetett létrá-
hoz hasonló, fôleg trágya szállításra hasz-
nált falusi, taligához nagyjából hasonlítható 
eszköz,  - trózsak: ágy nagyságú, általában 
kenderfélébôl font szalmazsák. Közepén 
kb. 50 cm.-es nyílással. Minden évben csép-
lés után itt tömték tele friss szalmával. Egy 
fehér lepedôt tettek rá,  és ezen feküdt a ház 
lakója, - trécsöl: pletykál, csevelyeg, -  turha: 
a nyelôcsô/torokra tapadt kényelmetlen 
sûrû nyálka, - ûzi a mesterségét: gyakorol-
ja…-  vercsi: verébfióka, – vellany: villany, 
- vella: villa, – vekni: egy egész kenyér, – 
zabot hegyez: imitálja/utánozza/ a munkát, 
felesleges dolgot mûvel, -  zsobékol: /feles-
legesen/ lármázik, – vonogó: szigony alakú, 
nyeles szerszám, amivel kisebb mennyiségû 
szénát/szalmát húzgált ki a gazda, fôleg 
télen a kazalból, – toklász (- kerül a szembe): 
a búzaszem körüli vékony, durva, pár cen-
tis, élesen szúró vékony kinövés, – trógli: 
kômûvesek használta, hordágy-szerû fa szál-
lító eszköz, két emberes, – zabrál: eloroz, 
erôszakkal elvesz,(A világháború során 
bejött oroszok másoktól erôszakkal elvett 
javaik szerzési módja.) Vánkus-vánkos: fej-
párna, – vasmacska: horgony,- vet /vess/ a 
kutyának egy falatot:oda dob elé egy falatot, 
- az ziher: az biztos, -  ziherejsztû: biztostû, 
- zseníroz-zsenérol: piszkálgatja a másik 
embert, zavarja.

Miként az itt idézett klasszikusok, én is 
kérem, aki teheti, maga is hajoljon le egy-
egy még gazdátlan szóért, hogy annyival 
is több maradjon meg az utókornak: „… 

mert a nyelv ôrzô szelleme a nemzeti élet-
nek, a nyelv által fejtett tudományosság 
alapja a szabadságnak, a szabadság talpkö-
ve a nemzeti nagyságnak…”(Orbán Balázs:  
A Székelyföld) – „… csak a vér s a nyelv 
tudja összetartani az embereket s a közös 
múlt emléke. Ha ez megszûnik, fölbomlik 
a világ…” (Wass Albert: A kastély árnyéká-
ban) – „… Isten veled szentséges, meggyalá-
zott, drága magyar nyelv… saját néped áldo-
zata, … te megvetett, társtalan, szégyellt, 
hazádban hontalan, ázsiai barbár nép lehul-
ló csillaga, halottaink ajkának néma pecsét-
je!... Isten veled megszûnô szép magyar 
dalunk!... Gyermekeink ajkáról elröppent 
mesék, pusztuló szolganép imádsága, kit 
mindenki elfeled… Rátok bízom mezôk 
madarai, erdôk vadjai… Siessetek meg-
tanulni, mielôtt mi elfeledjük! Hol vagy-
tok szántó-vetô pacsirták, okos fülemilék, 
bujdosó társaim: rigók, kék szárnyú szaj-
kók, e drága földnek minden oktalan álla-
ti? Szedjétek fel minden elhajított édes szón-
kat, hogy valamikor – ki tudja, mikor – visz-
szaadhassátok…” (Nyírô József: A sibói 
bölény)

Nagyjából tisztában vagyok azzal, mek-
kora manapság a befogadó készség az ilyen 
„irományokra.”  Mégis, engedtessék meg, 
hogy a jeles magyarra, Kós Károlyra hivat-
kozzak: „… tudom, hogy sokan nem fog-
nak szívesen hallgatni, mert manapság nem 
szokás az ôsökrôl emlékezni…, de ha sen-
ki-senki sem fogja elolvasni közületek ezt 
az írást, akkor is leírom már, mert tudom, 
hogy eljön az idô, amikor újra feljönnek a 
hegyekbe az igazi magyarok, és keresgélni 
fognak elmúlott dolgok után. De akkor még 
kevesebbet fognak találni a régibôl. Talán 
semmi sem marad akkorára. És sírni fognak 
a behorpadt síroknál, az elkorhadt fejfák 
között és romba dôlt templomok széjjelhor-
dott köveit sírva hordanák össze…” (Kôbôl, 
fából házat…) 

Én lehajoltam, meghajoltam: ennyit, / 
Kevesebb, mint 400-at/ / sikerült „fölszede-
getnem” a múló idôbôl.

Csak egy betû… vagy még valami:
- árulók: árulok, - iszik-úszik-kúszik, - 

bizony-iszony-viszony, - tesztel-tisztel, - 
fagyasztott-fogyasztott, - veréb-véreb, - 
télelô-telelô, - hallgatok-hallgatók, - határjá-
rás-tatárjárás, - bátorság-botorság, - elvakult-
elvadult, - vágyakozás-várakozás, - altat-áltat, 
- kupac-kukac, - keringô-kerengô, - elé-felé-
fölé, - aranyos-arányos,  - várfürdô-vérfürdô,  
- cicázik-cikázik,  - lóvásár-jóvásár, -  bezár 
/a/ bazár… és még sok más…

G. Szalai István

Régen igen, manapság nem, vagy alig használt 
szavak a Szentendrei szigeten és környékén… II. rész
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A járványveszély miatt már február máso-
dik felétôl kérdéses volt, hogy egyáltalán 
lesz-e lehetôségünk hittantábort szervezni 
és tartani. A helyzet örvendetes rendezôdése 
folytán aztán az akadályok egyszeriben elhá-
rultak, és gyorsan el kellett dönteni, milyen 
tábort szervezzünk. A következô döntés szü-
letett: legfeljebb ötven fiatalt tudunk fogadni, 
hogy betarthassuk a járványügyi elôírásokat. 
A jelentkezôk létszáma hamar összejött, és 
Istennek hála a gyülekezeti felnôtt segítôk 
és ifiseink lelkes csapata is vállalta a szolgá-
latokat. Így indulhatott el a megszokottól egy 
héttel késôbb, június 23-án, kedden a refor-
mátus hittantáborunk!

Isten kegyelmét nem lehet eléggé magasz-
talni: milyen csodálatos táborozó idôt adott, 
eloszlatta a járványveszély felhôit, hogy leg-
alább táborozni lehessen. Gondoskodott 
elszánt és szeretô szívû felnôtt segítôkrôl, 
és a táborba eljövô gyermekekrôl, ôket 
elengedô szülôkrôl. De a legfontosabbat 
tudatosan a végére hagytam: mindezek feles-
legesek lettek volna, ha az Úr nem lett volna 
közöttünk Szentlelkével, és nem gondosko-
dott volna a bibliai üzenetekrôl! Hiszen a hit-
tantábor értelme ez: Isten üzenetét más for-
mában tárni a fiatalok elé, mint ahogyan hit-
tanórán, gyerekistentiszteleten ez megtör-
ténhet.

A délelôtti bibliai történetek Nehémiás 
könyvébôl származtak. Ez a könyv nem sze-
repel a hittanos tananyagban, a története-
ket így nem ismerhették a fiatalok korábbról. 
Nehémiás a zsidó nép babiloni fogságának 
idején született. Bár a foglyok közé tartozott, 
elôkelô és bizalmi beosztása volt. Artahsasztá 
király pohárnoka – a király elé tett italok 
felelôse – lett, akinek téli rezidenciája Susán 
vára volt. Amikor Nehémiás értesült arról, 
hogy a tôle távol fekvô Jeruzsálemben milyen 
rossz állapotok uralkodnak, akkor személyes 

befolyását felhasználva hazakéredzkedett. 
Elutazott Jeruzsálembe, és saját nemzete 
egyes tagjainak csüggedtsége és a környék-
beli népek ellenségeskedése ellenére hozzá-
látott, hogy újjáépítse Jeruzsálem várfalait, 
és ezzel visszaadja rangját, életlehetôségét. 
Mint királyi megbízott látott hozzá ehhez 
a feladathoz, és a már otthon lévô zsidók 
élére állt, hogy a város annak ítéletes elfog-
lalása után 140 évvel végre ismét helyreállít-
tasson. Nehémiás története segít megérteni 
az emberi felelôsségvállalás és Isten kegyel-
mének csodálatos összhangját, és azt, hogy 
ebbôl remek dolgok jöhetnek létre.  Hiszen 
Nehémiás mondhatta volna: az én helyzetem 
jó, állásom biztos, nem foglalkozom ôseim 
földjével, és az Isten ígéreteivel. De ô hitben 
döntött: a nehezebb utat választotta, és nagy 
küldetéstudattal ment végig rajta, lemondva 
saját elônyeirôl, nyugalmáról, kényelmérôl a 
közösség érdekéért, az Istennek végzett szol-
gálatért.

A tábor témája egyébként az olimpia volt, 
hiszen az idén lett volna a következô olimpia 
Tokióban. Ez a téma a keretet biztosította szá-
munkra. A közös pont Nehémiás és az olim-
pia között a személyes elszántság, az önér-
dek háttérbe szorítása a közösség jó híréért, 
épüléséért. Hiszen a sportoló az olimpián 
nemzetét képviseli, gyôzelme nem pusztán 
egyéni eredmény, hanem egy nemzet büsz-
kesége is. A sok-sok munkával elért ered-
mény sokaknak szolgál örömmel, ahogyan 

Nehémiás hûsége is sokakat tett végül bol-
doggá és reménykedôvé. A tábor ideje alatt a 
fiataloknak lehetôségük volt néhány sporto-
lóval megismerkedni. Az élsport nagyon sok 
lemondást követel meg, de cserébe hatalmas 
eredményekkel is megajándékoz. A karantén 
alatt talán kissé lelassult, céljaikért kevésbé 
küzdô fiatalokat így hitükben és szorgalmuk-
ban is motiválni szerettük volna. 

A sportolók, akiket meghívtunk: Béres 
A lexandra f itnesz vi lágbajnok, edzô, 
Késely Ajna négyszeres ifjúsági olimpi-
ai bajnok gyorsúszó, Schell László jégko-
rong játékvezetô, a Nemzetközi Jégkorong 
Szövetség Hírességek Csarnokának tagja, 
aki világbajnoki döntôket is vezetett, vala-
mint Hajdu Péter kosárlabdázó, a Zsíros 
Tibor Kosárlabda Akadémia elnöke. Ôket 
arra kértük, hogy meséljenek a sportolói 
élet küzdelmeirôl, lemondásairól, örömeirôl, 
arról, hogyan dolgozzák fel eredményeiket 
és esetleges kudarcaikat. A fiatalok kérdez-
hettek is tôlük, tehát egyedülálló lehetôséget 
kaptak arra, hogy személyes kapcsolatba 
kerüljenek olyan emberekkel, akik ismert-

Református olimpia tábor
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ségükért, sikereikért nagyon nagy alázattal, 
szorgalommal és kitartással küzdöttek meg. 
Az idei tábor üzenete tehát az volt, hogy 
érdemes vállalni az értelmes célokért való 
küzdést, még ha sok lemondással is jár, mint 
pl. Nehémiás vagy egy-egy élsportoló eseté-
ben. Szerettük volna a fiatalokban tudatosíta-
ni, hogy legyenek céljaik, küzdjenek értük, 
és hogy tudják: Istenre mindig számíthatnak. 

A tanításon és a sportolókkal való talál-
kozáson túl elmaradhatatlan volt a regge-
li torna-körtánc, a sorverseny, ill. a délutá-
ni tûzzománcozás és kézmûveskedések. 
Nagyon jó volt együtt énekelni is, örömünk-
re szolgált a gitár mögül meglátni, hogy a 
táborban azoknak is megjön a hangja, akik 
a hittanórákon kevésbé bátran szoktak éne-
kelni. A történetek mellett a fiatalok min-
den nap megtanulhattak egy bibliai idéze-
tet – aranymondást – is, amelyet ekkora lét-
szám mellett sokkal jobban be lehetett gya-
korolni, mint a korábbi években. Annak elle-
nére, hogy nyári szünet van, mindenki igye-
kezett megtanulni és fel is mondani az azna-
pit. A fiatalok egyébként négy csoportban 

versenyeztek is a hét alatt: az aranymondá-
sok mellett különbözô feladatokkal lehetett 
pontokat szerezni. Mindenki elszántan küz-
dött, így az elsô és a negyedik csapat végsô 
pontszámai között nem volt olyan nagy a 

különbség. A tábor zárásaként a négy csa-
pat elôadott négy történetet a tanultak közül 
a megjelent szülôknek, érdeklôdôknek. 
Az idei tábor emlékére egy pólót készíttet-
tünk. Baffia Gyula tervei alapján az olimpiai 
öt karika színeibe öltözhettünk. A póló ele-
jén táborunk neve, hátán pedig az elsô napi 
aranymondás áll: „Siess segítségemre, Uram, 
Szabadítóm!”

Örömmel adunk hálát Urunknak: a meg-
változott helyzetben is mellénk állt, és aki 
vágyott hittantáborba, az nem maradt e 
lehetôség nélkül. A gyülekezet szolgáló tagjai 
pedig boldogan élhették át egy kicsit maguk 
is Nehémiás sorsát: ha nem a nehézségek-
re nézünk, hanem küldô Urunkra, akkor a 
lehetetlen is lehetségessé válik, és Isten ere-
jével, áldásával valami igazán jó dolog jöhet 
létre! Köszönjük a szolgálók, a felajánlók, 
az értünk imádkozók szeretetét! Gazdagon 
megáldotta az Úr a Benne bízók tetteit! Övé a 
dicsôség és a hála mindenért!  

Árvavölgyiné Szatmári Ibolya és 
Árvavölgyi Béla lelkipásztorok 

Március közepe táján váratlanul beköltö-
zött hozzánk egy digitális albérlô, mint egy 
rakoncátlan kis pele a padlásra lombhul-
lás idején. Ugyan a diót és a mogyorót nem 
dézsmálta meg, de neki köszönhetôen az 
ebédlôasztal megtelt könyvekkel, kinyomta-
tott lapokkal, hogy le se lehetett ülni enni. 
Rendszeresen eltûnt a nyomtató kábele, 
indokolatlanul és a legrosszabbkor merült le 
a telefon, szakadt meg az internetkapcsolat, 
felejtôdött el egy matek házi, egy visszakül-
dési határidô, vagy került fel éppen az olva-
sás munkafüzet második oldala helyett egy 
fotó a Teams-be, ahogy Öcsi éppen az egyik 
fiók helyére mászik be, óriási vigyorral a 
képén. 

Ennek a kis digitális kópénak ráadásul 
megvolt az a jó szokása is, hogy idônként 
elszörfözött a környékre és nemcsak nálunk, 
de az iskola hatókörzetében is kifejtette áldá-
sos tevékenységét! Így került hozzánk az ötö-
dik évfolyam angol lecije, dobta ki a rendszer 
a dolgozatírás közben a tanárnénit a Teams-

bôl, vagy szedte szét az egyben felvett szol-
fézs anyagot kettôbe a Youtube-ra…

Ha most év végi jegyet kellene adni, azt 
gondolom, járna a nagy piros ötös minden 
résztvevônek. Szeretnénk köszönetet mon-
dani a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános 
Iskola vezetôségének, közösségének, hogy 
az oktatás megszervezésének, lebonyolításá-
nak kérdésében is remekül helytállt! Voltak 
nehézségek, voltak bosszankodások, vol-
tak könnyek és kifakadások, és persze a lát-
hatatlan lakótárs is táncot ropott az idege-
inken, de mindezek ellenére kommunikál-
tunk egymással, megoldottuk. Az iskola 
vezetôsége folyamatosan kikérte a szülôk, 
gyerekek véleményét, adott is ezekre a véle-
ményekre, segítséget nyújtott azoknak, akik-
nek nagy szükségük volt rá, együtt tanul-
tunk meg belerázódni a digitális oktatásba 
és ezért hálásak vagyunk! Hálásak vagyunk a 
pedagógusainknak, akik munkát, fáradságot 
nem kímélve küldték gyermekeinknek az 
arcukra mosolyt csaló ábrákkal, kedves sza-

vakkal tûzdelt feladatokat. Hogy türelmesen 
várták a megoldásokat, sokszor határidôn túl 
is. Hogy jelezték, ha valakinél probléma adó-
dott. Hogy mindig nyitottak voltak, és biztat-
ták a gyermekeinket arra, hogy kérdezzenek. 
Hogy megértôek és elfogadóak voltak ebben 
a mindenki számára új, idegen, félelmetes 
helyzetben. Külön köszönet a zenetanárok-
nak, akik fáradhatatlanul dolgoztak azon, 
hogy a kényszerû otthonmaradás se vesse 
vissza a gyerekek zenei fejlôdését, sôt, ked-
ves szavaikkal, személyes jelenlétükkel, bíz-
tató tekintetükkel támogatták gyermekein-
ket abban, hogy kiegyensúlyozottan vészel-
jék át a társaik, tanáraik nélküli hosszú hete-
ket!

És hogy hogyan tudjuk kimutatni kellôen 
a hálánkat? 

Köszönjük minden tanárunknak! 
Köszönjük az iskolának! 

A 4. b osztály szülôi közössége

Búcsú a digitális albérlôtôl

Köszönjük a Balaton körüli kerékpártú-
ra szervezését Molnár Ákosnak és iskolánk 
kézilabda-edzôjének, Paczor Vilmosnak.

Iskolánk tíz tanulója vett részt a június 
27-július 2-ig rendezett Balaton körüli Bringa 
táborban.

Köszönettel: 
Iskolavezetés

Nyári kerékpártúra
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2020. június 13-án elbúcsúztattuk isko-
lánk 38 végzôs tanulóját.

Az igazgatónô búcsúbeszédét és a kitün-
tetett diákok névsorát/méltatását tesszük 
közzé. 

Tisztelt Vendégeink! Polgármester úr, 
Egyházi vezetôk!

Kedves Végzôs Diákok!

„Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán 
lényeges, az a szemnek láthatatlan”

Saint Exupery francia író híres és sokat idé-
zett mondata a Kisherceg címû mûvébôl a mai 
ballagásunk fô mondanivalója nektek, ballagá-
si beszédemnek általam is választott mottója.

Talán ezt tudnám egyik legfôbb útrava-
lóként adni Nektek, kedves Végzôs Diákok, 
vagyis ne a világi, látható dolgok, azok meg-
szerzése, a világnak megmutatása legyen a fô 
életcélotok, a látszat, külcsín fontos, de nem 
földi küldetésünk fô célja, ezt ne feledjétek! 

A belsô jó, harmónia, szeretetteli légkör 
magunk körüli megteremtése, sokkal fonto-
sabb életcél lehet bármelyikünknek, és a bol-
dogságunkat is ez okozza az életben. 

A Kisherceg fô mondanivalója, vagyis az 
életben az igazán lényegesnek „szívvel” meglá-
tása, úgy érzem, hozzátok közel álló gondolat. 
Érzô, igaz szívû fiataloknak ismertelek meg 
Benneteket, akik figyelnek egymásra, a másik-
ra, legyen az osztálytárs, szülô, tanár, igazgató.

Szerettem hozzátok bemenni órát tarta-
ni, szívesen mentem hozzátok helyettesíte-
ni, egy-egy hirdetést elmondani, mert min-
dig értô figyelem fogadott mind a két osz-
tályban. Ugyanígy szerettem veletek beszél-
getni életrôl, szerelemrôl, konfliktusokról, 
azok megoldására is többnyire nyitottak vol-
tatok. Utóbbi idôkben az óraközi szünetek-
ben betévedve hozzátok az osztálytermekbe 
már kézzel fogható volt, hogy a kisgyermek-
kort maguk mögött hagyott fiatalok között 
vagyok, ha nem hittem a szememnek, köny-
nyen tettekkel meg is gyôztetek, hogy lássam, 
megnôttetek, igen, észrevettem jelentem, azt 
is, hogy már sok mindenre meg is értetek. 

Érettek lettetek egy középiskolai megméret-
tetésre, egy erdélyi közös utazásra, sportver-
senyekre, tanulmányi versenyeken szereplés-
re, egymás segítésére. Nagyon szép sport sár-
kányhajó, foci, kézilabda eredményekre; zenei 
és tanulmányi sikereket hagytok magatok 
mögött. A Bolyai matematika elsô hely 8. évfo-
lyamon, a Váci tankerületi matek gyôzelmek, 
a térségi Fábián Zoltán prózamondó verse-
nyen elhozott szép helyezések, a Dunakanyari 
népdalverseny kiemelt aranya, a Pollack-
gála színvonalas mûsorszámai, most utóbb az 

angol nyelvi versenyen elért szép helyezések, 
számomra különösen szép, fontos emlékek 
maradnak Rólatok– „cégünk”, az iskola rek-
lámja örökre ez a sok szép siker!

De ha a legendás angol Cure zenekar Friday 
I’m in love számát hallgatom, akkor is Ti juttok 
eszembe, rátok fogok gondolni ezután.

Kedves Gyerekek! 
A szívvel látásra különösen szükségünk volt 

most ebben a 3 hónapban, amikor a társaktól, 
tanárainktól, a megszokott iskolai közegtôl 
távol kellett tanulnunk, teljesítenünk, élnünk 
napjainkat. Valljuk be, hogy nem is egyszer 
jött a döbbenet: „Hiányzik az iskola!”, nekünk, 
tanároknak pedig, „Hiányoztok ti, hiányoznak 
a gyerekek” Bejárva az iskolába elôször élvez-
tük a csendet, aztán egyre fájdalmasabb lett 
ez a máskor oly áhított csend, hiába, gyerekek 
nélkül az ISKOLA tudathasadás. 

Mi–ti most nem tudtuk megélni együtt azt 
az örömöt, amit a középiskolai felvételi ered-
mények okozhattak volna, kit hova vettek fel 
középiskolába, szép eredmények születtek: 15 
diákunk gimnáziumban, 6 diákunk szakgim-
náziumban és 17 diákunk szakgimnáziumban 
és szakközépiskolában folytatja tanulmányait, 
ami szép eredmény. Most szeretnék gratulálni 
a szép eredményetekhez!

Nem tudtuk közösen átélni a bankett talál-
kozás felszabadult örömét, a búcsúzásra 
készülôdést. Ez kimaradt a közös életünkbôl a 
Járványhelyzet miatt, ami átírta mindnyájunk 
életét egy jó idôre!

Ha valamire jó volt mégis ez az új, a járvány-
helyzet okozta életmódváltás, visszahúzódás 
az éppen annak a megtapasztalása volt, hogy 
világossá vált, mi az igazán fontos az életünk-
ben, ki az igazi barát, kinek a hiánya fáj, de 
az is, hogy kire nem tudok számítani; és az 
is, hogy milyen jó közösség vagyunk, hogy 
hiányzik az osztály közössége  bújával-örömé-
vel- nyûgével-bánataival együtt is, de hiány-
zik! 

A két 8. osztály gyerekközösségétôl búcsúz-
nak most osztályfônökeitek, a könnyeikkel 
küzdve Heni néni és Csaba bácsi, köszönnek 
el tôletek alsós tanítóitok, Kati néni és Laci 

bácsi, és mi mindnyájan az iskola valamennyi 
dolgozója.

NEM volt kérdés, hogy ballagási mûsort, 
ünnepélyt szervezünk Nektek mi, tanáraitok, 
hogy kifejezzük szeretetünket. 

Köszönöm Kollégáim a ballagási ünnepély-
ben nyújtott segítségét; minden iskolai dol-
gozó, önkormányzati dolgozók azon igyekez-
tünk, hogy széppé varázsoljuk ezt a búcsút 
Nektek. 

Külön köszönöm Lintner Andrea, Lehoczky 
Dolli, Kökényné Krafcsik Ibolya kiváló 
szervezô munkáját, Futó Józsefné, Wegroszta 
Gyula tanároknak és Princzné Bérczi Kriszta 
pedagógiai asszisztensnek a dekorációt, a 
zenetanárok és a szereplôk munkáját! 

Kedves Végzôsök! Ma kiléptek ezen a 
kapun, de a szívetek egy része itt marad, itt 
maradnak az emlékeitek; ez az általános isko-
la kapu ma becsukódik, hogy elkezdôdhessen 
egy új fejezet az életetekben, de bármikor ki is 
nyílhat nektek újra, ha örömeiteket, sikereite-
ket vagy éppen nehézségeiteket kell megosz-
tanotok jó, megértô baráti közösséggel. 

„Mert jól csak a szívével lát az ember, ami 
igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan!”

Köszönöm a figyelmet!
Zakar Ágnes intézményvezetô

Kitüntetett diákjaink

Iskolánk hagyománya, hogy a 8 éven át 
kitûnô tanulókat, akik más kiemelkedô sport 
és tanulmányi versenyeredményekkel büsz-
kélkedhetnek, a ballagáskor Pollack- emlék-
éremben részesítjük. 

A 8 éven át jeles tanulmányi eredményû 
versenyeken szereplô tanulóink, pedig 
Pollack-emlékérmet kapnak.  Az emlékpla-
kett és az emlékérem Szántó Sándor helybéli 
festômûvész, tûzzománc-mûvész alkotása

Baffia Boglárka 8.a osztályos tanuló 
Pollack–emlékplakettben részesül

Bogi sok szempontból kiemelkedik társai 
közül, tanulmányi, sport és közösségi mun-
kájával. Az iskola, a zeneiskola, a református 

Ballagási ünnepség 
a tahitótfalui iskolában
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közösség és a falu életében aktív szerepet tölt 
be.

Eddig minden tanulmányi évét kitûnô  
eredménnyel zárta és általános tantestületi 
dicsérettel. Az osztályközösség vezetô egyéni-
sége, minden program, mûsor vagy ünnepség 
lebonyolításában, szervezésében részt vesz. 
Az iskola diákönkormányzati vezetôségének 
tagja, ettôl a tanévtôl a diákönkormányzat 
elnöke. A diákélet eseményeinek fô szervezôje 
és mozgatója. 

Középfokú angol nyelvvizsgára készül.
Megszámlálhatatlan helyi, megyei és 

levelezôs tanulmányi verseny gyôztese és 
helyezettje. Ha az iskolában eredményhirde-
tés van mindig több alkalommal szólítják ki.

Jelentôsebb eredményei:
Az iskolában nyelvi, irodalom, biológia és 

zenei helyi versenyek gyôztese és helyezettje 
számtalan alkalommal.

Angol és német országos levelezô verse-
nyen kiemelkedô eredményeket értek el. 

Észak-Pest megyei Bólyai matematika csa-
patverseny I. hely, az országos versenyben 
(Kárpát-medence) 33. hely.

Váci tankerületi matematika verseny északi 
csoport I. hely.

Sportban is kiváló eredményekkel:
Az iskola jó tanulója-jó sportolója címmel 

büszkélkedhet.
Két sportágban kiemelkedô eredményekkel 

rendelkezik. Ritmikus gimnasztikázik, vala-
mint sárkányhajózik.

2017-ben, 2018-ban és 2019-ben az Omszki 
tavon megrendezett regionális sárkányha-
jó versenyen a saját korosztályában csapatá-
val elsô helyezést értek el. 2017-ben és 2018-
ban az országos döntôn bronzérmet szereztek, 
2019-ben országos bajnoki címet.

Székesfehérvári országos sárkányhajó viada-
lon az általános iskolás felsôs, valamint a gim-
náziumi kategóriában is elsô helyezett csapat 
tagja. 

2019-ben felnôtt csapatba is beválogatták 
és az országos bajnokság futamain hosszú és 
rövid távon bronz és ezüst érmeket szereztek.

Két hangszeren (hegedûn és zongorán) ját-
szik. Minden zeneiskolai mûsorban és iskolai, 
települési ünnepi mûsorban szerepelt eddig. 
Pollack-gálák aktív résztvevôje hangszerekkel 
és egyéb fellépéssel.

A Határtalanul kirándulás keretében Erdély-
ben jártunk, ahol Nyárádmagyaróson (testvér-
településünkön) a Nemzeti Összetar tozás nap-

ján megtartott megemlékezésen is az egyik 
fôszereplô Bogi volt. 

2019-ben konfirmált, a református ifiélet 
lelkes résztvevôje egyházi ünnepeken, tábo-
rokban, rendezvényeken. Szervezik a közössé-
gi, zenei alkalmakat.

Középfokú tanulmányait Vácon a Boronkay 
György Mûszaki Szakgimnáziumban folytatja.

Mészáros Jázon 8.b osztályos tanuló 
Pollack- emlékplakettben részesül

Kitûnô bizonyítványai mellett rengeteg ver-
senyen is indult, vitte jó hírét iskolánknak. 

Részt vett már alsó tagozatban a Bozsik 
programban, a Bolyai Matematika és a Bolyai 
Természettudományi Versenyen. Ötödik osz-
tályban angol és német szépolvasó versenyen 
3. helyezett lett, részt vett Bolyai Matematika 
Versenyen és rengeteg munkával 2. helyezést 
ért el a Der, die, das Országos Német Levelezô 
Versenyen. 

Tanulmányai mellett sportolt is, a Dunai 
Sárkányok Váci Versenyén 1. lett a sárkány-
hajó csapattal, ebben a tanévben pedig a 
Székesfehérvári Sárkányhajó Versenyen két 
kategóriában elsô helyen végzett csapatával. A 
Szarvasi Medencés Sárkányhajó Versenyen 2. 
helyen végzett. Fölsô tagozatban emellett foly-
tatta a Bozsik programot, a Bolyai Matematika 
Versenyeket és részt vett a Spiel und Gewinn 
Országos Német Versenyen. A Hermann Otto 
Biológia Verseny 5. helyezettje, a Görgei Artúr 
Történelmi Versenyen pedig 4. helyezést ért 
el.

A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázi-
umban tandem szakán tanul tovább.

Gyugos Liliána Kiara 8.a osztályos tanuló 
Pollack-emlékéremben részesül

Lili nyolc év alatt végig kitûnô és jeles tanu-
ló volt. A tanulás mellett a zenei, a sport és az 
osztályközösségi életben fontos szerepet töl-
tött be.

Az osztályprogramok segítôje volt több 
alkalommal, szervezte a diákéletet. Társai szá-
míthattak segítségére tanulmányi és egyéb 
dolgokban is.

Tagja volt a gitár zenekarnak, velük külön-
díjat nyert. Angol és német nyelvbôl orszá-
gos levelezô versenyeken vett részt, ahol több 
helyezést szerzett.

Észak-Pest megyei Bólyai matematika csa-
patverseny I. hely, az országos versenyben 

(Kárpát-medence) 33. hely.
Kiemelkedô tehetsége van prózamondás-

ban. A Fábián Zoltán vers és prózamondó ver-
senyen ért el harmadik helyezést.

Kiemelkedô sport eredményeit sárkányha-
józásban érte el. Az Omszki –tavi régiós verse-
nyen a háromszoros aranyérmes csapat tagja. 
Országos bajnokságon kétszeres bronzérmes 
a csapattal. Valamint Székesfehérváron rende-
zett országos versenyen kétszeres aranyérmes 
csapat tagja.

Középiskolai tanulmányait Szentendrén a 
Móricz Zsigmond Gimnáziumban folytatja. 

Szalai Tamás Ádám 8.b osztályos tanuló 
Pollack-emlékéremben részesül

Bizonyítványa mellett szép versenyered-
ményekkel büszkélkedhet. Angol és német 
szépolvasó versenyen többször ért el elsô, 
illetve 2. helyezést iskolánkban. 6. osztály-
ban ô írta azt a fogalmazást, amely elsô helyet 
érdemelt. Kiváló helyesírással rendelkezik, 
hiszen kétszer is megnyerte a helyesíró ver-
senyt. Ô is tagja az aranyérmes sárkányha-
jó csapatnak, akik két aranyérmet hoztak 
iskolánknak a Székesfehérvári Sárkányhajó 
Versenyrôl és ezüstérmet szereztek a Szarvasi 
Medencés Sárkányhajó Versenyen. 

A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázi-
um reál szakán tanul tovább.

Fieszl Antal Sebestyén 8.b osztályos tanuló 
Zeneiskolai Pollack-emlék érem ben részesül

Zenei tehetségével már negyedik és ötödik 
osztályban megnyerte a Pilismaróti Katolikus 
Énekversenyt. A Sialia Énekversenyen 1., 
illetve kiemelt elsô helyen végzett. Az Izbégi 
Népdalversenyen kiemelt arany minôsítést 
kapott, elnyerte az Arany Fülemüle díjat. 6. 
és 7. osztályban fellépett az Eperfesztiválon. 
A Gödi Népmûvészeti Versenyen arany 
minôsítést kapott népi ének kategóriában. 
Fellépett Delhusa Gjon jubileumi koncertjén a 
kongresszusi központban 2019-ben. 

Az ének mellett rendszeresen sportolt is, 
folyamatosan részt vett a Bozsik tornákon, 
2.,3. és 5. helyezést ért el csapatával kupaver-
senyeken. Sárkányhajó versenyeken csapatá-
val többször dobogós helyen végzett.

Váci Bar tók-Pikéthy Zenemûvészet i 
Szakgimnázium és Zeneiskola, Alapfokú 
Mûvészeti Iskola népének szakán tanul 
tovább.
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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 olda-
las felület áll rendelkezésre, melyeket a beérkezés 
sorrendjében tudunk biztosítani.

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!

“Ez lesz életem legrosszabb nyara, 
mert el kell búcsúznom Kati nénitôl!” 

Mindannyian azt szeretnénk, hogy 
a gyermekünk olyan pedagógus kezei 
közé kerüljön az iskolapadba ülve, akitôl 
nem csak az írás, az olvasás, a számolás 
alapjait sajátíthatja el, de aki ellátja egy 
egész életre szóló útravalóval, élmények-
kel, aki értékekkel ruházza fel. Akire sze-
retettel gondol majd akkor is, amikor 
a saját megszeppent gyerkôcét vezeti 
kézen fogva az iskolába…  A 4.b osztály-
nak szerencsére ilyen ízig-vérig TANÍTÓ 
jutott! 

Köszönjük Kati néni! Ezzel a felirat-
tal szerette volna kimutatni az osztály 
a háláját, szeretetét osztályfônökük, 
Magyarné Rátóti Kati néni felé. A június-
ban a Budapest felé vezetô 11-es út mellé 
kihelyezett tábla üzenetében benne van 
az elmúlt 4 év, minden örömével, köny-

nyével, vidámságával és életre szóló taní-
tásával, amit egy igazi pedagógustól kap-
hattak a gyermekeink! Köszönjük Kati 

néni, még vagy ezerszer! 

A 4. b osztály szülôi közössége

Búcsú szeretett Kati néninktôl!

E sorokkal szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik 
szeretett férjem Nagy Lászlót utolsó útjára elkísérték, sírjára az 
emlékezés virágait elhelyezték, enyhítve én és családom fájdal-
mát. 

Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök 
boldogságot.

Köszönettel: Nagy Lászlóné Erzsi néni és családja

Köszönetnyilvánítás
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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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Lakossági 
Klímák:

- Telepítése
- Tisztítása

- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor, 
klímaszerelô

+36-30/729-9315

 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

A járványügyi helyzetre való tekintettel 
a veszélyhelyzet ideje alatt a személyes 

ügyfélfogadás szünetel.

Furka Ágnes és K. Szabó Judit családsegítôk, Dr. Tóth Mária jogász 
és Deim Éva pszichológus elérhetô az alábbi telefonszámokon:  

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 Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsôde és 
Konyha dolgozóinak rendezett évzáró össze-
jövetelen számot vetettünk a mögöttünk álló 
nevelési évvel. Az évnyitó nevelési értekezletet 
azzal kezdtem tavaly augusztusban, hogy egy 
profi zenekarnak elég egy kezdô karmester is. 
Úgy érzem, hogy az elmúlt közel egy év alatt 
már egész jól összecsiszolódtunk, egyre har-
monikusabb a dallam, amit közösen játszunk. 
Több sikeres rendezvény is mögöttünk van, 
ahol bizonyítottunk együttmûködésbôl: sport-
nap, adventi vásárok, ötórai tea, Márton-nap, 
egészséghét, farsang, szülôi bál, ahol konyhai 
és óvodai dolgozók szoros együttmûködésével 
egy új hagyományt vezethettünk be. Sikeresen 
elindítottuk a tehetséggondozó mûhelyeket, 
alapozó tornát, angolt, sakkot tanulhattak a 
gyerekek, rockyzhattak, úszhattak, mindenki 
érdeklôdése és választása szerint. 

Több pályázaton is részt vettünk: Gyurma-
világ, Gyalogló világnap, Mézes reggeli, 
Biztonságos óvoda és küszöbön áll a Boldog 
óvoda cím elnyerése is. Sajnos sikertelen volt 
az Ikeás, Tescos, NEA-s pályázatunk és az 
Országos óvodakert programba se kerültünk 
be, de legalább maradt jövôre is tennivaló.

A kollégák számtalan továbbképzésen vet-
tek részt, gyarapítva, szélesítve a szakmai tudá-
sukat, mely utána gyermekeink fejlôdését szol-
gálja. Gratulálunk Molnár Gergelyné Ibolyának 
a sikeres szakvizsgához fejlesztôpedagógus 
szakon és Susánné Szegedi Évának a friss óvo-
dapedagógusi diplomájához.

A kezdeti munkaerôhiányt januárra sikerült 
megszüntetnünk, hála a nyugdíjas kollégák-
nak, akik magukat nem kímélve kisegítettek 
minket. Köszönettel tartozunk ezért Talláné 
Rátki Juditnak és Demeterné Butykai Julikának 
és további nyugdíjas éveikhez jó egészséget 
kívánunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy két 
fiatal óvónéni csatlakozik hozzánk: Ott Evelin 
és Váradiné Szász Éva, igyekszünk minden 
segítséget megadni, hogy gyorsan beilleszked-
jenek a csapatba és jól érezzék magukat köz-
tünk.

A Tahitótfalu Pedagógusa Díjat idén Oroszné 
Kapornai Judit kapta, melyet Dr. Sajtos Sándor 
Polgármester Úr adott át számára. Az óvónôi 
hivatás választása már gyermekkorában meg-
fogalmazódott Juditban, amikor még óvódás-
ként látogatta a tahisi óvodát. Ez a vágy a pálya-
választás idején is erôs volt, amikor a sokszoros 
túljelentkezés ellenére is sikeresen felvételizett 
a mára legendás hírûvé vált Bem József Óvónôi 
Szakközépiskolába Budapestre. Az itt töltött 
évek biztos alapot adtak emberileg és szak-
mailag is az itt végzett óvónôknek. Érettségi 
után édesanyja bíztatására egybôl jelentkezett 
a fôiskolára, ahol sok neves tanártól tanulha-
tott, akik nagy hatással voltak rá, köztük sze-
repelt dr. Földi Rita és Kanczler Gyuláné dr. 
is. Elsô munkahelyén egy mentorául foga-
dott kolléganôjétôl megtanulta, hogy vasfe-
gyelem helyett tevékenységek felkínálásával, 

játékos módszerek alkalmazásával és követke-
zetességgel könnyebben célt érhet a nehezen 
kezelhetô gyerekek nevelésében. Saját bôrén 
érezte, hogy egy jó mentor mennyit segít-
het egy pályakezdônek, amit a késôbbiekben 
sem felejtett el. Óvodáinkban mûködô mentor 
team tagja, aki segíti, támogatja a hozzá fordu-
ló gyakornokokat. Gyermekei megszületése és 
a velük otthon töltött évek után a Tahitótfalui 
Óvodában kezdett el dolgozni, immár 25 éve. 
Itt úgy érezte, hogy már jó helyen van, önma-
gára talált. A támogató légkörben kreativitá-
sát kibontakoztathatta, bátran elvállalta a rábí-
zott feladatokat. Helyi nevelési programunk 
kidolgozásában és idôszerû felülvizsgálataiban 
oroszlánrészt vállalt. Óvodavezetô helyettes-
ként 15 évig teljes elkötelezettséggel vezette 
a II. sz. Óvodát, öregbítette az intézmény hír-
nevét. Számtalan továbbképzésen vett részt, 
folyamatosan tanul a mai napig is. Szakvizsgát 
tett vezetô óvodapedagógus szakon, játékpe-
dagógia és szabadidô–szervezô szakirányú 
továbbképzést végzett. Sikeres minôsítési eljá-
rással Ped. II-es kategóriába került 2016-ban. 
Az elmúlt nevelési évben teljes vállszélesség-
gel segítette a Zöld Manók környezeti tehet-

séggondozó mûhely elindulását és folyamatos 
mûködtetését. 

Judit érzékeny a környezetében megjelenô 
problémák iránt, egyenes, nyílt kommuniká-
ció jellemzi, hatékonyan mûködik együtt a kol-
légákkal. Azt vallja, hogy „Amíg nyitottak és 
kíváncsiak tudunk maradni, addig ôrizzük meg 
a fiatalságunkat, lelki egészségünket, hiszen 
szükségünk van kedvességre, türelemre, sze-
retetre, önfegyelemre, hatékony és agresszió-
mentes kommunikációra, hogy megértsük 
egymást a nevelés minden résztvevôjével: a 
gyerekekkel, a szülôkkel és óvodapedagógus 
kollégáinkkal”.

Szeretnénk megköszönni 30 év óvodapeda-
gógusi munkáját, melyet töretlen lelkesedéssel 
és hivatástudattal végzett. Balogh József sorai-
val további munkájához,

„Kívánok én hitet, kedvet,
szép szerelmet, hû türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot,
 békességes boldogságot,
bokrok mellé társnak fákat,
napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembe nézve, 
éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos, tiszta csöndet 
és mosolyból minél többet!”
(Balogh József: Mit kívánok?) 

    A tehetséggondozó mûhelyek beindításá-
ért és mûködtetéséért Piszkátor Ildikónak és 
Petô Ildikónak egy-egy oklevéllel mondtunk 
köszönetet. Pedagógiai asszisztenseinknek, 
Tóth Lászlónénak, Susánné Szegedi Évának és 
Vaczó Renátának hasonlóképpen ismertük el 
nélkülözhetetlen munkáját.

Szeretném kollégáimnak megköszönni, 
hogy bármilyen nehézséggel, megoldandó 
problémával kerülünk szembe, együtt sike-
resen megoldjuk, tudom, hogy számíthatok 
rájuk. Ezt ékesen bizonyítja az idei tavasz, ami-
kor egy világméretû problémára gyorsan rea-
gáltunk, a központi utasításokat megelôzve 
már átálltunk az online óvodai nevelésre, kap-
csolattartásra. Emellett mindenki ott segített, 
ahol tudott: maszkvarrásban, ebédkihordás-
ban, kertrendezésben, fertôtlenítô takarítás-
ban, épületeink dekorálásában. A konyha dol-
gozói pedig a járvány alatt végig gondoskod-
tak a rászoruló idôsek, gyerekek étkezésérôl. 
Egész nyáron tovább segítjük a családokat 
azzal, hogy óvodáinkat és a konyhát nem zár-
juk be, a szülôi igényekre reagálva ez a nyár 
is rendhagyó lesz. Ennek ellenére igyekszünk 
lehetôvé tenni, hogy dolgozóinknak is legyen 
lehetôségük nyári pihenésre, feltöltôdésre, 
hogy a következô évünk hasonlóan eredmé-
nyes és sikeres lehessen.

Jó egészségben eltöltött szép nyarat kívá-
nok!

Bánáti Anita intézményvezetô

Eltelt egy év…
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Idén a pedagógusnap is másképpen zajlott 
az iskolában, mint máskor.

Tahitótfalu Önkormányzatának és a  
Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért 
Alapítványnak, Mákó Miklósnak, Béres 
Gabinak köszönhetôen tudtunk ebéddel 
kedveskedni a kollégáknak.

Köszönjük Polgármester úrnak, hogy a 
Faluházat rendelkezésünkre bocsátotta, 
és Jegyzô asszonnyal együtt megtisztelte a 
vidám együttlétünket.

Néhány Kolléga, Csereklyéné Szente 
Ildikó, Magyarné Rátóti Katalin, Kovács 
László Zoltánné, Papp Judit Jul ianna 
kiemelkedô versenyfelkészítô és felvételi 
elôkészítô munkájáért, 

Éliás-Szalay István, Matus Klára, Vaczó 
Zoltán, Princzné Bérczi Krisztina digitális 
oktatás alatti erôfeszítéseiért igazgatói dicsé-
retben részesültek. 

Tahitótfalu Pedagógusa díjat az idei tanév-
ben Lintner Andrea tanárnô vehette át a 
Polgármester úrtól, akinek szívbôl gratulá-
lunk!

Lintner Andrea 1988. január 1. óta dol-
gozik iskolánkban. Nagyon fiatalon került 
az akkori tantestületbe, figyelte a tapasztal-
tabb kollégákat, sokat tanult tôlük, különö-
sen módszertant.

Munka mellett tanult tovább, és szerzett 
diplomát magyar és mûvelôdésszervezô 
szakon Egerben, majd angol szakos nyelv-
tanári diplomát szerzett a Budapesti Köz-
gaz  daságtudományi Egyetemen. Magyar 
nyelvet és irodalmat tanít a felsô tagoza-

ton, valamint angol nyelvet a haladó cso-
portokban. Tanulók ezreit készítette fel az 
életre az elmúlt több mint 30 évben. 

Iskolánk 30 évvel ezelôtt célul tûzte ki az 
angol nyelv emelt szintû oktatását. Minden 
felsôs évfolyamon megvalósult a csoport-
bontás, a haladó csoportok heti 5 órában 
tanulják a nyelvet, melynek kimenete az 

állami nyelvvizsga lehetôsége. A nyelv-
vizsgára való felkészítés a nyolcadik évfo-
lyamon történik. Az elmúlt 15 évben 101 
tanulónk tett sikeres, államilag elismert 
’C’ típusú nyelvvizsgát angol nyelvbôl alap-
, ill. középfokon Lintner Andrea nyelvtaní-
tásnak, nyelvvizsga felkészítô munkájának 
köszönhetôen. Kezdetektôl arra ösztönzi a 
gyerekeket, hogy induljanak versenyeken, 
szerezzenek nyelvvizsgát, és a továbbta-
nulási terveikben kiemelten szerepeljen a 
megszerzett idegen nyelv ismerete. 

Folyamatosan továbbképezi magát, min-
den évben részt vesz az Oxford University 
Press Teachers’ Trainingjén, akkreditált 
továbbképzésein.  2015-ben elsôk közt 
vett részt a pedagógusminôsítésben és 

Pedagógus II. fokozatot kapott 100%-os 
teljesítményéért. A lifelong learning (élet-
hosszig tanulás) kitûnô példája, hiszen 
mindig nyitott a változásokra, újításokra.

 Kiváló pedagógus, osztályfônök és a 
felsôs munkaközösség vezetôje 1992 óta.

„Úgy érzem demokratikus középvezetô 
vagyok, aki a konszenzuson alapuló dön-

téseket preferálja. Tisztelem a kollégái-
mat, és törekszem arra, hogy a felsôs mun-
kaközösség tagjai között oldott, bizalmon 
alapuló kapcsolat legyen. Vallom, hogy 
együttmûködni akkor is tudnunk kell, ha 
nem értünk mindenben egyet.”-vallja port-
fóliójában.

 Közösségünk aktív és lojális tagja, aki-
nek biztos, precíz, pontos meglátásai, prag-
matikus ötletei nélkülözhetetlenek szá-
munkra. Pályája során száz körüli színvo-
nalas iskolai és községi ünnepség mûsora 
kapcsolódik a nevéhez, most legutóbb fô 
kezdeményezôje volt a 2020. évi ballagás 
megtartásának a rendkívüli helyzet ellené-
re és mellett, annak fô szervezôje, motor-
ja, összetartója volt. Rengeteg újságcikket 
írt a Tahitótfalui Községi Tájékoztatóba, 
az egyik osztályával osztályújságot, majd 
iskolaújságot írtak, de írtak színdarabot, 
melyet elôadtak az iskolai farsangon, veze-
tett iskolarádiót és rendezett bábelôadást.

Pedagógusnap alkalmából Tankerületi 
elismerô oklevelet kapott 2013-ban és 
2018-ban. Lintner Andrea iskolánk ikoni-
kus személyisége. Ebben a tanévben fel-
terjesztettük a „Bonis bona” kitüntetésre 
kiváló tehetségsegítô kategóriában.

„Teljes pedagógiai életutam ehhez 
az iskolához kötôdik. Képesítés nélkü-
li nevelôként kezdtem itt, de két diploma 
megszerzése után, több szakmai tovább-
képzés után, iskolai és iskolán kívüli prog-
ramok százai után is azt látom, hogy meg-
újulásra mindig szükség van. Ennek a meg-
újulási képességnek a megtartása jelen-
ti számomra a legnagyobb kihívást.”-írja 
portfoliójában.

Bízunk benne, hogy még nagyon soká-
ig leszel képes a megújulásra, és ôrzöd 
magadban a fiatalos lendületet!

Gratulálunk a kitüntetésedhez!
                                      Iskolavezetés

Pedagógusnapi ünnepség
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Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18, 
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com • 
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. 
u. 4., tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@
gmail.com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki 
János Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-
9370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI 
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 
605 • ELMÛ – Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: 
kedd 8-12, szerda 14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ 
– 585-028 • FOGÁSZAT (Tahi tótfalu, Ifjúság u. 5-7.) – 
tel.: 385-353, dr. Kútvölgyi Ida rendel: hétfô: 8.30–13.30-ig, 
kedd, csüt.: 14–19-ig, péntek: 8.30–13.00-ig, szerda: iskola-
fo gászat • FÖLDHIVATAL – Szentendre, Dunakanyar krt. 
1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô 13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 
13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.: 26/312-413, fax: 26/312-
331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ – ügyfélszolgálat: 
+36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36 30 474-9999, 
+36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjel-nappal • 
GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi Ilo-
na, Ifjúság u. 5-7. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125, 
Rendelés: h: 11–14-ig; k: 8–11-ig, sze: 14–17-ig, cs: 14–17-ig, 
p:8–11-ig. • GYERMEKORVOSI ÜGYELETI RENDELÉS – 
munkaszü ne ti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27., 
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár, 
Tahitótfalu, Hô sök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.: 
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu, 
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386-
010  • GYÓGY SZER TÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok 
u. 5., tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. 
Bellavics Er zsé bet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel 
hétfô, szerda 13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; 
üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 
12–13, kedd, csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, 
tel: 387-122, 06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 
8–11, kedd, csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 
11–12, kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, 
Kossuth L. u. 26., tel.: 385-741 • KÉMÉNY SEPRÔ – BM 
Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.: 
314. – Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfél-
szolgálat: 1818 • KORMÁNYABLAK –  Tahitótfalu, Szabadság 
tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17, 
K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár 
Bertalan, Szentendre, Duna kor zó 18., tel.: 300-763, ügyf.: 
hétfô, kedd, csüt.: 10–12-ig, szerda: 14–18-ig • MENTÔK 
– tel.: 104, 310-424, 312-933 • MEZÔÔR – 0630 324-6667 
• MOZI – P’art Mozi Szentendre, Dunakorzó 18., www.
partmozi.hu, info@partmozi.hu • MUNKA ÜGYI KÖZPONT 
– Szent endre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: 
hétfô: 08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, 
Csütörtök: elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem 
lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – 
(éjszakai) Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 
óráig, munkaszüneti napokon folyama tosan, tel.: (26)387-030 
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi-
tót falu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI 
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585-
112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–  17.30, kedd, csütörtök 
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30 
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden 
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda 
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12 
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek 
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.: 
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szent endre, Kano nok u. 1., 
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szent end re, Dózsa Gy. út 6/A. 
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahi tótfalu, Béke u. 16., ügyf.: 
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI 
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ-
TÁS – FKF Zrt, 1098 Budapest, Ecseri út 8-12., Telefonszám: 
06-1-459-6722, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 
353 (06 80 FKF FKF), Nyitvatartási rend: hétfô: 8:00 - 20:00, 
kedd - csütörtök: 8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00 • 
TAKARÉK SZÖVET KEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô 7.45–
16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30-ig, 
ebéd:12.00–12.30-ig • TER HES  GONDOZÁS – tel.: 385-873, 
Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TER HES   
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô 
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG, 
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.: 
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig, 
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30. 
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné 
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes 
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu 
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig 
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 • 
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelen-
tés tel: 06-27-999-688

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

Vedd észre!
Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfejtést a 

program@tahitotfalu.hu címre vagy a 30/337 5527-es telefonszámra. A helyes megfejtést 
beküldôk minden hónapban ajándéksorsoláson vesznek részt. Júniusi számunkban a Béke 
út egyik portájának részlete volt látható. A megfejtésre sajnos nem érkezett helyes válasz.

Folytatás az 1. oldalról
19:30. A járványhelyzet miatt a helyszín 
változhat, 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. A 
járványhelyzet miatt a helyszín változhat. 
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.
Fitness workout: kedd, csütörtök 
19:00-20:00. Bejelentkezés: Szûcs Kata 
30/3220584.
Judo: kedd, csütörtök 17:00-18:30. Érd.: 

Batári Csongor 70/9318670.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
a programok a nyár folyamán szünetelnek.
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 színházlá-
togatást szervezünk, utazás bérelt busz-
szal történik. Az aktuális elôadásról, a 
jegyekrôl és minden egyéb program-
ról érdeklôdni lehet Béres Gabriella 
mûvelôdésszervezônél, tel.: 30/337 5527.

Tahitótfalu júliusi programjai


