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460 milliós nyertes pályázat bölcsôde
építésére
2 017. j a n u á r 1- j é n h a t á l y b a l é p e t t
Gyermekvédelmi Törvény rögzíti, amely település 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 fôt, a települési önkormányzat köteles
gondoskodni a gyermekek bölcsôdei ellátásáról. Tahitótfalu településen élô 3 évesnél fiata-

labb lakosok száma 2018-ban 243 fô volt, amely
gyermeklétszám kiemelkedôen indokolttá tette
bölcsôde építését. 2019. augusztus 27-én jelent
meg - új költségvetési tartalommal – egy pályázati lehetôség. A korábbi lehetôségnél a pályázható összeg felsô határa 350.000.000 Ft volt.
Ezen azért nem indultunk, mert a megváltozott körülmények miatt jelentôs önkormányzati forrást kellett volna még biztosítanunk, ami
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Tahitótfalu októberi programjai
(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)
Október 6. kedd 18:00 Emlékezés az aradi vértanúkra. Helyszín:
Hôsök tere, Tahitótfalu
Október 22. csütörtök 17:00 Megemlékezés és koszorúzás az 1956-os
forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmával. Helyszín: 1956os emlékmû a Sportcsarnok elôtt, Szabadság út 1.
Október 30. péntek 18:00 SZÍNHÁZ, TÁNC ÉS ANEKDOTÁK. Talkshow Bodor Johanna koreográfussal. Helyszín: Faluház, Szabadság út 1/a.
Belépés ingyenes.

Október 31 – november 7. Kiss Melinda kézmûves kiállítása a
Faluházban. A kiállítás megtekinthetô hétfô-péntek 13:00-17:00, szombat,
vasárnap 10:00-17:00. Belépés ingyenes.

Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
a járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.

Faluház (Szabadság út 1/a):
október 13. kedd 16:00-20:00 Kosárfonó Kör. Részletek:
0630/337 5527.
Folytatás a 12. oldalon
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

nem állt a település rendelkezésére. Az
új feltételekkel megjelent pályázat felsô
határát megemelték 480.000.00 Ft-ra. A
mi esetünkben további pozitívum, hogy
20.000 Ft/fô adóerôképesség (Tahitótfalu
13500 Ft/fô) alatt nem kell települési önrészt vállalni. Erre az új kiírásra várva már korábban elôkészítettük a
pályázati anyagot, melyet szeptember
1-jén a Magyar Államkincstár rendszerébe feltöltöttünk. Az elôkészített engedélyes tervdokumentáció költségbecslése
alapján 460.000.000 Ft összegre pályáztunk. A kivitelezési költség bruttó összege 380.979.680 Ft. A fennmaradó részt a
bölcsôde 4 csoportszobájának berendezéseire, játszóeszközeire, udvari játékaira, konyhai eszközökre, mûszaki ellenôri
díjra, közbeszerzési eljárásra, projektmenedzsmentre fordítjuk. 2020. szeptember
9-én kaptuk a Magyar Államkincstártól
a tájékoztatást, melyben arról tájékoztattak, hogy a megítélt vissza nem térítendô
t á mogat á s összege 459.849.758 Ft.
Feltételezve a pozitív döntést, számos dol-
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got elôkészítettünk. Ennek megfelelôen
szeptember 25-én döntött a Képviselôtestület a közbeszerzési eljárás felelôsségi
rendjérôl, a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Bíráló Bizottság összetételérôl.
Szeptemberben határozat született arról,
hogy a közbeszerzési eljárás gazdasági
szereplôinek valamint a mûszaki ellenôri
feladatok ellátására milyen ajánlatételi
felhívás kerüljön kiküldésre. A mûszaki
ellenôri ajánlattételre beérkezett pályázatokat érvénytelenné kellett nyilvánítani,
mivel mindegyik túllépte a rendelkezésre
álló forrást. Ezt a felhívásunkat megismételtük, melyre már olyan ajánlatok érkeztek, amikrôl a Képviselô-testület érdemben tudott tárgyalni. Sikerült mûszaki
ellenôrt választanunk.
A pá l y á z at b e ad á s át követô en a
Tormaréten lévô területre változási vázrajzot készítettünk, és területmegosztást
kezdeményeztünk a Járási Földhivatal
irányába. Erre azért volt szükség, mert a
konyha-étkezde építésekor az OTP Bank
Zrt. 127 millió Ft-os jelzálogjogot jegyez-

tetett be erre a területre. Miután közintézmény nem építhetô jelzáloggal terhelt
területre, ezért volt szükség a telek megosztására. A bölcsôde építésére vonatkozó területet így tudtuk tehermentesíteni.
A közmûellátás kiépítése a telekhatárig
önkormányzati feladat, így több tervezô
bevonásával elkészítettük és beadtuk az
elektromos terveket, csatorna- és vízterveket. A tûzivíz csap, illetve a gázbeállás
a Nefelejcs utca építésekor került kiépítésre (közel 10 éve), mert már akkor gondoltunk arra, ha ott bármilyen közintézmény épül, csak szükségszerûen minimális mértékben kelljen az útburkolatot felbontani.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás keretében öt gazdasági szereplôt
hívtunk meg, az ajánlattétel beérkezésének határideje 2020. október 13.
Terveink szerint idôjárás függvényében
ez év végén, következô év elején tervezzük az alapkô letételét.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Lomtalanítás
Tisztelt Lakosaink!
Értesítjük Önöket, hogy a 2020. évi lomtalanítást Tahitótfaluban a két településrészen eltérô
idôpontban (Tótfalu településrészen 2020. október 10-én szombaton, Tahi településrészen
2020. október 17-én szombaton) rendezzük
meg. Kérjük, hogy a lomokat elôzô nap (péntek
este) helyezzék ki az ingatlanuk elé. A késôbb
kihelyezett lomokat nem áll módunkban elszállítani. A kihelyezett lomhulladék (nagydarabos háztartási hulladék) nem haladhatja meg az
1 m3/ingatlan/év mennyiséget.
A lomtalanítást a lakosság részére rendezzük, intézmények és gazdálkodó szervezetek nem vehetnek részt benne.
Ne készítsenek ki:
– a háztartásban naponta képzôdô háztartási hulladékot,
– ipari, mezôgazdasági tevékenység
következtében keletkezett hulladékot,

– veszélyes hulladékot,
– építési törmeléket,
– zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).
A lomok kikészítésének módja: kérjük,
hogy az ingatlanuk elôtt a lomokat úgy helyezzék ki, hogy azokat az FKF Zrt. munkatársai
jármûveikkel könnyen és gyorsan meg tudják közelíteni. Fontos, hogy a kirakott lomok
a forgalmat ne akadályozzák. Kérjük Önöket,
hogy bútort (pl. szekrény, ágy stb.) kizárólag
lapra szétszerelve tegyenek ki, mert egyben
nem fér a tömörítô autóba.
Lomtalanítás utáni takarítás: az ingatlanok elôtti járdaszakasz megtisztítása az
ingatlantulajdonosok feladata. Kérjük, hogy
a lomtalanítás utáni rend helyreállításában
szíveskedjenek együttmûködni.
A veszélyeshulladék-gyûjtés idôpontjáról
még egyeztetünk, amint megállapodás születik errôl, tájékoztatni fogjuk Önöket.
Szabados-Molnár István
falugondnok

Anyakönyvi hírek

Újszülöttek:
Debreczeni Detre 2020. 08. 06.
Elter Kiss Anna 2020. 09. 11.
Jacsó Hannaróza Mária 2020. 09. 13.
Ferge Izabella 2020. 09. 15.
Tarnai Zénó 2020. 09. 15.
Rovnyai Adrián Péter 2020. 09. 23

2020. SZEPTEMBER 19. – NOVEMBER 22.

MEZŐGAZDASÁGRÓL
A MEZŐGAZDASÁGÉRT
2020. szeptember 19. és november 22. között
a Központi Statisztikai Hivatal teljes körű
mezőgazdasági összeírást hajt végre.
Összeíróink az ország településeinek kijelölt címein gyűjtik az adatokat. Kérjük, fogadják
bizalommal igazolvánnyal ellátott összeíróinkat, legyenek segítségükre az összeírás gyors
és szakszerű lebonyolításában!
Az agrárcenzus célja, hogy megbízható és naprakész képet kapjunk a mezőgazdaság
aktuális állapotáról, a gazdaságok szerkezetéről. Az összegyűjtött adatok segítik a hazai
és az európai uniós döntéshozókat a megfelelő támogatáspolitikák létrehozásában,
ezért a pontos válaszadás közös érdekünk.
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ.

E-mail: agrarcenzus2020@ksh.hu
www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020

Elhunytak:
Valcz József – Vörösmarty utca , élt 66 évet
Básti Lászlóné – Szentendrei út , élt: 82 évet
Maróthi Mihály – Árpád u, élt: 70 évet
Rácz Mihályné – Szentendrei út, élt: 68 évet
Polyák József – Táncsics u, élt: 84 évet
Debreczeni Sándorné – Árpád u, élt: 74 évet

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

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

Legyen úgy, mint régen vót!
Vasárnapi Vásárnap Tahitótfaluban
Majdnem úgy is lett, mint ezelôtt 12
éven át. Ez a tizenharmadik esztendô
azonban kicsit másképp zajlott. Bár
tavasszal a járványhelyzet miatt Szent
György napján nem sikerült látványosan kihajtanunk a jószágokat a híd melletti füves térre, legelôre, most így Szent
Mihály napja környékén viszont mégis-
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csak behajtottuk ôket a hídon át téli szálláshelyükre. Történt ez sokunk örömére,
s most is kézmûvesek, gazdák gyönyörû
és ízes portékái közt dúskálhattunk, ha
éppen nem a székely mesemondó, a vadállati mindentudó, a népzenészek, táncosok, vetélkedô kicsik-nagyok vagy a szüreti lovas felvonulás hintói, lovai és lova-

sai kötötték le figyelmünket. A nap mosolyogva nézte végig az egész napos forgatagot, még a pásztortûz lángjaira is rákacsintott. Az eltévedt jószágoknak a téli
szállás felé utat mutató tûz körül megpihenve már az elkövetkezô tavaszról
ábrándoztunk reménykedve.
A szervezôk • Képek: Danubia TV
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TÁJÉKOZTATÓ
Az adásvételi és haszonbérleti szerzôdések közzététele vonatkozásában
2020. július 01. napjától lépett hatályba
a 2020. évi XL. törvény a termelô szövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezésérôl és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény.
A törvény jelentôsen módosítja a mezôés erdôgazdálkodási földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvény ( továbbiakban Fftv.) rendelkezéseit és érinti a
szerzôdések kifüggesztésével kapcsolatos
jegyzôi feladatokat is.
Az adásvételi/haszonbérleti szerzôdések hirdetményi úton történô közlése
a továbbiakban elsôdlegesen a kormányzati portálon történô közzététellel valósul meg, ám tájékoztató jelleggel
a polgármesteri hivatal hirdetôtábláján
is kifüggeszthetô, de ez a helyben történô kifüggesztés ma már nem kötelezô a

jegyzô számára.
Az elektronikus közzététel során nem
csak a tájékoztatót, hanem az anonimizált
szerzôdést is fel kell tölteni a kormányzati portálra. A közzététel során az eredeti szerzôdésben az eladó és vevô nevén,
lakcímén vagy értesítési címén és állampolgárságán kívül valamennyi természetes személyazonosító adatot felismerhetetlenné kell tenni és az így anonimizált
példányra közzététel elôtt rá kell vezetni
a kifüggesztés ( közzététel ) napját, a közlés kezdô napját ( kifüggesztés /közzétételt követô nap ) és a jogvesztô határidô
utolsó napját azzal a figyelemfelhívással,
hogy a határidô jogvesztô.
A kormányzati portálon történô közzétételt illetve a hirdetôtáblán történô levételt követôen a szerzôdésre rá kell vezetni a levétel napját is. A levétel napja a
jogvesztô határidôként megjelölt napot
követô legközelebbi munkanap.

A kifüggesztés idôtartama nem változott, adásvételi szerzôdések esetén 60
nap, haszonbérleti szerzôdések esetén 15
nap.
Módosul a kifüggesztési eljárás során
csatolandó okiratok köre is. A Fftv 17.§.
(1) bekezdése szerint ugyanis a jegyzô
elôtti kifüggesztési eljárásokban az adásvételi szerzôdéshez csatolni kell az
elôvásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat is továbbá a Fftv. 13-15.§. és a 42.
§.-a szerinti kötelezettségvállalásokat, nyilatkozatokat a jövôben nem lehet külön
okiratba foglalni, azokat kifejezetten a
Felek megállapodásának ( adásvételi/
haszonbérleti szerzôdés) kell tartalmazza.
Fenti rendelkezéseket a 2020. július 1.
napján vagy az azt követôen kifüggesztett szerzôdések esetén kell alkalmazni.
Eôryné dr. Mezei Orsolya s.k. jegyzô

Felhívás
Tahitótfalui Közös Önkormányzati
Hivatal csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztön
díjpályázat 2021. évi fordulójához.
A pályázók köre:
„A” típusú pályázatra: jele n le g
felsôoktatási intézménybe járó hátrányos
szociális helyzetû hallgatók
„B” típusú pályázatra: azok a hátrányos helyzetû utolsó éves középiskolai
tanulók, akik 2020-ban érettségiznek,
valamint azok az érettségizettek, akik
még nem nyertek felvételt felsôoktatási
intézménybe.
További információkat a Pályázati kiírásokból tudhatnak meg, mely 2020. október 02-tôl elérhetô az Önkormányzat
honlapján (www.tahitotfalu.hu), és a
Hivatal hirdetôtábláján (2021 Tahitótfalu,
Kossuth Lajos utca 4.)
Benyújtási határidô: 2020. október 5.
napjától 2020. november 5. napjáig
A benyújtás helye: Tahitótfalui Közös
Önkormányzati Hivatal Igazgatási- és
Hatósági Csoport Szociális ügyek 1. szoba
(kizárólag ügyfélfogadási idôben,
Hétfô: 08:00 - 11:30 és 13:00 - 17:30
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
08:00 - 11:30
Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Péntek:
08:00 - 11:30
elôre egyeztetett idôpontban a 30/384
7083 –as telefonszámon)

5

2020. OKTÓBER

Ö nk o r m á n y z a t

Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz (átminôsítés
hez) szükséges hatósági bizonyítványok kiállításáról
A: 2020. március 18.-tól hatályos
38/2020. (III. 10.) Korm. rendelettel
módosított jogszabályok értelmében az
engedélyéhez nem kötött építmény, az
építményen belüli rendeltetési egység
rendeltetésének megváltoztatása polgármesteri hatáskörbe került.
Az átminôsítésekkel kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítását a Tahitótfalu
Önkormányzat Polgármesteréhez, Dr.
Sajtos Sándorhoz címezve kell benyújtani.
Más funkciójú épület lakóépületté
minôsítéshez az alábbi tudnivalók szükségesek:
Lakóépületté való átminôsítés alapvetô
feltétele, hogy az épület feleljen meg az
OTÉK (az országos településrendezési és
építési követelményekrôl szóló 253/1977
XII. 20 Kormányrendelet) elôírásainak.
Másik alapvetô feltétel, hogy a helyi építési szabályzat szerint az adott övezetben lakóépület elhelyezése megengedett
legyen.
Lakóépületté nyilvánítás alapvetô
minimális feltételei az alábbiaknak:
Az épület huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek: lakó-, fôzô-, egészség-

ügyi-, közlekedô-, és tároló- együttesen
biztosítaniuk kell az alapvetô lakófunkciók: pihenés, tartózkodás, fôzés tisztálkodás, tárolás feltételeit. A 30 m 2 -nél
nagyobb épületek egy lakószobájának
legalább 16,0 m 2 -nek kell lennie, amibe
az egy légtérben lévô konyha területe
nem számít bele. A lakásnak fûthetônek
kell lennie, lehetôleg minden helyiségben
a rendeltetésének megfelelô szellôzést,
természetes megvilágítást biztosítani
kell. Kéménnyel rendelkezô épület esetén annak évi rendszeres ellenôrzését a
kéményseprô által kiállított tanúsítván�nyal kell igazolni.
Az átminôsítést postai úton Tahitótfalu
Kossuth L. u. 4. alatt található Polgármes
ter i h ivat a lá hoz, vag y e -ma i lben a
polgarmester@tahitotfalu.hu címre az
erre a célra szolgáló formanyomtatványon lehet kezdeményezni, az eljárás költsége 10.000 Ft. A kérelemre induló eljárás során az illetékes eljáró hatóság a mellékelt dokumentumok, szükség esetén
helyszíni szemle alapján meggyôzôdik
arról, hogy az építmény rendeltetésének megfelelô és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e, a meglévô

építmény a vonatkozó jogszabályoknak,
elôírt követelményeknek megfelel-e.
Ügyintézés határideje:
A hatósági bizonyítványt a kérelem
elôterjesztésétôl számított 25 napon belül
kell kiadni.
Az ügyintézési határidô az eljárás megindulásának napján (a kérelemnek a hatósághoz történô beérkezését követô elsô
munkanapon) kezdôdik.
A kérelemhez az alábbiakat szükséges csatolni:
- Kitöltött adatlap,
- 10.000 Ft-os okmánybélyeg,
- Az átminôsítendô épület ter vei,
amennyiben az eredeti tervek nem állnak
rendelkezésre, akkor egy felmérési tervet
kell készíttetni a megvalósult állapotról,
arra jogosult tervezôvel (minimum helyszínrajz, alaprajz és metszetek szükségesek + minimum 2-3 db. fotó az épületrôl)
A földhivatali ingatlan nyilvántartásba való átvezetést a hatósági bizonyítványt mellékelve a Szentendrei Járási
Földhivatalnál (Szentendre Dunakanyar
Körút. 1.) lehet kezdeményezni, ennek
eljárási költsége 6600 Ft.
Eôryné Dr. Mezei Orsolya

Szeptember 19. és november 22. között
összeírók keresik fel a gazdákat
Folytatódik a Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) mezôgazdasági összeírása, az Agrárcenzus 2020, amely során
személyesen keresik fel a gazdákat az
összeírók. A hazai mezôgazdasági termelés aktuális helyzetét felmérô, teljes
körû, országos felvételbôl nyert adatok a
következô évek döntéseit, forrásfelhasználását alapjaiban befolyásolják, ezért a
pontos válaszadás a mezôgazdaságban
dolgoz ók kiemelt érdeke. A felmérés
elsô szakasza – amelyben online lehetett kitölteni a kérdôívet – június 5. és 30.
között volt.
Agrárcenzust tízévente hajtanak végre
a világ minden táján, az Európai Unió tagállamaiban erre 2019 ôsze és 2021 tavasza között kerül sor. A KSH az idei összeírás során megkeres minden olyan egyéni gazdaságot, amelyek a korábbi felmérések, illetve az adminisztratív nyilvántartások alapján értékesítési céllal végezhetnek termelést, továbbá valamennyi
mezôgazdasági tevékenységet végzô gazdasági szervezetet. A népszámlálások
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után a második legtöbb embert érintô felmérés hazánkban, összesen mintegy 750
ezer címen valósul meg.
A felmérésben a KSH adatokat kér
többek közöt t a növény ter mesz té si jel lemzôk rôl, ál latál lományról, a
mezôgazdaságban dolgozókról, illetve a
gazdaságok egy részétôl az épületekrôl,
trág yázási módszerek rôl, továbbá a
hazai információigényeket figyelembe
véve az agrárdigitalizációról is. Így az
összegyûjtött adatok széleskörû elemzési
lehetôséget biztosítanak majd.
„A következô évek hazai és EU-s támogatási és egyéb agrárszakmai döntéseihez
szükségesek a pontos információk, így
minden gazdálkodónak érdeke fûzôdik
a kitöltéshez. Az adatok összesített formában, nyilvánosan is elérhetôk lesznek,
amelyek a gazdák döntéseit is segíthetik”
– mondta Dr. Vukovich Gabriella, a KSH
elnöke.
Az összeírás két hullámban valósul
meg: június 5–30-a között az érintettek
egy része online felületen tölthette ki a
kérdôívet, szeptember 19. és november

22. között pedig az agrárcenzus kérdéseire összeírók segítségével válaszolhatnak azok, akik nem vettek részt a felvétel nyári szakaszában. A maszkot viselô
összeírók szigorúan ügyelnek a közösségi
távolságtartás szabályainak betartására,
a rendszeres kézfertôtlenítô használatára
és az érintésmentes kommunikációra.
Az adatszolgáltatást kormányrendelet
írja elô, így az érintettek számára a válaszadás kötelezô. Az adatokat a KSH statisztikai célra gyûjti, azokat csak összesítve,
név nélkül publikálja.
Az elektronikus adatgyûjtés és a pontos adatszolgáltatás lehetôséget nyújt
arra, hogy az agrárcenzus elôzetes adatait
már 2021 tavaszán megjelentesse a KSH.
A részletes, településszintû adatok 2021
végén válnak hozzáférhetôvé.
További információ az Agrárcenzus
2020 mezôgazdaság i összeí r ásról a
következô linken érhetô el: www.ksh.hu/
agrarcenzusok_agrarium_2020
Eôryné Dr. Mezei Orsolya

2020. OKTÓBER

K özössé g

Kerti hulladékok, avar égetés szabályozása,
e tevekénység jövôbeni változása
Jövôbeni változás:
A 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b)
pontját a 2020: LI. törvény 7. § (2) bekezdése
hatályon kívül helyezte, mely 2021. január 01.
elôtt biztosította az önkormányzat részére az
avarégetés szabályozását.
A vonatkozó szabályozás szerint:
Kt.48. § (1) A települési önkormányzat
képviselô-testülete, illetve a fôvárosi önkormányzat esetén a fôvárosi közgyûlés önkormányzati rendeletben – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és
mértékben – illetékességi területére a más jogszabályokban elôírtaknál kizárólag nagyobb
mértékben korlátozó környezetvédelmi
elôírásokat határozhat meg.
(2) A telepü lési ön kor m á ny zat
képviselôtestülete önkormányzati rendeletben
más törvény hatálya alá nem tartozó egyes fás
szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó elôírásokat határozhat meg.
(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintô terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés
b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes
környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi
igazgatási szerv szakmai véleményérôl harminc napon belül tájékoztatja a települési
önkormányzatot.
Mit tehet a lakos:
A megoldás – komposztálás
Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A humusz hosszú távon tárolja és a növények számára könnyen felvehetô
formában adagolja azokat az ásványi anyagokat, melyek a növekedéshez szükségesek. De talán ennél is fontosabb, hogy a
tömegének sokszorosát kitevô víz megkötésére, tárolására képes. A komposztálás
során elkerüljük a hatalmas légszennyezést, értékes humuszhoz, növényi trágyához jutunk. Komposztálni mindenki tud.
Mindössze néhány négyzetméter árnyékos
helyre és egy kis idôre van szükségünk a
kertben. A jó komposzt, ha kellô mennyiségben (néhány köbméter) áll rendelkezésre, komoly hôtermelésre képes, mely a legmakacsabb kártevôket is elpusztítja.
Ha a környezetünkben füstöl valaki:
A közérdekû panaszbejelentés intézményét lehet használni a tiszta levegô biztosítása érdekében. Forduljunk a megyei kormányhivatalok környezetvédelmi és természetvédelmi osztályaihoz. A közérdekû bejelentés illetékmentes és írásban történik. Ide
vonatkozó jogszabály: 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdése, és a 306/2010. kor-

mányrendelet. A hatóságok munkáját nagyban segíti, ha képekkel vagy videofelvételekkel dokumentált a kialakult helyzet. Így
a bizonyítás is egyszerûvé válik.
Az avar vagy egyéb, nem a kályhába
való szemét égetése kapcsán felszabaduló káros anyagok:
Egy átlagos kerti tûz, melyben vegyesen
égetünk avart, fûnyesedéket és gallyakat,
óriási légszennyezést okoz. A nagy szen�nyezést elsôsorban a rossz légellátás, az alacsony égéshômérséklet, magas nedvességtartalom okozza. Például a növényi részekben lévô szén ugyan oxidálódik, de csak
részben, és szén-dioxid helyett szén-monoxid keletkezik, amely kis mennyiségben
is mérgezô. De vegyük csak sorra, egy átlagos kupac (100 kg) elégetése során milyen
anyagok keletkeznek és azok milyen hatással vannak a szervezetünkre:
Szén-monoxid: 5-7 kg (= 5-7 milliárd
mikrogramm - μg)
Azonnali hatása: fejfájás, szédülés, émelygés, a látás- és hallásképesség csökkenése.
Tartós hatása: a szívizmot ellátó koszorúerek keringését csökkenti, elôsegíti a koszorúér-elmeszesedést, szûkíti a koszorúereket,
növeli a szívinfarktus kockázatát. Akadályozza
a vér oxigénszállító képességét. Egészségügyi
határértéke 10000 μg/m3.
PM10 (10 mikrométernél kisebb
levegôben lebegô részecskék): 1,7-4,9 kg
(= 1,7-4,9 milliárd μg)
Azonnali hatás: asztmás roham, légúti
irritáció, szív és érrendszeri zavarok.
Tartós hatás: rákkeltô, immunrendszer károsító, szívinfarktus, agyérgörcs, tüdôgyulladás.
Egészségügyi határértéke 50 μg/m3.
Szénhidrogének: 1,5-2 kg
Rákkeltôk, mutagének, károsítják az immunrendszert. Ha a születés körüli idôszakban jutnak be a szervezetbe, életre szólóan megváltoztathatják a hormonok termelését.
Nitrogén-oxidok: 20 g (= 20 millió μg)
Izgatja a szemet és a légzôszer vet.
Belégzése tüdôvizenyôt okozhat, hatással
lehet a vérre, okozhat methahemoglobin
képzôdést. Egészségügyi határértéke 200
μg/m3.
Metil-etil-keton: 3,6 g
Irritálja/izgatja a szemet és a
légzôrendszert, hatása lehet a központi idegrendszerre, toxikus hatása lehet az
emberi reprodukcióra.
Etil-benzol: 3,3 g
Irritálja/izgatja a szemet és a légzôrendszert,
hatása lehet a központi idegrendszerre, hatással lehet a májra és vesére, rákkeltô, hatása
lehet az emberi reprodukcióra.
Sztirén: 6,8 g
Irritálja/izgatja a szemet és a

légzôrendszert, belégzése tüdôvizenyôt
okozhat, hatása lehet a központi idegrendszerre, lehetséges emberi rákkeltô, halláskárosodást okozhat, hatása lehet az emberi reprodukcióra.
Fenol: 3,3 g
Az anyagnak hatása lehet a központi idegrendszerre, szívre, a vesére, okozhat görcsöket, kómát, szívmûködési zavarokat, légzési
elégtelenséget, ájulást.
Dibenzo-furán: 0,45 g
Rákkeltô anyag, károsíthatja a hormonrendszert. Születési és fejlôdési rendellenességeket
okozhat, immunrendszert károsíthatja, a szervezetben felhalmozódik, nem bomlik le.
Benz-a-pirén: 0,06 g (=60 millió nanogramm)
A BaP az egyik legveszélyesebb vegyület,
a WHO szerint az I. veszélyességi kategóriába tartozik, egészségügyi határértéke 1
nanogramm/m3. Az anyag emberi rákkeltô.
Öröklôdô genetikus károsodást okozhat az
emberi csírasejtekben. Állatkísérletek arra
utalnak, hogy ennek az anyagnak toxikus
hatása lehet az emberi reprodukcióra.
Falugondnokság

Arcomon egy
könnycsepp
Csukva a szemem, gondolkodom,
esti imámat mormolom .
Szemem elé képek jönnek,
arcomon végig folyt egy könnycsepp.
Félelem szorítja össze a szívem,
a Földet tenyerembe veszem .
Pókháló fonja körül szorosan,
a gonosz pók ott ül a sarokban .
Zárt szemem mögött a képek,
arcomon lefut egy könnycsepp.
A félelem hálója borítja a Földet,
ki küldte ránk ezt a szörnyet ?
A tenyeremben óvatosan tartom,
sós könny fut végig az arcomon.
Az égi Atyához imádkozom,
féltô kézzel elébe nyújtom.
Vegye át tôlem, fogja kézbe,
nem ragyog most a régi fénye.
Nem fénylik úgy, mint egy csillag,
kihunyni fényét Uram, ne hagyd !
Félig alszom, imádkozom,
könny fut le az arcomon.
Ez a remény, az öröm könnye,
a pókhálót, a félelmet letörölte!
Az égen egy csillag újra ragyog!
Igen, ez én, a Föld vagyok .
Nyirô Ágnes (Ági)
2020. május
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Tahitótfalu, 1956. október 25.
...és a magyar „Véres csütörtök…”

Ötödik, múlt századbeli tragédiánk
tahitótfalui történéseirôl mind ez idáig
nem íródott mértékadó összefoglalás,
segítendô a helyi eseményekre való tisztább rálátást, meghagyni szándékozván azt az utókorra. A teljesség igénye
nélkül, a még fellelhetô szóbeli emlékezések ide vonatkozó nagy részét is
csak elnagyolva tudnám megjeleníteni. /A két Nagy Háború, Trianon (I.) és
(II.) a Don-kanyar, természetüknél fogva
sokkal nagyobb forráskészlettel tették lehetôvé az ezekben érintett falubeliek sorsának megismertetését, mint
azokét, akik akarva, akaratlanul részeseivé váltak az 1956 -os helyi eseményeknek, úgy Tahitótfaluban, mint pl.
Szigetmonostoron./ Az események kiváltó okaira nem térek ki, hiszen azok többé-kevésbé ismertek. Annyit azonban feltétlen meg kell jegyezni, hogy az 1956ot megelôzô öt nemzeti tragédiánk példátlan ember-, anyagi-, területvesztését
követô nemzetellenes kommunista politika, a mélységes kizsákmányolás miatti harag, a nemzet életlehetôségeinek,
az emberek reményeinek elherdálásától való ösztönös félelem, az orosz megszállás voltak azok, amelyekkel betelt a
magyar társadalom „pohara.” S ez nem
csak a forradalom kitörésében, de az
elnyomó hadigépezet elleni makacs,
kitartó, áldozatos küzdelemben is megnyilvánult.
- A szóbeszéd, avagy szájhagyomány
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szer i nt az emberek a Hôsök terén
gyûltek össze, hogy hangot adjanak
követeléseiknek: ruszkik haza, le a kommunista párttal, stb. Dr. Ecsedy Aladár,
a református gyülekezet lelkipásztora
minden tudását bevetette, hogy a hangulat el ne mérgesedjen, s ne torkolhasson erôszakba, avagy véres megtorlásba.(Egy Tüske J. nevezetû lakos, dereka
körbetûzdelve nyeles kézigránátokkal,
tüzelte a tömeget.) A Hôsök terén koszorúk voltak (Feltehetôleg az okt.6.-i megemlékezés okán.) A koszorúk alá valakik
fegyvereket rejtettek el. Többen ezekkel
indultak a tömegben a hídon át a Tahi
rendôrséghez. Ecsedy Aladár bizonyára tisztában volt azzal, mi lehet ennek a
következménye, így kerékpárra pattant s
a híd közepérôl visszaterelte a tömeget,
szinte bizonyosan életeket mentve.(Ô
1946-1952 között a Pesti Egyházmegye
esperese volt, akit magát is a kommunista rendszert kiszolgáló egyházvezetés 6
év áldozatos munkálkodása után lemondatott. A forradalom idején csatlakozott
a Református Megújulási Mozgalomhoz,
amiér t a bukást követôen, 1957-tôl
fa lu mentô mu n k á l kod á sa el lenére
gyûjtôfogházba került, majd rendôri felügyelet alá.)
- Ismert volt, hogy a forradalom napjaiban a faluvégi kocsmában iddogáló legények egy oda betévedt, kalapos
városi embert halálra vertek. Azért, mert
a szerencsétlen nem vette le a kalapját,

amikor a Himnuszt énekelték. (Emiatt
3-4 legény kemény börtönbüntetést
is kapott. Annak ellenére, hogy már
régen elhunytak, nem kívánom említeni a neveiket.)- A rendszer által katonai szolgálatra kötelezôen behívott legények között volt egy, aki a gyûlölt ÁVH
(Államvédelmi Hatóság)-állományába
került. Tudta ezt a falu is. Ô nem tett
semmi rosszat a falubelieknek. Így történhetett meg az, hogy amikor forrófejû
emberek föl akartak lépni, mint ÁVH-s
ellen, az utcabeliek, és a falu kiállt mellette, így nem esett bántódása. - A forradalom napjaiban a falu iskolájában élelmiszert gyûjtöttek a pestieknek. Ahol
csak megállt a kocsi Budán, Pesten, osztották az élelmet. Nem tudni kitôl, de a
falu ezért kapott egy köszönô levelet…
- (MÁ. 75) 2019.dec.-ben mesélte, hogy
katonakorú bátyjával (20 éves lehetett)a forradalom napjaiban- biciklin lementek Monostorra a Nagy Duna-parti Gödirévhez. Én is emlékszem, a túloldalon, a
rév mellett, volt egy orosz katonai tábor.
MÁ. testvére Bpestrôl egy dobtáras géppisztollyal jött haza, lôszerrel, betározott
dobtárral. A töltésrôl megeresztett 2-3
géppisztolysorozatot a ruszki tábor felé,
mire azok csónakba ugráltak. Erre ôk
futás vissza, hazajöttek Tótfaluba. Bátyja
vele is megtanította, hogyan kell a dobtárba fûzni a töltényeket.
- Veimál Mihály (75) a 2019.-es októberi helyi évfordulót követôen nekem
az alábbiakra emlékezett: 1956 október 27.-én tartotta csendes lakodalmát a
Hôsök terén álló U. Szabó András házában Szabó József, a református gyülekezet késôbbi gondnoka. A faluban le
volt kapcsolva a villanyvilágítás. Veimál
Mihály, mint 12 éves gyermek, a lakodalomba meghívott idôsebb bátyjával,
és U. Szabó Lajossal késô este ki akartak menni a térre, mert onnan hangos
beszélgetés hallatszott. A református
templomhoz vezetô utca sarkánál jártak,
amikor a sötétbôl rájuk ordított valaki,
hogy”Fel a kezekkel mind a hárman!” Ô
azt hitte, hogy a lakodalmak környékén
mindig csintalankodó pajtásaik akarják
ôket megijeszteni, ezért visszakiáltott,
hogy „Ne hülyéskedjetek!” Pillanatok
múlva lövések hangzottak el és 2-3 puskagolyó süvített el e füle mellett. Futva
menekültek be a lakodalmas házba, s
ô a sötét udvaron a nagy farakásban
lévô tôkék között húzta meg magát. Így
nem találták meg az ávósok. De a másik
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kettôt, - hiába mondták a felnôttek, hogy
ezek még csak gyerekek,- egy éjszakára bezárták a téren lévô borbélyüzlet
helyiségébe, ami tele volt letartóztatott
falubeliekkel. – A váci börtön kapuit,
zömében politikai foglyait, Darvas Iván
hamis papírokkal nyittatta ki, s szabadította ki. Ôk a Váci-révtôl vonultak át
a falun. Kiszabadulásukról egy helybéli tanító (A falu egyik temetôjében nyugszik.) értesítette az ÁVO-t. Ezért volt,
hogy kiszálltak a faluba s ezért került
sor a fenti incidensre. – Nem tisztázott, hogy a szigetmonostori légvédelmi
bázis magyar katonái által a monostori
„felkelôknek” önként átadott teherautó,
platóján monostoriakkal, azért ment-e
ki a Váci-révhez, hogy kiszabadult foglyokat vegyenek föl? Talán mert már ôk
is tudhattak a kiszabadult foglyokról? –
Ehhez kapcsolódik az én személyes történetem: október 25.-én, délután 3-kor
indult volna az említett Csepel teherautó Pestre, hogy a falubeliek segítsenek a
harcolóknak. Elôzô nap erôsen megígértettem egyik pajtásommal, hogy nem
indulnak el nélkülem. De nem így történt, mert az események gyorsan váltották egymást. Október 25.—én, mint elsôs
gimnazista, másokkal együtt kiszöktünk
a gimnáziumból, és a beálltunk a szentendrei fôtéren (Ahol a pestis-kereszt
van.) összegyûlt, a teret betöltô tömeghez. Nekem csak a fal mellett jutott hely,
ami jó volt, de rossz is lehetett volna.
Hangosan kiabáltuk, hogy ruszkik haza,
szabadságot, stb., amikor hirtelen a déli
órákban a városháza felöl begördült egy
ruszki katonai teherautó, kb. 20-25 katonával a platóján. Azt követette egy dzsip,
aminek a plató részén egy 8 csövû géppuska volt, kezelôjével együtt. Majd egy
újabb teherautó, teli orosszal. A dzsip
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velem szemben állt meg, és ekkor a katona, láttam a lábát, amint a pedált nyomta,
körbefordította a géppuskát. (Legalább
10 centis lövedéke volt. Ha azt elengedi
3-4 embert is átlôtt volna vele.) A tömeg
látván ezt, elcsendesedett. Azt hiszem,
az ösztönös élni akarás volt az, ami ezt
szülte. Persze, mindenki félt is. Az oroszok is. Ha a tömeg megrohanta volna
ôket, ezt ôk is tudták, felkoncolta volna
ôket. Mivel nem volt ok a lövetésre,
elmentek. A Görög utca sarán volt egy
kis bolt, ahol vettem 2-3 Kossuth-címert,
és átmentem a szentendrei réven a szigetre. Végig futottam a 3 km-t, hogy elérjem a teherautót. Legnagyobb megdöbbenésemre, miként egy nô mondta, percekkel 3 elôtt, mivel megtelt emberekkel, elment Pócsmegyer felé. (Tudni kell,
hogy a katonaviselt legényeknél fegyver
volt, amit a honvédektôl kaptak. Nekünk
azt mondták elôzô nap, hogy Pestig majd
megtanuljuk, hogy kell kezelni a puskát,
géppisztolyt.) Ki futottam a falu végére, nem láttam a teherautót. Futás haza:
édesapám sejthette mirôl van szó, nem
adta oda a „biciglijét”, így már nem láttam
értelmét gyalog utánuk menni. Ahogy
a falu késôbb titkolózva, szóbeszéddel emlékezett, a szerint a PócsmegyerTótfalu közötti kanyarban egy ávós személygépkocsi utasai megsorozták a
teherautót, így sebesült meg Kiss Imre
és Bóka Pityu. Azt is mondták, hogy valaki még az este értesítette Kiss Imre édesapját, s ô Monostorról feljött biciklin, s a
fia a karjai között vérzett el az árokban.
Más változat szerint sebesülten, vérezve
átölelt egy fatörzset, s elgyengülve lecsúszott az árokba. Ott voltam a református temetôben Kiss Imre temetésén, és a
Bóka Pityuén is a katolikusban. Mindkét
helyen magyar katonai díszsortûzzel tisz-

telegtek nekik. Azóta is minden október végén nemzetiszínû koszorú díszíti a sírjukat. (Ami engem illet: kitudódott mind ez a gimnáziumban, ahol a
keményvonalas kommunista igazgató az
elsô két évben csak nem hetente lehívatott magához az igazgatóiba, s ordibálva
tudtomra adta, hogy mivel a dolgozó nép
rendszerét akartam én is megdönteni,
ha belészakadok, ha legjobban tanulok
is, ô akkor is gondoskodik arról, hogy
nehogy egyetemi felvételit tehessek.
Ebben maradtunk.) - Hátha még tudta
volna, hogy a júniusi aratás közben a pilisi hegyek felôl, nyugatról érkezô, s szétpukkant ballon szétszóródott röpcéduláiból mennyit gyûjtöttem össze s takargattam évekig?! Szövegük egy Petôfi versrészlet volt:”… hiába menekülsz, hiába
futsz. A sorsod elôl futni úgyse’ tudsz!”
Üzenték Rákosinak.
G. Szalai István, 2020. október

Jó bornak nem
kell cégér...
...azért mégis jó, ha egy épületen méltó
módon szerepel az azt mûködtetô szervezet neve. Baptista Gyülekezetünk táblája a sok év során az idôjárás áldozata lett. 2020. szeptember 6-án megkaptuk Hegedûs István Péter díszítôszobrász,
mesterszakma oktató katolikus testvérünk felajánlásaként az új táblát. Nagyon
hálásak vagyunk a kedvességéért, testvéri szeretetéért. Az Úr gazdag áldása
legyen rajta!
„Arról fogja megtudni mindenki, hogy
az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek
egymást.” (János 13,35)
Váradi Antal lelkipásztor
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Rendhagyó tanévkezdés a
Tahitótfalui Óvodákban (is)
Minden tanévkezdésre készülünk az óvodáinkban, ugyanúgy, ahogyan az iskolák felkészülnek az új tanévre. Kifestik a termeket, kitakarítják az épületet, fertôtlenítik a
bútorokat, a korosztályok szerint átválogatott játékokat, kimosva várják a gyerekeket
az ágynemûk, a plüss játékok. Ez nagyjából
most is így zajlott, mégis egészen más volt,
mint az eddigi években.
Ott kezdôdött, hogy nyáron óvodánk végig
nyitva volt, ügyeletet biztosítottunk azon családok gyermekei számára, akik ezt igényelték. A tavaszi karantén alatti idôszakot mi
úgy használtuk ki, hogy az épületek tisztasági festését, az (elsô) fertôtlenítô nagytakarítást elvégeztük, így már júniustól egy tiszta,
járványügyi szempontból biztonságos épületben fogadtuk a gyerekeket az Oktatási Hivatal
elôírásai alapján.
Szeptember elején visszavártuk azokat is,
akik nyáron otthon voltak családjaikkal, és
készülnünk kellett arra is, hogy a most óvodát kezdô kicsik biztonsággal kezdjék meg
óvodai életüket. Ezt minkét óvodában úgy
oldottuk meg, hogy az elsô napokat a gyermekek még szüleik társaságában (egy, egészséges szülô maszkban) töltötték, lehetôség
szerint úgy érkezve, hogy a délelôttöt az
udvaron töltsék el együtt, így a megfelelô
távolságtartás biztosított volt mindenki számára. Mire néhány nap elteltével az óvodában tízóraiztak, ebédeltek, esetleg aludtak a kicsik, már sikerült olyan kapcsolatot kialakítani velük az óvónéniknek, hogy
nem okozott problémát, ha szüleik elmentek néhány órára. Persze mindig akadnak,
kivételek, de igyekszünk legjobb tudásunk
szerint kezelni ezeket a helyzeteket.
A nagyobb gyerekek esetében is az
Oktatási Hivatal elôírásait követtük, a
rendelkezésekrôl folyamatosan tájékoztatva a szülôket. Kezdetben a szülôk még
bekísérték a gyerekeket az öltözôbe, persze az óvoda területén maszkot viselve, és az öltözôbe lépve a kihelyezett
kézfertôtlenítôket használva. A gyerekek
átöltözés és kézmosás után léptek a terembe. A járványügyi kockázat csökkentése
érdekében hoztuk meg azt az intézkedést,
hogy a gyermekeket az óvodai dolgozók az
öltözôk ajtajában veszik át a szülôtôl, segítenek nekik átöltözni, vagy délután összeszedni azokat a dolgokat, melyeket haza szeretnének vinni.
Október 1.-tôl ránk is vonatkozik az a
határozat, mely szerint reggel, érkezéskor a
gyermekek testhômérsékletét mérni kell, és
37,8’C felett már nem vehetnek részt aznap
(illetve a betegségbôl való meggyógyulásig) az óvodai nevelésben. A gyermekek
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szülôi nyilatkozattal vehetik igénybe az óvodai ellátást, melyben a szülôk a gyermek
egészséges állapotáról nyilatkoznak, valamint arról, hogy az elmúlt 14 napban nem
tartózkodtak külföldön, illetve nem találkoztak olyan személlyel, aki bizonyítottan
fertôzött.
Felmerülhet a kérdés, hogy ha a gyerekeket ilyen szigorú eljárásrend szerint fogadjuk az óvodában, mi a helyzet az óvodai dolgozókkal?
Ránk is vonatkoznak a szigorú szabályok.
Szeptember elején, illetve hosszabb távollét
után mi is nyilatkozunk egészségi állapotunkról egy dolgozói nyilatkozat segítségével,
mielôtt munkába állunk. Ebben azt is vállaljuk, hogy bármilyen betegségre utaló tünet
esetén kötelesek vagyunk azt az óvodavezetô
felé jelezni, és orvosunkkal konzultálva vagy
folytatni a munkát, vagy otthon maradunk,
míg újra egészségesek nem leszünk. Az óvodába való belépéskor elôször az öltözôbe
megyünk, ahol teljes átöltözés, kézmosás,
kézfertôtlenítés után lépünk a terembe,
utcai ruhánkat és táskáinkat az óvodai ruhától teljesen elkülönítve tároljuk. Az óvodába – azokat a személyes tárgyainkat,
melyekre a nap folyamán szükségünk lehet
– fertôtlenítô áttörlés
után visszük be.
Délutáni foglalkozásai n k eg yáltalán
nincsenek megtartva,
az óvodába semmilyen külsô egyesület,
színház vagy egyéb
sz e mél y ne m lé p het be. Ennek ellenére igyekszünk a gyerekek számára tartalmas napokat szervezni, így nem maradt el
a szokásos Sportnap
sem, csak most szülôk
nélkül, zárt körben
tartottuk meg a gyerekekkel, és a színházak hiányát különféle színes programmal
ig yekeztünk pótolni (Szüreti mulatság,
Állatok Világnapja,
Világgyalogló Nap),
é s m é g s ok i l ye n
programmal készülünk az évben.

Folyamatosan törekszünk arra, hogy
az elôírásoknak megfelelôen legyenek
fertôtlenítve a termek, eszközök, játékok. Naponta fertôtlenítünk a termekben,
öltözôkben, a játékokat és a fali csempéket hetente töröljük át, és az udvari játékok
fertôtlenítése is folyamatosan zajlik a dadus
nénik, asszisztensek és karbantartónk segítségével. A csoportokban többszöri szellôztetés
mellett hidegpárásító készülékek segítségével
illóolajok párologtatásával biztosítjuk a levegô
fertôtlenítését a szülôk engedélyével és beleegyezésével. Az ételek elosztását kollégáink
az elôírt köpeny és hajháló használatán kívül
maszkban, gumikesztyûben végzik, és ezekre a helyekre csak az oda beosztott személyek
léphetnek be.
Ezek tükrében elmondhatjuk, hogy bár
az évkezdés számunkra ugyanolyan, mint
minden más évben, hiszen a gyerekeket
ugyanolyan nagy szeretettel várjuk, ötletekkel telve tervezzük az évet, mégis mindenki
számára rendkívül nehéz idôszak ez most.
Nehéz tervezni, hiszen bizonytalan minden körülöttünk, de mi bizakodunk, hogy
minden nehézség ellenére olyan óvodai
évet sikerül a gyerekek számára megvalósítanunk, mely ugyanolyan élményekkel teli
lesz, mint az eddigiek voltak.
Molnár Gergelyné
- tagóvoda vezetô
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Tanyán Élô Családok Országos Találkozója

Az egyedi rendezvényt a Szentendreiszigeten található Tahitótfaluban rendezte meg a Magyar Családi Gazdaság és az
Eurázsiai Összefogásért Alapítvány. Az
eseményre többek között a Bakonyb ól,
Dunaszigetrôl, Bonyhádról, Gömörszôlôs
rôl érkeztek tanyán élô családok, de a
Szentendre-Esztergom térségben külterületen gazdálkodó családok is nagy számmal
vettek részt a programokon.
Az esemény kiemelt célja volt, hogy
összehozza, bemutassa, és népszerûsítse
a tanyán élô, gazdálkodó, termelô családokat, akik értékes ismeretekkel rendelkeznek életmódjuk, az ôket ért kihívások, a környezeti hatások okán. A magyar
hagyományos-tanyasi gazdálkodás múltjáról, jelenérôl és jövôjérôl, a helyi termékek
értékesítésének lehetôségeirôl két tanyafórumon, interaktív kerekasztal beszélgetés keretében osztották meg tapasztalataikat a résztvevôk. Kiemelkedô érdeklôdés
kísérte Gyulai Iván, professzor elôadását,
melyet a fenntartható mezôgazdaság, az
önellátás, a termôföldek védelme és a
permakultúra témakörében tartott. A fórumokon bemutatkozott a „Termelôi Kosár”
nemzeti termelôi portál, mely a vásárlók
és a termelôk egymásra találását könnyíti meg, továbbá az érdeklôdôk megismerkedhettek a Dunakanyar-Pilis Helyi Termék
Szociális Szövetkezettel, amely vásárok
szervezésével segíti a helyi termelôket és az
Esztergomból származó Kiskosár Bevásárló
Közösséggel is találkozhattak.
A találkozó célja volt továbbá az önellátás népszerûsítése, amely a balkon-kerttôl,
a kiskerten át a tanyasi gazdálkodásig a
lehetôségekhez igazodva törekedett arra,
hogy a látogatókat motiválja.
A rendezvény keretében a vendégek megkóstolhatták a magyar tanyákon termesztett kiváló magyar élelmiszereket, mint például a kecskesajtos szürke-marha hamburgert, kézmûves rétese-

ket, gyógynövényekbôl készült szörpöket.
A programok között szerepelt az ôshonos
magyar állatfajtákból tartott vezetéses
bemutató, ahol szürke-marhát, racka- és
cigálya juhokat, ôshonos magyar szárnyasokat, magyar ló- és kutyafajtákat ismerhettek meg az érdeklôdôk. A tanyasi, gazdálkodó lét mindennapjaihoz hozzátartoznak
a mezôgazdasági gépek, melyek interaktív
bemutatójában muzeális mezôgazdasági
gépek és szerszámok kerültek bemutatásra.
A rendezvényt hagyományôrzô lovas bemutatók – fogathajtás, szekér-, málha- és ügyességi versenyek, táncház, népzene bemutatók is színesítették.
Kiemelkedô eseménye volt a Magyar
Családi Gazdaság által szer vezett II.
Huculösvény lovas ügyességi verseny,
mely kifejezetten az ôshonos magyar fajtájú hucul lovaknak és lovasaiknak a megmérettetése. Az akadályok egy része a
fajta készségeinek vizsgája, mint
például pallók, szûk átjárók, meredek lejtôk, kaptatók vizes-akadály
stb., de sok akadály arra hivatott,
hogy a ló-lovas együttmûködést
tegye próbára. A több kilométer hosszú pálya a helyszín adottságai szerint kerül kialakításra.
A Szentendrei-szigeten található huculösvényen például többek
közt egy dunai holtág kis szigetére kellett belovagolni leküzdve a
mocsaras talaj és a folyóvíz jelentette kihívásokat. További 15 akadály között volt a billenô, lengô
és piramis-palló, szekérrúd-fordítás, kapunyitás, kukoricacsövek
szlalomozás közbeni lekaszabolása. Az ország különbözô pontjáról érkezô lovasok négy kategóriában mérhették össze tudásukat. A kezdô lovasok és középhaladó gyermek lovasok lépésben-ügetésben a saját képességeik szerint

fitogtatták eddig megszerzett lovas tudásukat, az ifi és felnôtt kategóriában már
komoly vágta tempó valamint a ló lovas
közötti komoly harmónia volt látható.
A versenyen 38 hucul-lovas mérte össze
lova és saját képességeit.
A Magyar Családi Gazdaság az elsôk
között kezdett el a hucul fajta tenyésztésével foglalkozni 1995-tôl, és azóta folytatja
ennek a mára egyre népszerûbbé váló fajtának a génmegôrzését. Ez a kiváló idegrendszerrel rendelkezô ló fajta és a velük
végzett odaadó lovas oktatás biztosítja a
Magyar Családi Gazdaság lovas iskolájában az igényes és biztos lovas tudás megszerzését gyermekek és felnôttek részére egyaránt, amely lehelôséget nyújt
a továbbiakban a lovas etnosport játékok – a köböre, a lovasíjászat, a dzsirit,
a lovasbirkózás stb. – mûvelésére, mely
nemzeti kultúránk része. Jelenleg kb. 50
gyermek és 25 felnôtt vesz részt a Magyar
Családi Gazdaság lovas oktatásában rendszeresen, melynek kiváló fokmérôje a
huculösvény verseny.
A rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult a Dobogókô Együttes folk-rock
nagykoncertje valamint Gulyás Ferenc és
barátai népzenei koncertje. A fesztivált
színesítette a kézmûves vásár, ahol helyi
termelôk és kézmûvesek mutatkoztak be
kiváló termékeikkel.
A rendez vény szer vezôi a Mag yar
Családi Gazdaság és az Eurázsiai Összefo
gásért Alapítvány, szakmai partnere a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a
Herman Ottó Intézet.
Magyar Család

11

2020. OKTÓBER

P r og r a m o k , s p o r t

Tahitótfalu októberi programjai
Folyatatás az 1. oldalról
Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub
összejövetele. Vezeti: Abonyi Erika, 30/961
8476, palvolgyi2@t-online.hu

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.: CsicskárMiátovics Krisztina 30/5312024.

Baba-mama Klub: szerda 10:00-11:30.
Érd.: Juhász Hajnalka 20/6653684.
Fitness workout: csütörtök 19:00-20:00.
Bejelentkezés: Szûcs Kata 30/3220584.
Judo: kedd, péntek 17:00-18:00. Érd.: Batári
Csongor 70/9318670.
NMPT Gerinctréning gyerekeknek:
hétfô, péntek 15:30 és 16:30. Bejelentkezés:
Mohácsi-Nagy Ildikó 06 20 9384536

NMPT Gerinctréning felnôtteknek:
kedd 10:00 és 18:00. Bejelentkezés:
Mohácsi-Nagy Ildikó 06 20 9384536
Sportcsarnok (Szabadság út 1.): a jár-

ványügyi helyzet miatt az összes program
elmarad.

Terembérlési lehetôségekrôl érdek
lôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella 30/337
5527, Sportszár: Batári Csongor 0670/931
8670.

Havonta egyszer önköltséges színházlátogatást szervezünk, utazás bérelt busszal történik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és
minden egyéb programról érdeklôdni lehet
Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél,
tel.: 30/337 5527.

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. Októberi számunkban a Tahitótfalui Termelôi Piac padjainak egy részlete volt látható. Gratulálunk
szerencsés megfejtônknek, Juhar Zoltánnak.

Tahitótfalui Lovassport Egylet hírei
Az idei évben 3 színvonalas fogathajtó versenyen képviselte magát egyesületünk versenyzôje, Gubacsi Gergô. Július
elsô hétvégéjén Mezôhegyes adott otthont az elsô szabadtéri A kategóriás fogathajtó versenynek. Egyesületünket a 32 fôs
kettesfogathajtó mezônyben méltón képviselte Gergô, aki a vasárnapi akadályhajtó versenyszámban 3. lett alapidôn belüli hibátlan hajtással, az összetett versenyben pedig a 10. helyet sikerült elérnie.
A következô állomás az 57. Magyar
Hajtó Derby volt augusztus 6-9-ig, melynek Kisbér adott otthont. Díjhajtásban
és maratonon a középmezônybe sikerült
beverekednie magát Gergônek, és a vasárnapi akadályhajtásban, jó teljesítménnyel
a 2. helyet sikerült megszereznie, így az
összetett versenyben az 5. helyen végzett
a 17 fôs mezônyben a Hajtó Derbyn.
A következô versenyt szeptember 3.-6.
között Vecsésen rendezték meg, ahol az
országos bajnoki döntôt rendezték meg.
37 kettesfogat vett részt a versenyen,
amely a döntôn kívül 2 csillagos nemzetközi verseny is volt egyben. Díjhajtásban
a 10. helyet sikerült megszerezni 53.55
ponttal (ez az idei legjobb pontszáma
Gergônek). Másnap következett a nagyon
nehéz maratonhajtás. A tahitótfalusi
fogatnak ez talán a leggyengébb verseny-
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száma, ahol meglepetésre a 9. helyet sikerült elérni, így 2. nap után megtartotta
a 10. helyet, és csak kevés pontszámmal
volt lemaradva a dobogós helyezéstôl.
Vasárnap az akadályhajtásra került sor. Ez
volt az idei évben a legerôsebb versenyszáma a fogatnak, ami most sajnos nem
jött össze a rendkívül technikás pályán,
4 verôhibával fejezték be a versenyt. Egy
helyezést így is sikerült elôrébb kerülnie
a tahitótfalusi fogatnak, így a nemzetközi versenyben 9., az országos bajnokságban pedig a 8. helyen végzett Gergô a 37
kettesfogatból a 2020-as bajnoki döntôn.

Ezen kívül Gergô tagja volt Pest megye
csapatának, itt mindhárom eredménye
számított, és a csapat az elôkelô 2. helyet
szerezte meg Szabolcs- Szatmár-Bereg
megye mögött.
Az idei évben a fogat segítôi Gubacsiné
Marton Fanni és Gubacsi József, a fogat
támogatói Tóth László, Magyar Koppány,
az Ag rof losz K f t. és a Ta h itót fa lu i
Lovassport Egylet voltak. A fogat lovai
lipicai és holland félvér fajtájú lovak voltak. Köszönet mindenkinek!
Tóth László TLSE alelnök
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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

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

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

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

Lakossági
Klímák:
- Telepítése
- Tisztítása
- Fertôtlenítése
- Karbantartása
Pásztor Gábor,
klímaszerelô
+36-30/729-9315

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00, péntek 8:00-12:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00
Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Deim Éva pszichológus minden páros héten 13:00-18:00
Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés
és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 20/295 8195, 06 26/312-605, 06 26/400-172
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.
13
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FIGYELEM LÁNYOK ASSZONYOK!
Méhnyakszûrés Önkormányzati
Támogatással!
Idôpontja: 2020. 11. 03. kedd
8.30-tól – 12.30-ig
Helye: Védônôi Tanácsadó
Tahitótfalu, Kossuth L. u. 30.
Védônôi Szolgálat
Idôpont egyeztetés: Telefonon: 385-873
a reggeli órákban a védônôknél

Tahitótfalu
Faluház
Színház, tánc és anekdoták

Talk-show
Bodor Johanna
koreográfussal

2020. október 30-án
pénteken 18 órakor
Belépés ingyenes.
2021 Tahitótfalu,
Szabadság út 1/a

RÉGISÉGET
VESZEK
Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent,
ami régi értékes és szép hosszú évek
óta gyûjtök. Régi bútort, festményt,
Zsolnay és más porcelánt, régi katonai
egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket,
érméket, régi zománcozott reklámtáblákat, régi céh táblákat és iratokat,
patikai tárgyakat és sok más érdekes
régiséget.
Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs
szüksége rá, hívjon, készpénzzel fizetek!
dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem:
06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

14

A Községi Tájékoztató lapban közzétett
hirdetések díjai 2020-ban az alábbiak:
apróhirdetés 20 szóig
1/16 oldal
1/8 oldal
¼ oldal

Fekete-fehér
3120 Ft
3960 Ft
5760 Ft
11.280 Ft

Színes
3640 Ft
4620 Ft
6720 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.
Ügyvédi fogadó órák Pócsmegyeren és Leányfalun
Várom szeretettel a Dunakanyar településeirôl leendô ügyfeleimet.
Forduljanak hozzám bizalommal!
Több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkezem

§ polgári jogi (pl. ingatlanokhoz kapcsolódó ügyek, öröklés, adósság behajtás),
§ családjogi (pl. házasság megszûnése, házassági vagyonjog, szülôi felügyelet, gyermek tartása)
§ munkajogi ügyek területén.
Látogassanak el honlapomra is, és amennyiben megnyerem bizalmukat,
keressenek fel bármelyik elérhetôségemen: www.toth-ugyvediiroda.hu,
e-mail: tothugyvedi.iroda@upcmail.hu, vagy info@toth-ugyvediiroda.hu, mobil: 06-30-2844245.
Fogadó órákat tartok:
Pócsmegyeren a Rendezvényközpontban (Inkubátor Ház) Pócsmegyer, Kossuth u. 27.
Leányfalun a Faluházban, Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124
Mindkét helyszínhez szükséges az elôzetes idôpontfoglalás.

Pászthoryné Dr. Tóth Mária ügyvéd
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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 szállítjuk.

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

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

Ôszi tanulmányi kirándulások
Végre egy igazi osztálykirándulás!

Szeptember 24-én a tahitótfalui iskola valamennyi osztálya tanulmányi kirándulást szervezett. A felsôs osztályok közül
voltak, akik a Szentendrei- szigeten barangoltak vagy Kisorosziba kerékpároztak.
Voltak, akik Vácnak vették az irány, ahol
kisvonatoztak, vagy éppen Visegrádról
Zebegénybe hajóztak, és ott töltöttek
hasznos idôt a Hajózástörténeti múzeumban. Több osztály túrázott, voltak, akik

megmászták a Vöröskôt.
Egy biztos, mindenkinek tartalmas,
csapatépítô nap volt.
Köszönjü k az osztály fônökök nek,
kísérô tanároknak a szervezést, a kedves
szülôknek a sok segítséget!
Intézményvezetés
Álljon itt a 8. évfolyam és a 7. a osztály
kirándulásáról élménybeszámoló!

A hosszú karantén során a gyerekek a
személyes találkozásokat és a kirándulásokat hiányolták leginkább. Ezért volt
igazi örömünnep minden osztály számára szeptember 24., az osztálykirándulások
napja.
A két nyolcadik osztály egy régi klas�szikus kirándulási helyre vette az irányt
korán reggel. Irány Kisoroszi kemping
kerékpárral!
Dinamikus tempó és jókedvû beszélgetés útközben, majd indulhat a számháború. Hangos kiáltás és sok-sok nevetés
verte fel az ódon fák csendjét. A bográcsban készült paprikás krumpli, a szülôk
által sütött házi sütemény és a nyereményként kapott édesség megkoronázta
ezt a szép napot. Az ôszi nap gyönyörûen
sütött, kellemes meleg volt a levegô és
barátságos a légkör. Igazi békebeli idôket
élhettünk át valamennyien.
A hazaérkezés után érzett jólesô fáradtság kifejezetten kedvére volt felnôttnek,
gyereknek egyaránt.
Köszönjük a szülôknek a támogatást!
Mindenkinek karanténmentes tanévet
kívánunk :)
Lehoczky Dolli, Lintner Andrea
osztályfônökök és Turóczi Csaba
kísérôtanár

Osztálykirándulás a dunakanyarban
Szeptember 24-én a 7. a osztállyal a
Dunakanyarban kirándultunk. Friedrichné
Pristyák Ilona tanárnôt kértük meg, hogy
kísérôként csatlakozzon hozzánk.
A MAHART dunakanyari hop-on, hopoff járatát vettük igénybe a VisegrádNagymaros-Zebegény-Dömös útvonalon
nagyon kedvezô áron.
Zebegény volt az úti cél, ahol közel 4
órát töltöttünk el.
A Hajózási Múzeumban nagyon jó tárlatvezetést kaptunk Farkas Vincze hajóskapitány lányától. Totemoszlopokat, hajózási mûszereket, navigációs eszközöket
ismerhettünk meg. A kiállítás ékessége
az 56 ágyús brandenburgi fregatt hajó,
amit az édesapja készített 14 760 órában.
Minden alkatrészét saját kezûleg faragta.
Programunkban szerepelt még a Kós
Károly által ter vezett Havas Boldog
asszony-templom megtekintése, a Kós
Károly K ilátó, az Országzászló és a
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Trianon emlékmû.
Az utolsó órában szabadprogramot kaptak a gyerekek. A hetedikesek beszámolóiból osztok meg néhányat.
„A hajózás tetszett nekem, fentrôl szép
volt a kilátás.”
„A Hajózási Múzeumban volt egy
varázsbot, amit, ha megérintünk, teljesíti
kívánságunkat. Másnak rosszat nem szabad kívánni, mert az visszaüt.”
„Személyes kedvencem a kilátó volt, ahonnan be lehetett látni a
Dunakanyart.”
„Beültünk egy étterembe, finomat
ettünk.”
„Fagyiztunk, jókat nevettünk.”
„ Megismerkedtünk zebegényi gyerekekkel, beszélgettünk, nagyon kedvesek
voltak.”
Papp Judit osztályfônök

2020. OKTÓBER

I sk ola

Ismerd meg lakóhelyed és környékét!

Az idei tanév eleji tanulmányi kirándulás tervezésénél arra kényszerültünk,
hogy lehetôleg helyi, kültéri programot
szervezzünk a gyerekeknek. Így esett a
választás a Tahitótfalu, Tamási Áron utcában lévô Háromkaptár Biogazdaságra,
amit nem bántunk meg. Sôt, olyannyira
jó volt, hogy szívbôl ajánlom kicsiknek,
nagyoknak, hogy látogassanak el ide.
Mivel környezetismeret órán is a kultúrnövényekkel foglalkozunk, a gyerekeknek volt némi elôismerete. Vidéki

gyerekek lévén sokan segítenek otthon a kerti munkában is, látják a növények fejlôdését. De ilyen növényekben
gazdag kertje egyikônknek sincs otthon, így csodálattal figyelhettük az itteni
sokszínûséget.
Vukovich Daniella volt a vezetônk a

gazdaságban. Ágyásról-ágyásra vezetett
végig minket. Minden növényhez volt
valami érdekes mondanivalója. A gyerekek maguk szedték le, majd megkóstolhatták a sóska, az édeskömény, a zeller
levelét; kihúztak a földbôl céklát, sárgarépát; megcsodálhatták a lila karfiolt, a
sárga cukkinit, ami nem mindennapi lát-

vány volt. A cukkini gyönyörû virága is
szép volt, amint épp egy méh segítette
a beporzást. Megismertük a mángoldot,
articsókát, megcsodáltuk a fóliasátorban
lévô gyönyörû paradicsomokat.
Pihenôként az otthonról hozott elemózsia mellé elrágcsálhatták a helyi zöldségféléket, amit magunk mostunk meg és
aprítottunk fel.
Nagy élményt nyújtott a gyerekeknek
a gazdaságban lévô állatok etetése; a sertések, bárányok, lovak simogatása, amiknek egytôl egyig nevük is van; a tyúkok,
kacsák, csirkék látványa, amik a férgek
elpusztításában, a talaj elôkészítésében
vesznek részt. Megtudtuk, hogy ezek
között vannak mentett állatok, és itt nem
a hasznukért tartják ôket, hanem a látogatók örömére.
Zárásként a méhek munkáját vizsgálhattuk meg közelrôl.
Bízunk benne, hogy az mellett, hogy
a gyerekek gyarapodtak tudásban; a
termôföld, növények értékével, a sok
ezzel járó munkával is tisztában vannak.
Köszönjük ezt a felejthetetlen délelôttöt
Vukovich Daniellának és munkatársainak.
A délutánt kerékpározással töltöttü k. El kerekeztü n k Horányig, majd

Szigetmonostoron jutott idô a helyi játszótéren való játékra. Délután ötre értünk
vissza Tótfalura. Lelkileg feltöltôdve, testileg kifáradva tértünk otthonainkba.
Szente Ildikó
4.b osztályfônöke
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Falusi teríték
Cikksorozatunkban a tahitótfalui gazdák tevékenységébôl, mindennapjaiból
nyújtunk egy kis íz-elítôt olvasóinknak.
Ebben a cikkben az Alföldi család vállalkozásával ismerkedhetnek meg .
Füstölt áruik és egyéb feldolgozott termékeik régóta gazdagítják asztalainkat.
A kezdetektôl napjainkig
A lakóhelyünkként szolgáló családi házat
még a dédszüleink vásárolták Tahitótfaluban.
Magam és az Alföldi család nevében büszkén
vallom, hogy törzsgyökeres tótfalusi lakosként már a nagyszüleim is füstölt áruk készítésével foglalkoztak az állattartás és növénytermesztés mellett. Ôk voltak azok, akik édesapámat is megtanították a mesterségre, és általa
lett az Alföldi füstölt áru ismert a környékbeli embereknek. Eleinte zöldség termesztésével
foglalkoztunk és csak a téli idôszakban készítettünk füstölt termékeket, de a legkelendôbb
termék nem meglepô módon a disznótoros
volt. Ezt belátva a zöldségtermelést csökkentve a nyári idôszakra is megteremtettük a
megfelelô körülményeket a füstölt termékek
piaci árusítására. Például hûtôkamra létesítése, piacon hûtôpult kihelyezése, hûtôautóval

történô szállítása, hogy termékeink mindig a
legjobb minôségben kerüljenek a vásárlóinkhoz. Folyamatosan bôvítjük kínálatunkat, és
fontosnak tartjuk vásárlóink visszajelzését is
egy-egy újdonsággal kapcsolatban. Nem lehet
elmenni a szaktudás mellett sem természetesen. Én szakács és hentes képesítéssel is rendelkezem, ami ma már könnyebbé teszi a sertéshús feldolgozását, ízesítését, öcsém pedig,
Norbert a kereskedelmi végzettségével és
szakmai gyakorlatával tökéletesen helyt áll a
tahitótfalui és a környékbeli termelôi piacokon, vásárokon.
Mi a siker titka?
A pörkölés, a fûszerezés, a páclé és a füstölés - tulajdonképpen ennyi. De hogy részletezzük is egy kicsit, általában 140-160 kilósan vágjuk le az állatot, hogy ne legyen túl
zsíros. A sonkákat, szalonnákat jól besózzuk,
és egy hétig hagyjuk állni. Aztán fûszeres
lében pácolódik hat héten keresztül, az angol, a toka-, a kolozsvári és a zsírszalonna pedig
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csak négy hétig. Tartósítószert egyáltalán nem
használunk, a só és a füst garantálja a szavatosságot felesleges mesterséges anyagok nélkül
is. A füstölés az egyik legfontosabb tényezô,
hogy kemény fa kerüljön a húsok alá, pontosabban fûrészpor, mert így lehet a kellô füstös ízvilágot elérni. Legalább három napig
füstöljük a termékeinket. A másik lényeg a
minôségi alapanyag, például a hagymát és a
fûszerpaprikát egy bátyai termelôtôl vesszük
évek óta.
Jelenleg több mint 20 féle “disznósággal”
tudunk szolgálni:
Csemege, csípôs és chilis kolbász és szalámi, amit bevált titkos recept alapján ízesí-

tünk. Készítünk még nyári turista felvágottat
is, amit a kicsik is szívesen fogyasztanak, mert
kevésbé fûszerezzük. Szezonálisan töltünk
májas- és véres hurkát, rizzsel és zsemlekockával a saját szájízünk alapján. A vevôk igényeihez alkalmazkodva télen-nyáron készítünk
disznósajtot. Megtalálható még a kínálatunkban tepertô, zsír, füstölt csont. A sonka, tarja,
karaj és a csülök a pácolás és füstölés után
kerül vásárlóink asztalára. A nyári idôszak
favoritja, a füstölt szalonnáink a kerti sütögetések elengedhetetlen alapanyaga.
Reméljük, hogy a családi hagyományt majd
a legkisebb Alföldi is tudja folytatni.
Alföldi Csaba
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lon?
őszoba sza
Exkluzív fürd

AZ IS VAN!

Kiss Melinda

kézmûves kiállítása
a tahitótfalui Faluházban
2020. október 31. – november 7.
burkolatok
fürdőszobai csaptelepek
szaniterek
zuhanykabin
3D látványtervezés
fürdőszoba bútorok
design radiátorok
zuhanyfolyókák
laminált és vinyl padlók
jakuzzik

Fürdőszoba szalonunkban színvonalas környezetben, prémium kategóriájú
fürdőszobai termékekkel, valamint 3D látványtervezéssel várjuk.

Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
Tel.: 06 26 310 882 | Fax: 06 26 301 272
Nyitva tartás: H-Cs: 7.00-16.30, P:7.00-16.00, SZ: 8.00-12.00
E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu | Web: www.iso-thermo.hu
Fb: https://www.facebook.com/isothermokft

a kiállítás megtekinthetô:
hétfô-péntek 13:00-17:00, szombat-vasárnap 10:00-17:00.
Tahitótfalu, Szabadság út 1/a.
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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, 06-309370-863, éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849
• BAPTISTA GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312
605 • ELMÛ – Szentendre, 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
fogászat • 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: 26/312331 • 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 –
munkaszüneti napokon 8–13-ig, Szentendre, Bükköspart 27.,
tel.: 312-650 • GYÓGYSZERTÁRAK – Sziget Gyógyszertár,
Tahitótfalu, Hôsök tere 6., tel.: 26/889-103, nyitva: hétfô–pént.:
8–18-ig, szombat: 8–12-ig, Szív Gyógyszertár, Tahitótfalu,
Visegrádi út 14., nyitva: H-P: 8-19; Szo.: 8-13, tel.: 26/386010 • GYÓGYSZERTÁRI 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 • KÉMÉNYSEPRÔ – BM
Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság, 1903 Budapest, Pf.:
314. – Ügyfél fogadási idô: h:8-20, k-p: 8-14, telefonos ügyfélszolgálat: 1818 • KORMÁNYABLAK – Tahitótfalu, Szabadság
tér 3. Tel.: 0670 685 4102, 0670 685 4083. Nyitva: H 7-17,
K, Cs. 8-18, Sze. 8-20, P 8-16. • KÖZJEGYZÔ – dr. Molnár
Bertalan, Szentendre, 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 • MUNKAÜGYI 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 folyamatosan, tel.: (26)387-030
• ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET –
tel.: 387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok
u. 1., tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa
Gy. út 6/A. tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahitótfalu, Béke
u. 16., ügyf.: H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26)
387-140 • RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385807 • SZEMÉTSZÁLLÍTÁS – FKF Zrt., ügyfélszolgálat: 1098
Budapest, Ecseri út 8-12., nyitva tartás: hétfô: 8:00 - 20:00,
kedd - csütörtök: 8:00 - 16:00, péntek: 8:00 - 14:00, ingyenesen hívható zöldszám: 06 80 353 353 (06 80 FKF FKF)a
következô idôszakokban: hétfô: 8:00 - 20:00, kedd - csütörtök:
8:00 - 17:00, péntek: 8:00 - 15:00, írásban: email: fkfzrt@
fkf.hu, fax: 06 1 459 6860, levélben: 1439 Bp., Pf.: 637
• TAKARÉKSZÖVETKEZET – tel.: 387-187, ügyf.: hétfô
7.45–16.30-ig, kedd–csüt. 7.45–15.30-ig, pént.: 7.45–12.30ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS – tel.: 385873, Hôsök tere, minden hónap 3. keddje 13 órától • TERHES
SZAKRENDELÉS Szentendre, vidéki kismamáknak: hétfô
11–13, szerda 12–14, csüt. 11–12, péntek 9–12 csak CTG,
idôpont kérésse: 501-444/118 m. • TÛZOLTÓSÁG – tel.:
105 és (26) 500-017, ügyf.: hétfô 13–17-ig, szerda 13–16-ig,
pént. 8–12-ig • VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT – Kossuth L. u. 30.
telefon: (26) 385-873, Fogadóóra – Tahitótfalu 1. Karneválné
Székely Erzsébet-csecsemô tanácsadás: kedd-8-10-ig, terhes
tanácsadás: kedd 10-12-ig. Tel.: 06-30-324-3570, Tahitótfalu
2. Zákonyiné Zubi Valéria-csecsemô tanácsadás: hétfô 10-12-ig
terhes tanácsadás: csütörtök 8-10-ig, tel.: 06-30-303-3296 •
VÍZMÛ – Szentendre, Kalászi út 2., víz és csatorna hibabejelentés tel: 06-27-999-688

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