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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Újabb felújítások a Sportcsarnokban
A Sportcsarnok 1993-94-ben Budai Mihály polgármester úr irányításával épült meg, melyet
1994. május 21-én ünnepélyes keretek között
avattak fel. Átadáskor a nemzeti színû szalagot a
legendás futballista Puskás Ferenc, Gallov Dezsô
államtitkár és Budai Mihály polgármester vágta
át. Ez a létesítmény nem csak a falu, de a közvetlen térségben élôk sportolási lehetôségeit
is nagymértékben elôre mozdította. A 27 éve
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átadott létesítmény megoldást jelentett a település iskolásainak, óvodásainak, civil szervezeteinek sportolási lehetôségére, de számos egyesületi szakosztály igényeit is kiszolgálta. A sportolási
lehetôségek biztosításán kívül számos térségi kulturális rendezvénynek is otthont adott.
2010-ben felújítottuk a tetô héjazatát, mert a kis
hajlásszögû tetôszerkezeten lévô mûemlékpala
a nagy széllel járó esôzések során beázott. A
tetô fém lemezburkolatot kapott, így megóvásra került a nagy értékû fából készült tartószerke-

Tahitótfalu februári programjai
január 22-február 12. Szabadtéri kiállítás. Helyszín: NépházSportcsarnok árkádjának kerítése
Rendszeres programok:
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.):
a járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Faluház (Szabadság út 1/a):
A járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Sportszár (Dózsa Gy. út 74.):

A járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):
a járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni az alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné 30/327 5146, Faluház: Béres
Gabriella 30/337 5527, Sportszár: Szijj Krisztián 30/535 7322, tahitotfaluse@gmail.com.
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

rögzítô elemekkel szerelték fel a helyükre a szépen felújított korlátokkal együtt.
Az emeleten lévô galéria több helyen feltöredezett burkolatának felújítása is megtörtént. Visszabontás után a 8 cm vastag új
betonrétegre csúszásmentes, nagy szilárdságú szürke padlóburkolat került.
Új kézilabdakapukat építettek be, melyeket a mai szabványnak megfelelôen padlóba
süllyesztett fém hüvelyekben rögzítettek. E
technológiának köszönhetôen a kapuk bármikor kivehetôk illetve visszahelyezhetôk.
A felújítást követôen egy szabványos,

Puskás Ferenc, Gallov Dezsô, Budai Mihály 1994

zet és a lambériaburkolat. Az elmúlt években ezen kívül további két fontos felújítást
végeztünk. Elsônek a külsô falburkolatot 4
méter magasságban lélegzô vakolattal láttuk el, és a külsô homlokzatot újra festettük.
Ezután következett az energetikai rendszer felújítása. A sportcsarnok megépítésekor olajkazán biztosította a fûtést, majd
késôbb nagy fogyasztású gázkazán került
beépítésre. Ezt cseréltük le új, korszerû
kondenzációs kazánra, melyet kiegészítettünk egy megfelelô kapacitású puffer tartállyal. Ezzel a megoldással az energiafogyasztás közel 30%-kal csökkent. Ebben
az évben a Dunakanyar Sportegyesület
Röplabda Szakosztályával együttmûködve
felújítottuk a küzdôtér burkolatát és a karzat hidegburkolatát. Erre azért volt szükség, mert a sportcsarnok átadása, vagyis
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1994 óta a burkolat erôsen elhasználódott,
több helyen felszakadt, az alatta lévô beton
burkolat több helyen megrepedt. Kiderült,
hogy a bordásfalak rögzítései is meglazultak ennyi év elteltével. A beruházás költségeit 100%-ban a Röplabda Szakosztály
fedezte TAO forrásból, amely mértéke
35.000.000 Ft volt. A munkálatok során a
bordásfalakat leszerelték, azok szerkezetei felújításra kerültek. A pályát elválasztó korlátok lebontásra kerültek, a deszkákat lecsiszolták és újra lakkozták. A pálya
nyugati oldalán lévô, az árkádokra nyíló két
bejárati ajtót védô szivacsburkolat is megújult. A kûzdôtéren a régi mûanyag burkolatot felmarták, a betonfelületet újra csiszolták, és a repedéseket, süllyedéseket speciális anyaggal kijavították, majd elhelyezték a
négyrétegû, 1 cm vastag speciális mûanyag
burkolatot. A bordásfalakat megerôsített

Puskás Ferenc

úgynevezett front röplabdapálya, valamint
keresztirányban három darab kisméretû
röplabdapálya is kialakíthatóvá vált. A
burkolatra különbözô színû pályakiosztás került felfestésre. Ennek köszönhetôen
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lehetôség lesz kézilabdázni, röplabdázni és
kosárlabdázni is.
Az új burkolatnak köszönhetôen a sportpálya sokkal biztonságosabb, rugalmasabb
felületet kapott. A kivitelezés megkezdését
a téli szünidôre terveztük, így január közepére már újra használhatóvá vált az épületet.
A sportcsarnok költségeinek fedezéséhez nagymértékben hozzájárul a Váci
Tankerület is. Éves szinten 5 millió Ft-tal
járul hozzá az objektum üzemeltetési és
karbantartási költségeihez annak érdekében, hogy általános iskolásaink a testnevelési órák keretében azt használni tudják.
Tudni kell, hogy a sportcsarnok üzemeltetése még az energetikai fejlesztések által
csökkentett rezsiköltségek mellett is veszteséges.
Az új pályának köszönhetôen nyári
idôszakra már két egyesület is jelentkezett,
hogy itt szeretnék tartani az edzôtáborukat.
Már le is foglalták az épületet augusztusban minden nap, napi 8 óra idôtartamra.
A jelenleg érvényben lévô díjrendelet szerint a sportcsarnok 6.000 Ft/óra díjtétel megfizetésével vehetô igénybe. Ez azt
jelenti, hogy augusztusban nagyságrendileg 1.000.000 Ft bevételre tehetünk szert.
Az egyik egyesület a konyhánkon ebédet
és vacsorát is igénybe vesz, ami a nyári
idôszakban is mûködô konyha üzemeltetési költségeit is csökkenti.
A Dunakanyar Sportegyesület röplabda
szakosztályával a – TAO rendszer felhaszná-

Ö n k o r má n yza t

lási rendjének megfelelôen – 15 évre szóló
bérleti szerzôdést kötöttünk, amely rögzíti, hogy a Szakosztály az Önkormányzattal
egyeztetett idôpontban a mindenkor
érvényben lévô bérleti díj 50 százalékának
megfizetése mellett veheti igénybe a sportcsarnokot. Az egyesület vezetôjével egyeztettem arról is, hogy a késôbbiek során
egy korszerûbb, energiatakarékos, az adott
sportokhoz szükséges fényerôt biztosító

világítást is kiépítünk a megfelelô elektromos hálózat bôvítésével.
Ezekkel a fejlesztésekkel nagymértékben
pótolhattuk az amortizációból fakadó vis�szaforgatási költségeket.
Kívánom, hogy a felújított sportcsarnokot mindenki szeretettel, jó hangulattal
használja. Ehhez szükség van arra is, hogy
mindenki magáénak érezze, és vigyázzon
is rá.
Dr. Sajtos Sándor polgármester

Fotópályázat
Tahitótfalu Önkormányzata 2021 decemberében fotópályázatot írt ki, melyet a
Községi Tájékoztatóban és a település
honlapján jelentetett meg. A profi vagy
amatôr fényképészeket arra kértük, hogy
Tahitótfalu épített és természeti értékeit
örökítsék meg, mely fotókból egy falinaptár kiadását terveztük. A pályázat sikeresen lezárult, 16 pályázó 40 alkotással nevezett. Nagyon köszönjük a pályázók munkáját. A falinaptár képeit a pályázati kiírásnak megfelelô fotókból Almássy Csaba

grafikus és Wegroszta Gyula festômûvész
választotta ki és bírálta el.
A naptár elkészült, megvásárolható Tótfalun a Vegyes Háztartási Boltban,
Tahiban a Gazdaboltban, a Tahi Nonstop
Vegyeskereskedésben és a Tahitótfalui
Termelôi Piacon 800 Ft-os áron. Minden
pályázatra beküldött kép megtalálható
Tahitótfalu honlapján.
Tahitótfalu Önkormányzata

Újszülöttek:
Babály Izabella 2021.01.05.
Kudor Dani Csenge 2021.01.06.
Mikes Borbála 2021.01.22.
Bozi Koppány 2021.01.23.
Molnár Alexa 2021.01.25.
Barnácz Benedek 2021.01.26.

Elhunytak:
Eckerné Hárs Ágnes – Visegrádi út, élt 55 évet
Petrányi Sándor – Dózsa Gy. út, élt 81 évet
Szedlacsek Lajosné – Rákóczi F. u., élt 85 évet
Palkovics János – Bajcsy-Zsilinszky út, élt 65 évet
Alanyai Sándor – Csôsz utca, élt 31 évet
Mészáros Jánosné – Csôsz utca, élt 60 évet
Maszárik Béláné – Béke út, élt 75 évet
Kovács József – Petôfi u., élt 92 évet
Mák Jánosné – Nyárfa u., élt 85 évet
Katona István – Béke utca, élt 69 évet
Bodó Tamás – Viola utca, 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 járványhelyzetre való tekintettel a könyvtár zárva tart.
Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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Iskola

Mûvészeti iskolánk tûzzománc
kiállítása
Minden félév elteltével rendezünk egy
beszámoló kiállítást a mûvészeti iskola tûzzománcos diákjainak alkotásaiból.
Ôszintén, és mindig nagy hálát érezve, a
kiállítás rendezése alatt azon a “problémán” töprengek, hogy a sok színes és kreatív munka közül vajon mit tegyünk ki a
paravánokra. A gyerekek, ha megfelelôen
vannak információkkal ellátva az adott feladatot, témát és technikát illetôen és nincs
a kezük megkötve, miközben kellô dicsérettel vannak bíztatva, szárnyalni képesek!

Nagy izgalommal figyelem a mûvek kialakulásának folyamatát, és csak akkor szólok
bele a munka menetébe, ha érzem, hogy
ezzel nem rontom el az alkotás eredeti
karakterét.
Az 5 különbözô Tûzzománcos csoportomban az alábbi technikákkal alkothattak
ebben a félévben a mûvészetis diákok: linómetszés, monotípia, saját stencilekkel is,
zománcozás, mintázás, rajzolás/festés, tusfestés, varrás, szabásminta tervezés, hypo
technikával textilfestés, ékszerkészítés.

A jelenleg a Szigetmonostori Zöldsziget
Általános Iskola aulájában látható kiállításunk alkotásait február 13-ától már a
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola
aulájában lehet megtekinteni.
Szeretettel várjuk a kedves érdeklôdôket,
természetesen betartva a járványügyi helyzettel kapcsolatos elôírásokat!
Várbíró Kinga
mûhelyvezetô

Sikeres szereplés az egri tûzzománc biennálén
A kétévente megrendezésre kerülô
Országos Zománcmûvészeti Biennálé
idei, XI. alkalmát a járványügyi korlátozó intézkedések miatt az online
térben tartották meg a szervezôk.
Iskolánk tûzzománc szakköre több
gyermek alkotásával is indult a pályázaton. Ezúton gratulálunk Ivanics
Violának, aki korcsoportjában I.
helyezést ért el.
Szántó Tünde
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2021. évi adóváltozások
Tisztelt Adózóink!
Az egyes adótörvények módosításáról
szóló 2020. évi CXVII. törvény értelmében
2021. január 1-jétôl több adózást érintô változás lép hatályba.
Építmény és telekadóval kapcsolatos
változások
A Kormány 535/2020.(XII.1.) sz. a
koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintô hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésrôl
szóló Kormányrendelet alapján Tahitótfalu
Község Önkormányzata Képviselôtestületének 22/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2020.
(XI.30.) önkormányzati rendelete nem
lép hatályba, így 2021. évben továbbra is
a 2020. évivel azonos mértékû építmény
és telekadót kell az adózóknak megfizetnie, illetve továbbra is mentesül a telekadó alól a külterületi telek.
Gépjármûadóval kapcsolatos változások
2021. január 1-jétôl a gépjármûadóval
kapcsolatos adóhatósági feladatokat a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.
A gépjármû tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra is a változásokról adatbejelentést (gépjármû adás-vétel,
kivonatás, üzembe helyezés) a területileg
illetékes Kormányablakban tehetnek.
Az önkormányzati adóhatóság adatot
szolgáltat az állami adóhatóság számára a
2020. december 31-én nyilvántartott adómentes gépjármûvekrôl, így ezekrôl az adózóknak külön bejelentést nem kell tenni,
azonban a 2021. január 1-jét követôen az
új mentességekrôl és adókedvezményekrôl
kizárólag az adózó bejelentésébôl értesülhet az állami adóhatóság.

A 2021. évi adóelôírásokat tartalmazó
határozatokat az állami adóhatóság postázza az érintetteknek.
A 2020. január 1-jét megelôzô
idôszakra esô gépjármûadó ügyekben
továbbra is az önkormányzati adóhatóság az illetékes.
A 2020. december 31-ig fennálló adókötelezettségek megállapítását, ezen idôszak
adójának beszedését, végrehajtását továbbra is az önkormányzat adóhatósága végzi,
tehát a 2021. évet megelôzô idôszakra
esedékes gépjármûadót az önkormányzat
gépjármûadó számlájára kell megfizetnie
az adózónak.
A 2021. január –jétôl esedékes
gépjármûadóban keletkezett esetleges túlfizetést adózó kizárólag a Nemzeti Adó- és
Vámhivataltól (NAV) igényelheti vissza.
Helyi iparûzési adóval kapcsolatos változások
2021. január 1-jétôl csak az állami adóhatóságnál lehet benyújtani a helyi iparûzési
adó (HIPA) bevallásokat, javításokat és
önellenôrzéseket. A nyomtatványokat a
Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) honlapján https:// https://www.nav.gov.hu elérhetô
ÁNYK formátumban.
Az E-Önkormányzat Portálról (https://ohp20.asp.lgov.hu) a helyi iparûzési adó bevallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók, azonban az általános adónyomtatványok (bejelentkezés, változás bejelentés, méltányossági fizetési kérelem, adóigazolási kérelem,
meghatalmazás, túlfizetési kérelem, részletfizetési kérelem) továbbra is az E-Önkormányzat
Portálon keresztül nyújthatók be az önkormányzati adóhatóság felé.
Kizárólag az egyéni vállalkozóznak nem

Mûvészeti
Iskola vizsga
Idén a vírus helyzetre való tekintettel sajnos nem
tudtunk a zeneiskolásokkal olyan módon szerepelni, ahogy eddig minden évben.
A félév végi hangversenyt is kénytelenek voltunk
szûk körben megrendezni. A kedves szülôk csak
videón kaptak ízelítôt gyermekük produkciójából.
Az iskola honlapját érdemes figyelemmel kísérni,
mert kerülnek fel zenés videók oda is.
Reméljük, az év végi alkalommal már közösen
fogunk tapsolni a kis zenészeinknek.

minôsülô magánszemély iparûzési adóalany
az iparûzési adóbevallási nyomtatványt
papíralapon is benyújthatja az önkormányzati adóhatóság felé, tekintve, hogy nem
köteles az elektronikus kapcsolattartásra.
Az iparûzési adóbevallás feldolgozása,
esetleges javítása továbbra is az önkormányzati adóhatóságnál történik. Az
adót, adóelôleget továbbra is az önkormányzat iparûzési adó számlájára kell
megfizetni.
A kisadózó vállalkozások tételes adója
hatálya alá tartozó vállalkozó a Htv. 39/B.
§ (3) bekezdése szerinti tételes adóalapmegállapítás választását továbbra is az
E-Önkormányzat Portálon köteles bejelenteni az önkormányzati adóhatóság felé a
kiadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó kedzdô napjától számított 45
napon belül vagy február 15-ig.
Megszûnik a Htv. 37. § (2)-(3). bekezdésiben foglalt építôipari tevékenység után
fennálló ideiglenes helyi iparûzési adókötelezettség, ugyanakkor továbbra is megmarad a Htv-beli rendelkezés, mely szerint azon vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 180 napot
meghaladóan végez építôipari tevékenységet az adott településen állandó jellegû
iparûzési adókötelezettséget eredményezô
telephelye jön létre.
					
Eôryné dr. Mezei Orsolya jegyzô
Tahitótfalui Közös Önkormányzati
Hivatal
További tájékoztatásért érdeklôdjön Szabó Gyöngyinél a 26/387 123/5,
0630/235 59 48 vagy a szabo.gyongyi@
tahitotfalu.hu e-mail címen.

Meghívó

Kedves Szülők!
Az idei évben, a járványhelyzetre tekintettel,
online szülői értekezletet tartunk azoknak a szülőknek,
akik gyermeküket iskolánkba akarják íratni 1. osztályba
a 2021-22. tanévben
2021. február 15-én hétfőn 17 órától
lehet az online csatornára csatlakozni.
Részvételi szándékukat, kérjük, jelezzék Bánáti Anita
óvodavezetőnek emailen a faluovi@tahitotfalu.hu címen!
A szülői értekezleten rövid összefoglalót hallanak az iskoláról, zeneiskoláról
az igazgató asszonytól, és bemutatkoznak a leendő első osztályos tanítók.

Mákó Miklós,
Alapfokú Mûvészeti Iskola
Intézményegység-vezetô

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI
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Egyház

A legkisebb is számít
Amikor azt mondom, hogy a legkisebb
is számít, nem egy hipermarket szlogenjére gondolok, hanem egy bibliai alapelvre.
Az ember és Isten eltérô módon gondolkozik az ember teljesítményérôl. Fontos ezt
tisztán látnunk. Még fontosabb egy olyan
idôszakban, amikor megérkeznek a gyermekek felvételi eredményei.
Az iskolaválasztás során az lebeg – fôként
– a szülôk elôtt, hogy biztosítsák a gyermek
számára a legjobb jövôt ígérô iskolát, végzettséget. Sokszor aszerint értékeljük az
embereket, mit értek el. Iskolásoknál a jó
bizonyítvány, sikeres felvételi, megszerzett
szakma vagy diploma adja az ember értékét. A munka világában pedig az, mennyit
tud teljesíteni, mennyit keres, milyen karriert fut meg. Egy teljesítmény orientált világot élünk. Ez a gondolkodás termeli a „versenyló” gyerekeket, széthajszolt embereket. Persze, nem mindenki gondolkodik
így. Vannak, aki bedobják a gyeplôt, és
haladnak arra, amerre sodorja ôket az élet.
De ettôl ôk sem lesznek boldogabbak, mert
azt figyelik, másoknak milyen sikeres az életük.
A hívô embernek van egy másfajta perspektívája. Lehetôségünk van Isten tervén keresztül figyelni a világot, megtalálni a helyünket a világban. A Szentírás a
Szentlélek vezetésével jó útmutató ahhoz,
hogy a szükséges mértékben megértsük
Isten gondolkodását, és rátaláljunk a saját
életünk céljára. Ha engedjük Istennek,
hamar rájövünk, hogy Isten teljesen másképpen gondolkodik sok mindenrôl, mint
az ember.

Volt Izráelben egy Omri nevû király.
Tizenkét évet uralkodott a Kr. e. IX. században. A Biblián kívüli forrásokból lehet
róla tudni, hogy sikeres király volt. Talán
az ô uralkodása alatt volt a legnagyobb gazdagság a kettészakadt ország északi részé-
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ben. Mondhatni, jólét volt. Ô vásárolta meg
Samáriát és építette be. Ennek ellenére az
egész Szentírásban összesen 8, azaz nyolc
mondatot szánnak neki. És így hangzik életének kiértékelése: „De Omri azt tette, amit
rossznak lát az Úr, rosszabb volt minden
elôdjénél.” (1Királyok 16,25) Hiába volt az
emberi értékrend szerint nagyszerû uralkodó és sikeres ember, Isten számára ros�szabb volt elôdeinél. Tehát Isten elôtt nem
a karrier tesz értékessé.

Jézus tizenkét tanítványa közé tartozott
András. Az az András, akirôl alig tudunk
valamit. Ô volt Péter apostol testvére,
maga is a tizenkettô egyike. Róla se írnak
sokat a szentírók. Rendszerint megtaláljuk a nevét a tizenkét tanítvány névsorában. Ô volt János beszámolója szerint az,
aki az ötezer ember megvendégelésekor
szólt Jézusnak, hogy van egy gyermek, akinél van egy kis ennivaló, de az nem elég
semmire. Még azt is tudjuk róla, egyszer
átadta Jézusnak az üzenetet, hogy görögök
keresik Jézust. A tizenkét tanítvány szolgálatának idejébôl nincs más cselekedete feljegyezve a Bibliában. Egyedül egy meghatározó tette van lejegyezve még abból az
idôbôl, amikor megismerte Jézust.
András Keresztelô János tanítványa volt.
Amikor Keresztelô János Jézusra mutatott, és kijelentette róla, hogy „Íme, az
Isten Báránya!” (János evangéliuma 1,36),
András Jézust kezdte el követni. Ebbôl arra
következtethetünk, hogy András szívében
ott volt a Messiás várása, és akart Isten tervében élni. A legjelentôsebb tette, amit feljegyzett János apostol vele kapcsolatban:
Szólt Péternek, a testvérének, „Megtaláltuk
a Messiást […]. Odavitte Jézushoz…” (János
1,41-42) Gyakorlatilag úgy tûnik, nem tett
semmi jelentôset. Beszámolt testvérének,

mi történt vele, és Pétert bemutatta egy
idegennek. Mondhatnák, hogy a hitélet
szempontjából ez a legkisebb cselekedet,
amit megtehetünk. Pedig ez az egész világtörténelemre hatást gyakorolt. András egy
láncszem lett Isten tervében ahhoz, hogy
a halász Péterbôl a tizenkét tanítvány egyike, majd Jézus közeli barátja, és a jeruzsálemi gyülekezet elsôszámú embere legyen.
Jézus e szavakkal „nevezte ki” Pétert: „Te
Péter vagy, és én ezen a kôsziklán építem
fel egyházamat, és a
pokol kapui sem fognak diadalmaskodni
rajta. Neked adom a
mennyek országának
kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve
lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva
lesz az a mennyekben
is.” (Máté evangéliuma
16,18-19) Péter apostol jelentôségérôl mind
az evangéliumok, mind
az Apostolok cselekedetei részletesen írnak.
„Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok
nem az én utaim - így szól az Úr.” (Ézsaiás
55,8), közvetítette e szavakat Ézsaiás próféta az Istentôl elfordult népnek. Ha akár
gyermekeink, akár magunknak a legjobbat
szánjuk, vissza kell találnunk Isten vezetéséhez. Mert az emberi élet sikerességét a
Teremtônk nem úgy méri, ahogyan mi. Az
emberileg sikeres Omri élete kudarc volt
Isten mércéje szerint. És András, akinek
életérôl szinte semmit sem tudunk, és látszólag jelentéktelen cselekedete van feljegyezve, Isten tervének jelentôs része volt.
Ha valakit segíteni szeretnénk jövôjének
tervezésében, a legtöbb, amit tehetünk érte
az, hogy abban segítjük, megtalálja helyét
Isten tervében. Mert Istennél a legkisebb is
számít!
Mondhatná valaki, hogy jó, jó, de meg is
kell élni valamibôl! Ez jogos felvetés. Isten
tervében járni nem zárja ki azt, hogy valaki tanuljon és szorgalmasan dolgozzon, de
a mi bizalmunk Jézus Krisztusban van. Ô
gondoskodik az övéirôl. „Vesd az ÚRra terhedet, és ô gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.”
(Zsoltárok könyve 55,22) Ámen!
Váradi Antal
lelkipásztor
Tahitótfalui Baptista Gyülekezet
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Egy „igaz történet,” és egy „igaz mese”…
(Avagy: miként lett egy tahitótfalui református presbiter a zsidó állam
létrehozta, zsidómentôk világszervezetének, a „Világ Igazai”-nak tagja…?)
„Mert éheztem, és ennem adtatok,
szomjúhoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok…” (Máté
25/35.)
Bizonyára így érezhetett falunk molnára, Demeter János is, amikor 1944 ôszén
házába fogadott, s egy ideig menedéket
nyújtott egy Vácról menekülô kis gyermekes zsidó családnak. (Ô is megízlelte a menekültek keserû kenyerét, hiszen
1928-ban menekült a csonka-országba,
Tahitótfaluba, az erdélyi, Kis Küküllô
vármegyei, szép nevû Magyardellô
községbôl, Marosvásárhely közelébôl.)
Nagy meglepetésemre, 2018
ôszén kaptam egy e-mailt egy számomra ismeretlen hölgytôl, a mes�szi Somogyországból. Elmondta, hogy
olvasta a falu honlapján a 7 évvel korábban írt írásomat a falu malmairól, molnárairól, s legnagyobb meglepetésére, ô is
szerepel a cikkben. Nevezetesen, hogy
„Demeter János, helyi molnár, rokonai mellett segítette mások gyermekeit is. Ezen túl, a háború utolsó napjaiban befogadta, és bújtatta egy Jung nevû
zsidó család 9 éves lányát, aki talán még
ma is él.” A hölgy imígyen azonosította magát: valójában Brüll Máriaként született, majd édesanyja 2. házasságából a
Junger vezetéknevet vették fel. Valóban
Demeter János fogadta be ôt. Édesapját
deportálták. (A melegszívû Demeter
házaspár saját gyermekeként nevelte, oltalmazta a kislányt, veszélyeztetve önmaguk biztonságát - mondta Mária
asszony.) Többirányú segítséget kért,
(Demeterék sírhelye a ref. temetôben,
fényképük, presbiteri mivolta…, stb.)
mert szerette volna elôterjeszteni a
zsidó állam Yad Vasem intézetének azt,
hogy Demeter urat, és nejét emeljék a
„Világ Igazai” sorába. Pár hónapos közös
háttérmunka eredményeként, ez meg is
történt. Demeter János tahitótfalui molnár, református presbiter, és neje, 2020ban tagja lett az említett neves intézménynek, amelynek kb. 750 magyar,
nem zsidó, de zsidómentô tagja van.
A dolog így akár nyugvópontra is juthatott volna. Azonban: a fentieken túl,
más komoly indok is van ezen történések közzétételére. – Sajátos keresztyén
magyar értékrendembôl fakadóan úgy
érzem, hogy méltó emléket kell állítani
egy egyszerû, hétköznapi magyar, életeket mentô nagylelkûségének, aki úgy

magyarként, székelyként, mint református presbiterként, elkötelezett keresztyénként meghozta súlyos idôkben,
kellôképpen talán alig méltányolható
maga áldozatát, vállalva nehéz kockázatokat is. S ez természetesen illeszkedett bele mindennapos értékrendjébe.
(Demeter urat 1948-ban kulákká nyilvánították, bíróság elé állítása után bebörtönözték, ahol kétszer is kapott agyvérzést. A börtönkórház után-mivel a faluból kitiltották - szentendrei ismerôseinél
talált átmeneti menedéket. Malma államosításának dermesztô mivolta súlyosan
megviselte, terhelte egészségét, és ezért
történhetett, hogy amikor 1951 januárjában a községháza küldönce, a kisbíró,
kikézbesítette neki az utasítást, menjen
be a hivatalba, házától – malmától alig
100 m.-re, a Dózsa György utca sarkán
összeesett, azonnal meghalt. Felesége,
és a kis Mária aggódó tekintettel követték Demeter Jánost, s így szemtanúi voltak a tragédiának. Halálának 2021-ben
van a 70. évfordulója.) – A másik ok:
ugyan csak fenti értékrendem követeli meg azt, hogy a mai, hamis értékek
mentén száguldozó világ megálljon egy
pillanatra az emberi tisztesség, becsület
nemes példája mellett, hiszen a valamikori kislány, Ballay Attiláné - Brüll Mária
- évtizedeken át nem csillapodó hálából
fakadó következetességgel törekedett
arra, hogy ô is, miként minden tisztességes ember, kifejezésre juttassa örök
háláját megmentôinek. S mindkét magatartás a legnagyobb tiszteletet érdemli. Szoktunk a jövô generációk „okítására” történelembôl vett nagy eszményképekre hivatkozni. Ezt tettem most én is,
még ha az eszményképek talán nem történelmi léptékûek is, de mindenképen
követendôk… (Ez a címben szereplô
„igaz történet.”)
- Történt ugyanezen idôkben, hogy
egy helyi parasztember, egy Vác felôl
menekülô zsidó orvost fogadott be
feleségestôl, majd jobb híján, a legnehezebb idôkben, a disznóólban bújtatta,
s látta el ôket élelemmel, átmeneti biztonságot nyújtva nekik… Történt az is,
hogy a 70’- es évekre ez a bácsi véralvadásos betegséget kapott. Elmondta
nekem, hogy a TV-ben látta meg egykori pártfogoltját, mint az Egészségügyi
Minisztérium fôosztályvezetôjét.
Tekintve, hogy különleges betegsé-

ge különleges, hétköznapi módon
nem, csak az említett intézmény révén
beszerezhetô gyógyszerek alkalmazásával lett volna kezelhetô, fogta görbebotját, (három hamuba sült pogácsával) felkereste segítségkérés címén az illetôt.
(Láthatjuk, hogy lényegül át egy valamikori disznóól, párnázott foteles hivatallá...) Az azt mondta neki,” ha úgy is volt,
régen volt, talán igaz se volt…” A bácsi
ezt követôen, közel négy évtizeden át
fekvôbetegként szenvedett élte végéig… (Ez volt az „igaz mese”.)
- Ézsaiás 58/7-8. „Oszd meg kenyeredet az éhezôvel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz,
ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred
elôl! … igazságod jár elôtted, és az Úr
dicsôsége lesz mögötted…” Ô, ezen
utolsó félmondat tudatában, ebben való
hitében zárta le szemeit…
(A fentieket megküldtem a
Reformátusok Lapjának, melyet a lap
befogadott.)
Nevezhetnénk akár tanulságosnak
is egy valamelyest ide kapcsolódó példát: G. Szalai Mihály, szigetmonostori,
igen mûvelt paraszt ember/talán ezért
is került a híradókhoz/ 1944 novemberében vonult be a komáromi erôdbe.
(Katonatörténete a „Hôsök voltak s azok
is maradnak” c. könyvemben /88-90.o./
olvasható.) …Ô 1945 nyárelôn került
amerikai fogságba, mely 1946 áprilisáig tartott. Több hónapot, mint katonai munkaszolgálatos a dachaui fogolytáborban töltött.(Dachau neve sajnos,
eléggé közismert.) Hazatérte után dr.
Mesterházy Béla tahitótfalui orvos igazolta, hogy semminemû fertôzô betegsége nincs. A táborból történt elbocsájtásakor kapott egy 56 dolláros utalványt az amerikai hadseregtôl, amelyet a Magyar Nemzeti Bank 1947 február közepén elismervény ellenében át
is vett. Az ôt megilletô pénzt azonban
sohasem fizették ki neki. Ennek tudatában halt meg. Felvetôdhet legalább
egy kérdés: egy ilyen hírhedt fogolytábort megjárt magyar paraszt ember „kárpótlásának” megtagadása betudható-e a
„sors fintorának”, avagy sem?
G. Szalai István, 2021. Február
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2021. évi eseménynaptár - tervezet
Minden év végén Tahitótfalu
Önkormányzatának Kulturális bizottsága,
az egyházak és civil szervezetek képviselôi,
az óvoda és az iskola vezetôsége közös
egyeztetés után elkészíti a ránk következô
év eseménynaptár tervezetét. Évente
ismétlôdô, hagyománnyá nemesedett programok mellett mindig volt új elem a kínálatban, de döntôen a mögöttünk hagyott év
megvalósult programjait tekintettük a tervezés alapjának.
Az ismert körülmények miatt az elmúlt
évben számos program, rendezvény elmaradt, vagy nem a szokásos módon valósult
meg, mindannyiunk sajnálatára. Köszönet
Tóth Csillának és a Danubia Televízió munkatársainak, akik a misék és az istentiszteletek közvetítése mellett összeállítást készítettek az elmúlt évek Idôsek napján felvett
mûsoraiból, bemutatták az elmaradt adven-

ti kiállítások anyagát, számot adtak az iskolában megvalósult Trianon100 kiállításról,
így pótolva közös élményeinket.
A 2021-es év tervezésekor sem követhettük szokásainkat. A doni katasztrófára
a Danubia Televízió felvételét megtekintve emlékezhettünk meg. Az Ökumenikus
Imahét közös alkalmai helyett szintén csak
a képernyôk elôtt, három alkalommal lehettek együtt a helyi felekezetek hívei. Biztos
elmarad a Puzder János Emléktorna, a
Dunakanyari Ifjú Muzsikusok Kamarazenei
Találkozója, a februárra tervezett farsangi
programok és a XI. Dunakanyar Kézmûves
Kiállítás és Vásár is.. A tavaszi programok is
a járványhelyzet alakulásától és a kormányzati intézkedésektôl függnek.
Legnagyobb veszteségünk az
Eperfesztivál, még nem tudjuk, hogyan
alakul a nagyobb tömegrendezvények

Dátum

Program

január 12.
kedd

Don-kanyari tragédiára emlékezés. Emléktûz gyújtás
a református temetôben. Danubia TV felvételrôl közvetítette.
Ökumenikus imahét
Három alkalom televíziós felvétele.

január 17-24.
február 13.
szombat.

Farsangi Batyusbál
Farsangi felvonulás

engedélyezésének sorsa 2021-ben.
Településünket kormányzati elvonások is
sújtották, költségvetésünk tervezésekor
csak az alapfeladatok ellátására koncentrálhatunk. Mindezeket tekintetbe véve
felelôsséggel és idôben a rendezvény szervezését sem tudtuk megkezdeni, így az
Eperfesztivál a 2021-es évben is elmarad.
A bizonytalanság ellenére is igyekeztünk úgy tervezni, hogy ha visszatér az élet
a rendes kerékvágásba, a település kulturális élete is visszatérhessen a megszokott
rendhez.
Sajnos most a szokásosnál is komolyabban szól az ismert mondat: a mûsorváltozás
jogát fenntartjuk.
Vaczó Zoltán
Kulturális Bizottság elnöke

Szervezô , helyszín
Önkormányzat - református temetô
református, katolikus, baptista egyház,
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat, TETA, Óvoda - Tahi parkoló Tótfalu Hôsök tere
Szigetmonostor Önkormányzata,
Szigetmonostor, Faluház
Pollack M. Ált. Isk., Önkormányzat, TETA Sportcsarnok
Szigeti Sárkányok Egyesület
Pollack M. Ált. Isk.
Pollack M. Ált. Isk.
Pollack M. Ált. Isk., ÖnkormányzatSportcsarnok

március 6.
szombat
március 12.
péntek
március 20. szombat
március 26.
március 28.
április 23.
péntek
április 24.
szombat

XI. Dunakanyar Kézmûves Kiállítás és Vásár,
Szigetmonostor
Ünnepi mûsor az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére.
Tavaszköszöntô túra
Baptista imaház – koncert, zenetanárok
Virágvasárnapi koncert a református templomban

A Föld Napja szemétszedés

Önkormányzat, Pollack M. Ált. Isk.

április 25.

Vasárnapi Vásárnap

Béres Gabriella, Magyar Orsolya, TETA, Tahi Fesztiválpark

Szigeti Majális

Tahitótfalu Önkormányzata – Szigetmonostor

Gyereknap

Tahitótfalu Óvodák

május 1.
szombat
május 29.
szombat
június 1.
kedd

Pollack Gála

Községi Pedagógusnap

június 4.
péntek

Nemzeti Összetartozás Napja

június 4-5-6.

IX. Országos Tûzzománc Biennálé

június 12.
szombat

Ballagás
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Tahitótfalu Óvodák, Pollack M. Ált. Iskola,
Önkormányzat
Önkormányzat, egyházak, TETA, Pollack M. Ált.
Isk. -Trianon emlékmû, Faluház, G. Szalai Istvánkiállítás
Önkormányzat, TETA
Népház
Pollack M. Ált. Iskola – központi épület
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június 16.
szerda

Tanévzáró

június 21-25.

Református gyerekhét

június 28-július 3.
július 5-10.

Angol bibliai gyermektábor
Angol bibliai ifjúsági tábor

július 3. vagy 10.
szombat

Halászléfôzô verseny
Big Jump - Ugorjunk együtt az élô folyókért!

július

katolikus gyermekhét

július 12-23.

Nyári gyermekhetek

augusztus 2-6.
augusztus 14.
augusztus 20.
péntek

Gyermektábor
V. Szigeti Szántóverseny

református egyház, Önkormányzat – ifjúsági
tábor
baptista gyülekezet – ifjúsági tábor
baptista gyülekezet – ifjúsági tábor
Tömegsport és Szabadidô Egyesület,
Önkormányzat
Szigeti Sárkányok Egyesület – Dunapart
katolikus egyház - Surány
Önkormányzat, TETA, Pollack M. Ált. Iskola –
Szabadidôpark, Faluház
EEDE- ifjúsági tábor
Magyar Koppány

Szent István ünnepe

Önkormányzat, TETA, egyházak - Faluház

augusztus 27-29.

Food Truck Show

Food Truck Show Hungary
Kemping utca, sportpálya

Tanévnyitó ünnepély

Pollack M. Ált. Iskola – központi épület

XV. Veterán Autós és Motoros Tájékozódási Túra
Verseny
Családi sportnap

Szentendrei-szigeti Veterán Autós és Motoros
Egyesület – Szentendrei-sziget, pilisi települések
Tahitótfalui Óvodák
Béres Gabriella, Magyar Orsolya, TETA,
Tahitótfalui Lovas Egylet, Tahitótfalu Óvodák Fesztiválpark
Önkormányzat, Pollack M. Ált. Iskola – Hôsök
tere
Pollack M. Ált. Iskola, Önkormányzat –
Sportcsarnok

augusztus 31.
kedd
szeptember 1.
szerda
szeptember 4.
szombat
szeptember 18. szombat
szeptember 26.
október 6.
szerda
október 22.
péntek
november 20.
szombat
november 26-27-28.
december
december 4-12.
december 6.
hétfô
december 9.
csütörtök
december 10.
péntek
december 27.
hétfô
december 31. péntek

Vasárnapi Vásárnap
Szüreti felvonulás, Népmese Napja
Nemzeti gyásznap
Ünnepi mûsor az 1956-os forradalom emlékére

Pollack M. Ált. Iskola – központi épület

Erzsébet-Katalin Bál

Önkormányzat - Népház

Karácsonyi élelmiszergyûjtés
karácsonyi adománygyûjtés

Magyar Élelmiszerbank, Önkormányzat
EEDE – kijelölt boltok a falu területén
TETA, Önkormányzat, egyházak, iskola, civil
szervezetek – Sportcsarnok, Népház, egyházi
helyszínek, piac területe

Adventi hét
EEDE Mikulás

EEDE, Önkormányzat – Tahi parkoló, Népház

Idôsek Napja

Önkormányzat - Sportcsarnok

Adventi hangverseny és karácsonyi vásár

Pollack M. Ált. Iskola - Sportcsarnok

Dagober Kupa

Plascsevics János – Sportcsarnok, Népház

Sárkány vágta - futóverseny

Szigeti Sárkányok - Dunapart
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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. Januári
számunkban a református temetôben a „Hazáért 1944-45”
Tahitótfalu határában elesett katonák sírja feliratának egy részlete
volt látható. Sajnos nem érkezett szerkesztôségünkbe egyetlen
helyes megfejtés sem.

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!
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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.

202
11
2. F
MEÁBRRCUI Á
U RS

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

Konténer rendelés

Nagy Róbert, 36-30-2518727
Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális
konténer is. A cégünk által elszállított
hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

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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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
12

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.
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Falutéka
Dunabogdányba jártam a zeneiskolába, ahol szaxofonon tanultam. Egy idô
után úgy éreztem, sokkal többet kéne gyakorolnom ahhoz, hogy igazán jó legyek
benne. Népdalokat énekelni mindig is szerettem, versenyeken indítottak kisgyerekként, templomban énekeltem Leányfalun.
Az új lelkész, Németh Tamás meghallotta
a hangomat, és azt mondta, ilyen hangot

ne tanulására. Itt citerát tanultam Balogh
Sándortól és népi éneket Budai Ilonkától.
Csodálatos tanárok voltak, csak még néhányukat hadd említsem: Csoóri Sándort,
Ökrös Csabát, Fábián Évát. Fantasztikus
volt a hangulat, és rengeteget lehetett
tanulni tôlük a népzenérôl. Eredeti felvételeket mutattak nekünk, általában olyanokat, amiket saját maguk gyûjtöttek, sôt
el is mesélték a hozzájuk kapcsolódó történeteket. Emlékszem, egyszer az életrôl
szóló történet indított meg annyira, hogy
azt a dalt nagyon jól akartam elénekelni.

még nem nagyon hallott, azonnal elvisz
Kobzos Kiss Tamáshoz. Így is tett. Ekkor
váltottam az Óbudai Népzenei Iskolába,
ami akkoriban a legjobb hely volt a népze-

Erdélyben a felvétel miatt az embert, akinél gyûjtöttek, elvitte a Securitate és összeverte. Úgy gondoltam, ha ez az ember az
életét kockáztatta azért, hogy átadja saját

gi pályafutásod során a népi éneklés a
meghatározó. Hogyan kezdôdött a népzenéhez való kötôdésed?

Cikk sorozatunkban Tahitótfaluban
élô fiatal alkotókkal, elôadómûvészekkel ismertetjük meg kedves Olvasóinkat.
Szabó Enikô énekes
Családod tôsgyökeres leányfalui, te
magad is ott nevelkedtél, de már évek
óta Tahitótfaluban élsz. Sokan hallhattunk csodaszép elôadásodban népdalokat nemzeti ünnepeinken, a Vasárnapi
Vásárnapokon, a Dunakanyar
Kézmûves Kiállítás és Vásáron, a
Magyar Kultúra Napján. Együttesed is
van, a Szabó Enikô és Zenekara, amely
országosan is ismert.
Többféle mûfajban énekelsz, de eddi-
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kultúráját nekünk, kutyakötelességem
nagyon jól elénekelni.
A népi éneklésen kívül a zene mely
más területein kalandozol szívesen?
Mindig is érdekelt, hogy a népzenét
hogyan tudom más mûfajokba helyezni, és az is, hogy más mûfajban kipróbáljam magam. A dalszerzés is érdekelt. Sokat
segített ezen az úton elindulni Waszlavik
Gazember László, akivel már egész fiatalon jártam az országot. Mûsorában az volt
számomra az érdekes, hogy a pesti underground zenébôl rajzolódott ki, de népdalokat énekelhettünk benne. Mostani zenekarom a régi népzenész társaimból áll,
alapvetôen népzenei alapú saját szerzeményeket játszunk.
Nem csak csinálod, tanítod is. Ez hogy
történt? Hogy kerültél a pedagógusi
pályára?
Már a népzenei iskolában, amikor Budai
Ilonka hosszabb turnéra elutazott, beültetett maga helyett, 16 éves koromban rám
merte bízni a fiatalabb tanítványait. Ez
nagyon nagy megtiszteltetés volt, és rájöttem, mennyire szeretem átadni azt, amit
megtanultam. Mert hát nekem is ugyanilyen szeretettel adták át. A Nyíregyházi
Fôiskolán szereztem meg az énekzenenépzene tanári diplomát.
Tanítványaiddal rendszeresen felléptek a helyi rendezvényeken, jó látni,
ahogy csapatban dolgoztok, jó hangulatban, lelkesedéssel.
Igen, a népzene lényege is a falu közösségének együttléte. A hosszú, nehéz munkanapok után, amikor volt módjuk egy kis
mulatságra, akkor tudták együtt jól érezni
magukat. Ezt a jó hangulatot szeretnénk a
gyerekeknek is megmutatni, fôleg ezekben az idôkben, amikor nagyon le vannak terhelve az iskolában. Jó érzés legyen
bejönni a zeneiskolába, és együtt kikapcsolódni a népzene által. Nagyon szeretnek fellépni, várják már a rendezvényeket,
kötôdnek hozzájuk.
Köszönöm a beszélgetést, és remélem,
nemsokára, az április 25-i Szent Györgynapi Vasárnapi Vásárnapon újra találkozhatunk veled és tanítványaiddal!
Szabó Enikô és Zenekarát, valamint Enikô másik két formációját,
a Sajnosbatárt, és a Pearly Clouds
Zenekart az érdeklôdôk a Facebook-on
és a YouTube-on is megtalálják.
Béres Gabriella
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Tahitótfalu Község Önkormányzata

2021 Március

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

1
reszelttészta leves
pásztortarhonya,
csalamádé, gyümölcs

2
burgonyaleves,
vagdalt pogácsa,
tökfőzelék, müzli szelet

3
scsí leves, sonkás
kocka, gyümölcs

4
csurgatott tojásleves,
csirkepörkölt, szárazbabfőzelék,gyümölcs

5
őszibarackleves,
sült csirkecomb,
burgonyapüre, cékla
saláta, gyümölcs

8
zöldborsó leves,
szárnyas rizottó,
csem.uborka, túró rudi

9
tarhonyaleves,
köményes ragu,
paradicsomos káposzta,
müzli szelet
16
hamis gulyásleves,
sonkásropogós,
finomfőzelék,
müzli szelet
23
brokkoli krémleves,
bácskai rizseshús,
csem.uborka, gyümölcs

10
májgaluska leves,
túrós csusza,
gyümölcs

30
húsleves, főtt hús,
meggymárátás, piritott dara, müzli szelet

31
daragaluska leves,
csikós tokány,
tészta köret, gyümölcs

15

22
sertés gulyásleves
tejbengríz, gyümölcs

29
paradicsomleves,
zöldborsós sertés ragu,
tört burgonya,
gyümölcs

11
vajasgaluska leves,
tojáslepény, sóska
mártás, főtt burgonya,
tejszelet
17
18
zellerkrémleves,
burgonyagombóc
hentes tokány,
leves, sült virsli,
tészta köret, gyümölcs lucskoskáposzta
főzelék, tejszelet
24
25
zöldségleves,
szilvaleves, rántott
frankfurti tokány,
szelet, petr.burgonya,
tészta köret, gyümölcs cékla sakáta, gyümölcs

Menü
1200
ára

Ft

12
köménymagleves,
rakott kelkáposzta,
gyümölcs
19
gombaleves,
lecsós szelet,
tarhonya, gyümölcs
26
csontleves,
mustáros szelet,
párolt rizs, gyümölcs

ÁTVEHETŐ: TAHITÓTFALUI ÓVODÁK, MINI
BÖLCSŐDE ÉS KONYHA, BAJCSY ZSILINSZKI UTCAI
EBÉDLŐ UDVARÁN ELHELYEZETT ÁTADÓ PONTON,
AZ NNK, NÉBIH, EMMI RENDELET
A KÖZÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ
TÁPLÁLKOZÁS- EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKNAK
MEGFELELŐ SZABÁLYOK SZERINT!
RENDELÉSÉT, LEMONDÁSÁT ELŐZŐ NAPON 10 ÓRÁIG
VESSZÜK FEL! VÁLASSZON MINKET!

Rendelés: +36-30-257-7451
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
(Tahitótfalu, 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
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– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36
30 474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjelnappal • 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, 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
• GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET – Szentendre, Kanonok u. 5.,
tel.: 310-487 • HÁZIORVOSOK – Ifjúság u. 5-7., Dr. Bellavics
Erzsébet, tel.: 385-563, 06 30 9407-469, rendel hétfô, szerda
13–16, kedd, csüt. 7.30–11, péntek 8–11; üzemorvosi foglalkozás: telefonos bejelentkezés! hétfô, szerda 12–13, kedd,
csüt. 11–12, tel.: 385-563, Dr. Magyar Gábor, tel: 387-122,
06 70 331-6091, rendel hétfô, szerda, péntek 8–11, kedd,
csüt. 13–16; adminisztrációs rend.: hétfô, szerda 11–12,
kedd 16–18, csüt. 16–17 • ISKOLA – Tahitótfalu, Kossuth

L. u. 26., tel.: 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
– Szentendre, Dunakanyar körút 1., tel.: 310-300, ügyf.: hétfô:
08,00–16,00, Kedd: 08,-05,00, Szerda: 08,00-16,00, Csütörtök:
elektronikus ügyintézés (személyes megjelenés nem lehetséges), Péntek:08,00-12,00 • ORVOSI ÜGYELET – (éjszakai)
Tahitótfalu, Visegrádi út 12. munkanapokon 17–07 óráig,
munkaszüneti napokon folyama
tosan, tel.: (26)387-030 •
ÓVODÁK – Tahi, Almásy L. u. 17., tel.: 385-893 – Tahi
tótfalu, Petôfi S. u. 12., tel.: 387-055 • POLGÁRMESTERI
HIVATAL – Kossuth L. u. 4., tel.: 387-123, 387-198, fax: 585112, ügyf.: hétfô 8.00–11.30, 13.00–17.30, kedd, csütörtök
nincs ügyfélfogadás, szerda 8.00–11.30, péntek 8.00–11.30
• POSTÁK – Tahi tel.: 387-020, nyitva: ebédszünet minden
nap 12:00-12:30, hétfô 8–17; kedd, csütörtök 8–18; szerda
8–20; péntek 8–16; Tótfalu tel.: 387-040, nyitva: hétfô 8–12
és 12,30–17; kedd 8–12 és 12.30–14.30; szerda, csüt, péntek
8–12 és 12.30–15.30 • REFORMÁTUS GYÜLEKEZET – tel.:
387-082 • RENDELÔINTÉZET – Szentendre, Kanonok u. 1.,
tel.: 501 – 444 • RENDÔRSÉG – Szentendre, Dózsa Gy. út 6/A.
tel.: 107 vagy (26) 502-400; – Tahitótfalu, Béke u. 16., ügyf.:
H–P 8–15-ig, tel.: (23) 427-535, fax: (26) 387-140 • RÓMAI
KATOLIKUS PLÉBÁNIA – tel.: 385-807 • SZEMÉTSZÁLLÍ
TÁS – 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.:
7.45–12.30-ig, ebéd:12.00–12.30-ig • TERHESGONDOZÁS –
tel.: 385-873, 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

