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A tartalomból:

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Játszóterek, közösségi terek
Településünkön 6 db önkormányzati játszótér
található. A két legfontosabb játszóudvar Tahiban,
az Almássy utcában az Almáskert óvodában és
Tótfalun, a Petôfi utcában lévô Epreskert óvodában
található. E két játszóudvar van kitéve a legnagyobb
igénybevételnek, hiszen minden nap több mint
200 gyermek veszi birtokba az ott lévô különbözô
játékokat. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat
által fenntartott közintézményekrôl van szó, az itt

található udvari játékokat minden évben ellenôrzi
a szakhatóság. Annak érdekében, hogy a játszóudvarokat a hatóság ne zárja be, minden játéknak,
valamint a hozzájuk tartozó bukótereknek igen
szigorú szabványoknak kell megfelelniük. Ennek
megfelelôen az önkormányzat a költségvetésébôl
minden évben elkülöníti a javításokra, fejlesztésekre szükséges összeget. A szûkös költségvetési forrás
kiegészítésében nagy szerepet vállal a Tahitótfalui
Gyerkôc Alapítvány. Köszönettel tartozom Bánáti
Anita óvodavezetônek is, aki a különbözô pályá-
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Tahitótfalu júniusi programjai
június 16. 9:50-10:20 PeaceRun. Helyszín: Tahitótfalui Termelôi
Piac. Részletek a plakáton.
június 20-25. Indiántábor a Tahitótfalui Református Gyülekezet
szervezésében. Részletek a plakáton.
június 27-július 1. Bibliai Angol Hét a Baptista Gyülekezet szervezésében. Részletek a plakáton.
július 4-8. Baptista Bibliai Tábor a Baptista Gyülekezet szervezésében. Részletek a plakáton.

július 11-22. Gyermek Kézmûves Tábor Tahitótfalu Faluház
és a Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány szervezésében.
Részletek a plakáton.
Faluház (Szabadság út 1/a)
június, július 1-1 alkalom: Kosárfonó kör. Bejelentkezés szükséges: 0630/337 5527.
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Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

zatok benyújtásával is törekszik arra, hogy a
szûkös költségvetési forrást kiegészítse.
Az Almássy utcában 2014-ben önkormányzati telken játszóteret létesítettünk, amely 2 éve
került felújításra. Itt szeretném megköszönni
azon szülôi közösség közremûködését, akik a
játékok karbantartásában segítséget nyújtottak.
Tótfalu településrészen az Ecsedy Aladár
téren néhány éve a régi játszóteret, azok eszközeit felújítottuk, napvitorlát telepítettünk.
Településünkön két fontos közösségi tér
található, az egyik maga a termelôi piac, ahol
tervezzük a körkert közepén mini csúszda
és mászóka elhelyezését. Ennek forrása még
nem biztosított.
A másik közösségi rész Tótfalu településrészen a sportpálya melletti szabadidô
park, ami több évtizede a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány kezdeményezésére épült. A szabadidôparkban lévô játékok
mára már nem csak amortizálódtak, de a ma
érvényben lévô szabványoknak sem felelnek meg. A 2021-ben elnyert 97 millió forintos Belügyminisztérium által kiírt pályázatunk
egyik eleme volt a szabadidô park felújítása,
azonban ez az elem nem került be a támogatói okiratba. A felújítás szükségességére hivatkozva kértem a támogatói okirat módosítását,
amit ha elfogadnak, akkor egy új kormányha-

tározat kerül kiadásra.
A szabadidôparkba 2 db lengôhinta, 1 db libikóka és 1 db kéttornyú mászóvár kerülne telepítésre. Felújításra kerülne a kerítés és a kapu.
Az Almássy utcai játszótérnél alkalmazott piktogramokkal ellátott házirend kerülne kihelyezésre mindkét bejáratnál. A házirend betartását és az állagmegôrzést segítendô térfigyelô
kamera is telepítetésre kerülne. Amennyiben
a források lehetôvé teszik, a kosárlabdapálya
közel 80 m2-es felülete is javításra kerülne.
A fent említett elnyert pályázatból az
Almáskert óvodában 1 db kéttornyú vár, 1
db mini madárfészek hinta ülôkével, kétüléses fém lengôhinta, 2 db alubetétes laphinta ülôkével kerül beszerzésre. Az Epreskert
óvodában pedig 1 db mászóvár, 1 db láncos
lépegetôhíd, 1 db kétüléses fém lengôhinta,
2 db alubetétes laphinta ülôkével kerül telepítésre.
A két óvoda játszóudvarának fejlesztése a
beérkezett indikatív árajánlatok alapján 12
M Ft-ba kerül. A szabadidôpark felújítására a
támogatói okirat módosításával 4 M Ft-ot kértünk. A játszótereinkre és a közösségi terünkre mindösszesen 16 M Ft forrás szükséges
ahhoz, hogy a minimum programot végre
tudjuk hajtani.
Az iskola beruházással összefüggésben az

ifjúsági tábor fejlesztésére több mint 10 M Ft
összeget jelöltünk meg. Annak érdekében,
hogy a forrás rendelkezésre álljon, különbözô
beruházások forrás átcsoportosítását eszközöltünk, amelyet a támogatói okirat módosításában rögzítettünk. Az ifjúsági táborban a
fûtést kívánjuk korszerûsíteni, így nem kell
majd egy-két fôt alkalmazni ahhoz, hogy a
téli idôszakban biztosított legyen a fûtés.
Elektromos kazán beszerzésére indikatív
árajánlatot kértünk be, ez alapján a képviselôtestület döntött egy 36 kW-os elektromos
kazán beszerzésérôl. Szintén az iskola beruházással összefüggésben, a Népházban a néhány
éve telepített nagy értékû játszóeszközöket
vissza kell bontani, amelyet az ifjúsági tábor
területén szeretnénk elhelyezni, hogy az ott
lévô több mint 100 gyermek továbbra is használni tudja.

A Tahi településrészen épülô négy csoportszobás bölcsôdében korszerû, a gyermekek
életkori követelményeinek megfelelô játékokat szereztünk be, amelyek telepítése folyamatban van.
A Tormaréten is található egy játszótér, amelyet a környezetében élô gyermekes szülôk
fejlesztettek önkormányzati támogatással,
együttmûködéssel. Két éve civil kezdeményezésre felújításra került a kerítés, és a park
növényzetét is rendbe tették.
A jövôt tekintve folyamatosan vizsgáljuk és
figyeljük, hogy milyen pályázati lehetôségek
vannak egy nagyobb volumenû, több funkciós játszó- és közösségi tér kialakítására, hasonlóan a szomszédos településekhez.
Dr. Sajtos Sándor polgármester
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Bemutatkozik a Tahitótfalui Közös
Önkormányzati Hivatal új jegyzôje
Móricz Zsigmond Gimnáziumban folytattam, majd a Budapesti Corvinus Egyetem
Közigazgatástudományi Karán végeztem
igazgatásszervezôként. Dunabogdányban
élek férjemmel és 17 éves fiammal, de szüleim és testvérem révén Tahitótfaluhoz és
a környékhez való kötôdésem gyermekkorom óta töretlen.
21 éve dolgozom a közigazgatásban. A
szakma alapjait a Visegrádi Polgármesteri
Hivatalban sajátíthattam el, ahol 17 évet
dolgoztam többféle munkakörben, majd
2018. novemberétôl igazgatási-és hatósági csoportvezetôként tevékenykedtem a Tahitótfalui Közös Önkormányzati
Hivatalban.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az
Olvasót!

Alapvetô célkitûzésem, hogy a Közös
Önkormányzati Hivatal a lakosság megelégedésére színvonalasan, kellô szakértelemmel és hatékonyan végezze a munkáját.
Jegyzôként az egyik legfontosabb feladatom az önkormányzati munka törvényességének biztosítása, a polgármester és a
képviselôk tevékenységének szakmai segítése.
Úgy érzem, hogy munkámat nagyban megkönnyíti a képviselôk, a munkatársaim és a
település vezetôk felém irányuló bizalma és
együttmûködési szándéka, melyet ezúton is
köszönök.

Házasságot kötöttek:
Mészáros Márk – Petkó Fanni
Bencsik Bence – Csereklye Tímea
Újszülöttek
Kocsi Ninett 2022.05.12.
Balázs Bertalan 2022.05.29.
Elhunytak:
dr. Gizella Endre – Kós Károly utca, élt: 34 évet
Csizmadia Péter – Vöröskô út – élt: 52 évet
Gubáné Szabó Ildikó – Dózsa György út – élt:
76 évet
Czikora Lajos – Pollak M. utca – élt: 72 évet
Emmer Lászlóné – Tordák dûlô – élt: 81 évet
Kristóf Mihályné – Gyöngyvirág utca – élt: 91
évet

Könyvtár
Kedves olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár
az alábbi idôpontokban tart nyitva:
hétfô 9.00-12.00
csütörtök 17.00-18.00
Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716
kubanekné Bencze Hajnal

Miklós Melinda vagyok, 2022. május
16-a óta látom el a Tahitótfalui Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzôi tisztségét. Talán leánykori nevemen, Tóth
Melindaként többen ismerhetnek, hiszen
apai ágon tôsgyökeres tahitótfalusi családból származom, itt születtem, itt jártam óvodába, általános iskolába, középiskolai tanulmányaimat a Szentendrei

Munkám során azon leszek, hogy legjobb
tudásom szerint szolgáljam Tahitótfalu és
Kisoroszi lakosságát. Kereshetnek hivatali
elérhetôségeimen levélben vagy telefonon,
illetve a jegyzôi fogadóórán elôzetes bejelentkezés alapján.
Tisztelettel,
Miklós Melinda

Tahitótfalu községi tájékoztató • Kiadja: Tahitótfalu Polgár
mesteri Hivatala • Felelôs kiadó: Tahitótfalu Önkormányzata
• Fôszerkesztô: 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: Al
más
sy és
Fiai Bt.
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Az Összetartozás Napja – megemlékezés

A Tegyünk Együtt Tahitótfaluért Alapítvány a Testvértelepülési
programok és együttmûködések támogatására a Nemzeti
Együttmûködési Alap által kiírt pályázaton nyert összegbôl a trianoni békediktátum 102. évfordulóján méltó módon vendégül látta
két határontúli testvértelepülésünk, Kisújfalu és Nyárádmagyarós
küldöttségét. A vendéglátás keretein belül a küldöttek kétnapos
színvonalas programon vettek részt a Dunakanyarban. Sajnos a
másik két testvértelepülés delegációja akadályoztatás miatt nem
tudott részt venni a megemlékezésen. Reméljük, jövôre mindan�nyian együtt emlékezhetünk.
Németh Júliánna TETA
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Nincsenek átlagos pillanatok
Az általános iskola végzôs diákjai számára különösen igaz mindez. Olyan nap nem volt ebben a
tanévben sem, hogy semmi ne történt volna. A
továbbtanulási tervek felépítése, az oda vezetô út
kidolgozása, az ezzel együtt járó stresszes helyzetek kezelése tette emlékezetessé ezeket a hónapokat.
Szerencsére bôven rendelkezik olyan értékkel
az iskolánk, hogy a középiskolák kiválasztásakor
az erôsségeik felismerését követôen a gyerekeink
elindulhatnak választott pályájuk felé. Így volt ez
most is! Az angol nyelv haladó/középhaladó csoportbontásban történô oktatása speciális képzési kínálatunk fontos alappillére. A legkiválóbbak
persze nem elégszenek meg a tantervben elôírt
tananyag elsajátításával, hanem ettôl magasabbra
törô céljaik vannak: alapfokú, illetve középfokú
nyelvvizsgát akarnak és tudnak szerezni. Sikeres
’C’ típusú középfokú nyelvvizsgát tett Pilz Flóra,
Szabó Zénó és Jenei Róbert vizsgaeredményére még várunk. Sikeres ’C’ típusú alapfokú
nyelvvizsgát pedig heten tettek: Czilik
Ádám, Gyimesi Gabriella, Kun Zoé, Nagy
Jázmin, Németh Nándor, Szalai Ádám
és Tarpay Alexa. Szívbôl gratulálunk, hiszen
felnôttek között álltak helyt, joggal lehetünk rájuk
büszkék!
Itt szeretnénk megköszönni a kedves Szülôk
türelmét, az iskolavezetésnek a töretlen bizalmat
és az iskola alapítványának, hogy a sok támogatandó projekt mellett évtizedek óta töretlenül nyújt
támogatást a vizsgadíj kifizetéséhez.
Végezetül néhány gondolatot osztunk meg arról,
hogy a gyerekeknek mi jár a fejében mostanság…
Lintner Andrea, szaktanár
Manapság rengeteg helyen találkozunk
angolul írt szövegekkel, sôt a legtöbb
ember angolul kommunikál. A középfokú
vizsga megszerzésének elsôdleges célja az
volt számomra, hogy ezeket a szövegeket
megértsem, vagy éppen beszélgetni tudjak
egy külföldi személlyel. De az is szempont
volt, hogy a késôbbiekben olyan munkát
tudjak vállani, ahol az angoltudásomra
szükség lesz.
Pilz Flóra
Nyolc éve tanulom az angolt ebben az
iskolában, ebbôl a tárgyból mindig jó voltam. A középfokú nyelvvizsga megszerzését ugyanolyan kihívásnak tekintettem, ahol megmérhetem a tudásom, mint
a sportot. Az unokatestvéremmel fogadtunk, hogy letesszük a B2-t a tanév végére.
Az eredményt még nem tudom, de bízom
benne, hogy sikerül…
Szabó Zénó
Négy éve tanulom az angolt emelt szinten, ebbôl a tárgyból mindig jó voltam.
A tudásom két éve erôsödött meg, amikor a karantén idején elkezdtem angolul nézni sorozatokat. Én azt szeretem

ebben a nyelvben, hogy a
beszéd picit oldja nálam
a feszültséget. Célom a
B2 nyelvvizsga megszerzése volt, a felkészülésben
magántanár is segített.
Jenei Róbert
A nyelvvizsgára rengeteget készültem egyedül is és a tanárommal
is. A felkészülés eleinte
nehezen ment, de éreztem, hogy minden héten
egyre többet tudok beszélni, és támadnak új gondolataim, hogy mit lehetne mondani egy adott
képrôl… Két óra várakozás után hívtak be,
nagyon izgultam. A vizsga után viszont öröm
volt, hogy magas pontokat kaptam.
Szalai Ádám
Az angol nyelv fontos az
életemben. A versenyek
miatt is, meg a jövômben
sokat szeretném használni az angolt, mert ezt a
nyelvet régóta emelt szinten tanulom...
Ahogy közeledett a vizsga, egyre nôtt az
izgalom. A szóbelin féltem, az írásbelin
már alig, hiszen 90 percünk volt, és lehetett szótárt használni.
Gyimesi Gabriella
Az angol nyelv az életemre nagy hatással
volt és van. Lehetôvé teszi, hogy angolul
tudó emberekkel tudjak kommunikálni.
Könnyebb lett számomra az ismerkedés,
ami korábban nem ment valami jól, és ez
nagyszerû. A nyelvvizsgára való felkészülést nehéznek találtam, mert hétrôl hétre
jobb eredményt kellett produkálni. De
idôvel mindannyian belejöttünk: írtuk a
leveleket, fordítottuk a szövegeket, beszélgettünk képekrôl. A végére pedig minden
összeállt.
Czilik Ádám
Tanárunk rengeteget segített a felkészülésben, lelkesen javította a leveleinket,
és beszélgetett velünk angolul. A vizsgán
megpróbálta az idegességünket elhessegetni! Neki köszönhetem, hogy a szóbelin
kevésbé voltam feszült és ideges. Örülök,
hogy letettem az alapfokú nyelvvizsgát,
mert a bizonyítvány igazolja a tudásom,
és megmutatja, hogy fiatal létemre képes
voltam kiállni a vizsga nehézségeit.
Nagy Jázmin
Szokatlan élmény volt vizsgázni, tudva,
hogy mi vár rám. Izgultam, de izgatott is
voltam. Kíváncsi, hogy az éves munkám

hoz-e gyümölcsöt. Nem volt okom aggódni! A vizsgáztató hölgyek szimpatikusak
és kedvesek voltak. A vizsgakérdések kihívást jelentettek ugyan, de nem találtam
azokat lehetetlennek. Aztán a hatalmas
megkönnyebbülés: Sikerült! Az angoltudásommal új barátokra tettem szert, kön�nyedén tájékozódom a közösségi térben,
és külföldön is tudok kommunikálni.
Németh Nándor
Az angol világnyelv, ezért az a célom,
hogy megtanuljak anyanyelvi szinten írni
és beszélni. Ha esetleg a jövôben elutazom
különbözô országokba, fogok tudni kapcsolatot teremteni az ottaniakkal. Egyik
célom ebben a tanévben az volt, hogy sikerüljön a nyelvvizsgám. A szóbelin és az
írásbelin 5-5 feladatot kaptunk, az írásbelit könnyûnek éreztem. Jövôre tervezem
a középfokút, utána esetleg a felsôfokút.
Tarpay Alexa
A nyelvvizsgától eleinte nagyon féltem,
de ahogy egyre többet gyakoroltunk, kezdtem megnyugodni, hogy talán sikerülhet.
Nekem a vizsga megszerzése azért fontos,
mert turisztikát fogok tanulni, és talán
idegenvezetô leszek… A szóbeli vizsgán
két vizsgáztató várt. Szerintem szerencsésen választottam témákat, mert tudtam
róluk beszélni. A szóbeli részt könnyebbnek éreztem, az írásbelin a hosszú szöveg
nehezebben ment.
Kun Zoé
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Óvodai hangszerbemutató
ták a zeneszámokat
Reméljük, hogy az idén is olyan nagy számban
fognak jelentkezni, mint a korábbi években.

Az általános iskolába beiratkozás, elôtt idén is tartottunk hangszerbemutatót az óvoda nagycsoportosainak.
Iskolánk tanárai tanulói röviden bemutatták a
választható hangszereket.
Krafcsik Ibolya szolfézs tanárnô bemelegítésképpen megénekeltette a gyerekeket, majd következett a furulya a zongora a gitár a hegedû és a trombita bemutatása. A gyerekek nagy tetszéssel fogad-

idôpontja Szigetmonostoron 2022. június 7-én és
8-án 14:00-17:00-ig lesz a monostori iskolában,
Tahitótfalun pedig 2022. június 9-én és 10-én várjuk új növendékeinket 14:00-18:00-ig.

Szigetmonostoron is ellátogattunk az óvodákba,
ahol nagy örömmel fogadták a gyermekek hangszeres tanárainkat.
Kollégáim segítségével a gyermekek megismerhették a furulya, fuvola, trombita, kürt, zongora, népi hegedû, nagybôgô, gitár hangszereket.,
illetve a hangszereken kívül bemutatkozott a
kézmûves és néptánc tanszak is. Öröm volt látni
a sok csillogó szemû, iskolába készülô gyermeket.
A hangszer- illetve néptánc, kézmûves bemutatót az általános iskolások körében is hirdettük,
Pócsmegyeren és Szigetmonostoron is megismerhették tanszakainkat az ott tanuló gyermekek.
Mindenkit nagy szeretettel várunk mûvészeti
iskolai „felvételi” meghallgatásunkon, melynek

Kökényné Krafcsik Ibolya jelenlegi és
Mákó Miklós leköszönô Mûvészeti Iskola
Intézményegység vezetô

KRESZ-bôl soha nem elég

A Szentendrei Rendôrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya látogatott az
elsôsökhöz május 30-án. Elôször a gyerekek tájékoztatást kaptak a rendôrök munkájáról. Ezután
feltehették kérdéseiket az egyenruhával, felszereléssel kapcsolatban. Majd kivetítôn kisfilmeket néztek meg a közlekedési szabályokról. Aktívan vála-

szoltak a látottakról feltett kérdésekre.
Az iskola udvarán felállított akadálypályán megmutathatták kerékpáros tudásukat, számot adhattak az elôzôekben elhangzott tudásanyagról gyalogosan is. A felállított jelzôtáblák alapján kellett tájékozódniuk.
Végül a rendôrautó belsejébe is betekintést

nyerhettek.
Nagyon tanulságos és hasznos volt ez a pár óra.
Köszönjük a rendôrök munkáját. Jövôre ismét
találkozunk.
Kecskés Tímea
alsó tagozatos tanító

Goethe, Fallersleben, Kindermann
Híres német költôk verseit sokan olvassuk szívesen. Ennél még nagyobb öröm, ha eredeti
német nyelven hallhatjuk a legszebbeket a gyerekek elôadásában. A Pollack-gálán három tanulónk elôadta már az általa választott német verset eredeti nyelven, de iskolánkban a szavalóversenyre csak május 16-án délután került sor.
Versmondóversenyünk az év végi projektfeladat
része volt. Mindenki választott magának egy-egy
német verset. Az elsô feladat a lemásolás, a második a fordítás volt. Harmadikként került sor a vers
megtanulására. Aki szerette volna, elôadhatta versét a szavalóversenyen is. Szerencsére rengeteg
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gyerek jelentkezett, jó volt látni a nagy lelkesedést! Jelenleg a 7. és 8. évfolyamon mindenki a
saját versének írójáról készít kiselôadást vagy plakátot, amit elôad az osztály elôtt. Így ismerkedünk
a német költôóriásokkal, akikkel majd középiskolai tanulmányaik során hamarosan találkozhatnak a
gyerekek az irodalomórákon.
4-8. osztályig 37 diákunk vett részt
a versenyen. Nagy örömünkre szolgált, hogy
elfogadta meghívásunkat a Móricz Zsigmond
Gimnáziumból Kiss Ágnes történelem-német szakos tanárnô és elvállalta a zsûri vezetését. A gyerekek nagy izgalommal várták a versenyt és kivá-

lóan szerepeltek. Korosztályában elsô helyezést ért el Schönberger Botond, Hibbey Bíborka,
Baffia Bendegúz és Németh Nándor. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk! Köszönjük Zakar Ágnes
igazgatónônek a támogatást és a nyereményeket,
Vaczó Zoltán igazgatóhelyettesnek a zsûrizést és
a sok segítséget, Princzné Bérczi Krisztinának a
dekorációt, Horváthné Csörgô Andreának a fotózást! Nagyon örültünk, hogy ennyi gyerek eljött,
reméljük, jövôre is találkozunk!
Sziváné Bergmann Henriett
Némettanár

2022. JÚNIUS

I sk ola

Pollack-gála 2022

Ha április, akkor Pollack-gála. Idén a hónap
29. napján került sor erre, a nagyon sok diákot, pedagógust és szülôt megmozgató eseményre. A falu számára is fontos eseményt
polgármester úr Dr. Sajtos Sándor, Kovács
Lóránt fuvolamûvész és Zakar Ágnes igazgató asszony nyitotta meg. Helyszínként
a színház- illetve koncertteremmé átváltozott sportcsarnok szolgált, okkal, hiszen a
nagy létszámú lelkes közönség befogadására csak ez a hatalmas épület volt alkalmas.
Óriási szervezômunka elôzte meg az estét:
színpadállítás, paravánok szállíttatása, deko-

ráció, hirdetés, programok összefogása,
profin beállított próbarend, próbák hangosítással, feladatok kiosztása és nem beszélve
azokról az órákról (nappal és éjszaka) amikor fejben forog ez az egész. Ez az az oldal,
amit kevesen látnak. Most következzen az
a rész, amit mindenki láthatott, aki jelen
volt. Felvonult az iskola apraja-nagyja elsô
osztályostól nyolcadikosig. Tahitótfalutól
Szigetmonostorig. Versek, zenék, táncok,
film, jelenetek, énekek sodró egymásutánja
tette izgalmassá az estét. Akik a dinamikus,
mindig változó színpadi elôadások mellett

vagy közben elmélyülni és lelassulni is tudtak, megnézhették tahitótfalui és szigetmonostori „kis képzômûvészeink” alkotásait a
paravánokon. A bátor elsô osztályosok verselése – akik épp csak kinôttek a színpadból
-éppen annyira megható, mint a rézfúvós
versenyt nyert diákunk muzsikálása, a lelkesen táncoló teljes alsó tagozat, az anyák
napját ünneplô 2.b osztály, a karácsonyt
megidézô 3.b osztály, zongorán, fuvolán,
furulyán, gitáron, hegedûn, rézfúvós hangszereken játszó, kendôst és pontozót táncoló növendékeink. A mûvészeti iskola bemutatkozása mellett idegen nyelvû produkciók is színesítették a programot megmutatva
iskolánk másik büszkeségét. A gála két záró
mûsorszámának erejéig a mûvészeti iskola
tanárai is elôjöttek a kulisszák mögül. Egy
zenekari majd egy énekes számot hallhatott
a közönség kollégáink közremûködésével.
Az estet VIII. Henrik: Nincs jobb, mint sok
jó barát…kezdetû mûve indította el, ami
mottója is lehet a gálát létrehozó nagy csapatnak. Mindig vannak reflektorfényben és
a kulisszák mögött dolgozó munkatársak,
akik közös erôfeszítése teremhet szép gyümölcsöt. Ez a gyümölcs igazán szép lett.
Tircsi Zsuzsa Alapfokú Mûvészeti IskolaSzigetmonostor, mûvészeti tanár

Köszönet a segítôknek

Hosszú köszönet következik az idei
Pollack-gáláért!
Köszönet az Önkormányzatnak, a Hivatal
munkatársainak a nagy munkáért, mely
a gálát megelôzte. Köszönet Dr. Sajtos
Sándor polgármester úrnak, hogy mindig
az iskola mellé áll!
Köszönjük a szülôknek a fellépô gyerekek
támogatását, hogy megtisztelték a gálát.
Köszönjük a gála hátterét biztosító Szülôi
Alapítványnak a támogatást.

Köszönjük a Szülôi Munkaközösség segítségét, Baffiáné Berényi Krisztina, Balogh
Panni és Madarász Hajnalka kiemelkedô
munkáját!
Különösen sok jegyet vásároltak: 3.b,
5.b, 1.a osztályok, akik ezért ígéretünkhöz
híven tortát kaptak, a 6.b és a 2.b osztályok,
akik desszertet kaptak ezért.
Köszönöm a kiemelkedôen magas támogatást Onucsán-Sipeki Benedek, Bartis Ágnes,
Szabó Virág és Zalaváry-Nagy Lelle tanulók

szüleinek!
Köszönöm a Lilla virágüzlet, Kinczel
Marcell 6.a osztályos tanuló szüleinek a
támogatását, és a Brigantik büfé, Sárközy
László 4.a osztályos tanuló családjának
kiemelkedô támogatását. Köszönöm Kékesi
Márton édesanyjának, Dr. Argyelán Kriszta
rádiós mûsorvezetô, szerkesztônek, hogy
idén is elvállalta az est háziasszonya szerepet, jelenlétével emelte a rendezvény színvonalát.
Köszönöm a gyerekek csodálatos produkcióit, a gyönyörû kiállításokat, tánc-,
zenei, prózai produkcióit, és a mögöttük
álló kiemelkedô tanári-felkészítô munkát,
gyönyörû tanári produkciókat!
Külön köszönet Pukli Gabinak a néptánc produkciókért, Princzné Bérczi
Krisztinának a kiállítások szervezéséért,
dekorálásért és nagy köszönet Kökényné
Krafcsik Ibolya Alapfokú Mûvészeti Iskola
intézményegység-vezetôjének a program
szervezésében nyújtott meghatározó szerepéért.
Jövôre folytatjuk!
Zakar Ágnes intézményvezetô, szervezô
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Beszámoló a képviselô-testület munkájáról
A képviselô-testület május 11-én tartott rendkívüli ülésén, a képviselôk teljes létszámban megjelentek.
Az elsô napirend során a Nemzeti Mûvelôdési
Intézet kulturális támogatásának felhasználhatóságáról tárgyaltak és az a döntés született,
hogy kérelemmel fordulnak az Intézet felé,
hogy az Eperfesztivál lebonyolítására kapott
támogatást más, önkormányzati rendezvény
megrendezésére fordíthassa a képviselôtestület. (Dr. Pálvölgyi Tamás távol maradt a
szavazástól)
A következô napirendben Tahitótfalu közterületeinek virágosítására, karbantartására
vonatkozó ajánlattételi felhívás véglegesítését
végezte el a képviselô-testület.
A május 25-én megtartott testületi ülésen szintén nem volt hiányzás. Az elsô napirend során
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a
fizetendô térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítását tárgyalta a képviselôtestület, melyre újonnan induló bölcsôde
mûködtetéséhez volt szükség. Következô döntésével a testület meghosszabbította a 1835
hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívást.
A 3. napirendi pontban a „Vállalkozási
szerzôdés keretében Tahitótfalu zöldterület
karbantartása – 2022” elnevezésû beszerzési

eljárás során beérkezett ajánlatokat bírálta el
a képviselô-testület. (Nagyházu Miklós tartózkodott.)
Ezt követôen a két ülés között történt fontosabb eseményekrôl szóló tájékoztatást, illetve a bizottsági elnökök beszámolóját hallgatta
meg a képviselô-testület, majd elfogadta a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót.
A Tulajdoni ügyek napirend során több határozatot hozott a képviselô-testület. Egyhangú
döntés született arról, hogy az önkormányzati tulajdonban lévô 1394/3 hrsz-ú ingatlanból 125 m2 nagyságú területet értékesítenek az adásvételhez szükséges telekalakítást követôen a Fernox Kft. részére. Kiemelt
fejlesztési területté nyilvánította a 1380/3; a
1380/6; valamint a 1394/3 hrsz-ú területeket. Tulajdonosi és közútkezelôi hozzájárulást
adott a testület a Bajcsy-Zsilinszky utca vízhálózatának és a Mogyoró utca távközlési hálózatának fejlesztésére. Jóváhagyta a képviselôtestület, hogy a 4633 hrsz-ú önkormányzati út a Táltos utca elnevezést kapja. Hatályon
kívül helyezte a 75/2020. (07.14.) határozatát
és úgy határozott, hogy a Dunakanyari Család
és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
ülésein a polgármester akadályoztatása esetén Miklós Melinda jegyzôt, valamint Takács
Ágnes igazgatási és hatósági csoportvezetôt

jogosítja fel a helyettesítésre. Elfogadta az OTP
Bank Nyrt-vel kötött bankjegykiadó automata elhelyezésére vonatkozó megállapodást, és
jóváhagyta az új szerzôdés megkötését egy új
ATM telepítésére vonatkozóan.
Engedélyezte a Tahitótfalui Református
Egyházközség, valamint a Tahitótfalui Baptista
Gyülekezet számára, a Népház és a Faluház
térítésmentes használatát a nyári táborok lebonyolítására vonatkozóan.
Kifejezte azon szándékát a képviselô-testület,
hogy a 1707 hrsz-ú ingatlan telekalakítás lefolytatását követôen 700 m2 nagyságú területet
megvásároljon ingatlanforgalmi értékbecslés
ismeretében, az orvosi rendelô mellett tervezett parkoló kialakítása céljából.
Az Egyebek napirend során az
intézményvezetôk ajánlásával megegyezôen
úgy döntött a képviselô-testület, hogy
Nagyházúné Dankó Anikó óvodapedagógus és
Vaczó Zoltán pedagógus részére adományozza
a Tahitótfalu Pedagógusa Díjat. A díjazottaknak
szeretettel gratulálunk.
A képviselô-testület ülésein hozott határozatok a Tahitótfalu község honlapján megtalálhatók.
Miklós Melinda jegyzô

A Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje és elérhetôségei
Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
hatékonyabb ügyintézés érdekében elôzetesen egyeztessenek
idôpontot az ügyintézôkkel az alábbi
elérhetôségeken.
Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi csoport ügyfélfogadása,
pénztári órák:

Cím: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.
Telefon: +36 26 387 198
+36 26 387 123
Mobil:
+36 30 336 7305
+36 30 278 0454

Dr. Sajtos Sándor
Mobil: + 36 30 257 4878
E-mail: polgarmester@tahitotfalu.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfô: 09:00- 11:30
Csak elôzetes idôpont egyeztetéssel!

Ügyfélfogadás:

JEGYZÔ

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
A Kisoroszi Községháza épületében minden szerdán 13:00-15:30-ig van kihelyezett ügyfélfogadás

Miklós Melinda
Telefon: +36 26 387 198
Mobil:
+36 30 373 0895
E-mail: jegyzo@tahitotfalu.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfô: 09:00 - 11:30
Csak elôzetes idôpont egyeztetéssel!
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Hétfô: 08:00 - 10:00, Szerda: 08:00 - 10:00
POLGÁRMESTER

TITKÁRSÁG
Kollár Katalin
titkárságvezetô
Mobil: +36 (30) 249 5497
E-mail: kollar.katalin@tahitotfalu.hu
- A termôföld adás-vételi és haszonbérleti
szerzôdések elektronikus közzététele
IKTATÁS
Bíró Hajdú Mónika
adminisztrátor
Percze Ferencné adminisztrátor
Telefon: 06/26 387-198, 1-es mellék
E-mail: tahitotfalu@tahitotfalu.hu
ADÓÜGY
Telefon: 06/26 387-198, 5-ös mellék
Takácsné Visegrádi Erzsébet
adóügyi-és bérügyi ügyintézô
E-mail: takacsne.visegradi.erzsebet@tahitotfalu.hu
Telefon: + 36 30 235-59-48
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Tahitótfalu és Kisoroszi építményadója, telekadója,
valamint idegenforgalmi adója az alábbiak szerint
- építmények adás-vételének bejelentése
- belterületi telkek adás-vételének bejelentése
- építményadó bevallás, rendeltetés módosítás
bejelentése
- újépítésû épületek és egyéb építmények,
újépítésû családi házak és egyéb építmények
(üzletek, mûhelyek) bejelentési kötelezettsége
- idegenforgalmi adó
- reklámhordozó utáni építményadó
Szabó Gyöngyi
adóügyi-és hatósági ügyintézô
E-mail:
szabo.gyongyi@tahitotfalu.hu
Telefon: +36 30 235-59-48
Iparûzési adó ügyek:
- Tahitótfalu és Kisoroszi vonatkozásában iparûzési
tevékenység és változás bejelentés, iparûzési adó
bevallás
Iparkereskedelmi ügyek:
- mûködési engedélyek kiadása, módosítása (üzlet)
- telephelyengedélyek kiadása, módosítás
- szálláshely engedélyek kiadása, módosítása
- mûködési, telephely és szállás tevékenység megszüntetése
- alkalmi rendezvények, alkalmi árusítás bejelentése
Karnevál Magdolna
adóügyi-és anyakönyvi ügyintézô
Telefon: 06/26-387-198, 8-as mellék
Mobil: +36/30 380-4622
E-mail: karneval.magdolna@tahitotfalu.hu
Adóvégrehajtással kapcsolatos ügyek:
- Kisoroszi településre vonatkozóan az építményadóval és magánszemélyek kommunális adójával
kapcsolatos ügyek intézése
- adótartozások végrehajtása
- adótartozásokra vonatkozó fizetési kedvezmény
iránti és méltányossági kérelmek ügyintézése
- számlaegyeztetés, felhívások kiküldése
- azonnali beszedési megbízások (inkasszók) kiadása
- adótartozás miatt az ingatlan jelzáloggal történô
terhelése
- idegenhelyrôl kimutatott adók módjára behajtandó köztartozások
Anyakönyvi ügyek:
- házasságkötés
- születés anyakönyvezése
- házasság anyakönyvezése
- haláleset anyakönyvezése
- állampolgársági eskü letétele
- névváltoztatási ügyek
- névmódosítási ügyek
- apai elismerô nyilatkozat
- anyakönyvi kivonat kiállítás
- születés, házasság, haláleset hazai anyakönyvezése

Ö n k o r má n yza t

IGAZGATÁSI ÉS HATÓSÁGI CSOPORT

Elôzetes idôpontegyeztetéssel!

Takács Ágnes
igazgatási-és hatósági csoportvezetô
Telefon: +36 30 294 8077
E-mail: takacs.agnes@tahitotfalu.hu

PÉNZÜGYI CSOPORT

- igazgatási- és hatósági csoport vezetése
- birtokvédelmi ügyek
- közösségi együttélés alapvetô szabályainak megszegése esetén hatósági eljárások lefolytatása
- elsô fokú állatvédelmi eljárások lefolytatása
- adó és értékbizonyítványok elkészítése társhatósági megkeresések és benyújtott kérelmek alapján
Tóth Szilvia
szociális ügyintézô
E-mail: toth.szilvia@tahitotfalu.hu
Mobil: +36 30 384 7083
- települési támogatások (gyógyszertámogatás, lakhatási támogatás)
- babacsomag támogatás
- rendkívüli települési támogatás (temetés)
- köztemetés
- igazolás kérés
- szociális célú tûzifa támogatás
- életbenléti igazolások kiadása
- Bursa Hungarica pályázat
- védendô fogyasztók számára hatósági bizonyítvány kiállítása
- népességnyilvántartás, címnyilvántartással
összefüggô adatok rögzítése
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos feladatok
- szünidei étkeztetés
- vagyonleltár és környezettanulmány elkészítése
Bihariné Klimó Erzsébet
hagyatéki ügyintézô
Mobil: +36/30 369-6039
E-mail: biharine@tahitotfalu.hu
- hagyatéki és póthagyatéki eljárások lefolytatása
- lakcím bejelentkezés
- lakcím fiktiválási- lakóhely rendezési eljárás
Patainé Balogh Zsuzsanna
hatósági ügyintézô
Mobil: +36 30 509-2749
E-mail: pzsuzsa@tahitotfalu.hu
- házszám igénylés
- hagyatéki ügyek kapcsán adó-és értékbizonyítványok kiállítása
- talajterheléssel kapcsolatos díjak kiszabása
- hatósági igazolások kiállítása
- fôépítészi referensi feladatok (fôépítészi ügyfélkapcsolat tartás)
- közterület foglalási kérelmek feldolgozása
- eperárusítással kapcsolatos kérelmek feldolgozása

Telefon: 06/26 387-198, 9-es mellék
Mobil: +36/30 380 3617
E-mail: penzugy@tahitotfalu.hu
Seres Adrienn
pénzügyi csoportvezetô
Mobil: +36 30 182-9474
E-mail: seres.adrienn@tahitotfalu.hu
- a gazdálkodással kapcsolatos feladat- és
hatáskörök
Pénzügyi munkatársak:
- Benkovits Mónika
- Lénárdné Kertész Irén
- Perlaki Andrea
FALUGONDNOKSÁG
Telefon 06/26 387-198, 7-es mellék
- közmûvek engedélyezése (víz, csatorna, gáz, villany bekötésterv engedélyezése)
- közterületi burkolatbontási engedélyek (padka,
járda, úttest, stb.) kiadása
- lakossági hulladékszállítás koordinálása
- intézmények karbantartásának koordinálása
- kútengedélyezési eljárás
- közmûfejlesztések esetén tulajdonosi-és
közútkezelôi hozzájárulások kiadása
- beruházások lebonyolításában történô
közremûködés
Szabados Molnár István
falugondnok
Mobil: +36 30 289-6966
E-mail: falugondnok@tahitotfalu.hu
Császár Barnabás
település üzemeltetés
Mobil: +36 30 563-9352
E-mail: uzemeltetes@tahitotfalu.hu
Sárik Henrietta
adminisztrátor
Mobil: +36 30 746 8829
E-mail: gondnoksag@tahitotfalu.hu
MEZÔÔR
Lukács György
Mobil: +36 20 911-8502

FÔÉPÍTÉSZ
Farkas István
Mobil: +36 30 253 7808
E-mail: foepitesz@tahitotfalu.hu
Ügyfélfogadás:
szerda 09:00 - 12:00

9

2022. JÚNIUS

K u lt ú r a , p r o g r a m o k

Így írunk mi
Ha szeretné megosztani az
Olvasókkal irodalmi alkotását,
küldje el szerkesztôségünknek a
faluhaz@tahitotfalu.hu címre.

Tóth-Kurtz
Márton:
Elôre a semmibe
A végtelen sehol,
A messzeség csak álca,
Szalad fejvesztve minden,
Mitôl a szem szabadulni vágyna.
Pont egy életnyi látszik ott az útban állni,
Ketten vagyunk rá, meg kell próbálni.
Hiszen mi járható együtt erre,
Az egyként már lehetetlen lenne.
S mi erôt venne tôled,
Az engem bátorít elôre.
S mi rossz és irigy bennem,
Azokból te faragsz majd szépet.
Az idô nem mulat, házában nincs tánc.
Vess ügyet rögvest arra, ki feléd jár.
Gyertek ide el rossz álmok, s édes kínok!
Hiszen ami ma tökéletes, az holnapra már elhibázott.

Vallomás
Szegény vagyok. Minden kincsem
csak szétszaggatott Hazám Nem vonz palotás népek vagyona,
Inkább vagyok országutak vándora.
Ôseim szent tüzével ôrizlek, takarlak
Drága hon, hogy ne légy rablók konca,
Orvvadászok kezén könnyû préda –
Mint jegyesed, csak magamnak akarlak.
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Tahitótfalu juniusi programjai
Rendszeres programok
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
nyári szünet
Faluház (Szabadság út 1/a):
hétfô kéthetente 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas
Klub összejövetele.vezeti: Abonyi Erika,
30/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu

Szerda 18:00-19:00 Alakformáló
Csütörtök 8:45-9:45 Pilates
Szombat 9:00-10:15
Alakformáló+Stretching
Üzemeltetô: Tahitótfalu SE. Érd.: Virok
Viktor, +36 20 589 2978
Sportcsarnok (Szabadság út 1.):

Sportszár (Dózsa Gy. út 74.)
Szûcs Kata
06303220584
Alakformáló
Péntek 18:15-19:15

hétfô
15:45-16:30 Képességfejlesztô kézilabda.
Érd.: Pacor Vilmos 30/383 4244
16:30-18:00 Kézilabda. Érd.: Pacor Vilmos
30/383 4244

Varga Dániel
06308715713
Akrobatikus rock’n’roll ovisoknak
Hétfô 17:00-17:45
Fehér Patrícia
06302043686
Baba-mama klub
Szerda 9:30-11:00

szerda
17:00-18:30 Kézilabda felsôsöknek

Csicskár-Miátovics Krisztina
06305312024
Baba-mama torna
Hétfô 10:00-11:00
Kedd 17:00-18:00
Csütörtök 10:00-11:00
Perlaki Andrea
06202581760
Zumba
Csütörtök 18:15-19:15
Farkas Nóra
06205437948
Kedd 8:45-9:45 Alakformáló
19:15-20:15 Pilates

kedd
16:00-17:00 TAHI SE
17:00-18:30 Judo-kungfu edzés. Vezeti:
Rácz Gábor 20/521 1375

csütörtök
17:00-18:30 Judo-kungfu edzés
péntek
15:30-17:00 Kézilabda felsôsöknek
17:00-18:00 TAHI SE
Terembérlési lehetôségekrôl érdeklôdni
az alábbi elérhetôségeken lehet:
Népház, Sportcsarnok: Bozóki Sándorné
30/327 5146, Faluház: Béres Gabriella
30/337 5527, Sportszár: Szijj Krisztián
0630/535 7322.
A Pollack Mihály Emlékszoba és a Falu-tár
elôzetes bejelentkezés alapján látogatható:
0630/337 5527. Belépés ingyenes.

Bôrig ázott
Mint régen csak a hullámokat lovagolom egymagam,
Egy eltörött csónakban magányosan,
Míg el nem hagyom az evezôt, mi tovább cipeli velem e terhet,
Mert már a világom is eltûnt, mert megszegtem az általa alkotott hamis szabályokat.

Jegykendôd széthasítva, színeid
másnak ragyognak, nekem csak
pôre magad maradt. De drága
énnekem a kicsiny s az egész –
Lényeged egy és oszthatatlan. Enyém.

Minden kéz csak egy érzékcsalódás volt, mi túl sokat akart tôlem,
És én azt is tápláltam, mi az emberbôl oly rég kifogyott,
Elfogytam önmagam számára, s most csak egy koszos rongy vagyok másoknak,
Amit még mindig kezükbe vesznek, pedig még egyszer sem volt kimosott.

Szent vagy, szétcincált, vérrel-könnyel
ékes ruhádban is szent, örökre szent –
A világ elorozhat magának,
Enyém vagy végleg – idebent.

Beszélnek valamit rólam, de alaptalan dolgokkal átkoznak,
Amit egy angyal vagy ördög sem tud felülírni,
Minden más csak egy halovány vágy marad az én bôrig ázott szívembôl,
Mert a pokol már hívott, de ezt a fájdalmat nem lehet belül bírni.

Arany Júlia, 2022. május 17.

Szilágyi Barbara, 2021.08.03.
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Trianon 2022 „Pax et bonum”

Kubanek István képviselônek a Nemzeti Összetartozás Napján rendezett megemlékezésen elhangzott
ünnepi beszéde
A trianoni békediktátum aláírásának 102.
évfordulójáról idén is megemlékeztünk a
nemzeti összetartozás napján!
A pandémia után már nagyon vártuk,
hogy újra találkozzunk testvértelepüléseink delegációival és falunk lakóival az
emlékmûnél. A felvidéki Kisújfalu küldöttsége Geri Valéria polgármester asszony vezetésével és a székelyföldi Nyárádmagyarós delegációja Kacsó Lajos polgármester úr vezetésével tiszteletét tette a megemlékezésen.
Kárpátaljai testvértelepülésünk, Mezôvári
a háborús helyzet miatt nem tudott
Magyarországra utazni. Varga Tamás elöljáró levélben köszöntötte Tahitótfalut.
Trianon. Sok embert ma is indulatossá tesz a
szó. Vannak, akik felháborodva ejtik ki, dühösen, elkeseredetten. Mások türelmetlenül,
bosszúsan. Már megint Trianon! Mostanság
divattá lett kinyilatkoztatni: „Nekünk már
közömbös, minket már hidegen hagy. Hiszen
ez a régmúlt, ez már történelem.” Igaz. Trianon
valóban történelem, még ha szomorú is.
Csakhogy a történelmünk is mi vagyunk. És
ostoba az, aki nem tanul a történelembôl, aki
nem tanul legalább a saját kárán. Aki újra és
újra elköveti ugyanazt a hibát.
Mert Trianon valóban történelem, de amíg a
testvértelepüléseinken vagy a határokon túl
bárhol összegyûlik csak tíz magyar gyermek
egy óvodában, tíz férfi a kocsmában vagy a
faluházban, tíz hívô lélek az imaházban, addig
élô valóság is.
A trianoni emlékmû építése óta már nagyon
sok mindent elmondtam Trianonról tizenkét év alatt. Mégis ha azt mondjuk, hogy
Trianon, szégyenlôsen sütjük le a szemünket. Pedig a békekötés megszületésének pillanatától tudjuk, hogy Trianon igazságtalan béke volt. Tudták ezt azok is, akik tetô
alá hozták. Az angol, a francia, az amerikai

diplomácia vezetôi. Tudta mindenki, még
a béke haszonélvezôi a csehek, románok,
szlovákok és szerbek is. Tudta és tudja mindenki. És mégis, ha kimondjuk e szót, hogy
Trianon, sokak szemében még ma is gyanúsak vagyunk. Rosszabb esetben nacionalisták,
irredenták, szélsôségesek.
Pedig a válasz egyszerû, csak annyi, hogy nem
ismerjük eléggé a saját történelmünket.
Hadd idézzek Wass Alberttôl egy pár gondolatot:
„Ma már tudom, hogy nem tehetek mást:
el kell mennem oda, ahol a világ nagyurai
esztendôk óta gyûléseznek már és szónoklatokat tartanak a békérôl, az igazságról és az
emberi jogokról. És ha nem eresztenek be
az ajtókon, úgy be kell mennem az ablakokon. De oda kell állanom elébük, és meg kell
mondanom nekik, hogy hagyják abba a szónoklatokat. Mert nem tisztességes dolog szabadságról beszélni, és a mások szabadságát
odaajándékozni az ördögnek. Igazságról és
emberi jogokról beszélni és odaajándékozni egy országot a halálnak. Meg fogom kérdezni tôlük: mit vétettem ellenetek, urak? És
mit vétett az én népem, ott a hegyek között?
Majd elôveszik a pénztárcáikat, mint ahogy
azt a gazdagok szokták, ha nem tudnak megfelelni a szegények kérdéseire, de én azt mondom nekik: Nem, urak! Ne alamizsnát adjatok! Adjátok vissza a hegyeimet!”
Bár régen írta, de ma is nagyon aktuálisak a sorai.
Elég, ha vigyázó tekintetünket Brüsszelre vetjük vagy a nem létezô háttérhatalom törekvéseit figyeljük. Mint például a szomszédunkban zajló háború, jogállamisági eljárás, olajembargó.
A háborúról csak egy mondatot. Az oroszoknak semmi keresnivalójuk Ukrajnában, de az
amerikaiaknak sem. Ez a nyugat háborúja a
józan ész ellen.
Ezek mind, mind a nemzetállamok meggyen-

gítése és egy erôszakos központosítás felé
mutatnak.
Egy olyan Brüsszel irányította európai birodalom felé, amit megint mások irányítanak.
Ahol az ôshonos kisebbségek helyzetét nem
veszik figyelembe, de a gender wc-k helyzete
az fontos. A kis globalista kitekintés után térjünk vissza a külhoni nemzetrészekre.
Így 102 év után sem sokkal jobb a helyzet,
ami a szomszédos országokkal való viszonyunkat illeti. Elég, ha arra gondolunk, hogy
még ma is micsoda indulatokat tud kiváltani
a székely himnusz eléneklése vagy egy elnöki
magánlátogatás Erdélyben.
Vagy például ha kimondjuk, hogy Fiumét
elvették, akkor a horvátok behívatják a
magyar nagykövetet. Vagy amit ukrajnai
háború kapcsán mondanak Magyarországról,
kapunk hideget, meleget az ukrán vezetéstôl.
De mostanában nem jó a helyzet Szlovákia és
Lengyelország viszonylatában sem.
Így hát igencsak messze vagyunk attól az idilli állapottól, amit Wass Albert után szabadon
így írnék le egy mondatban: „Azt szeretném,
hogy a Kárpát-medence szabad népek hazája
legyen, az Isten és ember elôtti egyenlôség, a
tisztesség és az emberszeretet földje.”
Erdélyben június 4-én a csíksomlyói búcsún
sokan imádkoztak Szûz Máriához a békéért és a jóságért, miután a búcsú mottója egyben a ferencesek jelmondata: Pax et bonum.
Vasárnap Pünkösd lévén mindannyian kérhettük a Szentlelket, hogy segítse meg a magyarokat, éljenek bárhol a világon.
Magyarok vagyunk, határok nélküli nemzet.
Bárhol vagyunk is, egyek.
Összetartoztunk,
összetartozunk, és össze fogunk tartozni.
Kubanek István képviselô

Hucul Ösvény a Szentendrei-szigeten
Május 28-án a Magyar Családi Gazdaság
Hucul Ösvény versenyt és nyitott lovas
ügyességi terepversenyt rendezett a csodálatos adottságokkal rendelkezô Szentendreiszigeten.
A versenyen több mint 60 lovas mérte
össze tudását, lovának képzettségét, a 25
akadályból álló pálya egyaránt próbára
tette a lovak idomítottságát, lovak és lovasok állóképességét, valamint életszerû feladatok elé állították a mindenre elszánt
versenyzôket. A 8 hektáros versenytér és
a mellette elterülô Duna-holtág is a pálya

részét képezte, lengôpalló, vízi mentés,
ártéri gázló, eleje körüli fordulat, oldalléptetés, bálamászás lóról és még számos kihívás tette próbára a versenyzôket, sôt még
libaitatás is a feladatok közé tartozott.
A nagyszámú indulók mindegyike balesetmentesen teljesítette a pályát, melyet
hibátlanul csak igen kevesen tudtak végiglovagolni, pedig igazán felkészült csapatok
jelentek meg az ország különbözô pontjáról. A legifjabbaktól a legidôsebbekig minden lovas maximális teljesítményt nyújtott,
számos kiváló, harmonikus lovaglást láthat-

tunk. A programot Gyôrffy-Villám András
kommentálta. A látogatókat egyéb kísérô
program is várta - állatsimogató, népi játszóház, kézmûves foglalkozás.
A Tahitótfalui Lovas Sport Egylet fogathajtói rendeztek baráti találkozót, melyen
kilenc kiváló helyi fogat jelent meg, látványos akadályhajtást bemutatva.
Ezúton is gratulálunk a versenyzôknek és
köszönjük mindenkinek, aki munkájával és
támogatásával hozzájárult ennek a hangulatos versenynek a megrendezéséhez!
Magyar Orsolya
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20 éves a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány

Május 14-én szombaton nagy sikerû Családi
Napot tartottunk a Népház és a Faluház udvarán.
Ez a nap az Anyák napja és a Gyereknap közé
esett, ahol egész napos ingyenes programjainkon mindenki nagyon jól érezte magát.
Ezt a napot közösen szerveztük az önkormányzattal, ezúton is köszönöm Béres
Gabriella mûvelôdésszervezô munkáját.
Szeretném egy pár mondatban bemutatni
alapítványunk húsz éves munkáját:
Alapítványunk fô tevékenysége Tahitótfalu
kulturális értékeinek megôrzése, kiállítások és kulturális programok szervezése, falumúzeum létrehozása, környezetvédelem,
sport és szabadidôs tevékenység segítése.
Programjainkkal megpróbáltuk a falu apraját és nagyját megszólítani. Az Alapítványunk
legelsô nagy projektje a futballpálya melletti pihenôpark létrehozása volt 2002-ben. A
következô nyártól már itt tartottuk a falunkban élô gyermekek részére a nyári tábort,
amely a kezdetekkor két hónapos volt.
Kifejezetten gyermekeknek, fiataloknak szóló programsorozatunk a községi
pihenôparkban szabadidôs elfoglaltságot
nyújtott több héten át a nyári idôszakban.
Ennek keretében játékos keretek között
igyekszünk tartalmas, a helyi identitást
erôsítô, a hagyományokat megismertetô foglalkozásokat szervezni ifjúságunk számára.
Sportprogramok (lovaglás, íjászat, labdajátékok), kézmûves foglalkozások (festés, agyagozás, üvegfestés, tûzzománc), népi játé-

kok felelevenítése teszik vonzóvá kínálatunkat. Munkánkat önkéntes pedagógusok,
mûvészek, kézmûvesek segítik.
Az Alapítvány hiánypótló a község kulturális
életében, a közmûvelôdés alapvetô igényeit
elégíti ki: például a nemzeti ünnepeink méltó
megünneplésének szervezésében és lebonyolításában vesz részt. Programjaival orien-

tációs pontot ad a helyi társadalom ifjúságának, a nyugdíjas korosztálynak és a különbözô
civil szervezeteknek. Az Adventi Hét nevet
viselô ünnepségsorozatunkban az itt élô
alkotómûvészeink képzômûvészeti munkáiból, a falu történetébôl fotó és könyvkiállítást
tartunk, megjelenési teret biztosítunk amatôr
ifjúsági képzômûvészeti csoportoknak. Az
ünnepi alkalmakhoz kötötten a helyi népszokások és hagyományok felélesztését is szorgalmazzuk. Köszönjük szépen a történelmi

egyházak közremûködését.
2004-tôl mûködik az Alapítvány berkein
belül a „Hagyományôrzô kör”, mely a község öregjeit keresi fel és készít velük riportot életükrôl. Az összegyûjtött videók archiválásra kerültek és készítettünk egy a falu életét az itt élôk szemszögébôl bemutató filmsorozatot. Ehhez kapcsolódóan tevékenységünk
régi használati tárgyak gyûjtésével bôvült ki.
A község kiemelt rendezvényének számító
háromnapos „Eper Fesztiválon” az Alapítvány
megalakulása óta aktívan részt vesz. Ennek
keretében 2004-tôl eperlekvárt fôzünk, 2006ban epertermesztéssel kapcsolatos kosárkiállítást hoztunk létre. 2005-tôl, kétévenként
országos tûzzománc kiállítást szervezünk a
diákoknak.
Az alapítvány eredményesen mozgósítja a
falu közösségét a környezetének szépítése
érdekében. A község zöldfelületének növelésében és ápolásában kiemelkedô helyet foglalunk el.
Személyi hátterét tekintve a cégbejegyzés
alapján az alapítvány létszáma 7 fô. Aktív
munkában résztvevô önkéntesek száma kb.

30-35 fô. Itt szeretném megjegyezni, hogy alapítótársam Rainer Gabi néni sajnos már nincs
köztünk. Az ô feladatait Németh Julika vette
át, ezúton is köszönöm neki a munkáját.
A rendezvényeink a falu lakosságának
jelentôs hányadát vonzzák.
A sporttal kapcsolatos tevékenységek a helyi
lakosság egészségmegôrzése szempontjából
is igen fontos az alapítvány számára. Ilyen
például Rácz Gábor judo oktató segítsége, aki
falunk gyermekeit ingyen tanítja erre a sportra, remek eredményekkel.
Bábszínházat szerveztünk évente kilenc
hónapon keresztül, ami a koronavírus járvány
miatt az utóbbi két évben elmaradt.
Megalapítottuk gyermekek részére
Tahitótfalu Ifjúsági Díját, ami rangot és elismerést jelent a gyerekeinknek.
Nehéz lenne felsorolni, mi mindent csináltunk minden évben a farsangi felvonulástól
az Adventi Hét rendezvénysorozatunkig.
Továbbra is Tegyünk Együtt Tahitótfaluért!
Kubanek István képviselô
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Megálmodtuk, megcsináltuk!

Sikerült beteljesíteni a megalakulásunkkor megálmodott bajnoki címet. „Minden
kezdet nehéz” szokták mondani, ez ránk
is abszolút elmondható, ugyanis az elején
nem csak minôségi, hanem létszám problémáink is adódtak. Ahogy telt-múlt az idô,
sikerült minden téren megerôsödnünk, és
ezzel együtt egyre sikeresebb lett csapatunk. A legfontosabb számunkra továbbra
is az, hogy minél több helyi gyermek rúgja
Egyesületünkben a labdát, de nem titkolt
cél, hogy a felnôtt labdarúgást is (ahova
az utánpótlásban nevelkedô játékosaink
kifutnak majd) a legmagasabb szintre juttassuk. Efelé tettünk most egy nagy lépést
azzal, hogy rögtön az elsô évünkben megnyertük a felnôtt bajnokságot, így augusztustól eggyel magasabb osztályban játszhatunk. A legjobb érzés ebben az utazásban
az volt, hogy a legvégére annyi ember látogatott ki a mérkôzéseinkre, hogy még ide-

genben is túlnyomó többségben tôlünk
bíztatták a mieinket. Köszönjük szépen
az Önkormányzatnak és az összes támogatónknak az egész éves segítséget, mert ôk
is nagyban hozzájárultak ehhez a diadalhoz.
Jövôre még jobban megerôsödve vágunk
majd bele az új bajnokságnak, ahol minél
jobb eredményt szeretnénk elérni.
Bajnokcsapat tagjai:
Marghescu Maximilian, Csiki Dávid,
Peringer Ferenc Szalai Ádám, Kuczmog
Krisztián, Bôsz Patrik, Brucker Bálint,
Szabó Márton, Nyúzó István, Katona
András, Pethô Bence, Virok Viktor, Mocanu
Dániel, Kálmán Gábor, Sváb Zoltán, Perge
Christopher, Szabó György, Kerekes
Levente, Bodonyi Ádám, Szabó Patrik,
Gubányi Norbert, Molnár Dániel, Hlatki
László, Szabó Richárd, Neumann Botond,
Vadas Attila, Szijj Krisztián

Az út elején...

sági életben, sôt ôk általában eleinte a legtöbb sportágukban kiemelkedôt nyújtanak,
és csak késôbb válik el, hogy a teniszt, focit
stb. választanak.
Azt nem tudni, hogy Szabó Zénó olimpiai
vagy világbajnok lesz a nagy magyar hagyományokkal rendelkezô vizisportban, de az
biztos, hogy ha így lesz, akkor ô az utóbbi
kategóriába fog tartozni. Zénó jól tanul az
iskolában, most tette le a középfokú angol
nyelvvizsgát. A Váci Karakán Kajak-Kenu
Sportegyesületben kenuzik, valamint édesapja, Szabó Gábor edzôi felügyelete mellett a mostanában egyre népszerûbb sup
sportágban is otthonosan mozog. Mindkét
sportágban most kezdôdik a nyári versenyszezon, tehát ôszre dôl el, hogy az elvárásokból, vágyakból mennyi teljesül. Az biztos, hogy a genetika nem áll a siker útjába.
Jelenleg a június 17-19-i ICF SUP
Világkupára készül, ami egyben kvalifikációs verseny is a szeptemberi
Lengyelországban megrendezendô világbajnokságra.
Mindkét szülôje rendszeresen indul
hosszútávú futó és sup versenyeken, nagybátyja pedig válogatott kenus volt. Zénó 15
évesen már most 186 cm és a tanulás mellett a napi két edzés is belefér az életébe.
Rendszeresen indul hazai rendezésû sup

Gyakran olvasni híres sportolók életrajzában, hogy semmi más nem érdekelte gyermekkorában, csak a sportága. Persze szülôi
szemmel nehezen tolerálható, hogy ha az
ember fia iskola helyett egész nap a téren
rúgja a labdát. Akkor még nem lehet tudni,
hogy viszi-e a gyerek valamire, de például a Maradona család biztos megvigasztalódott Diego karrierjének tudatában. Más
híres sportolók viszont mindenben jók voltak, kiemelkedôek voltak a suliban, a társa-

Támogatóink név szerint:
TAHITÓTFALU KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
HUNGARIKUM ALKUSZ CÉGCSOPORT
TAHI SHOPPING CENTER
Nagy Róbert - DUNAKANYAR
HULLADÈKHASZNOSITÒ KFT
Csereklye Ferenc - CSERKER-TOP KFT
Bántó András - TAHI SZERVIZ
Torma László – VÍZ-GÁZ-FÛTÉS
Keszler Szabolcs - HÚS ÉS HENTESÁRU
Csizmadi Csaba - VASIS KFT
Menyes Attila - VESZÉLYES FAKIVÁGÁS
Dalkò Soma - MAPE-KER KFT
Juhász Dávid - FAVOURITE HOME KFT
Papp János - GYALOGFENYÔ KFT
Gaszt Péter - GÉPET SZERVIZ KFT
Setènyi Tamás - IMAGO FOTO
Gèczi Sándor - VÁLLALKOZÓ
TRAFIKMAX BT
Szijj Krisztián a Tahitótfalu SE elnöke

versenyeken, melyeken kiváló eredmén�nyel teljesít. Zénó nyílt tekintetû, mosolygós srác, ha híres sportoló lesz belôle, ha
nem, már most korosztálya példaképének
tekinthetjük.
2021-es MKKSZ eredményei:
Sup Magyar Bajnokság
U15-U16 4000 m 1. hely
U15-U16 500m 5. hely
Kolonics György emlékverseny
C1 2000 m 7. hely
Loopa Sup
U15-U16 500 m 2. hely
U15-U16 4000m 3. hely
Varga Zsuzsa
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„Gyöngeségünkben segítségünkre siet
a Szentlélek”
Hálaadás az elmúlt hónapok rendkívüli eseményeiért református gyülekezetünkben

Az elmúlt hónapokban sokféle rendkívüli alkalomra hívogattuk gyülekezetünk tagjait. Még február 27-én tartottunk házaspári csendesnapot, amelyre dr. Mihalec Gábor
lelkész-családterapeutát hívtuk meg. Ô a
Gyûrûkúra címû könyv szerzôje, nemzetközi
szinten elismert keresztyén családi és pártanácsadó. Elôadása egy saját kutatásról szólt:
megpróbálta feltérképezni, hogy a covidjárvány által próbára tett házasságok sorsa
miért alakult úgy, ahogyan. Vannak párok,
akiknek megerôsödött az egymás iránt szerelme a sok-sok változás ellenére, és voltak olyanok, amelyek végül az elválás mellett döntöttek. Gábor összesen hét területet
talált, amelyekre odafigyelve a házaspár kapcsolata minden próbához elég erôs lehet.
Felismeréseit „Viharálló szerelem” címû
könyvében lehet elolvasni – szeretettel ajánljuk! Az alkalomra személyesen meghívtuk
az elmúlt tíz esztendôben templomunkban
házasságot kötött párokat, és az idén házasságra készülôket. Nagy örömünkre teljesen
megtelt velük a gyülekezeti terem.
Február elsô vasárnapjától kezdve új rendszeres alkalom indult gyülekezetünkben
„Hitetekhez ragasszatok tudományt” címmel. Ennek keretében jelen sorok írója a
doktori disszertációjának felismeréseirôl
számol be kb. háromnegyed órás részletekben, melyet beszélgetés követ. Így foglalkoztunk Dietrich Bonhoeffer, valamint Karl
Barth gondolataival az egyház szolgálatáról
e világban. Ezt megvizsgáltuk az üldöztetések, a totális elnyomás kihívásaira nézve is –
hiszen Barth a nácizmussal szemben igyekezett megôrizni az egyházat a ’30-as években.
Végül felidéztük a Barmeni Hitvallás (1934
május) hat tézisének értelmét. Ezek a témák
elsôre talán nehézkesnek tûnnek, de ha valaki végighallgatja az elôadást, hamar rájöhet:
itt az egyházat érô mindenkori kihívások-
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ról, és az azokra adható válaszokról van szó
– lényeges és értelmes dolog ezekkel foglalkozni. Az egyik résztvevô így foglalta össze
pl. a barmeni elôadásról a véleményét: „Ezt
minden gyülekezeti tagnak ismernie kellene, annyira jól meg van fogalmazva benne
a keresztyénség és a világ helyes viszonyulásának módja!” Ennek az alkalomnak a keretében – május két vasárnapján – Széles Zsolt
népi fafaragó gyülekezeti tagunk is tartott
két rendkívül tanulságos elôadást a New Age
szellemi mozgalom jelenlétérôl, és eme tanításnak a keresztyénséghez képest fennálló
különbségeirôl.
Május 15-én kórusunk tagjaival Pátyra utazhattunk, ahol a covid-járvány alatti idôben
éveken át elmaradt egyházmegyei kórustalálkozón vettünk részt. A templomot szinte
teljesen megtöltötte a mintegy 350 résztvevô
– tizenhat északpesti református kórus – és
az érdeklôdôk serege. Szerénytelenség nélkül jegyezzük meg, hogy a tahitótfalui gyülekezeti kórust a résztvevôk – köztük más
kórusok karnagyai – jó része nagyon megdicsérte. Hála Istennek, a mi közösségünkre a járvány alatti másfél éves kényszerû próbaszünet nem hozott megsemmisülést. Épp
ellenkezôleg: 2021 szeptemberétôl kaptunk egy hozzáértô és elszánt karnagyot
Kónya Emôke tanárnô személyében, aki lelkesedésével és kórusvezetôi tapasztalatával
olyan hangzást hoz ki a kórusból, amelytôl
mi, kórustagok is egészen meglepôdtünk,
hogy ilyet is tudunk. Emellett immár három
szólamban tudunk énekelni, ami sok új
csodaszép mûvet jelent. E sok változást
érzékeltetendô új néven mûködünk tovább:
Dr. Ecsedy Aladár Tahitótfalui Református
Gyülekezeti Kórusként. Kórusunkat
elsôsorban a nagy ünnepek elsô napján lehet
meghallgatni az Istentiszteleten, ill. szeretettel várjuk az énekelni vágyó reformátusokat
– legyenek kórusunk tagjai! Reménység szerint a 2023. évi egyházmegyei kórustalálkozónak gyülekezetünk ad majd helyet.
Május 21-én, szombaton pedig óvodás és
alsós hittanosaink számára szerveztünk gyülekezeti gyereknapot. Árvavölgyiné Szatmári
Ibolya beosztott lelkipásztor mint az alkalom
kigondolója és megszervezôje rövid áhítattal
fogadta a mintegy harminc családot. Majd
Vadadi Adrienn Szentendrén élô gyermekkönyv író mesélt mûveibôl, és dedikálta is
azokat. Ezt követôen állomásokból felépülô
csapatversenyre és kézmûveskedésre nyílt
lehetôség. A rossz idôjárást Urunk a kellô
idôre széppé varázsolta, és így egy emlékezetes, boldog délelôttöt ajándékozhattunk

a gyerekeknek egész éves hûségükért. E
helyen is illesse köszönet Budai Zsófia, Szabó
Judit, Szenténé Csereklye Ildikó és Vaczóné
Molnár Judit gyülekezeti testvéreinket lelkes
szolgálatukért, a sok jó ötletért!
Végül örömmel tudatjuk, hogy kezdetét
vette a templom külsô felújításának elsô szakasza. Ennek keretein belül a torony és a
fôhomlokzat vakolata, festése újul meg, ill.
a bádogozás ezen a részen mindenütt vörösrézre változik – hogy egységes legyen –, és
eredeti szépségében kerül helyreállításra a
homlokzaton álló két mészkô kehely. Mivel
templomunk mûemlék, a felújítást az örökségvédelmi hivatal óvó figyelme és segítsége mellett végeztetjük. Ehhez méltó szakmai
szemléletével, komoly tapasztalatával és személyes lelkesedésével rendkívül nagy segítséget jelent számunkra Gyetvay Géza szigetmonostori építész, aki az engedélyezéshez
szükséges tervdokumentációt készítette.
A tavaszi idôszakban konfirmációi fogadalmat tett, és teljes jogú egyháztaggá
lett egy felnôtt és tíz fiatal testvérünk. Az
ünnepségekrôl a Danubia Televízió jóvoltából felvétel is készült, amely utólag is
megtekinthetô a legnagyobb videomegosztó
portálon, a televízió felvételei között. Végül
nagy örömünk, hogy a 2022/23-as tanévre beiratkozott elsôsök közül 21 gyermekkel fog indulni a református hittancsoport.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a márciusi országos akciókor, amellyel a Magyar
Református Szeretetszolgálatnak a háború elôl menekülôk közötti munkáját támogathattuk, gyülekezetünk egyetlen vasárnapi adománygyûjtéssel 450.000,- Forintot
tudott elküldeni. A gyûjtés azóta is folyik –
imádkozunk a békéért, és keressük annak
lehetôségét, hogy segíthessünk.
Jelen sorokkal azokat az eseményeket
mutattuk be, amelyek gyülekezetünk rendszeres alkalmain, mûködésén túl történtek
az elmúlt hónapokban. Örömünkre szolgál, hogy a lista ilyen szép és hosszú lehet,
köszönjük az érdeklôdôk hûségét és nyitottságát – Urunk Szentlelkének csodáját,
hogy mindig volt üzenet, és testvéri közösség az Úr Jézus körül. Szeretettel várjuk az
érdeklôdôket ez után is rendszeres és rendkívüli alkalmainkra, melyekrôl elsôsorban
a szószéki hirdetésekbôl és gyülekezetünk
honlapjáról lehet tájékozódni. Urunk áldását
kéri minden kedves Olvasóra – a személyes
találkozás reményében:
dr. Árvavölgyi Béla lelkipásztor
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A Községi Tájékoztató lapban közzétett
hirdetések díjai 2022-ben változatlanok:
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.

Favágó tûzoltók!
Évtizedes gyakorlattal, és
felelôsségbiztosítással
vállalnak:
Faápolást.

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását,
alpintechnikával történô ledarabolását,
akár emelôkosárral is.
Bélteki Sándor tûzoltó alezredes
faápoló
+36 70-334-8427
favagotuzoltok.hu

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

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. Májusi számunkban a Kis köz
egyik háza nagykapujának felsô része volt látható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Kövesdi Oszkárnénak.

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 18.000,- Ft/m3
(ömlesztve)
Akác hasítva 24.000,- Ft/m3
(ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján
lemérhetô és ellenôrizhetô!
1 m3=1 m x 1m x 1m
4 m3 ill. afelett a házhoz szállítás
Tahitótfalun belül ingyenes

Forester Kft.
Szabó Zoltán,
06 20 9331 945

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti
Intézmény által nyújtott szolgáltatások
ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:
K. Szabó Judit családsegítô szerda 12:00-16:00
Furka Ágnes családsegítô csütörtök 12:00-16:00
Dr. Tóth Mária, jogász havonta egyszer hétfônként 13:00-17:00
Filep Imre pszichológus: idôpont egyeztetés szerint
Jogsegély és pszichológusi szolgáltatáshoz elôzetes idôpontegyeztetés
és regisztráció szükséges!
06 20/278 3734, 06 26/312-605
Az intézmény által nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetôk igénybe.
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Falutéka

szolfézs tanárként elképzelni, de két hét után
biztos voltam benne, hogy ez az életutam.
-A tanítás mellett kántorként is dolgozol.
Hogyan adódott ez a lehetôség?
-Szigetmonostoron éppen nem volt orgonista, megkértek, orgonáljak az istentiszteleteken. Ekkor tíz éves voltam, két évvel késôbb
elkezdtem járni a nyári kántorképzô tanfolyamra, ami évente 3 hetes bentlakásos kurzus volt. 8 évig jártam nyaranta a tanfolyamra. Onnantól én voltam a kántor. Pár éve
Pócsmegyeren kántorkodok.
-Kórust is vezetsz, a monostori Abajdóc
kórust, akikkel már több külföldi kórustalálkozón felléptetek. Hogyan indult a
karvezetôi munkád?
A Falutéka idei cikksorozatában általános iskolánk mûvésztanárait ismerhetik
meg közelebbrôl kedves Olvasóink.
Kökényné Krafcsik Ibolya a Pollack
Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola Intézményegységvezetôje, a nyugdíjba vonuló Mákó
Miklóstól vette át nemrég a stafétát. 2010
óta szolfézs tanárként, két éve a mûvészeti iskola titkáraként dolgozik az iskolában.

-Már tizenhárom évesen összefogtam gyerekeket, hogy énekeljünk a templomban,
sôt még a 70-80 éves néniknek is csináltam kórust. Most belegondolva, hogy volt
nekem ekkora önbizalmam, fogalmam sincs.
Tizenhét évesen megálmodtam, hogy van egy
kórusom, így el is kezdtem szervezni, hívtam
az óvónénijeimet, tanáraimat. Gyülekezeti
kórusnak indult, ebbôl nôtt ki az Abajdóc
kórus.
- Miért pont Abajdóc?

-Ezer szállal kötôdsz a szigethez, a család, az iskola, az elsô zeneórák, a kórus, a
tanítás mind-mind ide köt téged. Hogyan is
indult a zenéhez való kötôdésed?
-Édesanyám tôsgyökeres monostori, édesapám gyütt, de nem ment. Szigetmonostoron
jártam iskolába, akkori tanáraim ma már kollégáim. Másodikos voltam, amikor elkezdôdött
a zeneiskola alapszinten. Én is szerettem
volna csatlakozni, de anyukám mindig mondta, hogy szörnyen hamisan énekelek. Nyáron
a padláson találtam három fadarabot, amit
összeillesztettem, ez volt a furulya, elkezdtem fújni fordított fogással. Nôvérem azt
mondta, akkor adja nekem, ha megtanulok rajta játszani, úgyhogy egész nyáron fújtam. Harmadikban elkezdtem furulyázni,
negyedikben zongorázni, ötödikben fuvolázni, onnantól kezdve nem volt megállás. Tircsi
Zsuzsa szolfézstanárnô zeneszeretete, és
Blaskó Mihály tanár úr személyisége meghatározó volt számomra. Aztán a váci konzervatóriumba Lachegyi Imréhez jártam blockflöte
szakra. Tizennyolc évesen Utrechtbe felvettek blockflöte szakra, de mivel rájöttem, nem
akarok külföldre menni, inkább a szolfézs szakot választottam, és így keveredtem az akkor
még a Zeneakadémia Tanárképzô Intézetének
a zeneelmélet-szolfézs-karvezetés szakára.
Amikor elkezdtem, nem tudtam magamat

-A szó vegyeset, összetettet, sokszínût jelent,
mint ahogy mi is azok vagyunk: fiatalok,
idôsek, nôk, férfiak, kottát olvasók, kottát
nem olvasók, s az énekeink is változatosak.
-Kínába is eljutottatok, ahol Európát képviseltétek. Hogyan tudtak rólatok Kína
közepén?

komoly volt. Hollai Viola monostori muzsikus
Quingdao-ban fuvolamûvész Csindaoban élt
akkoriban. A város neve Zöld Szigetet jelent,
s mivel a monostori iskola neve Zöldsziget,
így Violának jött az ötlete, hogy mi legyünk
a meghívott kórus. Hihetetlen élményekkel tértünk haza. Egy kínai kórussal testvérkapcsolatot alakítottunk ki, akik a következô
évben Nürnbergbe hívtak minket Beethoven
Fesztiválra.
-A könnyûzene területén is otthonosan
mozogsz, billentyûsként több formációban játszottál.
-Sôt, magánéletemet sem kerülte el a zene,
férjemmel egy buli zenekarban, a Leacipôvel!ben ismerkedtünk meg, majd megalakítottuk
a Delerium Trainerst, akikkel sok buliban
zenéltünk a környéken.
- Pedagógusként miben látod a zeneoktatás célját?
-A zene szeretetére nevelni a legfontosabb.
Minden gyerek más, mindenkibôl ki kell hozni
azt, amiben jó. A hallás, mint az én példám is
mutatja, fejleszthetô, a gyakorlás során szépen kialakul az énekhang. A hangszalag egy
kis izom, tehát edzhetô. A hangunk egy hangszer, amit óvodás korban örömmel használnak
a gyerekek, késôbb a kialakult gátlások miatt
már kevésbé használjuk. Nagyon fontosnak tartom a kisgyermekkorban való találkozást a zenével. Évekig tartottam a kicsiknek Ringatót, többen járnak hozzám ma szolfézsra, és emlékeznek a babakori dalokra. Úgyhogy minden anyukának azt tudom ajánlani, énekeljen gyermekének, s minél bátrabban, felszabadultabban teszi
ezt, annál csillogóbban szól legszebb hangszerünk, a hangunk.
Béres Gabriella

-Jót nevettünk, amikor megkaptuk a felkérést, hitetlenkedtünk. De a felkérés teljesen
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Hirdetés

KÉSZLETEN!
Leier Taverna
Füstantracit térkő
• Méretek: 10x20 cm, 20x20 cm,
20x30 cm
• Vastagság: 6 cm
• Egyéb jellemzők: csúszásmentes,
fagy-és olvasztósóálló,
• Felhasználási terület: járdák,
teraszok, kocsifelhajtók, parkolók,
udvarok

Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
Tel.: 06 26 310 882 | E-mail: iso-thermo@iso-thermo.hu
Web: www.iso-thermo.hu; www.2cmburkolat.hu
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Hirde té s

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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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, 06-30-9370863, 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.
Dovala Gréta rendel: hétfô, szerda, péntek 8.00–14.00-ig, kedd,
csütörtök 14:00-20:00 Rendelési idôben a gyermekfogászat
rendelési ideje: Szerda: 08:00 – 14:00 • FÖLDHIVATAL –
Szentendre, Dunakanyar krt. 1., tel.: 312-331, ügyf.: hétfô
13–16-ig, szerda: 8–12-ig és 13–16-ig, péntek: 8–12-ig, tel.:
26/312-413, fax: 26/312-331 • GÁZSZOLGÁLTATÓ – FÔGÁZ
– ügyfélszolgálat: +36 1 474-9999, +36 20 474-9999, +36
30 474-9999, +36 70 474-9999, vészhelyzet, üzemzavar éjjelnappal • GYERMEKORVOS SZAKRENDELÉS – Dr. Szécsényi
Ilo
na, Ifjúság u. 5-7. Tel: (26) 386-719, 06-30-221-7125,

Rendelés: h: h 11-14ó, k 7-10ó, sze 14-17 ó, cs 14-17ó, p 7-10ó
• 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.: 26/386-010• GYÓGY
SZERTÁRI 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

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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