346. SZÁM

2021. JÚNIUS

Elôállítás költsége: 93 Ft
www.tahitotfalu.hu

A tartalomból:
Trianon 101. évfordulója

3.

A Nemzeti Összetartozás
Napjára

3.

„A Mi Dürerünk”

4.

Jégvarázs

5.

Az idei óvodai

Polgármesteri beszámoló
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl

Útfelújítási, útépítési terveink
Zrínyi köz felújítása
A DMRV Zrt. gördülô terveinek megfelelôen a közelmúltban felújította a Zrínyi köz ivóvíz hálózatát. A
korábban murvával borított utca most is ezzel az anyaggal került visszajavításra. Sajnos az ilyen burkolatra
jellemzô, hogy esôs idôszakban rendszeresen kikátyúsodik, így a gyalogos- és a gépjármû közlekedés nehéz-

ségekbe ütközik. Ez év elején 200 tonna jó minôségû
mart aszfaltot vásároltunk, amely alkalmassá fogja tenni
ennek az útnak a stabilizálását. A Zrínyi köz felújítása két
szakaszban fog megtörténni. Elôször 120 méter hosszban, 4 méter szélességben, összesen 480 m2 pályafelület lesz leaszfaltozva. Ezután, figyelemmel a terep adottságára, egy 100 méter hosszú és 3,5 méter széles szakasz
kerül felújításra, így a teljes utca új burkolatot fog kapni.
A technológiáról röviden annyit, hogy a mart aszfalttal

beiratkozások margójára
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Pályázati felhívás
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A Tahitótfalui Baptista
Gyülekezet imaházának
korszerûsítése
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Lomtalanítás
Tahitótfaluban
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Falutéka

16.

Tahitótfalu júniusi programjai
június 4-25. Öt szín – Élôhelyünk: a Szentendrei-sziget. Fotókiállítás a
tahitótfalui Termelôi Piac kerítésein.
június 21-25. Református napközis tábor. Helyszín: Faluház. Szervezô:
Tahitótfalui Református Gyülekezet
június 28. 15:00-18:00 Véradás. Helyszín: Népház, Bajcsy Zs. u. 2.
Népház (Bajcsy-Zsilinszky u. 2.)
A járványügyi helyzet miatt az összes program elmarad.
Faluház (Szabadság út 1/a)
Ôszirózsa Nyugdíjas Klub: nyári szünet

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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az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
Aszfalt burkola a bal oldalon
t építés 5 m2

ehajtó
0+221.8 Kapub

0+212.2 Kapub

3162

3174

3158

ca

3163

GrafiTUS

ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
2025 Visegrád, Fő u. 76.
E-mail: grafitus@t-online.hu

2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos utca 4.

Tahitótfalu, Mátyás király utca kiépítése
Nyulas utca – belterületi határ közötti szakaszon
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hogy közbeszerzési eljárás folyamán nem kapunk
érvényes árajánlatot. Tudott tény, hogy önkormányzatunk is jelentôs forráshiánnyal küzd,
ezért már most gondolkodunk egyéb pénzügyi
lehetôségeken.
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Csatlakozik a Gesztenye sor meglévő burkolatához

Dr. Sajtos Sándor polgármester
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0+000.00 TERVEZÉSI SZAKASZ ELEJE

A fenti tervek lehetôvé teszik, hogy elnyert
pályázati forrásokkal folytatni tudjuk településünk úthálózatának fejlesztését.
Mindebbôl jól látható, hogy a több mint 1 éve
tartó pandémia okozta helyzet ellenére a településünkkel összefüggô fejlesztési munkákat a hivatal
lehetôsége szerint maximálisan végezte!
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Mátyás király utca tervei
2019-ben lakossági kezdeményezésre utcafórumot tartottunk, ahol a Nyulas feljáró fölött, a
nem burkolt úttal érintett ingatlantulajdonosok
vettek részt. 5 évvel ezelôtt ez az útszakasz teljes közmûvesítettsége megtörtént (csatorna), így
jelen tudásunk szerint a késôbbiekben közmûvek
építése miatt nem válik szükségessé az útpálya
teljes bontása. Az utcafórumon elmondtam az
ingatlantulajdonosoknak, hogy mindenképpen
számítok az anyagi támogatásukra, mert a beruházáshoz szükséges esetleges önrészt az önkormányzat korlátozott lehetôsége miatt nem tudja
biztosítani. Ezen a találkozón azt vállaltam, hogy
az engedélyes tervdokumentációt elkészítjük, és
hatósági engedélyezésre beadjuk. A Mátyás király
utca e szakaszának kiépítésére vonatkozó engedélyes tervvel rendelkezünk. Figyelemmel a fent
említett pályázati rendszerre, a kiviteli tervre is
kérünk be ajánlatot.
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Viola utca útépítési terve
Elkészült a Viola utca kiépítésére vonatkozó
terv, amely a Gesztenye sor, Sionhegyi utca közötti szakaszra vonatkozik. A tervezésre 3 tervezôt
kértünk fel, és határidôre két ajánlat érkezett be.
A kedvezôbb árajánlatot a GrafiTUS Építôipari és
Szolgáltató Kft. adta, bruttó 1.841.000 Ft értékben. A másik beérkezett ajánlat bruttó 2.533.650
Ft volt. Mindkét ajánlat tartalmazta a vízügyi engedélyeztetési eljárás lebonyolítását is. A napokban
adtuk be engedélyeztetésre ezt az anyagot.
A Gesztenye sor és az Orgona utca közötti szakasz
korábban épített, ma már igen rossz minôségû burkolattal rendelkezik, továbbá a csapadékvíz elvezetése sem megoldott. Az Orgona utca és a Sionhegyi
utca közötti szakasz jelenleg murvás burkolatú, ami
intenzíven kikátyúsodott és a vízelvezetés itt sem
megoldott. A tervek szerint egy megerôsített útalap
fog készülni, 4,5 méter aszfaltburkolat szélességgel,
2,5 %-os oldaldôléssel. Kialakításra kerül egy 1 méter
szélességû padka is a süllyesztett szegély mögött.
Az útpálya „A” terhelési osztályának megfelelôen
készül, 4 cm AC-11 kopóréteggel, amely alatt 20
cm vastagságú C-4 cementstabilizációs útalap lesz,
ami alatt még egy 25 cm vastagságú, úgynevezett
fagyvédô réteget alakítanak ki geotextíliás terítéssel.
A kapubehajtókat egységesen 3 m mélységben, 4-5
méter szélességben térkô burkolattal tervezték. A
tervezôi költségbecslés bruttó 131 millió forintban
jelölte meg a várható költséget.
Tekintettel arra, hogy 2021-tôl az uniós pályázati rendszerek tekintetében Pest megye levált
Budapesttôl, lényegesen intenzívebb támogatási forrás lesz elérhetô a megyei települések számára. Az még nem tisztázott, hogy az új pályáza-

Toldi Miklós utca felújítása
A Belügyminisztérium ebben az évben is pályázatot írt ki az önkormányzatok részére, melynek célja a belterületi utak, járdák felújítása.
Önkormányzatunk, mint eddig minden évben,
most is indult ezen a pályázaton. A maximálisan
igényelhetô támogatási összeg 20 millió forint.
A támogatás maximális mértéke 85 % tehát 15%
önrészt kell hozzátennünk, amely az éves költségvetésben is feltüntetésre került. Abban az esetben, ha önkormányzatunk eredményesen szerepel a pályázaton, ez év második felében megvalósulhat a felújítás. A szilárd burkolatú útfelújítások során az aszfalt pályaszerkezet bontásra, a
padka földanyaga elszállításra, az altalaj tömörítésre, a padka feltöltésre kerül. A bontásból származó pályaszerkezet anyagát felhasználjuk a mechanikai stabilizálásra, majd AC-11 réteg kerül felhordásra, süllyesztett szegély kiépítésével egyidôben.
Ezt követôen a csapadékvíz elvezetését szolgáló
árkokat alakítjuk ki, gyepnemezes árokburkolással. A vállalt önerôvel együtt sikeres pályázat esetén mindösszesen 22.988.000,- Ft használható
fel. A Toldi Miklós utca mintegy 270 méter hosszban 4,5 méter szélességben süllyesztett szegél�lyel épülhet meg. Tekintettel arra, hogy ebben az
évben a meleg aszfalt kereskedelmi ára radikálisan megemelkedett, így fennáll annak a veszélye,
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ti rendszer feltételez-e önrészt, vagy akár 100%os intenzitású is lehet az adóerôképesség figyelembevételével. Számolni kell azonban azzal, ha
a településnek önrészt kell biztosítania az útfelújítási pályázatokhoz, akkor az mindenképpen korlátozni fogja a lehetôségeinket. Korábbi, pályázati útépítéseinknél (Rózsa, Kós, Kertész, Visegrádi
utca) az ingatlantulajdonosok 150.000 Ft-tal járultak hozzá a szükséges önerô megteremtéséhez.

40

tömörítik a kialakult kátyúkat, utána a teljes útfelületet terítik be ezzel az anyaggal, amit 6-7 cm
vastagságban fognak tömöríteni. Ezt követôen a
felület egy bitumenes emulziós kezelést kap gépi
belocsolással, majd 2/4 bazaltkô kerül tömörítéssel az emulzióra. Ezt a technológiai kezelést kétszer
végzik el az útfelületen. Erre a munkára ajánlati felhívást tettünk közzé, melynek beérkezési határideje
2021. június 11. 12:00. Amennyiben a fenti technológiára érvényes ajánlat érkezik be, a legkedvezôbb
árajánlat kerül figyelembevételre. A kivitelezési
munkát 2021. június, július hóra tervezzük.
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Trianon 101. évfordulója
A tahitótfalui Trianon emlékmûnél június 4-én tartott megemlékezés Kiss. Gy
László Liszt Ferenc díjas klarinétmûvész
játékával kezdôdött. A megemlékezésen
a járványhelyzet miatt idén sem lehettek
jelen Tahitótfalu testvértelepüléseinek, a
délvidéki Tóthfalu, a kárpátaljai Mezôvári,
az erdélyi Nyárádmagyarós és a felvidéki
Kisújfalu képviselôi. Babucs Zoltán hadtörténész emlékbeszédében a 101 éve, 1921ben népszavazással Magyarországhoz tartozását kinyilvánító Sopronról és a környezô
nyolc településrôl elmondta, ez ütötte az elsô rést a gyalázatos békediktátumon. Nagytiszteletû dr. Árvavölgyi Béla

református lelkipásztor a Példabeszédek
könyvébôl vett Ige alapján beszélt a határon túli magyar megmaradás és az összetartozás fontosságáról. „Mindig szeret a barát,
de testvérré a nyomorúságban válik.” (Péld.
17,17) A megemlékezést Papp Janka népi
énekes elôadása tette ünnepélyesebbé. Az
önkormányzat nevében dr. Sajtos Sándor
polgármester úr és Karácsony Ádám koszorúzott, valamin elhelyezték koszorúikat
az egyházak és az oktatási intézmények
vezetôi, a Vitézi Rend és a Tegyünk Együtt
Tahitótfaluért Alapítvány.
Vaczó Zoltán

A Nemzeti Összetartozás Napjára
„Minden ember legnemesebb öröme, ha
valami olyant cselekedhetik, amelynek
tisztaságában nem kételkedik.”
/Tamási Áron/
A Határtalanul program keretében a
Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola két
hetedik osztályának 2021. június 4-án a szerbiai Tóthfaluban, kellett volna megemlékeznie a trianoni békediktátumról testvértelepülésünk polgáraival és diákjaival közösen. A járvány miatt ez sajnos csak terv maradt. A kapcsolatok és barátságok, melyek így nem születhettek meg, remélhetôleg pótolhatók lesznek
a következô tanévben. Bata Ferenc, Tóthfalu
elôzô vezetôje minden találkozásunkkor hangsúlyozta: a testvértelepülési kapcsolatoknak az
is célja kell legyen, hogy minél nagyobb számban ismerjék meg egymást a települések lakói,
köttessenek barátságok gyermekek és családok
között, és a települések vezetésének szervezésén kívül önállóan is tartsák a kapcsolatot egymással. A kirándulás öröme mellett ezért vállalta fel iskolánk két erdélyi út után immár harmadik alkalommal is a Határtalanul programban való részvételt.
A Nemzeti Összetartozás Napja nem csak a
fájó történelmi megemlékezésrôl szól, hanem

arra is felhívja a figyelmünket, van teendônk
a Kárpát-medencében élô, határainkon túli
magyarság megmaradásának érdekében.
Horvátország, Szerbia és Románia magyar
lakta településeit járva azt tapasztaltam, mindenki éli a maga életét saját vidéke és országa szokásai szerint. Ami fontos számukra, hogy
tudják, gondolnak rájuk „magyarból”. A járvány megállította Tahitótfalu kiválóan fejlôdô
testvértelepülési kapcsolatait, de nem tudta
megszakítani azt. Bízom benne, hamarosan
újult erôvel tudjuk folytatni. Addig is arra bíztatok mindenkit, akinek van a telefonjában egy
szám, mely a határon kívül, magyar anyanyelvû
ismerôsnél cseng, hívja fel. Ha van egy levelezési cím, ahová magyar nyelvû üzenetet küldhet, írjon. Ha az alkalmazás a telefonon születésnapot jelez, csak érintse meg, hogy tudják,
gondolunk rájuk, velük vagyunk. Nem csak
a Nemzeti Összetartozás Napján. Én ennek a
cselekedetnek a tisztaságában nem kételkedem. Akinek e téren megerôsítésre van szüksége, keresse fel a Danubia Televízió honlapját és tekintse meg a „Gyerekek éneklése az
Összetartozás Napja alkalmából” címû kisfilmet.
Vaczó Zoltán

Újszülöttek:
Diósi Hanna 2021.05.05.
Heim-Kállay Lenke 2021.05.11.
Tóth Márton 2021.05.15.
Laczkó Bodza 2021.05.19.
Elhunytak:
Borda Lászlóné – Gyöngyvirág utca – élt 86 évet
Házasságot kötöttek:
Katona Kinga – Ferenczi Zsolt
Ágoston Tibor – Császár Angéla
Léber Gábor- Stremnitzer Szilvia
Vass László – Tar Valéria

Könyvtár
Kedves Olvasóink!
A község lakói számára a könyvtár az alábbi
idôpontokban tart nyitva:
hétfô 9.00-12.00
csütörtök 17.00-18.00
A könyvtár a járványügyi intézkedéseknek
megfelelôen kizárólag a védettségi igazolván�nyal rendelkezôk számára látogatható.
Cím: 2021 Tahitótfalu, Béke út 14.
Telefon: 06-26-385-716
Kubanekné Bencze Hajnal
könyvtáros
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Iskola

„A Mi Dürerünk”
A Magyar Rajztanárok Országos
Egyesülete (MROE) május 21-re
érdekes feladatot hirdetett meg.
Albrecht ( Ajtósi) Dürer a
magyar származású világhírû reneszánsz festô, grafikus zseni születésének 550. évfordulóját rajzos
megemlékezéssel ünnepeltük.
A szervezôk a híres monogram
átiratait, parafrázisait várták legalább 550 iskolától.
A mi iskolánk is csatlakozott
több rajzzal, összeállítással; sôt
az 5. a osztály testnevelés órán
önmagukból - Szûcs Kata néni
segítségével- alkották meg az A és

D betûket.
Somody Beáta az MROE elnöke
megköszönte iskolánk színvonalas részvételét.
A legügyesebb alkotásokat az
MROEfacebook oldalára feltettük.
Köszönjük a like-okat. Az aulában mini kiállítást rendeztünk
minden elkészült rajzból.
Minden gyerek részvételét
köszönjük! További sikereket és
szép nyarat kivánunk!
Princzné Bérczi Krisztina és
Wegroszta Gyula

Gyermekszemek
Természetfotó pályázat az iskolában
zünk az iskolában és a falu rendezvényein.
A legjobb munkák egész évben ki vannak
állítva az iskola aulájában.
Az idei évben különleges alkalom volt,
mivel az elmúlt tíz év munkáiból készítettünk egy válogatást és kiállítást.

Iskolánkban már tizedik éve zajlik a természetfotó pályázat. A tíz év alatt több száz
jobbnál jobb fotó készült a gyerekek által,
bemutatva környezetünk és a nagyvilág természeti értékeit, valamint az élôvilágot. A
képekbôl minden évben kiállítást szerve-
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Az idei évben elsô helyezést ért el G.
Szalai Csilla, második lett Meza Mínea, harmadik Németh-Kokas Viktória.
Gratulálunk!
Fábián Csaba
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Angolverseny
A 6. 7. 8. évfolyam haladó angol csoportjai teljes létszámban részt vettek egy hatfordulós angol nyelvi versenyen a Titok
Oktatási Bt. szervezésében. A feladatok szövegértési, nyelvtani és szókincsbôvítési feladatokat, valamint ünnepkörökhöz, kultúrához köthetô érdekességeket tartalmaznak.
Az idei tanév is sikeresen zárult: nagyon
minimális különbséggel mindhárom csoport 97 százalékos teljesítményt nyújtott,
és hasznos készségekre tett szert.

Tudásbajnokság

Nem maradtak ki a tehetséges és lelkes
ötödikes haladó csoport tagjai sem! Egy
közismert mese, „A kôleves” angol nyelvû
feldolgozása és filmre vétele is zajlik ebben
a tanévben. A kellékek, a jelmezek elkészítése, a beszédkészség, a kiejtés csiszolása,
a kreativitás fejlesztése, és nem utolsósorban sok nevetés és közös gondolkodás teszi
emlékezetessé a tanév utolsó napjait.
Lintner Andrea angoltanár

Alsó tagozatos tanulóink nagy sikerrel vettek részt idén is a Tudásbajnokság
egyéni levelezô versenyen. Köszönjük a
tanítók, Magyarné Rátóti Katalin, Szabó
Tamásné, Viplak Kati és Bötkösné Molnár
Éva felkészítô munkáját, és a gyerekek szép
szereplését!
Megyei 1. helyezettek: Horváth Emese
1.b matematika, Mohácsi Hanga 1.b környezetismeret, Erôs Sarolta 2.a matematika, Heves Dóra Tamara 2.a környezetismeret, Szabó Virág 2.b környezetismeret.
Iskolavezetés

Jégvarázs
Januárban, a Városligeti Mûjégpálya „Városligeti Jégvarázs”
címmel rajzpályázatot hirdetett, amelyre a 3.b osztály nagy lelkesedéssel csodás pályamunkát készített.
Kubanekné Bencze Hajni nénivel egy különlegesen szép
technikát ismertettünk meg a gyerekekkel. A festékbe mártott
hímzôfonalat papírra téve egy pont felé elhúzva, csodás mintát fest. Ebbôl lett a jégpálya, amelyet egy képzeletbeli környezetbe helyeztek a gyerekek és a jégre önmagukat, testvérüket, szüleiket, kutyuskájukat vagy cicájukat festették le, korcsolyával a lábaikon.
Az osztályfônökkel, Bötkösné Molnár Évával remek kis
címet találtunk ki: „Az én képzelt jégpályám”.
A képet egy nagy, közös képpé összeállítottam, mint egy
patchwork takaró, és a sok kis alkotás egy egységet alkotva el
is nyerte a bírák tetszését!
Február közepén már megkaptuk a jó hírt: NYERTÜNK!
A csodás ajándékot- a pandémia miatt-május 19-én kaphatták meg a gyerekek.
Nagy volt az öröm, hiszen csoportos korcsolyázást nyertek
a Városligeti Mûjégpályára!
Gratulálunk a szuper kis osztálynak, további sikereket és
szép nyarat kívánunk!
Princzné Bérczi Krisztina

Egy lelkes - tehetséges tahitótfalui
fiatal rövid bemutatkozása
Kánai Gergô
Tahitótfalun élek a családommal, 7. osztályos vagyok a tahitótfalui általános iskolában. Érdeklôdésem a vasút jelene és múltja, szeretem a régi dízelmozdonyokat és
gôzösöket.
Gyermekvasutas vagyok 2019 júniusa
óta, vagyis második éve. A tanfolyam és a
25 szolgálatom alatt sok mindent megismertem a vasútról. Feladatunk a jegykezelés, váltóállítás, vonatokon és állomásokon
szolgálhatunk.
Nagyon szeretem ebben a munkában azt,
hogy a vasutas munkát elláthatom már fiatalként. 10 éves kortól lehet jelentkezni.

4., 5., 6. osztályos tanulókat várnak, olyanokat, akik meg akarják jobban ismerni a
vasút világát, jó közösségben akarják eltölteni a szabadidejüket.
Én csak ajánlani tudom minden vasút
barátnak ezt a helyet.
Büszkék vagyunk Gergôre, aki a vasutas vizsgáján kiválóan teljesített. Csak
így tovább, Gergô, reméljük, a példa
továbbmegy, már a felsô tagozaton van
utánpótlás, hiszen egy másik diákunk is
a Gyermekvasúton szolgál.
Iskolavezetés
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Az idei óvodai beiratkozások margójára
A 2021/2022-es nevelési évre május
28-ig 72 gyermek iratkozott be intézményünkbe. Közülük 4 fô nagycsoportos, 1 fô
középsô csoportos korú, 33 gyermek idén
szeptembertôl lesz óvodaköteles és 34 fô
pedig 2022. szeptember 1-tôl válik majd óvodakötelessé. Továbbá 9 tahitótfalui állandó
lakhellyel rendelkezô, óvodakötelessé váló
gyermek óvodaválasztásával kapcsolatban
nincs még pontos információnk, így számukra egyelôre férôhelyet kell fenntartanunk.
Mindkét óvodánkban indul szeptembertôl
1-1 részben osztott mini-kiscsoport, illetve a
tavaly induló csoportjainkat is a leendô csoportszobájuk méretéhez igazodó maximális
létszámra töltjük fel. A május 21-én kiküldött
felvételi határozatok szerint minden óvodaköteles gyermeket felvettünk, ôk 38-an vannak. Várólistára helyezésrôl 16 értesítést
küldtünk ki, az ô esetükben augusztus elején

fogunk tudni biztos döntést hozni. Hiszen
várunk még a körzethez tartozó 9 óvodaköteles gyermekekkel kapcsolatban információra, az óvodaválasztással, illetve a felmentéssel, költözéssel kapcsolatban. A szeptember 1. után 3. életévüket betöltô gyermekeket abban az esetben vehetjük fel, ha
már minden körzethez tartozó óvodaköteles
gyermeket felvettünk, és marad még szabad
férôhelyünk. Jelenlegi információink szerint
úgy látjuk, hogy jó eséllyel fel fogjuk tudni
venni a december 31-ig 3. évüket betöltô
gyermekeket. A kisebbek elutasító határozatot kaptak, szám szerint 18 esetben.
Az év közben beköltözô, óvodaköteles
gyermekek számára is szükséges szabad
férôhelyeket fenntartanunk. Mindezt úgy
kell kalkulálnunk, hogy a csoportszobákban
2 négyzetméter jusson minden gyermekre és
az Alapító Okiratunkban szereplô létszámo-

Képek a múltból
E hónapban egy ritka gyûjteményre hívjuk
fel a figyelmet. A Magyar Néprajzi Múzeum ôriz
és honlapján elérhetôvé tesz 117 régi fényképet
Tahitótfaluról. A múzeum honlapját megnyitva a Gyûjtemények és kutatások aloldalon kell
belépni a Fényképtárba. A Fényképgyûjtemény
címet lenyitva és legörgetve a szöveg végén
található „A fényképgyûjtemény jelentôs része
on-line adatbázisunkban is elérhetô” mon-
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datra kattintva érjük el a képtárat, már csak a
keresôbe kell beírni Tahitótfalu nevét és indulhat az idôutazás.
Utcarészletek, kofahajó berakodása, mel�lyel a falu terményeit, epret, gyümölcsöket,
zöldségeket vitték a budapesti piacokra, egy
temetés képei, a Dunapart, viseletek, képek
mezôgazdasági és iparos munkákról szerepelnek
a fotókon. Legérdekesebb az a sorozat, melyen a

kat se lépjük át.
Fontolóra vettük és minden oldalról körbejártuk egy új, 10. csoport indításának a feltételeit, hogy minden felvételi kérelmet teljesíteni tudjunk. A szakmai szempontok döntötték el a kérdést, miszerint az épület és
az udvar adottságaiból, nagyságából fakadóan nem tudjuk vállalni még egy csoport biztonságos mûködtetését. Törvény szabályozza, hogy a csoportszobában, az öltözôben, a
mosdóban és az udvaron hány négyzetméternek kell jutnia egy gyermekre. Ezek átlépése,
a gyermekek összezsúfolása a balesetveszély
esélyét növeli, a szakmai munka színvonalát
és az egy gyermekre jutó személyes törôdés
mennyiségét csökkenti. Bízunk benne, hogy
jövôre a bölcsôdénk megnyitása után már
minden felvételi kérelmet teljesíteni tudunk.
Bánáti Anita óvodavezetô
református templom tornyából fényképezi körbe
a falut Raffay Anna, aki a képek döntô többségét
1951-ben készítette a településen.
Két képet mutatunk be. Az egyiken a tehéncsorda tér vissza a faluba este fél nyolckor, háttérben látható a Demeter-féle malom épülete. A
másik a Hôsök terére kanyarodó úton készült,
háttérben az akkor már államosított, volt református iskola épülete látható hátulról. A képeken látható körtefák közül néhány még most
is áll.
Vaczó Zoltán
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Öt szín

Élôhelyünk a Szentendrei-sziget
2021. április 9-tôl, elsôként
Szigetmonostoron volt látható a
Szigetmonostor Faluház által életre hívott
Öt szín – Élôhelyünk: a Szentendreisziget címû „kerítés kiállítás”, amely öt,
a Szentendrei-szigethez szorosan kötôdô
fotográfus (Almássy Csaba, Esteban
Sanchez, Kovács Attila, Kuthán Tamás,
Mohai Balázs) huszonöt darab 120x80
cm méretû fotójából álló, 30 méter hos�szú tárlaton keresztül mutatja be a Duna
közi földrész természeti és környezeti értékeit. A fotókiállítást szervezô intézmény
célja, hogy a szigeten és annak környezetében élôk számára a fotográfusok egyéni
látásmódján keresztül betekintést adjanak a
Szentendrei-sziget csodálatos világába, felhívva a figyelmet az ott található környezeti és természeti értékekre, erôsítve ezáltal is
a szigeti identitást, a szigeti környezeti értékek megóvására irányuló lakossági és látogatói elkötelezettséget.
Az utazó „kerítés kiállítás” elsô körben Szigetmonostoron (április 9-30.),
Pócsmegyeren (május 7-28.), Tahitótfalun

(június 4-25.), Dunabogdányban (július
2-23.) és Leányfalun (július 30. - augusztus 20.) volt illetve lesz megtekinthetô.
A szervezôk bíznak abban, hogy a kiállítás második körében, a nyár végén,
a Szentendrei-sziget északi csúcsára,
Kisorosziba is ellátogathatnak a fotók, illetve a tervek között szerepel még további
Szentendrei-sziget környéki települések felkeresése is.
Az Öt szín – Élôhelyünk: a Szentendreisziget címû kiállítás szervezôi ezúton is
kérik a Tisztelt Látogatókat, hogy a tárlatot
az aktuális egészségügyi szabályok betartása mellett látogassák csak! Köszönjük az
együttmûködést!
Az elsô öt kiállítás együttmûködô partnerei: Köszi, önkéntes! Egyesület, Tahitótfalu
Faluház, Dunabogdány Mûvelôdési Ház,
Leányfalu Faluház.
További információ a fotókiállításról:
faluhaz@szigetmonostor.hu
Szigetmonostor Faluház

EGY LOVASTÚRA MARGÓJÁRA
Anyák napján lovastúrát szerveztünk
Eôry Csilla emlékére. Hiszen egy tanár
vagy edzô olykor annyira jelentôs tud
lenni egy fiatal életében, mintha szülôje
volna.
Nekünk nem csak edzônk, de mindenek elôtt édesanyánk volt... Lovas családba született. Nagyapja, édesapja is lovagolt, fogatot hajtott, sôt szakkönyvet írt
az egyes fogathajtásról. Édesanyánk gyerekéveit meghatározta a lovak szeretete,
azután díjugratóként Nyugat-Magyarország
bajnoka volt.
Az 1990-as évek elején ô volt
az, aki a Szentendrei-szigeten, akkor
Tahitótfaluban, elsôként lovagolni tanította a környék gyerekeit, fiataljait. Olyan
tudást adott nekik, hogy bár mostanra nem
mindegyikük van napi kapcsolatban lovakkal, mégis bármikor képesek egy hosszabb
lovaglásra.
Késôbb a kisoroszi lovasélet mozgatórugója lett, számtalan tanítvánnyal,
illetve több szigeti lovasprogram szervezésével igyekezett közösséggé kovácsolni
a környékbeli lovasokat. Bennünket, saját
gyermekeit is természetesen ô tanított,
edzôként fogathajtásban, díjugratásban a a
mi lovasképzésünkhöz igazítva saját életét.

Az ô munkásságának folytatásaként
mûködik ma a Magyar Családi Gazdaság
lovardája. Az általunk végzett oktatás is
édesanyánk tanításának alapjain nyugszik,
és ez tükrözôdik az unokákban is, akik
immár a volt tanítványok gyermekeivel
együtt lovagolják körbe a szigetet, magukban hordozva mindazt, amit ô ránk hagyott.

Pilis és
Börzsöny
ölelô karjain
Ring a sziget bölcsô
Harang szól
A felkelô Nap
Lángot csal
A házak ablakára
Hôvös reggeli szél
Remegve ölel magához
Indul az élet
Iskola udvarán
Vidám gyermek zsivaj
Figyelik a gólyafészket
Üresen vár évek óta
Gólya madár gyere vissza
Szívünkben is fészket raktál
Kis falunkat ne hagyd árván
Kipirult arcokon
Mosolyog a jövô
Tiszta szép
Mint a tavaszi ég
Templomok tornya
Imáink szárnya
Az úton lévôt
Mindig haza várja
Pilis Börzsöny
Ölelô Karjain
Ring a Sziget-bölcsô
Kémények füstje száll
A kéklô messzeségbe
Háztetôkön
Büszkén áll ôrt
A zsörtölôdô szélkakas
Karnevál Margit

Anyák napján ezen az emléktúrán
35 lovas teljesítette ezt a közel 60
km-es szigetkerülô távot. Kisorosziból,
Tahitótfaluból, Pócsmegyerrôl – különféle
távokkal vettek részt lelkes lovasok ezen a
gyönyörû vasárnapon, szélben, olykor zord
esôben. Felnôttek, gyerekek reggeltôl késô
délutánig léptek, ügettek, vágtáztak szigetünk szép tájain, a pihenôkben ettek, ittak,
legeltettek majd a sokadik kilométer után is
zokszó nélkül pattantak lóra, hogy megtegyék a kitûzött következô szakaszt.
Köszönjük, hogy velünk voltatok, s
hogy méltó megemlékezést tarthattunk
a pandémia miatt tavaly elhalasztott túrát
követôen!
Dr. Magyar Zsombor
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények elsô, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes
befejezésének elôsegítésére és a rendôri
pálya választásának ösztönzésére
a 2021/2022. tanévre
Pályázati feltételek
Pályázatot azok a roma származású fiatalok
nyújthatnak be, akik középfokú köznevelési
intézmények nappali tagozatán elsô, második
vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében elért,
év végi tanulmányi átlageredményük legalább
3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell
eleget tennie:
a) magyar állampolgárság;
b) magyarországi lakóhely;
c) büntetlen elôélet;
d) valamely rendészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karára való, a középfokú köznevelési intézmény elvégzését követô
jelentkezés, a hivatásos szolgálati jogviszony
létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt
követôen a hivatásos szolgálati jogviszony
létesítésének vállalása;
e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének és a tanulmányok ennek
megfelelô – a szakiskolai tanulmányok befejezését követô tanévben történô – folytatásának vállalása;
f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élôknek az
életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól
mentes ellátását nem veszélyezteti;
g) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során
történô, valamint a támogatás idôtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történô vállalása;
h) írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása során a megyei/fôvárosi Rendôrfôkapitányság rendelkezésére bocsátott személyes – köztük különleges – adatoknak a
cigány származású fiatalok rendôrré válásának elôsegítése érdekében a Rendôrség által
biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendôri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz,
hogy e követelményeknek való megfelelés
megállapítása érdekében a pályázó lakó- és
családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat elôzetesen és a
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támogatási szerzôdés hatályának tartama alatt
a Rendôrség bármikor megvizsgálhatja;
i) írásbeli nyilatkozat roma származásról.
A támogatás formája, mértéke
A pályázatot elnyerôk számára a támogatást a rendôr-fôkapitányságok biztosítják saját
költségvetésük terhére, a középfokú köznevelési intézményben folytatott tanulmányok
hátralévô idejére az alábbiak szerint:
a) számla vagy egyéb igazolás alapján a
diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és
a menzai ellátás költségeinek teljes körû térítésével;
b) tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb 25 000 forint értékben –
ruházkodási segéllyel;
c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történô, teljes mértékû
térítésével, az egyéb taneszközök esetében
pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint
értékhatárig);
d) az elôzô félév végi tanulmányi eredmény
függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:
da) 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó
2000 forint/hónap,
db) 3,51-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó
3000 forint/hónap,
dc) 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó
4000 forint/hónap,
dd) 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó
5000 forint/hónap
összegben;
e) kitûnô tanulmányi átlag esetén egy szakmai nap eltöltésére nyílik lehetôség valamely,
területileg illetékes rendészeti szakközépiskolában.
Egyéb tudnivalók
A pályázatot 2021. június 30-ig kell a Pest
Megyei Rendôr-fôkapitányság vezetôjének
megküldeni.
A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen elôélet igazolására
szolgáló dokumentumokat (személyazonosításra szolgáló okmány másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes
hatósági erkölcsi bizonyítvány), a Rendôrség
által végzendô alkalmassági vizsgálatokhoz
való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történô írásbeli hozzájárulást, írásbeli nyilatkozatot roma származásról,
valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi
átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, a
köznevelési intézmény által kiállított igazolás,
a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.
A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat

elbírálására kötelezett szerv humánigazgatási
szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe
jelentkezôk alkalmassági vizsgálatára irányadó
jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az
alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendôrség kötelezô jelleggel végzi
el. A támogatás idôtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázó
egészségi, pszichikai állapota ezt indokolttá
teszik, a Rendôrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.
Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat
során bemutatni szükséges szakorvosi leletek:
• a belügyminiszter irányítása alatt
álló egyes rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány
alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII.
16.) BM rendelet 23. fejezetében foglaltak
szerinti háziorvos által kitöltött kérdôív valamint az egészségi alkalmassághoz szükséges
kérdôív;
• 1 évnél nem régebbi tüdôszûrô vizsgálat
eredménye;
• labor (vérkép, ionok, vesefunkció, májfunkció, vérzsírok, vércukor, vizelet);
• hallás vizsgálat;
• szemészeti lelet;
• EKG lelet;
• az egészségi állapotával, illetve korábbi
betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.);
• férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye;
• nôknek egy hónapnál nem régebbi
nôgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye.
A pályázatokat a Pest Megyei Rendôrfôkapitányság vezetôje által kijelölt
személyekbôl álló bizottság bírálja el és készíti elô döntésre.
A támogatás odaítélésérôl a bizottság
javaslata alapján a Pest Megyei Rendôrfôkapitányság vezetôje dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2021. augusztus 31. A
pályázatot nyert tanulókkal a Pest Megyei
Rendôr-fôkapitányság támogatási szerzôdést
köt.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság
Humánigazgatási Szolgálat Kiképzési
Alosztály ügyintézôjétôl kérhetô az alábbi elérhetôségen:
Kardos Anikó ra. (tel.: 06/1/443-5000/30526-os mellék)
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A Tahitótfalui Baptista Gyülekezet
imaházának korszerûsítése
A Tahitótfalui Baptista Gyülekezet jelenlegi célkitûzése az imatermének felújítása és korszerûsítése. Egy olyan imatermet
szeretnénk kialakítani, ami többfunkciós teremként használható, és kulturálisan
megfelel a mai emberek igényeinek, ízlésének, szükségleteinek. Mivel az imaházban
az elmúlt években nem történt lényegi felújítás, így idôszerûvé vált az is. A pandémia
miatt nem volt az imaházban gyülekezés,
így született meg a döntés, hogy „most vagy
soha” el kell kezdeni a munkálatokat.
Felkértünk egy baptista belsôépítészt,
segítse a belsô arculat kialakítását. Úgy véltük, hogy egy külsôs szakember könnyebben tud tervezni, mert nem kötik meg a
képzeletét a régi emlékek. Az építész elvál-

lalta, hogy önkéntes munkaként, szolgálatként segít bennünket. A munkájának eredményeként az egyszerû, de mégis elegáns
stílus lesz a meghatározó az új arculatban.
Az imaházban az imaterem közel 110
m2-es, ehhez kapcsolódik egy kicsi iroda
és egy viszonylag kicsi kisterem, ahol kevés
közösségi programot lehet jelenleg megvalósítani. Mivel az ingatlanárak és építôipari
árak drasztikusan megemelkedtek, így új

imaház építésére nincs lehetôségünk. A
területi adottságok miatt az épülethez sem
lehet már hozzá építeni. Ezért az imatermet
kell úgy kialakítani, hogy ne csak a vasárnapi istentiszteletek megtartására lehessen használni. Elsô lépésként lecseréltük
a padokat székekre. A régi padokat tovább
adományoztuk egy határon túli baptista
roma misszió számára, ahol most építettek
imaházat. A székek vásárlását a Gyülekezet
önerôbôl valósította meg.
Az elôttünk álló feladatok egyike az
imaház aljzatában lévô szintkülönbség
megszûntetése, ezzel együtt padlófûtés
kialakítása, a vascsöves „radiátorok” cseréje, új gázkazán beépítése. Fontos új szakrális tér kialakítása. Az aljzat burkolása és
falak vakolása is szükséges.
Idôszerûvé váltak a nyílászárók cseréi is.
Az ajtókat és az ablakokat is cserélni szükséges. Mivel az imaterembôl öt ajtó is nyílik
jelenleg, ebbôl kettôt megszûntetünk. Újra
használni fogjuk az eredeti fôbejáratot, amit
eddig zárva tartottunk, és csak az ökumenikus imaalkalmak során nyitottunk ki.

Tervben van három elavult klíma cseréje
is. Az a szándékunk, hogy az új eszközökkel
légcserélôt is beépítünk.
A gyülekezet ifjúsága, fiatal felnôttjei
kezdeményezték, hogy az udvar használatát is gondoljuk át. Az elöljáróság szabadkezet adott nekik. Öröm volt látni, ahogyan
összefogtak, és nagy erôvel dolgoztak az
udvar megújításán is.
Bár egy felújítási munka sok kihívással,
nyûggel jár, mégis közösségépítô ereje van.
Minden hadra fogható korcsoport a 15 éves
kortól a 70 feletti korosztályig részt vesz a
munkálatokban.
Hisszük, hogy Mennyei Atyánknak tetszô
munkát végzünk. Egyrészt azért, mert az
Istentôl kapott küldetés megvalósításához
alkalmas épületet szeretnék. Másrészt a
munkálatok során felszínre jön a szolgálatkészség és a testvéri szeretet. Imádkozzunk,
hogy Isten áldása legyen a munkánkon! „Ha
az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak
az építôk.” (Zsoltárok 127,1)
Kérjük, ha ismeri gyülekezetünk szolgálatát, és azt hasznosnak találja, segítse adományával az imaház felújítását. Minden
kisösszegû támogatás is segítség. (OTP
Bank: 11784009-20606402 Közlemény:
adomány imaház felújítására) Nagyon
köszönjük.
A felújítás folyamatáról igyekszünk
kis videókkal hírt adni a https://www.
facebook.com/TahiBaptista/ oldalunkon.
Azt reméljük, hogy a nyár végére elkészülnek a munkálatok. Addig is tartunk istentiszteleteket. Június 13-tól a Faluházban
lesznek vasárnap 10 órától istentiszteleti
alkalmaink. Mivel az alkalmak külsô helyszínen lesznek, a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó aktuális járványügyi jogszabályi feltételeknek kell megfelelnünk. Ennek
figyelembevételével várunk minden kedves
érdeklôdôt, gyülekezeti tagot istentiszteleteinkre.
Váradi Antal lp.
(Fényképek: Gonda Rebeka)
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Lomtalanítás Tahitótfaluban
Értesítjük Önöket, hogy a 2021. évi lomtalanítást Tahitótfaluban a két településrészen eltérô idôpontban (Tótfalu településrészen 2021. június 12-én szombaton,
Tahi településrészen 2021. június 19-én
szombaton) rendezzük meg.
Kérjük, hogy a lomokat elôzô nap (péntek este) helyezzék el az ingatlanok elôtt.
A késôbb kihelyezett lomokat nem áll
módunkban elszállítani. A kihelyezett lomhulladék (nagydarabos háztartási hulladék) nem haladhatja meg az 1 m3/ingatlan/év mennyiséget.
A lomtalanítást a lakosság részére rendezzük, intézmények és gazdálkodó szervezetek nem vehetnek részt benne.
Ne készítsenek ki:
• a háztartásban naponta képzôdô háztartási hulladékot,
• ipari, mezôgazdasági tevékenység
következtében keletkezett hulladékot,
• veszélyes hulladékot,
• építési törmeléket,
• autógumit,
• hûtôt, tv, monitort, mosógépet,
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).
A lomok kikészítésének módja: kérjük, hogy az ingatlanuk elôtt a lomokat úgy
helyezzék ki, hogy azokat az FKF Zrt. munkatársai jármûveikkel könnyen és gyorsan
meg tudják közelíteni. Fontos, hogy a kirakott lomok a forgalmat ne akadályozzák.
Kérjük Önöket, hogy bútort (pl. szekrény,
ágy stb.) kizárólag lapra szétszerelve tegyenek ki, mert egyben nem fér a tömörítô
autóba.
Lomtalanítás utáni takarítás: az FKF
Zrt. szakemberei az úttest megtisztításáról
gondoskodnak, viszont az ingatlanok elôtti
járdaszakasz megtisztítása az ingatlantulajdonosok feladata. Kérjük, hogy a lomtalaní-

tás utáni rend helyreállításában szíveskedjenek együttmûködni.

Autógumihulladék-gyûjtés
Tahitótfaluban
Idôpont: 2021. június 12-én szombaton
08:00 és 12:00 óra között.
Helyszín:
• Tahi településrészen a hídfeljáró
(Gazdabolt) mellett kialakított átvevô pont
(kérjük, hogy ezt a helyszínt a Dunasor
felôl közelítsék meg),
• Tótfalu településrészen a Szabadság
út 0139 Hrsz., volt Eperfelvásárló telep
területen kialakított átvevô pont (kérjük,
hogy ezt a helyszínt lehetôség szerint a
Váci rév felôl közelítsék meg),
A veszélyes hulladékot kézbôl kézbe kell
átadni az adott idôpontban és helyszínen a
begyûjtést végzôknek. Veszélyes hulladékot közterületen lerakni TILOS!
Fenti gyûjtôpontokon a felni nélküli,
normál szennyezôdésû, gurítható autó
és terepjáró gumiabroncsok leadása
lehetséges, (személyenként egy garnitúra
– max. 5 db.).

Elektronikai hulladék-gyûjtés
Tahitótfaluban
Idôpont: 2021. június 19-én szombaton
08:00 és 12:00 óra között.
Helyszín:
• Tahi településrészen a hídfeljáró
(Gazdabolt) mellett kialakított átvevô pont
(kérjük, hogy ezt a helyszínt a Dunasor
felôl közelítsék meg),
• Tótfalu településrészen a Szabadság
út 0139 Hrsz., volt Eperfelvásárló telep
területen kialakított átvevô pont (kérjük,
hogy ezt a helyszínt lehetôség szerint a

VILLANYSZERELÉS
Családi házak teljes körû villanyszerelését,
vezeték korszerûsítését, lámpák, kapcsolók,
konnektorok kiépítését vállalom.
Hívjon bizalommal.
70/743 1288
Rizmicsenkó Miklós
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Váci rév felôl közelítsék meg),
A veszélyes hulladékot kézbôl kézbe kell
átadni az adott idôpontban és helyszínen a
begyûjtést végzôknek. Veszélyes hulladékot közterületen lerakni TILOS!
A 2 helyszínen a Tahitótfalui lakosok, vagy
településünkön ingatlannal rendelkezôk
leadhatják mûködésképtelen, használaton kívüli, árammal, elemmel, vagy
akkumulátorral mûködô eszközeit, egész
berendezéseit, lemerült akkumulátorait.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a képcsöves és nagyméretû háztartási gépekbôl a
szétszedett, hiányos készülékeket nem
veszik át.
Csak Tahitótfalui állandó, vagy
üdülôingatlan tulajdonosok (természetes
személy ingatlanhasználók) adhatnak le
veszélyes hulladékot. A vállalkozásból, ipari
tevékenységbôl származó veszélyes hulladékok nem adhatóak le. A jogosultságot és
a mennyiségeket a feladatot végzô kollégák
a helyszínen ellenôrizhetik, állandó lakos
esetében lakcímkártya, üdülôingatlan
tulajdonosok esetén címhelyet igazoló
számla felmutatását kérhetik.
A szabálytalanul kihelyezett hulladékért 150.000,-Ft-ig terjedô közigazgatási
bírság szabható ki.
A más jellegû veszélyes-hulladékok (pala,
festék, vegyszer) gyûjtése idén ôsszel lesz,
errôl késôbb fogjuk Önöket tájékoztatni.
A különbözô idôpontokban történô
veszélyeshulladék-gyûjtés oka, hogy az idei
évtôl nem egy, hanem 4 üzleti szolgáltatóval vagyunk kénytelenek megoldani a lomtalanítást és veszélyeshulladék-gyûjtés.
Szabados-Molnár István falugondnok
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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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A Községi Tájékoztató lapban közzétett
hirdetések díjai 2021-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.

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

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

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

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

Várom szíves hívását!

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.

Forester Kft.
Szabó Zoltán, 06 20 9331 945
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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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NEKÜNK TÉRBURKOLAT,
NEKED A MEGÚJULT KERTED

Heves vihar? Forró nyár? Minden kihívásnak megfelel!
MEGÉRKEZETT A KÜLTÉRI LAPOK ÚJ GENERÁCIÓJA!
2 cm vastag burkoló lapok teraszra, kertbe vagy autóbeállóhoz.
A felújítási
munkálatokhoz
nálunk mindent
megtalálsz!
Látogass
el a www.2cmburkolat.hu
webáruházunkba.

Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.

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

Cikksorozatunkban Tahitótfaluban élô
fiatal alkotókkal, elôadómûvészekkel ismertetjük meg kedves Olvasóinkat.
Bauxit, a rap-rock, pop-rap mûfajt játszó Bëlga együttes egyik alapító tagja
Tahitótfaluban él feleségével és két kisfiával.
- Hogyan kezdôdött rap-rock zenészi
pályafutásod?
- Igazából mi csak esztrád zenének szoktuk
hívni magunkat. A Még5lövés általános iskolás
kori barátom, Tokyót a Buddhista Fôiskolán
ismertem meg. Elsô közös szerzeményünk
egy Tilos Rádiós mûsor után született, ahol
hárman szövegírók összejöttünk, és írtunk
spontán egy közös számot, ami nagyon bejött.
Utána azonnal leültünk együtt, és született
jópár nóta. Aztán találkoztunk Dj Titusszal és
elkezdôdött a történet. Nagyon tudjuk egymást inspirálni, tudjuk, hogy együtt akarunk
alkotni, ez elôrébb van, mint maga a zene.
Együtt akarjuk feldolgozni a velünk történt
dolgokat, interpretálni a minket is érintô eseményeket. Az elsô közönségünk gyakorlatilag
egyetemistákból, budapesti partyarcokból és
belvárosi kerthelyiség-értelmiségiekbôl állt ,
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aztán, ahogy népszerûsödni kezdtünk, meglepetésünkre a kis borsodi falusi kocsmák zenegépeibe is beszivárogtak a dalaink. De gyerekeknek szóló albumot is készítettünk.
- Mitôl Bëlga a Bëlga?
- Egy ismerôsöm úgy fogalmazta meg,
hogy a Bëlga egy hungarikum zenekar, mert
olyan témákkal foglalkozik, amik csak erre az
országra, csak erre a társadalomra jellemzôek,
ezt a társadalmat foglalkoztatja, érezhetôen
itt vannak a gyökereink. A Nemzeti hiphopot vagy néhány másik számunkat például nem lehet angolra lefordítani, mert csak
itt, csak magyarul és csak a magyarok számára érthetôek. A kettôsség bennük van, mindegyik oldal magáénak is, és elutasítandónak
is érezheti. Ezért történhetett meg, hogy egy
rendezvényen szélsôbaloldali, egy másikon
pedig szélsôjobboldali bandának neveztek
minket.
- Említetted a Tan Kapuja Buddhista
Fôiskolát. Mi volt az indíttatás arra, hogy
elvégezd?
- Munkáscsaládból származom, szabó családba születtem apai, anyai ágon is. Szüleim
terve az volt, hogy majd átveszem tôlük az

ipart. Így elvégeztem a ruhaipari technikumot. Közben megszûnt az ipar, én pedig
rájöttem, hogy nagyon más vagyok, mint
amit ez a munka igényel. Útkeresô kamaszként ôsmagyarság kutatással foglalkozó
körökbe kezdtem járni, ahol néhány elôadó
a Buddhista Fôiskolán tanított. Kedvet kaptam hozzá, beiratkoztam, ott ismerkedtem
meg a csapattal. Aztán elvégeztem az ELTE-n
a mûvelôdésszervezô szakot, majd a reklám szakmában dolgoztam, reklámszövegeket írtam. Ekkor még mindegyikünknek volt
civil munkahelye a kommunikációs iparban.
A 2008-as válságban a zenekar összes tagját
kirúgták, utána szabadúszók lettünk, az utóbbi években pedig, a pandémiáig fôleg a zenekarral foglalkoztunk.
- Hatodik éve laksz családoddal
Tahitótfaluban. Hogyan esett a választás a
mi településünkre?
-Kispesten laktunk, gyerekkel jobbnak láttuk, ha vidéki lakhelyet keresünk. Pesten már
nyomasztóvá vált a légkör, kimerített minket,
tudtuk, hogy fel kell töltôdnünk. Amint kiköltöztünk, azonnal éreztünk, hogy egy figyelmes és segítôkész közösségbe kerültünk.
Ebben a gyönyörû természeti és nyitott társadalmi környezetben élni nagyon komoly
minôségi javulást jelent a nagyvárosihoz
képest. Nagyon befogadó közösségre találtam itt Tahitótfaluban, ennek köszönhetôen
hamar lokálpatrióta lettem.
-Milyen területek, kihívások foglalkoztatnak mostanában?
- Filozófiából doktoráltam, szeretnék filozófusként kutatómunkát végezni. Tanítok a
Buddhista Fôiskolán, kurzusokat tartok, cikkeket írok. Az egyéves leállás után a zenélés
is beindul már nyáron, május végén kijött az
új lemezünk, a Karnevál, amin a világzene felé
mozdultunk, de jó néhány számnak mulatós
jellege lett. Kíváncsian várjuk a közönség
reakcióját.
-Köszönöm a beszélgetést, és sikeres fogadtatást kívánok az új albumhoz.
Béres Gabriella
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Testi-lelki megújulás Tahiban
masszázzsal és lelki blokkok oldásával

Masszázsok
• Relaxáló masszázs
• Mélyszöveti masszázs
• Magnézium masszázs – ÚJDONSÁG!
• Talpmasszázs
• Fejmasszázs
Időtartamok: 45/60/90 perc

Öt szín

Élohelyünk: a Szentendrei-sziget
fotókiállítás
A Duna közi földrész természeti és környezeti értékei, öt szigeti fotográfus
egyéni képi megfogalmazásain keresztül.
Kiállítók:
Almássy Csaba Esteban Sanchez Kovács Attila Kuthán Tamás Mohai Balázs
Szigetmonostor
Pócsmegyer
Tahitótfalu
Dunabogdány
Leányfalu

április 9-30.
május 7-28.
június 4-25.
július 2-23.
július 30. - augusztus 20.

A kiállítást Szigetmonostor Faluház készítette.
Együttműködő partnerek: Köszi, önkéntes! Egyesület,
Tahitótfalu Faluház, Dunabogdány Művelődési Ház, Leányfalu Faluház

Théta Healing
• Régi hitrendszerek kicserélése
• Elakadások feloldása
• Új, pozitív minták elindítása
• Testi tünetek okainak feltárása
• Rezgésszint emelése

Párkánszky Éva
0620-441-9391

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 futballpálya épületén elhelyezett Tahitótfalu SE névtáblája volt látható. Gratulálunk szerencsés megfejtônknek, Virág
Adriánnak.
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Közhasznú adatok
ÁLLATPATIKA – Hôsök tere 15., nyitva h-p. 8-11, 15-18,
szo. 8-12, tel.: 0670 369 1111, www.dunakanyarvet.com •
ÁLLATORVOS – dr. Munkácsi Miklós, Tahitótfalu, Elekfy J. u. 4.,
tel.: 387-177, 06-20-450-0709, e-mail: dunakanyarvet@gmail.
com, honlap: www.dunakanyarvet.com, Dr. Szolnoki János
Tahitótfalu, Szentendrei út 6., tel.: 385-152, 06-30-9370-863,
éjjel-nappal ügyelet minden nap: 06-30-6626-849 • BAPTISTA
GYÜLEKEZET – tel.: 385-078 • DUNAKANYARI CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY – 0626/312 605 • ELMÛ
– Szentendre, Dunakanyar krt. 14., nyitva: kedd 8-12, szerda
14-18, tel.: 06 80 383 940. • FALUHÁZ – 585-028 • FOGÁSZAT
(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
– 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

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:
Almás
és Fiai Bt.
Tahitótfalu
községi
tájékoztató
•syKiadja:
Tahitót
falu
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