
A Képviselô-testület soron követ-

kezô ülését 2017. április 20-án tartotta, 

az ülésen Karácsony Ádám képviselô 

nem vett részt, hiányzását elôre jelezte. 

Napirend elôtt a Településfejlesztési 

és Környezetvédelmi Bizottság márci-

us 30-án megválasztott külsôs bizott-

sági tagja, Benedetti Tibor tett esküt, 

majd a napirend elfogadását követôen 

a Képviselô-testület Magyar Zoltán, 

a tahitótfalui kikötô tulajdonosának 

Folytatás az 3. oldalon

Önkormányzati hírek

(A programokról a www.tahitotfalu.hu honlapon is tájékozódhat.)

Május 13. 8:00-17:00 EEDE Családi Sportnap. Szervezô: Együtt 

Egymásért Dunakanyar Egyesület. Helyszín: Tildy Zoltán híd melletti 

füves terület.

Május 26. 14:00-18:00 Véradás a Népházban (Bajcsy-Zs. u. 2.)

Május 28. Hôsök Napja. Helyszín: Hôsök tere

Június 4. 16:00 Nemzeti Összetartozás Napja. Helyszín: Trianon 

emlékmû

Június 7. Községi Pedagógusnap

Június 9-10-11. 19. Eperfesztivál. Helyszín: Fesztiválpark. Részletek a 

plakátokon.

Június 9-10-11. Diákalkotók VII. Országos Tûzzománc Pályázata c. 

kiállítás az Eperfesztivál idején és helyszínén. Díjkiosztó szombaton 15 

órakor.

Folytatás a 14. oldalon

Tahitótfalu májusi, június eleji programjai

Minden kedves olvasónknak áldott karácsonyt

és sikerekben gazdag boldog újesztendôt kívánunk

2 9 7 .  S Z Á M
Elôállítás költsége: 93 Ft

www.tahitotfalu.hu
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A tartalomból:

Képriport a 20. Vasárnapi 

Vásárnapról 4.

Lomtalanítás Tahitótfalun 5.

A hagyományos világ alkonya 

Tahitótfaluban III. 6.

A hulladék elszállításának 

rendje 2017-ben 9.

Pollack-gála 16.

MMMMiinnnddddeen kkkeedddvvveess olllvvaassóónnkknnnaaak ááálldddoooottt  kkaarrááccccssonyytt

éés ssiikkeeerrreekkbenn ggaaaazzzzdddddddaaaaaaagggg bbbbooollddooggg úújjeessszztteennnnddddôôtt kkííívvvvááááánnnnnuuuunnnnkkkk

Befejezôdött a Villám-patak helyreállítása

2016. áprilisában a korábbi intenzív csapa-

dékos idôszak következtében mintegy 120 

méter hosszan a mederfenék kavicsos szerkeze-

te megrongálódott. A lefolyási viszonyok miatt a 

vízgyûjtô területrôl lezúduló csapadékvíz levonu-

lása után kezdôdött a patakfenék intenzív kimo-

sódása. A Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz 

történô bejelentést követôen lefolytatták a ható-

sági eljárást, ezután elkészítettük a helyreállí-

tás mûszaki tervdokumentációját, és vis maior 

pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium 

irányába. Ez év áprilisában megkezdôdött a 

meder helyreállítása, amelyet megelôzött a köz-

beszerzési eljárás lefolytatása, a vállalkozó kivá-

lasztása. Az érintett szakaszon a mederfenék 

bazaltkô megtámasztást kapott, amely illeszke-

dik a Tompa Mihály utcai átjárónál lévô áteresz 

mûszaki paramétereihez. A felújítás a Mátyás 

király utcai vízgyûjtô területrôl becsatlakozó fel-

színi csapadékvíz kezelését is szolgálja. A beru-

házás összköltsége 7.119.620,- Ft volt, amely tar-

talmazta a pályázati anyag elôkészítését, geodé-

ziai felméréseket, szakvélemény elkészítését, 

Folytatás a 2. oldalon

Polgármesteri beszámoló

az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Folytatás az 1. oldalról
mûszaki ellenôri díjat, a közbeszerzési eljá-

rás díját és a kivitelezést. 

Villám utca helyreállítása

Az utóbbi idôszakban tapasztalt mete-

orológiai körülmények következtében 

a Villám utca felsô szakaszán a partfal 

több helyen csúszásnak indult. A növény-

zet gyökérzetei intenzíven rongálták a 

partoldalt és az agyagszerkezetben lévô 

nagyobb méretû homokkövek veszélye-

sen meglazultak. Az utóbbi idôben is 

tapasztalt erózió még esôs idôben is síkos-

sá tette az aszfaltréteget. A korábbi évek-

ben már a térségben lakók is jelezték a 

kialakult helyzet nehézségeit. A lakóin-

gatlanok egyre növekvô száma az érin-

tett útszakaszra vonatkozóan nagyobb ter-

helést jelentett és tekintettel a jelenleg is 

tapasztalható építkezésekre, folyamatosan 

erodál a partfal. A márciusban tapasztalt 

idôjárási körülmények tovább rongálták 

az érintett útszakaszt, ennek következté-

ben a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz 

fordultunk annak megállapítására, hogy 

milyen módon szüntethetô meg a kiala-

kult helyzet. A lehetséges mûszaki meg-

oldás kidolgozására szakmérnököt von-

tunk be, elvégeztük a geodéziai felmé-

réseket, és pályázatot nyújtottunk be 

a Belügyminisztérium irányába a szük-

séges anyagi források elôteremtése 

érdekében. A pályázat beadása elôtt a 

Bányakapitányság szakemberei is meg-

vizsgálták az érintett útszakaszon a part-

fal helyzetét. Az egyeztetéseket követôen 

a Villám utca felsô szakaszának 75 méte-

res része kerül megtámasztásra, hegesz-

tett, közel függôleges gabion támfallal. A 

Villám utcában meglévô telekhatárok csak 

az egyik oldalon teszik lehetôvé a fent leírt 

mûszaki megoldás kialakítását tekintettel 

arra, hogy pályázat csak önkormányza-

ti tulajdonban lévô ingatlanokban kelet-

kezett károsodás helyreállítására nyújt-

ható be. Az igényelt támogatási összeg, 

35.356.419,- Ft, a vállalt önrész 3.928.441,- 

Ft. Tekintettel arra, hogy a 2017. évi költ-

ségvetésünkben az önrész biztosításá-

nak igénye nem szerepelt, így a vonatko-

zó jogszabályi környezethez illeszkedve 

az önrész biztosításához szükséges anya-

gi források tekintetében az érintett ingat-

lantulajdonosokkal egyeztetést kezdemé-

nyezünk, amelyrôl késôbb adunk tájékoz-

tatást, felhívást. 

Pályázat útfelújításra

2017. áprilisában a helyi önkormányza-

tokért felelôs miniszter az államháztartá-

sért felelôs miniszterrel közösen pályá-

zatot hirdetett aszfalt burkolattal ellátott 

utak felújítására. Településünk adóerô 

képessége alapján a fejlesztési költség 

85%-ára pályázhat. A fennmaradó részt 

önerôbôl kell biztosítanunk, amely pályá-

zatunk esetében 2,3 m Ft és ehhez az 

igényelt támogatási összeg 13,5 m Ft. 

Tekintettel arra, hogy a pályázat benyújtá-

si határideje elektronikusan és papír ala-

pon egyaránt május 2. volt, így gyakorlati-

lag azon utca felújításához tudtunk pályá-

zatot benyújtani, amely megfelel egyrészt 

a pályázati feltételeknek (jelenleg is asz-

faltozott, szegéllyel ellátott, és csapadék-

víz elvezetés kiépített) továbbá szüksé-

ges volt a kiviteli terv megléte. A fentiek-

nek megfelelôen a Móricz Zsigmond utcá-

ra tudtunk pályázatot benyújtani, amely a 

Gesztenye sor és az Orgona utca közötti 

Polgármesteri beszámoló 
az elmúlt idôszak fontos eseményeirôl
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Anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek:
Mészáros István - Harsányi Magdolna

Vaczó Sándor András 

                       - Timár Mónika Mária

Újszülöttek: 
Bákai Lilien 2017. 04. 11.

Verebes Sára Panka 2017. 04. 12

Elhunytak: 
Valcz Sándor, Perc köz 2., élt: 61 évet

Kincses Mihály, Kossuth Lajos u. 15., 

élt 63 évet

Törökné Mida Anikó, Déroldal út 2., 

élt: 60 évet

Hati Lajos, Pollack Mihály u. 43., 

élt: 73 évet

Dr. Pálvölgyi Tamás önkormányzati 

képviselô fogadóórát tart minden hónap 

elsô és harmadik hétfôjén 7.30 - 8.30 között 

a Polgármesteri Hivatalban. Ettôl eltérô 

idôpont telefonon történô (0036/30-9601-

230) egyeztetés alapján lehetséges.

Képviselôi fogadóóra

Kedves Olvasóink!

A község lakói számára a könyvtár az 

alábbi idôpontokban tart nyitva:

Hétfô zárva

Kedd  12.00-15.00

Szerda  15.00-19.00

Csütörtök  8.00-11.00

Péntek  8.00-14.00

A könyvtár címe: 2021 Tahitótfalu, Béke út 

14., telefon: 06-26-385 716.

Szeretettel várok továbbra is minden ked-

ves olvasót és látogatót: 

Kubanekné Bencze Hajnal könyvtáros

Könyvtár 

szakasz felújítását teszi lehetôvé. A fentiek 

is mutatják, hogy több utcára vonatkozóan 

is készítenünk kell engedélyes, valamint a 

nem építési engedélyes utcák esetében 

kiviteli terveket, hogy fel tudjunk készülni 

egy esetleges pályázaton történô indulás-

ra is. A hazai forrású pályázatoknál gyako-

ri, hogy a pályázat megjelenését követôen 

néhány nap vagy hét áll rendelkezésre az 

anyagok benyújtására. Ennek figyelembe-

vételével kezdtük meg például a Villasor 

és a Viola utca mûszaki dokumentációjá-

nak elôkészítését egy esetleges pályázatra 

történô felkészülés okán. 

Dr. Sajtos Sándor 

polgármester

Folytatás az 1. oldalról
beszámolóját hallgatta meg, a kikötô 2017-

es, illetve az azt követô üzemeltetésével 

kapcsolatosan. 

A következô napirend során a Duna-

kanyari Családsegítô és Gyermekjóléti 

Szolgálat 2016. évi munkájáról szóló beszá-

molót fogadta el a Képviselô-testület, majd 

Tahitótfalu településfejlesztési, telepü-

lésrendezési és településképi feladataival 

összefüggô partnerségi egyeztetések sza-

bályairól szóló rendelettervezet társadal-

mi vitára bocsátásáról döntött. A partner-

ségi rendelettervezet a település honlapján 

megtalálható, az azzal kapcsolatos vélemé-

nyeket a tarsadalmiegyeztetes@tahitotfalu.

hu e-mail címre küldhetik meg. 

A következô napirendi pontban a helyi 

civil szervezetek mûködésének támogatá-

sáról szóló 3/2016. (III.11.) önkormányza-

ti rendelet és a Kulturális Bizottság javas-

lata alapján a Képviselô-testület döntött a 

beérkezett pályázatokról, így az 1.600.000 

Ft-os keretösszeg elosztása az alábbiak sze-

rint alakult: 

– Együtt Egymásért Dunakanyar 

Egyesület: 170.000,- Ft 

– Ôszirózsa Nyugdíjas Klub:  170.000,- Ft 

–  Tahitótfalui Általános Iskola 

Gyermekeiért Alapítvány: 150.000,- Ft 

–  Tahitótfalui Lovas Sport Egylet: 

  200.000,- Ft 

– Tahitótfalui Tömegsport és Szabadidô 

Egyesület: 170.000,- Ft 

– Tegyünk Együtt Tahitótfaluért 

Alapítvány: 520.000,- Ft 

– Vox Insulae Sziget Hangja Egyesület 

részére: 220.000,- Ft

A következô napirend során újabb vis 

maior pályázat önrészének biztosításá-

ról döntött a Képviselô-testület, így a 

Tahitótfalu, Villám utcában (72 hrsz, a 20/2 

és a 27/2 hrsz-ú magáningatlanok hosszá-

ban) a kialakult helyzet helyreállítására, 

szakértôi vélemény figyelembe vételével 

35.356.419 Ft támogatási igényt nyújtott 

be, 3.928.491 Ft önrész biztosítása mellett. 

A tulajdoni ügyek napirend tárgyalása 

során az alábbi döntések születtek. Elsôként 

a Figyelj Rám! Alapítvány 2016. évi munká-

járól szóló beszámolót, majd a Gyalogfenyô 

Kft. közterületek, illetve intézmények zöld-

felületeinek és virágágyásainak fenntartá-

sára, kezelésére beadott árajánlatát fogad-

ta el a Képviselô-testület. Ezt követôen az 

Ifjúsági tábor felújítására vonatkozó kivite-

li tervek elkészítésére beérkezett ajánlatok-

ról valamint az Ifjúság úti központi orvosi 

rendelô felújítására és fûtéskorszerûsítésére 

beérkezett tervezési ajánlatról döntött a 

Képviselô-testület. Következô határozatá-

val támogatta az „Önkormányzati feladat-

ellátást szolgáló fejlesztések” támogatásra 

kiírt pályázaton való részvételt, melynek 

célja a Móricz Zsigmond utca Gesztenyesor 

és Orgona utca közötti szakaszának felújítá-

sa. A pályázati támogatás maximális mérté-

ke 15 millió Ft, melyhez fenti döntés alap-

ján az önkormányzat saját forrásként 15% 

önerôt biztosít. Jóváhagyta a Képviselô-

testület a Tahitótfalu 0139/2 és 0139/3 

hrsz.-ú (Csapás) ingatlanok ingyenes tulaj-

don átruházására vonatkozó, a Magyar 

Közút Nonprofit Zrt. és az Önkormányzat 

között létrejövô végleges megállapodást.

Ezt követôen Dr. Sajtos Sándor polgár-

mester úr zárt ülést rendelt el, melyen a 

1860 hrsz-ú ingaltan zárt kerítésének továb-

bi sorsáról tárgyaltak, az ezzel kapcsolato-

san hozott képviselô-testületi határozat is 

megtalálható a település honlapján. 

Fenti döntések egyhangúlag születtek, 

kivéve a helyi civil szervezetek támogatá-

sára vonatkozó döntéseket, melynek során 

az Ôszirózsa Nyugdíjas Klub esetében Dr. 

Pálvölgyi Tamás képviselô úr, a Tahitótfalui 

Tömegsport és Szabadidô Egyesület eseté-

ben pedig Csörgô Mihály alpolgármester úr 

jelezte érintettségét. 

Eôryné Dr. Mezei Orsolya 

jegyzô

Önkormányzati hírek
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v

V

Fénykép: Bucsi-Szabó Tünde, Kollok Alajos, Almássy Csaba

Képriport a 20. Vasárnapi Vásárnapról
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Akik kedvet éreznek a vetélkedôre bene-

vezni, június 11-én vasárnap 10-12 óráig 

érkezzenek pályamûveikkel a Diákalkotók 

VII. Országos Tûzzománc Pályázata kiál-

lításának a sátrába, amely a színpad mel-

lett található. Díjátadás a zsûrizés után 13 

órakor. Érdeklôdni a 30/921 1013-as szá-

mon lehet.

TETA

Hálás köszönetünket fejezzük ki mind-

azoknak, akik feledhetetlen halottunk, Hati 

Lajos (Pollack M. u. 4. sz. alatti lakos) sze-

retett férj, édesapa, nagypapa temetésén 

megjelentek, sírját a szeretet virágaival hal-

mozták el. Minden megjelenést részvétként 

fogadtunk.

Gyászoló család

Értesítjük Önöket, hogy a 2017. évi lom-

talanítás Tahitótfaluban a két településré-

szen eltérô idôpontban (Tótfalu települ-
ésrészen 2017. július 01-én szombaton, 

Tahi településrészen 2017. július 08-án 
szombaton) lesz. 

Kérjük, hogy a lomokat elôzô nap (pén-

tek este) helyezzék el az ingatlanok elôtt. 

A késôbb kihelyezett lomokat nem áll 

módunkban elszállítani. 

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy bútort 

(pl. szekrény, ágy stb.) kizárólag lapra szét-

szerelve tegyenek ki, mert egyben nem fér 

a tömörítô autóba.

Ne készítsenek ki:

– a háztartásban naponta képzôdô háztar-

tási hulladékot,

– ipari, mezôgazdasági tevékenység követ-

keztében keletkezett hulladékot,

– veszélyes hulladékot,

– építési törmeléket,

– zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fû).

A lomok kikészítésének módja: kér-

jük, hogy az ingatlan elôtt a lomokat úgy 

helyezzék ki, hogy a Szolgáltató munkatár-

sai jármûveikkel könnyen és gyorsan meg 

tudják közelíteni. Fontos, hogy a kirakott 

lomok a forgalmat ne akadályozzák.

Lomtalanítás utáni takarítás: a Szolgál-

tató az úttest megtisztításáról gondos-

kodik a lomtalanítás után. Az ingatlanok 

elôtti járdaszakasz a tulajdonosok felada-

ta. Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend 

helyreállításában együttmûködni szíves-

kedjenek.

Polgármesteri Hivatal

2017. július 1-én (szombat) veszélyes hulladék-

gyûjtést rendezünk Tahitót falu ban.

Helyszín:

–  Tahiban a Gazdabolt mellett 800-1200 óráig,

– Tótfaluban a TSZ-szel szembeni területen 800-1200 

óráig.

A veszélyeshulladék-gyûjtés alkalmával leadható hul-

ladékok:

– pala, hullámpala,

– festékek, hígítók, azok csomagolóanyagai,

– lejárt szavatosságú gyógyszerek,

– akkumulátor, szárazelem,

– fáradt olaj, használt sütôolaj,

– növényvédôszer, azok csomagolóanyagai,

– gépjármûgumi felni nélkül,

– szóró palack,

– elektronikai hulladék (rádió, tv, mobil telefon, 

fénycsô, háztartási nagygépek, háztartási kisgépek, 

szórakozta tó elektronikai cikkek, elektromos barkács-

gépek, számítástechnikai eszközök, elektromos játé-

kok, világító eszközök, fénycsövek, stb.)

Felhívjuk f igyelmüket, hogy a képcsöves és 

nagyméretû háztartási gépekbôl a szétszedett, hiányos 

készülékeket nem veszik át.                

Polgármesteri Hivatal

Lomtalanítás Tahitótfaluban 

Felhívás az Eperfesztivál  gasztro versenyére, 

az „Epres finomságok vetélkedôjé”-re

Köszönetnyilvánítás

Veszélyeshulladék-

gyûjtés 

Tahitótfaluban

Üzemeltető: 
Tahitótfalu Község Önkormányzata

kapcsolat: 30/337 5527
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2 0 1 7 .  M Á J U SHelytörténet

„…visszakanyarodok a hétköznapokba. 

Probálom elmondani a régi életet…csak a 

valoságot, ahogy én is éltem benne, és a régebbit, 

ahogyan az öregektöl hallottam: Egészség ügyi 

létesítmény csak a gyógyszertár  és az „óvoda” 

volt ahova sose jártak gyerekek, és Tahiba volt 

a zsidó fiu árvaház. A gyerek halandoság igen 

nagy volt, a „torokgyík” és más betegség orvos-

sága egy kis szirup és a vizesruha volt. Hogy 

nem pusztult ki a falu, annak köszönhetö hogy 

még akkor nem volt annyi gojariasztó szer és a 

góják tudták teljesiteni az éves tervüket. Volt 

a faluban gözmalom és a dunán vizimalom. A 

kulturát szolgálta az „Olvasókör”, ide jártak az 

emberek pipázni ha ráértek, olvasni nem szeret-

tek, miért rontanák a szemüket?     Volt akkor 

a faluban három templom, a református, katoli-

kus és a zsidó. A baptisták csak késöbb épitettek 

imaházat. A zsidó templomot késöbb eladták és 

lebontották. Most már csak a temetö van meg 

igen rossz állapotban. Az iskolák egyházi keze-

lésben voltak. A irás olvasás volt a tantárgy, vilá-

gi dolgokat nem tanitottak. (Ajánlom Dr. Ecsedy 

Aladár ref. esperes úr „Egyház és kultúrtörténe-

ti írásait”, melyek megjelentek e lap jóvoltából 

a Községi Tájékoztató 2016.febr., és márc.i szá-

maiban. Kutatásai szerint a falu iskolája a legré-

gibb volt Pest vármegyében 1617.-tôl. Az egyik 

késôbbi református iskolát Ravasz püspök úr 

avatta fel 1937-ben, vagyis, az idén van annak 

a 80. évfordulója!) A község vezetésébe sok 

embert bevontak…nem volt pártirányitás, „felsô 

szerv”, csak a fôbiró. És igy vették a dolgokat 

a maguk esze szerint. A legelsö volt a biró és a 

jegyzö, majd a képviselötestület és az elöljárok. 

Voltak még erdöbirtokossági vezetök, legeltetési 

társulat, mind a maga vezetöivel.  A közkutakra 

akik ügyeltek azokat ugy nevezték hogy kut biro. 

Komoj gond volt a dunai átkelés. Nagyapáink 

kompon és ladikon jártak. Gyerekkoromba már 

volt egy un. „repülöhid”. Az nem volt más mint 

gerendákkal összekötött két hajo, amit a víz sodra 

hajtott. Ráfért hat lovaskocsi és némi személy. 

Rossz idöbe, erôs szélbe vagy télen jégzajláskor 

nem volt közlekedés. Azt mondták akkor hogy 

semmi baj, legalább addig nem jön a végrehajtó. 

Cigányt csak nappal lehetett szállitani, früstöktöl 

(kb.de. 8 óra) uzsonnáig (du.4 óra.)…Mindenki 

tudott uszni és evezni, ugy mint most biciglizni. 

Vashid csak 1914-ben épült és a háboru kitöré-

se elött egy héttel volt a hidszentelés. Ez volt 

az elsô, amit aztán a németek 1944-ben fel-

robbantottak. 1945-ben az oroszok épitettek 

cölöphidat, a másodikat. Tildi és Gerö idejében 

felépitették ujra a vashidat, ez volt a harmadik, a 

mostani, a negyedik. Bárcsak tudnának az embe-

rek ojan hidakat csinálni, és minél többet, ami-

vel átlehetne hidalni az emberi lelkeket… A köz-

lekedést, áruszállitást a gôzhajó végezte, vagy vit-

ték az árut lovaskocsin vagy háton, Vácra. Posta 

és telefon állomás csak nem rég létesült. (Tahi 

postakocsi állomása 1687-ben létesült, tehát 

már 1 évvel Buda felszabadulása, és a török kita-

karodása után!) Nagy esemény volt a falu éle-

tében a biróválasztás, a községháza udvarán, 

nyiltszavazással, lehetett kiabálni bár mit. Csak 

az volt a fontos hogy aki kiabáll az részeg legyen. 

Az akkori törvény szerint a részegség „enyhitö 

körülmény” volt. Ha egy asszony lemocskolt egy 

férfit, akár birot, akár jegyzöt, az nem volt becsü-

letsértés mert asszony mondta. Asszonyt pofon 

ütni szégyen volt a férfira. De ha belerugtak néha 

a legértékessebb részébe ott hátul, hiába kereste 

az igazát, azt mondták neki hogy mért nem fogta 

be a száját. Képzelhetö az a sok szép és zamatos, 

tömör  bemondás ami elhangzott a régi birora 

és az uj jelöltre, a jegyzöre, stb. Amikor kiabál-

ták hogy mit neki és hova. Nem is az volt a fon-

tos hogy ki legyen a biro, hanem az legyen, akit 

én akarok. Volt még pásztor és csöszválasztás, 

de a legmozgalmasabb a képviselöválasztás, 

A hagyományos világ alkonya Tahitótfaluban…

(A 100 évvel ez elôtti élet: a bölcsôtôl a koporsóig) III.    

Mindkét lakodalmas háznál 3-4 nappal a lakodalom elôtt a rokonságbeli 
asszonyok, lányok sütöttek, fôztek. 70-es évek eleje: Nagyházú Sándorné, 
Csörgi Sándorné, Maróthi Jánosné, Bese Jánosné, Fábián Istvánné, Csereklye Julcsi, 
Marosi Jánosné, Szabó Józsefné.

Amikor még a lakóháztól temették az elhunytat. Csörgi Sándorné koporsója, 
1972. november.
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2 0 1 7 .  M Á J U S Helytörténet ,  egyház

A közelmúltban elfogadtuk a római katolikus 

temetô új szabályzatát. Radikális újdonság kevés 

van, inkább jogharmonizáció volt ez, ugyanis tavaly 

hatályba lépett a fôegyházmegyei temetôszabályzat, 

amely megkövetelte, hogy ennek szellemében min-

denhol megújítsák a helyi szabályzatokat. Sajnos a 

jog olyan, hogy amit az emberek megbeszélnek egy-

mással három mondatban, azt a jog tíz oldalban írja 

le. Ezért lett a miénk is pont tíz oldal. Akit nagyon 

érdekel, elolvashatja honlapunkon a Temetô menü-

pontban, vagy nyomtatásban a plébánián.

Egy-két részlet azonban mindenkit érint és 

remélhetôleg érdekel:

Elôször is egy fogalomtisztázás: sírhelynek senki 

sem tulajdonosa, akinek „sírhelye van”, azt úgy hív-

ják, hogy rendelkezô. Ô dönti el, hogy kit lehet 

abba a sírba temetni. Ez lehet több személy is, de 

nem minden rokon! Általában nincs vita a roko-

nok között, hogy kit engedjenek a család sírjá-

ba temetni, de hogy ne is legyen, szigorúan vesz-

szük, hogy csak a rendelkezô engedélyével lehet 

valakit eltemetni az adott sírba. Aki még nem iga-

zolta a rendelkezési jogát (aki megváltotta a sírhe-

lyet, vagy a sírban nyugvó legközelebbi hozzátarto-

zója, de legalábbis ô intézte a legutóbbi betemetett 

temetését), az mielôbb jelentkezzen a plébánián! 

Természetesen a rendelkezési jog öröklôdik.

A sírhelymegváltás 1996 óta kötelezô 

temetônkben. Ez már alacsony összegû egyházi 

hozzájárulás fizetése esetén is lehet, hogy ingye-

nes, de akkor is el kell intézni. Még az elôzô szabály-

zat módosításakor úgy szabályoztuk, hogy vagy a 

rendelkezô, vagy friss haláleset és új sírhely megvál-

tása esetén az elhunyt és házastársa által az utolsó 

öt évben befizetett egyházi hozzájárulás számítható 

be. Ezen most nem változtattunk. Kifejezett urnasír 

nincs, de ha urnát szeretne valaki temettetni, lehet-

séges csak 10 évre megváltani.

A sírhelyek (és a sírkövek) maximális mére-

te 100×200 cm, ill. dupla sírhely esetén 200×200 

cm lehet. Kérjük, hogy akinek jelenleg nagyobb, 

az esetleges sírkôfelújításnál szabályos méretût 

építtessen! Minden sírkôépítést be kell jelenteni 

a plébánián. Kérjük, hogy aki a temetôben „felej-

tett” elbontott sírkövet, mielôbb szállíttassa el, ne 

nekünk kelljen intézni! Azt is nagyon kérjük, hogy 

a sírra senki ne ültessen fát, futónövényt, mert ezek 

késôbb nehezen kezelhetôvé válnak.

Temetési ügyintézésnél feltétlenül hozzák 

magukkal a halottvizsgálati bizonyítványt vagy (ha 

már kiadták) a halotti anyakönyvi kivonatot. Ennek 

másolatát meg is kell ôriznünk.

Egy újdonság, hogy a temetkezési szolgáltatá-

sok színvonalának egységesítése és magas szinten 

tartása érdekében együttmûködési megállapodást 

fogunk kötni a temetônkben kegyeleti szolgáltatást 

nyújtó vállalkozókkal. Ez azt jelenti, hogy csak azok-

tól a vállalkozóktól lehet majd temetést megrendel-

ni, akikkel mi szerzôdést kötöttünk. Reményeim 

szerint mindenkivel tudunk ilyen szerzôdést kötni, 

akik eddig is szolgáltattak temetônkben, viszont a 

szolgáltatási színvonal emelkedik. A vállalkozóknak 

továbbra sem kell majd temetôhasználati díjat fizet-

niük.

Temetôgondnokunk ôszig külföldön vállalt mun-

kát, erre az idôre közérdekû munkással és önkén-

tes segítôkkel fogjuk a fûnyírást, szemétszedést 

megoldani. Nyomatékosan kérjük, hogy ne nehe-

zítsék meg a munkájukat azzal, hogy a szemetet a 

domboldalon szétszórják, a komposztáló ládákat 

mûanyaggal, dróttal rakják tele! A gondnoknak nem 

feladata hetente átválogatni a komposztáló ládá-

kat, sem a szemetet összeszedni a hanyag és lusta 

temetôlátogatók után! A temetô szent hely, kérjük, 

erre folyamatosan gondoljanak! Ne hangoskodja-

nak, ne dohányozzanak a kapun belül!

Hogy mennyire nem triviális dolog manapság 

temetôt üzemeltetni, azt nemcsak a Fôegyházmegye 

egyre fokozódó érdeklôdése mutatja, hanem az is, 

hogy a múlt héten váratlanul ellenôrzést tartott a 

járási kormányhivatal és az ÁNTSZ. Megnyugtató 

volt látni, hogy minden lényeges dolgot rendben 

találtak, ebben jelentôs szerepe van a tavaly elkészí-

tett nyilvántartásnak és az új szabályzatnak. Kérjük 

mindenki együttmûködését, hogy ne csak szabályo-

san, a hely szentségének megfelelôen tudjuk kezel-

ni temetônket!

Erdôs Attila

A Tahitótfalui Szent István Király Plébánia 

felhívja a környéken mûködô temetkezési 

vállakozók figyelmét, hogy a tahitótfalui római 

katolikus temetôben a jövôben csak azok adhat-

nak kegyeleti szolgáltatást, akikkel a plébánia 

együttmûködési megállapodást köt. Kérjük, 

hogy aki szeretne temetést végezni, jelentkez-

zen a plébánián, hogy megköthessük a megálla-

podást!

Erdôs Attila

plébániai kormányzó

amit követválasztásnak hivtak….A nöknek nem 

volt szavazati joguk, nem választhattak, nem 

szólhattak bele a közügyekbe, hanem ezt annál 

erössebben tették odahaza….a mi községünk 

erös ellenzéki volt. Egy-két beszakitott fej nem 

volt nagy dolog. A jelölteknek voltak kortese-

ik akik megsugták hogy mejik kocsmába van a 

megbeszélés és a kortes bor. A század elein még 

a szavazók a járási székhelyre mentek szavaz-

ni lovaskocsival, zászlokkal és botokkal, és akik 

jobban tudtak kiabálni azok gyöztek. A huszas 

években már volt választoi névjegyzék, sok tör-

vényes megszoritással. A nök 1910 után kaptak 

választo jogot, csak nem igen éltek vele. Ha a 

választásnál jelen voltak nemmint szavazók vol-

tak, hanem mint hangadók. A választoi névjegy-

zék nem volt közszemlére kitéve, és igy megtör-

tént hogy az ellenzéki szavazónak a nevét kife-

lejtették…képviselöjelöltet felülröl kaptunk, tet-

szett vagy nem ez volt. Ellenzéknek engedtek 

ojan személyeket akik nem számitottak nekik, 

de nekünk se.  A jelöltek tartottak beszédeket, 

amire összedobolták a lakosságot. Ott azután 

igértek sok mindent, nem mondom hogy fût-

fát, mert az volt a faluba. Volt aki elhitte, volt aki 

nem. A kormány párti jelöltet sokan halgatták, 

mert igy megláthatták hogy mijen ember, mert 

azután ugyse látták csak a következö választás-

kor.  Az egyszerü ember azt gondolta, a sor-

som marad a régi, míg a választás tart nyakalom 

a kortesbort ingyen és szivart pipázok…Arrol a 

nagy eseményröl probálok irni amit most ugy 

neveznek hogy párválasztás…(„A lakodalmas 

szokások Tahitótfaluban”, megjelent a Községi 

Tájékoztató 2013.szept.i, és októberi számában. 

Tehát én sem ismétlem meg az abban leírtakat.)

Azután szóllok a templomi rendröl (A refor-

mátus…), ami az idök fojamán sokat változott. 

Minden reggel télen 5 órakor, nyáron 4 órakor 

harangoztak ez volt az ébresztô, este 9 órakor, ez 

volt a takarodó. Minden reggel volt harangozás és 

Istentisztelet fél nyolckor. Igaz hogy nyár idöbe 

csak a pap és a kántor meg a harangozo volt ott, 

de megtartották. Délbe, és este 7 órakor a kato-

likus templomba harangoztak. Vasárnap és nagy-

ünnepen délelött és délután volt Istentisztelet 

háromszori harangszóval. Az öregek már a máso-

dik harangszókor beültek a templomba és éne-

kelgettek. A templom üllés is az idök fojamán 

sokat változott. Elmondom ahogy a nagy-

apámtól nagyanyámtol hallottam. (Akkor ez az 

1860-80-as évek lehettek.) A szószékröl nézve, 

jobbkézfelöl ültek a férfiak és balrol az asszo-

nyok, kor szerint elöl az öregek és hátrább-hát-

rább a fiatalok, ez igy volt a férfiaknál is. A legé-

nyek az also, balfelöli karba ültek, a gyerekek a 

felsöbe.(A torony alatt, ill. a mai orgona mögötti-

be.) Nem volt még akkor orgona. A lányok pedig 

a szószékkel szemben a keresztpadokon ültek. 

A szószék felöli oldalon ültek a kúrátorok és a 

presbiterek, azután a jobb gazdák, kor szerint. A 

másik oldalon ültek a többi egyháztagok. A férfi-

ak üllés rendje nem sokat változott, annál többet 

az asszonyoké és a lányoké. A pontos okát csak 

találgatjuk. Most a fiatal asszonyok ülnek elöl az 

idösebbek hátrább….A lányoknak lehet hogy az 

nem tetszett hogy ojan közelröl gusztálták öket a 

nôs emberek, az is lehet, hogy ez az asszonyok-

nak se tetszett…a presbiterek komojan vették a 

miatyánknak azt a részét, hogy  „nevigy minket 

kisértésbe”, elég az hozzá, hogy a lányokat hátra 

ültették a férfiak mögé. Sokkal jobb igy mert ha 

netalán a férfiak kiváncsiak is, a hátukon nincs 

szemük…  Szokás volt, hogyha a pap bejött a 

templomba az asszonyok felálltak, és ha elhaladt 

a padjuk elött, leültek. A férfiak nem keltek fel. 

Kijövésnél az öregek jöttek ki elöbb a fiatalok 

késöbb.”   (Folytatjuk)

Kiegészítésekkel közreadja: 

G. Szalai István, 

2017. május

Megújított szabályzat a katolikus 

temetôben

Felhívás
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Elôzetes tájékoztató a település-
képi arculati kézikönyv és tele-
pülésképi rendelet készítésérôl 
és az ezzel kapcsolatban tartandó 
lakossági egyeztetésekrôl

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt 

La kos sá  got, hogy Tahitótfalu Község 

Önkormányzata megkezdte a tele-
pülésképi arculati kézikönyv és 
a településképi rendelet készíté-
sét. A  Képviselô-testületnek – a tele-

püléskép védelmérôl szóló 2016. évi 

LXXIV. törvénynek megfelelôen, és 

a település építészeti karakterének 

minôségi alakulása érdekében – 2017. 

október 1-ig településképi rendeletbe 

kell foglalnia a településképre vonat-

kozó elôírásokat. A 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendeletnek megfelelôen a tel-

jes közigazgatási területre készülô 

településképi rendelet szakmai meg-

alapozására településképi arculati 
kézikönyvet (TAK) kell készítenie.

Egy település karakterét meghatá-

rozzák az épületek, melyek részei a 

hely kulturális örökségének, identi-

tásának. Egy új épület megváltoztat-

ja a tájat, ezért tervezésekor figyelem-

be kell venni annak hosszú távú hatá-

sát környezetére.  Egy jó terv törek-

szik a környezettel való harmoni-

kus egységre, tiszteli és ismeri a múl-

tat, a helyi értékeket és jellegzetes-

ségeket képes kortárs kontextusban 

alkalmazni. Ez azonban feltételezi a 

tervezô és az építtetô részérôl a táj-

egység építészeti karakterének isme-

retét. Az arculati kézikönyv a jogsza-

bályok útvesztôje helyett röviden, 

lényegre törôen, és mindenki számá-

ra érthetô módon mutatja be közössé-

günk környezetalakítással kapcsola-

tos elvárásait.  Jól áttekinthetô rajzok 

és fényképek segítségével illusztrál-

ja a követendô példákat, a település-

képhez illeszkedô építészeti eleme-

ket, számba véve településünk épí-

tészeti értékeit, hagyományait, táji- 

és természeti értékeit, az évezredek 

alatt kialakult regionális sajátosságo-

kat. Ismerteti azon jól meghatározha-

tó technikákat, eljárásokat, amelyek 

alkalmazásával a hagyományos építé-

szeti karakterhez és a településkép-

hez jobban igazodó, arányosabb, esz-

tétikusabb, fenntartható és értékál-

ló épület építhetô. A kézikönyv nem 

kizárólag szakembereknek készül! 

Elsôsorban a lakosság és az építkez-

ni vágyók tájékoztatását segítô, szem-

léletformáló kiadvány, de haszonnal 

forgathatja mindenki, aki érdeklôdik 

településünk építészeti öröksége és 

jövôje iránt.

Amennyiben szeretne részt 
venni a közös munkában, írás-
ban regisztráljon a Polgármester 
Hivatal címére – 2021 Tahitótfalu 
Kossuth L. u. 4. – történô postai 
küldeményben, vagy elektroni-
kus levélben a foepitesz@tahitot-
falu.hu címre.

A településképpel, annak alakítá-

sával, illetve az épített környezettel 

kapcsolatban észrevételeiket, javasla-

taikat – nevük és lakcímük megadása 

mellett – a hirdetmény megjelenéstôl 

számított 30 napig adhatják meg 

postai levélben (2021 Tahitótfalu 

Kossuth L. u. 4) vagy elektronikus 

levélben (foepitesz@tahitotfalu.hu) 

tehetik az elôzetesen vagy a javaslat-

tétellel egy idôben regisztrált partne-

rek.

Észrevételeiket, javaslataikat 
ismertethetik a témában megren-
dezésre kerülô lakossági fóru-
mon is, melyet terveink szeri-
nt 2017. májusában tartunk, 
késôbb meghirdetett idôpont-
ban. A fórumot követôen a regiszt-

rált partnerek 8 napon belül írásos 

észrevételeket tehetnek papírala-

pon a Polgármesternek címezve, a 

Polgármester Hivatal címére – (2021 

Tahitótfalu Kossuth L. u. 4) vagy 

elektronikus levélben (foepitesz@

tahitotfalu.hu) címre.

A kézikönyvvel és a rendelettel 

kapcsolatban a tájékoztatás a hivata-

li hirdetô táblán, a település hivatalos 

honlapján (www.tahitotfalu.hu), illet-

ve a Községi Tájékoztatóban közzé-

tett hirdetmény útján, továbbá lakos-

sági fórum keretén belül szóban tör-

ténik.

A  t e l e p ü l é s k é p i  a r c u l a t i 
kézikönyv összeállítása során 
határozottan számítunk a lakosság 
és a civilek aktív részvételére. 
Kérem, jelenlétével tisztelje meg 
a meghirdetett fórumot, amely-
en vetítéssel kísért elôadás során 
ismertetjük meg a kézikönyv min-
tájául szolgáló példákat, valamint 
a kiadvány tartalmi felépítését.

Á l l í t su k össze közösen te le -

pü lésünk közösségi ér téktárát! 

Dokumentáljuk együtt községünk 

kincseit és rejtett szépségeit, meg-

a lapozva a telepü léskép védel -

mét és seg ítve a Településképi 

Arculati Kézikönyv megszületését. 

A Tahitótfalu, ahogy ôk látták akkor, 

ahogy Te látod ma c. felhívásunkról 

a www.tahitotfalu.hu honlapon tájé-

kozódhat a Településképi Arculati 

Kézikönyv fül alatt.

A Lechner Tudásközpont által 
biztosított Településképi Arculati 
Kézikönyv MINTA az alábbi lin-
ken elérhetô:  http://www.kormany.
h u / d o w n l o a d / f / 5 a / f 0 0 0 0 /
magyarszephely_tak.pdf 

Körmendi Judit 

fôépítész

Partnerségi tájékoztató a településképrôl

2 0 1 7 .  M Á J U SÖnkormányzat
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Tölgy kugli 2.400,- Ft/q + fuvar
Tölgy hasítva 2.500,- Ft/q + fuvar

TÛZIFA ELADÓ!
Tölgy hasítva 13.500,- 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

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

Favágó tûzoltók!
Több évtizedes gyakorlattal és felelôsség-

biztosítással vállalnak: 
 

Kiszáradt, ill. veszélyes fák gallyazását, 
alpintechnikával történô ledarabolását.

Lakott területi, fakitermelést,
viharkár elhárítást emelôkosárral is.

                 

Bélteki Sándor 
tûzoltó alezredes
70-334-8427 
favagotuzoltok.hu
favagotuzoltok@gmail.com

Kedves Gazdik,
Március 1-tôl újra a megszokott módon rendelünk Tahitótfalu 

központjában a TESCO-val szemben. 
Elérhetôség: 30-9370-863,26-385-152. 

Rendelés: hétfô, szerda 16-18 h, péntek, szombat 10-12 h.
Rendelési idôn kívül és minden hétköznap-hétvégén-

ünnepnapokon folyamatos éjjel-nappali ügyelet: 
30-66-26-849

Folyamatosan kiszállások, igény esetén betegszállítás. 
Tavasszal veszettség oltási akciók!

Várjuk szeretettel, Dr. Szolnoki János és kollégái
www.drszolnokiallatkorhazak.hu

„A Tahitótfalui Általános Iskola Gyer-

me  keiért” Alapítvány célja a községünk-

ben tanuló általános iskolás gyermekek 

segítése, az iskolai nevelô-oktató munka 

anyagi támogatása, az oktatás tárgyi, 

technikai feltételeinek javítása. Kiemelt 

feladatul tûztük ki idei tanévre is az ide-

gen nyelvek tanulásának elôsegítését, az 

iskolai sport- és egyéb szabadidôs tevé-

kenységek, tanulmányi, sport és kultu-

rális versenyek, vetélkedôk támogatá-

sát, a hátrányos körülmények között élô 

diákok társadalmi esélyegyenlôségének 

megteremtését.

A korábbi évek 1%-os felajánlásaiból is 

fenti célok megvalósításához járultunk 

hozzá. Köszönjük a szülôi támogatást, 

mellyel munkákat segítik.

Az Alapítvány céljainak eléréséhez 

kérjük idén is támogassanak bennünket 

adójuk 1%-ával!

Adószám: 18681952-1-13

Elérhetôségünk: pollacksuli@gmail.

com, ill. facebook-on is megtalálnak 

minket (Alapítvány nevét kell beírni)

Köszönjük!

Tisztelt Adományozók!

 A TEGYÜNK EGYÜTT TAHITÓT-

FALU ÉRT ALAPÍTVÁNY 2003. május 

óta bejegyzett szervezet, ezért 2006-tól  

elfogadhatja a személyi jövedelemadók-

ból felajánlható 1%-ot. 

Ha munkánkat eredményesnek tartja 

és szeretne segíteni, azt az alábbi  adó-

számon teheti  meg, melyet elôre is 

köszönünk. 

 

Adószámunk: 18699636-1-13 
Számlaszámunk : 64700021-10009237, 

Duna kanyar Takarékszövetkezet,  2021 

Tahitótfalu, Petôfi S. u. 27.

A SZIGET H ANGJA EGYESÜLET 

13 évvel ezelôtt alakult. Egyházi- és 

komolyzenei hangversenyek szer -

vezését, zenemûvek publ iká lását, 

elôadócsoportok támogatását tûzte ki 

célul. 

Legfontosabb szervezete a Sziget 

Hangja Ökumenikus Énekkar, mely 

rendszeres szereplôje Tahitótfalu köz-

ségi és egyházi összejöveteleinek, vala-

mint évente több alkalommal – az ország 

számos pontján – sikeres koncertjeivel 

szerez hírnevet községünknek. 

Adójuk 1%-ának felajánlásával az egye-

sület és az énekkar munkáját, valamint 

a Sziget Hangja Ökumenikus Mûvészeti 

Hét programsorozatát támogatják.  

Adószám: 18704723-1-13

1%-os felajánlások
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A HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁNAK RENDJE 2017. évben 
TISZTELT TAHITÓTFALUI LAKOS, TISZTELT ÜGYFELÜNK! 

Alábbi kiadványunkban szeretnénk tájékoztatni a lakóhelyére vonatkozóan a hulladék elszállításának rendjéről, és az ezzel 
kapcsolatos további információkról. Kérjük, hogy a hulladékokat minden esetben legkésőbb a gyűjtési napon  

reggel 06:00-ig szíveskedjenek kikészíteni az ingatlanuk elé. 
A többlet hulladék, valamint zöldhulladék elhelyezésére a Tahi NonStop vegyeskereskedésben (Szentendrei út 73.) 

„AHK” feliratos, zöld színű zsákok szerezhetőek be. 

Kérjük, hogy a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi kérdésükkel, észrevételükkel, esetleges panaszukkal, vagy 
elmaradt hulladékszállítási panaszukkal forduljanak bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálatunk 

elérhetőségeit a tájékoztató alján és a www.ahk.hu weboldalon találhatja.

TÁJÉKOZTATÓ A KOMMUNÁLIS (HÁZTARTÁSI) HULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL:  
Kommunális (háztartási) hulladék a háztartásokban képződő vegyes hulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, 
üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot. Kérjük, 
hogy a hulladékokat minden esetben legkésőbb a gyűjtési napon reggel 06:00-ig, jól megközelíthető és látható helyre szíveskedjenek 
kikészíteni. 
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Lomtalanítás (2017. július 1. Tótfalu,- és július 8. Tahi településrészen)
Veszélyes hulladék gyűjtés (2017. július 1.)

2

M

6 6

Kommunális hulladék gyűjtés (hulladék kihelyezése keddenként reggel 06:00-ig)
Ügyfélszolgálati időpont: minden hónap harmadik hétfője (13:00-17:30)

Lomtalanítás (2017 július 1 Tótfalu - és július 8 Tahi telepü
Szelektív hulladék gyűjtés: minden hónap második szerdája
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SZELEKTÍVEN GYŰJTHETŐ HULLADÉKOK ÉS AZOK GYŰJTÉSÉNEK MÓDJA: 
 

PAPÍR: ide tartozik minden könyv, füzet, újságpapír, magazin, csomagolópapír hullámpapír, karton, papírguriga, kiöblített 
és összelapított italos karton (tejes-, gyümölcsleves doboz).  
Fontos, hogy a dobozokat lapítsuk össze, csökkentsük a térfogatukat, így sokkal kevesebb helyet foglalnak el. Továbbá 
a szelektíven gyűjtött papírok közé ne tegyünk ételhulladékkal szennyezett (vegyszerrel érintkezett, vagy olajos, zsíros) 
papírokat, például a pizzás dobozt. Használt papírzsebkendőt vagy szalvétát se dobjunk ide. A papír szelektív 
hulladékokat összekötözve a szelektív hulladék gyűjtésének napján az ingatlanuk elé, jól látható, megközelíthető 
helyre szíveskedjenek kikészíteni. 
 
MŰANYAG ÉS FÉM: ide tartoznak az üdítős- és ásványvizes palackok, kiöblített háztartási flakonok és azok kupakjai (samponos, 
habfürdős flakon), háztartásban előforduló tiszta fóliák (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák), kimosott tejfölös-, joghurtos poharak, 
továbbá a különféle háztartási fémhulladékok (pl. evőeszköz) és italos- valamint konzervdobozok. 
A különválogatva gyűjtött fém és műanyag közé ne kerüljön zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakon, 
margarinos doboz, élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag, hungarocell, CD-lemez, magnó- és videókazetta, egyéb nem 
csomagolási műanyag (pl. nylon harisnya), mert újrahasznosításuk a jelenlegi technológiákkal nem megoldható. 
A műanyag és fém hulladékokat kérjük a szelektív hulladék gyűjtésének napján az ingatlanuk elé, jól látható, megközelíthető 
helyre szíveskedjenek kikészíteni az erre rendszeresített szelektív hulladékgyűjtő zsákokba. AHK feliratos átlátszó műanyag 
zsákok beszerezhetőek a Tahi NonStop vegyeskereskedésben (Szentendrei út 73.) 
 
ÜVEGHULLADÉK:  Üvegnek számít minden italos-, parfümös és egyéb öblös üveg. Nem tartozik ide a síküveg és a gépjárművek 
szélvédője. Fontos, hogy az edényzetekbe kupak nélkül helyezzék el az üvegeket. Az üveghulladékok gyűjtőpontja a Béke utca 14. előtt 
és a Tesco parkolójában található. 
 
 

Tájékoztató a lomtalanításról: Kérjük, hogy mindenki a saját ingatlanja elé helyezze ki a lomokat a lomtalanítási napot 
megelőző napon! Max. 2 m3 lom/ingatlan/év mennyiséget. Ezen időpont után kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra! Az 
elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő 
szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás 
veszélyének előidézésével. 
 
Ne készítsen ki: 
• a háztartásokban naponta képződő háztartási 

hulladékot, 
• ipari, mezőgazdasági tevékenység következtében 

keletkezett hulladékot, 
 

• veszélyes hulladékot, 
• építési törmeléket, 
• autógumit, autóroncsot, 
• zöldhulladékot (ág, nyesedék, lomb, fű) 

A lomtalanítás utáni takarítás: Az ingatlan előtti szakasz takarítása az ingatlan tulajdonosok, vagy azok képviselőinek 
felelőssége és feladata. Kérjük, hogy a lomtalanítás utáni rend helyreállításában együttműködni szíveskedjenek. 
 

 
Veszélyes hulladék begyűjtése: A veszélyes hulladék leadásának időpontja 2017. július 1. 8:00-12:00-ig, 
helyszíne a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a Tahi hídfőnél és Tótfaluban, a Kék Duna Tsz-el szemközt 
lévő területen kialakított átvevő ponton. A veszélyes hulladékok olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek veszélyt 
jelentenek az élővilágra, természetre és az emberi életre, ezért ezek szelektív gyűjtésük kiemelten fontos! 
 
A gyűjtőponton leadható veszélyes hulladékok: pala, hullámpala, gyógyszer, festék, hígító, vegyszer, növényvédő szer, 
használt étolaj, olaj és olajszármazék, fénycsövek, izzók, elemek, akkumulátorok, elektromos, elektronikus berendezések, 
gumihulladék. Csak lakossági mennyiség kerül átvételre, a vállalkozásból, ipari tevékenységből származó mennyiség(et) 
nem. A veszélyes hulladékot nem lehet lerakni, azt át kell adni az adott időpontban és helyszínen a begyűjtést 
végzőknek. Csak helyi állandó, vagy üdülős lakosoktól veszik át a veszélyes hulladékot, melyet kollégáink a helyszínen 
ellenőrizhetnek.             

 
Személyes ügyfélfogadás:     1098 Budapest, Ecseri út 8-12. 

                                               Hétfő: 08-tól 20 óráig 

Telefonos ügyfélszolgálat:    Telefon: 06-1-459-6722 

                                             Hétfő: 08-tól 20 óráig 

                                              Csütörtök-péntek: 09-től 13 óráig 

E-mail:  ahk@fkf.hu 

zel 

73.) 

gy 

nés, 
jük, 
nek 
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Konténer rendelés 
Nagy Róbert, 36-30-2518727

Konténerek 3-6 m3-ig, akár zárt kommunális 
konténer is. A cégünk által elszállított 

hulladékok nagy részét újrahasznosítjuk

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

Számítógép
szerviz

30/948-3709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

1 2

Betonacélok, betonhálók, szög- és 
idomacélok, köracélok, négyzet acélok, 

zártszelvények, csövek stb.

Ereszcsatornák, bádogosipari termékek, 
vágókorongok, stb.

Szolgáltatásaink:
Hozott tervrajz alapján betonacélok vágása, hajlí-

tása. Méretre vágás, darabolás.
Házhozszállítás kedvezményes áron.

Raktárkészleten nem szereplô áruk 
beszerzését elôrendelés alapján, 

rövid határidôre vállaljuk.

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

Régiséggyûjtô vagyok, aki mindent, 

ami régi értékes és szép hosszú évek 

óta gyûjtök. Régi bútort, festményt, Zsolnay 

és más porcelánt, régi katonai 

egyenruhákat, fotókat, kitüntetéseket, 

érméket, régi zománcozott reklám -

táblákat, régi céh táblákat és iratokat, pati-

kai tárgyakat és sok más érdekes régiséget.

Kérem, ha szeretne valamit eladni, nincs 

szüksége rá, hívjon, készpénzzel fi zetek! 

dr. Rabbné Márta vagyok, elérhetôségem: 

06-70-533 0315

Várom szíves hívását!

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Intézmény által nyújtott szolgáltatások 

ügyfélfogadási rendje Tahitótfalun:

– Németh Ádám, családsegítô 
   szerda: 10:00-13:00 óra között
– Szimok Veronika, családsegítô 
   kedd: 10-13 óra között, 
   csütörtök: 11-16 óra között
– dr. Tóth Mária, jogász 
   havonta egyszer hétfônként

Jogsegély 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.

A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat

BABA-, GYERMEK- és FELNÔTT-
RUHA BÖRZÉT rendez május 
22-én  (hétfôn), 14–16 óráig 

a Faluházban.
(A ruhák nem pénzért cserélnek gazdát)

Cégünk keres tehergépkocsi vezetôt 
C kategóriával, esetleg daru vizsgával 

terepes billenôs tgk.-ra 
Tahitótfalu vonzásköre munkaterületre. 

Érd: 06 20 942 5016, Cserker építôanyag
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Folytatás az 1. oldalról
Június 11. 18:00 EPERART. „Az Úr nevét 

síppal és dobbal, dicsérjétek lanttal, koboz-

zal..” A szentendrei Kecskés együttes kon-

certje. Szervezô: Vox Insulae Sziget Hangja 

Egyesület. Helyszín: református gyülekezeti 

terem (József A. u. 4.)

Faluház programjai

Március 4.-május 27. szombatonként 

9:00-12:00 Programozás szakkör gyerekek-

nek. Érd.: princzp@gmail.com

Faluház rendszeres programjai

Hétfô 17:00: Ôszirózsa Nyugdíjas Klub 

összejövetele. Vezeti: Abonyi Erika, 

0630/961 8476, palvolgyi2@t-online.hu     

Folytatás a 20. oldalon

Kedd 9:30: Ringató foglalkozás. Belépô 700 

Ft. A foglalkozásokat Kökényné Krafcsik 

Ibolya vezeti, 70/362 1886.

Kedd 17:00: Bibliai beszélgetések, vezeti: 

Néhlich Edit, 20/569 7507

Népház rendszeres programjai

Hétfô 18:00-20:00: Sziget Hangja Ökumeni-

kus Kórus próbája. Szeretettel várjuk az    

énekelni vágyókat. Érdeklôdni: Horváthné 

Csörgô Andrea, 70/3344096.

Kedd 16:00-17:00: Baranta edzés 4 

éves kortól. Edzô: Vukics Ferenc, Baranta 

Országos Szövetség elnöke. Érd.: 0670/598 

4345.

Kedd, csütörtök 17:30-18:30: Egészség-

meg ôrzô gyógytorna. Vezeti: Kákonyiné 

Adorján Vera, +3620/560-4065

Községi Könyvtár programja

Szerda 17:00: Kézimunka kör

Aerobic terem állandó programja i (tahi-

tótfalui sportpálya melletti sportöl tö zô)

Kedd 17:00-19:00, csütörtök 17:00-18:30 

Judo, kung-fu edzés 5-90 éves korig. Edzô: 

Rácz Gábor.

Kedd, csütörtök 17:00-18:00: Karate oktatás 

kezdô szinten 7-100 éves korig. Érd.: Sípos 

István 0630/2742880

Szerda 10:00-12:00: Baba-mama Klub

Havonta egyszer önköltséges színházláto-

gatást szervezünk, utazás bérelt busszal tör-

ténik. Az aktuális elôadásról, a jegyekrôl és 

minden egyéb programról érdeklôdni lehet 

Béres Gabriella mûvelôdésszervezônél, 

tel.: +3630/337 5527.

Ha felismered a képet, ami Tahitótfalu 

egy apró részletét ábrázolja, küldd a megfej-

tést a program@tahitotfalu.hu címre vagy a 

30/337 5527-es telefonszámra. A helyes meg-

fejtést beküldôk minden hónapban ajándék-

sorsoláson vesznek részt. Áprilisi számunk-

ban egy, a Tordákon lévô magánkert kapuja, 

egy gyönyörû székelykapu volt látható. A fel-

advány igen nehéznek bizonyult, mert nem 

akadt megfejtô.

Tahitótfalu májusi, június eleji programjai

Vedd észre!

1 4

tahitótfalu_2017_05-cs2.indd   14tahitótfalu_2017_05-cs2.indd   14 2017. 05. 04.   10:432017. 05. 04.   10:43



1 5

2 0 1 2 .  M Á R C I U S Önkormányzat ,  programok2 0 1 7 .  M Á J U S

Április 22-e világszerte minden évben 

a Föld napja. Hogyan is lehet ezt a napot 

„megünnepelni”, emlékezetessé tenni? Az 

iskolában minden évben ezen a napon a 

legfontosabb teendôkre hívjuk fel tanuló-

ink figyelmét: vigyázzunk a Földre, min-

denki a maga módján környezettuda-

tos magatartással, a természet értékeinek 

megóvásával. Hogyan ünnepeltük az isko-

lában idén a Föld napját?

Fábián Csaba tanár úr és Bakay-Szép 

Lenke tanárnô vezetésében szemétszedé-

si akció volt a Duna- parton a régi tótfa-

lui strand részen, és virágültetés zajlott az 

iskola udvarán. A gyerekek lelkesen kap-

csolódtak be a feladatokba, mindenki tett 

valamit a „Föld”, jelen esetben a közvetlen 

környezete, az iskolaudvar szépítéséért és 

a falu tisztaságáért. A legügyesebbek torta 

jutalomban részesülnek majd. Köszönjük 

a szervezôknek és a kollégáknak a mun-

kát, a gyerekeknek az aktív, segítôkész 

hozzáállást.

Köszönjük Bodnárné Németh Mariann-

nak, hogy ismét mellénk állt, és virágpa-

lántákkal segítette az iskolát.

Matus Klára és Zakar Ágnes, 

iskolavezetôk

A Budapesti Mûszaki Egyetem impo-

záns elôadótermében rendezték a  London 

Bridge angol nyelvi verseny országos 

döntôjét április 23-án vasárnap. Az isko-

la képviseletében Jenei Ákos, 6. osztályos 

tanuló vett részt a versenyen, és a mint-

egy 130 hatodikos tanuló közül az elôkelô 

4. helyezést szerezte meg. A feleletválasz-

tós tesztben nyelvtani, helyesírási, kiej-

tési, országismereti, valamint szókincset 

ellenôrzô kérdések is helyet kaptak. Ákos 

eredményére nemcsak azért vagyunk 

büszkék, mert sok éve nem tudtak tanu-

lóink bekerülni a 3 fordulós verseny orszá-

gos döntôjébe, hanem azért is, mert 24 

pontos teljesítményével alig maradt el a 

28 pontot elért 1. helyezett mögött. 

További angol nyelvi tanulmányaihoz 

sok sikert kívánunk!

Lintner Andrea

felkészítô tanár

Föld napja az iskolában

Siker az országos angolversenyen

Április 11-én ünnepeljük a költészet 

napját. Ezen a napon született József Attila. 

Iskolánkban rendhagyó módon emlékez-

tünk meg a költészet napjáról, a hetedikes 

és a nyolcadikos tanulóknak programot 

szerveztünk Földes László, (Hobo) József 

Attila-estjére. Az elôadást április 12-én este 

7 órakor néztük meg Pócsmegyeren, a 

Pázsit-tóval szembeni új rendezvényköz-

pontban.

Az elôadásra készültünk a magyarórá-

kon. Az iskolai tananyagon túl ismer-

tek meg verseket a gyerekek József Attila 

költészetébôl: Nem emel föl, Levegôt!, 

Óda, Tudod, hogy nincs bocsánat. .. Azt 

gondolnánk, hogy ezeket a verseket még 

nem érthetik, nem nekik valók. Meglepte 

ôket a versek ôszintesége, a költô kitárul-

kozása, sok jó gondolatot hallottam tôlük. 

Bevallom, az elôadás elôtt tartottam 

tôle, hogy a gyerekeknek nem lesz türel-

me az elmondott, elénekelt 28 vers végig-

hallgatásához. A megoldás maga, Hobo 

volt.  

Megjelent egy feltûnôen magas férfi, aki 

hosszú, ôsz hajával, rekedtes hangjával, 

teljes elhivatottsággal mondani, énekel-

ni kezdte a verseket. A Nagyon fáj címû 

vers elmondása volt a legdramatikusabb. 

Idônként humorát is megismerhettük.

A közönség az elôadás közepén az elsô 

adandó alkalmat kihasználta, hogy taps-

sal fejezze ki elismerését. „Én láttam, hogy 

nem alszanak” - válaszolta az elôadó. 

Az elôadás végén többször visszatapsol-

ták, ami láthatóan jólesett neki. Kaptunk 

egy kis ráadást, lekapcsoltatta a villanyo-

kat, teljes sötétben 4 különbözô értelme-

zésben elmondta a Tiszta szívvel címû ver-

set. Ezután humoros történeteket mesélt 

az életébôl. 

A gyerekek nem akarták elhinni nekem, 

hogy Hobo 72 éves. A honlapját olvasva 

egy sokoldalú, gondolkodó embert ismer-

hetünk meg, akinek most jelent meg 

Csokonai Vitéz Mihály mûveibôl készült 

verses-zenés albuma.

Két hetedikes diák beszámolóját adom 

közre változtatás nélkül.

Papp Judit magyartanár

Nekem kimondottan tetszett a Hobo 

elôadása, szerintem nagyon humoros 

és jófej ember. Korához képest nagyon 

pörgôs és nem látszik rajta a kora.

Szerintem az elôadás annak, aki vette a 

fáradságot és eljött, annak nagy élmény 

marad. Az elôadásból szerintem lehetett 

tanulni. Szerintem elismerô, hogy ennyi 

idôsen még mindig elôad Hobo, és lát-

szik rajta, hogy élvezi, és tehetsége is 

van hozzá. Az a rész tetszett a legjobban, 

amikor magáról beszélt, meg arról, hogy 

hogyan tanulta meg a színészkedést, hogy 

mennyit segített neki Tamás, a mento-

ra, hogy itt legyen, ahol van. Én örülnék, 

hogyha a következô elôadását is megnéz-

nénk. 

Szabó Barbara 7.b

Az iskolában a szünet elôtti napok-

ban tanultunk József Attiláról. Errôl az 

elôadásról az osztályfônökünktôl, Judit 

nénitôl hallottunk. Judit néni beígért 

ötöse miatt mentem el. Unalmas elôadásra 

készültünk a srácokkal, a telefonomat 

is feltöltöttem, hogy majd jól elleszek a 

játékommal. Viszont amit ott láttam, hal-

lottam, meglepett. Azon gondolkodtam, 

hogy lehet ennyi verset megtanulni.Egy 

a lényeg, nem unatkoztam, hiszen zenés 

elôadásban is meghallgathattuk a verse-

ket, és a telefonom sem ment 80 % alá. 

Jövôre is jó volna elmenni ilyen elô adásra.

Niegreis Norbert 7.b

Tudod, hogy nincs bocsánat

A költészet napja   

Iskola
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A VII. Országos Komplex Ének-zenei 

Mûveltségi Verseny országos döntôjén III. 

helyezést ért el a Pollack Mihály Általános 

Iskola és AMI csapata. A  tagok: Csereklye 

Kata, , Szolnoki Bence, 6 osztályos tanulók 

és Sebes Ágnes Málna 8. osztályos tanuló.

 Felkészítô tanáruk Kökényné Krafcsik 

Ibolya.

A verseny 3 fordulóból állt, az országos 

döntôbe 17 csapat jutott be.

Fôvédnök: Miklósa Erika a világhírû 

szoprán énekesnô

Hosszú felkészülés, külön foglalkozások 

eredményezték a döntôbe jutást. Az idei 

évben a Kodály évforduló adta a verseny 

központi témáját. Egyaránt voltak elméle-

ti és gyakorlati feladatok. Nemcsak a tan-

anyagban szereplô ismeretekrôl kellett 

beszámolni, hanem sokkal szélesebb zenei 

mûveltséget feltételezô kérdések is voltak. 

A tiszta szép éneklést népdalok elôadásán 

keresztül mutatták meg a versenyzôink 

a szigorú zsûrinek. Különösen a zenefel-

ismerés volt nehéz, ami a reneszánsztól 

Kodályig terjedô idôszakot ölelte fel. Ezért 

különösen értékes az országos harmadik 

helyezés.

Kökényné Krafcsik Ibolya munkáját 

külön dicséri, hogy harmadik éve végez 

csapatával dobogós helyen.

 

Még egy zenei verseny, amirôl örömmel 

számolunk be, a Szentendrei Nagyszínpad 

Könnyûzenei tehetségkutató, ahol Sipos 

István Ádám Sipy különdíjban részesült. 

Az Eperfesztiválon idén is meghallgathatja 

mindenki a versenyprogramját. Felkészítô 

tanár Mákó Miklós.

Zeneiskola vezetése

Zeneiskolánk tavaszi sikerei

Iskolánk hagyományôrzô szándék-

kal rendezte meg április 7-én a Pollack-

gálát, mely egy kulturális seregszemle 

volt az iskola ének, zenei, tánc, médiais-

meret, prózai produkcióból. A rajz-, tech-

nika órák alkotásaiból kiállítást szervez-

tünk, valamint a képzômûvészeti kiállítás 

keretében mutatkozott be a kerámia és 

tûzzománc szakkör is, szebbnél szebb gye-

rekalkotásokkal

Iskolánk 150 tanulója lépett fel 32 

különbözô mûsorszámmal. Megünne-

peltük a Zeneiskola 20. évfordulóját, 

köszöntöttük Bánk Zsuzsanna nyugal-

mazott Zeneiskola igazgatót és Tasnádi 

Józsefné nyugalmazott iskolaigazgatót, 

mindketten nagyon sokat tettek az iskolá-

ért, zeneiskoláért.

Argyelán Kriszta, elsôs édesanya kivá-

ló mûsorvezetése sokat tett a gála szín-

vonalának emeléséhez! Köszönjük 

Balázs Csillának, hogy a gálát a Danubia 

tv mûsorában közvetítette, a YouTube-

ra feltette a gála teljes anyagát, valamint  

Szecsei László segítsége ezúttal is nélkü-

lözhetetlen volt.

A gála elsôdleges célja az iskola tehet-

ségeinek bemutatása volt, de emellett a 

belépôkbôl, büfébôl származó bevétel sem 

volt másodlagos szempont, hiszen abból 

egy digitális tábla vásárlását tûztük ki cél-

ként. Köszönjük Jenei Ákos, Czikora Zsolt 

szülôk nagylelkû támogatását, Harrach 

Péter országgyûlési képviselô, Dr. Sajtos 

Sándor polgármester és Csörgô Mihály 

alpolgármester támogatását, a Santex Kft 

adományát. Köszönjük Tahitótfalu Község 

Önkormányzatának, Béres Gabriellának, 

Kollár Katinak, Kolek Zsoltnak, Almássy 

Csabának, Kanczler Andrásnak valamint a 

Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért 

Alapítványnak a sok segítségét.

Ismét igazi összefogás valósult meg, 

amikor a község, az önkormányzat, a 

szülôk és az iskola pedagógusai, tanulói 

egy célból tudtak megmozdulni és közö-

sen nagyot alkotni. Mindannyian büszkék 

lehetünk a község, az iskola gyerekeire, 

tehetségeire, és nem utolsó sorban azokra 

a pedagógusokra, akik ezeket a produkci-

ókat a tanítványaiknak betanították, szín-

padra állították és a mûvészi munkák elké-

szítését, kiállítását megszervezték!

A digitális tábla felszerelését június-

ra tervezzük. A község Önkormányzata, 

Dr. Sajtos Sándor polgármester úr ezút-

tal is segítségünkre siettek, támogatják 

eszközállományunk korszerûsítésére tett  

erôfeszítéseinket. Köszönjük szépen min-

denkinek, aki az elsô Pollack-gálán részt 

vett!

Ha lemaradtak az élô Pollack-gáláról, a 

Danubia tv YouTube csatornáján megte-

kinthetik a teljes gálát 2 részben.

Zakar Ágnes, iskolaigazgató

Pollack-gála
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Fu(T)ahi

Futóverseny 

május 13-án, 

az EEDE Családi  

Sportnapon!

Helyszín: Tahi, a Hídfô melletti Fesztiválpark 

és a Leányfalu felé vezetô Vízmû út

Nevezni a helyszínen lehet reggel 8 órától.

A verseny védnöke: 

Erdôs Attila plébános, a BEAC atlétája

Távok: 

Csemete futás (4-7 éves korig) 250 m 

– nevezés: 8.00- 8:45-ig, rajt: 9:00

Középtáv gyermek (8-14 éves korig) 1000 m 

– nevezés: 8.00-8:45-ig, rajt: 9:20

Középtáv (15 éves kortól) 2000 m 

– nevezés: 8.00-9.15-ig, rajt: 9.40

Hosszútáv (18 éves kortól) 6000m 

– nevezés: 8.00- 9:30-ig, rajt: 10:00

Nevezési díj:

Csemete futás: 500 Ft

Középtáv gyermek: 500 Ft

Középtáv: 800 Ft

Hosszútáv: 1000 Ft

Díjazás: 

Csemete futás: abszolút elsô helyezett: érem, 

kupa és ajándék, második, 

valamint a harmadik helyezett: érem

Középtávok: abszolút elsô helyezett gyermek, 

férfi és nô: érem, kupa és ajándék, második, 

valamint a harmadik helyezett gyermek, férfi, 

nô: érem

Hosszútáv: abszolút elsô helyezett férfi és nô: 

érem, kupa és ajándék, második, valamint 

a harmadik helyezett férfi, nô: érem

Az eredményhirdetés 11 órakor 

a Fesztivál parkban lesz.

További információ a 06-20-258-4628 tele-

fonszámon, valamint az info@eede.hu címen, 

vagy a facebook oldalunkon: EEDE,  kapható. 

A szervezôk a változtatás jogát fenntartják.
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EPERFESZTIVÁL
19. 2017. Június 09-10-11.

16:00 A Dobogókő együttes 

16:45 Fesztivál megnyitó -

 polgármesteri köszöntő  

17:00 ZZ Tap   

19:00 Scorpions Tribute Band  

21:00 Deák Bill Blues Band   

23:00 Madarak házibuli zenekar  

02:00 Zárás    

09:00-14:00 Eperlekvár látványfőzés 

 a Fesztiválparkban 

10:00 Pollack Pom-pom tánccsoport 

 bemutató   

11:00 Habakuk bábszínház   

14:30 Majorette bemutató  

15:00 Diákalkotók VII. Országos   

 Tűzzománc pályázata – díjkiosztó

16:00 Kis Grofó   

17:00 Mc Hawer és a Tekknő   

18:00 AK26   

19:00 Bebe (ex Back II Black)   

21:00 Nagy Feró és a Beatrice 

23:00 Arató Video Disco - zenés 

 időutazás a 80-as évektől 

 napjainkig - “Szombat esti láz” 

02:00 Zárás  

09:30 Judo bemutató 
 Rácz Gábor vezetőedző és tanítványai 

11:00 Görömbő Kompánia
 zenés interaktív mesejáték 

13:00 Epres  finomságok vetélkedője  

14:00 Minestrone zöldségzenekar 

15:00 Operett sztárok: Faragó András,

 Kalocsai Zsuzsa és Vadász Zsolt 

16:00 Pollack Mihály Általános és 

 Zeneiskola diákjai és tanárai

16:30 Bellevey Dance Orientális 

 és Show Tánccsoport   

17:00 Aradszky László   

18:00 EPERART - a Kecskés együttes koncertje.
 tahitótfalui református gyülekezeti terem (József A. u. 4.) 

18:00 Peter Srámek   

19:00 Sub Bass Monster   

20:00 Desperado   

21:00 Irigy Hónaljmirigy   

22:00 Zárás   

Péntek            Szombat          Vasárnap

NAGY FERÓ 
      és a 
Beatrice

DEÁK BILL 
Blues 
   Band

IRIGY
Hónaljmirigy

Támogatók:

Szív Gyógyszertár, Borda Húsbolt, Két Calculus Kft, Vasis Kft, Topán Cipô, Keszler Szabolcs, Tetôtár Kft

Tahitótfalui Pilis Coop üzlet

A rendezvény szervezôje a mûsorváltoztatás jogát fenntartja !

Bôvebb információ: www.eperfesztival.eu, facebook: 19.Eperfesztivál - Tahitótfalu

vazze Bulizunk 
 BBBBBuuuuuuulllliiizzzzzzzuuuuuuuuuunnnnnnnnnnkkkkkkk   kkk
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vazze Bulizunk eze
Helyszín: 

A Tahi hídfő melletti füves terület

Tahitótfalu
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